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POVZETEK 


Namen magistrske naloge je empiricno testirati povezavo med vkljucenostjo malih in 

srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji v mednarodne aktivnosti, 

internacionaliziranostjo MSP in njihovo inovativnostjo ter rezultate primerjati z ze 

izvedenimi raziskavami s tega podrocja. V raziskavi smo za preverjanje hipoteze HI, ki 

se nanasa na inovativnosti MSP glede na mednarodne aktivnosti, uporabili test za 

razlike med povprecji za neodvisna vzorca, za preverjanje hipoteze H2, ki se nanasa na 

internacionalizacijo MSP glede na inovativnost, pa najprej faktorsko nato pa se 

regresijsko analizo. Rezultati raziskave so pokazali, da so mala in srednje velika 

podjetja v Sloveniji, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, bolj inovativna od tistih, 

ki so osredotocena samo na nacionalni trg. Le delno smo nadalje potrdili hipotezo H2, 

da so MSP v Sloveniji, ki so bolj inovativna, tudi bolj internacionalizirana. 

Kljucne besede: internacionalizacija, glob alizacij a, mednarodno podjetnistvo, mala in 

srednje velika podjetja (MSP), inovativnost. 

SUMMARY 

The purpose of the master thesis is to test empirically the connection between 

involvement of small and medium sized enterprises (SME) in Slovenia in international 

activities, internationalization of SMEs and their innovativeness, and to compare the 

results with the research already carried out in this field. In the research, test for 

differences between the averages for independent samples has been used for verifying 

the hypothesis HI, which refers to the SMEs' innovation regarding international 

activities, and for verifying the hypothesis H2, which refers to the MSPs' 

internationalization regarding innovation, firstly factor and then regression analysis 

have been used. The results of the research showed that small and medium-sized 

enterprises in Slovenia, which are included in the international activities, are more 

innovative than those which are focused only on the national market. The hypothesis H2 

that SMEs in Slovenia, which are more innovative are also more internationalised, was 

confirmed only partly. 

Key words: internationalization, globalization, international entrepreneurship, small and 

medium sized enterprises (SME), innovation. 
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1 UVOD 

V danasnjem easu pospesene globalizacije in naraseajoee mednarodne menjave si 

ne morerno predstavljati, da bi nacionalno gospodarstvo proizvajalo sarno za svoje 

potrebe, torej, da driava ne bi uva.zala in izva.zala svojih izdelkov ter storitev in 

sodelovala z drugimi gospodarstvi. Sirjenje podjetij na mednarodne trge in sooeenje s 

tujo konkurenco je za marsikatero podjetje nujno za preZivetje, rast in obstoj na 

konkurenenerntrgu. 

Podjetja iz malih gospodarstev, kakrsno je tudi slovensko, so zaradi majhnosti 

domaeega trga, se veliko bolj kot veeja gospodarstva, prisiljena siriti poslovanje na 

mednarodne trge, saj Ie na taksen naein lahko prezivijo v danaSnjem turbolentnem 

okolju. 1 

Prodiranje na mednarodne trge zahteva od podjetij doloeena znanja, sposobnosti in 

prilagajanje novim trgom, okolju ter kupeevim zahtevam. Za obstoj na mednarodnih 

trgih morajo le-ta nenehno vlagati v razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev, novih 

poslovnih procesov. Inovacije so nujno potrebne za podjetja, ki zeUjo biti uspesna in 

rasti na tujih trgih. 

V preteklosti je veljalo, da imajo Ie velika podjetja potenciale, ki so potrebni za 

prodiranje na tuje trge, kar pa danes ne velja vee. Mala in srednje velika podjetja (v 

nadaljevanje MSP) ustvarjajo danes velik delez ce10tnega prihodka, zaposlujejo veliko 

delovne sile, so glavni gonilnik razvoja in so bolj fleksibilna kot velika podjetja. 

1.1 Teoreticna izhodisca in opis problematike 

Intemacionalizacija je veedimenzionalni proces sestavljen iz vee komponent. Med 

najpomembnejse dele strategije intemacionalizacije sodijo izbor trgov, naein vstopa na 

izbrane trge in odloeitev podjetja, s kaksnimi proizvodi oz. storitvami bo vstopilo na trg. 

Pomernbne so tudi druge dimenzije, kot so finance, kadri in organizacijska struktura. 

Intemacionalizacija je tradicionalno gledano proces, v katerem se podjetje pomika od 

poeasnega delovanja na domaeem trgu k mednarodnim trgom (Vila in Kuster 2007, 17). 

Podjetja zelijo na eim vee mednarodnih trgih ponuditi eim vee razlienih proizvodov, 

zato prienejo razmisljati 0 inoviranju. Omenili smo ze, da so v preteklosti za glavne 

inovatoIje veljala velika podjetja, ker majhna podjetja niso imela potencialov za 

inoviranje in prodiranje na mednarodne trge, danes pa govorimo 0 mnogih MSP, ki so 

ze od vsega zacetka mednarodno usmerjena in delujejo Ie na tujih trgih. 

I Turbolentno okoje je tisto, za katero velja najvisja kornpleksnost in najrnanjsa stabilnost 
njegovih sestavin ter visoka stopnja sprernemb. Manj intenzivna od turbolentnega okolja so 
odzivna in vznemirjajoca okolja, medtem ko med bolj stabilna in manj kompleksna z nizjo 
stopnjo sprememb uvrscamo mirna okolja s standardnimi vzorci sprememb in mirna okolja z 
obcasnimi, nestandardnimi spremernbami (Wood 2000 v Dubrovski 2004, 13). 
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Na temo intemacionalizacije je veliko napisanega in je bilo izvedenih ze mnogo 

raziskav. V zadnjih letih se je povecalo tudi stevilo raziskav s podrocja malih in srednje 

velikih podjetij. V preteklosti so se tovrstne raziskave osredotocale predvsem na velika 

in multinacionalna podjetja. Raziskave s podrocja intemacionalizacije se nanasajo 

predvsem na razumevanje podobnosti in razlik pri intemacionalizaciji MSP in 

multinacionalnih podjetij ter na specificne faktorje, ki jih zadevajo (Ruzzier, Hisrich in 

Antoncic 2006), pomembnost znanja in ucenja managerjev v organizacijah, ki delujejo 

na mednarodnih trgih (Anderson, Oraham in Lawrence 1998), pomen MSP za razvoj 

gospodarstev (Karadeniz in 06~er 2007), ovire in spodbude za intemacionalizacijo 

(Axinn in Matthyssens 2001) ter razlicne strategije vstopa na tuje trge. Le nekaj 

raziskav se ukvarja s povezanostjo intemacionalizacije in inoviranja (Vila in Kuster 

2007) ter pomembnostjo sodelovanja s partnerji iz tujih trgov za inoviranje (Cotic 

Svetina in Prodan 2008). V Sloveniji raziskav glede povezanosti med usmerjenos1jo na 

mednarodne trge in inovativnostjo ni zaslediti. 

Andersson in Floren (2008, 31) v svoji raziskavi ugotavljata, da mala podjetja 

postajajo vse boj mednarodna in prispevajo kar med 25 in 30 % k svetovnemu izvozu. 

Ugotavljata tudi, da je priblizno petina proizvodnih podjetij med 10 in 40 % prometa 

pridobila s cezmejnimi aktivnostmi. Carneiro (2007, 52) trdi, da je uspeh MSP odvisen 

od uporabe naprednih tehnologij, poleg tega pa se morajo podjetja zavedati 

spreminjanja kupcevih potreb, proizvajati kakovostne dobrine in storitve, povecevati 

dobicek z znizevanjem stroskov in vstopati na nove trge znotraj konkurencne 

perspektive in s siroko mentaliteto. Za podjetja, ki vstopajo na tuje trge, je zelo 

pomembno, da se zavedajo mocne konkurence, turbolentnosti okolja, hitrih sprememb 

in zelja kupcev. Zavedati se morajo, kako pomembno je za njih uvajanje novih 

tehnologij, izdelkov in storitev ter spreminjanje in prilagajanje procesov zahtevam 

kupcev, saj lahko brez tega hitro postanejo nekonkurencna in propadejo. 

Prezivetje in rast malih in srednje velikih podjetij sta posebej pomembna v 

tranzicijskih gospodarstvih, ki so bodisi slabse razvita, ali pa imajo majhen domac trg 

(Olas, Hisrich, Vahcic in Antoncic 1999, 3). Sem spada tudi Slovenija. Podjetja skoraj 

nimajo drugih moznosti, kot da se usmerijo na mednarodne trge. Zaradi teh razlogov 

postajajo MSP v Sloveniji in drugod po svetu vedno bolj zanimiva za raziskovalce. 

Za vstop na tuje trge obstajajo motivi oz. spodbude, podjetja pa se srecujejo tudi z 

raznimi ovirami. Med pomembnejsimi motivi, ki spodbujajo podjetja za siritev obsega 

poslovanja preko nacionalnih meja, so: zasieenost domacega trga, omejujoca 

zakonodaja, zelje po hitrejsi rasti, ucinkovitejse poslovanje podjetja, izboljSanje 

strateskega polozaja podjetja in se mnogo drugih (Ruzzier in Konecnik 2007, 43). 

Najveckrat omenjene ovire za nastop MSP na tujih trgih so: pomanjkanje informacij za 

analizo tujih trgov, mocna konkurenca, znanje zaposlenih za nastop na tujih trgih in 

financiranje mednarodnih aktivnosti. 
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Rezultatov raziskave ne smemo posplosevati, ker je bila ta izvedena sarno v 

Sloveniji. Lahko pa jo primerjarno z ostalimi raziskavarni, ki so ze bile izvedene na to 

temo tudi v drugih drzavah. Zal pa jih ni zaslediti veliko, kar je lahko tudi priloznost za 

nove raziskave. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza 

V nalogi bomo obravnavali internacionalizacijo MSP v Sloveniji v povezavi z 

inovativnostjo. Narnen raziskave je, na podlagi zbranih podatkov, empiricno testirati 

povezavo med vkljucenostjo MSP v Sloveniji v mednarodne aktivnosti, 

internacionaliziranostjo MSP ter njihovo inovativnostjo in jo primerjati z ze izvedenimi 

raziskavarni s tega podroej a. 

Glede na narnen smo oblikovali naslednje raziskovalne cilje: 

identificirati razlike med inovativnostjo MSP v Sloveniji, ki so vkljucena v 

mednarodne aktivnosti, in med tistimi, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg; 

identificirati povezavo med inovacijarni in internacionaliziranostjo MSP v 

Sloveniji; 

proueiti povezanost med internacionaliziranostjo MSP, uporabo novih 

tehnologij, uvajanjem novosti in spreminjanjem poslovnih procesov v podjetju; 

prouciti pomembnost inovacij za podjetja, ki so vkljueena v mednarodne 

aktivnosti in 

oblikovati priporocila za podjetja, ki se narneravajo vkljuciti v mednarodne 

aktivnosti. 

Na podlagi proueene literature in ugotovitev drugih avtorjev smo postavili 

naslednje hipoteze in podhipoteze, ki jih bomo v raziskavi testirali: 

Hi: Podjetja, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, so bolj inovativna kot 

tista, ki so usmerjena samo na nacionalni trg. 

HIA: Podjetja, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih 

zaeela uporabljati vee novih tehnologij kot tista, ki so usmerjena sarno na 

nacionalni trg. 

HIB: Podjetja, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih 

uvedla vee novosti kot tista, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg. 

HIe: Podjetja, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, so letno veekrat 

spremenila poslovne procese kot tista, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg. 

H2: Podjetja, ki so bolj inovativna (v smislu, da uvajajo vee novosti in izboljsav 

ter veekrat spreminjajo poslovne procese), so tudi bol} internacionalizirana. 
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H2A: Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih prieela uporabljati vee novih 

tehnologij, so tudi bolj internacionalizirana. 

H2B: Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti (v smislu, da so 

uvedla proizvod/storitev, ki je nova za podjetje, proizvod/storitev, ki je nova za 

trg, izboljsala obstojece proizvode/storitve), so tudi bolj internacionalizirana. 

H2C: Podjetja, ki so letno veekrat spremenila poslovne procese (v smislu, da so 

letno veckrat spremenila proizvodni/storitveni proces, trzenje oz. druga 

podrocja), so tudi bolj internacionalizirana. 

Temeljna teza raziskave je, da so podjetja, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, 

bolj inovativna kot tista, ki so usmeIjena sarno na nacionalni trg. Druga temeljna teza pa 

je, da so podjetja, ki so bolj inovativna tudi bolj internacionalizirana. 

1.3 Metode raziskovanja 

V teoretienem delu naloge bomo pregledali strokovne clanke raziskovalcev ter jih 

analizirali in iz tega pridobili pregled nad rezultati ze izvedenih raziskav. Pray tako 

bomo s pomocjo strokovnih elankov in ostale literature opredelili in razlozili glavne 

pojme, kot so internacionalizacija in njeno merjenje, MSP in inovacije, ki se bodo 

pojavljali v empiricnem delu naloge in bodo sluzili lazjemu razumevanju raziskave oz. 

bodo izhodisce za empiricni del. 

Empirieni del naloge bo vkljueeval raziskavo in primeIjavo rezultatov raziskave z 

ze izvedenimi raziskavarni raziskovalcev na podroeju MSP ter inoviranja. Podatke za 

naSo raziskavo smo pridobili iz obSirne baze podatkov raziskave, ki je bila narejena leta 

2003 za slovenska MSP s strani Ruzzierja. Na podlagi dobljenih podatkov bomo v nasi 

raziskavi proueili nove vzrocno posledicne povezave med internacionalizacijo in 

inoviranjem MSP. Osnova za zbiranje podatkov je bil vprasalnik ameriskih raziskovalk, 

ki je bil preveden in dodelan s strani Ruzzierja (2005). 

Podatki so bili zbrani leta 2003. Vprasalnik je bi! naslovljen na direktoIje izbranih 

podjetij in anonimnost je bila zagotovljena. Podjetja za vzorec so bila izbrana iz 

podatkovne baze IPIS (Poslovni register Slovenije), ki vkljueuje vsa podjetja v 

Sloveniji. Veliko siovenskih podjetij zaposluje en ega ali dva zaposlena. Mikro podjetja 

so bila iz vzorca izkljucena. To pomeni, da so populacijo zastopala Ie podjetja z 10 do 

250 zaposlenimi. Izkljucena so bila tudi podjetja, katerih letni promet je bi! visji od 16,7 

milijonov evrov. S pomocjo prograrna PASEF je bilo identificirano, katera podjetja iz 

nase koncne populacije so izkazovala dohodke od zunanje prodaje konec leta 2001. 

Analiza je pokazala, da je bila populacija dokaj enakomerno zastopana s podjetji z 

zunanjo prodajo in tistimi, ki teh dohodkov niso imela, kar nam zagotavlja, da je 

zastopanih dovolj podjetij iz obeh skupin. Koncno je bilo slueajno izbranih 1994 

podjetij od preostale populacije 4050 podjetij glede na omenjene kriterije. Koncni 
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vzorec je vkljuCSeval 1006 podjetij z zunanjo prodajo in 988 podjetij brez zunanje 

prodaje. VpraSalnik je bil poslan izbranim 1994 podjetjem, ki so pokrivala vse vrste 

industrije. 

Za obdelavo podatkov bomo uporabili prograrn SPSS, s katerim bomo preverjali 

prvo hipotezo z razlikarni v skupinah, torej bomo preverjali razlike med povpreCSji za 

skupino podjetij, vkljucenih v mednarodne aktivnosti, in za tisto, ki niso vkljucena. Pri 

preverjanju druge hipoteze bomo uporabili multipl0 regresijo, ~e pred tern pa faktorsko 

analizo, dimenzije inovativnosti bomo presku~ali s podhipotezarni. Cilj raziskave je, da 

ugotovimo povezanost med vkljucenostjo MSP v Sloveniji v mednarodne aktivnosti in 

njihovo inovativnostjo ter stopnjo internacionalizacije in inovativnostjo MSP. 

Na podlagi teoreticnih predpostavk bomo postavili hipoteze in jih primerjali z 

rezultati raziskave. Hipoteze bomo na osnovi statistienih analiz potrdili ali zavrnili. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Od izbranega vzorca je odvisna kakovost raziskave. Kot je bilo ze omenjeno, so 

bila podjetja za vzorec izbrana iz podatkovne baze IPIS (Poslovni register Slovenije), ki 

vkljucuje vsa podjetja v Sloveniji. V vzorec so bila vkljueena sarno podjetja, ki imajo od 

10 do 250 zaposlenih, podjetja, katerih letni promet je bil visji od priblizno 16,7 

milijonov evrov so bila izkljueena iz vzorca (Ruzzier 2005, 111). 

Anketni vpraSalnik je bil poslan skupno priblizno 2000 podj etj em, ki spadajo v 

razliCSne panoge in je bil naslovljen na direktorje podjetij. Prieakovana odzivnost je bila 

med 10 in 15 %. Zbiranje podatkov je potekalo tako, da so bili vprasalniki poslani po 

posti. VpraSalnik je bil sestavljen iz kratkega opisa projekta, povabila direktorjev k 

sodelovanju ter prilozene kuverte z naslovom, kamor so se vpraSalniki vrnili. 

Posplosevanje raziskave bi bilo mozno z doloeenimi omejitvarni, ker bodo v 

raziskavo vkljueena sarno podjetja iz ene drZave - geografska omejitev. Podatki so bili 

zbrani v podjetjih z od 10 do 250 zaposlenimi, CSeprav je v Sloveniji zelo veliko podjetij 

z 1 do 2 zaposlenimi. Naslednja omejitev raziskave je, da so bili podatki zbrani sarno od 

direktorjev podjetij. Lahko bi slo za zavajanje, ker se v veCini organizacij, se posebej v 

vecjih, odlocitve sprejemajo s strani vee vodstvenih delavcev. Raziskava je lahko 

izhodisee za nadaljnje raziskave. Smiselno bi bilo izvesti taksne raziskave v vee drzavah 

in tudi v vecjih in manjsih podjetjih. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz treh delov, ki se delijo na sedem poglavij (slika 

1.1). Sestavljena je iz uvodnega, teoretiCSnega ter empiricnega dela. Poglavja pa se delijo 

na: (1) Uvod; (2) Internacionalizacija; (3) Mednarodno podjetnistvo in MSP; (4) 

Inovativnost v MSP; (5) Raziskovalni okvir; (6) Rezultati raziskave; (7) Sklepne 
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ugotovitve. Na koncu je navedena se uporabljena literatura in viri. Ta poglavja bomo v 

nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavili. 

Stika 1.1 Struktura magistrske naloge 

1) Uvod 

2) lntemacionalizacija 

3) Mednarodno podjetnistvo in MSP 

4) Inovativnost v MSP 

5) Raziskovalni okvir 

6) Rezultati raziskave 

7) Sklepne ugotovitve 

Uvodnem poglavju sledijo tri poglavja, ki predstavljajo teoreticni del magistrske 

naloge. Uvodu najprej sledi poglavje 0 internacionalizaciji, kjer bomo opredelili pojme 

internacionalizacije, regionalizacije ter globalizacije in predstavili defmicije razlicnih 

avtorjev. Nato bomo podali razlicne naCine metjenja stopnje internacionalizacije ter na 

kratko opisali naCin merjenja internacionalizacije za potrebe naSe raziskave, ki bo 

podrobneje opisana v sestem poglavju - Rezultati raziskave. Opisali bomo tudi 

internacionalizacijo v MSP. Sledila bo predstavitev nacina vstopa na mednarodne trge 

ter opis spodbud in ovir za internacionalizacijo. 

V tretjem poglavju bomo predstavili mednarodno podjetnistvo ter MSP. Tu se 

bomo osredotocili na opredelitev pojma mednarodnega podjetnistva, malih in srednje 

velikih podjetij, pomena MSP za gospodarstvo ter predstavili pomen MSP za Slovenijo 

in njeno gospodarstvo. 

V cetrtem poglavju bomo opredelili inovativnost MSP. V tern poglavju bomo 

definirali pojem inovativnosti, lastnosti MSP z vidika inoviranja, predstavili pomen 

znanja in ucenja iz tujih inovacijskih sistemov ter inovativnost slovenskih podjetij. S 

tern poglavjem bomo zakljucili teoreticni del magistrske naloge in presli na empiricni 

del naloge. 
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V petem poglavju homo predstavili raziskovalni okvir, kjer homo podrohneje 

opisali raziskovalni nacrt, predstavili hipoteze in njihovo argumentacijo, metodologijo 

raziskave, vzorec in zhiranje podatkov ter analizo podatkov. 

Sledi poglavje, kjer homo predstavili rezultate raziskave. Opredelili homo tudi 

znacilnost vzorca, naCin merjenja internacionalizacije in tvorjenje skupin za potrehe 

naSe raziskave ter povzeli rezultate testiranja. 

V zadnjem poglavju homo podali sklepne ugotovitve. Podrohneje hodo povzete 

kljucne ugotovitve raziskave ter glavni predlogi in implikacije. Navedli homo tudi 

omejitve raziskave, s katerimi smo se srecali ter podali moznosti nadaljnjega 

raziskovanja. 
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2 INTERNACIONALIZACIJA 

Obstaja veliko definicij raz!icnih avtorjev, ki pojasnjujejo pojem 

intemacionalizacije, ki je v tesni povezavi s pojmom globalizacije. Nekateri ta dva 

pojma med sabo celo zarnenjujejo, kar seveda ni prav, zato bomo v nadaijevanju 

podrobneje opredelili oba pojma in ju tudi slikovno ponazorili za Iaije razurnevanje 

(slika 2.1). Vsespiosna ali enotno sprejeta opredelitev tega pojma ne obstaja. Ne 

odlocajo se vsa podjetja za mednarodno sodelovanje in vstopanje na tuje trge, je pa res, 

da je danes zelo tezko preziveti sarno na domacem trgu. Seveda je to odvisno tudi od 

dejavnosti, ki jo podjetje opravIja, ter od velikosti trga, arnpak v danasnjih razmerah, 

hitrih spremembah okoIja, vse vecjih zahtevah kupcev glede izdelkov in storitev ter 

kompleksnosti okoIja, je to za rnnoga podjetja zelo tezko. Mednarodno sodelovanje je 

povezano z dolocenim tveganjem in sposobnostrni podjetja, obstajajo pa tudi izzivi in 

motivi za vkljucevanje v mednarodne aktivnosti. Zeng in Xie (2009) navajata, da je 

intemacionalizacija Iahko vir rasti in donosnosti podjetja, Iahko pa predstavlja tudi 

veliko izgubo, saj je za podjetje prezivetje v globalnem okolju zelo tvegano in 

vprasljivo. Empiricni dokazi raziskave so pokazali, da uspeh podjetij v domacih drzavah 

ne zagotavlja uspeha na tujih trgih. 

Slika 2.1 Razseznost mednarodnih aktivnosti MSP 

Geografske 

razsefuosti 

GJobaJizacija 

InternacionaJizacija 

---------------------------. 
I 

Regionalizacija 

Vkljucenost kapitala in managementa 

Vir: Antoncic in Ruzzier 2007. 
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Na sliki 2.1 so za laije razumevanje in locevanje pOJmov regionalizacije, 

intemacionalizacije ter globalizacije graficno ponazorjeni ti trije pojmi. Prikaz je podan 

glede na geografske razseznosti ter vkljucenost kapitala in managementa. Za lazje 

razumevanje kratka razlaga posameznih pojmov na sliki: 

Regionalizacija pomeni geografsko ekspanzijo preko nacionalnih meJa. 

Mednarodne aktivnosti so omejene veCinoma na en kontinent (oz. sosednje 

drzave). Ta termin se redko uporablja. 

Intemacionalizacija je sinonim za geografsko ekspanzijo ekonomskih aktivnosti 

preko nacionalnih meja predvsem v kvalitativnem smislu (v nadaljevanju bomo 

videli, da obstaja mnogo razlicnih definicij). Osnova intemacionalizacije je rast 

podjetja, zato je strategija intemacionalizacije delno tudi strategija rasti podjetja. 

Olobalizacija: pojem se uporablja predvsem, ko se aktivnosti izvajajo globalno 

in ne samo v nekaj izbranih drzavah. Ore za »kvalitativno nadgradnjo 

intemacionalizacije«. Oovorimo 0 svetovni integraciji trgov in poslovnega 

okolja. Posamezni pojmi bodo podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju. 

SvetliCic (1996, 95) regionalizacijo opredeljuje kot krepitev vseh oblik 

regionalnega sodelovanja. Vecinoma se izkazuje z velikim obsegom trgovanja med 

clanicami regionalne integracije, pa tudi z intenzivnim sodelovanjem v drugih oblikah 

ekonomskih odnosov, vkljucujoc ustrezne institucionalne ureditve. Za nekatere pomeni 

regionalizacija tudi fragmentacijo nacionalnih gospodarstev na regijska, za druge je to 

bolj politicen proces delegiranja moci osrednje oblasti na nizji ravni odlocanja. Je neke 

vrste decentralizacija, uveljavljanje odlocitev na nizji ravni odlocanja. Silnice, ki 

spodbujajo globalizacijo, dejansko spodbujajo tudi regionalizacijo. Razlike so sarno v 

moCi njihovega delovanja v enem oziroma v drugem primeru. Lahko bi rekli, da so 

gonilni dejavniki globalizacije mocnejsi, da pa se v primeru regionalizma uveljavljajo Ie 

do meja regij. 

Intemacionalizacija se nanasa na vse oblike mednarodnega sodelovanja in se pricne 

ze mnogo prej, kot se podjetja sploh zavedajo potrebe po tej dejavnosti. Dogajanje na 

trgih in velika konkurenca podjetja dejansko prisilijo, da sprejmejo izziv in se 

vkljucujejo v mednarodne aktivnosti. Kot pravi Gancel (1995, 15), je 

intemacionalizacija danes kljucna komponenta za uspeh podjetij. Odpira nove trge in 

dovoljuje izmenjavo novih tehnologij, spretnosti in strokovnega znanja. Ohmae (1990 v 

Anderson, Graham in Lawrence 1998, 492) pravi, da postaja intemacionalizacija vedno 

bolj pomembna teznja k »svetu brez meja«. 

Intemacionalizacija je fenomen, ki se intenzivno raziskuje z razlicnih vidikov, ki 

vkJjucujejo: organizacijsko teorijo, marketing, strateski management, mednarodni 
management in management malih podjetij, sele v zadnjih nekaj desetletjih. Pojmi kot 

so razvoj mednarodnih aktivnosti in dejavniki, ki so naklonjeni ali nenaklonjeni 
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internacionalizaciji, so bili proueevani tako za velika kot tudi za mala podjetja (Ruzzier, 

Hisrich in AntonCie 2006, 476). Sprva se je fenomen internacionalizacije prouceval 

zgolj za velika, multinacionalna podjetja, ze nekaj desetletij pa se mnogo raziskav 

nanasa tudi na manjsa podjetja, saj so ti subjekti za gospodarstvo zelo pomembni. MSP 

predstavljajo preko 95 % vseh podjetij v veeini drZav OECD (Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj / Organisation for Economic Co-operation and 

Development), in prispevajo vee kot polovico deIovnih mest privatnega sektorja 

(Ruzzier in Konecnik 2007,42). Izvoz MSP na ravni EU se je v letu 2006 v primerjavi z 

letom 2005 poveeal kar za 12 %. Tudi napovedi za leto 2007 so bile precej optimistiene, 

saj naj bi kar 35 % podjetij prieakovalo veeji izvoz v letu 2007, 59 % MSP ni 

prieakovalo sprememb v letu 2007, Ie 6 % pa je prieakovalo zmanjsanje izvoza v letu 

2007 (Observatory of European SMEs 2007, 14). V malih odprtih gospodarstvih, kot je 

slovensko, MSP izvaZajo bolj pogosto. V Sioveniji je kar 21 % MSP vkljucenih v 

izvozne aktivnosti in je v Evropi tako na drugem mestu, takoj za Estonijo (Observatroy 

of European SMEs 2006, 5). Za gospodarstva z majhnim domaeim trgom je sodelovanje 

v mednarodnih aktivnostih se toliko bolj pomembno, saj je preZivetje podjetij na 

domacem trgu prakticno nemogoce. Ko govorimo 0 internacionalizaciji, mislimo torej 

na razliene oblike sirjenja dejavnosti preko meja maticne drZave (Hocevar in Jaklie 

1999 v Nagode 2003, 8). Stem ne mislimo Ie na izvoz, ki predstavlja osnovno obliko 

internacionalizacije poslovanja, ampak tudi na visje oblike internacionalizacije, kot so 

neposredne investicije v samostojne nalozbe, neposredne investicije v skupne naIozbe, 

licenciranje proizvodov in storitev, pogodbeno sodelovanje, fransizing ter ostale oblike. 

Svetlicic (1996, 291) je razvoj internacionalizacije opredelil casovno. Navaja, da so 

bile oblike internacionalizacije razlicne in so sledile razvoj skozi pet faz: 

tradicionalna izvozna faza (1860-1960); glavni izvozniki so lesna in kovinska 


industrija; 


nova izvozna faza (1960-1970); izvaZati zaenejo se ostale panoge, kot so tekstil, 


oblacila, obutev in podobne delovno intenzivne dejavnosti; 


faza delovanja v tujini (1970-1980); industrijska podjetja zacno z licencami, 


podpogodbenistvom, projekti na kljuc itd.; 


mednarodna faza (1980-1990); delez operacij v tujini preseze 50 %; 


globalizacijska faza (nastopi 1. 1990); vecji trgi so potrebni, da bi povrnili visoke 


R&R stroske. 


V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili pojme internacionalizacije, 

globalizacije, regionalizacije ter t. i. »born global« podjetij (podjetja, ki so mednarodna 

ze ob nastanku). 0 teh bomo vee povedali v tretjem poglavju, kjer bomo predstavili 

MSP. 
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2.1 Opredelitev pojmov internacionalizacije in globalizacije 

2.1.1 Opredelitev in pomen internacionalizacije 

Kot smo ze omenili, obstaja zelo veliko razlicnih definicij intemacionalizacije, ni 

pa neke skupne, enotno priznane definicije, zato bomo navedli definicije vec razlicnih 

avtorjev. 

Zelo na splosno in siroko se intemacionalizacija nanasa na vse oblike 

mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Lahko bi rekli, da gre za sirjenje ekonomske 

dejavnosti med vee drZav oziroma vkljucevanje v mednarodno menjavo in mednarodno 

proizvodnjo tako z vidika menjave blaga in storitev (v trgovinski bilanci) oziroma 

tekoeega in kapitalskega dela placilne bilance kot doloeenih oblik mednarodnega 

ekonomskega sodelovanja, ki v slednjih sploh niso zajete. Placilna bilanca se namrec 

omejuje na zapis vseh ekonomskih transakcij (tokov) neke drZave s tujino v dolocenem 

obdobju. Mednarodna proizvodnja doda tudi prej izpuscene dejavnosti podjetij v tujini 

in je opredeljena kot proizvodnja, ki jo izvaja ali nadzoruje enD podjetje v vee drZavah. 

Vkljucuje torej tudi prodajne enote multinacionalnih podjetij (Trtnik 1999, 113). 

Dubrovski (2006, 62) pravi, da intemacionalizacija postavlja vse ekonomske 

subjekte na svetovnem trgu v medsebojno odvisnost, tako da postanejo proizvodnja, 

distribucija, menjava in poraba intemacionalni. Razen rastoce medodvisnosti vpliva na 

intemacionalizacijo vseh procesov tudi dinamicnost in intenzivnost strukturnih 

sprememb v svetovnem gospodarstvu, kamor lahko uvrstimo intenzivno tehnolosko 

inducirane spremembe ter radikalna struktuma preoblikovanja institucionalnega, 

organizacijskega, ekonomskega in tehnoloskega znacaja. 

Intemacionalizacija je nacin prilagajanja podjetij nov emu svetovnemu poslovnemu 

okolju. Podjetja se danes ueijo od starega Darwinovega rekla, »da ne prezivijo niti 

najmocnejse niti najinteligentnejse vrste, pac pa tiste, ki se najbolje odzivajo na 

spremembe« (Jaklic in SvetIicic 2005, 6). 

Intemacionalizacija pomeni sirjenje podjetja preko meja maticne drZave (Jaklic 

2002 v Nagode 2003,8). 

Crick in Chaudhry (1997) poudarjata, da je bilo razvitih ze mnogo modelov, ki se 

ukvarjajo s procesom intemacionalizacije podjetja. Vsak od njih poskusa pojasniti 

intemacionalizacijo kot povecanje zavezanosti podjetja k prekomorskim trgom, ki 

rangirajo od tistih, ki ne izvaZajo, vse do tistih, z visoko vpletenostjo v mednarodni 

marketing (Crick in Chaudhry 1997, 157). 

Intemacionalizacija se sirse uporablja za opis zunanjih gibanj intemacionalnih 

operacij podjetja (Welch in Luostarinen 1988 v Zeng, Xie, Ram in Wan 2008, 44). To 

obsega proces prilagajanja operacij podjetja, da uspesno obvladuje strategije, strukturo 

in vire mednarodnega okolja (Calof in Beamish 1995 v Zeng, Xie, Ram in Wan 2008, 

44). 
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Internacionalizacijo lahko nadalje razumemo kot investiranje na tujih trgih zaradi 

izkoriscanja lastniSkih, lokacijskih in drugih prednosti, ki jih ponujajo tuji trgi. Drug 

pogled na internacionalizacijo definiramo kot proces razvoja podjetja, pri cemer 

podjetje veca mednarodno udelezbo na osnovi poveeevanja znanja in trzne privrzenosti. 

V teoriji obstaja vee modelov internacionalizacije. V osnovi se razlikujejo tri 

razliene sole. Prva je ekonomska s teorijo, ki definira internacionalizacijo s tujimi 

direktnimi investicijami, druga vedenjska sola z modelom postopne internacionalizacije 

in tretja sola odnosov z mreznim pristopom (Coviello in McAuley 1999, 4). 

V Sloveniji se veeina podjetij internacionalizira po modelu postopne in mrezne 

internacionalizacije, ki sta na kratko opisani v nadaljevanju. 

Postopna internacionalizacija opisuje dinamicno poslovanje podjetja, ki preko 

doloeenih razvojnih stopenj ali faz postane del mednarodnega trga. Velika veeina 

podjetij priene z osnovnimi dejavnostmi, kot so direktni izvoz (uvoz). 

Mrezna internacionalizacija je proces oblikovanja odnosov med podjetji, med 

katerimi pride do sinergienih uCinkov pri vstopu v proces internacionalizacije. 

Oblikovane mreze so lahko formalne in neformalne in vsebujejo kupce, dobavitelje, 

konkurenco, privatne in javne agencije, prijatelje itd. Na podlagi vezi znotraj mreze so 

odvisne prednosti, ki jih lahko razvije podjetje (Coviello in McAuley 1999,5). 

V spodnji tabeli (tabela 2.1) podajamo se pregled in povzetek definicij razlienih 

avtorjev glede na predmet proucevanja ter pristop raziskovanja. 
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Tabela 2.1 Definicije internacionalizacije 

Predmet 
Avtor Definicija 

prou~evanja 

Welch in Luostarinen 
(1993) 

Calof in Beamish (1995) 

Johanson in Mattson 
(1993) 

Johanson in Vahlne 
(1990) 

Lehtinen in Penttinen 
(1999) 

Lehtinen in Penttinen 
(1999) 

Ahokangas (1998) 

Intemacionalizacija je zunanje gibanje Proces, delovanje 
mOOnarodnih operacij podjetja. podjetja 

Intemacionalizacija je proces narascajocega Proces, delovanje 
vp1etanja v mOOnarodne operacije. podjetja 

Intemacionalizacija je proces prilagajanja 
delovanja podjetja (strategije, strukture, virov 

Proces, delovanje 
podjetja 

itd.) mOOnarodnirn okoljem. 

Intemacionalizacija je kumulativen proces, v 
katerem odnosi nenehno nastajajo, se Odnosi, proces 
razvijaj0, vzdrfujejo in razpadajo, da bi 
podjetje doseglo svoje cilje. 

Intemacionalizacija je oprOOeljena kot 
razvIJaJoce se mreze poslovnih odnosov v Mreze, odnosi 
drugih drZavah skozi siritev, penetracijo in 
integracijo. 

Intemacionalizacija se nanasa na odnose moo 
podjetjem in njegovim mednarodnim 
okoljem, njeno poreklo izhaja iz razvojnega 

Odnosi,
procesa in iz kognitivnega ter vOOenjskega 

delovanje
vidika pripravljenosti osebja ter se konkretno 

podjetja, proces,
kaZe v procesu razvoja in uporabnosti 

notranje okolje 
razlicnih mednarodnih dejavnosti, primarno 
navznoter, nato navzven m tudi v 
kooperativnih dejavnostih. 

Intemacionalizacija je proces mobiliziranja, 

kopicenja in razvijanja zalog virov za Viri, proces 

mOOnarodne aktivnosti. 


Vir: Ruzzier, Hisrich in Antoncic 2006, 479. 

2.1.2 Proces internacionalizacije 

Intemacionalizacija je veerazsefuostni proces in je sestavljen iz vee posameznih 

komponent (Ruzzier 2003, 6). Najpomembnejsa (osnovna) strateska vprasanja pri 

procesu internacionalizacije so strategija izbire trgov (na katere tuje trge vstopiti 

KAM?), strategija vstopa (kako vstopiti/nastopiti na tujem trgu - KAKO?) in strategija 

proizvodov (kaj dolgorocno plasirati - KAJ?). Pomembne so tudi druge dimenzije, kot 

so finance, kadri, organizacijska struktura (Dubrovski 2006, 94). Idealnih strategij 

vstopa ni. Od podjetja je odvisno, kaksen naCin vstopa bo izbralo. Za laZje razumevanje 
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intemacionalizacije in strategijo vstopa na mednarodne trge proces ponazarjamo s 

spodnjo sliko (slika 2.2). Nacine vstopa bomo podrobneje opisali v nadaljevanju. 

Nekoliko podrobneje poglejmo zgomja vprasanja (Antoncic in Ruzzier 2007): 

KAKO? Gre za nacin vstopa in delovanja. Za mnoga podjetja je to 

najpomembnejsa mednarodna odloCitev in prvi kriticen korak, ki bo vplival na 

poslovanje podjetja prihodnjih nekaj let. NaCini vstopa so zelo dinamicni in se 

spreminjajo skozi cas. Locimo tri vecje skupine vstopa in delovanja na tujih 

trgih: izvozni nacin, pogodbeni nacin in investicij ski nacin. 

KAM? Izbor ciljnih trgov, ki se lahko razlikujejo od domaCih. Praviloma 

podjetja izbirajo trge, ki jih najlaije razumejo, kjer vidijo najvecje priloznosti za 

rast, in tiste, ki jih zaznavajo kot najmanj tvegane. V splosnem so bolj oddaljeni 

trgi tudi bolj razlicni od blirnjih, ni pa vedno tako. Poznamo vee pristopov k 

izbiri ciljnih trgov: psihicna razdalja, formaliziran proces odlocanja z vee 

stopnjami za oceno potenciala ciljnih trgov ter ocena trga na podlagi izbire 

ciljnih kupcev. 

KAJ? Izbor proizvodov/storitev: Kaj bomo prodajali? To so lahko proizvodi, 

storitve, know-how ali sistemi (kombinacija proizvodov, storitev, know-howa). 

Pomembna strateska odlocitev je tudi prilagoditev ali standardizacija 

proizvodov/storitev oziroma trznega komuniciranja na tujih trgih. 

15 




Internacionalizacija 

Slika 2.2 Dimenzije intemacionalizacije 

KAKO 
Agenti, podruzmice, 
iicenciranje, fran§izing, 
Managerske pog., nepos. 
invest.,prevzemi, skupne 
naJotbe 

METOD!: 

VSTOPA 

KAJ 
Proizvodi, 
storitve, 
know-how 

PREIlMETl 
PRODAJE 

INTERNACIONALIZACIJA 

ORGANIZACIJSKA 
STRTlKTITRA 

Organizacijske 
sposobnosti 

[____"NAN__C< J 

TRGI 

[_____KAD 

KAM 
Politi~ne, 
kulturne, 
geogr. razlike 

RI__J 

Vir: v Ruzzier 2007,6. 

2.1.3 Modeli internacionalizacije 

Z razvojem gospodarstva in povezovanjem podjetji v mednarodnem okolju so se 

razvijali tudi razlicni modeli, ki so opisovali, pojasnjevali ter poskusali izmeriti 

intemacionalizacijo. V svoji raziskavi se Axinn in Matthyssenson (2001) sprasujeta, ali 

je mozno pojasniti danasnjo intemacionalizacijo z obstojeeimi modeli. V preteklosti je 

bilo razvitih mnogo teorij, da bi pojasnile obnaSanje podjetij v mednarodnem okolju. V 

svoji raziskavi predpostavljata, da obstojece teorije 0 intemacionalizaciji niso zadostne, 

da bi pojasnile sedanje obnasanje podjetij v mednarodnem poslovnem okolju. 

Ugotavljata, da nobena izmed teorij, ki so bile razvite v preteklosti, ne more popolnoma 

pojasniti obnasanja podjetij danes, zato se mora teorija intemacionalizacije 

preoblikovati in dodelati, da bi lahko pojasnila obnasanje podjetij na mednarodnih trgih 

danes. Stem vprasanjem se ukvarja tudi SvetliCie (1996, 146), ki meni, da teorije 

mednarodne menjave, kljub modifikacijam, niso bile vee sposobne prepricljivo razloziti 

sodobnega mednarodnega ekonomskega sodelovanja. 
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S procesom internacionalizacije, ki se ukvarja s postopnim povecevanjem 

privrzenosti mednarodnim trgom, se veliko ukvarjajo predvsem Skandinavci. Za majhne 

srednjeevropske drZave v prehodu, kot je Slovenija, so ugotovitve skandinavskih 

strokovnjakov zanimivejse od tistih, ki jih ponuja prevladujoca ameriska literatura. V 

slednji je namrec osnova za proucevanje mednarodnega poslovanja in 

internacionalizacije multinacionalno podjetje, ki pa ga v manjsih gospodarstvih ne 

moremo vzeti za izhodisce proucevanja omenjene problematike (Cesen in Jaklic 1996, 

Ill). Zato so za ocenjevanje stopnje internacionalizacije slovenskih podjetij primernejsi 

razlicni skandinavski modeli, ki internacionalizacije ne pogojujejo z velikostjo podjetja. 

Johanson in Mattson opisujeta tri modele internacionalizacije (Jaklic in Thorelli 1996, 

1-2): teorija internalizacije, Uppsala model procesa internacionalizacije in model 

mreznega pristopa. 

Teorija internalizacije je osnovana na transakcijskih stroskih. Predpostavka te 

teorije je, da podjetje razvije dolocene prednosti na domacem trgu, obicajno v obliki 

neopredmetenih sredstev, ki mu omogocajo nadrejeno znanje 0 proizvodnji, proizvodu, 

trzenju in/ali managementu (Cesen in Jaklic 1996, 111). V primeru, da omenjenih 

sredstev podjetje ne more ucinkovito izkoristiti in ustrezno zascititi s trznimi in 

pogodbenimi transakcijami, je potrebno ustvariti interni trg. Stem zeU zascititi svoja 

neopredmetena sredstva ter obdrzati nadzor nad ceno, ki jo morajo drugi placevati za 

uporabo teh sredstev. Podjetje se z vidika internacionalizacije siri na tuje trge s pomocjo 

vodoravnih in navpicnih zdroZevanj. Stroski internacionalizacije bodo tern manjsi, cim 

manj se bo tuj trg razlikoval od domacega (Nagode 2003, 10). 

Uppsala model internacionalizacije: Prejsnji koncepti in empiricne raziskave 0 

internacionalizaciji so bili osredotoceni predvsem na velika multinacionalna podjetja, 

pojavljati pa se je zacela potreba, da se razvijejo tudi znanja (modeli) 0 

internacionalizaciji malih podjetij. Osnovna domneva v teh modelih je, da se podjetja 

internacionalizirajo postopoma z narascanjem prakticnega znanja in zmanjsevanjem 

tveganja (Johanson in Vahlne 1990, Luostarinen 1979 v Andersson in Floren 2008,32). 

Ta model ima svoje korenine ze v zgodnjih sestdesetih letih dvajsetega stoletja, prvic pa 

je bit predstavljen v clanku Johansona in Vahlneja leta 1977 (Nagode 2003, 10). 

Temeljni znacilnosti modela, ki sta ga predstavila Johanson in Vahlne, sta ucenje z 

izkusnjami in poglabljanje privrzenosti mednarodni prodaji in proizvodnji. Proces 

internacionalizacije je v modelu opisan kot postopno poglabljanje privrZenosti podjetja 

mednarodni prodaji in proizvodnji, kar je del postopka rasti in ucenja podjetja. Podjetje 

najprej vstopi na sorodne trge, ki so podobni domacemu, kasneje pa razvije se visje 
oblike internacionalizacije. Osnovne spremenljivke, ki sestavljajo model 

internacionalizacije, so tesno povezane in odvisne od velikosti tujega trga, na katero 

podjetje siri svoje poslovanje, in od akumuliranega znanja. Na sliki 2.3 je prikazan 

model internacionalizacije podjetja, ki so ga razvili na univerzi Uppsala. 
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Slika 2.3 Uppsala model intemacionalizacije 

r------------------------------,
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• PrivrZenost virom 
• Prostorsko 

sirjenje na tuje 
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• Hitrost sirjenja 

I 
I 
I 

I I 

Vir: Blomstenno in Shanna 2003. 

Vstop na tuje trge je povezan z zmanjsevanjem kultumih razlik, kar podjetju 

omogoca postopen prehod od izvoznika proizvodov na visje oblike intemacionalizacije. 

Johanson in Vahlne sta v tern modelu opredelila dva temeljna mehanizma (Blomstermo, 

Sharma 2003, 21-24): stanje in spreminjanje. Stanje, ki pojasnjuje poznejso 

intemacionalizacijo, je sedanje stanje procesa intemacionalizacije podjetja in sestoji iz 

poznavanja trga ter privdenosti trgu (market commitment). Poznavanje trga poteka na 

dva nacina - preko stvamega znanja (objective knowledge) in izkustvenega znanja 

(experimental knowledge). Temeljna razlikaje v tern, da se je stvamega znanja mogoce 

nauCiti, medtem ko je izkustveno znanje edinstveno in ga je mogoce pridobiti Ie preko 

osebnih izkusenj. Na akumulacijo znanja intemacionalnega podjetja vplivata stevilo 
ddav, v katerih to podjetje posluje, in cas trajanja tega poslovanja. Proces 

intemacionalizacije zahteva od podjetja stalno ucenje in dinamicno spreminjanje ali 

dopolnjevanje oblik sodelovanja s tujimi trgi (Nagode 2003, 12). 

Model mreznega pristopa. Podjetja so akterji, vkljuceni v poslovne mreze, ki s 

svojimi aktivnostmi vzpostavljajo dolgorocne odnose z ostalimi subjekti v mrezah 
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(Johanson in Mattsson 1993; McAuley 1999 v Ruzzier in Konecnik 2007, 43). 

Dolgorocni odnosi in aktivnosti v mrezah omogocajo podjetjem dostop do redkih virov, 

informacij, tehnologij in trgov, ki so kljucni za zagotavljanje konkurencnosti poslovanja 

MSP na domacem in tujih trgih (Buckley 1993; Hitt et aL 2001 v Ruzzier in Konecnik 

2007,43). 

Podjetje se po mreznem pristopu intemacionalizira z vzpostavljanjem in razvojem 

povezav in odnosov s partnerji v tujih mrezah. To lahko doseze na razlicne nacine: z 

mednarodnim sirjenjem, kjer podjetje vzpostavi nove odnose s partnerji iz lokalnih mrez 

tujih drZav; s prodorom (penetration) v obliki razvijanja odnosov in povecevanja 

privrZenosti virom (resource commitment) v tujih mrezah, v katerih podjetje ze 

sodeluje; in/ali z mednarodnim zdruzevanjem tako, da povecuje usklajenost povezav 

znotraj razlicnih tujih mrez. Podjetja lahko s svojimi dobavitelji, kooperanti, konkurenti 

in drugimi podjetji sodelujejo nepogodbeno ali pogodbeno. Pomembni postajajo odnosi 

med posameznimi podjetji ter kakovost poslovnih odnosov, ki ta podjetja zdrufujejo. 

Najbolj znacilna lastnost mrez je, da si podjetja konkurirajo in hkrati med seboj 

sodelujejo (Cesen in Jaklic 1996, 115). 

Mreze so kompleksne, vecpojavne organizacijske strukture, ki izhajajo iz 

mnogovrstnih strateskih zvez, ponavadi kombinirane z drugimi organizacijskimi 

oblikami, ki vkljucujejo divizije, podruZnice in posrednike v vrednostni verigi (Webster 

1991 v Dubrovski 2004, 146). Kot pravita Johannisson in Monster (1998 v Mtigwe 

2005, 362), podjetniki vcasih uporabljajo pred strategijo intemacionalizacije know-how 

ti. strategijo intemacionalizacije know-who. Z drugimi besedami to pomeni, da 

nekatera mala podjetja svoje poslovanje pricenjajo skozi ucenje v mrezah in se sele nato 

odlocajo, da bodo na tujih trgih nastopila samostojno. 

Zdruzevanje modelov intemacionalizacije. Vsak model ima tako prednosti kot tudi 

pomanjkljivosti, zato so bili za kakovostnejse ocene stopnje intemacionalizacije 

opravljeni razlicni poskusi zdruzevanja modelov intemacionalizacije. Tako so nastala 

boljsa in natancnejsa orodja za ocenjevanje stopnje intemacionalizacije. Finca 

Luostarinen in Hallman sta povezala zgomje tri modele v celoto, ki je osnova trifaznega 

model a intemacionalizacije imenovanega tudi 3P model intemacionalizacije (Cesen in 

Jaklic 1996, 112-113). Njun proces intemacionalizacije podjetja poteka v treh stopnjah2
: 

Pricne se s procesom intemacionalizacije navznoter, kar pomeni, da podjetje 

najprej uVaZa izdelke, nato storitve, sisteme in na koncu znanje. Gre za postopno 

ucenje podjetja, ki povzroca dinamiko intemacionalizacije. 

Drugo stopnjo intemacionalizacije predstavlja proces intemacionalizacije 

navzven. Podjetje se v procesu intemacionalizacije navzven intemacionalizira s 

stirimi stopnjami glede na prodajo razlicnih vrst izdelkov in glede na razlicne 

2 Povzeto po Nagode 2003, 13. 
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vrste poslovanja na tujih trgih. Prva je zacetna stopnja (izvaZanje), sledi stopnja 

razvoja (prodajne podrufuice), tretja je stopnja rasti (organiziranje 

podizvajalstva, dajanje licence) in zadnja, cetrta stopnja, je stopnja zrelosti 

(proizvodna podruZnica). 

Tretjo, sklepno stopnjo internacionalizacije po Luostarinenu in Hellmanu 

predstavlja proces kooperativne internacionalizacije, ki sodi v 3P modelu med 

aktivno in soodvisno internacionalizacijo. Kooperativna internacionalizacija je 

mozna v obliki strateskih zvez, pogodb 0 sodelovanju in drugih oblik sodelovanj 

med podjetji. 

AvtOlja sta tako s svojim modelom povezala vse tri modele internacionalizacije v 

celoto, ki je tudi osnova 3P modela. Dopuscata moznost, da podjetje, ki se 

internacionalizira, pricne svoj proces internacionalizacije z drugo ali celo s tretjo 

stopnjo - torej s procesom internacionalizacije navzven ali celo s procesom 

kooperativne internacionalizacije. 

Tudi Jaklic in Svetlicic (2005, 29-30) govorita 0 tristopenjskem modelu 

internacionalizacije, ki jo sestavljajo tri stopnje: odvisna, neodvisna in soodvisna 

internacionalizacija. V prvi, odvisni fazi podjetje uvaza storitve, malo pozneje sklepa 

pogodbe na kljuc, licencne in fransizne aranZmaje, postaja podizvajalec in sklepa 

skupna vlaganja s tujci. V neodvisni fazi internacionalizacije podjetje vse bolj 

samostojno poglablja privrzenost mednarodnim trgom in prehaja na visje oblike 

internacionalizacije. Najprej izvaZa, zatem odpira lastna podjetja na tujem in koncno 

postane nadrejeni partner v pogodbenih odnosih s tujimi partneIji tudi tako, da 

ustanavlja proizvodne obrate v tujini. Zadnji korak je soodvisna internacionalizacija, 

katere osnovna znacilnost je, da so podjetja resnicni oziroma enakovredni partneIji. To 

se nanasa tudi na raziskave in razvoj ter trzenje, ki se ne osredotoca v centrali 

dominantnega podjetja, temvec tam, kjer so za to najboljse moznosti. Vsi partneIji 

imajo moznost izvajanja dolocene strateske funkcije. Oblika taksnega sodelovanja so 

strateska partnerstva oziroma jo izvajajo podjetja s transnacionalno mentaliteto. 

V grobem locimo modele, ki so bili osnovani za multinacionalna podjetja, in tiste 

za manjsa podjetja. Predvsem ameriski raziskovalci so oblikovali modele za 

multinacionalna podjetja. To so bile tudi prve teorije za proucevanje 

internacionalizacije. Z narascajocim pomenom MSP pa so se priceli oblikovati tudi 

modeli za proucevanje MSP. Obstaja se veliko drugih modelov internacionalizacije. 

Omenili smo predvsem tiste, ki so pomembni za prouCevanje internacionalizacije MSP. 

1.1.4 Globalizacija 

Globalizacija je pomagala oblikovati priloznosti za nekatere ljudi, skupine, drzave, 
o katerih si niso upali poprej niti sanjati. Nekateri kazalniki clovekovega razvoja, kot so 
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pismenost, solanje, smrtnost dojenekov, prieakovana zivljenjska doba, so se zadnjih 

nekaj desetletij enormno izboljsali. Obenem pa so ekonomska preobrazba, liberalizacija, 

tehnoloske spremembe in zaostrena konkurenca na trgu blaga in delovne sile, kar vse 

spremlja globalizacijo, prispevali k vedno veeji revseini, neenakostim, negotovosti 

glede delovnih mest, slabljenju institucij in socialne podpore ter eroziji identitet in 

vrednot (Svetlieie 2004, 38). 

Pojem globalizacije se uporablja sirse kot pojem intemacionalizacije. Svetlieie 

(1996, 426 v Ruzzier 2002, 5) navaja primerjavo med intemacionalizacijo in 

globalizacijo. Intemacionalizacijo navaja kot sinonim za geografsko sirjenje 

ekonomskih aktivnosti preko nacionalnih meja, predvsem v kolieinskem smislu. Pri 

globalizaciji pa gre tudi za funkcionalno integracijo geografsko razprsene ekonomske 

dejavnosti. Za nekaj vee, tako glede na obseg, kot glede na vsebino in intenzivnost 

medsebojnega povezovanja, za kakovostne spremembe. Torej lahko sklepamo, da je 

globalizacija posledieni proces intemacionalizacije in zato mnogi, ko govorijo 0 

globalizaciji, mislijo na visoko stopnjo intemacionalizacije. 

Tako kot za intemacionalizacijo obstaja vee definicij razlienih avtorjev tudi za 

globalizacijo. Svetlieie (2004, 22) globalizacijo definira kot: 

veedimenzionalni proces, vkljueujoe ekonomske, politiene in kultume prvine, ki 


skupaj tvorijo novo kakovost; 


globalno intemacionalizacijo ali vsaj intemacionalizacijo dejavnosti, kot so 


trgovina, tuje neposredne investicije TNI, pogodbene oblike mednarodnega 


ekonomskega sode1ovanja na vseh pomembnih trgih; 


globalno sopovezanost, ki terja global no usklajevanje in povezanost dejavnosti 


na povsem nov nacin; 


proizvodnjo enakih izdelkov za domaeo porabo in tujino; 


naraseanje deleza tujih sestavin v proizvodih za domaeo porabo in za izvoz. 


Bobek (2002, 27-28) navaja globalizacijo kot zelo kompleksen in protisloven 

proces. V svetu do danes ni prislo ne do uve1javitve splosno sprejete definicije termina 

globalizacija, ne do sirokega dogovora 0 tern, kako jo opredeliti. Termin se uporablja v 

deskriptivnem in normativnem smislu. V deskriptivnem smislu je globalizacija proces, 

v katerem se poveeuje medsebojna odvisnost proizvajalcev blaga in storitev in v 

katerem se odloCitve 0 alokaciji produkcijskih dejavnikov v vse veeji meri sprejemajo 

na globalnem nivoju. V normativnem smislu pa gre za liberalizacijo trgovinskih in 

finanenih tokov oziroma za proces odpiranja nacionalnih ekonomij (Bobek 2002, 27). 

Devetak (2008, 109) pray tako navaja, da je 0 globalizaciji vee razlag. Bistvo je v 

tern, da jo opredeljujemo kot razvijajoei se vzorec mednarodnega podjetniskega 

sodelovanja, ki vkljueuje nalozbe, trgovino in pogodbene oblike sodelovanja, katerih 

cilj so razvoj izdelkov, proizvodnje, nabave in trienja. Globalizacija temelji na zamisli, 
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da postaja svet vsak dan bolj homogen in s tern se razlike med nacionalnimi trgi 

zmanjsujejo. 
Kljub razlikam posameznih avtorjev pri pojmovanju globalizacije se vsi strinjajo, 

da njene procese opredeljujejo naslednji dejavniki (Svetlicie 1 996a, 248): 

rastoe delez menjave v svetovnem BDP; 

hitreje od mednarodne menjave blaga narasea delez mednarodne menjave s 


storitvami; 


poveean pomen NT! in mednarodne proizvodnje; 


velik in naraScajoe vpliv tehnologije; 


nastanek integriranih financnih trgov; 


rastoe pomen ekonomij obsega (Economies of Scale) in skupne proizvodnje in 


razdelitve (Economies of Scope). 


Bobek (2002, 28) pravi, da lahko globalizacijo opredelimo na vee razlicnih nacinov 

glede na raven, na katero se osredotoeimo. Govorimo lahko 0 globalizaciji celotnega 

sveta, posamezne drZave, dolocene industrije in celo doloeene metode poslovanja ali 

funkcije znotraj podjetja. 

Na svetovni ravni se globalizacija nanasa na naraSeajoeo medsebojno 

gospodarsko odvisnost med dIiavami, ki se odraza v poveeanem eezmejnem 

pretoku blaga, storitev, kapitala in znanja. 

Globalizacija na ravni posamezne drzave se nanasa na obseg medsebojnih 

povezav med gospodarstvom drzave in preostalim svetom. KJjub vse vecji 

globalnosti sveta vse drzave niso enako vkljucene v globalno gospodarstvo. 

Na ravni doloeene industrije se globalizacija nanasa na stopnjo, po kateri je 

konkureneni poloZaj podjetja znotraj te industrije v eni drzavi odvisen od tiste v 

drugi. Globalizirane industrije si prizadevajo vladati na vsakern trgu z enako 

skupino globalnih podjetij, ki usklajujejo svoje stratesko delovanje po drzavah. 

Na ravni posameznega podjetja se globalizacija nanaSa na obseg prernozenj 

podjetja v drugih dIiavah in na njegovo vpletenost v eezmejne tokove kapitala, 

blaga in znanja med podruZnicami. 

Dubrovski (2004, 28) pravi, da se z globalizacijo mednarodnega poslovanja 

oziroma globalno intemacionalizacijo izgubljajo ali zamegljujejo meje med dIiavami 

ali regionalnimi podroeji in stem klasiena definicija geografskega izvora izdelka 

(storitve) in se spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja. Globalizacija (njene 

korenine segajo ze v zaeetek 20. stoletja s koncentracijami nekaterih industrij ter 

povecano meddrzavno trgovino in pretokom investicij, sam naziv pa izvira iz zgodnjih 
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60-ih let)3 je danes neizogibno izhodisce, ki ga morajo podjetja pri svojem poslovanju 

upostevati, ne glede na to, kaksna je stopnja ali vrsta njihove internacionalizacije, za 

katero gospodarsko ali celo negospodarsko podrocje gre ter za kaksno geografsko, 

ekonomsko ali politicno integracijo gre. Globalizacija temelji na zarnisli, da postaja svet 

vse bolj homogen ter da razlike med nacionalnimi trgi ne sarno, da izginevajo, arnpak so 

za nekatere trge ze dejansko izginile. Na ta nacin dogajanja na enem koncu sveta 

vplivajo v najhitrejsem moznem casu na dogajanje na drugem koncu sveta. 

V clanku 0 standardizaciji/prilagoditvi marketinskih resitev za podjetja, ki delujejo 

na tujih trgih (primer Litve), avtorici Alimiene in Kuvykaite (2008, 37) pravita, da 

globalizacija nudi priloznosti za male drZave, kot je Litva, da postanejo neodvisni 

akterji na globalnem trgu. Ko se podjetja vkljucujejo na globalni trg, morajo, glede na 

spreminjanje tega trga in iskanje poti, kako ostati konkurencen, spreminjati nacela 

svojih dejavnosti in marketinske resitve ter se odzvati na spremembo potreb kupcev v 

primemem casu. 

Omenimo se dobre in slabe strani globalizacije. Pozitivni razvojni dosezki, 

povezani z globalizacijo so: 

srednja vrednost svetovnega dohodka se je povecala hitreje kot pa stevilo 


prebivalcev; 


drzave v razvoju so dosegle v 30. letih (1960-1990) taksen razvoj, za katerega so 


industrijske drZave potrebovale 100 let; 


v zadnjih 50 letih se je povprecni dohodek na prebivalca v svetu povecal za vee 


kot 3-krat, svetovni BDP za vee kot 9-krat, ceprav se je prebivalstvo »le« malo 


vee kot podvojilo; 


prieakovana zivljenjska doba se je od leta 1820 skoraj potrojila; 


v obdobju 1990-2001 se je izboljsala pismenost odraslih; 


vee kot 70 % ljudi zivi v pluralisticnih demokracijah; 


vse ddave, razen srednje- in vzhodnoevropskih ter clanic Skupnosti neodvisnih 


drzav, so izboljsale indeks elovekovega razvoja v obdobju 1980-2000. 


Slabosti povezane z globalizacijo so naslednje (Svetlieic 2004, 78-80): 

neskladje med bogatimi in revnimi se je zgodovinsko poglabljalo; 


najbogatejsi odstotek ljudi v svetu dobi toliko dohodka kot 57 % najrevnejsih 


skupaj; 


stopnja imunizacije otrok pred najpomembnejsimi boleznimi je padla pod 50 %; 


3 Po publikaciji OEeD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je termin 
globalizacija prvi~ uporabil T. Levitt v svoji knjigi Globalizacija trgov, s katerim je ozna~il 
sodobne spremembe v mednarodnem gospodarstvu. 
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se vedno je milijarda Ijudi brez Ciste vode; eden od sedmih osnovnosolskih 

otrok ne hodi v solo; okoli 840 milijonov je podhranjenih; vsak dan umre za 

ozdravljivimi boleznimi 30.000 otrok; 

financna in sicersnja nestanovitnost ter ekonomska negotovost se krepi, ceprav 

so nihanja dejansko manjsa toda pogostejsa. 
meje postajajo vse bolj porozne in prepuscajo uvoz vseh vrst slabih, stvari kot 

so marnila, terorizem, nevami izdelki, onesnazevanje, kriminal, raste stevilo 

mafijskih zdruZevanj in narkomanskih kartelov; 

poslabsale so se delovne razmere, vmile so se nekoc ze skoraj pozabljene 

bolezni (tuberkuloza), zmanjsal se je vpis v sole, v vecini bivsih sovjetskih 

republik se je povecala smrtnost, gozdovi izginjajo, prihaja do kraje javnih 

virov pod krinko privatizacije, raste stevilo predmestnih barakarskih naselij in 

pojavljajo se modeme oblike suzenjstva oz. prostitucije. 

Kaj pa globalizacija in male drzave, karnor spada tudi Slovenija? Pri tern vprasanju 

gre za deljena mnenja. Eni menijo, da pomeni globalizacija smrt za male drzave, ker so 

izpostavljene njenim neusmiljenim orkanom, ker so vsak dan bolj ranljive, obenem pa 

imajo vsak dan vse manj vpliva na dogajanje v svetu. Drugi menijo, da globalizacija 

daje malim drzavarn neslutene moznosti. »Sedanjost je tiste, ki menijo, da majhne 

skupnosti ne morejo preziveti, odiocno demantirala; v globalni ekonomiji, v kateri 

drZave nimajo vee monopola nad ekonomijo in kulturo (ali pa jo imajo cedaije manj), 

Iahko ne Ie prezivijo, temvec celo napredujejo tudi majhni«. Z zmanjsevanjem drzav se 

krepi njihova vpetost v svet, saj so majhne drzave bolj nagnjene k povezovanju kot 

velike. Male in razvitejse drzave so boIj globalizirane od velikih. Globalizacija daje 

malim drZavam nove moznosti, ki jih brez nje ne bi imele, ce se vanjo intenzivno 

vkljucijo, pa so vedno bolj ranljive in odvisne od nje (SvetliCic 2004, 149). 

Svetlicic (1996, 313) meni, da se je polozaj majhnih drzav v bistvu izboljsal 

navkljub mnogim nasprotnim mnenjem. Zaradi liberalizacije mednarodnih ekonomskih 

odnosov postaja pomembnejsi od velikosti nacionalnega trga dostop do svetovnega. 

Sodobna tehnologija je narnrec bistveno zmanjsala razdalje (casovno in cenovno). Hitro 

spreminjajoce se razmere dajejo majhnim gospodarstvom dolocene prednosti, ki 

izhajajo iz vecje prilagodljivosti in fleksibilnosti, ki ju velika gospodarstva nimajo. 

Zaradi silovitosti in nepredvidljivosti sprememb je postalo pomembno ne sarno nekaj 

narediti, pac pa narediti zelo hitro. Majhni to zmorejo, saj lahko hitreje dosezejo socialni 

konsenz, ce so notranje stabilni in enotni. 

Pomembni so tudi dejavniki, ki so pospesili nove oblike mednarodnega 

povezovanja in privedli do globalizacije. Svetlicic (1996, 91) opredeljuje naslednje: 

uvajanje novih tehnologij, ki je znizalo prag uCinkovitosti proizvodnje; 

pojav novih spretnosti (kot sposobnost uvajanja diferenciranih proizvodov); 
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zmanjsanje stroskov poslovanja na daljavo (cenejsi transport in komunikacije, 


vkljucno z letalskimi poleti); 


nizji transportni stroski (kontejnerizacija), nizje carine, 


izboljsanje racunovodskih tehnik, ki so omogocile izogibanje davkom s 


pomocjo transfemih cen; 


konsolidacija svetovnega gospodarstva, ki je vnesla vecjo stabilnost in 


zmanjsala riziko razlastitve tujega premozenja; 


spremembe v povprasevanju, ki tetjajo vedno bolj diferencirane in potrosniku 


prijazne proizvode. 


Zaradi teh dejavnikov so stroski mednarodnega delovanja podjetij in njihovih 

podrufuic v tujini padli v primerjavi z domaco ekspanzijo podjetij z vee obrati. Uspesno 

podjetje je lahko Ie tisto, ki zna izkoriseati vse te dejavnike. To pa je mogoce Ie, ce je 

spodobno zajemati znanje in informacije iz svetovne zakladnice in tako dobljeno znanje 

uspesno uporabiti pri vseh svojih dejavnostih (SvetliCie 1996,91). 

2.2 Merjenje stopnje intemacionalizacije 

Ker je intemacionalizacija zelo kompleksen pojav, v literaturi ne obstaja splosno 

sprejet kriterij, na podlagi katerega bi lahko izmerili stopnjo intemacionalizacije 

izbranega podjetja. Zato razlicni avtotji navajajo celo vrsto kriterijev. Najpogosteje 

uporabljeni so naslednji (Svetlicic 1996, 84-85): de1ez mednarodne trgovine in tuje 

neposredne investicije v bruto domacem proizvodu, delez prodaje v tujini glede na 

celotno prodajo, delez sredstev oziroma imetja v tujini v celotnih sredstvih, delez 

zaposlenih v tujini med vsemi zaposlenimi, stevilo podruZnic v tujini, delez proizvodnje 

v tujini v celotni proizvodnji in stevilni drugi. 

Ruzzier (2002, 6) pravi, da se obseg intemacionalizacije skusa oznaciti s pomocjo 

trznih, strateskih, organizacijskih, proizvodnih, demografskih ali vedenjskih znacilnosti. 

Kot enega najenostavnejsih mofuih kriterijev navaja de1ez prihodkov od izvoza glede 

na celotni prihodek podjetja. Delez prihodkov od izvoza se lahko primetja tudi v casu in 

ugotavlja uspesnost izvoza. Kazalec deleza prihodkov izvoza v celotnih prihodkih lahko 

razsirimo na nacionalno raven in ugotavljamo izvoz v primerjavi z bruto domacim 

proizvodom. 

Obstajajo tudi zelo ilustrativne mere intemacionalizacije, kot je na primer stopnja 

intemacionalizacije (Bellak in Loustarinen 1994, 60). Izrafena je v obliki relativnega 

kazalca, ki v izbranem casu primetja spremembe v dolocenih spremenljivkah doma in v 
tujini. Take spremenljivke bi lahko bili zaposleni, prodaja, investicije in podobno. 

Kazalec je tako kvocient med stopnjo rasti spremenljivke v tujini in stopnjo rasti 

spremenljivke doma. Omenjeno mero intemacionalizacije lahko uporabljamo tako na 

makro, mezo kot tudi mikro ekonomski ravni. Stopnja intemacionalizacije vecja od ena 
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ponazarja hitrejso rast aktivnosti v tujini kot doma in obratno, ce je stopnja 

intemacionalizacije manjsa od ena. 

Indeks transnacionalnosti je ena izmed naslednjih moznih obIik meIjenja stopnje 

intemacionaIizacije. Gre za standardno merilo Konference Zdruzenih narodov za 

trgovino in razvoj v rednih letnih publikacijah 0 neposrednih nalozbah v svetu 

imenovanih World Investmen Report (Svetovno poroCilo 0 investiranju). Indeks 

transnacionalnosti je sinteticni kazalec, ki ga izraeunavajo kot enostavno aritmeticno 

sredino med delezem premozenja v tujini v celotnem premozenju, delezem prodaje v 

tujini v celotni prodaji in delezem zaposlenih v tujini v skupnem stevilu zaposlenih 

(Trtnik 1999, 13). 

Reuber in Fischer po vzoru Sullivana in upostevajoc omejitve, ki jib navajajo 

Ramaswamyet al. (1996 v Ruzzier in Koneenik 2007,43), predlagata prilagojeno mero 

interancionalizacije za MSP, ki je poleg enojnib mer (npr. deleza prihodkov od prodaje 

v tujini v celotnih prihodkih) najbolj uporabljana pri meIjenju intemacionalizacije MSP. 

Sestavljajo jo delez prihodkov od prodaje v tujini v celotnih prihodkih, delez easa 

zaposlenih namenjenega mednarodnim aktivnostim in geografska oddaljenost tujega 

trga (Ruzzier in Koneenik 2007,43). 

Za potrebe naSe raziskave bomo stopnjo intemacionalizacije meriIi s pomoejo 

deleza prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2002, kar bo podrobneje predstavljeno 

v sestem poglavju pod meIjenjem stopnje intemacionalizacije za potrebe nase raziskave. 

2.3 Internacionalizacija v malih in srednje velikih podjetjih 

Proces intemacionalizacije ni vee omejen Ie na velika podjetja, kot je bil pred vee 

desetletji. Stevilna mala in srednja podjetja so z ustreznim poslovanjem sposobna 

dosegati najvisje oblike intemacionalizacije (Svetlieie 2001 v Nagode 2003, 17). V 

preteklosti je veljalo, da imajo Ie multinacionalna podjetja sposobnosti, da sodelujejo na 

tujih trgih, danes pa z rastoeim pomenov MSP to ne drzi vee. 

Rebernik (1997, 31) pravi, da je eden izmed kazalcev intemacionalizacije malih 

podjetij v Evropski skupnosti mednarodna menjava, ki raste hitreje kot proizvodnja. K 

temu je treba dodati tudi druge vidike intemacionalizacije, kot na primer direktna tuja 

vlaganja, sodelovanje in mednarodne licence. MSP vse bolj sodelujejo v teh procesih in 

zdi se, da gredo mala podjetja skoraj povsod ze v korak z velikimi. 

Govorimo lahko 0 sestih stopnjah evropeizacije MSP: 

indirektni mednarodni vplivi (npr. subkontraktiranje izvozniku); 

indirektna vpletenost v izvoz (veleprodaja, izvozna trgovska podjetja); 

direktna vpletenost v izvoz (agencije, distributeIji, podruznice); 

sodelovanje s tujimi podjetji (raziskave in razvoj, marketing ipd.); 

mednarodne licence; 
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direktno tuje vlaganje (skupna vlaganja, prevzemi). 

Globalizacija ima na mala in srednje velika podjetja zelo velik vpliv. Vpliv je lahko 

pozitiven ali negativen. Pozitiven vpliv ima globalizacija na MSP, ki so se sposobna 

hitro prilagajati zahtevarn in spremembarn okolja, saj mednarodno sodelovanje takim 

podjetjem prinasa veliko priloznosti. Za podjetja, ki se niso sposobna hitro prilagajati ali 

ne cutijo potrebe po mednarodnem sodelovanju, je lahko globalizacija usodna za 

njihovo poslovanje, saj je vpliv globalne konkurence na vse trge zelo mocan. Veliko 

MSP na domacih trgih, zlasti majhnih drzav, ne more dosegati kriticne mase 

uporabnikov, zato je za njih globalni trg velika priloznost. Tezave pri MSP se zacnejo 

pojavljati na izvedbeni strani velikih mednarodnih projektov in narociL Ta podjetja niso 

sposobna izpolnjevati velikih naroNI v tako kratkem casu, ki ga zahteva globalni trg. 

TeZave se pogosto pojavijo tudi na podrocju trzenja, finane, nabave vhodnih materialov 

in tehnologije ter v pomanjkanju vodstvenih kadrov (Rezec 2002, 11-12). Kot odgovor 

na resevanje omenjenih tezav Svetlicic ponuja MSP tri moznosti (Svetlicic 1996, 75): 

da ze od vsega zacetka utemeljujejo svojo strategijo s sodelovanjem s tujim 

investitOljem, ki pomaga domacemu podje~u v tehnoloskem zaostanku 

preskakovati razvojne stopnje ali 

da sama razvijejo tako globalno mrezo podjetij, ki bo sposobna trZiti izdelke in 

ponuditi ustrezne poprodajne storitve (tudi strategija resevanja problemov in ne 

sarno prodaja izdelkov ali ponujanje posarneznih storitev) ali pa 

naj vstopijo v bolj globalne mreze podjetij (strateske povezave, kooperativna 

internacionalizacija), ki omogocajo pridobivanje znanja ter hitro in ucinkovito 

trzenje po vsem svetu. 

Omenjene tri alternative se med seboj ne izkljucujejo. Podjetje lahko tako izbere 

sarno eno, ali pa poisce ustrezno kombinacijo med njimi. 

Internacionalizacija je dinamicen in veCdimenzionalen proces preko katerega 

podjetja povecujejo vkljucenost v mednarodne aktivnosti (Luostarinen 1979). Temu 

nujno sledi sprememba stanja podjetja, vendar se od navadne rasti podjetja znotraj meja 

dr.zave razlikuje v nekaj bistvenih tockah (Buckley in Ghaurny 1993 v Ruzzier in 

Konecnik 2007, 42). Rast in sirjenje podjetja je zel0 tesno povezana z 

internacionalizacijo podjetja, ni pa nujno, da gre pri tem res za internacionalizacijo. S 

pomocjo vzpostavljanja strateskih povezav III poslovnih mrez je mozna 

internacionalizacija poslovanja celo brez rasti podjetja. S povezovanjem z drugimi 

podjetji je mogoce dopolniti morebitna manjkajoca znanja in zdru.ziti tehnoloske 

dosezke. Vkljucenost v mednarodno poslovanje lahko nastopi ob prodaji proizvodov na 

tuje trge, nakupu proizvodov na tujih trgih ali s sodelovanjem s tujim podjetjem na tujih 

trgih, zato locimo vhodno, izhodno in kooperativno internacionalizacijo (Ruzzier in 

Konecnik 2007, 42). 
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2.4 Nacini vstopa na mednarodne trge 

Bistveno sporoCilo sodobnega razvoja mednarodnih ekonomskih odnosov je, da se 

drzava brez negativnih posledie za svoj razvoj ne more odpovedati vse intenzivnejsemu 

mednarodnemu ekonomskemu sodelovanju. Globalizacija in regionalizacija sta se tako 

razmahnili, da nobena drZava ne more ubezati njunim posiedieam, cetudi bi to zelela. 

Od sposobnosti pravocasno spoznavati razseznosti globalizaeije in hitrega prilagajanja 

je vse boJj odvisen uspesen razvoj vsake drzave in njenih podjetij. Ni Ie pomembno s 

tujino vsak dan vee gospodarsko sodelovati, temvee tudi, kaksne oblike pri tem podjetja 

izbirajo (Svetlieic 1996, 308). 

Eno izmed najtezjih vprasanj managementa danes je, na kaksen naCin vstopiti na tuj 

trg. Ni ene same dobre strategije vstopa podjetja na tuj trg. Obstaja vee moznosti, katero 

bo podjetje izbralo, paje odvisno od mnogih dejavnikov. V podjetju, kjer se odiocajo za 

rast in siritev poslovanja z nastopom na tujem trgu, morajo pred konkretnim 

nacrtovanjem tega izredno zahtevnega proeesa poiskati odgovore na treh kljuenih 

podroejih: v Iastnem podjetju, pri potenciainem partnerju v tujini (ce se odlocajo za 

partnersko obliko sodelovanja) in na podrocju tujega okolja, na katerega trg se podajajo. 

Analiza podjetja (imenovana tudi samooeenitev ali samoanaliza) je kIjucni dejavnik, ki 

nam da odgovor 0 trenutnem stanju podjetja kot eelote in nudi temeIjit vpogled v 

preteklo dogajanje na vsakem posameznem podrocju v podjetju. Drugo pomembno 

podroeje pri pripravi nastopa na tujem trgu je analiza okolja in trga, na katerega se 

podajamo. Tudi na tem podroeju je opazna razlika med velikimi in malimi ter srednje 

velikimi podjetji, ki je povezana predvsem z nacinom razmisljanja in obsegom 

razpolozljivih predvsem finanenih in cloveskih - resursov. Medtem ko velika podjetja 

naeeloma preuCijo vse mozne trge in se na podlagi rezultatov teh analiz odloCijo, kateri 

trg je najprimernejsi oziroma dolocijo prioritetni seznam trgov za vstop v tujino, je pri 

malih in srednje velikih podjetjih ta odloeitev naeeloma obratna - podjetja se na podiagi 

razlicnih dejavnikov in vplivov (poznavanje, oddaljenost, povezave, poznanstva itd.) 

odloCijo, na kateri trg bodo vstopila, in se sele nato (ce sploh) lotijo analize trga. Pri 

analizi okolja in trga je potrebno v okviru analiz upostevati predvsem dva vidika: 

Analiza ozjega (panoznega) okoIja, kjer je potrebno analizirati predvsem 

obstojeee in poteneialne kupee, obstojece in poteneialne konkurente, obstojece 

in potencialne dobavitelje, obstojeee stanje izdelkov na trgu ter pojav moznih 

novih izdelkov oziroma substitutov, gibanje in dogajanje (trend) na podrocju 

panoge. 

Analiza sirsega okolja zajema predvsem drzavno zakonodajo, ekonomske 

razmere, obstojeeo tehnologijo in infrastrukturo (Rajter 2008, 30-31). 

Svetlicic (1996, 267) navaja kot mOZnosti, ki jih ima podjetje na razpolago za 

nastop na tujih trZiscih: 
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izvoz domace proizvodnje; 


proizvodnjo v tujini (na osnovi licencne pogodbe ali samostojno kot vecinski ali 


manjsinski vlagatelj); 


kombinacijo izvoza in proizvodnje v tujini. 


Podrobneje si bomo nacine vstopa na tuje trge pogledali v nadaljevanju. 

Posledice nepravilne izbire trga so lahko za podjetje zelo resne. Iz mednarodne 

poslovne prakse je znano, da osvajanje tujega trga traja v povprecju tri do stiri leta, saj 

podjetje sele po tern obdobju doseze taksne izvozne kolicine in vrednosti, ki omogocajo 

donosnost izvoznega posla oziroma trga. Prvo leto je v tipicnem primeru namenjeno 

raziskovanju trga, iskanju potencialnih zastopnikov ali odjemalcev, zacetnemu trznemu 

komuniciranju in razvoju blagovne znarnke itd., medtem pa razen vzorcnih posiljk 

(obicajno brezplaenih) podjetje dejansko na novi trg pravega izvoza se ni realiziralo. V 

drugem letu so lahko izvozene ze posamezne posiljke, ki pa v celoti se vedno ne 

prinaSajo dobicka, saj so pogosto potrebna se dodatna vlaganja v trg bodisi v obliki 

stroskov ali pa posebnih popustov za prve kolicine. Tretje leto se ze lahko pribliZaffio 

taksnemu obsegu izvoznih koliCin in vrednosti, ki v celoti gledano ze prinasa na letnem 

nivoju pozitivni izid (Dubrovski 2006, 161). 

Pri procesu intemacionalizacije smo omenili, da se mora podjetje odlociti KAKO 

bo vstopilo na mednarodni trg, torej za kaksen naein vstopa se bo odlocilo. To je Ie enD 

izmed vprasanj, ki si jih podjetje zastavi pri vstopu na mednarodne trge, ki pa je zelo 

pomembno. Kenda (2001, 152) pravi, da so podjetja na domacem in na mednarodnem 

trgu trajno izpostavljena konkurenci. Zaradi spreminjajocih se okoliscin in pogojev 

doma in na tujem iscejo vselej najustreznejso obliko, s katero ohranjajo ali po moznosti 

izboljsujejo svojo trino pozicijo. Govorimo 0 reagiranju podjetij na izzive doma in v 

tujini, zelo na splosno pa locimo tri oblike takega reagiranja. Bistvo vseh treh oblik 

predstavlja 10kacija proizvodnje, to je, iz katerega mesta in v kaksnih pogodbenih 

oblikah je najprimemeje oskrbovati domaci ali tuji trg. Prva oblika je klasicni izvoz, to 

je proizvodnja doma in iz nje oskrbovanje tujega trga, druga oblika je prenos 

proizvodnje v tujino na temelju pogodbenih sporazurnov oz. nepremozenjske oblike 

izvoza, tretja oblika so prernozenjske oblike izvoza, katere najpomembnejsa podvrsta je 

neposredna investicija v tujini. Kot posebna, cetrta oblika nastopa na tujem trgu je 

vezana mednarodna trgovina. S tern razurnemo nastop v tujini kot drugo najboljso 

opcijo (second best) v primerih, kadar bi sicer brez nje izpadel posel in je to edina 

moznost vstopa na dolocen trg (slika 2.4). 
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Slika 2.4 Izbor nacina vstopanja na tuje trge 
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Vir: Griffin 1998 V Kenda 2001, 154. 
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AvtOlji razlieno obravnavajo naeine vstopa na mednarodni trg, ki pa so si v grobem 

zelo podobni. Antoneie, Hisrich, Petrin in Vahcie (2002, 115) pravijo, da lahko 

podjetnik zaene mednarodno poslovati in trziti izdelke na vee nacinov. Izbira nacina 

vstopa in poslovanja v tujini je odvisna od podjetnikovih ciljev ter prednosti in slabosti 

podjetja. Nacine vstopa ali mednarodnega poslovanja lahko razdelimo v tri razrede: 

izvoz, nelastniski dogovori in neposredne tuje nalozbe. 

Po nekaterih raziskavah (Root v Albaum, Strandskov in Duerr 1988 v Dubrovski 

2006, 183) poteka izbira nacina vstopa po naslednjih pravilih: 

naivno pravilo: podjetje uporablja enak naein vstopa na vseh tujih trgih, pri 

eemer se zanemarja heterogenost trgov in moznost pojava »tunelske vizije«; 

pragmaticno pravilo: podjetje uporablja najbolj ucinkovit in poznan nacin vstopa 

za vsak tuji trg; v zacetku izbere najmanj tvegan nacin vstopa in sarno, ee se ta 

izkaZe kot neustrezen, ga zarnenja z drugim najbolj uporabnim (pragmaticnim) 

naeinom; 

stratesko pravilo: vsi alternativni naeini so sistematicno primerjani in 

ovrednoteni pred izborom glede na razpolozljivost sredstev podjetja, tveganje in 

cilje podjetja. 

Zaradi omejenih materialnih in nematerialnih sredstev ter nasploh obsega 

poslovanja mala podjetja najvec uporabljajo pragmaticno in v mnogih primerih naivno 

pravilo (Hollensen 1998 v Dubrovski 2006, 184). 

2.4.1 Izvoz 

Izvoz domacega blaga ali storitev preko meja pomeni najstarejso in najenostavnejso 

obliko vstopa na tuji trg. Obicajno se zacenja tako, da se k uspesni prodaji doma doda 

prodaja v tujino, sicer pa velja nasploh kot najmanj tvegana oblika prodaje ob 

upostevanju kriterijev varnosti in pricakovanj (Kenda 2001, 155). 

Splosno pravilo je, da mora podjetnik zaceti mednarodno poslovanje z izvozom 

(AntonCie, Hisrich, Petrin in Vahcie 2002, 115). Dubrovski (2002, 185) pravi, da ceprav 

najvee govorimo 0 vstopu na tuji trg, ko gre za izvozno poslovanje (internacionalizacijo 

navzven), smiselno enaka doloeila veljajo tudi za uvozno poslovanje 

(internacionalizacija navznoter). Najbolj splosna definicija izvoza je, da gre za prodajo 

blaga, proizvedenega v eni drzavi, kupcem v drugi drzavi. Imarno dve splosni 

klasifikaciji izvoza (Antone ie, Hisrich, Petrin in Vaheic 2002, 115): 

Posredni izvoz: pomeni, da ima podjetje tujega kupca na lokalnem trgu ali 
uporablja izvozno podjetje. Tuji kupci dejavno iseejo vire dobav za doloceno 

blago in izdelke ter imajo nabavne pisarne na trgih po vsem svetu. Podjetnik, ki 

zeli prodati svoje izdelke v tujino, lahko trguje z enim od teh kupcev. V tern 

primeru gre za notranjo transakcijo, ceprav so izdelki odposlani iz ddave. Tak 
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izvoz zahteva od podjetnika najmanj znanja in tveganj. Drug nacin posrednega 

izvoza je prek izvoznih podjetij, ki so locirana v veCini trgovskih sredisc. 

Izvozna podjetja za placito ponujajo zastopstvo na tujih trgih. Najveckrat 

zastopajo skupino nekonkurencnih proizvajalcev iz iste drZave, ki se ne zelijo 

neposredno vpletati v izvoz. Izvozno podjetje prodaja, trzi in dostavlja izdelke 

ter resuje katerokoli tehnicno tezavo, ki se pojavi v izvoznem procesu. Kot 

pravita Vila in Kuster (2007, 19), se podjetja v zgodnji dobi intemacionalizacije 

odlocajo za tak nacin vstopa. 

Neposredni izvoz: ce zeli biti podjetnik bolj vpleten v mednarodno poslovanje 

brez financne obveznosti, potem se lahko odloci za neposredni izvoz prek 

neodvisnega distributetja ali prek pi same lastnega podjetja. Neodvisni tuji 

distributetji praviloma poslujejo s podjetji, ki zelijo razmeroma hitro vstopiti na 

vec tujih trgov. 

Neodvisni distributer pride v neposreden stik s tujimi strankami in 

potencialnimi kupci ter za dogovotjeno provizijo poskrbi za vse tehnikalije, 

povezane z urejanjem izvozne dokumentacije, financiranjem in dostavo. 

Podjetniki, ki ne zelijo prepustiti nadzora nad svojimi trZenjskimi 

prizadevanji, kot se zgodi pri dogovoru z neodvisnim distributetjem, lahko v 

tujini odprejo svojo prodajno pisamo in zaposlijo lastno prodajno osebje, ki 

skrbi za trZno navzocnost podjetja. Pri vstopu na nov trg lahko podjetnik poslje 

nanj prodajnega zastopnika, ki prihaja iz podjetnikove drZave ali je domacin 

(Antoncic, Hisrich, Petrin in Vahcic 2002, 116). 

Dubrovski (2006, 189) pravi, da neposredni izvoz predstavlja zrelejso 

stopnjo intemacionalizacije poslovnega procesa, ki ima za razliko od posrednega 

izvoza naslednje prednosti: 

neposredni stik s tujimi odjemalci; 


zagotovljenje dotok vnaprejsnjih in povratnih informacij; 


izgradnja lastnega omrezja v tujini in nadzor nad njim; 


izvajanje lastnih strategij; 


krepitev lastnega imidZa. 


2.4.2 Nelastniski dogovori 

Ko so izpolnjeni trzni in financni pogoji, lahko podjetnik vstopi v mednarodno 

pos10vanje z enim od treh vrst ne1astniskih dogovorov: pode1jevanje 1icenc, projekti na 

kljuc in pogodbe 0 upravljanju. Vsak od teh dogovorov omogoca podjetniku, da vstopi 

na trg ter dosega prodajo in dobicke brez neposrednih lastniskih nalozb na tujem trgu 

(AntonCic, Hisrich, Petrin in Vahcic 2002, 116). 
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Licencno sodelovanje. Z licencnim sodelovanjem mislimo na mednarodni 

prenos tehnologije oziroma prenos trzno usmerjenih inovacij. Licenca je 

potemtakem dovoljenje za gospodarsko uporabljanje predvsem industrijske 

inovacije, ki jo je razvil dajalec licence, prejemnik licence pa dogovoril njeno 

uporabo. Pravica oziroma dovoljenje je lahko ekskluzivno za dolocena podrocja 

ali pa generalno (Dubrovski 2006, 200). 

Projekti na kljuc. Stem nacinom lahko podjetnik pridobi nekaj mednarodnih 

izkusenj brez prevelikih tveganj. Nerazvite ali manj razvite drzave sveta so 

ugotovile, da potrebujejo proizvodne tehnologije in infrastrukturo ter da hkrati 

ne zelijo prepustiti tujim lastnikom prevelikega deleza svojega gospodarstva. 

Ena resitev iz te zagate je, da tuji podjetnik zgradi tovarno ali drugacen obrat, 

usposobi delavce za uporabo opreme in management za vodenje naprav ter nato 

preda dejavnost domacim lastnikom. To so tj. projekti na kljuc (Antoncic, 

Hisrich, Petrin in Vahcic 2002, 116). 

Pogodba 0 upravljanju. Taksne pogodbe vcasih sledijo projektom na kljuc, ker 

zeli tuji lastnik uporabiti management izvajalca projekta na kljuc. Pogodbe 0 

upravljanju omogocajo tujim ddavam kupcem, da pridobijo tuje izkusnje brez 

predaje lastnistva svojih virov tujcem. Gre za naNn izvajanja dolocene 

mednarodne naloge (Antoncic, Hisrich, Petrin in Vahcic 2002, 117). 

2.4.3 Neposredne tuje nalozbe 

Neposredne tuje investicije (NTI) so med makroekonomisti v zadnjih letih med 

najpogosteje obravnavanimi temami. Nekateri ekonomisti so prepricani, da NTI 

povecujejo gospodarsko rast, medtem ko so drugi do njih skepticni in menijo, da ni 

povsem tako. Ekonomska teorija loci razlicne vrste NTI. Lahko recemo, da koristi vseh 

vrst investicij niso povsem enake. Ce podjetje v tuji drzavi zgradi nove poslovne 

prostore, proizvodne ali trgovske obrate, pravimo, da gre za tako imenovano 

»greenfield« investicijo. Ce podjetje v tuji dezeli kupi ze obstojece realno premozenje 

pa gre za »brownfield« investicijo. »Greenfield« investicije so gotovo najbolj zaZelena 

oblika nalozb, saj podjetja z izgradnjo novih objektov v tuji drzavi neposredno 

ustvarjajo nova delovna mesta. Ni dvoma, da »greenfield« in »brownfield« investicije 

pozitivno vplivajo na razvoj drzave, ki prejme nalozbo (Poslovni utrip 2008). 

Delitev NTI pa je lahko tudi sledeca (Antoncic, Hisrich, Petrin in Vahcic 2002, 

117-119): 

Manjsinski delez lahko ponuja podjetju vir surovin ali razmeroma monopolni 

trg za lastne izdelke. Pomeni pa manj kot 50 % lastniski delez v podjetju. 

Podjetniki so uporabljali manjsinski delez za pridobitev izhodisca ali izkusenj 

pred vecjo vkljucitvijo na trgu. 
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Skupna vlaganja, ki imajo mnogo oblik. V najbolj tradicionalni obliki to 

pomeni dye podjetji (na primer nemsko in amerisko), ki zdruzita svoje moCi in 

ustanovita tretje podjetje, katerega lastnistvo si delita. Eden najpogostejsih 

razlogov, da se podjetnik odloci za skupna vlaganja, je delitev stroskov in 

tveganj projekta. Projekti, ki zahtevajo novo, izredno drago tehnologijo, 

pogosto potrebujejo delitev virov. To je se posebno pomembno, ko podjetnik 

nima finanenih sredstev za kapitalsko intenzivne dejavnosti. Drug podjetnikov 

razlog za skupna vlaganja je sinergija med podjetji. Sinergija je kvalitativen 

uCinek na novo podjetje, ki ga prinasajo komplementarni dejavniki podjetij, ki 

ga ustanavljajo. Naslednji razlog za skupna vlaganja je pridobitev konkurenene 

prednosti. S skupnimi vlaganji lahko podjetnik prehiti konkurente, kar mu 

omogoci dostop do novih strank in siritev trga. Skupna vlaganja pogosto 

uporabljajo podjetniki za vstop na trge drzav z vstopnimi ovirami ali kadar 

podjetje nima izkusenj pri poslovanju s tujino. 

Veeinski delez - gre za vee kot 50 % lastniski delez v podjetju. Vecinski 

lastniski delez omogoca podjetniku managerski nadzor, hkrati pa lahko ohrani 

lokalno identiteto kupljenega podjetja. Nekateri podjetniki, ki vstopajo na 

nestanoviten mednarodni trg, najprej pridobijo manjsinski lastniski delez in ga 

povecujejo vse do 100 %, ko zaeneta prodaja in dobieek rasti. Veasih to 

zahtevajo predpisi drzav, ki seitijo pravice manjsinskih deleznikov in iznieujejo 

mOZnost spora z lokalnimi lastniki. 

Obstaja pet osnovnih vrst zdruZitve (Antoncic, Hisrich, Petrin in Vahcic 

2002, 119-120): 

Vodoravna zdruzitev je zdruZitev dveh podjetij, ki proizvajata podobne ali 

tesno povezane izdelke na istem geografskem podrocju. Razlogi za zdruzitev 

so ekonomije obsega v tdenju, proizvodnji ali prodaji. 

Navpicna zdruzitev je zdruzitev dveh ali vee podjetij z zaporednimi 

stopnjami proizvodnje, ki pogosto vkljucujejo odnose med kupci in 

prodajalci. 

Zdruiitev zaradi sirjenja izdelcnega programa je moZna, ko imata podjetji, 

ki se zdrufujeta, sorodno proizvodnjo in/ali distribucijske dejavnosti, toda 

njuni izdelki niso neposredno konkurencni. 

Zdruzitev zaradi sirjenja trga je zdruzitev dveh podjetij, ki proizvajata 
podohne izdelke in jih prodajata na geografsko razlicnih trgih. Razlog za 

zdruZitev je, da lahko podjetje, ki kupuje drugo podjetje, ekonomicno zdruZi 

svoje managerske sposobnosti, proizvodnjo in trzenje s kupljenim podjetjem. 

Zdruzitev zaradi siritve dejavnosti. Gre za konglomeratno zdruzitev, ki 

pomeni konsolidacijo dveh v temelju nesorodnih podjetij. Ponavadi podjetje, 
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ki kupuje drugo, mma interesa uporabiti svojih denarnih VlrOV za 

povecevanje bogastva delnicarjev ali dejavno voditi in upravljati kupljeno 

podjetje. 

2.5 Spodbude in ovire za internacionalizacijo 

Internacionalizacija je zelo dinamicen proces. Ima tako svoje dobre, kot tudi slabe 

strani. Kot povsod tudi tu obstajajo razlogi za in proti internacionalizaciji. Za podjetja, 

ki se odlocajo za internacionalizacijo, je pomembno, da so razlogi za mocnejsi kot tisti 

proti ter da so koristi za podjetje dovolj velike, da se podjetja odlocajo za ta korak. 

Obstaja torej veliko dejavnikov, ki vplivajo na odlocitev podjetja, ce se bo 

internacionaliziralo. Za laZjo predstavo si te dejavnike odlocitve 0 internacionalizaciji 

ponazorimo s sliko 2.5. 

Slika 2.5 Dejavniki odlocitve 0 internacionalizaciji 

ODLO(:EV ALEC Podejtnik (lastnikJdirektor) 

NOlranje Zunanje 
spodbude spodbude 

p 
oo 

ODLO(:ITEVOD K 
J INTERNACIONALIZACIUJI o 

LE 
J 

J 
T 

E 
E 

Notranje Zunanje 
ovire Mire 

VIRI 

Vir: Ruzzier 2005, 33. 

Kot je razvidno iz zgornje slike, so dejavniki, ki vplivajo na internacionalizacijo, 

odlocevalec, torej podjetnik, podjetje sarno, okolje ter viri. Na odlocitev pa vplivajo 

zunanje ter notranje spodbude in zunanje ter notranje ovire. Notranje ovire in spodbude 

izvirajo iz podjetja, zunanje ovire in spodbude pa iz okolja. Kot okolje razumemo trg, 

panogo, zakonodajo, politiko, konkurenco doma in v tujini, zrelost trga, surovine, 

infrastrukturo itd. Dolocljivke s strani podjetja pa so stroski dela, kadri, strategija, 

lastnistvo, financni viri, znanje, mreze, sledenje narocniku itd. Na odlocitev pomembno 

vplivajo tudi lastnosti odlocevalca. Kot pravita Crick in Chaudhry (1997,158) v svoji 

raziskavi, je odlocevalec tisti, ki ima zadnjo besedo pri tem, ali bo podjetje izvazalo ali 

ne. Karakteristike podjetnika, ki se odloca za internacionalizacijo, so: podjetnost, 

sarnozavest, agresivnost itd. Njihov motiv za internacionalizacijo pogosto ni takojsnji 
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zasluzek, ampak ucenje in izogibanje tveganju (Prefontaine in Bourgault 2002 v Mtigwe 

2005, 361). Ali kot v svojem clanku poudarja Bodemann (2008, 47), podjetnisko 

obnasanje ni mogoce brez tveganja. Management je zato vedno prisiljen, da zavestno 

sprejema elementarna tveganja. Koncna odlocitev za sodelovanje v mednarodnih 

aktivnostih bo odvisna od sposobnosti virov podjetja, ki pospesujejo ali ovirajo uspesno 

aktivacijo latentnih spodbud (Westhead, Wright, Ucbasaran 2001 v Ruzzier 2005,33). 

1.5.1 Spodbude za internacionalizacijo 

V literaturi 0 intemacionalizaciji je zaslediti spodbude in ovire za 

intemacionalizacijo. Te se predvsem nanasajo na izvoz, ki je najpogostejsa in 

najenostavnejsa oblika nastopanja na tujih trgih. Zato se bomo tudi v nadaljevanju 

nanaSali predvsem na spodbude in ovire za izvoz. 

Motivi za intemacionalizacijo so za podjetja definirani razlicno. Za slovenska 

podjetja je slovenski trg pogosto premajhen, da bi lahko dosegla ekonomijo obsega, zato 

so skoraj primorana v intemacionalizacijo. Bolj splosni motivi za intemacionalizacijo so 

zagotavljanje vecjih donosov (zaradi visjih stopenj rasti, boljsih dolgorocnih mOZnosti, 

boljse infrastrukture v tujini), nizje tveganje donosov (zaradi diverzifikacije nalozb), ki 

omogoca hitrejso rast podjetju (Trtnik 1999,23-24). Ruzzier in Konecnikova (2007, 43) 

navajata, da je v literaturi prisotnih kar nekaj delitev motivov intemacionalizacije MSP, 

vecina avtorjev pa jih deli na notranje (izhajajo iz podjetja) in zunanje (izhajajo iz 

okolja) motive (Cavusgil, 1980) ter na faktorje potiska in vleke (Johnston in Czinkota, 

1982; Leonidu, 1998; Piercy, 1981; Katikeas, 1996). Dejavniki vleke so povezani z 

agresivnim nastopom podjetij, ki samostojno iscejo priloZnosti na tujih trgih. Dejavniki 

potiska pa nastopijo zaradi razlicnih spremenjenih razmer in podjetja prisilijo v iskanje 

podobnih resitev na tujih trgih oziroma so pasivno delezna povprasevanja iz tujine, ki 

jih pripelje do vkljucenosti v mednarodno poslovanje. Dejavniki potiska so predvsem 

povecan pritisk konkurentov na domacem trgu, zasicenost domacega trga, cedalje vecje 

zahteve, povezane z varovanjem okolja Med dejavnike vleke pa spadajo razdrobljenost 

trgovine v drugih drzavah, zapolnjevanje VIZeli in moznosti za sorazmemo poceni 

prevzeme, nakupe lokacij ipd. (Plestenjak 2007, 11). 

Plestenjak (2007, 11) navaja, da Alexander (1990, 1995) in Williams (1992) 

omenjeno delitev kritizirata zaradi enostavnosti kategorizacije. Oba avtorja sta na 

podlagi empiricnih proucevanj motivov intemacionalizacije britanskih podjetij 

ugotovila, daje to zelo kompleksen proces in daje bila vecina faktorjev ugotovljenih pri 

preucevanju faktorjev potega (pull). 
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Zaradi slednjega avtorja predlagata delitev podjetij glede na njihov reaktiven ali 

proaktiven pristop k internacionalizaciji (Arnold in Fernie 2000 v Plestenjak 2007, 11): 

Proaktivni motivi (ofenzivni motivi) predstavljajo spodbude za spremembe v 

strategiji in temeljijo na interesu podjetja za raziskovanje lastnih prednosti in 

tIinih priloznosti. Ti motivi so: dobicek in rast podjetja ter posledicno 

maksimiranje njegove vrednosti; pobuda poslovodstva; edinstveni proizvodi in 

storitve ter tehnoloske sposobnosti; priloznosti na tujih trgih in trzne 

informacije; ekonomija obsega; davcne olajsave. 

Reaktivni motivi (defenzivni motivi) kaZejo, kako se podjetje odziva na pritiske 

in groznje na domacem ali tujem trgu in se jim s spreminjanjem aktivnosti 

scasoma pasivno prilagaja. Ti motivi so: konkurencni motivi; majhnost in 

zasicenost domacega trga; presezne kapacitete proizvodov; blizina tujih 

kupcev/psiholoska oddaljenost. 

Westhead (2008, 438-439) navaja stiri vrste spodbud za izvoz: proaktivne notranje 

spodbude (so povezane z notranjim okoljem in interesom podjetja za izkoriscanje 

edinstvenih internih sposobnosti ali trZnih priloZnosti); proaktivne zunanje spodbude 

(zunanje okolje nudi priloznosti zato podjetje izkoristi svoje agresivno vedenje in 

premisljeno isce trZne priloZnosti v tujini); reaktivne notranje spodbude (podjetje isce 

trfue priloZnosti na tujih trgih kot odgovor na dolocene notranje pogoje ali dogajanja) 

ter reaktivne zunanje spodbude (podjetje kaZe svoje pasivno vedenje kot odgovor na 

nakljucne okolisCine ali kot odgovor na pritisk okolja). 

2.5.2 Ovire za internacionalizacijo 

Tako kot obstajajo dolocene prednosti oziroma spodbude za internacionalizacijo, na 

drugi strani obstajajo tudi slabosti oziroma ovire. Podjetja, ki se odloCijo, da bodo 

poslovala na domacem trgu, ocitno ne vidijo priloznosti za sodelovanje v mednarodnih 

aktivnosti ali pa so ovire za taksno odlocitev podjetja prevelike. Ovire za 

internacionalizacijo se ne pojavljajo sarno na zacetku arnpak skozi celoten proces. 

Morgan in Katsikeas (1997 v Ruzzier in Konecnik 2007, 43) sta razvila podobno 

klasifikacijo ovir, kot jo je razvil Albaum s sodelavci in delita ovire glede na izvor na 

notranje in zunanje ter domace in tuje. Kljub razlicnim rezultatom raziskovalcev lahko 

zakljucimo, da so najveckrat omenjene ovire MSP za nastop na tujih trgih: pomanjkanje 

razpolozljivih informacij za oceno in analizo tujih trgov, vzpostavljanje stikov in 

kompleksnost upravljanja z dokumentacijo in postopki pri mednarodnem poslovanju, 

mocna tuja konkurenca, ustrezno znanje zaposlenih in koncno financiranje izvoznih 

aktivnosti (Leonidou, 1995a in 1995b v Ruzzier in Konecnik 2007, 43). 

Tudi Jaklic in Svetlicic (2005, 109) vsebinsko ovire delita v dve skupini; zunanje 

oziroma tiste, ki izvirajo iz zunanjega okolja, ter notranje oziroma tiste, ki izhajajo iz 
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lastnosti podjetja. Odpravljanje notranjih ovir je navadno v domeni menedzmenta 

podjetja, medtem ko je premagovanje zunanjih ovir pogosto izven dometa 

menedzmenta in v domeni ekonomske politike vkljucenih driav. 

V svoji raziskavi Leonidou (2000 v Mtigwe 2005, 362) kot glavne ovire za izvoz 

navaja: obstoj ostre tuje konkurence, nesposobnost nUdenja dovolj nizkih cen, slabi 

gospodarski pogoji v tujini, pomanjkanje vladnih spodbudlpomoei in omejene 

informacije na tujih trgov. Tudi pomanjkanje financnih virov in usmeIjenost podjetij na 

domae trg sta bila omenjena kot dejavnika, ki zavirata vstop podjetij na tuje trge. 

Hutchinson in Fleck (2009) v svoji raziskavi pray tako delita ovire za 

internacionalizacijo na notranje, ki se nanaSajo na upravljanje podjetja (pomanjkanje 

vizije, strah pred izgubo nadzora, pomanjkanje znanja), na podjetje sarno (prenos 

koncepta trgovine na drobno v tujino, pomanjkanje sredstev) in na zunanje okolje 

(zakonodaja, valuta, kulturne razlike in logistika). 

Ovire, ki spodbude za izvoz zavirajo, so lahko opredeljene tudi kot (Hollensen 1998 

v Dubrovski 2006, 93): nezadostna finanena sredstva; nezadostno znanje; pomanjkanje 

povezav s tujim trgom; nezadostna prizadevanja za izvoz; nezadovoljiv obseg 

razvojnega kapitala za financiranje ekspanzije na tujem trgu; nezadostne proizvodne 

zmogljivosti, ki bi jih bilo mogoee narneniti izvozu; nezadostnost tujih distribucijskih 

kanalov; poudarek managementa na razvoju domacega trga in previsoka eskalacija 

stroskov. Primeri in raziskave kaiejo, da lastniki in manageIji malih podjetij pogosto ne 

zelijo vstopati v mednarodna razmerja, saj niso preprieani, ali bo njihov izdelek v tujini 

dovolj konkurencen, ker preslabo poznajo izvozni proces in menijo, da bodo stroski 

vstopa na nove trge previsoki. Taksna stalisea ponavadi ne temeljijo na analiziranih 

lastnih zmoznostih in znaeilnostih zunanjega okolja, arnpak na strahu in negotovosti, 

kar pa bi bilo mogoee odpraviti z vee informacijami in znanja. 

Westhead (2008, 438) v svojem clanku navaja naslednje ovire: strateske ovire 

(podjetje nima zadostnih virov); operativne (in logistiene) ovire (podjetje nima 

zadostnega dobicka in stroskovnih osnov); informacijske ovire (pomanjkanje 

usklajenosti med strategijo podjetja in njegovim okoljem in iz tega izvira omejeno 

znanje 0 trznih priloinostih) in ovire, ki temeljijo na procesu (zaradi omejenih virov je 

moino, da podjetje ni sposobno obdrzati potrebnih interakcij s kljucnimi strankarni). 

Internacionalizacija pray tako vkljueuje visoko stopnjo tveganja, ki pa ga bomo 

obravnavali v nadaljevanju. 

2.5.3 Tveganje 

Tako odloCitev podjetnika, da bo podjetje delovalo sarno na domaeem trgu, kot tudi 

odloeitev, da se bo vkljueilo v mednarodne aktivnosti, je povezana z doloeenim 

tveganjem. Pravzaprav vse sodobne opredelitve podjetnika omenjajo sprejemanje 

tveganj. Sprejemanje tveganja, tako finanenega, druzbenega kot psiholoskega, je del 
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podjetniskega procesa (AntonCic, Hisrich, Petrih, Vahcic 2002, 88). Leko-Simic in 

Horvat (2006, 315-316) pravita, da veeja kot je nagnjenost k tveganju in nizje kot je 

dojemanje tveganja, vecja je moznost, da bo podjetje sprejelo tvegane odlocitve. 

Managerji, ki si upajo sprejeti vecje tveganje, sprejemajo ukrepe, ki so bolj ustrezni in 

nastopajo bolje. Kropp in Zolin (2005) trdita, da podjetniki na splosno sprejemajo 

dejstvo, da podjetnistvo vkljucuje doloceno tveganje, ki ga je potrebno sprejeti in so 

pripravljeni tvegati v zameno za potencialne nagrade. 

Pri izvozu je tveganje vecje kot pri prodaji doma; za to je kar nekaj razlogov: 

praviloma gre za vecji obseg oz. vecje vrednosti poslov, za tujega kupca teze ugotovimo 

njegovo boniteto oz. financno stanje, obstaja vrsta vladnih ukrepov ali politicnih 

dogodkov, ki oteZkocajo tekoco izvedbo posla, sam transport je praviloma daljsi, draiji, 

verjetnost, da pride do poskodovanja, je vecja. Splosno de limo tveganja po naslednjih 

kriterijih (Jepma-Rhoen 1996 v Kenda 2001,97): 

tveganja v zvezi s placili pomenijo nevarnost, da od tujega kupca ne dobimo 


denarnega povracila bodisi zaradi insolventnosti ali zaradi nastopa visje sHe; 


tveganja v postopku transporta blaga; 


tecajna tveganja, ki pomenijo izgube zaradi spremembe tecaja, kadar izvozni 


posel ni fakturiran in placan v domaci val uti; 


zakonodajna in administrativna tveganja. 


Zaznavanje tveganja v mednarodnih aktivnostih odraia stopnjo nenaklonjenosti 

tveganju, ki se kaie v managementu podjetja v povezavi z mednarodnimi aktivnostmi. 

Glede na mnoge raziskave je to zaznavanje vsota naslednjih spremenljivk: negotovost 

povezana z vkljucevanjem v mednarodne aktivnosti, neznanje tujega jezika, 

nepoznavanje tujih obicajev in navad ali ovire, s katerimi se srecuje podjetje, ko se 

vkljucuje v mednarodne aktivnosti (Claver, Rienda in Quer 2008, 462). 

V zadnjem casu se pojavlja tudi tveganje, ki je povezano s terorizmom. Ali 

tveganje povezano s terorizmom vpliva na odlocitev podjetnika za internacionalizacijo, 

v svoji raziskavi ugotavljajo Liesch, Steen, Knight in Czinkota (2006) in potrjujejo, da v 

doloceni meri tudi tveganje v povezavi s terorizmom vpliva na odlocitev podjetja za 

internacionalizacijo. 

Kot smo omenili ze pri strategijah vstopa na tuj trg, je tveganje pri nekaterih 

naeinih vstopa vecje kot pri drugih. Za laijo predstavitev tveganje in nadzor pri 

razlicnih nacinih vstopa na tuje trge ponazarjamo s sliko 2.6. 
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SIika 2.6 Tveganje in nadzor pri razlicnih nacinih vstopa in delovanja 

Nadzor 

Skupne 
naJozbe 

Strate§ka 

zavezni§tva 


Posredni 

Iizvoz 

Lastna 
podrufnica 

Prevzem 

I 
Neposredni izvoz 
Fran§izing 

Licenciranje 
Droge pogodbe 

I 

Tveganje 

Vir: Ruzzier in Antoncic 2007. 

Danes razvoj dogodkov na svetovnih trgih cedalje bolj vodi v razmere, ko je 

obvladovanje tveganja sestavni del poslovnega odlocanja. Novejse raziskave in 

strokovni prispevki poudarjajo potrebo po celovitem pristopu, ki klice po vpetosti 

obvladovanja tveganja na vseh organizacijskih ravneh. Nadzor tveganja postaja bistven 

za zagotavljanje neprekinjenosti poslovnih procesov in ohranjanje stabilnosti poslovanja 

ter zadrzevanja konkurencnih prednosti. Obvladovanje tveganja postaja sestavina vseh 

podjetniskih funkcij in procesov. Podjetja vkljucujejo obvladovanje tveganja v poslovne 

strategije, operativni nadzor poslovanja, financno upravljanje in odnose z interesnimi 

skupinami podjetja. Dejavniki, ki povecujejo pomen obvladovanja tveganja, so 

globalizacija, povecevanje pomena ustvarjanja vrednosti za delnicarje in katastrofalne 

posledice propadov velikih podjetij (Berk, Peterlin in Ribaric 2005, 48-49). 
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3 MEDNARODNO PODJETNISTVO IN MALA TER SREDNJE VELIKA 

PODJETJA 

Pomen mednarodnega podjetnistva narasca s pomenom vse vecjega vkljucevanja 

podjetij v mednarodne aktivnosti. Od podjetnika, ki se vkljucuje na tuje trge, in 

njegovih karakteristik so odvisne mnoge odloCitve, ki jih le-ta sprejema pri vsakdanjem 

poslovanju in delovanju podjetja. 

Mednarodno posiovanje postaja vse boIj pomembno za podjetja vseh velikosti, ne 

Ie za nekaj najvecjih podjetij. Ni dvoma, da mora biti danasnji podjetnik sposoben 

usmeriti se v svet mednarodnega poslovanja. U spesen podjetnik bo Iahko Ie nekdo, ki 

povsem razume, kako se mednarodno poslovanje razlikuje od domacega poslovanja, in 

ki je sposoben ustrezno delovati. Ceprav se tako mednarodni kot domaCi podjetniki 

ukvarjajo s prodajo, stroski in dobicki, je tisto, kar locuje domace podjetnistvo od 

mednarodnega, pomen posameznih dejavnikov pri sprejemanju odlocitev. OdloCitve v 

mednarodnem podjetnistvu so kompleksnejse zaradi takih neobvladljivih dejavnikov, 

kot so gospodarstvo, politika, kultura in tehnologija (Antoncic, Hisrich, Petrin in 

VlahCic 2002, 109). 

Na tem mestu omenimo se struktume spremembe mednarodnih ekonomskih 

odnosov (v nadaljevanju MEO). Globoke in hitre tehnoloske spremembe, spremenjeni 

infrastrukturni pogoji mednarodne menjave in poslovanja nasploh (vse cenejsi in hitrejsi 

transport in informacije) so izzvale ogromne spremembe v vzorcu mednarodne menjave 

in mednarodnega poslovanja tako po strukturi, dinamiki, nosilcih ali vlogi drzave pri 

tem usmerjanju. Poglavitne strukturne spremembe so (SvetliCic 1996, 51-52): 

ogromen porast obsega mednarodne menjave in njenega deleza v BDP; 


liberalizacija financnih tokov, njihov silen razmah in oblikovanje integriranega 


svetovnega financnega trga; 


hitrejsa rast mednarodne menjave (tudi zaradi liberalizacije trgovine v svetu) od 


proizvodnje, kar je izboljsalo produktivnost in alokacijo virov; 


hitrejsa rast mednarodnih investicij (mednarodne proizvodnje) od mednarodne 


menjave (v zadnjih letih); 


mednarodna proizvodnja po pomenu preseze svetovni izvoz; 


sprememba inter panozne menjave komplementamih izdelkov (inter 


industrijska trgovina) v intra panoZno menjavo diferenciranih izdelkov (intra 


industrijsko), in porast deleza vmesnih proizvodov; 


porast intra firmske mednarodne menjave kot posledica porasta pomena delitve 


proizvodnje na temelju razlike v stroskih; 


porast pomena storitev TN! na tem podrocju; 


rojstvo novih nekapitalskih oblik mednarodnega poslovanja, zlasti strateskega 


povezovanja; 
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TNI kot alternativa ali substitut drugih oblik rnednarodnih ekonornskih odnosov 


postanejo vzvod dostopa do svetovnega trga; 


deregulacija in nova vloga drZave (industrijska politika, strateska trgovinska 


politika); 


nove oblike tekmovanja; 


porast pornena ekonornij obsega in skupne proizvodnje in razdelitve in s tern 


dvig spodnjega praga uCinkovitosti; 


pornen rnultinacionalnih podjetij iz ZDA in VB se je zrnanjsal, povecal pa iz 


drugih drZav. 


V se vec je rnalih In srednje velikih podjetij, ki se vkljucujejo v rnednarodno 

sodelovanje. V preteklosti je veljalo, da se na tuje trge sirijo predvsern velika 

rnultinacionalna podjetja, ki irnajo za to potrebne vire in sposobnosti. Pornen MSP pa je 

v zadnjih desetletjih pricel narascati, saj so za gospodarstvo zelo pornernbna, zato se 

tudi vse vee raziskovalcev ukvarja z raznirni raziskavarni v povezavi z MSP. 

Za siritev MSP na rnednarodne trge sta pornernbna predvsern rast in razvoj4 teh 

podjetij. Rebemik (1997, 55) navaja, da kratek povzetek studij, ki jih je v zadnjih letih 

opravila European Foundation for Enterpreneurship Research (Evropska fundacija za 

podjetniske raziskave), opozarja na veliko raznolikost dejavnikov, ki vplivajo na 

uspesno rast in razvoj majhnega podjetja. Med njirni so pogosteje ornenjeni: 

diverzifikacija izdelkov/storitev; 


internacionalizacija poslovanja; 


inovacije izdelkov in tehnoloska usposobljenost; 


primema podjetniska kultura; 


trzna usmerjenost in inovativno trzenje blagovne znamke; 


fleksibilnost in prilagodljivost rnanagernenta ter prirnema politika zaposlovanja; 


podjetnikova osebnost in njegove voditeljske sposobnosti; 


nenehno izobrazevanje in usposabljanje. 


V si nasteti dejavniki so zelo soodvisni. 

V tern poglavju borno poskusali pojasniti pojrne rnednarodnega podjetnistva, MSP 

ter pojasnili porn en MSP za gospodarstvo na sploh in tudi njihov pornen za Slovenijo, 

za katero verno, da irna rnajhen domaCi trg. V nadaljevanju borno pojasnili tudi pojern 

podjetij, ki so rnednarodna ze ob ustanovitvi ali t.i. »bom global« podjetij. 

4 Razvoj podjetja je kontinuiran, ciljno usmerjan proces spreminjanja na boljse. To 
spreminjanje »na boljse« zadeva razlicne dele in procese v podjetju, njegovo organizacijo in 
tudi okolje. Razvoj podjetja torej ni omejen zgolj na procese ter sestavine in strukture znotraj 
podjega, pac pa tudi na spremembe v njegovem okolju; obravnavati ga moramo kot integralno 
celoto notranjega in zunanjega razvoja (Belak 1998, 27). 
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3.1 Opredelitev pojma mednarodno podjetnistvo 

Mednarodno podjetnistvo bomo predstavili kot pristop k intemacionalizaciji MSP. 

To podroeje je na preseku med podjetnistvom in mednarodnim poslovanjem. Ne obstaja 

splosno priznana definicija tega pojma. Opredelimo ga lahko kot podjetnistvo izven 

drzavnih meja, ki ima dye osnovni smeri proueevanja. Prva smer je intemacionalizacija 

MSP. Temelj le-te je stopenjska teorija intemacionalizacije. Po tej teoriji poteka 

intemacionalizacija postopno od nizje k visji stopnji mednarodnega poslovanja. Druga 

stopnja so ti. mednarodne ustanovitve. Gre za ustanovitve podjetij, ki so mednarodna ze 

ob ustanovitvi oziroma »bom global«. Temelj je poznanje, da veliko podjetij pri svoji 

intemacionalizaciji ne sledi stopenjski teoriji. 

Antoneic, Hisrich, Petrin in Vlahcie (2002, 108) definirajo mednarodno 

podjetnistvo kot proces, ko podjetnik izvaja poslovne dejavnosti prek drzavnih meja. To 

vkljueuje izvoz, podeljevanje licenc, prodajno pisamo v drugi drzavi ali nekaj tako 

preprostega kot je mali oglas v pariski izdaji Herald Tribune. Dejavnosti, ki so potrebne 

za ugotavljanje in zadovoljevanje potreb teh zahtev ciljnih potrosnikov, se pogosto 

izvajajo v vee drZavah. Ko podjetnik izvaja svoj posel v vee kot eni drzavi, to pomeni, 

da gre za mednarodno podjetnistvo. 

Najnovejsa predlagana definicija opredeljuje mednarodno podjetnistvo kot 

kombinacijo inovativnega obnaSanja, kije pripravljeno na sprejemanje tveganja ter sega 

eez nacionalne meje in katerega narnen je, da ustvari vrednost v organizaciji (Ruzzier, 

Hisrich in Antoncie 2006, 489). 

Andersson in Floren (2008, 37) pravita, da raziskave 0 podjetnikih in 0 podjetnistvu 

obsegajo zelo siroko podroeje, kjer se nekatere studije osredotoeajo na karakteristike 

posarneznega podjetnika (Gamtner 1998), druge na osebne mreze oziroma povezave 

posarneznih podjetnikov (Johannisson 1994) in se druge na podjetnisko obnaSanje 

podjetij (McDougall in Oviatt 2000). Bruyat in Julien (2000 v Andersson in Floren 

2008, 37) opozarjata, da za razumevanje podjetnistva ni pomemben sarno podjetnik, 

arnpak tudi njegovo okolje. Podjetniki okolje interpretirajo na razliene naeine in so del 

ustvarjanja okolja (Penrose 1959; Weick 1969 v Andersson in Floren 2008, 37). 

Knight (2001 v Todd in Javalgi 2007, 168) pravi, da se mednarodno podjetnistvo 

osredotoea na vedenjske karakteristike managerja, se posebej na dimenzije kot so 

pripravljenost za tveganje, proaktivnost in inovativnost. 

Povzeli smo Ie nekaj obstojeCih definicij podjetnika oz. podjetnistva, ki so jih 

zapisali razlicni avtorji. V nadaljevanju pa se osredotoearno na drugo smer 

mednarodnega podjetnistva in sicer na podjetja, ki so mednarodna ze ob sarni 

ustanovitvi oz. t.i. »bom global «. 
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3.2 Podjetja, ki so mednarodna ze ob ustanovitvi - »Born globa}« 

Globalizacija in intemacionalizacija imata lahko za podjetja tako pozitiven kot tudi 

negativen vpliv. Vsekakor pa globalizacija zahteva tudi globalno uCinkovitost podjetij. 

Ta globalna ucinkovitost pa od podjetij zahteva mnoge prilagoditve. N astaia so t.i. 

sodobna podjetja z dolocenimi znacilnostmi, ki jim pomagajo preziveti v turbolentnem 

oko]ju (Dubrovski 2004, 15): 

vitko podjetje (gibcna, fleksibilna proizvodnja, uporablja manj sredstev za 

dosego vecjih izidov); 

agilno podjetje (doseganje koristi iz hitro spreminjajocih in nenehno 

fragmentiranih potreb s sicer globalnega trga z individualnimi izdelki in 

storitvami); 

dinamicno podjetje (neprestano iskanje in izkoriscanje novih poslovnih 

priloznosti, pri cemer je cas kljucni dejavnik uspeha); 

virtualno, votlo ali kvazi-podjetje (navidezno, namisljeno podjetje ali zacasna 

mreza podjetij, nastala zaradi uresnicitve dolocenega cilja); 

mrezno podjetje, podjetje pajkova mreza ali podjetje deteljica (poudarek na 

odprtem znacaju ter nehierarhicnih, policentricnih odnosih, odprto za razvoj s 

pomocjo mreznih povezav); 

modularno ali hibridno podjetje (sestavljeno iz modelov); 

adaptivno podjetje (prilagaja se znacilnostim zunanjega okolja s stalnim 

pridobivanjem za to potrebnih podatkov iz okolja); 

inteligentno podjetje (poudarja ustvatjalnost namesto tradicionalnega 

konformizma); 

ucece se podjetje (podjetje, katerega kultura temelji na neprestanem 

pridobivanju novega znanja, ki je podlaga za spreminjanje vedenja clanov 

podjetja, zajema pa generativno in adaptivno ucenje). 

Kljub temu, da med posameznimi oznakami za sodobno podjetje obstajajo 

dolocene razlike, ki so predvsem posledica vecjega ali manjsega poudatjanja 

posameznih skupin znaCilnosti, je mogoce ugotoviti, da ima sodobno podjetje 

vsebovane znacilnosti vseh naStetih oznak. Zato je sodobno podjetje vitko in agilno 

in dinamicno in virtualno in mremo in modularno in adaptivno in inteligentno in 

nenehno ucece (Dubrovski 2004, 15). 

Razlogi, zakaj je prislo do ustanovitve t.i. sodobnih podjetij, so naslednji (Belak 
1998,42): 

podjetje si ne more zagotoviti nikakrsnih trajnih konkurencnih prednosti; 
vse vecji razlicnosti se lahko upira Ie s se vecjo razlicnostjo; 
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iz tega izhaja prava eksplozija inovacij, tako na podroeju izdelkov in storitev 


kakor tudi na podroeju tehnike in tehnologije; 


togost in zaprtost kakrSnekoli vrste je zato za podjetje smrtno nevarna; 


stevilne analize sodobnih podjetij so neizpodbitno pokazale, da sodijo med 


najuspesnejsa Ie tista podjetja, ki so izpeljala korenito in veeplastno preobrazbo. 


Pray ta so najprej brezkompromisno spremenila proces managementa, sele nato 


so lahko uresnieila prave inovacije v temeljnem in informacijskem procesu. 


Povzeli smo bistvene lastnosti sodobnih oziroma novonastalih podjetij ter razloge, 

zakaj so Ie ta nastala. Dokaj nov pojem na tem podroeju je tudi podjetje, ki je 

mednarodno ze ob ustanovitvi ali t.i. »born global«. Omenili smo ze, da je veasih 

veljalo, da so se bila sarno velika multinacionalna podjetja sposobna vkljueevati v 

mednarodne aktivnosti. Danes to ne velja vee. S pojmom podjetja, ki so mednarodna ze 

ob ustanovitvi, mislimo predvsem na mala in srednje velika podjetja, ki so v povpreeju 

vedno bolj aktivna v mednarodnem poslovanju in spreminjajo dinarniko mednarodne 

konkurence. Kot pravi Ruzzier (2005, IX), so se v 70. in 80. letih 20. stoletja 

mednarodna podjetja ob ustanovitvi pojavljaia Ie izjemoma, sedaj pa se podjetja, ki se 

odloeajo za internacionalizacijo ze ob ustanovitvi oziroma zelo zgodaj, pojavljajo v 

vedno veejem stevilu. 

Rialp-Criado, Galvan-Sanchez in Suarez-Ortega (201 0) kot najpogostejse dejavnike 

nastanka podjetij, ki so mednarodna ze ob ustanovitvi, navajajo: spremenjene trZne 

razmere v stevilnih sektorjih gospodarske dejavnosti, tehnoloski razvoj na podroeju 

proizvodnje, prevoza in komuniciranja, poveean pomen globalnih omrezij in zdruzenj 

ter boljso usposobljenost in podjetno usmerjenost podjetnikov. Poleg tega bo v bliznji 

prihodnosti zaradi teh dejavnikov prizadetih vse vee podjetij, zato lahko pricakujemo, 

da bo internacionalizacija hitrejsa kot kdajkoli prej. 

McDougall in Oviatt (2000 v Andersson in Floren 2008, 31-32) ugotavljata, da 

mala podjetja vstopajo na mednarodno sceno prej kot nekdaj oziroma v zelo zgodnji 

starosti in tudi bolj aktivno iseejo strategije, ki vkljueujejo mednarodne aktivnosti. Ta 

mednarodna majhna podjetja tudi hitreje rastejo kot enakovredna podjetja na domaeem 

trgu. Podjetja, ki jih omenjarno, so razlieni avtorji obravnavali pod raznimi koncepti: 

»Born Globals« (Knight in Cavusgil 1996; Madsen in Servais 1997; Moen 2002), 

»Global Start-ups« (Oviatt in McDougall 1994), »International New Ventures« 

(McDougall 1994) in »Instant Exporters« (McAuley 1999 v Andersson in Floren 2008, 

37). Ti pojmi so v tesni povezavi s pojmom mednarodnega podjetnistva. 

Melen in Nordman (2009) v svoji raziskavi ugotavljata kaksne nacine 

internacionalizacije uporabljajo podjetja, ki so mednarodna ze ob ustanovitvi, v zacetni 

in nadaljnjih fazah internacionalizacije. Podjetja sta na podlagi podatkov razdelila v tri 

skupine: podjetja z nizko obvezanostjo, ki v zaeetni in nadaljevalni internacionalizaciji 
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uporabljajo nizko obvezujoce nacine; primarna podjetja, ki v zacetnih fazah uporabljajo 

nizko obvezujoce naCine in svoje obveznosti poveeujejo v nadaljevalnih fazah in 

podjetja z visoko obvezanostjo, ki uporabljajo nizko obvezujoce ter visoko obvezujoee 

nacine od vsega zaeetka. Rezultati raziskave niso jasno pokazali, katera skupina podjetij 

je bolj uspesna v mednarodnih odnosih. 

Pomembnost podjetnika in njegovega vedenja je ena izmed kljucnih komponent 

raziskovanja ti. »Born Globals« (Andersson in Wictor 2003; Bloodgood 1996; Rennie 

1993; Knight in Cavusgil 1996; Madsen in Servais 1997; McAuley 1999; McDougall 

1994 v Andersson in Floren 2008, 37). Za podjetnike podjetij »born global« je hitra 

internacionalizacija podjetniska aktivnost, ki jih karakterizira kot podjetnike. Raziskave 

o teh podjetjih kazejo, da je analiza na individualni ravni pomembna za razumevanje 

mednarodnega vedenja takega podjetja (Andersson in Floren 2008, 37). 

Managetji podjetij »born global« morajo igrati vlogo (ali najeti ustrezne osebe) 

mednarodnega raeunovodje, napovednika menjalnih razmerij, geopoliticnega analitika, 

globalnega prodajalca in specialista za mednarodne cloveske vireo To je velik izziv celo 

za zrela podjetja s sirokim izborom virov in organizacijskim znanjem (Gleason, Madura 

in Wiggenhorn 2006,97). 

Prednosti »born global« podjetij so njihove lastnosti (Autio 2000 v Mtigwe 2005, 

360): 

ne ovirajo jih managerske rutine, ki bi se lahko razvile skozi daljse casovno 


obdobje; 


prevzem internacionalne identitete od vsega zacetka; 


imajo motivacijo za ponovitev mednarodne siritve v prihodnosti zaradi pobude 


za mednarodno poslovanje, ki je bila ustvarjena v zgodnji zivljenjski dobi 


podjetja; 


imajo sposobnost hitrega uceI1ia, kar bo pomagalo pri hitri rasti na 


mednarodnem trgu. 


3.3 Opredelitev pojma malo in srednje veliko podjetje 

Pomen MSP vse bolj narasca, saj MSP danes zaposlujejo zelo veliko ljudi in veliko 

prispevajo h gospodarstvu. To izjavo naj podkrepimo z naslednjim podatkom; v 

Sloveniji je v obdobju 2003 do 2007 celotno gospodarstvo odprlo 37.414 novih 

delovnih mest, kar pomeni, da je 5000 malih hitro rastocih podjetij zaposlilo 60 % vseh 

novo zaposlenih (Psenicny 2008, 17). To je Ie eden izmed argumentov, ki kaZe na vse 

vecji pomen MSP. Vee 0 pomenu MSP za Slovenijo in gospodarstvo na sploh v 

nadaljevanju. 

Opredelitev malih podjetij, ki igrajo pomembno vlogo v domacih narodnih 

gospodarstvih prakticno v vseh drzavah sveta in ki se v strokovni literaturi in poslovni 
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praksi najveckrat obravnavajo skupaj s srednjimi podjetji, se po posameznih drzavah 

velikokrat precej razlikuje (Oubrovski 2006, 76-77). 

3.3.1 Kriteriji za velikostno razmejitev podjetij 

Kljub visokemu delezu malih in srednje velikih podjetij glede na velika podjetja in 

na osnovi proucevanj razlicnih opredelitev malih in srednje velikih podjetij 

ugotavljamo, da ne obstajajo enotna definicija in stem enotni kriteriji za opredelitev 

malih in srednje velikih podjetij (Ouh 2002, 15). Oelitev se lahko nana~a na 

kvantitativne (stevilo zaposlenih, vrednost prihodkov, bilancna vsota, panoga 

dejavnosti) ali kvalitativne kriterije (trZni delez, neodvisnost podjetja, stil vodenja). 

Kriterij razvrscanja se najpogosteje prilagaja trenutnim ciljem uporabnika (Jancar 

Matekovic 2006,8). Predstavili bomo nekaj razlicnih kriterijev za razmejitev podjetij. 

Uradna definicija malega in srednjega podjetja je bila prvic sprejeta v ZDA leta 

1948 in zapisana v United States Selective Service Act, dopolnjena pa leta 1953 v Small 

Business Act (Belak 1998, 103). Najpomembnejse opredelitve omenjene definicije so 

sledece: 

podjetje mora biti v neodvisni lasti in mora neodvisno delovati; 


na svojem podrocju poslovanja ne sme biti prevladujoce; 


po potrebi sta lahko uporabljena se dva kvantitativna kriterija: stevilo zaposlenih 


in obseg poslovanja oziroma prodaje. 


V Sloveniji so v uporabi razlicne delitve, najpogosteje sta uporabljeni delitvi po 

Zakonu 0 spremembah in dopolnitvah zakona 0 gospodarskih druzbah in po Zakonu 0 

podpornem okolju za podjetniStvo. Zakon 0 gospodarskih druzbah ZOO je v Sloveniji 

leta 1993 opredelil mala in srednja podjetja, mikro podjetje pa ni uradno oprede1jeno. 

Po 55. clenu Zakona 0 gospodarskih druzbah (ZOO-I-UPB3) Ie te razvrscajo na majhne 

in srednje druZbe po naslednjih merilih5
: 

povprecno stevilo delavcev v poslovnem letu; 

cisti prihodki od prodaje in; 

vrednost aktive. 

Majhna druzba je po omenjenem zakonu tista, ki izpolnjuje dye od naslednjih meril 

(ZPOP-1): 

povprecno stevilo zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50; 


cisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjsi od 10 milijonov 


EUR; 


vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 10 milijonov EUR. 


5 Omenjeni zakon opredeljuje tudi velike druZbe, ki pa nas na tern rnestu ne zanirnajo. 
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Srednja druiba je druzba, ki ni majhna druzba in izpolnjuje dye od naslednjih meril 

(ZPOP-1): 

povpreeno stevilo zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 250; 


eisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjsi od 50 milijonov 


EUR; 


vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 43 milijonov EUR. 


V Evropski uniji so imele drzave elanice vsaka svoje vrednostne in kvantitativne 

kriterije za doloeanje velikosti podjetij. Taksen pristop se je izkazal kot neustrezen z vee 

vidikov. Da bi se izognili tezavam v prihodnosti, je bi! leta 1996 sprejet dokument 

96/2801EC, ki med drugim tudi natancno opredeljuje vrednostne in kolieinske kriterije 

pri ugotavljanju velikosti podjetij. Sprejeta je bila klasifikacija podjetij, ki je postala 

univerzalna v vseh politikah, programih in zakonodajah EU. 

V dokumentu 96/280lEC je Evropska komisija malo podjetje opredelila kot 

podjetje, ki ima: 

manj kot 50 zaposlenih in izpolnjuje vsaj se enega od dveh kriterijev: 

• letni promet ne presega 7 milijonov ECU; 

• letna bilancna vsota ne presega 5 milijonov ECU. 

Srednje podjetje je tisto podjetje, ki ima: 

manj kot 250 zaposlenih in izpolnjuje vsaj se en kriterij: 

• letni promet ne presega 40 milijonov ECU, 

• letna bilanena vsota ne presega 27 milijonov ECU. 

V zacetku leta 2005 je stopila v veljavo nova evropska definicija MSP, ki se 

uporablja pri izvedbi politik, programov in ukrepov EU. Njena uporaba je za drzave 

clanice prostovoJjna, a priporocena s strani Evropske komisije, Evropske investicijske 

banke in Evropskega investicijskega skIada. Po tej definiciji so MSP podjetja z manj kot 

250 zaposlenimi, najvec 50 milijonov EUR letnega prihodka ali manj kot 43 milijoni 

EUR bilancne vsote. Poleg tega mora podjetje zadostiti tudi natanenim pogojem 

neodvisnosti odlocanja (Jancar Matekovic 2006,6). 

Na kratko smo povzeli uradno definicijo, ki je bila prvie sprejeta v ZDA, definicijo, 

ki se uporablja v Sloveniji, in definicijo, ki se uporablja v EU. Povzetek kriterijev za 

razvrscanje podjetij po velikosti v EU in Sloveniji je podana v tabeli 3.1. 
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Tabela 3.1 Kriteriji za razvrscanje podjetij po velikosti v ED in Sloveniji 

Mikro Malo Srednje Veliko 
podjetje podjetje podjetje podjetje 

Stevilo zaposlenih 
EU do9 10 do 49 50 do 249 250 in vee 
Slovenija do 50 do 250 nad 250 
Letni prihodek* (v mio EUR) 
EU do2 do 10 do 50 nad 50 
Slovenija do 7,1 do 28,4 nad 28,4 
Bilancna vsotalvrednost aktive* (v 
mioEUR) 
EU do2 do 10 do 43 nad43 
Slovenija do 3,5 do 14,2 nad 14,2 
% kapitala v lasti velikih podjetij 
EU do 25% do 25% 
Slovenija 

*Opomba: Podatki 0 letnem prihodku in vrednosti aktive za Slovenijo so preracunani v 
EUR na osnovi dolocenega centralnega tecaja, ki je v veljavi od 28.6.2004, 1 EUR = 
239,64 SIT. 

Vir: Commission Recommendation 2003/3611EC, Zakon 0 gospodarskih druZbah (ZGD-l
UPB3). 

Za izvajanje drzavnih ukrepov podpomega okolja za podjetnistvo se v Sloveniji 

uporablja delitev, ki je definirana v Zakonu 0 podpomem okolju za podjetnistvo (ZPOP

1). Ta definicija je veliko enostavnejsa od evropske, saj kot kriterij uposteva Ie stevilo 

zaposlenih in letni prihodek (glej tabelo 3.2). V primetjavi z delitvijo 0 ZOD definira 

tudi mikro podjetja (Jancar Matekovic 2006, 6). 

Tabela 3.2 Definicija velikosti podjetij v Sloveniji po ZPOP 

Mikro podjetje Malo podjetje Srednje podjetje 

Stevilo zaposlenih do5 do 50 do 250 
Letni prihodek* (v do 0,2 do 9,6 do 47,9
mioEUR) 

*Opomba: Podatki 0 letnem prihodku in vrednosti aktive za Siovenijo so preracunani v 
EUR na osnovi dolocenega centralnega tecaja, kije v veljavi od 28.6.2004, 1 EUR 
239,64 SIT. 

Vir: Zakon 0 podpomem okolju za podjetnistvo (ZPOP-l). 

3.3.2 Znacilnosti MSP ter raz/ike med malimi in velikimi podjetji 

Majhna podjetja imajo nekaj znacilnosti, ki jih locujejo od velikih, in zahtevajo 

drugacen proces upravljanja. Zaradi teh znacilnosti pa je hkrati poslovanje vecin 
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majhnih podjetij veliko bolj tvegano kot je pri velikih. Omenjene znacilnosti so (Bums 

in Dewhurst 1996 v Peme 2002, 8-9): 

V podjetju ima najvecji vpliv ena oseba, to je lastnik - manager. Njegovi 

pogledi in vrednote vplivajo na vse vidike dejavnosti podjetja, kar pomeni, da 

odlocitve podje~a velikokrat postanejo osebne odlocitve. Navzoce je tveganje 

zaradi prevelike odvisnosti od ene osebe, ki niso izvedenci na vseh podrocjih 

poslovanja. 
Za vecino majhnih podjetij velja, da skoraj niso sposobna veliko vplivati na svoj 

trg. Ceno jim torej doloca trg in soocajo se z mocno konkurenco. Tveganje za 

neuspeh je veliko in najvecji pomen ima ravno konkurencna strategija. Vendar 

pa veliko podjetij to nevarnost premaga zelo uCinkovito z diferenciacijo izdelka 

(ali storitve) in/ali s segmentiranjem trga in razvojem trzne vrzeli. 

Majhna podjetja poslujejo najveckrat na enem samem trgu ali na omejenih trgih, 

najverjetneje z omejenim obsegom izdelkov (ali storitev). To pomeni, da je 

obseg delovanja podjetja omejen in manj strateski kot pri velikih podjetjih. 

Pomeni pa tudi, da tezko diverzificirajo (razprsijo) tveganost poslovanja. 

Majhna podjetja so velikokrat prevec odvisna od manjsega stevila kupcev. To 

pomeni, da so ob izgubi kateregakoli kupca izrazito ranljiva, ucinek na podjetje 

bo ob taki izgubi nesorazmemo velik. To je se en razlog, zaradi katerega je 

poslovanje majhnih podjetij bolj tvegano. 

Majhna podjetja niso javna podjetja. To pomeni, da imajo veckrat tezave s 

povecevanjem kapitala, kar mocno omejuje izbiro strategij. Iskanje financ za 

veCino podjetjj, ki zelijo rasti, postane glavno stratesko vprasanje. 

Za mala in srednja podjetja je znacilno, da prevladuje funkcijska organizacijska 

struktura. Kar pa seveda ne pomeni, da v dolocenih primerih niso primeme druge 

oblike. Tako najdemo v malih, vsekakor pa v srednjih podjetjih , tudi divizijske 

organizacijske strukture (Mugler, 1993 v Rebemik 1997, 86). Za mala in srednja 

podjetja je znacilna tudi ploska organizacijska struktura (malo stevilo hierarhicnih 

ravni), pri cemer predstavljajo prednost kratke komunikacijske poti. Stem se krajsa cas 

odzivanja, vendar pa lahko vodi do preobremenitve vodstva podjetja. Razclenjenost 

oziroma stevilo hierarhicnih ravni ter stem pripadajoce pristojnosti za vodenje pa 

narasca z rastjo podjetja (Rebemik 1997, 86). 

Za mala in srednja podje~a je znacilna tudi tesna povezanost med kapitalom 

lastnistvom ter upravljanjem in vodenjem, saj je manager hkrati tudi lastnik. Pri 

odlocitvah, ki jih sprejema, tvega svoj lasten in ne tuji denar (Belak 1998, 105). 

To so Ie nekatere znacilnosti malih podjetij. Najbolj pogosta oziroma osnovna 

razlika med malim in velikim podjetjem je v obsegu in razpolozljivosti materialnih in 

nematerialnih sredstev (resursov), ki velikim podjetjem omogocajo bistveno vecjo 
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specializacijo posarneznih poslovnih funkcij, kot to velja za mala podjetja. Velika 

podjetja so potemtakem tudi bolj robustna, odpoma na spremembe v okolju od malih 

(Dubrovski 2006, 78). 

3.4 Pomen malih in srednje velikih podjetij za gospodarstvo 

Pomen M8P za gospodarstvo nedvomno narasca. Po mnenju mnogih ekonomistov 

je danes razviti svet sredi nove revolucije imenovane »tiha ali podjetniska« revolucija, 

saj naraSca stevilo malih in srednjih podjetij (Belak 1998, 101). Mikro, mala in srednja 

podjetja imajo v EU velik gospodarski in druZbeni pomen. Predstavljajo kar 99 % vseh 

gospodarskih subjektov v EU in ponujajo 70 % delovnih mest (8ME Definition 2003 v 

Nagode 2003, 4). Tudi Belak (1998, 149) navaja, da je veliko lastnosti, ki poudatjajo 

pomen M8P. Vecinoma so zelo fleksibilna, racionalno organizirana, omogocajo nova 

delovna mesta, imajo pomembno vlogo v procesu segmentiranja gospodarske dejavnosti 

(zlasti na podrocju storitev), hkrati pa so pomemben clen v nakupni verigi velikih 

podjetij. Vendar nimajo Ie ekonomskega pomena in odgovomosti temvec tudi 

druzbenega. V svoji obseini raziskavi vseh podjetij v ZD, je tudi Birch (Psenicny 2008, 

9) ugotovil, da najmanjsi, hitro rastoci gospodarski subjekti prispevajo najvec k rasti 

celotne arneriske ekonomije in seveda tudi k zaposlovanju. Njegova raziskava je 

pokazala, da 5 % najhitreje rastocih ustvari kar 85 % gospodarske rasti v ZDA in novih 

delovnih mest. 

Mala podjetja vse bolj aktivno sodelujejo v mednarodnih procesih in odnosih 

(George, Wiklund in Zahra 2005 v Dubrovski 2006, 84), saj mednarodna menjava teh 

podjetij narasca hitreje kot sarna proizvodnja (Coviello in Martin 1999; Jones 1999; 

Matlay in Mitra 2004; Rebemik 1997 v Dubrovski 2006, 84) in so kot taksna »aktivni 

igralci v mednarodni areni« (Kohn 2003 v Dubrovski 2006,84). 

Nekatere raziskave (npr. Dana, Etemad in Wright 2000 v Dubrovski 2006, 87) 

ugotavljajo, da zadnja ekspanzija trgov ni povezana z vlogo velikih podjetij, temvec 

izhaja iz povecanega osvajanja trfuih nis s strani malih podjetij. Evropska mala in 

srednja podjetja prodajo v tujini v povprecju med 24 in 39 % svojih izdelkov (George, 

Wiklund in Zahra 2005 v Dubrovski 2006, 87). 

Mala podjetja najveckrat delujejo na podrocju »globoke nise« (Gomes-Casseres 

2003; Kohn 2003 v Dubrovski 2006, 87), kjer so trino dominantne (velika trina moc v 

okviru ozkega segmenta), vodilne po tehnologiji (v delujocem segmentu) in oskrbujejo 

omejeno stevilo individualnih, organizacijskih kupcev, kjer ni kljucni dejavnik 

ekonomija obsega. 

Mala podjetja lahko ponekod sarna neposredno konkurirajo globalno (npr. kot 

ponudnik dolocene komponente za avtomobilsko, elektro in drugo industrijo) ali pa 

konkurirajo posredno, kot del marketinske strategije multinacionalnih podjetij, s 

katerimi sodelujejo. Posledica tega je, da mala podjetja na ta naCin tako ali drugace 
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postajajo vse bolj globalna, multinacionalna podjetja pa bolj lokalno odzivna 

(Dubrovski 2006,87-88). 
Lastnost malih podjetij je tudi fleksibilnost in odzivnost, zaradi cesar imajo v 

mednarodnem poslovanju dolocene prednosti. Problemi malih podjetij pa v 

mednarodnem poslovanju izvirajo predvsem iz njihovega obsega poslovanja. 

Kot pravita Todd in Javalgi (2007, 168) v svoji raziskavi, postaja pomen MSP v 

globalni ekonomiji vse vecji. Globalna ekonomska integracija spreminja konkurencno 

paradigmo, v kateri delovanje podjetij zahteva mednarodno strategijo siritve, ki 

pozitivno vpliva na dolgorocno rast in prezivetje podjetja (Karagozoglou in Lindell 

1998 v Todd in Javalgi 2007, 168). Sektor mal ega gospodarstva je postal pomemben, 

ker se kaze kot dominantna sila, ki vpliva na rast nacionalnih ekonomij (Shridhar 2006 

v Todd in Javalgi 2007, 168). Omenjena avtorja stratesko pomembnost MSP definirata 

na naslednji nacin: 

MSP so odgovoma za rast zaposlovanja po hitrejsi stopnji kot vecje 


organizacije; 


MSP povecujejo konkurencno intenzivnost trga in zmanjsujejo monopolisticne 


pozicije velikih organizacij; 


MSP spodbujajo razvoj podjetniskih sposobnosti in inovacij. 


Mala podjetja so vse bolj mednarodno usmeljena in k svetovnemu izvozu in 

proizvodnji prispevajo med 25 in 35 % (Flanders DC 2008, 15). 

V zadnjem casu se v povezavi z MSP raziskuje tudi inovativnost. Inovativnost MSP 

je rezultat razlicnih dejavnikov, kot so industrijsko specificni dejavniki, dejavniki, ki so 

specificni za podjetje, in dejavniki, ki so specificni za inovacije (Hausman 2005 v 

Aralica, RaCic in Radic 2008, 79). 

Ruzzier, Hisrich in Antoneie (2006, 477) navajajo, da so bila v preteklosti MSP 

obravnavana kot »pasivne zrtve« in ne kot aktivni igralci. To danes ne velja vee. V 

zadnjih nekaj desetletjih je veliko MSP uspesno razvilo aktivnosti preko svojih domaCih 

meja in njihova vloga je odlocilna in se vedno narasea v prispevanju k prihodnji rasti 

(GjeUerup 2000 v Ruzzier, Hisrich in Antoncic 2006, 477). Obicajno so MSP omejevala 

svoje aktivnosti v svoji regiji ali so ostajala znotraj svojih domacih meja (Pleitner 1997 

v Ruzzier, Hisrich in Antoncic 2006, 478). Danes je mnogo MSP aktivnih v eni ali dveh 

svetovnih regijah in so zato mednarodni ali regionalni igralci (Ruzzier, Hisrich in 

Antoncic 2006,478). 

Povzeli smo pomen MSP za gospodarstvo, kot ga predstavljajo mnogi znani avtolji. 

V nadaljevanju si bomo pogledali pomen MSP za Slovenijo in kratek zgodovinski 

razvoj MSP v Sloveniji. 
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3.5 Pomen malih in srednje velikih podjetij za Siovenijo 

Prezivetje in rast malih in srednje velikih podjetij (MSP) sta posebej pomembna v 

tranzicijskih gospodarstvih, ki so bodisi slabSe razvita ali pa imajo majhen domac trg. V 

raziskavi, ki so jo opravili Glas, Hisrich, VahCic in Antoncic (1999), rezultati kaZejo, da 

potrebuje malo gospodarstvo kot sektor nekaj easa, da se uveljavi na trgu v svoji driavi, 

nato pa razsiri svoje poslovanje na tuje trge. Kot drugo, spremembe v delefu izvoznih 

prihodkov v malih gospodarskih druzbah se razlikujejo glede na sektor, v katerem 

poteka kljuena dejavnost podjetja, in ta delez se scasoma poveeuje v razlieni meri. 

Koncno izvozni dosezki malih podjetij so odvisni od lokacjje podjetja glede na blizino 

meja (Glas, Hisrich, VahCie in Antoncic 1999,2). 

Slovenija je malo tranzicijsko gospodarstvo s populacijo priblizno dva milijona. 

Sektor MSP je v Sloveniji zelo pomemben sektor, saj zajema kar 99 % vseh podjetij. 

Velika podjetja so bolj internacionalizirana kot manjsa podjetja, ker imajo vee finanenih 

in managerskih virov, veeje proizvodne zmogljivosti, dosegajo visje stopnje ekonomije 

obsega in imajo vecje moznosti, da v izvoznih operacijah sodelujejo z manjsim 

tveganjem. Za Slovenijo je sektor MSP dokaj nov. Rast podjetij v Sloveniji je zaradi 

majhnega domaeega trga zelo tezka. Podjetja v bistvu nimajo veliko drugih moznosti, 

kot da svoje priloZnosti za rast iSeejo na mednarodnih trgih v razvoju (Glas, Hisrich, 

Vahcie in Antoneie 1999, 3). 

V primerjavi z EU so slovenska mala in srednja podjetja v povpreeju manjsa, 

podkapitalizirana, s starejso proizvodno tehnologijo, nizjo dodano vrednostjo na 

zaposlenega in tako tudi manj konkurencna (Kezunovic 2003, 79). Prevzem evropske 

politike vzpodbujanja razvoja in rasti malih in srednjih podjetij ter izboljsanje 

poslovnega okolja sta tako edini mozni alternativi za dolgorocni razvoj tega 

pomembnega sektorja gospodarstva (Nagode 2003,5). 

V okviru Obrtne zbornice Slovenije OZS je bila na podlagi podatkov AJPES leta 

2008 za petletno obdobje 2003 do 2007 opravljena obsezna analiza 0 vlogi najbolj 

propulzivnega dela mal ega gospodarstva, to je 0 vlogi 5000 hitro rastocih podjetij 

(Psenicny 2008, 16-17). Znane kriterije za izbor evropskih in tudi slovenskih ))gazel« so 

razsirili toliko, da se je v izbor namesto 500 uvrstilo 10-krat vee, torej 5000 hitro 

rastoCih podjetij, oziroma nekaj manj kot vsako dvajseto podjetje v Sloveniji. V izbor 

5000 hitro rastocih podjetij so bili zajeti gospodarski subjekti z upostevanjem naslednjih 

kriterijev: 

gospodarski subjekti, ki so v letu 2007 izkazali dobicek (brez izgube) in 


pozitivno neto dodano vrednost; 


stevilo zaposlenih v letu 2007: 2 zaposlena in vee (pri samostojnih podjetnikih 


je bit upostevan tudi lastnik - samozaposlen); 
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gospodarski subjekti, ki so leta 2007 glede na leto 2003 poveeali prihodke od 


prodaje za vee kot 25,8 %, kolikor je znaSala povpreena rast; 


gospodarski subjekti, ki so leta 2007 glede na leto 2003 poveeali neto dodano 


vrednost na zaposlenega za 31 % in vee (povprecna rast 2007/2003 je znasala 


28,2 %); 


gospodarski subjekti, ki so imeli v letu 2007 glede na leto 2003 vee zaposlenih 


delavcev; 


gospodarski subjekti, ki so v letu 2007 izkazali pozitivni kapital. 


Po presoji so bile izloeene gospodarske druzbe iz nekaterih dejavnosti Gavna 

podjetja, borzno-posredniska podjetja, podruznice tujih podjetij, del podjetij iz 

finanenega posrednistva, nekdanja velika druzbena podjetja in podjetja v ddavni lasti). 

Izbrana rastoca podjetja, ki jih zagotovo lahko imenujemo podjetja s potencial om 

rasti, so v zadnjem petletnem obdobju ustvarila 22.514 novih delovnih mest (indeks 

rasti 2007/2003 172,3), prihodke od prodaje so ta podjetja povecala za 4,37 milijarde 

EUR (indeks 259,2); dobicek so povecala za 4,3-krat, neto dodano vrednost pa skoraj za 

3-krat. 

Izbranih 5000 hitro rastocih podjetij (oz. 4,5 % vseh gospodarskih subjektov) je v 

letu 2007 ustvarilo skupaj 7,1 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar predstavlja 9,1 

% prihodkov od prodaje vseh gospodarskih subjektov v letu 2007. Neto dodana 

vrednost, ustvarjena v teh 5000 podjetjih, pa pomeni 9,7 % celotne dodane vrednosti 

gospodarstva. Neto dodana vrednost na zaposlenega v teh 5000 podjetjih je glede na 

neto dodano vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu vecja za 1,1 %. V istem 

obdobju je celotno gospodarstvo odprlo 37.414 novih delovnih mest, kar pomeni, da je 

5000 malih hitro rastocih podjetij zaposlilo 60 % vseh novo zaposlenih (Psenieny 2008 

1-18). 

Z navedbo zgornje raziskave s strani OZS je dovolj nazorno prikazan pomen MSP 

za slovensko gospodarstvo. Na kratko si se poglejmo zgodovinski razvoj slovenskega 

mal ega podjetnistva. 

3.6 Zgodovinski razvoj slovenskega malega podjetnistva 

Slovenija je imela, za razliko od nekaterih drugih socialisticnih drzav, nekoliko 

boljse pogoje za razvoj mal ega podjetnistva, ker je bilo njeno poslovanje ze v 

preteklosti usmerjeno na tuje trge. 

Zacetki razvoja slovenskega malega podjetnistva se ne pricnejo s prehodom iz 

planskega na tnno gospodarstvo tako kot v nekaterih drugih tranzicijskih oziroma 

nekdanjih socialisticnih gospodarstvih. Struktura slovenskega gospodarstva je bila ze v 

casu samoupravljanja precej drugacna kot v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. 

Delez majhnih in srednjih podjetij, ki so vzpostavila poslovne zveze z zahodnimi 
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podjetji, ni bil zanemarljiv. Tako so se ta podjetja ze zelo zgodaj sooeala z 

zahtevnejsimi trgi zahodnih drZav. Dejstvo, ki je kasneje ugodno vplivalo na razvoj 

slovenskega malega gospodarstva, je tudi, da je bil tako v Sloveniji kot tudi drugje po 

Jugoslaviji dosti veeji delez zasebnih podjetij organiziran v okviru obrti, kot je bila 

praksa v drugih socialistienih drZavah. Tradicija na podroeju obrtnistva sega pri nas 

globoko v preteklost. V sredini devetnajstega stoletja je na podroeju Slovenije delovalo 

priblizno 15.000 obrtniskih enot (Glas in Dmovsek 2000, 2). Obe svetovni vojni, 

gospodarska kriza in kasneje se nacionalizacija premozenja so do sedemdesetih let 

dvajsetega stoletja pustile preziveti Ie priblizno 12.500 obrtniskim enotam. Stanje se je v 

osemdesetih letih izboUsalo, tako da se je stevilo obrtniskih enot povzpelo na 26.800. 

Na pragu slovenske samostojnosti in drZavnosti leta 1991 je obstajalo ze 35.699 

obrtniskih enot (Nagode 2003, 6). 

Z uvedbo novega Zakona 0 podjetjih leta 1988 se je ekonomska struktura zelo 

spremenila. Stem zakonom je bila v Sloveniji dovoljena zasebna lastnina v podjetjih, 

kar je spodbudilo nastanek veliko novih podjetij. Stevilo registriranih podjetij je v treh 

letih zraslo iz 2500 na vee kot 23.000 skupaj z 52.000 ze obstojeCimi do konca leta 

1996. Stevilo zasebnih lastnikov je na zacetku 1990 naraslo iz 35.000 na priblizno 

60.000 do konca leta 1997. V prvem koraku deregulacije gospodarstva v bivsi 

Jugoslaviji je bila liberalizirana zunanja trgovina, ki je spodbudila ogrornno uvozno 

usmerjenih malih podjetij (Glas, Hisrich, Vaheic in Antoncic 1999,3-4). 

Zacetek devetdesetih je prinesel velike gospodarske in politicne spremembe. 

Samostojnost Slovenije je mocno spremenila gospodarski polozaj Slovenije in sprozila 

procese prestrukturiranja. Postopno se je zaeela spreminjati tudi zakonodaja na podrocju 

mednarodnih ekonomskih odnosov (Jaklic in Svetlieic 2005, 37). 

Ob osamosvojitvi so slovenska podjetja izgubila pomembne trge bivse Jugoslavije 

in so se bila zato prisiljena preusmeriti na trge Zahodne Evrope. Kot v svojem elanku 

navajata Damijan in Rojec (2007, 31) je od zacetka 1990-ih vecina evropskih 

tranzicijskih gospodarstev belezila zelo visoko rast v izvozu, tako v absolutnem kot 

relativnem pomenu, s spremljajoCim narascanjem trfuega deleza v tujini, posebej v 15

ih drzavah Evropske Dnije, ter tudi narascajoco dominantnost trga 15-ih drZav ED kot 

najpomembnejsega izvoznega trga. 
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4 INOVATIVNOST V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJm 

V nasem magistrskem delu smo se odloeili raziskati povezavo med 

internacionalizacijo MSP in njihovo inovativnostjo. Raziskava nam bo pokazala, ali je 

res, da tista podjetja, ki se vkljucujejo v mednarodne aktivnosti, inovirajo vee kot tista, 

ki ostajajo na domaeem trgu, in ali so tista podjetja, ki vee inovirajo tudi bolj 

intemacionalizirana. Te hipoteze smo predpostavili na podlagi proucene literature. 

V preteklosti je veljalo, da so bolj inovativna predvsem velika multinacionalna 

podjetja, saj je problem pri malih podjetjih, ker nimajo zadostnega obsega sredstev za 

inoviranje. Ker pa so mnoga mala podjetja danes mednarodna ze ob ustanovitvi, 

predvidevamo, da so na tej stopnji tudi sposobna uvajati inovacije. Inovacije so zelo 

sirok pojem. V nasi raziskavi se bomo omejili predvsem na tri dimenzije inovacij: 

uvedba novih tehnologij, uvedba novosti na podrocju podjetja, trga in izboljsanja 

obstojecih proizvodov oziroma storitev ter spreminjanje poslovnih procesov na letni 

ravni. 

Sposobnost podjetja za inoviranje je v zelo tesni povezavi z znanjem in ucenjem in 

tudi s podjetnikovimi lastnostmi. Velik vpliv na inoviranje ima pripravljenost 

podjetnika na proces inoviranja. Hendry (1994 v Anderson, Graham in Lawrence 1998, 

497) pravi, da podjetje v zgodnjih dobah internacionalizacije vidi svoje potrebe po 

ucenju kot primarne potrebe. To ucenje se najprej nanasa na regulative, izvozno 

dokumentacijo in formalnosti. Raziskava Andersona, Grahama in Lawrenca (1998, 497) 

to tudi potrjuje. Pomembno se je nauCiti pravila iger in razviti tehnicno znanje ter 

sposobnosti, ki omogocajo uspesno delovanje in razumevanje razlicnih karakteristik 

trga. V nadaljnjih stopnjah intemacionalizacije pa se podjetje ze lahko uei iz tujih 

inovacijskih sistemov in uvaja svoje inovacije. 

Carneiro (2007, 51) v svojem clanku pravi, da so za trajno rast in donosnost 

podjetja potrebne tehnoloske inovacije in skrben nadzor prihodnjih perspektiv. 

Inoviranje ima z novimi proizvodi in tehnologijami zelo velik vpliv na rast organizacije. 

Planiranje rasti podjetja pa vkljucuje vee kot sarno nove proizvode; vkljucuje tudi 

inovacijski management in ustrezno mentaliteto managementa za sprejetje novih 

tehnologij v razlienih procesih. 

Pretekle raziskave so pokazale, da imajo inovacije pomembne pozitivne posledice 

na gospodarsko poslovanje druzbe. Novejse raziskave te trditve ne potrjujejo vedno. 

Kafouros, Buckley, Sharp in Wang (2008) ugotavljajo, da ne morejo trditi, da imajo vsa 

podjetja, ki so vkljucena v mednarodno sodelovanje, koristi od inovacij. Trdijo, da mora 
imeti podjetja visjo stopnjo intemacionalizacije, to pomeni, da mora biti dejavno na 
stevilnih trgih, da ima koristi od inovacij. Rezultati raziskave pottjujejo, da 

internacionalizacija krepi sposobnost podjetja za izboljsanje uspesnosti inovacij, vendar 
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tudi kaiejo, da podjetja, ki imajo nizje stopnje internaeionalizaeije, ne morejo koristiti 

prednosti inovacij. 

V svoji raziskavi Cotic Svetina in Prodan (2008) ugotavljata, da imajo notranji viri 

pomemben vpliv na inoviranje podjetja, in pravita, da se podjetja v proeesu inoviranja 

zanaSajo predvsem na svoje znanje, torej na znanje v podjetju, interno izobraievanje ter 

programe internega usposabljanja. Podatki pa kazejo, da to interno znanje ni zadostno, 

ampak ga morajo podjetja dopolnjevati z zunanjim znanjem, da bi bila uspesna. 

Inovativnost podjetij je v danasnjem okolju ena izmed kljucnih komponent 

njihovega prezivetja. Vse bolj pomembna postaja tudi inovativnost podjetij na podrocju 

varovanja naravnega okolja, kar v svojem clanku predstavlja Fink Babiceva (2006), kjer 

pravi, da ideja trajnostnega razvoja sloni na celostnem pristopu, ki enakovredno 

vkljucuje tri razvojne dimenzije: ohranjanje visokega nivoja gospodarske rasti in 

zaposlovanja, spodbujanje socialnega napredka ter varovanje naravnega okolja. 

Za inoviranje je potrebno zagotoviti ustrezne vire oziroma investicije. Gleekman 

(1993 v Fisk 1999,314) pravi, da mnogo organizacij investira danes v nove tehnologije 

v upanju, da bodo izboljsala svojo produktivnost. Poleg tega pa je inoviranje pomembno 

tudi zaradi ostre konkurenee in turbolentnega okolja na tujem trgu. 

O'Cass (2009) je v svoji raziskavi prouceval vlogo mednarodnega podjetnistva in 

inovaeij ter velikosti podjetja pri internaeionalizaeiji MSP. V raziskavo so bila 

vkljucena proizvodna podjetja, ki si na mednarodnem trgu prizadevajo uspeti z 

organizacijskimi inovaeijami ter podjetja, ki niso bila vkljucena v mednarodne 

aktivnosti. Rezultati so pokazali, da se podjetja, ki so vkljucena v mednarodne 

aktivnosti, od tistih, ki niso vkljucena v mednarodne aktivnosti, zelo razlikujejo po 

prisotnosti mednarodnega podjetnistva, intenzivnosti organizacijskih inovacij in 

velikosti podjetja. 

Inovativnost podjetij je primeIjalna prednost gospodarstva, ker novi, boljsi, 

funkeionalnejsi izdelki na trgu vzbudijo zanimanje kupeev, razsiIjajo trg in dajejo 

prednost prvim na trgu. Vendar niso pomembne Ie »revolucioname« inovacije, ampak 

tudi inovaeije »nizjega reda«, ki se kaiejo v nenehnem izboljsevanju tradicionalnih 

izdelkov in poslovnih procesov. Te interno prinasajo prihranke na tehnoloskih in drugih 

podrocjih, na primer na specificni porabi materialov, ukinjanju dragih obdelovalnih 

operaeij, zmanjsanju obdelovalnih in montamih casov, hitrejsem obracanju zalog, 

hitrejsem odzivanju na pobude partnerjev, boljsemu obracanju kapitala, eenejsi strategiji 

een ipd. Zato take inovaeije prinasajo dodano vrednost na zaposlenega, pa tudi visjo 
prodajno ceno (Kos 2002 v Fatur 2005, 14-15). 

4.1 Pomen invencije oziroma inovacije v kontekstu gospodarskega razvoja 

Z vidika mednarodnega poslovanja je pomembno, na katerih lokaeijah nastajajo 

zarisca tehnoloskega in razvojnega napredka in kako se ti doseZki prenasajo. Tehnicni 
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in tehnoloski razvoj pa lahko spodbujarno avtonomno, to je na svojem obmocju in 

znotraj podjetniskega sistema, ali pa ekstemo, tako da spodbujamo dotok drugje 

ustvarjenih znanj in novosti. Vecina avtorjev teorije razvoja je svoja spoznanja gradilo 

na obravnavi dveh osnovnih vprasanj, povezanih z ustvarjanjem in prenosom tehnicnih 

in tehnoloskih znanj. To sta (Kenda 2001,60-61): 

pomen inovacije in njen vpliv na gospodarski razvoj; ta je mozen od 

najpreprostejsih vsakodnevnih izboljsav do radikalnih ali epohalnih inovacij, ki 

se pojavljajo Ie na vsakih nekaj desetletij; 

postopek uvajanja novosti od njegovih zarnetkov do njegove najsirse aplikacije 

vpraksi. 

Omejili se bomo Ie na tri avtorje in to zgolj pregledno: 

Joseph Schumpeter je kot pionir na tem podrocju po obeh kriterijih razlikoval sarno 

dye fazi. Glede na pomen za gospodarstvo sarnodejne inovacije (regulirane z obrestno 

mero) in radikalne inovacije (nastale s primemo druzbeno klimo); glede na postopek pa 

je razlikoval znanstveno odkritje (kot delo znanstvenikov) in aplikacijo (kot rizicno 

nalozbo podjetnikov). Zanj je bilo bistveno ustvarjanje klime za pojav radikalnih 

inovacij, brez katerih naj bi druzba zabredla v sekulamo krizo (Kenda 2001,61). 

Jacob van Duijn je razlikoval po obeh kriterijih sest faz. Glede na pomen je podal: 

bazne inovacije, radikalne inovacije, zelo pomembne izboljsave, pomembne izboljsave, 

manjse izboljsave in manjsa razlikovanja; glede na proces pa temeljna znanost, 

znanstvena odkritja, invencija, priprava za inovacijo, inovacija, diseminacija inovacije 

(Kenda 2001,61). 

Gerhard Mensch je dopolnil Schumpetra in van Duijna z razlago klasterskega 

pojava baznih inovacij, s svojo doktrino pa je povezal dogajanja 0 poslovnem ciklusu 

proizvoda, 0 mednarodnem prenaSanju ciklicnih gospodarskih nihanj in 0 vzrocni 

povezanosti mednarodnega trgovanja in investiranja (Kenda 2001, 61). 

V vsakdanji rabi se je v praksi uveljavila raba treh izrazov, povezanih z nastajanjem 

in prenosom znanja: invencija, inovacija in transfer tehnologije (Kenda 2001, 61-62): 

Invencija (odkritje) se kot zacetna faza raziskovanja nanasa na nastajanje nove 

ideje 0 moznem izumu novega proizvoda ali kot izboljsava obstojecega 

proizvoda. 

Inovacija je prva prakticna uporaba nekega znanstvenega odkritja (oz. neke 

invencije) kot lansiranje novega proizvoda ali kot bistveno izpopolnjen poslovni 

proces. Prehod od odkritja (invencije) k inovaciji pogojuje nova vlaganja in nov 

riziko. 

Tretja faza je sirjenje nekega uspelega rezultata inventivno-inovativnega 

procesa. Kadar se nanaSa na mednarodne relacije, govorimo 0 mednarodnem 

transferu tehnologije. Mednarodni transfer tehnologije tako vk1jucuje vse oblike 
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prenosa in menjave znanja od kraja, kjer nastaja in se izpopolnjuje, do 

neposrednih porabnikov. 

Tudi za zgoraj navedene pojme ni dokoncno dolocene definicije, zato bomo v 

nadaljevanju predstavili opredelitve razlicnih avtorjev. 

4.2 Opredelitev pojmov 

Danes je pojmovanje inovacije mnogo sirse od tistega, ki je bilo v uporabi pred 

nekaj desetletji in zajema vsako koristno novost, ki jo kot tako opredelijo odjemalci. 

Inoviranje povezuje vse posIovne funkcije od raziskovanja (tehnicnega in trznega), 

razvoja, proizvodnje, nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, vzdrZevanja itd. do 

koncnega zadovoIjstva odjemalcev in ustvarjanja prihodka, dohodka in dobicka 

prodajalcev (Mulej 2002, 220-222). 

Vecina inovacij, ki se pojavijo na trgu, so vsakdanje inovacije, z malo izjemnosti ali 

tehnologije. Manj pa je tehnoloskih inovacij in prodornih inovacij. Stevilo dejanskih 

inovacij se namrec zmanjsuje s povecanjem vpletenosti tehnologij. Ne glede na raven 

izjemnosti ali tehnologije pa vsaka inovacija (se posebej slednji) nastaja in se razvija do 

komercializacije prek treh mehanizmov: vlade, notranjega podjetnistva in podjetnistva 

(AntonCic, Hisrich, Petrin in VlahCic 2002,37). 

Invencija predstavlja idejo, opis ali model za novo ali izboljsano sredstvo, izdelek, 

proces ali sistem. Invencija je nov domislek, ki bo morda kdaj postal uporaben in 

koristen (Likar 2002,23). 

Invencija je zelo sirok tehniski pojem ali pojem drugih strok, oznacuje pa vsakrsno 

ustvarjalno spoznanje, resitev, zamisel ali dosezek (Pretnar 1995, 7), Ore za proces 

kreacije novega znanja z opazovanjem in razmisljanjem, kako se bo obstojece znanje 

lahko izboljsalo ali prilagodilo specificnim potrebam. S tehnicnega vidika je invencija 

zamisel nove naprave, proizvodnega postopka ali uporabe proizvodov v nove namene. 

Invencija se ni dono sen ali kako drugace koristen domislek, to je Ie potencialna 

inovacija (Jancar Matekovic 2006, 3). 

Invencija je nova zamisel ali ideja za resitev nekega problema na nacin, ki je se 

nepoznan sirsi javnosti. Na zacetku je Iahko invencija videti zelo obetavna, vendar se 

lahko v nadaljevanju izkaZe kot neuporabna in je ni moZno pro dati na trgu zaradi 

tveganja v kasnejsih fazah vlaganja v razvoj, proizvodnjo in komercializacijo. Invencija 

preraste v inovacijo sele v primeru, ko jo je mozno prodati na trgu oziroma ko ji 

uporabniki priznajo koristnost. Pot od ideje do uspesne prodaje na trgu ni enostavna; Ie 

7-8 % vseh invencij se v koncni fazi pojavi kot inovacija (Stermsek 2005,28). 
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Inovacija je v nasprotju z invencijo predvsern ekonomski pojem in je dokazano 

koristna novost. To niso Ie tehnieno-tehnoloske novosti, ampak so Iahk.o tudi druzbene 

in netehnoloske narave. Inovacija je proces uporabe znanja na osnovi invencije in 

ustvarjanje novih proizvodov ali tehnoloskih procesov v gospodarstvu (Likar 1998 v 

Janear Matekovie 2006,3). Inovacija pomeni ustvariti nekaj novega in to uspesno uvesti 

na trg. Inovacije so povezane s procesi, proizvodi, storitvami in tehnoIogijo. 

V zadnji fazi difuzije oziroma sirjenja inovacij se priene znanje siriti od inovatorja 

na ostale ekonomske subjekte na razIiene naeine: z neposredno imitacijo, z vzvratnim 

razstavljanjem, z lastnim razvojern podobne inovacije itd. (Pretnar 1995, 8). 

Li in Atuahene-Gima (2001, 1124) v svojem elanku inovacijo definirata kot 

tehnolosko strategijo, prakso managernenta ali izboljsavo procesa, ki jo podjetje 

uporablja prvie, ne glede na to, ali so jo druge organizacije oz. uporabniki ze sprejeli ali 

ne. 

Zakon 0 pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR 1995) v 

svojem drugem elenu opredeljuje, da so inovacije: 

izumi, ki po predpisih 0 industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje za patentno 


varstvo ali za varstvo s patentom s krajsim trajanjem; 


videzi izdelkov, ki po predpisih 0 industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje za 


varstvo z modeli; 


tehniene in druge izboljsave, s katerimi se dosegajo veeja delovna storilnost, 


boljsa kakovost izdelkov, prihranek pri materialu in energiji, boljse izkoriseanje 


strojev in naprav, boljsi nadzor proizvodnje in boljsa vamost del. 


V ekonomski teoriji zasledimo vee vrst delitev inovacij (Pretnar 1995, 8): 

inovacije, ki poveeujejo povprasevanje (demand-increasing innovations); veasih 


jim pravimo tudi inovacije za nove izdelke (new product innovation); 


inovacije, ki znifujejo stroske (cost-reducing innovation); veasih jim pravimo 


tudi inovacije za nove postopke (new-process innovation). 


S proizvodno inovacijo podjetje ustvari novo povprasevanje, medtem ko mu 

procesna inovacija omogoea, da doseze enak proizvod z manjsimi vlozenimi resursi. S 

procesno inovacijo se lahko poveea produktivnost in stem znizajo proizvodni stroski. 

Rebernik (1997, 146) pa navaja in opredeljuje naslednje tipe inovacij: 

upravljavske inovacije so najpomembnejSe. ker omogoeajo nastanek drugih vrst 

inovacij; 


tehnieno tehnoloske inovacije so bistvene, ker iz njih se najla.zje in najpogosteje 


nastanejo programske; 


programske inovacije pomenijo nov uspesen poslovni predmet in s tern 


nadaljnjo moznost za prezivetje, obstoj in razvoj; 
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organizacijske inovacije so za poSamlenO podjetje ali drugo organizaeijo 

pogosteje vir novih poeenitev kot novih poslovnih predmetov. Hkrati pa tudi 

moznost za ustvarjalno aktiviranje cisto vseh in torej bistven pripomocek za 

poslovni uspeh in inovativno usmerjeno miselnost. Za druzbo kot eeloto pa so 

se v zgodovini izkazale za vsaj enako pomembne kot tehnicno-tehnoloske tudi 

glede svojih posledie; 

metodijske inovaeije podpirajo uveljavljanje upravljavskih in ustvarjanje ostalih 

treh vrst inovacij. 

Vsaka izmed njih lahko ima korenite ali drobne poslediee. In vsaka lahko nastane v 

okviru sluzbene dolznosti ali izven nje. To za inovacijo ni bistveno, pomembna je Ie 

njena korist. 

Tehnoloski razvoj se nanasa tako na razvoj same tehnologije kot skupka 

znanstvenih metod in uporabnih znanj, ki omogocajo s kombinacijo treh proizvodnih 

tvoreev (predmeti dela, delovna sredstva in delo) proizvodnjo izdelkov in surovin in to 

na organiziran, ekonomsko raeionalen in druzbeno upravicen nacin (Pregrad in Musil 

2000 v Dubrovski 2004, 43-44), kot tudi na razvoj managementa tehnologije, ki 

vkljucuje proeese od razvoja tehnologije, njenega uvajanja in uporabe v gospodarstvu 

ali upravi, upravljanje inovacijskih proeesov z raziskavami in razvojem, uvajanje novih 

tehnologij in prototipov, proizvodne proeese in druge dejavnosti v organizaeiji (Bavee 

2001 v Dubrovski 2004, 44). 

Tehnoloske inovaeije so posebna vrsta inovacij in so pogosto rezultat integracije 

tehnologij iz razlicnih disciplin (Chiesa 1996, 5). 

Osnovna Sehumpetrova delitev inovacije je na »technology push« in »demand 

pull« (slika 4.1). V skupino inovacij »demand pull« stejemo imitacijo in izboljsave 

obstojecega. Ie naj bi prihajale s trga s predlogi uporabnikov a tudi iz analiz znotraj 

podjetij, ko se odlocajo 0 novih (posodobljenih) izdelkih. Drugi del, to je »technology 

push«, je povezan z vsiljevanjem naSih dosezkov trgu. Razvojni laboratoriji, ki bi 

omogocali tako delo, so del vecjih podjetij in tehnoloskih eentrov. V njih se izvaja 

raziskovalno delo, ki je osnova bodocemu razvojnemu dogajanju (Pozar 2003, 17). 
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Slika 4.1 Schumpetrov osnovni model razvrstitve inovacij 

Delitev inovacij 

/ \ 
))Demand pull« ))Technology 

push« 

Imitacije in izboljsave Razvojno in raziskovalno 
obstojecega de1o, tehnoloski centri 

Vir: Pozar 2003, 17. 

Iz vseh definicij lahko razberemo, da inovativnost v podjetju pomeni vee kot Ie 

raziskovalno-razvojno dejavnost. Vkljueuje naertovanje izdelka, izobraievanje in 

usposabljanje sodelavcev, osvajanje novih tehnologij, prenos znanja, uCinkovito 

generiranje in upravljanje z idejami in vrsto drugih, oprijemljivih in neoprijemljivih 

dejavnikov, povezanih s kulturo in strategijo podjetja. Uvedba vsake inovacije torej 

temeljito razburka vse strukture v podjetju. In ker vsaka inovacija zahteva spremembe v 

vseh poslovnih funkcijah podjetja, zahteva tudi kompleksen in celovit invencijsko

inovacijski management. 

Proces invencijsko-inovacijskega managementa vkljueuje planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje v procesu kreiranja invencij in njihove preobrazbe v 

potencialne inovacije ter inovacije v najsirsem krogu zaposlenih, praviloma med 

neprofesionalnimi inovatOlji. Na osnovni mednarodne prakse je naslov predmetnega 

podroeja sicer inovacijski management, a v resnici gre za dye tako bistveno razlieni 

fazi, da je bolj smiselno govoriti 0 invencijsko-inovacijskem managementu. Poleg tega 

je veliko vplivov iz invencijske faze na inovacijsko fazo dokaj posrednih, Ie redke 

invencije postanejo inovacije. Pomemben je torej management ustvatjanja invencij, kot 

novih in morda obetavnih zamisli, in management inoviranja kot procesa spreminjanja 

invencij v novo korist za odjemalce in avtorje, sitjenja med vee Ijudi s t.i. difuzijo 
novosti (Mulej 2002 v Fatur 2005, 5). 

Zivljenjski cikel inovacije. Zivljenje inovacije je omejeno in ekonomska prednost, 

ki jo inovacija daje podjetju, je zaeasna. Ko se nov izdelek izkaie za uspesnega, se 

pojavjjo tekmeci, ki kopirajo, spreminjajo in izboljsujejo izdelek z namenom, da bi bili 
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udelezeni pri pobiranju smetane novega izdelka. Obstaja vee razlogov, da dozivi izdelek 

fazo zastarevanja: tehnicni napredek v doloceni panogi, pojav novih izdelkov, ki 

nadomescajo obstojece itd. V saka inovacija tako scasoma zastara in postane 

tradicionalni izdelek. Zato je podjetje prisiljeno inovirati, da ne izpade iz trga. S sprotno 

raziskavo trga in spremljanjem prodaje lahko predvidimo zastaranje izdelka. Vendar 

Parker opozatja, da je treba pri tern opozoriti na razlike med inovacijami (Rebemik 

1990 v Lukancic 2003,5). Inovacije, ki zahtevajo relativno majhna vlaganja in so visoko 

dobickonosne, se nagibajo k temu, da jih hitro kopirajo. Tiste, ki niso tako 

dobickonosne in zahtevajo velika vlaganja, pa se nagibajo k temu, da jih kopirajo 

kasneje. Ce konkurencna podjetja posnemajo zelo hitro, se lahko zgodi, da ni momo niti 

povracilo investicije, kaj sele pobiranje donosov. Posnemovalec ima prednost, ker ima 

zelo malo stroskov raziskav in razvoja. Ce podjetje ne inovira, mora imitirati, da 

obstane. Stem ko imitira, mora tudi inovirati, da Iahko proda izdelek na trgu. Dobicki 

podjetja se lahko vzdrzujejo sarno z nenehnim tokom inoviranja (Lukancic 2003, 5). 

4.3 Lastnost MSP z vidika inoviranja 

Katere so tiste Iastnosti, ki podjetju omogocajo inovativnost? Morda ga v to sili 

ostra konkurenca, hitro spreminjajoci se trgi, Iastnosti podjetnika, ki vodi podjetje, 

zaposieni? Odgovor na to vprasanje je: vse po malem. 

Inovativno podjetje je drugacno od neinovativnega predvsem v naCinu razmisljanja. 

Njegova moe temelji na ustvarjalnosti posameznikov, timov in vodstev ter 

obviadovanju dejavnikov ozjega in sirsega okolja, ki podpirajo in spodbujajo 

ustvatjainost in inovativnost. Uporaba tehnologije ne zagotavija posIovnega uspeha, 

inovativna so Ie tista podjetja, ki uspejo prepricati kupce ter ustvarijo konst za njih in 

zase (Jancar Matekovic 2006, 7). 

Dejstvo je, da je inovativnost vir konkurencnih prednosti podjetja in zato kIjuc do 

rasti ter uspesnega nastopa podjetja v mednarodnem okolju, tako v casu ekonomske 

rasti kot v casu recesije. Vendar zavedanje 0 pomenu inovativnosti ni dovolj. Potreben 

je miselni preskok vseh zaposienih, ki je mozen Ie ob mocni podpori s strani vrhnjega 

managementa. Toda podpora inovativnosti ne sme ostati Ie na nacelni ravni, temvec 

mora management poskrbeti za ti. inovativnostno infrastrukturo - gre za organizacijo 

inovativnosti v podjetju, ki omogoci uspeh (Murmayer 2009). 
Ze dolgo velja, da so inovacije eno poglavitnih vodil ekonomske rasti gospodarstev. 

Raziskave v 12 ddavah OECD kaZejo, da ustvari industrija kar 30 % dohodkov z 

novimi oziroma izboljsanimi proizvodi, ki so rezultat inoviranja, pray tako je na 

podrocju storitev, kjer je formalne raziskovalno razvojne dejavnosti (v nadaljevanju 

RR) manj, a je uporaba novih tehnologij, posebej informacijsko-komunikacijske 

tehnologije zelo razsirjena (Bucar in Mali 2004, 24). Na obmocju drzav OECD je med 

30 in 60 % MSP, ki so opredeljena kot inovativna v sirsem smislu. Kljub temu da MSP 
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manj pogosto izvajajo razvojno in raziskovaino (RR) dejavnost v primerjavi z velikimi 

podjetji, pa ta podjetja pogosteje inovirajo v smisiu ustvarjanja in preoblikovanja 

proizvodov in storitev zaradi boljsega zadovoljevanja potreb trga, uvajanja novih 

organizacijskih metod za razsiritev prodaje itd. Na splosno vecina MSP se vedno de1uje 

v manj ali srednje zahtevnih tehnoloskih panogah in so t.i. sledilci tehnoloskih trendov 

(Jancar Matekovic 2006, 13). 

Med vescine inovativnega podjetja spadajo (EC 1995, 1): 

strateske vescine: dolgorocni vidik, sposobnost identifikacije in anticipiranja 

tItnih trendov, pripravljenost in sposobnost zbrati, obdelati in prisvojiti 

tehnoloske in ekonomske informacije; 

organizacijske vesCine: obcutek in obvladovanje tveganja, notranje sodelovanje 

med razlicnimi operativnimi oddelki, zunanje sodelovanje z javnim 

raziskovalnim sektorjem, svetovalnimi podjetji, kupci, dobavitelji, vkljucenost 

celotnega podjetja v proces sprememb in investiranju v cloveske vireo 

To je nekaj sposobnosti inovativnega podjetja. Vcasih je veJjalo, da so sposobna 

inovirati Ie velika podjetja, saj imajo za to potrebne resurse, danes pa z naraScanjem 

pomena MSP to ne drfi vee popolnoma. Mnenja 0 tem, katera podjetja so boJj 

inovativna, mala ali velika, si pogosto nasprotujejo. Nekateri strokovnjaki trdijo, da 

velikost podjetij pozitivno vpliva na inovacijsko dejavnost, pri tem pa navajajo 

argumente, da so projekti RR pogosto povezani z visokimi fiksnimi stroski, kar so 

sposobna pokrivati Ie velika podjetja z velikim obsegom prodaje, da ueinkovitost 

vlaganj v inovacijsko dejavnost narasca z velikostjo podjetja, da so vecja podjetja bolj 

diverzificirana, zato lafje uporabljajo rezultate inovacijske dejavnosti, da se vecja 

podjetja lahko bolj zavarujejo pred negotovostjo izida inovacijske dejavnosti, da imajo 

boljsi dostop do zunanjih virov financiranja, da inovacijsko dejavnost Iafje financirajo z 

lastnimi dobicki (Kotnik 2004, 31). Nasprotne teze so doma predvsem v anglosaskih 

drfavah, kjer velja, da imajo primat v inovativnosti pray MSP. Dejavniki, ki 

predstavljajo prednost MSP pred velikimi podjetji, so (Stanovnik in Kavas 2004 v 

Jancar Matekovie 2006, 10): 

MSP so bolj nagnjena k tveganju; 


v MSP prevladuje prijateljska atmosfera, kjer se cenijo ideje in originalnost; 


MSP so sposobna zapolniti nise, ki omogocajo dobre rezultate; 

MSP bolje zdrutujejo zapletene splete informacij in tehnologij v uspesne 

proizvode; 


v MSP je vecja kohezija med zaposienimi, kjer so vsi neposredno udelefeni pri 


uspehu podjetja. 


65 




Inovativnost v MSP 

Proces inoviranja v rnajhnih podjetjih je rnanj formalen kot pri velikih podjetjih, 

zato so njihove kljucne prednosti predvsern v organizacijskern srnislu. Kornunikacija v 

podjetju je boljsa, sprejernanje odlocitev je hitrejse, zaposleni so bolj naklonjeni 

novo stirn in rned njirni vlada vecja pripadnost podjetju. Ornejenost inoviranja je 

pogojena s cloveskirni in financnirni resursi, kar se kale v tehnoloskih slabostih: njihove 

tehnoloske zrnoznosti so specializirane, sposobnost razvijanja in upravljanja 

kornpleksnih sisternov je rnajhna, enako je tudi z zrnoZnostjo financiranja dolgorocnih 

in tveganih programov (Perne 2002, 16-17). V tabeli 4.1 so povzete prednosti in slabosti 

rnajhnih in velikih podjetij za inoviranje. 
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Tabela 4.1 Prednosti in slabosti majhnih in velikih podjetij za inoviranje 

Majhna podjetja Velika podjetja 

ZmoZnost hitrega reagiranja in sledenja Dobra distribucija in zmoZnosti za 
Marketing hitro spreminjajocim se trZnim zahtevam. storitve. Visoka stopnja trZne moCi 

Zacetni trzenjski prodori znajo biti predragi. obstojecih izdelkov. 
Profesionalni managerji so sposobni 
kontrolirati kompleksno organizacijo. 

Management 
Ni birokracije. Dinamicni podjetniki hitro 
reagirajo na priloznosti in so pripravljeni 
sprejemati tveganje. 

Lahko pa je ovira prevec birokracije, 
preve1ika kontrola racunovodij, ki ne 
sprejemaj0 tveganja. Managerji so 
vcasih prevec osredotoceni na 
kratkorocni dobicek in zanemarjajo 
dolgorocne priloznosti. 

Ucinkovite in neformalne komunikacijske 

Notranja 
komunikacija 

mreZe, omogocajo hitro odz1vanje na 
resevanje notranjih problemov in tudi 
reorganizacijo ob upostevanju sprememb v 

Intema komunikacija je velikokrat 
problem to vodi do pocasnih reakcij 
na zunanje nevarnosti in priloZnosti. 

zunanjem okolju. 

K valificirana 
tehnii!na 
delovna sila 

Najveckrat primanjkuje kvalificiranih 
tehnicnih specialistov. Velikokrat niso 
sposobni podpirati formalnega R&R na 
primerni ravni. 

Zmoznosti za privabljanje visoko 
usposobljenih tehnicnih specialistov. 
Sposobna so tudi podpirati vzpostavitev 
velikega laboratorija R&R. 
Lahko vkljucujejo zunanje vire 
znanstvenikov in tehnoloskih 

Najveckrat primanjkuje casa in virov za strokovnjakov. Lahko si privoscij0 
Eksterne identiftkacijo in uporabo pomembnih svojo knjiznico in informacijski servis. 
komunikacije zunanjih virov znanstvene in tehnoloske Lahko pogodbeno povezejo R&R s 

strokovnosti. specialisticnimi strokovnimi centri. 
Lahko kupijo kljucne tehnicne 
informacije in tehnologijo. 

Lahko se soocajo z ve1ikimi teZavami pri Lahko pridobijo finance na kapitalskem 
pridobivanju kapitala, predvsem tveganega. trgu, razdelijo tveganje med portfolio 

Financiranje Inovacija lahko predstavlja nesorazmemo projektov. Bolj so sposobna financirati 
visoko financno tveganje. Niso zmozni diverzifikacijo na nove tehnologije in 
porazdeliti tveg. med portfolio projektov. nove trge. 

Ekonomija 
obsega 
sistemski 
pristop 

in 
Na nekaterih podrocjih ekonomije obsega 
predstavlja za majhna podjetja vstopno 
oviro. Niso sposobni ponuditi integriranih 
proizvodnih linij ali sistemov. 

Lahko doseZejo ekonomijo obsega in so 
sposobni ponuditi vrsto 
komplementarnih izdelkov. 

Rast 

Tezko pridobijo zunanji kapital, potreben za 
hitro rast. Podjetniski managerji vcasih niso 
sposobni upravljanja vse bolj kompleksne 
organizacije. 

Lahko financirajo ekspanzijo izdelcne 
baze in rast z diverzifikacijo in 
akvizicijo. 

Tezave imajo lahko s patentnim sistemom, So zmozm zaposliti patentne 
Patenti ne morejo S1 privosciti casa in stroskov, strokovnjake. Si lahko privoscijo tozbe 

povezanih s patentno tozbo. proti krsilcem patentne zaSCite. 
Velikokrat ne sledijo kompleksnim Lahko financirajo storitve, ki jim 

Vladni predpisom. Cena na enoto 7.aradi dolotenih pomagajo slediti ragulatornim 
predpisi predpisov je lahko za majhna podjetja zahtevam. Lahko porazdelijo 

previsoka. regulatome stroske. 

Vir: Beesley in Rothwell 1987 v Peme 2002, 14. 
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4.4 Pomen znanja in ucenje iz tujih inovacijskih sistemov 

Znanje je v danasnjem globaliziranem svetu zelo pomemben dejavnik. Je eden 

kljucnih dejavnikov spodbujanja konkurencnosti nacionalnega gospodarstva, 

povecevanje vlaganj v znanje in clovekov razvoj pa nuja za prehod v druibo znanja. 

Kot pravi Argote (2000 v Polak 2005, 7-8), se je globalizacija mocno dotaknila 

raziskovalno-razvojne dejavnosti. Brez sposobnosti za obvladovanje in prenos 

globalnega znanja in tehnoloskega napredka, kot glavnega vira povecevanja 

produktivnosti de1a, si danes ne moremo predstavljati gradnje nacionalne konkurenene 

sposobnosti in dvigovanja individualne in druzbene kakovosti zivljenja. Podrocja kot so 

nanotehnologije, biotehnologija, nove zdravilne ucinkovine in druge ni vee mozno 

raziskovati Ie v okviru ene drzave. Mednarodno pridobivanje in izmenjava informacij 

med univerzami, instituti, laboratoriji, podjetji ter uporabniki izdelkov je vse 

preprostejse z razvojem novih telekomunikacijskih storitev (Polak 2005, 8). 

Intenzivnost znanja vodi do ustvarjanja kompleksnih mrez znanja med globalnimi 

dobavitelji, kupci, univerzami in mednarodnimi znanstvenimi delavci. Dunning (2000 v 

Axinn in Matthyssens 2001, 440) pravi, da je na znanju osnovana ekonomija nova 

stopnja v razvoju tdnega kapitalizma (prejsnja stopnja je bila osnovana na zemljiscih in 

strojih). 

Inovativnost, nova tehnologija in znanje sploh, postajajo osrednje dobrine, na 

katerih lahko gradimo razvoj z enakovrednim vkljucevanjem treh vidikov: 

gospodarstva, druZbe in okolja. Znanje je tisti kljucni dejavnik, ki omogoca inovacije, 

izboljsa produktivnost in veea konkurenenost gospodarstva. Povezovanje znanstveno

raziskovalnih institucij z gospodarstvom pa omogoea iskanje novih resitev in poti tudi 

na podrocju upostevanja okoljske problematike (Fink Babic 2006, 319). 

Znanje je torej zelo pomembna komponenta v danasnjem okolju. Pomembno je tudi 

povezovanje z drugimi drzavami na podrocju znanja in ucenje iz drugih inovacijskih 

sistemov. Ta oblika postavljanja lastnega sistema inoviranja se mocno odraZa v vseh 

nekdanjih socialisticnih ddavah, ki niso imele trmega gospodarstva, in v ddavah 

Daljnega vzhoda. Ko se naslonimo na tuje inovacijske sisteme, lahko izkoristimo 

stevilne prednosti (Pozar 2003, 31): 

v tujih sistemih so podjetja, ki imajo inovacijsko dejavnost ze razvito in njihova 

prisotnost na nerazvitih trgih ima lahko moean vpliv; 
lahko vzpostavimo sistem hitreje in ceneje, saj izrabimo dolgotrajno ucenje, ki 

so ga ze opravila druga podjetja ali ddave; 

vpliv prisotnosti tujih podjetij kot kupcev naSih proizvodov se odraZa pri 

organizaciji, obvladovanju procesa, saj nam postavljajo pogoje poslovanja v 

primeru nakupa proizvodov. 
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Naein dela managerjev je lahko razlicen. Obstajajo tudi razlike v pristopih in 

zakonodaji, ki omogoca njihovo delovanje. Pomemben je faktor nagrajevanja in 

kaznovanja. Vidna razlika se kaie med sistemi podjetij v ZOA ali v Veliki Britaniji, kjer 

prevladuje zelja vlagateljev po kratkorocnih zasluZkih in se to pozna tudi pri solanju 

managerjev, in med sistemoma Nemcije ali Japonske, kjer vse poteka na dolgi rok 

(Pozar 2003, 32). 

4.5 Inovativnost slovenskih podjetij 

Glede na podatke Statistienega urada Republike Slovenije (SURS 2008) je bilo v 

obdobju 2004-2006 dobrih 35 % slovenskih podjetij inovacijsko aktivnih. Med 

inovacijsko aktivna podjetja se v tu uvrscajo podjetja, ki so v opazovanem obdobju 

uvedla nov proizvod ali nov postopek ali oboje, ali pa v opazovanem obdobju niso 

dokoncala inovacije oziroma so jo opustila. Med inovacijsko aktivnimi podjetji je v 

Sloveniji v obravnavanem obdobju uvedlo 18,8 % podjetij nov ali bistveno izboljsan 

izdelek ali storitev. Inovacijo po stopka, to je nov ali bistveno izboljsan proizvodni 

postopek, naein za distribucijo surovin, izdelkov ali storitev ali pa podpomo dejavnost 

za izdelek ali storitev, je v obdobju 2004-2006 v Sloveniji uvedlo 22,6 % inovacijsko 

aktivnih podjetij. Oboje, tako inovacijo proizvoda kot tudi inovacijo postopka, je v 

Sloveniji v obravnavanem obdobju uvedlo 55,7 % inovacijsko aktivnih podjetij. 

Podjetja, ki se uvrscajo v predelovalne dejavnosti, so bolj inovacijsko aktivna od 

podjetij iz izbranih storitvenih dejavnosti; delez inovacijsko aktivnih podjetij iz 

predelovalnih dejavnosti je v obdobju 2004-2006 znaSal 41,2 %, rnedtem ko je bilo v 

izbranih storitvenih dejavnostih inovacijsko aktivnih 26,8 % podjetij. 

Glede na velikost podjetja bi lahko dejali, da delez podjetij z inovacijsko 

dejavnostjo raste z velikostjo podjetja. Tako se mala podjetja (podjetja z 10-49 

zaposlenirni) se vedno najmanj ukvarjajo z inovacijsko dejavnostjo, inovacijsko 

aktivnihje bilo v obdobju 2004-20061e 27,7 %. Najbolj so se z inovacijsko dejavnostjo 

ukvarjala velika podjetja (podjetja, ki imajo vee kot 250 zaposlenih), inovacijsko 

aktivnih velikih podjetij je bilo 76,9 %. 

V letu 2008 so bili izdatki za raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji 1,56 % 

BDP, za celotno EU pa je bilo povprecje izdatkov za raziskovalno razvojne dejavnosti 

1,84 % BDP (SURS 2008). 

Na spodnji sliki so prikazani podatki za delez izdatka v celotnem BOP za 

dejavnosti RR v letu 2006. Podatki niso sarno za EO. Cilj je 3 % BDP-ja (slika 4.2). 

Slovenijaje v letu 2006 za dejavnosti RR porabila priblizno 1,6 % BOP, kar je se vedno 

dalee od cilja, ki predstavlja 3 % BOP. 

69 




lnovativnost v MSP 

Slika 4.2 Delez BDP za dejavnosti RR 

Oro•• dome.tlc expenditure on R&D (OERD) 
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Vir: EUROSTAT 2006. 

Pri slovenskih podjetnikih so se vedno V ospredju izkoriseenost strojev in oprerne, 

pa tudi delovne sile ter zmanjsanje stroskov, Ie peseica se jihje v preteklosti ze zavedla, 

daje za uspesnost potrebno bistveno vee. Vrsta slovenskih podjetij je propadla, ker niso 

izdelovala izdelkov, s katerirni bi lahko konkurirala. Zaskrbljujoee je, da so tudi se v 

tern tisoeletju najuspesnejsi tisti slovenski novi proizvodi, ki ustvarjajo konkureneno 

prednost z najugodnejsirn razrnerjem rned koristjo, ki jo dajeta porabnikorn, in ceno, 

rnnogo rnanj pa z enkratnirni atributi. To porneni, da podjetja tudi pri novih proizvodih 

uporabljajo stroskovno strategijo, ne pa strategije diferenciacije (Fatur 2005, 9). 

Veliko slovenskih podjetij vsekakor je inovativnih, sicer se v poslovnern okolju ne 

bi rnogla obdrZati in dosegati poslovnih rezultatov, ki jih postavIjajo v sam vrh tudi na 

rnednarodnih trgih in ne Ie v posameznih siovenskih gospodarskih regijah. V nekaterih 

podjetjih pa je se vedno podcenjena vloga skritega ustvatjalnega, inventivnega in 

inovativnega potenciala vseh zaposlenih predvsem kot generatorjev idej, s tern pa so 

prernalo izkoriseene zrnoznosti celovitega upravljanja invencijsko-inovacijskih 

procesov (Fatur 2005, 13). 
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V raziskavi imarno dye temeljni tezi. Prva temeljna teza raziskave je, da so 

podjetja, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, bolj inovativna kot tista, ki so 

usmerjena sarno na nacionalni trg. Druga temeljna teza pa je, da so podjetja, ki so bolj 

inovativna tudi bolj intemacionalizirana. Iz obeh tez sledi narnen raziskave, ki je na 

podlagi zbranih podatkov, empiricno testirati povezavo med vkljucenostjo MSP v 

Sloveniji v mednarodne aktivnosti, intemacionaliziranostjo MSP ter njihovo 

inovativnostjo in jo primerjati z ze izvedenimi raziskavarni s tega podrocja. 

Glede na narnen smo oblikovali naslednje raziskovalne cilje: 

identificirati razlike med inovativnostjo MSP v Sloveniji, ki so vkljucena v 

mednarodne aktivnosti, in med tistimi, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg; 

identificirati povezavo med inovacijarni in intemacionaliziranostjo MSP v 

Sloveniji; 

prouciti povezanost med intemacionaliziranostjo MSP, uporabo novih 

tehnologij, uvajanjem novosti in spreminjanjem poslovnih procesov v podjetju; 

prouciti pomembnost inovacij za podjetja, ki so vkljucena v mednarodne 

aktivnosti in 

oblikovati priporocila za podjetja, ki se narneravajo vkljuciti v mednarodne 

aktivnosti. 

Cilj raziskave je, da ugotovimo povezanost med vkljucenostjo MSP v Sloveniji v 

mednarodne aktivnosti in njihovo inovativnostjo ter intemacionaliziranostjo in 

inovativnostjo MSP. Koncni cilj raziskave je potrditi ali zavrniti postavljene hipoteze, 

jih primerjati z ze obstojeCimi ugotovitvarni s tega podrocja in tako prispevati dolocene 

informacije za podjetja, ki so v fazi odlocanja 0 vstopu na tuje trge. 

5.1 Nacrt raziskave 

V svojem delu Easterby·Smith, Thorpe in Lowe (2007, 63) pravijo, da gre pri 

nacrtovanju raziskav za organiziranje raziskovalne dejavnosti, vkljucno z zbiranjem 

podatkov na nacine, ki bodo najbolj verjetno izpolnili cilje raziskave. Ko razvijarno 

nacrt raziskave, je treba opraviti veliko potencialnih izbir. 

Potrebno se je odlocati med izbiro velikih ali majhnih vzorcev, ali bomo prej 

obdelali teorijo ali podatke, se bomo odlocili za eksperimentalne oblike ali terensko 

delo itd. Nacrt raziskave je povezan s stevilnirni dobro prernisljenirni odiocitvarni, saj Ie 

dobro pripravijen nacrt pripelje do kakovostnih podatkov in ugotovitev. 

Raziskavo smo zaceli s pregledorn pomembne literature in ugotavijanjem, kaj je ze 

znanega 0 nasem podrocju raziskovanja. Pregledovanje literature je del raziskovalne 

aktivnosti, zato rnnogo ciankov izkljucuje pregled literature z dolocenega podrocja. Ti 

clanki usmerjajo pozomost na raziskovalna vprasanja in prikazujejo najvplivnejse 
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konceptualne ali empiricne studije z dolocenega podrocja (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 195). Na podlagi proucene literature smo oblikovali cilje raziskave ter 

temeljne hipoteze, ki jih bomo preverili. V teoreticnem delu smo podali razlago 

proucevanih pojmov za laZje razumevanje rezultatov. 

Uporabili smo podatke, ki smo jih dobili iz obSime baze podatkov raziskave, ki je 

bila izvedena leta 2003 med slovenskimi MSP s strani Ruzzierja. Anketiranje je bilo 

izvedeno po navadni posti. Sledila je analiza rezultatov s programom SPSS, povzetek 

rezultatov testiranja, diskusija in sklepne ugotovitve, kar bo predstavljeno v 

nadaljevanju. 

5.2 Hipoteze in argumentacija 

NaSe raziskovalne hipoteze so razdeljene na dye glavni hipotezi, vsaka izmed teh 

dveh hipotez pa je razdeIjena na tri podhipoteze, ki nam bodo na podlagi dobIjenih 

podatkov pomagale zavrniti ali potrditi glavni hipotezi. Prva hipoteza se nanasa na 

povezanost med inovativnostjo MSP ter vkljucevanjem v mednarodne aktivnosti. Torej 

bomo obravnavali razlike med podjetji, ki se vkljucujejo v mednarodne aktivnosti, in 

podjetji, ki so usmerjena Ie na nacionalni trg. Pomagali si bomo s podhipotezami, ki 

bOOo vkljucevale uporabo novih tehnologij, uvajanje novosti ter spreminjanje posIovnih 

procesov. Druga hipoteza pa se nanasa Ie na podjetja, ki so vkljucena v mednarodne 

aktivnosti. Z njo bomo preverjali povezavo med inovativnostjo in 

intemacionaliziranostjo MSP. Na koncu poglavja bomo pravilnost hipotez povzeli v 

tabeli. 

5.2.1 	 Hipoteze, ki se nanasajo na MSP, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, 

in tista, ki so usmerjena samo na nacionalni trg 

Vse hitrejse spreminjanje okolja, hiter tehnoloski napredek in spremenjena 

struktura trgov ter narascajoca konkurenca terja od podjetij nenehno prilagajanje, 

povecevanje ucinkovitosti, znizevanje stroskov in iskanje novih priIoznosti na domacih 

ter tujih trgih. Zato postaja intemacionalizacija poslovanja tudi za vecino malih in 

srednjih podjetij nujna za prezivetje (PIeitner, 1997; Dauky et at, 2000 v Ruzzier in 

Konecnik 2007, 42). Kot smo omenili ze v uvodu, je za podjetja zelo tezko, da bi 

prezivela Ie s prodajo na domacem trgu, zato se usmerjajo na tuje trge. MSP se vedno 

bolj srecujejo s podobnimi problemi intemacionalizacije kot tudi veeja podjetja. Za 
mnoga MSP, posebno tista, ki delujejo v sektorjih visoke tehnologije in proizvodnih 

sektorjih, ni vee mozno, da bi deiovaia na trgu, brez da bi upostevaia tveganja in 

priloznosti, ki jih predstavlja tuja in/ali globalna konkurenca (Ruzzier, Hisrich in 

Antoneie 2006, 476). Podjetja, ki se odloeajo za vkljucevanje v mednarodne aktivnosti, 

morajo svojo ponudbo prilagoditi zahtevam tujih trgOV in kupcev. Praviloma se podjetja 

najprej usmerjajo na trge, ki so podobna domaeemu. Podjetja nastopajo v primeru 
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geografske siritve na tuje trge z obstoje<5imi storitvenimi programi. To pomeni, da 

ostanejo osnovni tehnoloski koncepti nespremenjeni (Stephan 2007, 9). Tak na<5in 

vstopa na tuje trge je za za<5etek najlaZji, saj ne zahteva ve<5jih prilagoditev in inovacij za 

vstop na nov trg. Slednje v svoji raziskavi ugotavljata tudi Leko-Simic in Horvat (2006, 

317), ko navajata, da so teorije procesa intemacionalizacije zakoreninjene v vedenjskih 

modelih izogibanju negotovosti. Ti modeli predpostavljajo, da intemacionalizacija 

napreduje v procesu postopnega in skrbnega nadzorovanja (Andersen 1993 v Leko

Simic in Horvat 2006, 317), v katerem podjetja izberejo izvoz v drZave, ki so psihi<5no 

in kultumo blizu domacemu trgu in zato zahtevajo inovacije, ki so glede na resurse 

manj zahtevne in zahtevajo tudi manj tveganja. Ceprav Ojala (2008) v svoji raziskavi 

finskih MSP pri vstopu na Japonski trg ugotavlja, da s pravilno taktiko, tudi vstop na 

trge, ki so psihi<5no in kultumo zelo oddaljeni od doma<5ega trga, ne predstavlja ve<5jih 

te~av. Rezultati raziskave so pokazali, da je ve<5ina podjetij, kljub psihi<5ni razdalji med 

Finsko in Japonsko, ze v zelo zgodnji fazi intemacionalizacije uporabljalo neposredne 

naeine vstopa. Podjetja so psihi<5no razdaljo premagala z najemanjem lokalnih 

usluzbencev in s postavitvijo svojih doma<5ih vodij, ki so ze imeli izkusnje na 

japonskem trgu. 

En na<5in je, da se podjetja vklju<5ujejo v mednarodne aktivnosti, lahko pa se 

podjetje odloci, da bo ostalo na domacem trgu zaradi strateskih razlogov (Crick in Jones 

2000 v Westhead 2008, 433). Crick (2000 v Westhead 2008, 434) v svoji raziskavi 

identificira 4 tipe MSP: nezainteresirani izvozniki, razo<5arani izvozniki, izvozniki, ki so 

sposobni izvoza, ter zaupajoci izvoznikL Podjetja, katerih ddave imajo majhen domac 

trg, kot na primer, Slovenija, so se bolj kot podjetja z velikimi nacionalnimi trgi 

prisiljena v vklju<5evanje v mednarodne aktivnosti. Za vstop na tuje trge pa so potrebne 

inovacije ter tehnoloski napredek. 

Ruzzier in Kone<5nik (2007) v svoji raziskavi ugotavljata, da intemacionalizacija 

MSP postaja zaradi njihovega kljucnega pomena pri zagotavljanju gospodarske rasti vse 

pomembnejse podro<5je raziskovanja, glede na to, da so v preteklosti raziskovali 

predvsem intemacionalizacijo multinacionalnih podjetij. Pray tako tudi mnogi drugi 

avtOlji raziskujejo MSP in dejavnike, ki vplivajo na intemacionalizacijo teh podjetij v 

povezavi z razli<5nimi podrocji. Primer je tudi raziskava Karadeniza in GOQerja (2007), 

ki raziskujeta dejavnike, ki vplivajo na intemacionalizacijo MSP v Turciji. Tudi v naSi 

raziskavi smo se osredotocili na MSP. 

V svoji raziskavi Vila in Kuster (2007) analizirata pomembnost inovacij za 

podjetja, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, in ugotavljata, da niso potrebni vsi 

tipi inovacij, da bi na novih tujih trgih pritegnili nove kupce. Na to raziskavo se bomo 

opirali tudi pri naSih hipotezah in kasneje primerjali ugotovitve. 
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Na podlagi proucene literature in raziskav ostalih avtOljev postavljarno naslednjo 

hipotezo, ki se nanaAa na MSP v Sloveniji: 

HI: Podjetja, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, so bolj inovativna kot tista, ki so 

usmerjena samo na nacionalni trg. 

Hipotezo HI bomo preverjali s pomoejo treh podhipotez, ki so zasnovane na 

podlagi treh dimenzij inovacij in sicer: uporaba novih tehnologij v zadnjih dveh letih, 

uvajanje novosti v zadnjih dveh letih (novosti za podjetje, trg in izboljsanje obstojeeih 

proizvodov/storitev) ter spreminjanje poslovnih procesov. 

Uporaba novih tehnologij. Ena od dimenzij inoviranjaje uporaba novih tehnologij v 

podjetju. Uporaba novih tehnologij je tudi ena izmed glavnih dimenzij rasti podjetja, ki 

je v tesni povezavi z vkljueevanjem v mednarodne aktivnosti. Trajna rast podjetja in 

donosnost zahtevata tehnoloske inovacije in skrbno nadzorovane perspektive. Inovacije 

novih proizvodov in tehnologij imajo ogromen vpliv na rast organizacije. Planiranje 

rasti se nanasa na vee kot sarno na nove proizvode: vkljucujejo tudi management 

inovativnosti in ustrezno misljenje managementa, da sprejme nove tehnologije v 

razlienih procesih (Carneiro 2007, 51). Kot pomemben faktor konkurenenosti je bila 

stopnja tehnologije identificirana tudi ze v raziskavah Crick in Maritne (2005 v Zeng, 

Xie, Tarn in Wan 2008,47) ter Gabrielsson in Manek (2004 v Zeng, Xie, Tarn in Wan 

2008, 47). Analize te raziskave so pokazale, da je stopnja tehnologije rangirana kot prva 

izmed treh najpomembnejsih faktOljev, ki vplivajo na internacionalizacijo proizvodnje 

na Kitajskem. Tehnologija je pravzaprav jedrna zmoznost za trajno konkurencnost 

proizvodnih podjetij. Raziskava, ki je bila izvedena na turskih MSP, je pokazala, da je 

za izvozno uspesnost pomembna tudi intenzivnost razvoja in raziskav v podjetju 

(Karadeniz in G0ger 2007), kar se tudi nanasa na uporabo novih tehnologij. Raziskava, 

ki je bila izvedena na MSP v Indiji, je pokazala, da je pred internacionalizacijo podjetja 

pomembno prilagoditi uporabo tehnologije (Todd in Javalgi 2007). Na osnovi 

navedenih raziskav tako postavljarno naslednjo podhipotezo: 

HIA: Podjetja, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih 

zaeela uporabljati vee novih tehnologij kat tista, ki so usmerjena samo na nacionalni 

trg. 

Uvajanje novosti. Poddimenzije novosti pri tej podhipotezi bode glede na podatke, 

ki smo jih dobili, naslednje: proizvod/storitev, ki je nova za podjetje, proizvod/storitev, 

ki je nova za trg in izboljsanje obstojeeih proizvodov in storitev. Za uvajanje katerihkoli 

novosti je potrebno znanje. Raziskava kako interni in eksterni viri znanja prispevajo k 

inovativnosti podjetij, je pokazala, da gre za pomembno povezavo med uporabo virov 
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znanJa In inovativnostjo podjetja (Cotic-Svetina in Prod an 2008). Pojem inovacije 

oziroma novosti laije razumemo kot stiri dimenzije, ki sta jih predlagala Henard in 

Szymanski (2001 v Vila in Kuster 2007, 20), in sicer kot inovacija proizvoda, strategije, 

procesa in trga. Podjetja lahko izbirajo, ali jih bodo izpeljala skupno ali posarnicno. 

Raziskava 0 pomembnosti inovacij v mednarodnih tekstilnih podjetjih (Vila in Kuster 

2007) se nanasa tudi na pomembnost uvajanja novosti oziroma inovacij v podjetju. V tej 

raziskavi je bilo ugotovljeno, da niso potrebne vse vrste inovacij, da bi na novih trgih 

pritegnili nove kupce. Glede na izvedene raziskave in prouceno literaturo smo 

oblikovali naslednjo podhipotezo: 

HiB: Podjetja, ki so vkljueena v rnednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih 

uvedla vee novosti kot tista, ki so usrnerjena sarno na nacionalni trg. 

Spreminjanje poslovnih procesov. Poslovni procesi, ki jih podjetje uporablja na 

domacem trgu, ni nujno da bodo uspesni tudi na tujih trgih, kjer se je potrebno 

prilagajati zahtevarn kupcev, ki imajo drugacne potrebe kot domaci kupci, zato jih je 

potrebno za vkljuCevanje v tuje aktivnosti prilagoditi ali spremeniti. Spreminjanje 

poslovnih procesov je ena izmed poddimenzij inovativnosti. Glede na dobljene podatke 

bomo obravnavali spreminjanje poslovnih procesov kot spremembe v 

proizvodnemlstoritvenem procesu, spremembe trzenja ter spremembe na ostalih 

podrocjih. Tudi ta dimenzija inoviranja je bila vkljucena v raziskavo 0 pomembnosti 

inovacij za mednarodna tekstilna podjetja (Vila in Kuster 2007). Naslednja podhipoteza, 

ki jo postavljarno v svoji raziskavi, je: 

HiC: Podjetja, ki so vkljueena v rnednarodne aktivnosti, so letno veekrat 

sprernenila poslovne procese kot tista, ki so usrnerjena sarno na nacionalni trg. 

Zgoraj navedene podhipoteze narn bodo pomagale zavrniti ali pa potrditi glavno 

hipotezo HI, s katero bomo pojasnili, ali so podjetja, ki se vkljucujejo v mednarodne 

aktivnosti, res bolj inovativna kot tista, ki so usmerjena sarno na domaci trg. 

5.2.2 	 Hipoteze, ki se nanasajo na inovativnost MSP v povezavi z 


internacionalizacijo 


V tern delu bomo v vzorec vkljucili Ie tista MSP iz Slovenije, ki so vkljucena v 

mednarodne aktivnosti in proucili povezavo med intemacionaliziranostjo in 

inovativnostjo MSP. Oblike intemacionalizacije za potrebe nase raziskave bodo opisane 

v nadaljevanju. Na kratko naj omenimo, da bomo oblikovali tri skupine 

intemacionalizacije: visoko, srednjo in nizko stopnjo intemacionalizacije MSP. Ko 

bomo podjetja razdelili v te skupine, pa homo ugotavljali, ali obstaja povezava med 
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intemacionaliziranostjo in inovativnostjo podjetja. V hipotezah bomo predpostavljali, da 

so podjetja, ki vee inovirajo, tudi bolj intemacionalizirana. S pomoejo treh podhipotez 

bomo glavno hipotezo zavmili ali pa potrdili. Hipoteze se bodo zopet nanasale na tri 

poddimenzije inovacij kot pri hipotezi HI. Te poddimenzije bode: uporabljanje novih 

tehnologij v zadnjih dveh letih, uvajanje novosti v zadnjih dveh letih ter letno 

spreminjanje poslovnih procesov. 

Na podlagi pregledane literature ter raziskav drugih avtorjev sklepamo, da podjetja, 

ki se vkljueujejo v mednarodne aktivnosti, tudi vee inovirajo. Inovacije so potrebne 

zaradi moene konkurence, drugaenih potreb kupcev ter mnogih drugih dejavnikov na 

tujih trgih. Okolje na tujih trgih je zelo turbolentno in podjetja se mu morajo nenehno 

prilagajati. Za podjetja, ki so se sposobna prilagajati hitrim spremembam in imajo 

dovolj sposobnosti ter znanja, da se umestijo v mednarodnem okolju, je vpliv tega 

turbolentnega okolja pozitiven. Za vsa tista podjetja, ki pa so na podroeju tehnoloskega 

razvoja zaspala, in za tista, ki ne eutijo potrebe po mednarodnem sodelovanju, pa je 

lahko vpliv takSnega okolja negativen ali za mnoga celo usoden. Zato so inovacije 

glavni gonilnik razvoja v podjetju in tudi moznost prezivetja. V okviru strategije 

diferenciacije podjetja zaeenjajo razmisljati 0 inovacijah, ker zelijo ponuditi razliene 

stvari na razlienih trgih in to je bistvo inovativnosti podjetij (Vila in Kuster 2007, 17). V 

svoji raziskavi Vila in Kuster (2007) postavljata podobno hipotezo, kot jo bomo 

postavili mi v nasi raziskavi. In sicer, visja kot je stopnja intemacionalizacije, vee je 

inovacij v podjetju. To pray tako potIjujeta oziroma zavraeata s podhipotezami, ki se 

nanasajo na razliene poddimenzije inovacij. Te so v njuni raziskavi naslednje: 

inovativnost proizvodov, inovativnost strategij, inovativnost procesov ter inovativnost 

trgov. Ugotavljata pa naslednje: 

Visja kot je stopnja intemacionalizacije, veeja je inovativnost proizvodov. Ta 

podhipoteza ni podprta. To pomeni, da odloCitev podjetja, da bo ustvarjalo nove 

proizvode, ni pogojena s stopnjo intemacionalizacije podjetja. Domaee podjetje 

lahko lansira na trg vee novih proizvodov kot podjetje, ki je usmerjeno na tuj 

trg. 

Visja kot je stopnja intemacionalizacije, bolj inovativne so strategije. Ta 

podhipoteza je podprta. To pomeni, da imajo podjetja, ki ne delujejo na tujih 

trgih, manj inovativne strategije. 
Visja kot je stopnja internacionalizacije, bolj inovativni so procesi. Tudi ta 

hipoteza je podprta. Ta rezultat pomeni, da so visoko intemacionalizirana 

podjetja bolj zainteresirana za inoviranje procesov. 

Visja kot je stopnja internacionalizacije, veeja je inovativnost trgov. Ta hipoteza 

v raziskavi ni bila podprta. To pomeni, da visja stopnja intemacionlaizacije ne 
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pomeni hitrejsega in intenzivnejsega odziva lansiranja konkurence, niti ne 

pomeni hitrejse anticipacije potencialnega povprasevanja. 

Na koncu sta Vila in Kuster (2007) v svoji raziskavi hipotezo HI zavrnila, ker 

nekatere izmed dimenzij inovacij niso dale znaeilnih vrednosti, kar pomeni, da 

intemacionalizacija ni vedno povezana z inovacijami. 

V nadaljevanju bomo lahko rezultate naSe raziskave primerjali z zgoraj omenjeno 

raziskavo, ki se sicer ne nanasa na MSP, arnpak bo zanimivo primerjati rezultate na 

tistih podroejih, kjer bo to mogoee. Ozadje naSe raziskave bo namree nekoliko drugaee 

zasnovano, zato homo rezultate primerjali Ie tarn, kjer bo to moZno. 

Za potrebe nase raziskave smo oblikovali naslednjo glavno hipotezo: 

H2: Podjetja, ki so bol} inovativna (v smislu, da uvajajo vee novosti in izbol}sav ter 

veekrat spreminjajo poslovne procese), so tudi bol} internacionalizirana. 

Podrobneje smo uporabljanje novih tehnologij opisali ze pri prvi hipotezi. 

Tehnologija je gonilna sila ekonomskega razvoja. Podjetja, ki so pionirji na podroeju 

visoke tehnologije, se pogosto sooeajo z izzivom, da povraeilo za svojo kreativnost in 

investicije v tehnologijo iseejo na tujih trgih, saj je domae trg premajhen in zivljenjski 

cikel proizvodov kratek (Axinn in Matthyssens 2001, 440). Ideje, ki jih ima neko 

podjetje, je potrebno eim prej uresniCiti. Dober primer tehnologije, ki ni bila nikoli 

uresnieena in je imelo nemsko gospodarstvo veliko izgubo zaradi tega, so tekoei kristali. 

99 % vseh ekranov s tekoeimi kristali je proizvedenih v Aziji, eeprav originalni patent 

izhaja iz NemCije, ki je tako izgubila zelo dobro priloZnost (Bloch in Groth 1998, 317). 

Theodore Levitt (1983, 367-382 v Maftei 2007, 138), zgodnji zagovomik globalnega 

pristopa, je opozoril na kljueno vlogo tehnologije kot tudi na globalno komunikacijo in 

transport, ki oblikujejo celoten svet v skupen trg. Dva vektorja oblikujeta svet 

tehnologija in globalizacija. Na podlagi literature torej skIeparno , da so podjetja, ki, 

uporabljajo vee novih tehnologij, tudi bolj intemacionalizirana. Zato smo oblikovali 

naslednjo podhipotezo: 

H2A: Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih prieela uporabl}ati vee novih tehnologij, so 

tudi bol} internacionalizirana. 

Uvajanje novosti je v danasnjih razmerah na trgu ne sarno potrebno ampak tudi 

nujno. To zahtevajo tudi vse bolj strogi zakoni varovanja okolja. Inovacije na tern 
podroeju postajajo vse bolj pomembne. To v svojem delu poudarja tudi Fink-Babieeva 

(2006), ki pojasnjuje koncept trajnostnega razvoja ter nakazuje povezavo med 

inovativnostjo, trajnostnim razvojem in okoljsko problematiko. Ze iz tega vidika je 
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pomembno, da podjetja uvajajo novosti. Znano je, da podjetja, ki imajo zelo visoko 

stopnjo intemacionalizacije, selijo svojo proizvodnjo tudi na trge, ki se nimajo tako 

strogih zakonov glede varovanja okolja. Zato se pri naslednji hipotezi ne morerno 

opirati Ie na to trditev. Ni nujno, da tista podjetja, ki imajo visoko stopnjo 

internacionalizacije, inovirajo vee v povezavi z varstvom okolja. Zato se tu ne bomo 

osredotoeili Ie na okoIjsko problematiko, ampak na uvajanje novosti na splosno. Kot 

smo ze omenili, zelijo podje~a na razlicnih trgih ponuditi razliene izdelke in zato 

predpostavljamo, da so novosti na podroeju proizvodov/storitev, ki so nova za podjetje 

ali trg, ter izboIjsanje obstojecih proizvodov in storitev, bolj pogosta v tistih podjetjih, 

ki so bolj intemacionalizirana. 

H2B: Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti (v smislu, da so uvedla 

proizvodlsto ritev, ki je nova za podjetje, proizvodlstoritev, ki je nova za trg, izboljsala 

obstojece proizvodelstoritve), so tudi bolj internacionalizirana. 

Pri tretji podhipotezi predpostavljamo, da so podjelja, ki so v zadnjih dveh letih 

veekrat letno sprernenila poslovne procese, tudi bolj internacionalizirana. To potrjuje 

tudi raziskava Vile in Kusterja (2007), kot smo omenili ze prej. Gunasekaran (1998, 

672) v svoji raziskavi navaja, da je internacionalizacija pot za usmeritev industrijske 

konkurencnosti podjetja v novo okolje. Za uspesnost v novem okolju pa je potrebna 

prilagoditev novemu okolju. Eden izmed naCinov je tudi s spreminjanjern poslovnih 

procesov. 

H2C: Podjetja, ki so letno veckrat spremenila poslovne procese (v smislu, da so 

letno veekrat spremenila proizvodnilstoritveni proces, trzenje oz. druga podroCja), so 

tudi bolj internacionalizirana. 

Internacionalizacijo smo za potrebe nase raziskave merili s pomocJo deleza 

prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2002, kar bo bolj podrobno predstavljeno v 

nadaljevanju. 

5.3 Metodologija raziskave 

Metodologijaje temeljna strategija pri odlocanju 0 sklopu alternativ ali moznosti, ki 

so dosegljive raziskovalcu. Izmed mnogih razlicnih definicij, ki so na voljo, je raziskava 
proces poizvedovanja in preiskovanja, je sistematicna in metodicna ter predstavlja 

donos k znanju (Amaratunga, Baldry, Sarshar in Newton 2002, 17). Pri odlocanju glede 

metodologije raziskovanja imamo na izbiro kvalitativne in kvantitativne metode 

raziskovanja, v okviru teh metod pa imamo razlicne tehnike raziskovanja. Ni »popolne« 

metodologjje raziskovanja, tako kot ni univerzalne metode, s katero bi se strinjali vsi 
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(Lee 1989 v Eldabi, Irani, Paul in Love 2002, 64). Van Maanen (1983, 9 v Easterby

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 111) definira kvalitativne tehnike kot »zbirke 

interpretativnih tehnik, ki skusajo opisati, dekodirati, prevesti in drugaee odkriti pomen, 

ne frekvence, doloeenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v druzbenem svetu«. 

Najpogostejse tehnike kvalitativnih metod so intervju, opazovanje z udelezbo in metoda 

dnevnika. 

Pri naSi raziskavi smo se odloeili za uporabo kvantitativnih metod. Pomembna 

znaCilnost kvantitativnih tehnik je, da je proces zbiranja podatkov loeen od analize. 

Razlikujemo stiri glavne naCine zbiranja kvantitativnih podatkov: intervju, vprasalnik, 

testiranje/merjenje in opazovanje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163). 

K vantitativna raziskava ima tipieno logieno in lineamo strukturo, v kateri se hipoteze 

izraiajo v obliki prieakovanih povezav, dognanih v hipotezah. Na ta naein bodo 

doloeitve prieakovanih povezav, ki so specificirane v hipotezah, rezultirale kot sprejetje 

ali zavrnitev teoretienih predlogov (Eldabi, Irani, Paul in Love 2002, 65). 

Analiza podatkov je v nasem primeru potekala s pomoejo programske opreme za 

analiziranje podatkov SPSS. Krajsava je sprva pornenila Statistical Package for Social 

Science, zaradi ogromnega poveeanja baze uporabnikov v zadnjih letih pa so jo 

preimenovali v Statistical Products and Service Solutions (McCormack in Hill 1997 v 

Easterby-Smith, Thorpe In Lowe 2007, 179). Na voljo pa so tudi stevilni drugi 

programi. 

Trelja moznost, ki jo imamo, je, da se odloeimo za kombiniranje metod. 

Abrahamson (1983 v Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 181) poudarja, da tak 

pristop prepreeuje, da bi raziskava postala omejena z metodo: moe skorajda vsakega 

merjenja je tako ali drugaee okrnjena in zato lahko raziskovalni pristop ter strategije 

izravnamo tako, da prenesemo dobre strani z ene na drugo. Uporaba vee razlienih, a 

neodvisnih merjenj je znana kot triangulacija. Kot smo ze omenili, se veekrat izkaie 

izbor enega pristopa, metode in tehnike pri raziskovanju za preozkega, omejujoeega. 

Poleg tega se zelimo z rezultati raziskave kar se da priblizati objektivni stvarnosti in 

prepreeiti pristranski vpliv na naso raziskavo. Pray to nam omogoca kombinacija 

pristopov, metod in tehnik ter vzorcev oziroma ti. triangulacija. Triangulacija podatkov, 

ki jo opisuje Denzin (1989 v Jarratt 1996, 6) kot kombiniranje metodologij za 

proueevanje specificnega fenomena, je lahko »vmesna metoda« (zagotavlja 

protivalidacijo izida) ali »notranja metoda« (uporablja mnozico tehnik znotraj dolocene 

metode za zbiranje podatkov 0 pogledu raziskave, ki bo potrdila izid). 

Kot smo ze omenili, se bomo odlocili za kvantitativno metodo raziskovanja. 
Raziskovalni instrument za zbiranje podatkov za raziskavo je bil vprasalnik, ki je 

vkljuceval razliena vprasanja za merjenje internacionalizacije. Za obdelavo podatkov 

bomo uporabili program SPSS, s katerim bomo preverjali prvo hipotezo z razlikami v 

skupinah. Pri tern bomo primerjali porazdelitev podjetij glede na njihovo vkljueenost v 
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mednarodno aktivnost po posameznih tematskih sklopih. Pri preverjanju druge hipoteze 

bomo uporabili multiplo regresijo, se pred tern pa faktorsko analizo. 

Pomembna odloCitev pri raziskavi je tudi odloeitev glede vzorca. Vprasanje, ki si 

ga vsak raziskovalec postavi, je: »Kako velik vzorec potrebujem?« (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 170). Vee 0 vzorcu in zbiranju podatkov v nasi raziskavi v 

nadaljevanju. 

5.4 Vzorec in zbiranje podatkov 

Glavni namen raziskave je pridobiti podatke oziroma informacije od doloeenega 

kroga ljudi ali populacije. Statistiena populacija je mnozica vseh istovrstnih pojavov 

statistienih enot, ki so bili izbrani za namen analize in izpolnjujejo opredeljujoce pogoje. 

Nemogoee je proueevati celotno populacijo (razen, ee je ta majhna - v tern primeru 

zbiramo podatke na celotni populaciji), zato se odloeamo za oblikovanje vzorca na 

podlagi katerega rezultate raziskave posplosimo na celotno populacijo. Pri tern moramo 

biti pazljivi, saj mora biti vzorec reprezentativen. Razlogi, zakaj se odloeamo za 

vzoreno opazovanje, so: financna sredstva, cas (potrebno se je odloeati hitro), 

zahtevnost popolnega zajetja in moznost napak, opazovanje populacije ni izvedljivo 

(tehnieno ni mozno). 

Vzorec je podmnozica, izbrana iz populacije, ki ga lahko izberemo na vee razlicnih 

naCinov. Locimo slueajne vzorce, kjer imajo vse vzorcne enote enako momost, da so 

izbrane v vzorec, torej je verjetnost za izbiro vzorcne enote v vzorec poznana, vsi vzorci 

imajo enako verjetnost, da so izbrani, pri izbiri enot v vzorec gre za objektivnost in 

mozno je ocenjevanje kakovosti vzorcnih ocen s posebnimi kazalci, ter neslucajne 

vzorce, kjer verjetnost izbora posamezne enote v vzorec ni znana, tudi ni mogoce 

izracunati ustreznih kazalcev kakovosti ocene in naceloma ni mogoce sklepati iz vzorca 

na populacijo. V Ruzzierjevi raziskavi gre za slucajni vzorec. 

Podatke za naso raziskavo smo pridobili iz obsime baze podatkov raziskave, ki je 

bila izvedena leta 2003 med slovenskimi MSP s strani Ruzzierja. Gre torej za 

sekundame podatke, na podlagi katerih bomo v nasi raziskavi proucili nove vzrocno 

posledicne povezave med intemacionalizacijo in inoviranjem. Osnova za zbiranje 

podatkov je bi! vprasalnik ameriskih raziskovalk, ki je bil preveden in dodelan s strani 

Ruzzierja (2005). 
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5.5 Zbiranje podatkov6 

Podatki so bili zbrani leta 2003. Vprasalnik je bil naslovljen na direktorje izbranih 

podjetij in anonimnost je bila zagotovljena. Podjetja za vzorec so bila izbrana iz 

podatkovne baze IPIS (Poslovni register Slovenije), ki vkljucuje vsa podjetja v 

Sloveniji. Veliko slovenskih podjetij zaposluje enega ali dva zaposlena. Mikro podjetja 

so bila iz vzorca izkljucena. Populacijo so tako zastopala Ie podjetja z 10 do 250 

zaposlenimi. Izkljucena so bila tudi podjetja, katerih letni promet je bi! viSji od 16,7 

milijonov evrov. S pomocjo programa P ASEF je bilo identificirano, katera podjetja iz 

koncne populacije so izkazovala dohodke od zunanje prodaje konec leta 2001. 

Analiza je pokazala, da je bila populacija dokaj enakomerno zastopana s podjetji z 

zunanjo prodajo in tistirni, ki teh dohodkov niso imela, kar nam zagotavlja, da je 

zastopanih dovolj podjetij iz obeh skupin. Obicajna stopnja vrnjenih postnih 

vprasalnikov v Sloveniji variira med 10 % do 25 %. Glede na dolzino vpraSalnika 

Ruzzierjeve raziskave je bila pricakovana bolj konzervativna stopnja vracanja 

vprasalnikov in sicer med 10 % in 15 %. 

Na koncu je bilo slucajno izbranih 1994 podjetij od preostale populacije 4050 

podjetij glede na ornenjene kriterije. Koncni vzorec je vkljuceval 1006 podjetij z 

zunanjo prodajo in 988 podjetij brez zunanje prodaje. Vprasalnik je bil poslan izbranim 

1994 podj etjem, ki so pokrivala vse vrste industrije. Te industrije so vkljucevale: 

primarni sektor industrije (krnetijstvo, gozdarstvo, ribistvo, loy in rudarstvo); 

proizvodne industrije (prehrarnbena in tobacna industrija; teksti!, oblacila in usnje; les, 

papir in pohiStvo; kemikalije, plastika, gurna, in nekovinske mineralne proizvode; 

kovine; strojnistvo: elektro in elektronski proizvodi; ter druge); gradbenistvo, prodaja na 

debelo in prodaja na drobno, stanovanjske in prehrambene storitve; jayne storitve in 

koristi, financne, izobraZevalne ter zdravstvene organizacije. 

Zavitek, ki je bil poslan po posti, je bi! sestavljen iz vprasalnika, ki je obsegal 6 

strani, kratek opis projekta, povabilo k sodelovanju direktorjev pri tern projektu in 

kuverto z naslovom, kamor naj bi vprasalniki vrnili. 

Preden je bil vpraSalnik poslan, je bi! testiran na skupini stirih slovenskih 

podjetnikov. To testiranje je pokazalo, da je potrebnih nekaj rnanjsih sprememb pri 

forrnuliranju nekaterih tock in navodil vprasalnika. 

6 Ker smo dobili na voljo podatke, ki so del obsime baze podatke raziskave, ki je bila 
narejena leta 2003 med slovenskimi MSP s strani RuzzeIja, je ta del naloge povzet po doktorski 
nalogi Mitje Ruzzierja: Mednarodno podjetnistvo: Model intemacionalizacije malih in srednjih 
podjetij 2005, 110-112. 
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5.6 Analiza podatkov 

Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS. Prvo hipotezo smo preverjali z 

razlikami v skupinah, torej smo preverjali razlike med povpreeji za skupino podjetij, 

vkljueenih v mednarodne aktivnosti, in za tisto, ki niso vkljueena. Pri preverjanju druge 

hipoteze smo uporabili multiplo regresijo, se prej smo uporabili faktorsko analizo, 

dimenzije inovativnosti pa smo preskusali s podhipotezami. 

5.7 Merjenje stopnje internacionalizacije 

Za potrebe naSe raziskave smo stopnjo internacionalizacije meriIi s pomoejo deleza 

prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2002 glede na pridobljene podatke 

podatkovne baze ter s stevilom vseh uporabljenih naeinov delovanja na tujih trgih. 

Kriterij prodaje na tujih trgih, kot enega najenostavnejsih moznih kriterijev za merjenje 

stopnje internacionalizacije, navaja tudi Ruzzier (2002, 6). 

Iz osmih skupin smo oblikovali tri stopnje internacionalizacije: 

0-30 % prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2002 ~ Nizka stopnja 


internaci onalizacij e; 


31-70 % prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2002 ~ Srednja stopnja 


internacionalizacije; 


71 % in vee prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2002 ~ Visoka stopnja 


internacionalizacije. 
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6 REZULTATI RAZISKA VE 

6.1 Znacilnosti vzorca' 

Vrnjenih je bilo 268 vpraSalnikov in 11 jih je bilo poslanih na nepravilen naslov. 

Odziv je bit 13,5 %. Med vrnjenimi je bilo 11 praznih vprasalnikov. Podjetja so za to 

navajala razlicne razloge. Ostalih 257 vprasalnikov je bilo analiziranih za manjkajoce 

podatke. Od 257 vprasalnikov jih je bilo 92 vrnjenih iz podjetij, ki niso vkljucena v 

mednarodne aktivnosti, in 165 iz podjetij, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti. 

Skupno stevilo manjkajoeih podatkov (3,5 %) je bilo nizko. Stevilo manjkajocih 

podatkov je bilo nekoliko visje pri podjetjih, ki niso vkljueena v mednarodne aktivnosti 

(4,8 %), v primerjavi s podjetji, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti (3,0 %). Deset 

vprasalnikov (6 iz podjetij, ki niso vkljueena v mednarodne aktivnosti, in 4 iz podjetij, 

ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti) je imelo visok delez manjkajoCih podatkov 

(vee kot 20 %), zato so bili iz raziskave izkljuceni. Torej je bilo stevilo vprasalnikov, ki 

so bili uporabljeni za analizo, 247 - od tegajihje bilo 86 od podjetij, ki niso vkljucena v 

mednarodne aktivnosti, in 161 od MSP, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti. 

Povpreeno podjetje v vzorcu je imelo 20-49 zaposlenih, med priblizno 420.000 in 

2.100.000 evrov prihodka od prodaje, staro je bilo priblizno 17,5 let, delovalo je v 

proizvodni dejavnosti in je bilo locirano v centralnem geografskem obmocju (glavnem 

mestu Slovenije - Ljubljani in njeni okolici) v letu 2002. 

Za primeIjavo porazdelitev vzorca do podatkovne baze je bil uporabljen t-test za 

neodvisne vzorce. U gotovljeno je bilo, da vzorcna porazdelitev malo odstopa od 

populacije. Vzorec je zajemal vse vrste industrije, ki so zastopane v populaciji. 

6.2 Povzetek rezultatov testiranja in diskusija 

6.2.1 	 Hipoteze, ki se nanaSajo na MSP, ki so vkljucena v mednarodne aklivnosli, 

in tista, ki so usmerjena samo na nacionalni Irg 

Za zavrnitev oziroma potrditev hipoteze HI bomo uporabili test za razlike med 

povprecji za neodvisna vzorca. Postavili smo glavno hipotezo HI, ki jo bomo potrdili 

ali zavrnili na podlagi poddimenzij inovacij. Primerjali smo porazdelitev podjetij glede 

na njihovo vkljucenost v mednarodne aktivnosti po posameznih tematskih sklopih. Ce 

zelimo potrditi ali zavrniti glavno hipotezo (Podjetja, ki so vkljucena v mednarodne 

aktivnosti, so bolj inovativna kot tista, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg) , si 

moramo najprej pogledati, ce lahko potrdimo ali zavrnemo podhipoteze, ki so vezane na 

poddimenzije. 

7 Povzeto po Ruzzier 2005, 127-129, ker smo podatke dobili v uporabo. 
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Podhipotezo RIA homo zavrnili ali potrdili s pomocjo poddimenzije uvajanja 

novih tehnologij v zadnjih dveh letih. V tej podhipotezi smo predvidevali, da so MSP, 

ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, v zadnjih dveh letih uvedla vee novih 

tehnologij, kot tista, ki niso vkljueena v mednarodne aktivnosti. 

Podhipotezo RIB homo zavrnili ali potrdili s pomoejo treh poddimenzij uvajanja 

novosti v zadnjih dveh letih. Te so: uvajanje proizvodalstoritve, ki je nova za podjetje; 

uvajanje proizvodalstoritve, ki je nova za trg, In izholjsanje ohstojeeih 

proizvodov/storitev. V tej podhipotezi smo predvidevali, da so MSP, ki so vkljueena v 

mednarodne aktivnosti, v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti, kot tista, ki niso 

vkljueena v mednarodne aktivnosti. 

Podhipotezo RI C homo, pray tako kot hipotezo RIB, zavrnili ali potrdili s pomocjo 

treh poddimenzij letnega spreminjanja poslovnih procesov. Te so: spreminjanje 

poslovnih procesov na podroeju proizvodnegalstoritvenega procesa; spreminjanje 

poslovnih procesov na podroeju trzenja in spreminjanje poslovnih procesov na ostalih 

podroejih. V tej podhipotezi smo predvidevali, da so MSP, ki so vkljueena v 

mednarodne aktivnosti, letno veckrat spremenila poslovne procese na zgoraj navedenih 

podrocjih, kot tista MSP, ki niso vkljucena v mednarodne aktivnosti. 

Razlike so najprej preverjene za celoten vzorec MSP, ki so vkljucena v mednarodne 

aktivnosti in tistih MSP, ki so usmetjena sarno na nacionalni trg. Tahela 6.1 prikazuje 

statistiko za celoten vzorec anketirancev. 
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Tabela 6.1 Frekvence odgovorov 

Ali va~e podjetje trenutno sodeluje v kateri N Povp. Stand. Povpr. nap. 

izmed mednarodnih aktivnosti? vred. deviacija sr. vred. 

Stevilo novih tehnologij v zadnjih dveh da 162 2,88 1,083 0,085 

letih ne 2,57 1,071 l3 

Proizvodlstoritev nova za podjetje da 154 3,43 1,376 0,111 

ne 76 2,47 1,160 0,133 

Proizvodlstoritev nova za trg da 147 2,43 1,375 0,113 

ne 75 1,85 1,227 0,142 

lzboljsanje obstojecih proizvodovl da 154 3,69 1,523 0,123 

storitev ne 84 2,82 1,300 0,142 

Proizvodnilstoritveni proces da 155 2,43 1,309 0,105 

ne 86 2,17 1,248 0,135 

ne 2,06 0,l32 

Ostala podrocja da 144 2,17 1,165 0,097 

ne 

Tabela 6.2 Razlike V inoviranju za MSP, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, 

in MSP, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg za celoten vzorec 

anketirancev 

F Sig. t df Sig. (2- Razlika Stand. 

str.) povpre~ij napaka 

Nove tehnologije 

Stevilo novih tehnologij v 1,560 0,231 2,229 250 0,027 0,316 0,142 

zadnjih dveh letih 2,236 185,673 0,027 0,316 0,141 

Novosti 

Proizvodlstoritev nova za 2,100 0,149 5,204 228 0,000 0,955 0,183 

podjetje 5,513 174,146 0,000 0,955 0,173 
----~--...-----------------------------------------------------------........._-------------------------------


Proizvodlstoritev nova za 2,787 0,096 3,055 220 0,003 0,575 0,188 

trg 3,170 164,900 0,002 0,575 0,181
.-:-----;--.,.....-:-----------------------------------------------------_.. 

Izboljsanje obstojecih 7,214 0,008 4,411 236 0,000 0,867 0,197 

proizvodov/storitev 4,621 194,624 0,000 0,867 0,188 

Spreminjanje poslovnih procesov 

Proizvodnilstoritveni 0,338 0,561 1,489 239 0,138 0,258 0,173 
proces

--------.------------:-=-:---::-
Trfenje 0,684 0,409 

1,510 

1,715 

182,887 

237 

0,133 

0,088 

0,258 

0,285 

0,171 

0,166 

1,723 175,769 0,087 0,285 0,166 
---Ostaia podrocJa-----------------------I:320----··0,252 --O~505----·---2·26------O:6'i4-------------O,o·sT---------Oj6S·-

0,494 162,551 0,622 0,083 0,169 
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Rezultati t-testa so predstavljeni v tabeli 6.2. Iz tabele je razvidno, da podjetja, ki so 

usmerjena v mednarodne aktivnosti, dojemajo veeino inovacij bolj pozitivno kot 

podjetja, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg. Sarno za dve postavki, spreminjanje 

proizvodnihlstoritvenih procesov in spreminjanje ostalih podroeij (spreminjanje 

poslovnih procesov), je bilo ugotovljeno, da nista znaeilni. 

Zakljueimo lahko torej, da lahko na splosno hipotezo HI za celoten vzorec 

anketirancev podpremo. To pomeni, da so podjetja, ki so vkljueena v mednarodne 

aktivnosti, bolj inovativna od tistih, ki so usmerjena sarno na nacionalni trg. Prav tako 

lahko popolnoma podpremo podhipoteze HIA (podjetja, ki so usmerjena v mednarodne 

aktivnosti, so v zadnjih dveh letih prieela uporabljati vee novih tehnologij kot podjetja, 

ki so usmerjena sarno na nacionalni trg; p < 0,05) in HIB (uvajanje proizvodov/storitev 

novih za podjetje; uvajanje proizvodov/storitev novih za trg; izboljsevanje obstojeeih 

proizvodov/storitev; p < 0,01), medtem ko podhipotezo HIe podpremo sarno delno 

(spreminjanje procesa tJienja; p < 0,05; medtem ko spreminjanje 

proizvodnihlstoritvenih procesov ter ostalih podroeij nista bila znaeilna). 

Taksne rezultate lahko obrazlozimo stem, da so MSP, ki so usmerjena v 

mednarodne aktivnosti, zaradi hudih pritiskov konkurence in stroskovne ueinkovitosti 

ostalih podjetij primorana uvajati vee novih tehnologij in novosti, kot podjetja, ki so 

usmerjena sarno na nacionalni trg. 

Najvisja razlika povpreCij v inoviranju med obema skupinama MSP se pojavi v 

naslednjih postavkah (glej tabelo 6.2): uvajanje novosti: uvajanje proizvodov/storitev 

novih za podjetje (razlika povpreeij znaSa 0,955) in izboljsanje obstojeeih 

proizvodov/storitev (razlika povpreeij znaSa 0,867), medtem ko se najmanjsa razlika 

povpreeij v inoviranju med obema skupinarna MSP pojavi pri spreminjanju poslovnih 

procesov: ostala podroeja (razlika povpreeij znasa 0,083), proizvodnilstoritveni proces 

(razlika povpreeij znaSa 0,258) ter trzenje (razlika povprecij znasa 0,285). 

6.2.2 	 Hipoteze, ki se nanasajo na stopnjo internacionalizacije v povezavi z 

inovativnostjo 

Kot drugo glavno hipotezo smo postavili hipotezo H2, ki jo bomo, tako kot prvo, 

potrdili ali zavrnili na podlagi razlicnih poddimenzij inovacij. Primerjali smo 

porazdelitev podjetij glede na stopnjo internacionalizacije po posameznih tematskih 

sklopih. 

Ce zelimo potrditi ali zavrniti glavno hipotezo (Podjetja, ki so boJj inovativna (v 

smislu, da uvajajo vee novost; in izboljsav ter veekrat spreminjajo poslovne procese), so 

tudi boJj internacionalizirana.), morarno ugotoviti, ee lahko potrdimo ali zavrnemo 

podhipoteze, ki so vezane na poddimenzije, te pa so iste kot pri prvi hipotezi HI. Za 

razliko od prve hipoteze so pri drugi glavni hipotezi analizirana Ie tista podjetja, ki so 
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vkljueena v mednarodne aktivnosti, ne pa tudi podjetja, ki so usmerjena samo na 
nacionalni trg. 

Podhipotezo H2A homo zavmili ali potrdili s pomoejo poddimenzije uporabe novih 

tehnologij v zadnjih dveh letih. V tej podhipotezi smo predvidevali, da so podjetja, ki so 

v zadnjih dveh letih uvedla vee novih tehnologij, tudi bolj intemacionalizirana. 

Podhipotezo H2B bomo zavmili ali potrdili s pomoejo treh poddimenzij uvajanja 

novosti v zadnjih dveh letih. Te so: uvajanje proizvoda/storitve, ki je nova za podjetje; 

uvajanje proizvoda/storitve, ki je nova za trg In izboljsanje obstojeeih 

proizvodov/storitev. V tej podhipotezi smo predvidevali, da so MSP, ki so v zadnjih 

dveh letih uvedla vee novosti, tudi holj intemacionalizirana. 

Podhipotezo H2C bomo zavrnili ali potrdili s pomoejo treh poddimenzij letnega 

spreminjanja poslovnih procesov. Te so: spreminjanje poslovnih procesov na podrocju 

proizvodnega/storitvenega procesa; spreminjanje poslovnih procesov na podroeju 

trzenja in spreminjanje poslovnih procesov na ostalih podrocjih. V tej podhipotezi smo 

predvidevali, da so MSP, ki imajo visje stopnje intemacionalizacije, letno veckrat 

spremenila poslovne procese, kot tista MSP, ki imajo nizje stopnje intemacionalizacije. 

Za testiranje hipoteze H2 homo uporabili regresijsko analizo, pred tern pa bomo 

uporabili faktorsko analizo. 

Faktorska analiza 

Z namenom pojasniti povezave v vzorcu smo v prvi fazi faktorsko analizo izvedli 

eksplorativno. Sledi predstavitev in obrazlozitev rezultatov. Faktorska analizaje namree 

model, s kate rim skuSamo pojasniti povezave med vecjim stevilom spremenljivk, z 

manjsim stevilom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsefuosti. Gre za studij povezav 

med spremenljivkami, s katerimi poizkusamo najti novo mnoZico spremenljivk (manj 

kot merjenih spremenljivk), ki predstavljajo kar je skupnega opazovanim 

spremenljivkam. Cilj faktorske analize je torej ugotoviti, ali so zveze med opazovanimi 

spremenljivkami pojasnljive z manjsim stevilom posredno opazovanih faktorjev. 

Namen faktorske analize je seznanitev s strukturo podatkov v ozadju - pojasnitev 

podatkov z manjsim stevilom skupnih faktorjev (eksplorativna faktorska analiza); 

seznanitev z medsehojnimi odnosi med spremenljivkami pred uporabo ostalih metod 

analize. Predstavlja preskusanje domnev glede ustreznega stevila skupnih faktorjev 

oziroma glede spremenljivk, ki naj bi bile pod vplivom dolocenega faktorja 

(konfermatoma faktorska analiza). 

S pomoejo faktorske analize bomo torej poskuSali ugotoviti, ali obstajajo doloceni 

skupni faktorji, s pomocjo katerih je mogoce pojasniti inovativnost MSP. Najprej 

moramo ugotoviti, ce so podatki primemi za obdelavo s faktorsko analizo (Tabela 6.3). 
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Tabela 6.3 KMO statistika in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin merilo primernosti vzorca ,768 

Bartlettov testa Prib1. Chi-Square 372,680 

df 21 

Sig. ,000 
V analizi so uporabljeni sarno podatki, kjer podjetje trenutno sodeluje v eni izmed mednarodnih 

akti vnosti. 

Iz tabele je razvidno, da je vrednost merila KM08 0,786. Ker je vecja od 0,5, 

pomeni, da obstaja dovolj velika korelacija med spremenljivkami za primernost uporabe 

faktorske analize. Tudi Bartlettov test9 ima visoko vrednost (Chi-Square 372,680; df 

21; p == 0,000), torej lahko nicelno hipotezo, da med spremenljivkami ne obstajajo 

korelacije, zavrnemo. 

Stevilo faktorjev je bilo doloceno na podlagi dimenzij inoviranja (7 faktorjev). 

Dolocanje stevila faktorjev smo priceli na podlagi kriterija latent root (lastna vrednost 

eigenvalue), ki je pokazala, da moramo v model vkljuciti 2 faktorja (glej tabelo 6.4). 

Drug kriterij scree diagram (scree plot) paje pokazal, daje smiselno v model vkljuCiti 3 

faktorje (glej sliko 6.1). 

Tabela 6.4 Celotna pojasnjena varianca 

Rotacija vsote 

ZaCetne lastne vrednosti kvadr.obrem. 

Faktor Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj 

1 

2 

3 

3,278 

1,526 

,785 

46,830 

21,806 

11,216 

46,830 

68,635 

79,851 

2,455 

2,326 

4 

5 

6 

,548 

,338 

,292 

7,831 

4,833 

4,177 

87,683 

92,516 

96,693 

7 ,231 3,307 100,000 
Metoda ocenjevanja faktorskega modela: Metoda najve~jega veljetja (Maximum Likelihood). 


Ce so faktorji korelirani, vsote kvadratov obremenitve ni mogo~e dodati za pridobitev skupne variance. 


V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v eno izmed mednarodnih aktivnosti. 


8 Keiser-Meyer-Olkinovo [KMO] merilo primernosti vzorca je indeks, ki se uporablja za 
ugotavljanje primernosti uporabe faktorske analize. Visoke vrednosti (0,5 in 1,0) kaiejo, da je 
faktorska analiza primerna metoda (Malhotra 2004). 

9 Bartlettov test se uporablja za testiranje nice1ne hipoteze, to je hipoteze, da so 
spremenljivke med seboj nekorelirane (r = 0). Velike vrednosti tega testa vodijo v zavrnitev 
nicelne hipoteze, torej zavrnitev hipoteze, da med spremenljivkami ni korelacije (Malhotra 
2004). 
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Iz tabele 6.4 je razvidno, da lahko z dvema skupnima faktorjema pojasnimo 68,6 % 

celotne variabilnosti inoviranja. Ker bi tretji faktor k analizi doprinesel Ie slabih 11 %, 

se odlocimo obddati dva faktorja. Iz slike 6.1 pa vidimo, da bi bilo dobro obddati tri 

skupne faktorje. 

Slika 6.1 Scree diagram 

Scree Plot 

4 

3 

•:::I 
ii 

•a 
~ 2 

iii 

2 3 4 5 6 7 

Factor Number 

Iz tabele 6.5 lahko vidimo, da je povezanost med prvim faktorjem in 

spremenljivkami za spreminjanje poslovnih procesov (trZenje, ostala podrocja ter 

proizvodni/storitveni proces) zelo mocna, medtem ko je tudi zelo mocna povezanost 

med drugim faktorjem ter inovacijami (proizvod/storitev nova za podjetje, 

proizvod/storitev nova za trg in izboljsanje obstojeCih proizvodov/storitev) ter 

uvajanjem novih tehnologij. 
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Tabela 6.5 Struktuma matrika 

Faktor 

2 

trzenje ,909 .379 

ostala podrocja ,838 ,413 

proizvodnifstor. proces ,754 ,271 

proizv./stor. nova za podjetje ,327 ,853 

proizv./stor. nov za trg ,383 ,743 

izbolj~anje obstojecih proizv./stor. ,279 ,689 

sf. novih tehnologij v zadnjih dveh letih ,167 ,429 

Metoda ocenjevanja faktorskega modela: Metoda najvecjega verjetja (Maximum Likelihood). 

Metoda rotacije: posevna rotacija (Oblimin) s KaiseIjevo normalizacijo. 


V analizo so vkljucena sarno podjetja, ki so trenutno vkljucena veno izmed mednarodnih aktivnosti. 


Faktorske obremenitve pomenijo korelacijo med faktorji in originalnimi 

spremenljivkami. Koeficient z visoko absolutno vrednostjo pove, da sta spremenljivka 

In faktor tesno povezana. Spremenljivke trzenje, ostala podrocja ter 

proizvodni/storitveni proces imajo koeficient nad 0,5, kar pomeni, da so zelo povezane s 

prvim faktorjem, ostale spremenljivke (proizvod/storitev nova za podjetje, 

proizvodlstoritev nova za trg, izboljsanje obstojeCih proizvodov/storitev in stevilo novih 

tehnologij v zadnjih dveh letih) pa imajo koeficiente nad 0,5 pri drugem faktorju, kar 

pomeni, da so zelo povezane z drugim faktorjem (razen stevilo novih tehnologij v 

zadnjih dveh letih, ampak to spremenIjivko vseeno povezujemo z drugim faktorjem, 

kjer je koeficient vseeno visji kot pri prvem faktorju). 

V drugi fazi uporabimo konfermatomo faktorsko analizo, da bi potrdili izsledke 

oziroma rezultate eksplorativne faktorske analize. V tern primeru se odlocimo za tri 

faktorje (gIej tabelo 6.6). Iz tabele je razvidno, da lahko s tremi skupnimi faktorji 

pojasnimo kar 79,9 % celotne variabilnosti inoviranja. Ker pa ena spremenljivka v tern 

primeru pade v drugo dimenzijo (glej tabelo 6.7), kar je neustrezno z vidika 

proucevanja, se odioCimo obdrzati Ie dva faktorja. To smo ugotovili tudi ze z 

eksplorativno faktorsko analizo. 

Na osnovi faktorske analize zato v nadaljevanju upostevamo Ie dye skupini znotraj 

vzorca in posiedicno spremenimo stevilo podhipotez pri drugi hipotezi. Sedaj imamo Ie 

se dye podhipotezi, ker stevilo uvajanja novih tehnologij v zadnjih dveh letih 

prikljucimo dimenziji uvajanja novosti v zadnjih dveh letih (glej tabelo 6.5). 

Novi dye podhipotezi se torej glasita: 

H2A: Poc/jetja, ki so v zadnjih dveh letih prieela uporabljati vee novih tehnologij in 

so uvedla vee novosti (v smislu, da so uvedla proizvodlstoritev, ki je nova za poc/jetje, 
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proizvodlstoritev, ki je nova za trg, izboJjsala obstojece proizvode/storitve), so tudi boJj 

internacionalizirana. 

H2B: Pocijetja, ki so letno veckrat spremenila poslovne procese (v smis/u, da so 

letno veckrat spremenila proizvodni/storitveni proces, trierife oz. druga podrocja), so 

tudi boJj internacionalizirana. 

Tabela 6.6 Celotna pojasnjena varianca 

Rotacija vsote 

Za~etne lastne vrednosti kvadr. obrem. 

Faktor SkuEaj % variance Kumulativni % SkuEaj 

3,278 46,830 46,830 1,709 

2 1,526 21,806 68,635 2,451 

3 ,785 11,216 79,851 2,076 

4 ,548 7,831 87,683 

5 ,338 4,833 92,516 

6 ,292 4,177 96,693 

7 ,231 3,307 100,000 
Metoda ocenjevanja faktorskega modela: Metoda najve~jega veIjetja (Maximum Likelihood). 


Ce so faktOlji korelirani, vsote kvadratov obremenitve ni mogo~e dodati za pridobitev skupne variance. 


V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v eno izmed mednarodnih aktivnosti. 


Tabela 6.7 Stuktuma matrika 

Faktor 

2 

proizv.lstor. nov za trg ,907 -,352 ,593 

trzenje ,310 -,896 ,293 

ostala podro~ja ,366 -,836 ,306 

proizvodnilstor. proces ,095 -,781 ,291 

izbolj~anje obstoje~ih proizv.lstor. ,406 -,290 ,863 

proizv./stor. nova za podjetje ,636 -,319 ,703 

St. novih tehnologij v zadnjih dveh letih 

Metoda ocenjevanja faktorskega modela: Metoda najve~jega vetjetja (Maximum Likelihood). 

Metoda rotacije : posevna rotacija (Oblimin) s Kaisetjevo normalizacijo. 

V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v eno izmed mednarodnih aktivnosti. 


V nadaljevanju bomo torej uporabljali dye podhipotezi in ne vee tri, kot smo si 

zastavili na zaeetku. Utemeljitev je faktorska analiza. Za vsako podhipotezo (H2A in 

H2B) bomo loceno 2-krat izvedli regresijsko analizo, kjer bomo najprej kot odvisno 

spremenljivko upostevali delez izvoza v celotnih prihodkih (kvantitativni vidik 

intemacionalizacije), nato pa stevilo vseh uporabljenih nacinov delovanja na tujih trgih 

(kvalitativni vidik intemacionalizacije). 
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Regresijska analiza 
Pri preverjanju pravilnosti podhipoteze H2A predstavlja pri regresijski analizi 

najprej odvisno sprernenljivko delez izvoza v celotnih prihodkih (kvantitativni vidik 

intemacionalizacije). Opisna statistikaje podana v tabeli 6.8. 

Tabela 6.8 Opisna statistika 

Povpr. Stand. N 
vred. deviacija 

Delez izvoza v celotnih prihodkih 2002 4,06 2,214 139 

st. novih tehnologij v zadnjih dveh letih 2,91 1,135 139 

proizv.lstor. nova za podjetje 3,47 1,405 139 

proizv./stor. nov za trg 2,44 1,389 139 

izbolj~anje obstoje~ih proizv./stor. 3,71 1,558 139 

V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v enD izrned rnednarodnih aktivnosti. 

Tabela 6.9 Koeficienti 

Model t Sig. Korelacije 

Nia reda Delni Del 

Konstanta 5,276 0,000 

lit. novih tehnologij v zadnjih dveh letih -0,556 0,579 0,034 -0,048 -0,047 

proizv./stor. nova za podjetje 0,196 0,845 0,109 0,017 0,016 

proizv./stor. nov za trg -0,748 0,456 0,038 -0,064 -0,063 

izbolj~anje obstoje~ih proizv./stor. 2,288 0,024 0,207 0,194 0,193 

Odvisna spremenljivka: delez izvoza v ce10tnih prihodkih 2002 


V analizo so vkljufena sarno podjetja, ki so trenutno vkljufena v enD izrned rnednarodnih aktivnosti. 


Iz tabele 6.9 je razvidno, da lahko potrdimo samo del podhipoteze H2A. Potrdimo 

jo lahko Ie v delu, kjer gre za izboljsanje obstojeeih proizvodov in storitev, saj je tu 

stopnja znacilnosti < 0,05 (sig. znasa 0,024 I 2 0,012), kar pomeni, da lahko hipotezo 

HO zavrnemo. V primeru uporabe novih tehnologij, proizvodov/storitev novih za 

podjetje in proizvodov/storitev novih za trgje stopnja znaCilnosti > 0,05, kar pomeni, da 

hipoteze HO ne morerno zavmiti. V celoti lahko recemo, da hipoteze H2A ne moremo 

potrditi. 

Pri drugi regresijski analizi je odvisna spremenljivka stevilo vseh uporabljenih naCinov 

delovanja na tujih trgih (kvalitativni vidik intemacionalizacije) za podhipotezo H2A. 

Opisna statistika je podana v tabeli 6.10. 
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Tabela 6.10 Opisna statistika 

Povpr. Stand. N 

vred. deviacija 

81. vseh uporabljenih nacinov delovanja na tujih trgih 2,33 1,486 141 

8t. novih tehnologij v zadnjih dveh letih 2,91 1,131 141 

proizv.lstor. nova za podjetje 3,45 1,412 141 

proizv./stor. nov za trg 2,44 1,391 141 

izbolj~anje obstojecih proizv./stor. 3,71 1,547 141 

V analizo so vkljucena sarno podjetja, ki so trenutno vkljucena v enD izrned rnednarodnih aktivnosti. 

Tabela 6.11 Koeficienti 

Model t Sig. Korelacije 

Nicl. reda Delni Del 

Konstanta 

51. novih tehnol. v zadnjih dveh letih -0,698 0,486 0,106 -0,060 -0,056 

proizv.lstor. nova za podjetje 1,588 0,115 0,322 0,135 0,127 

proizv./stor. nov za trg 0,719 0,473 0,260 0,062 0,058 

izbo1j~anje obstojecih proizv./stor. 1,798 0,074 0,310 0,152 0,144 

Odvisna spremenljivka: ~t. vseh uporabljenih nacinov delovanja na tujih trgih 


V analizo so vkljucena sarno podjetja, ki so trenutno vkljucena v enD izrned mednarodnih aktivnosti. 


Tudi, ko je odvisna sprernenljivka stevilo vseh uporabljenih naCinov delovanja na 

tujih trgih, dobirno isti rezultat kot V zgornjem prirneru. Potrdirno lahko Ie del 

podhipoteze H2A. Potrdimo jo lahko v delu, kjer gre za izboljsanje obstojecih 

proizvodov in storitev, saj je tu stopnja znacilnosti < 0,05 (sig. = 0,074 / 2 = 0,037), kar 

porneni, da lahko hipotezo HO zavrnerno. V prirneru uporabe novih tehnologij, 

proizvodov/storitev novih za podjetje in proizvodov/storitev novih za trg je stopnja 

znacilnosti > 0,05, kar porneni, da hipoteze HO ne rnoremo zavrniti. V celoti lahko 

recerno, da hipoteze H2A ne morerno potrditi. 

V nadaljevanju smo izvedli se regresijsko analizo za podhipotezo H2B, in sieer 

najprej za odvisno sprernenljivko delez izvoza v celotnih prihodkih (kvantitativni vidik 

internacionalizacije) .Opisna statistika je podana v tabeli 6.12. 
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Tabela 6.12 Opisna statistika 

Povpr. Stand. N 

vred. deviacija 

delez izvoza v celotnih prihodkih 2002 4,28 2,200 139 

proizvodnilstoritveni proces 2,41 1,284 139 

trZenje 2,30 1,232 139 

ostala podro~ja 2,14 1,152 139 

V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v eno izrned rnednarodnih aktivnosti. 

Tabela 6.13 Koeficienti 

Model t Sig. Korelacije 

Nicl. reda Delni Del 

Konstanta 9,512 0,000 

proizvodnilstoritveni proces 1,044 0,298 0,054 0,090 0,098 

trZenje -1,256 0,211 -0,032 -0,107 -0,107 

ostala podro~ja 0,637 0,525 0,024 0,055 0,054 

Odvisna sprernen1jivka: de1ez izvoza v celotnih prihodkih 2002 


V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v eno izmed rnednarodnih aktivnosti. 


Glede na stopnje znacilnosti lahko podhipotezo H2B v celoti zavrnemo, saj je 

vrednost stopnje znacilnosti > 0,05 pri vseh poddimenzijah, kar pomeni, da nicelne 

hipoteze ne moremo zavrniti. 

Za primer odvisne spremenljivka kot stevilo vseh uporabljenih naCinov delovanja 

na tujih trgih (kvalitativni vidik internacionalizacije) pri preverjanju pravilnosti 

podhipoteze H2B podajamo opisno statistiko v tabeli 6.14. 

Tabela 6.14 Opisna statistika 

Povpr. Stand. N 

vred. deviacija 

81. vseh uporabljenih na~inov delovanja na tujih trgih 2,34 1,473 141 

proizvodnilstoritveni proces 2,40 1,281 141 

trfenje 2,30 1,236 141 

ostala podro~ja 2,14 1,150 141 

V analizo so vklju~ena sarno podjetja, ki so trenutno vklju~ena v eno izrned rnednarodnih aktivnosti. 
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Tabela 6.15 Koeficienti 

Model t Sig. Korelacije 

NiU reda Delni Del 

Konstanta 7,189 0,000 

proizvodnilstoritveni proces 1,790 0,076 0,128 0,151 0,145 

trzenje -3,374 0,001 -0,030 -0,277 -0,273 

ostala podrocja 3,004 0,003 0,157 0,249 0,243 

Odvisna sprernenljivka: ~t. vseh uporabljenih naCinov delovanja na tujih trgih 

V analizo so vkljucena sarno podjetja, ki so trenutno vkljucena v enD izmed mednarodnih aktivnosti. 

V primeru, ko je odvisna spremenljivka stevilo vseh uporabljenih naCinov 

delovanja na tujih trgih, lahko podhipotezo H2B sprejmemo, saj so stopnje znaCilnosti < 
0,01, kar pomeni, da lahko hipotezo HO zavrnemo in tako sprejmemo podhipotezo H2B. 

Zakljucimo torej, da lahko hipotezo H2 sprejmemo Ie delno. Podpremo jo lahko Ie 

v delu, ko gre za izboljsanje obstojecih proizvodov in storitev, ter v delu, ko je odvisna 

spremenljivka stevilo vseh uporabljenih naCinov delovanja na tujih trgih pri vseh 

poddimenzijah (spreminjanje proizvodnega/storitvenega procesa, trzenja in ostalih 

podrocij), v vseh ostalih delih pa jo zavrnemo. 

6.3 Povzetek rezultatov in diskusija 

V tabeli 6.16. smo povzeli hipoteze in njihove podhipoteze, za boIjso preglednost 

dobljenih rezultatov raziskave. 

Tabela 6.16 Povzetek hipotez 

Hipoteza in poddimenzija hipoteze Rezultat 
Podjetja.. ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih za~elaHIA Podprta
uporabljati vc~ novih tehnologij kot tista, ki so usmerjena samo na nacionalni Irg. 
Podjetja, ki so vk1ju~ena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih uvedla HlB Podprta 
ve~ novosti kot tista, ki so usmerjena samo na nacionalni trg. 

a Podjetia, ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih uvedJa 
ve~ novosti na podro~ju proizvodalstoritve, ki je nova za podjetje, kot tista, ki so Podprta
usmeIjena samo na nacionalni trg. 

Podjetja, ki so vklju~ena v mednarodne ru..iivnosti, so v zadnjih dveh letih uvedla 
ve~ novosti na podro~ju proizvodalstoritve, ki je nova za trg, kot tisla, ki so 

b 

Podprta
usmeIjena samo na nacionalni trg. 

Podjetja, ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so v zadnjih dveh letih uvedla 
ve~ novosti na podro~ju izboljSevanja obstoje~ih proizvodov/storitev kot tista, ki so 

c 

Podprta
usmeIjena samo na nacionalni trg. 

Podjetja, ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so letno ve~krat spremenila 
poslovne procese kot tista, ki so usrnerjena samo na nacionalni trg. 

Hle 
Delno podprta 

Podjetja.. ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so Ictno veckrat spremenila 
poslovne procese na podro~ju proizvodnih/storitvenih procesov kot tisla, ki so 

a 
Zavrnjena 

usmeIjena sarno na nacionalni trg. 
b Podjetja, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosli, so Ietno veckrat spremenila 

. poslovne procesen na podrocju trzenja kot tista, ki so usrnerjena samo na Podprta 
, nacionalni trg. 
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c Podjetja, ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so letno ve~krat spremenila 
poslovne procese na ostalih podro~jih kot tista, ki so usmerjena sarno na nacionalni Zavrnjena 
tr. 

HI Podjetja, ki so vklju~ena v mednarodne aktivnosti, so bolj inovativna kot tista, ki Podprta 
so usm . ena sarno na nacionalni tr . 

H2A 

rihodkih 2002 . 

• Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih pri~ela uporabljati ve~ novih tehnologij in so 
uvedla ve~ novosti (v smislu, da so uvedla proizvod/storitev, ki je nova za podjetje, 
proizvodlstoritev, ki je nova za trg, izbolj~ala obstoje~e proizvode/storitve), so tudi Zavrnjena 
bolj internacionalizirana (odvisna spremenljivka je delez izvoza v celotnih 

Podjelja, ki so v zadnjih dveh letih pri~e1a uporabljati ve~ novih tehnologij in so 
uvedla ve~ novosti (v smislu, da so uvedla proizvod/storitev, ki je nova za podjetje, 

Zavrnjena 
bolj internacionalizirana (odvisna spremenljivka je stevilo vseh uporabljenih 
na~inov delovanja na tujih trgih). 

proizvodlstoritev, ki je nova za trg, izboljsala obstoje~e proizvode/storitve), so tudi 

a • Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih pri~ela uporabljati ve~ novih tehnologij, so tudi 
boJj internacionalizirana (odvisna spremenljivka je delez izvoza v celotnih Zavrnjena 
prihodkih 2002). 
Podjetja, ki so v zadnjih dveh Jetih prieela uporabljati vee novih tehnologij, so tudi 
bolj intemacionalizirana (odvisna spremenljivka je stevilo vseh uporabJjenih Zavrnjena 
naeinov delovanja na tujih trgih). 

b Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti (v smislu, da so uvedla 
proizvodlstoritev, ki je nova za podjetje), so tudi bolj internacionalizirana (odvisna Zavrnjena 
spremenljivka je delez izvoza v celotnih prihodkih 2002). 
Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla ve~ novosti (v srnislu, da so uvedla 
proizvod/storitev, ki je nova za podjetje), so tudi bolj internacionalizirana (odvisna 

. 
Zavrnjena 

spremenljivkaje ~tevilo vseh uponlbljenih naeinov delovanja na tujih trgih). 
c Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti (v smislu, da so uvedla I . 

proizvodlstoritev, ki je nova za trg), so tudi bolj internacionalizirana (odvisna i ZavrnJena 
spremenljivkaje delez iZV07.8 v celotnih prihodkih 2002). 
Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti (v smislu, da so uvedla I . 
proizvodlstoritev, ki je nova za trg), so tudi boJj internacionalizirana (odvisna . ZavrnJena 
spremenljivka je stevilo vseh uporabljenih naeinov delovanja na tujih trgih) . 

d • Podjetja, ki so v zadnjih dveh Jetih uvedla vee novosti (v smislu, da so izboljsala 
obstojeee proizvode/storitve), so tudi boJj internacionalizirana (odvisna Podprta 
spremenljivkaje delez izvoza v celotnih prihodkih 2002). 
Podjetja, ki so v zadnjih dveh letih uvedla vee novosti (v smislu, da so izboljsala 
obstojeee proizvode/storitve ), so tudi boJj internacionalizirana (odvisna Podprta 
spremenljivkaie stevilo vseh uporablienih naeinov delovania na tujih trgih). 

H2B Podjetja, ki so letno ve~krat spremenila poslovne procese (v smislu, da so letno 
. veekrat spremenila proizvodni/storitveni proces, trzenje oz. druga podroeja), so 

tudi bolj internacionalizirana (odvisna spremenljivka je delez izvoza v celotnih 
Zavrnjena 

prihodkih 2002). i 

Podjetja, ki so letno veekrat spremenila poslovne procese (v smislu, da so letno 
ve~krat spremenila proizvodnilstoritveni proces, trzenje oz. druga podroeja), so 
tudi boJj internacionalizirana (odvisna spremenljivka je §tevilo vseh uporabljenih 

Podprta 

na~inov delovanja na tujih trgih). 
a Podjetja, ki so letno veekrat spremenila poslovne procese (v smislu, da so letno 

ve~krat spremenila proizvodni/storitveni proces), so tudi bolj internacionalizirana. 
(odvisna spremenljivkaje delez izvoza v celotnih prihodkih 2002) 

, 
! Zavrnjena 

Podjelja, ki so letno ve~krat spremeniia poslovne procese (v smislu, da so letno 
I 
! 

veekrat spremenila proizvodni/storitveni proces), so tudi boJj internacionalizirana • 
Podprta(odvisna sprernenljivka je stevilo vseh uporabljenih naeinov delovanja na tujih 

trgih). 

b i Podjetja, ki so letno veekrat sprernenila poslovne procese (v smislu, da so letno 
veekrat spremenila trfenje), so tudi bolj internacionalizirana (odvisna 
spremenljivka je delez izvoza v celotnih prihodkih 2002). 

Zavrnjena 

Podjetja, ki so letno ve~krat spremenila poslovne procese (v smislu, da so letno 
veekrat spremenila trzenje), so tudi bolj in ternaci onalizi rana (odvisna Podprta 
spremenljivkaje stevilo vseh uporabljenih naeinov delovanja na tujih trgih). 
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c Podjetja, ki so letno ve~krat spremenila poslovne procese (v smislu, da so letno 
ve~krat spremenila druga podro~ja), so tudi bolj intemacionalizirana (odvisna 
spremenljivkaje delez izvoza v celotnih prihodkih 2002). 

Zavrnjena 

I 

Podjetja, ki so letno ve~krat spremenila poslovne procese (v smislu, da so letno 
ve~krat spremenila druga podrocja), so tudi bolj intemacionalizirana (odvisna 
spremenljivkaje ~tevilo vseh uporabljenih na~inov delovanja na tujih t~ih). 

Podprta 

H2 Podjetja, ki so bolj inovativna (v smislu, da uvajajo ve~ novosti in izbolj~av ter 
ve~krat spreminJ;yo poslovne procese), so tudi bolj intemacionalizirana. 

Delno podprta 

Na podiagi rezultatov Iahko hipotezo HI podpremo, hipotezo H2 pa Iahko 

podpremo Ie deino. To pomeni, da drzi, da so MSP v Sloveniji, ki so vkljucena v 

mednarodne aktivnosti, boIj inovativna od tistih, ki so usmerjena samo na nacionalni 

trg. Glede na predelano literaturo smo prieakovali podobne rezultate. Tista podjetja, ki 

se vkljueujejo na mednarodne trge, morajo biti boIj inovativna in morajo spremljati 

dogajanje ter dohitevati ostro konkurenco. Sicer je konkurenca z globalizacijo ostra tudi 

na domaeih trgih, ampak vkljucevanje v mednarodne aktivnosti vseeno zahteva vee 

angaZiranosti in prilagoditev podjetij. 

Na podlagi dobijenih rezultatov ne moremo trditi, da so tista podjetja, ki so bolj 

inovativna tudi bolj intemacionalizirana oziroma lahko to trditev podpremo Ie delno. Na 

tern mestu naj opozorimo, da smo intemacionalizacijo za potrebe nase raziskave merili 

po kriteriju deleza prihodkov od prodaje na tujih trgih, kar obravnavamo kot 

kvantitativni vidik, dodatno pa se s stevilom vseh uporabljenih naCinov delovanja na 

tujih trgih, kar lahko razlagamo kot kvalitativni vidik. Rezultati bi bili mogoee drugaeni, 

ee bi se loti Ii merjenja intemacionalizacije na drugaeen naCin. Glede na pregledano 

literaturo, predvsem glede na raziskavo Vile in Kusterjeve (2006), ki sta raziskovali 

pomembnost inovacij tekstilnih podjetij vkljucenih v mednarodne aktivnosti za 

mednarodno poslovanje in ugotovili, da niso vse dimenzije inovativnosti pomembne za 

pridobivanje kupcev na tujih oziroma novih trgih, smo prieakovali, da tudi nase 

hipoteze H2 verjetno ne bomo mogli podpreti v celoti. Naj se enkrat na kratko 

povzamemo njune hipoteze: 

Visja kot je stopnja internacionalizacije, bolj inovativni so proizvodi. Hipoteza 


ni bila podprta. 


Visja kot je stopnja internacionalizacije, bolj inovativne so strategije podjetja. 


Hipoteza je bila podprta. 


Visja kot je stopnja internacionalizacije, bolj inovativni so procesi v podjetju. 


Hipoteza je bila podprta. 


Visja kot je stopnja intemacionalizacije, bolj inovativni so trgi. Hipoteza ni bila 


podprta. 


Glavna hipoteza v njuni raziskavi je bila viSja kot je stopnja internacionalizacije, 

vee je inovacij. Ta hipoteza na koncu ni bila podprta, ker nekatere dimenzije inovacij 

niso dale pomernbnih vrednosti, kar pomeni, da stopnje intemacionalizacije niso vedno 
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povezane z inovativnostjo podjetij. Omeniti pa moramo, da sta Vila in Kusterjeva za 

merjenje stopnje internacionalizacije uporabili kriterij vstopa na tuje trge, zato 

rezultatov nase raziskave ne moremo v celoti primerjati z rezultati njune raziskave. 

Pricakovali smo potrditev dela hipoteze, ki se nanasa na izboljsanje obstojecih 

proizvodov/storitev, ker smo pri lastnostih MSP opazili, da Jancar Matekovic (2006, 13) 

opaZa, da kljub temu, da MSP manj pogosto izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost v 

primerjavi z velikimi podjetji, ta podjetja pogosteje inovirajo v smislu ustvarjanja in 

preoblikovanja proizvodov in storitev zaradi boljsega zadovoljevanja potreb trga, 

uvajanja novih organizacijskih metod za razsiritev prodaje itd. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

7.1 Povzetek kljucnih predlogov in implikacij 

Raziskava prina~a nekatere teoreticne in metodoloske prispevke k 

internacionalizaciji in inovativnosti MSP. Sicer se nana~a na MSP v Sloveniji, arnpakje 

njeno metodologijo mozno uporabiti tudi v drugih drZavah. Prvi prispevek je pregled 

teoreticnih rezultatov in modelov, ki so raziskovali podobne relacije, kot smo jih 

raziskovali v na~i raziskavi: povezanost med intemacionaliziranostjo MSP in njihovo 

inovativnostjo ter povezavo med MSP, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti, in 

tistimi, ki so usmeIjena sarno na nacionalni trg ter inovativnostjo. 

Teoreticni prispevek se torej kaie v pregledu literature in preteklih raziskav s 

podroCij intemacionalizacije, malih in srednje velikih podjetij ter inovativnosti tako 

MSP, kot tudi velikih multinacionalnih podjetij. Predstavili smo definicije 

intemacionalizacije razlicnih avtorjev, proces intemacionalizacije in njene dimenzije, 

modele, ki so uporabni predvsem za MSP, meIjenje stopnje intemacionalizacije, nacin 

vstopa podjetij na tuje trge ter spodbude in ovire za intemacionalizacijo, s katerimi se 

podjetja srecujejo pri vstopanju na tuje trge. Nadalje smo predstavili pojem 

mednarodnega podjetnistva ter pojem podjetij »bom global«, to so podjetja, ki so 

mednarodna Ze ob ustanovitvi, opredelili smo MSP z razlicnimi kriteriji ter predstavili 

pomen MSP za gospodarstvo in Slovenijo, kot majhno, tranzicijsko drzavo. Sledil je 

pregled inovativnosti v MSP, lastnosti MSP z vidika inovacij, predstavitev pomena 

znanja in ucenja iz tujih inovacijskih sistemov, predvsem za podrocja kot so: 

nanotehnologija, biotehnologija, okoljevarstvo itd. Podan je tudi pregled inovativnosti 

slovenskih podjetij. 

V magistrski nalogi smo povezali koncepte in raziskave avtoIjev v preteklosti z 

raziskavarni v sedanjosti. V preteklosti so se raziskave s podrocja intemacionalizacije in 

inovativnosti nanasale predvsem na velika multinacionalna podjetja, ki so veljala kot 

edina sposobna za vkljucevanje v mednarodne aktivnosti zaradi razpolozljivih resursov, 

danes pa s pomenom MSP narasca tudi stevilo raziskav s tega podrocja. To smo 

opredelili tudi z vse vecjim pojavljanjem t.i. podjetij »bom global «, oziroma MSP, ki so 

mednarodna ze ob ustanovitvi in se od vsega zacetka vkljucujejo v mednarodne 

aktivnosti, ceprav so majhna in imajo omejene zmoznosti. Na tern podrocju so bile s 

strani razlicnih avtoIjev razvite tudi nekatere nove teorije in pristopi k 

intemacionalizaciji. 

Veliko je bilo tudi ze napisanega in raziskanega na temo inovativnosti podjetij in 

pomembnosti le-te za prezivetje podjetij v danasnjem turbolentnem okolju, ki ga 

zaznarnujejo hitre spremembe okolja, ostra konkurenca, kompleksnost in nestabilnost. 

V empiricnem delu smo se opirali na rezultate raziskav drugih avtorjev. Predvsem 

je bila za nas zanimiva raziskava Vile in KusteIjeve (2006), ki sta raziskovali 
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pomembnost inovacij tekstilnih podjetij, vkljucenih v mednarodne aktivnosti, za 

mednarodno poslovanje in ugotovili, da niso vse dimenzije inovativnosti pomembne za 

pridobivanje kupcev na tujih oziroma novih trgih. Njuna glavna hipoteza se je glasila, 

da visja kot je stopnja intemacionalizacije, vee inovacij uvaja podjetie. Na koncu ta 

hipoteza ni bila pottjena. Omeniti pa morarno, da sta Vila in Kustetjeva za metjenje 

stopnje intemacionalizacije uporabili kriterij vstopa na tuje trge, zato rezultatov naSe 

raziskave ne moremo v celoti primetjati z rezultati njune raziskave, saj smo za metjenje 

stopnje intemacionalizacije za potrebe naSe raziskave uporabili delez prihodka od 

prodaje na tujih trgih in stevilo vseh uporabljenih nacinov delovanja na tujih trgih. 

Metodoloski prispevek raziskave, se kaZe v razvoju modela, s katerim je mozno 

meriti stopnjo intemacionalizacije in njeno povezanost z inovativnostjo. Kot smo ze 

omenili, lahko tudi v literaturi zasledimo modele metjenja intemacionalizacije v 

povezavi z inovativnostio, vendar je ta model oblikovan nekoliko drug ace in se ne 

nanasa izrecno na MSP. Omenjena raziskava (Vila in Kuster 2006) je bila opravljena na 

podrocju tekstilnega sektorja v Spaniji in je za merjenje intemacionalizacije uporabljala 

drugacen model. 

Tako teoreticni kot tudi metodoloski prispevek, lahko uporabijo drugi raziskovalci 

v nadaljnjih raziskavah relacij med vkljucenostjo v mednarodne aktivnosti ter 

inovativnostjo MSP ter relacij med intemacionaliziranostjo in inovativnostjo MSP. Ta 

model se lahko uporabi tako za raziskave velikih, kot tudi malih in srednje velikih ter 

mikro podjetij. Metoda metjenja intemacionalizacije se lahko uporabi nadalje za 

ugotavljanje relacij z drugimi podrocji raziskovanja, ne sarno s podrocjem inovativnosti. 

Rezultati raziskave ponujajo stevilne implikacije in priporocila za podjetja, ki se 

narneravajo vkljuciti v· mednarodne aktivnosti. Iz analize lahko razberemo, kaj je 

pomembno za podjetja, ki se narneravajo vkljuciti na tuje trge in uvajati novosti. Z 

analizo podatkov, ki smo jih dobili, smo potrdili tudi teoreticni del, kjer Jancar 

Matekovic (2006, 13) opaZa, da kljub temu, da MSP manj pogosto izvajajo 

raziskovalno-razvojno dejavnost v primerjavi z velikimi podjetji, ta podjetja pogosteje 

inovirajo v smislu ustvatjanja in preoblikovanja proizvodov in storitev zaradi boljsega 

zadovoljevanja potreb trga, uvajanja novih organizacijskih metod za razsiritev prodaje 

itd. Torej se MSP pri uvajanju novosti ukvarjajo predvsem z izboljsevanjem obstojeCih 

proizvodov in storitev, kar je lahko enD izmed izhodisc za MSP, ki se zelijo vkljuciti v 

mednarodne aktivnosti. Predstavljene so tudi ovire in spodbude za vkljucevanje v 

mednarodne aktivnosti, torej je navedeno na kaj morajo biti podjetja pozoma pri vstopu 
na tuje trge. 

Pri vstopanju MSP na tqje trge je potrebno najprej analizirati okolje in zbrati cim 

vee informacij 0 okolju v katerega podjetja vstopajo. Nato mora vsako podjetje zase 

ugotoviti, kateri je najboljsi nacin vstopa na tuj trg oziroma katero strategijo bo 

uporabilo za vstop na tuj trg. Kot smo ze omenili, ni ene same dobre strategije vstopa 
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podjetja na tuj trg. Obstaja vee moznosti, katero bo podjetje izbralo, je odvisno od 

rnnogih dejavnikov. V podjetju, kjer se odloeajo za rast in siritev poslovanja z nastopom 

na tujem trgu, morajo pred konkretnim naertovanjem tega izrecno zahtevnega procesa 

poiskati odgovore na treh kljuenih podroejih: v lastnem podjetju, pri potencialnem 

partnerju v tujini (ee se odloeajo za partnersko obliko sodelovanja) in na podroeju 

tujega okolja, na katerega trg se podajajo. V okviru strategije vstopa se morajo 

podjetniki odloCiti tudi glede inoviranja, saj je to danes nujno potrebno za prezivetje 

podjetij na trgih, tako do rna kot tudi v tujini. Pomembne so vse vrste in poddimenzije 

inoviranja, od posarneznega podjetja pa je zopet odvisno, za kaksen naCin se bo, glede 

na svoje sposobnosti in razpoIozljivost virov, odloeilo. 

Za Slovenijo, ki je malo tranzicijsko gospodarstvo s populacijo priblimo dva 

milijona, je sektor MSP zelo pomemben sektor, saj zajema kar 99 % vseh podjetij. Za 

naso drfavo je sektor MSP dokaj nov. Rast podjetij v Sioveniji je zaradi majhnega 

domacega trga zelo teZka, zato podjetja v bistvu nimajo veliko drugih moznosti, kot da 

svoje prilomosti za rast iscejo na mednarodnih trgih v razvoju, kar pa zahteva dolocene 

prilagoditve in novosti. Verno, da se mala podjetja v Slovenjji se vedno najmanj 

ukvarjajo z inovacijsko dejavnostjo, saj je bilo inovacijsko aktivnih v obdobju 2004 do 

2006 Ie 27,7 % podjetij. Verno tudi, da so pri siovenskih podjetnikih se vedno v 

ospredju izkoriseenost strojev in opreme pa tudi delovne sile ter zmanjsanje stroskov in 

ne inovativnost, kar je zaskrbljujoce. S tega vidika bi bilo potrebno vzpodbuditi MSP, 

da eim vee inovirajo. To bi lahko dosegli na razliene naCine, tudi s pomoejo drzavne 

podpore MSP. Podjetja bi bilo potrebno vzpodbuditi, da pri novih proizvodih ne 

uporabIjajo strpskovne strategije, arnpak strategijo diferenciacije. S temi ugotovitvarni 

smo identificirali tudi nekaj implikacij za drzavo ter za snovalce politike. 

Z raziskavo je bi! izpolnjen narnen nase naloge, ki je bi! na podlagi zbranih 

podatkov empirieno testirati povezavo med vkljueenostjo MSP v Sloveniji v 

mednarodne aktivnosti, internacionaliziranostjo MSP ter njihovo inovativnostjo in jo 

primerjati z ze izvedenimi raziskavarni s tega podroeja. Izpolnjeni so bili tudi cilji, ki 

smo si jih v zacetku raziskave zadali. Identificirali smo razlike med inovativnostjo MSP 

v Sloveniji, ki so vkljueena v mednarodne aktivnosti, in med tistimi, ki so usmerjena 

sarno na nacionalni trg ter povezavo med inovacijarni in internacionaliziranostjo MSP. 

Proueili smo povezanost med internacionaliziranostjo MSP, uporabo novih tehnologij, 

uvajanjern novosti in spreminjanjern poslovnih procesov v podjetju. Ugotovili smo, da 

ne morerno trditi, da so podjetja, ki so bolj inovativna, tudi bolj internacionalizirana. 

Proueili smo pomembnost inovacij za podjetja, ki so vkljucena v mednarodne aktivnosti 

in oblikovali priporoeila za podjetja, ki se narneravajo vkljueiti v mednarodne 

aktivnosti. 
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7.2 Omejitve raziskave 

Kot vsaka raziskava ima tudi nasa nekaj omejitev, ki pa lahko tudi predstavljajo 

izziv oziroma priloZnosti za nadaljnje raziskovanje. Za zagotovitev eim bolj kakovostne 

raziskave je potrebno zagotoviti kakovostno teoretieno podlago, na drugi strani pa mora 

biti raziskava pravilno izvedena. Podroeje, ki smo ga raziskovali, je v Sloveniji se dokaj 

neraziskano. Obstaja veliko teoretienih predpostavk za omenjena podroeja, ni pa bilo 

zaslediti konkretne raziskave za podroeje internacionalizacije in inovativnosti MSP. 

Oprli smo se predvsem na strokovne clanke iz drugih drZav, stem da tudi ti niso bili 

povsem identicni nasi raziskavi, tako da popolna primerjava ni bila mogoca. 

Omejitev naSe raziskave je bila tudi, da je bilo zbiranje podatkov omejeno zgolj na 

eno drzavo in zgolj na MSP, kar je izkljucilo velik delez mikro podjetij, ki so v 

Sloveniji zelo stevilena. 

Naslednja omejitev je nacin merjenja internacionalizacije za potrebe nase raziskave. 

Internacionalizacijo smo meriIi s pomoejo kriterija deleza prihodkov od prodaje na tujih 

trgih ter s stevilom vseh uporabljenih naCinov delovanja na tujih trgih. Obstaja se veliko 

drugih moznosti, ki omogocajo metjenje stopnje internacionalizacije, ki v nasi raziskavi 

niso predstavljeni. Rezultati bi bili lahko drugacni, ee bi uporabljali druge metode 

merjenja internacionalizacije. 

Omejitev raziskave je nadalje v dejstvu, da so bili podatki zbrani zgolj s strani ene 

osebe v podjetju. To je bil lastnik oziroma direktor podjetja, kar narn da lahko zelo 

subjektivne ugotovitve. Se posebej to velja za nekoIiko vecja podjetja, kjer sprejemanje 

odloeitev ni v rokah enega sarnega cIoveka. 

Ena izmed omejitev je tudi uporaba sekundarnih podatkov pri nasi analizi. Podlesek 

(2010) pravi, da gre za raziskovalno metodo, katere posebnost je, da se zbira in analizira 

podatke, ki so bili v osnovi zbrani za drugacen namen oz. podatke, ki ze obstajaj. 

Uporabo sekundarnih podatkov odlikujejo nekatere posebnosti, ki analizo sekundarnih 

podatkov bistveno loeijo od razlicnih kvantitativnih in kvalitativnih primarnih 

pristopov. Posebnosti sekundarne analize lahko strnemo v tri skupine, in sicer vsebinske 

(podatkov, ki so na voljo se ne more lociti od vsebinskih izhodisc, ki so uporabljena kot 

vodilo pri zasnovi prvotne raziskave), metodoloske (so tesno povezane z vsebinskimi; 

prednost uporabe pred drugimi pristopi je v tern, da si pri tovrstni analizi Iahko 

privosCimo uporabo kombinacije vee razlicnih virov podatkov. Isti rezultat pri primarni 

analizi lahko dosezemo Ie z izjemnim poveeanjem stroskov raziskave. Ze izvedene 

raziskave oz. obstojeCi sekundarni podatki so lahko, in pogosto tudi so, potencialni vir 

idej za bodoce raziskave. Po leg tega so nekateri pristopi in metodoloske resitve 

izvedljive sarno v okviru sekundarne analize) ter ekonomske (omejena finanena 

sredstva, prihranek easa in stroskov). 
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Omejitev je tudi, da so hili podatki zhrani v letu 2003, kar pomeni, da so se lahko 

razmere v podjetjih do danes ze spremenile. 

Posplosevanje raziskave hi hilo moZno z doloeenimi omejitvarni, ker so hila v 

raziskavo vkljueena sarno podjetja iz ene drZave - geografska omejitev. Podatki so hili 

zhrani v podjetjih z od 10 do 250 zaposlenimi, eeprav je v Sloveniji zelo veliko podjetij 

z 1 do 2 zaposlenima. 

7.3 Moznosti nadaljnjega raziskovanja 

MOZnosti nadaljnjega raziskovanja s podroeja intemacionalizacije MSP in 

inovativnosti je veliko. V sekakor so mOZne podohne raziskave tudi v drugih drZavah, 

saj hi hilo rezultate zanimivo med sehoj primeIjati. 

Podohne raziskave hi lahko izvedli tudi v velikih in milcro podjetjih, ker verno, da 

je predvsem slednjih v Sloveniji zelo veliko. Zanimivo hi hilo rezultate take raziskave 

primeIjati z rezultati nase raziskave, ki se nanaSa na MSP. Raziskavo hi hilo mozno 

izvesti tudi z drugaenimi naeini meIjenja stopnje intemacionalizacije, ki jih ponuja 

literatura. MeIjenje stopnje internacionalizacije je mozno na vee naeinov: z delezem 

tujih neposrednih investicij v hruto domaeem proizvodu, z delezem sredstev oziroma 

imetja v tujini v celotnih sredstvih, z delezem zaposlenih v tujini med vsemi 

zaposlenimi, s stevilom podrnZnic v tujini, z delezem proizvodnje v tujini v celotni 

proizvodnji, z indeksom transnacionalnosti in s stevilnimi drugimi kriteriji. 

MOZnost nadaljnjega raziskovanja lahko predstavlja raziskava na osnovi 

drugaenega, predvsem veejega vzorca, ki hi morda pokazal drugaene rezultate. 

V raziskavo hi hilo nadalje moZno vkljueit se druge dimenzije in ne sarno 

inovativnost, lahko pa je nasa raziskava tudi izhodisee za nadaljnje raziskave. 
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Priloga 1 

Vprasalnik raziskave. Za analizo podatkov smo uporabili spodaj navedena vpraSanja iz 
vprasalnika, kije bil poslan podjetjem: 

1. 	 Ali vase podjetje trenutno sodeluje v kateri izmed mednarodnih aktivnosti? 
o Da 0 Ne 

2. 	 Koliko novih tehnologij ste v podjetju prieeli uporabljati v zadnjih dveh 
letih? 
o 0 0 1 0 2-3 0 4-5 0 6-10 0 11 in vee 

3. 	 Koliko izmed spodaj navedenih novosti ste uvedli v zadnjih dveh letih? 

Proizvodlstoritev, ki je nova za podjetje 
o 0 0 1 0 2-3 0 4-5 0 6-10 0 11 in vee 


Proizvodlstoritev, ki je nova za trg 

o 0 0 1 0 2-3 0 4-5 0 6-10 0 11 in vee 

Izboljsanje obstojeeih proizv.lstoritev 

DOD 1 02-3 04-506-10 0 11 in vee 


4. 	 Kolikokrat letno navadno spreminjate poslovne procese na spodaj 
navedenih podroejih? 

Proizvodni/storitveni proces o 00 Ix 0 2-3x 0 4-5x 0 6x in vee 

TIienje DOD Ix 0 2-3x 0 4-5x 0 6x in vee 


Ostala podroeja o 0 0 1 x 0 2-3x 0 4-5x 0 6x in vee 




~~ .... ------------------------------------------


