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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava vstopne strategije na tuje trge. V teoretičnem delu so 

razloženi in opisani pojmi globalizacije, mednarodnega poslovanja in vstopnih strategij na 

tuje trge. V empiričnem delu je proučen primer slovenskega zastopniškega podjetja, ki uvaža 

energetski napitek globalne blagovne znamke Red bull. Predstavljena je globalna blagovna 

znamka, njen nastanek ter prodor na svetovni vrh. V zadnjem delu zaključna projektna naloga 

predstavlja delovanje zastopniškega podjetja na slovenskem trgu. Analiza je pokazala, da 

podjetje dobro posluje, občasno pa se pojavijo tudi določeni zapleti.  

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, Red bull, zastopanje 

SUMMARY 

Final project paper deals with entry strategies to foreign markets. In the theoretical part the 

terms globalization, international business, and entry strategies to foreign markets are 

theoretically explained and described. In the empirical part of the paper a Slovenian proxy 

importing company that imports a global energy drink Red bull is examined. A global brand 

is presented, its beginnings and penetration to world top brand. The last part of final project 

paper deals with Slovenian proxy company, its performance on the Slovenian market. The 

analysis showed that the company operates well, and occasionally some complications. 

Keywords: globalization, international business, Red bull, representation 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Sodobni poslovni svet je postal svet globalnih dimenzij, v katerem vladajo dinamični procesi 

globalizacije in liberalizacije, nenehnih političnih, družbenih in drugih sprememb. 

Navsezadnje je to razlog, da v sodobnem poslovnem okolju uspevajo le tista podjetja, ki so 

naravnana ofenzivno in proaktivno in znajo ustvariti takšne konkurenčne prednosti, ki 

pritegnejo kupce oziroma odjemalce ne le na nacionalnem trgu, temveč predvsem na 

globalnem trgu. Mednarodno poslovanje je tako postalo stalnica velike večine sodobnih 

podjetij, saj le tako podjetja dosegajo zadostne tržne deleže, obsege prodaje in rasti (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 9). 

Mednarodno poslovanje predstavlja vse transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja. 

Njihov namen je zadovoljevati cilje posameznikov, podjetij, inštitucij, držav. Takšne 

transakcije potekajo na različne načine in oblike. Med seboj so pogosto povezane in 

prepletene. Najbolj značilne trgovske transakcije so: izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije. 

Obstaja pa še vrsta pogodbenih oblik in drugih podoblik mednarodnega poslovanja. Hrastelj 

(1990, 422) opredeljuje mednarodno poslovanje kot »izvajanje vseh poslovnih nalog podjetja 

ali poslovnega sistema, tako mednarodno kot globalno«, pri čemer vključuje trgovske in 

netrgovske načine ter oblike poslovanja s tujino.  

Ko govorimo o mednarodnem poslovanju, govorimo o transakcijah, pa tudi o procesih. Tako 

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

Nobeno mednarodno poslovanje podjetja namreč v današnjih dinamičnih pogojih poslovanja 

ne sme biti statično ali pasivno, če je podjetje vsaj malo usmerjeno k rasti.  

Prva in osnovna razlika med domačim in mednarodnim poslovanjem je ta, da se pri 

mednarodnem poslovanju vse transakcije in procesi odvijajo preko meja. Zato je treba 

zadovoljiti kupca oziroma posameznika, podjetje, inštitucijo ali državo, sicer transakcija ali 

proces sploh nista potrebna.  

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

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

kulturnih, tehnoloških in pravnih značilnosti. Npr. kitajski, indijski, nemški in hrvaški trg se 

med seboj močno razlikujejo tako po ekonomski moči kot tudi po pravni ureditvi, kulturnih 

navadah in političnih situacijah. Mednarodno poslovanje je kompleksno, raznoliko in 

dinamično, saj ga pogojujejo prav navedene različnosti držav. Zato marsikateri avtorji s 

področja mednarodnega poslovanja menijo, da je mednarodno poslovanje svojevrstna 

umetnost, saj se mora podjetje pogosto znajti v povsem različnem svetu navad, običajev, 
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značilnosti poslovanja, prav tako pa tudi v drugačnih regulatornih, ekonomskih in drugih 

danosti okolij (Makovec Brenčič idr. 2006, 11–12). 

Ko se podjetje prvič odloči za vstop na tuj trg ali pa želi razširiti število držav, v katere bo 

izvažalo ali uvažalo, mora najprej med potencialnimi trgi izbrati tiste, ki najbolje ustrezajo 

njegovim namenom, nato je treba te še selekcionirati. Vseh trgov na svetu ni mogoče osvojiti 

naenkrat, na njih ni mogoče istočasno izvajati poslovne dejavnosti. Še posebej to velja za 

mala podjetja, ki imajo močno omejena sredstva, ta pa jih morajo najučinkoviteje izkoristiti. 

Izbira najprimernejšega trga je le navidezno lahka naloga, čeprav izbrani trg pogosto sploh ni 

posledica načrtnega pristopa, temveč raznih drugih okoliščin, velikokrat celo takšnih, ko 

izbira sploh ni bila na voljo.  

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

prakse je znano, da osvajanje tujega trga traja v povprečju tri do štiri leta. Podjetje namreč 

šele po tem obdobju doseže takšne izvozne količine in vrednosti, ki omogočajo donosnost 

izvoznega posla oz. trga. Prvo leto je v tipičnem primeru namenjeno raziskovanju trga, 

iskanju potencialnih zastopnikov ali odjemalcev, začetnemu tržnemu komuniciranju in 

razvoju blagovne znamke itd. Razen vzorčnih pošiljk (običajno brezplačnih) podjetje na novi 

trg dejansko pravega izvoza še ni realiziralo. V drugem letu so lahko izvožene že prve 

pošiljke, ki pa v celoti še vedno ne prinašajo dobička, saj so pogosto potrebna še dodatna 

vlaganja v trg bodisi v obliki stroškov ali pa posebnih popustov za prve količine. Tretje leto se 

lahko približamo takšnemu obsegu izvoznih količin in vrednosti, ki v celoti gledano že 

prinaša na letni nivoju pozitivni izid (Dubrovski 2006, 161).  

Na delovanje podjetja vpliva tudi celovito mednarodno poslovno okolje. Nobeno od podjetij 

ni imuno na dogodke, ki lahko povzročijo integralne spremembe poslovanja (npr. sprememba 

valutnih razmerij, cene delovne sile itd.). Povsod po svetu podjetja danes skrbno spremljajo 

pogoje poslovanja. Zaradi procesov globalizacije in liberalizacije iščejo najboljše pogoje za 

svoje investicije, lokacije proizvodnje in ustvarjanje novih trgov.  

Mednarodna trgovina je izjemno pomembna za rast blaginje posameznih gospodarstev, a 

kljub temu v globalnem merilu ne poteka prosto. »Različna razdelitev koristi med 

gospodarske subjekte povzroča usmerjanje mednarodne trgovine,« pravi Kumar (2001, 258). 

»Uravnavanje mednarodne trgovine lahko razumemo kot vrsto ekonomskih ukrepov, ki 

veljajo za določeno regijo, določeno državo ali določeno blago,« ugotavlja Hollensen (2004, 

717). Usmerjanje mednarodne trgovine poteka na dveh nivojih, in sicer na nivoju države ter 

na mednarodnem nivoju preko različnih mednarodnih organizacij in sporazumov. »Ločimo 

različne ukrepe za neposredno usmerjanje tekov blaga in storitev, denarja ter produkcijskih 

dejavnikov preko meja ekonomskega prostora.« (Kumar 2001, 258). To seveda vpliva na 

globalno ekonomijo, saj se tako določene države znajdejo v privilegiranem položaju, medtem 

ko druge naletijo na ovire, ki jim onemogočajo mednarodno trgovino. Z uravnavanjem 

mednarodne trgovine lahko omejujemo količino določenega blaga v določenih predelih sveta 
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ter s tem vplivamo na prerazporeditev strateških surovin posameznih gospodarstev. 

Usmerjanje menjave lahko vključuje trgovske ukrepe, bojkot, ukinjanje pomoči, zamrznitev 

finančnega premoženja ali uvajanje carin. Ne glede na to, ali so ukrepi ekonomske ali 

politične narave, pa nanje ne smemo gledati le z negativne plati (Makovec Brenčič idr. 2006, 

27). 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili globalno blagovno znamko Red bull, proučili in 

nanizali podatke, dejstva, ki nam jih bodo zaupali vodilni predstavniki zastopniškega podjetja 

Roiss, d. o. o. Raziskali in proučili bomo delovanje in poslovanje podjetja, načine vstopa na 

trg Slovenije, priložnosti, nevarnosti ter izkušnje s poslovanjem. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati ter proučiti poslovanje zastopniškega podjetja 

Roiss, d. o. o., ki že vrsto let uvaža v Slovenijo izdelke globalne blagovne znamke Red bull. 

Predstavili bomo vstopne strategije na tuje trge ter analizirali, katero izmed strategij je izbralo 

proučevano podjetje.  

Cilji : 

− predstaviti pojma globalizacija in mednarodno poslovanje,  

− proučiti načine vstopa na tuje trge, 

− proučiti globalno blagovno znamko Red bull, 

− raziskati delovanje in poslovanje podjetja Roiss, d. o. o., 

− proučiti slabosti ter predlagati rešitve. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Predvidevamo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

− metoda opisovanja ali deskripcije, 

− metoda povzemanja ali kompilacije, 

− metoda analize, 

− metoda sinteze. 

V empiričnem delu načrtujemo izvesti kvalitativno raziskavo z metodo intervjuja, opravili ga 

bomo v slovenskem uvoznem podjetju Roiss, d. o. o. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da vsako podjetje, ki vstopa na tuj trg, potrebuje kakovostno analizo in 

raziskavo trga, saj tako laže posluje in močno zmanjša tveganje izgube poslovanja ter 
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posledično izgube tujih partnerjev. Predpostavljamo lahko tudi, da je za Slovenijo, ki spada 

med majhne države z relativno majhno ekonomijo, mednarodno poslovanje ključnega pomena 

za razvoj države in posledično višjega življenjskega standarda. Predpostavljamo tudi, da 

bomo odgovore za analizo dobili od ene, mogoče dveh oseb v podjetju, zato bodo lahko 

rezultati subjektivne narave. 

Omejitve: 

− proučevali bomo samo eno podjetje, 

− možnost nerazumevanja vseh vprašanj, 

− možnost nerealnih odgovorov na vprašanja. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE IN GLOBALIZACIJA 

2.1 Pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti. Vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski način (premiki 

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

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

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

primer. Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave (tudi zunanje 

trgovine, mednarodne trgovine), ki vključuje izvozne in uvozne posle v najširšem smislu, 

torej tudi posebne zunanjetrgovinske posle (Dubrovski 2006, 15). 

Skupne značilnosti notranje in mednarodne menjave so v tem, da pomenita obe številne 

menjalne posle izdelkov in storitev, ki jih posreduje domače ali tuje podjetje. Pri tem pa je pri 

vseh poslih podobna tehnika glede pridobitve, sklepanja in izpeljave poslov, podobna tehnika 

obračunavanja in plačevanja, prav tako pa so podobne dopolnilne dejavnosti, ki so vezane na 

izpeljavo poslov (Hrastelj 1990, 28). Mednarodna menjava, ki poteka preko meja domače 

države, pa se loči od notranje predvsem zaradi večje zapletenosti okolja oz. tujih okolij, večje 

zapletenosti poslov, števila in različnosti trgov in odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih 

odnosov, večjega tveganja poslovanja in tudi po avtonomnih zunanjetrgovinskih režimih 

posameznih držav, ki zahtevajo različne marketinške in administrativne pristope (Dubrovski 

2006, 15). 

Izvozno (ali uvozno) poslovanje pa je potemtakem sestavni del mednarodne menjave ali še 

širšega mednarodnega poslovanja. Izvoz je bistven dejavnik stabilnosti in razvoja vsakega 

narodnega gospodarstva. Delež izvoza v družbenem produktu (ali narodnem dohodku) je po 

posameznih deželah sicer različen, vendar pa je pri tem pomembno predvsem to, da 

predstavlja izvoz v razmerju z uvozom dejavnik učinkovitega vključevanja neke države v 

tokove mednarodne menjave in mednarodne delitve dela, s čimer si dežela zagotavlja lasten 

razvoj. To pomeni, da se na uvozni strani praviloma pojavljajo tisti izdelki in storitve, ki jih 

domače industrijske (in storitvene) organizacije ne morejo proizvesti (ponuditi) ali pa je 

proizvodnja teh izdelkov povezana s previsokimi stroški, neustrezno kakovostjo, tehnološko 

zastarelostjo. Mednarodna trgovina torej nudi možnost, da se lahko posamezna država 

specializira v proizvodnji tistih dobrin in storitev, v katerih je relativno uspešna oz. ima 

primerjalne prednosti pred drugimi državami (Dubrovski 2006, 15–16). 

2.2 Razvojni trendi globalizacije in mednarodnega poslovanja 

Globalizacija je večdimenzonalen proces, vključuje ekonomske, politične, pravne in kulturne 

sestavine, ki skupaj tvorijo novo kakovost (Svetličič 1996, 78). Z globalizacijo mednarodnega 
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poslovanja oz. globalno internaconalizacijo, ko se zgubljalo ali zamegljujejo meje med 

državami ali regionalnimi področji in s tem klasična definicija geografskega izvora izdelka, se 

spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja. Korenine globalizacije segajo v začetek 20. 

stoletja s koncentracijami nekaterih industrij, povečano meddržavno trgovino in pretekom 

investicij. Sam naziv izvira iz zgodnjih 60-ih let. Danes je neizogibno izhodišče, ki ga 

podjetja v poslovanju morajo upoštevati, ne glede na to, kakšna je stopnja ali vrsta njihove 

internacionalizacije (Dubrovski 2006, 48–49). 

Globalizacija, ki ima geografski (premagovanje razdalj) in organizacijski vidik (mednarodna 

integracija in koordinacija), temelji na zamisli, da postaja svet vse bolj homogen ter da razlike 

med nacionalnimi trgi ne samo, da izginjajo, ampak so za nekatere trge že dejansko izginile. 

Na ta način vplivajo dogajanja na enem koncu sveta v najhitrejšem možnem času na 

dogajanja na drugem koncu sveta (Dubrovski 2006, 49).  

Na sam razvoj globalizacije so večinoma vplivali naslednji dejavniki (Dubrovski 2006, 50): 

− povečanje števila držav, ki iz zaprtih družbeno-političnih gospodarskih sistemov 

prehajajo na mednarodne tržne sisteme, 

− gospodarska intenzivnost, 

− stalni in intenzivni tehnološki razvoj, 

− odpiranje carinskih meja za pretok izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije, know-howa, 

− povečanje oz. spreminjanje pričakovanj odjemalcev.  

Dejstvo je, da se podjetja s tem trendom morajo soočiti in ga vključiti v svoje strateške 

usmeritve, ne glede na pozitivne ali negativne ocene. Globalizacija ni nekaj, kar se nahaja 

nekje daleč od nas ali pa velja npr. za velike ameriške in kitajske korporacije, s čimer se 

pogosto zavajamo. Integrirana je tudi v našem bližje sosedskem poslovanju, konkurentih, pri 

čemer so pojavne oblike zelo različne (Dubrovski 2006, 54). 



7 

3 VSTOPNE STRATEGIJE NA MEDNARODNE TRGE 

3.1 Zunanji in notranji dejavniki 

Podjetje mora pri odločitvi, na kakšen način vstopiti na nek tuji trg, upoštevati različne 

dejavnike – notranje in zunanje, značilnosti in posebnosti oblike vstopa ter posebnosti 

transakcijskih dejavnikov (Hollensen 2004, 279). 

Med notranje dejavnike Hollensen (2004, 279) uvršča predvsem velikost podjetja in izkušnje 

mednarodnega poslovanja. Velikost podjetja je pokazatelj virov. Večje podjetje ima običajno 

tudi več virov, ki z obsegom in rastjo obenem narekujejo intenzivnost, s katero lahko podjetje 

deluje mednarodno. Podobno je z izkušnjami mednarodnega poslovanja, pri čemer se podjetja 

najbolj pogosto stopenjsko internacionalizirajo. Ko oblikujemo dokončno strategijo vstopa, je 

prav gotovo bolj zahtevno področje izdelek/storitev ter njegova prilagoditev trgu in potrebam 

ciljnega (lokalnega) segmenta (prilagoditev fizičnih značilnosti, sestave, vrednostnega 

razmerja itd.) (Makovec Brenčič idr. 2006, 53). 

Med zunanje dejavnike za izbiro strategije vstopa Hollensen (2004, 281) uvršča:  

− Sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom 

S njihovim povečevanjem se bolj nagibamo k zahtevnejšim oblikam vstopa, kot so npr. 

skupna vlaganja in višje naložbene oblike. 

− Deželno tveganje 

Ob vseh drugih nespremenjenih okoliščinah bo podjetje ob visokem deželnem tveganju 

izbiralo manj zahtevne oblike vstopa, npr. izvozne, ki ne zahtevajo visoke angažiranosti 

virov. 

− Variabilnost obsega povpraševanja 

Izbirati je treba predvsem oblike z visoko stopnjo fleksibilnosti, vendar je pri tem 

problematično angažiranje večje količine virov. 

− Neposredne in posredne trgovinske omejitve 

Na težko dostopnem, visoko urejenem trgu, opredeljenimi standardi in carinskimi 

omejitvami ali celo nacionalističnimi nagnjenji je prav zaradi takšnih ovir smiselno 

uporabljati pogodbene oblike vstopa, kot so lokalni posredniki (npr. zastopniki, 

distributerji). Prednost podjetja je lahko v takšnem primeru tudi ustanovitev lokalne 

proizvodnje ali sestavljalnice še posebej takrat, ko ureditev na trgu zahteva obsežnejšo 

spremembe ali prilagajanje izdelka/storitve. Možne so torej tudi investicijske oblike 

vstopa, pri čemer je zelo pomembno, kakšna sta obseg in intenzivnost rasti trga. To še 

posebej velja pri večjih investicijah. Ne glede na izbrane posredne ali neposredne oblike 

vstopa pa je  treba pretehtati obseg investiranih virov, proizvodnje in trženjskih taktik, 

prilagojenih lokalnim zahtevam trga glede na začrtane cilje podjetja na izbranem trgu. 
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− Intenzivnost konkurence 

Ob zelo visoki intenzivnosti konkurence na trgu, kamor vstopamo (takšni trgi običajno ne 

dajejo možnosti visokih stopenj dobička), je za podjetje smiselno, da ne investira 

velikega obsega virov razen v primeru, ko želi ohranjati tržni položaj iz drugih strateških 

(predvsem nefinančnih) razlogov. Večja kot je intenzivnost konkurence, bolj bodo 

podjetja posegala po enostavnejših in z vidika investiranih virov manj zahtevnih oblikah 

vstopa (npr. po izvoznih oblikah). 

− Dostopnost členov in oblik tržnih poti 

Manjše kot je število dostopnih oblik tržnih poti (npr. posrednikov, 

zastopnikov/distributerjev) ali pa so slabo razvite drobnoprodajne verige (v primeru 

končnih porabniških trgov), podjetja posegajo po lastniških, predvsem investicijskih 

oblikah vstopa. Če ima trg potencialno visoko rast se na ta način preprečijo oportunistični 

značaj poslovanja na izbranem trgu, ki bi ga dosegala v primeru izbora redko dosegljivih 

tržnih poti (Makovec Brenčič idr. 2006, 54). 

3.2 Izvozne oblike 

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

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

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

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

vstopov na tuje trge (Makovec Brenčič idr. 2006, 56). 

Ločiti moramo tudi med značilnostmi in posebnostmi izbranih oblik vstopa na mednarodne 

trge ob upoštevanju posebnosti transakcijskih dejavnikov oziroma vseh internacionaliziranih 

virih mednarodnega poslovanja. Tako ločimo naslednje izvozne oblike vstopa na tuje trge 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16): 

− posredni (indirektni) izvoz, 

− neposredni (direktni) izvoz ter 

− kooperativni izvoz (predvsem so to izvozna združenja in konzorciji). 

3.2.1 Neposredni (direktni) izvoz 

Neposredni (ali direktni) izvoz predstavlja neposredni stik proizvajalca/ponudnika izdelka ali 

storitve s prvim posrednikom, pa tudi s končnim odjemalcem ali uporabnikom na ciljnem 

trgu. Podjetje, ki prevzema vlogo posredovanja na ciljnem trgu, je običajno vključeno v 

pripravo dokumentacije, fizično distribucijo in cenovno politiko, pri čemer prodaja 

izdelek/storitev zastopnikom in distributerjem na ciljnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2006, 

56). 
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Neposredni izvoz predstavlja zrelejšo stopnjo internacionalizacije poslovnega procesa, ki ima 

za razliko od posrednega izvoza naslednje prednosti (Dubrovski 2006, 189): 

− neposredni stik s tujimi odjemalci, 

− zagotovljen je dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij, 

− izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor naj njim, 

− izvajanje lastnih strategij, 

− krepitev lastnega imidža. 

Pogoste oblike neposrednega izvoza so (Makovec Brenčič idr. 2006, 57): 

− fiksirana izvozna naloga: najbolj preprosta, pogosto enkratna oblika neposrednega 

izvoza; 

− posebni/samostojni izvozni oddelek: ustanovljen je, ko je obseg izvoznih nalog dovolj 

obsežen; 

− izvozna prodajna družba (angl. export sales company): samostojna pravna oseba, ki se po 

tem loči od izvoznega oddelka; ustanovitelj je matično podjetje, ki priskrbi tudi 

ustanovitveni kapital; 

− sestrska podjetja/podružnice (angl. branch office/subsidiaries): vse bolj pogosta oblika 

vstopa mednarodno rastočih podjetij na trge, saj je na ta način ponudnik najbližje 

svojemu kupcu/odjemalcu; 

− prodaja s potniki; 

− izvoz s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev: ustanovijo jih najpogosteje 

manjša ali srednje velika podjetja z namenom lažjega skupnega pozicioniranja na 

mednarodnih trgih; 

− neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 

Zastopniki, ki jih je več vrst, so v začetnih stopnjah mednarodne rasti podjetja prav gotovo 

najpogostejša oblika neposrednega vstopa na trg. Najbolj klasična definicija zastopnika je, da 

posluje v imenu in za račun svojih dajalcev nalog, torej za podjetja, ki ga pooblastijo za 

izvajanje zastopstva na izbrani lokaciji ali regionalnem območju. Ponudbo predvsem 

posreduje, lahko pa jo tudi sam sprejme ali zavrne. Za svoje posredovanje je najpogosteje 

plačan s provizijo, ki se obračuna od realiziranih poslov. Vloga in pomen zastopnika sta se v 

zadnjem času spremenila v skladu z dinamičnimi spremembami poslovanja na mednarodnih 

trgih. Zastopniki prevzemajo vse več nalog, izpolnjevati morajo vse več pogojev poslovanja 

in so tudi vse bolj skrbno izbrani s strani dajalcev nalog (npr. avtomobilski zastopniki – 

koncesionarji) (Makovec Brenčič idr. 2006, 57). 

Pogosto razmerje med dajalcem zastopstva in zastopnikom je ekskluzivni odnos. To pomeni, 

da dajalec zastopstva (proizvajalec, trgovec, izvoznik) podeli zastopniku monopolno prodajno 

pravico na izbranem območju za določeno blago (izdelke/storitve/procese/celostne rešitve). 

Zastopnik se sočasno zaveže, da bo proizvajalec edini vir ponudbe navedenega blaga. 

Običajno skleneta posebno ekskluzivno pogodbo. Pri tem se vse bolj poudarja dolgoročni 



10 

vidik ekskluzivnega odnosa, pri čemer je treba natančno opredeliti območje, blago, nakupne 

in prodajne pravice (Makovec Brenčič idr. 2006, 57–58). 

Z vidika specifičnih funkcij, ki jih izvajajo ločimo tudi druge oblike zastopnikov, kljub temu 

prevladujejo zastopniki s kompleksnimi zadolžitvami in prevzemajo bolj specializirane vloge 

v isti osebi. To so (Makovec Brenčič idr. 2006, 58): 

− zastopstva na provizijski podlagi (najbolj klasična in splošna oblika zastopniškega 

odnosa), 

− zastopstvo s konsignacijo (pogosto enačenje z ekskluzivnim odnosom), 

− samostojni potnik (samostojno pokriva izbrani trg ali del trga), 

− zastopnik s skladiščem (nudi skladišče), 

− zastopnik distributer, 

− zastopnik s servisom (nudi opremo, trajne porabniške dobrine), 

− zastopnik svetovalec (svetuje, npr. pri specifičnih izdelkih/storitvah), 

− zastopnik kupec (večji kupec v vlogi zastopnika), 

− zastopnik organizator (nastopa na spremenljivih trgih (npr. na politično zelo občutljivih 

trgih); izvaja nadzor poslovanja, organizira določene posle), 

− kontrolor zastopstev (koordinator in nadzornik razvejane prodajne mreže), 

− nakupni zastopnik (nakupne pisarne v večjih središčih za zagotovitev izključnih dobav 

blaga), 

− zastopnik najemnik (najem blaga dajalca, posredovanje blaga v najem končnemu kupcu). 

3.2.2 Posredni (indirektni) izvoz 

Posredni (ali indirektni) izvoz pomeni, da proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom oz. 

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

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

čemer se proizvajalec ne vključuje v aktivnosti prodaje na tujem trgu oz. tujih trgih (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 56). 

Način vstopa na tuji trg v obliki posrednega izvoza je zelo pogost način, ki ga uporabljajo 

mala podjetja. Pomanjkanje lastnih potencialov podjetja (kadri, informacije, dostop, prednost 

domačega trga ipd.) se nadomešča z uporabo različnih domačih posrednikov. Posredniki, če 

gre za urejena in partnerska razmerja, so potemtakem zunanji sodelavci podjetja, ki jih je 

treba za njihovo delo plačati (načini so različni). Če bi lahko podjetje posrednikovo delo samo 

opravilo, bi lahko imelo celo bistveno večje stroške, kot je plačilo posredniku. Mnogokrat pa 

takšnega dela podjetje niti ne more opraviti, saj nima za to potrebnih informacij, dostopa do 

distribucijskih kanalov.  
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Običajno je posredni izvoz prva stopnja procesa internacionalizacije podjetja, pri čemer je v 

proces izvoza vključen domači posrednik, ki prevzame določene funkcije in določena 

tveganja, odvisno od njegove vloge (Dubrovski 2006, 187). 

Najbolj pogoste posredne oblike izvoza so (Makovec Brenčič idr. 2006, 56–57): 

− oprtni izvoz, angl. piggyback operations (oblika vstopne strategije na tuji trg; že 

uveljavljeno podjetje, ki želi razširiti svoje poslovanje na izbranem trgu, prevzame 

prodajo izdelkov drugega podjetja); 

− komisionar angl. comission agent (nakupni/prodajni, sklepa posle v svojem imenu, a za 

tuj račun); 

− posli 'a conto meta' (vmesna oblika med posli za svoj račun ter komisionarskimi posli; 

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

− izvozni trgovec/izvodni posrednik angl. export merchant/export buying agent (kupuje in 

prodaja blago v svojem imenu in za svoj račun); 

− izvozne trgovske družbe (običajno tradicionalne trgovske družbe, s tradicijo trgovanja na 

posameznih področjih blagovnih/geografskih); 

− izvozna združenja in konzorciji (običajno specializirana združenja iz posameznih 

dejavnosti, ki lahko posredujejo specializirano na izbranem področju delovanja). 

3.2.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz vključuje dogovore o sodelovanju z ostalimi podjetji. Gre za posebej 

oblikovane izvozno-trženjske družbe (t. i. export marketing groups), ki opravljajo celotno 

izvedbo izvoznih aktivnosti in poslov mednarodnega poslovanja za nekaj (večinoma 

sorodnih) podjetij, predvsem manjših oz. takšnih, ki nimajo nobenih izkušenj in tudi ne dovolj 

lastnih virov za izvedbo poslov mednarodnega poslovanja. Pri tem pa te družbe usmerjajo tudi 

trženjske aktivnosti sodelujočih podjetij na ciljnih trgih. Bolj tradicionalne oblike povezovanj 

podjetij v mednarodnem poslovanju so izvozna združenja in konzorciji, ki pa imajo strateško 

bolj omejene ali kratkotrajnejše (npr. konzorciji) obsege in področja delovanja. Pogosto je 

delovanje kooperativnih oblik v zelo strukturiranih, zrelih in konkurenčno zasičenih 

dejavnostih (Makovec Brenčič idr. 2006, 56). 

3.3 Pogodbene oblike vstopa na tuje trge 

Zahtevnejše so pogodbene oblike vstopov na tuje trge, ki hkrati zahtevajo tudi večje 

vključevanje poslovnih aktivnosti samega izvoznika (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17). 

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

(angl. intermediate) oblik vstopov na tuje trge. Prav gotovo so utemeljeni vzvodi razvoja 

pogodbenih oblik vstopov na tuje trge sledeči: biti bližje kupcem (odjemalcem), zmanjšati 
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stroške proizvodnje (npr. v sosednji državi je cena delovne sile nižja), skrajšati tržne poti in 

znižati transportne stroške (npr. zaradi velike geografske oddaljenosti tujih trgov, neugodnega 

razmerja med težo in ceno izdelka), izogniti se omejitvam vstopa, kot so carinske in 

necarinske omejitve, biti prisoten na trgu neposredno kot »domači« proizvajalec (zaradi 

usmeritev vladnih programov pospeševanja nakupov doma proizvedenih izdelkov), razne 

oblike pospeševanja lokalne proizvodnje, kot so subvencije, spodbude (npr. k tujim 

vlaganjem) (Makovec Brenčič idr. 2006, 59). 

Najbolj pogoste pogodbene oblike vstopov so naslednje: 

− licenčno poslovanje, 

− franšizing, 

− pogodbena proizvodnja, 

− skupna vlaganja, 

− strateške zveze/zaveze. 

3.3.1 Licenčno poslovanje 

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

znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18). 

V zameno za licenco pridobitelj plača licenčnino (angl. royalty). Ta je običajno zgrajena 

kompleksno in predstavlja kombinacijo (Makovec Brenčič idr. 2006, 62): 

− začetnega plačila, ki ni povezano z obsegom proizvodnje (kot npr. plačilo začetnih 

prenosov tehnologije – strojev, delov, znanja itd.),  

− minimalne licenčnine – gre za zajamčeni najmanjši letni znesek, ki ga bo dobil dajalec 

licence, ter t. i. tekoče pristojbine (licenčnine), obračunane kot odstotek od cene ali fiksni 

znesek na enoto proizvedenih izdelkov. 

Možno je še vključevanje dodatnih pristojbin (npr. za ustrezna dovoljenja, adaptacije ipd.) ter 

nekaterih posrednih prihodkov za dajalca. Velikokrat se pojavljajo tudi konverzije licenčnin v 

lastniški kapital, managerske in tehnične pristojbine ali sisteme kompenzacij, kar je tipično za 

države srednje in vzhodne Evrope. Pri tem je zelo pomembno, da je licenčni dogovor pravno-

formalno natančen in jasen (Makovec Brenčič idr. 2006, 62). 

Licenco opredelimo kot dovoljenje, ki ga da nosilec določene pravice industrijske lastnine 

drugi osebi za opravljanje določenih dejavnosti ali za uporabo know-howa. Licence lahko 

vključujejo patente, blagovne znamke, žige in know-how. Dajalec licence (angl. licensor) 

lahko da jemalcu licence (angl. licensee) na voljo patente za izdelavo proizvoda, proizvodni 

know-how, ki pa ni predmet patenta, tehnično svetovanje in pomoč, lahko pa tudi dobavo 

sestavnih delov, materialov ali tistih delov proizvodnje, ki so nujni za proizvodni proces, 
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trženjsko svetovanje in pomoč, uporabo zaščitene blagovne znamke ali imena (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 62–63). 

Licenčno poslovanje je pogosto obojestransko. Lahko se razvije tudi v kooperativno 

sodelovanje dajalca in jemalca licence. Veliko dajalcev licence je tudi zainteresiranih za njen 

razvoj, za nadgradnjo tehnologije izdelka, dopolnilne raziskave in razvoj ter druge pozitivne 

adaptacije procesov proizvodnje, pa tudi trženja izdelkov. V ta namen znižujejo licenčnino. 

Dajalec licence velikokrat zadrži proizvodnjo določenega dela proizvodov (običajno 

pomembnejši, tudi razvojno zahtevnejši del proizvoda), ostali del pa da v licenčno 

proizvodnjo jemalcu licence, ki kupuje ostale dele od dajalca licence. Takšno licenčno 

poslovanje opredelimo kot navzkrižno (angl. cross-licencing) (Makovec Brenčič idr. 2006, 

63–64). 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti za dajalca/jemalca licence 

D a j a l e c  l i c en ce  

Prednosti: Slabosti: 

- hiter vstop na trg, 

- ne zahteva neposredne kapitalske 
investicije, 

- porazdelitev izdatkov za RR, 

- podaljševanje življenjske krivulje 
izdelka. 

- lahko si vzgojimo konkurenta,  

- omejen nadzor nad proizvodnjo in 
marketingom, 

- omejena celovitost poslovanja, 

- pridobi manjše koristi od izdelkov. 

J e ma l e c  l i c en c e  

Prednosti: Slabosti: 

- skrajšanje časa uvajanja izdelka,  

- zmanjšanje izdatkov za RR, 

- pridobivanje novih znanja, tehnologij, 

- izognitev napakam pri RR in proizvodnji. 

- licenčna pogodbena omejitev, 

- dajalec licence lahko pogojuje 
spremembe v cenah inputov/dobave, 

- nastopijo lahko težave pravočasnosti 
dobav (npr. materialov). 

Vir: Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18. 

3.3.2 Franšizing 

Franšizing je sistem trženja blaga/storitev/tehnologije, ki je zasnovan na tesnem in stalnem 

sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in 

posameznimi franšiziji, pri čemer franšizor svojim frašizijem daje pravico in odgovornost, da 

poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom; ta pravica hkrati pooblašča in zadolžuje 

posameznega franšizija, da v zameno za neposredno ali posredno nadomestilo uporablja 

franšizorjevo trgovsko ime in/ali blagovno znamko in/ali znamko storitvene dejavnosti, 

know-how, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov in druge pravice; te izhajajo iz 

industrijske in/ali tehnične pomoči v vsebinskem in časovnem okviru pisnega franšiznega 
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sporazuma, ki ga skleneta obe strani s tem namenom (EFF – European Franchising 

Federation) (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 19). 

Franšizing je v mednarodnem poslovanju razumljen različno – od pravice uporabljati ime ali 

znamko podjetja do popolnoma centraliziranega in nadzorovanega poslovnega koncepta v 

najširšem možnem pomenu besede (Makovec Brenčič idr. 2006, 67). 

Glede na obseg sodelovanja in področje, ki ga franšizna pogodba zajema, je mogoče ločiti 

med več oblikami franšiznega sistema (Dubrovski 2006, 197): 

− proizvodni franšizing (angl. product name franchising), 

− čisti poslovni franšizing (angl. business format franchising), 

− regionalni franšizing (angl. master franchising), 

− podfranšizing (angl. sub-franchising), 

− področni franšizing (angl. area development franchising), 

− mednarodni franšizing (angl. international franchising). 

Franšizna razmerja so torej lahko med proizvajalci in grosisti, proizvajalci in detajlisti, 

grosisti in detajlisti ter med storitveno centralo in storitvenim obratom. Z vidika 

mednarodnega poslovanja pa gre torej za dolgoročno vertikalno poslovno kooperacijo, na 

osnovi katere domača proizvodna kooperacija ali domače posredniško podjetje vstopa v 

franšizna razmerja z inozemsko proizvodno ali trgovinsko organizacijo (Dubrovski 2006, 197, 

198). 

3.3.3 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja (angl. contract management) je nastala iz razlogov, kot so prisotnost 

na trgu, zmanjšanje transportnih stroškov, carinskih in necarinskih omejitev vstopa na trg, 

prednosti nacionalnih proizvajalcev ali dobaviteljev, nižjih stroškov proizvodnje (npr. 

stroškov delovne sile) idr. Kadar podjetje (kontraktor ali dajalec pogodbe) nima dovolj virov 

za proizvodnjo doma ali pa vidi bistvene prednosti proizvodnje na izbranem tujem trgu, stopi 

v pogodbeni odnos s kooperantom na tem trgu. Vse ostale poslovne funkcije izvaja kontraktor 

sam, le proizvodno funkcijo prenese na izbrani trg, ki nudi ustrezne vire prednosti. V zadnjem 

času se pogodbena proizvodnja prenaša na nova področja oz. dejavnosti. Najpogosteje se 

pojavljajo informacijske tehnologije in storitve (npr. t. i. klicni centri v Indiji, irska 

računalniška industrija). Pravzaprav gre za t. i. outsourcing, torej črpanje virov, ki so bodisi 

cenejši, bolj specializirani. na drugem trgu in jih predvsem multinacionalke s pridom 

izkoriščajo. Gre za novo obliko izvajanja in nova področja prej tradicionalne pogodbene 

proizvodnje (Makovec Brenčič idr. 2006, 61). 

Pogodbeno proizvodnjo običajno delimo na ekonomsko, kapacitetno in specializirano. Vsaka 

pogodbena proizvodnja naj bi bila zasnovana na ekonomskih temeljih, tako finančnih kot tudi 
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drugih prednostih za oba udeleženca v pogodbi. Kapacitetna proizvodnja temelji na osnovi 

zapolnitve kapacitet kooperanta oz. premajhnem obsegu kapacitet kontraktorja, ki vidi boljšo 

izbiro v tujem kooperantu kot angažiranju lastnih virov za povečanje kapacitet. Specializirana 

pogodbena proizvodnja temelji na specializiranih znanjih, izdelavnih veščinah ali 

sposobnostih, ki jih kontraktor nima in jih zato najame drugje (gre za obliko t. i. offshore 

sourcinga). Iz dosedanjih izkušenj na trgih lahko trdimo, da je prav specializirana pogodbena 

proizvodnja tista, ki je na dolgi rok najbolj vzdržljiva in predstavlja dobro, če ne najboljše 

izhodišče za razvoj enakovrednih kooperativnih odnosov in mednarodne rasti podjetja 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 61). 

Prednosti in pomanjkljivosti takšnega pogodbenega odnosa so tako na eni kot na drugi strani. 

Prednosti kontraktorja so slabosti kooperanta, vendar je namen takšnega pogodbenega 

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

dolgoročnosti poslovanja to relativno neobvezujoč odnos, saj se lahko vedno določi najti 

drugega pogodbenega partnerja, ki mu lahko tako ekonomsko, kapacitetno kot tudi po 

posebnih znanjih izboljša izdelek in stroške njegove proizvodnje. Navedeno mu omogoča 

veliko fleksibilnosti, saj lahko prenese pogodbeno razmerje na drugega kooperanta, kar je 

bistveno manj obvezujoča oblika kot npr. v licenčnem ali franšiznem poslovanju, zato se 

lahko zelo hitro umakne s trga, zlasti, če ta tudi prodajno ni zanimiv. Večnacionalna podjetja 

pogosto večino svoje proizvodnje izvajajo pogodbeno, še posebej v dejavnostih, ki so delovno 

intenzivne. Razvijajo celo t. i. mednarodne pogodbene mreže proizvajalcev, ki imajo visoko 

stopnjo fleksibilnosti. Te oblike sodelovanja so bolj na ravni dodelavnih (predelavnih) poslov 

in ne toliko prave pogodbene proizvodnje. V te naj bi takšni posli prerasli, pri čemer je 

enakopravnejši položaj mogoče doseči le z ustreznim angažiranjem kapitala in lastnih znanj. 

Kljub temu, da imajo slovenska podjetja pri dodelavnih (predelavnih) poslih s kontraktorji iz 

države EU zelo dolgo tradicijo in so cenjena kot specialisti, ki zagotavljajo kakovostno 

izvedbo in pravočasne dobave, pa se morajo slovenska podjetja vse bolj usmeriti v konverzije 

predelavnih poslov v pogodbene in druge oblike kooperativnih ali celo hitrorastočih 

nadgrajenih oblik mednarodnega poslovanja. Fleksibilnost kot prednost kontraktorja je lahko 

velika slabost za kooperanta, saj lahko hitro izgubi proizvodna naročila, še posebej, če ne 

dosega kakovosti ali standardov poslovanja kontraktorja. V takšnih razmerjih se plačila 

običajno oblikujejo na enoto izdelka, pri čemer kontraktor še posebej nadzoruje kakovost 

proizvodnje izdelka in spoštovanje dobavnih rokov. Prav zato je pomembna zelo natančna 

določitev pogodbenih pogojev in njihovo spoštovanje – tako za kooperanta kot kontraktorja 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 61–62). 

3.3.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja (angl. joint ventures) predstavljajo partnerstvo med dvema ali več podjetji. V 

mednarodnem poslovanju imajo ta podjetja (partnerji) domicil v različnih državah (na 
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različnih trgih), kar daje obliki vstopa mnogo bolj kompleksen značaj, obenem pa določene 

prednosti in slabosti.  

Skupna vlaganja vključujejo deljeno lastništvo (solastništvo) premoženja skupnega podjetja 

med različnimi partnerji, lokalnimi in sonaložbenimi. Prav tako kot ostale oblike vstopov na 

tuje trge imajo tudi skupna vlaganja neposreden vpliv na celovit koncept poslovanja in 

upravljanja podjetja na tujem trgu (Makovec Brenčič idr. 2006, 69). 

Skupna vlaganja kot oblika vstopa na tuje trge torej omogočajo podjetju vstop z nižjim 

obsegom investiranega kapitala, pri čemer ima lokalni partner že oblikovane prednosti 

poznavanja trga ter razvite lastne poslovne aktivnosti in funkcijska področja (npr. zaposleno 

delovno silo, proizvodne kapacitete, trženjsko infrastrukturo). Na ta način je vstop na trg 

predvsem hitrejši in fleksibilnejši, prilaganje posebnostim trga krajše, novo pravno-politično 

okolje pa bistveno manj vplivno za podjetje, ki vstopa na tuji trg. Skupna vlaganja so še 

posebej primerna za trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva ali pa tuja 

vlaganja celo prepovedujejo. Lokalni partner lahko s partnerstvom pridobi obilico trženjskih, 

poslovodskih, organizacijskih in drugih znanj (to je še posebej tipično pri vstopih 

multinacionalk), sonaložbenik pa pridobi dostop na trg v obsegu, ki ga sam zaradi pravno-

regulativnih razlogov ne bi mogel pridobiti. Slednje je pomembno predvsem takrat, ko države 

ne dovoljujejo (ali omejujejo) neposrednih tujih vlaganj od začetka ali prevzemov (torej ne 

dovoljujejo tujih neposrednih naložb v popolni lasti tujih podjetij ali posameznikov). Države 

lahko predpisujejo tudi obvezen delež lokalnega kapitala pri vstopu tujih podjetij na trg, zato 

so skupna vlaganja v takšnih primerih ustrezna oblika (rešitev) vstopa (Makovec Brenčič idr. 

2006, 69). 

Ostale vzroke razvoja skupnih vlaganj kot vstopnih oblik najdemo tudi v komplementarnosti 

tehnoloških, managerskih ali drugih sposobnosti podjetij, ki lahko partnerjem omogočijo 

razvoj novih možnosti ali celo razvoj novih dejavnosti (npr. multimedijska tehnologija, pri 

kateri podjetja združujejo informacijsko procesiranje, komunikacijo in medije). Pomemben 

vzrok vstopa na tuje trge v obliki skupnih vlaganj je tudi dejstvo, da sta vstop in 

prepoznavnost na trgu bistveno hitrejša, če delujejo podjetja na izbranem trgu skupaj z 

lokalno prepoznavnim podjetjem. V zadnjem desetletju mnogo skupnih vlaganj narekuje 

izjemno zahteven razvoj raziskav in razvoja, tako kapitalskega kot po obsegu znanj in 

ustrezne delovne sile. Razvoj nekaterih proizvodenj je izjemno velik in zelo drag, obenem pa 

nujen za dosego konkurenčnih prednosti (npr. gumarska, telekomunikacijska, kemična 

industrija). Velikokrat so vzroki nastanka skupnih vlaganj zelo enostavni: manjši proizvodni 

stroški, hitra razpršitev nove tehnologije in zagotovitev vstopa (Makovec Brenčič idr. 2006, 

69–70). 

Pri skupnih vlaganjih nastanejo glavne težave običajno pri koordinaciji in komunikaciji med 

partnerji ter različnih pogledih na razvoj poslovnih konceptov in strategij razvoja, celo ciljev. 

Velikokrat imajo tuji sonaložbeniki na lokalnih trgih težave pri nadzoru poslovanja skupnega 
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podjetja. Pri neposrednih naložbah na tuje trge je nadzor nad operativnimi in deloma 

strateškimi odločitvami prepuščen lokalnemu partnerju, končni nadzor izvaja matično 

podjetje, pri skupnih vlaganjih pa naj bi bil končni nadzor razdeljen sorazmerno v skladu z 

lastniškim vložkom. Pomembno je tudi, kako je sestavljeno poslovodstvo skupnega podjetja 

in od kod prihajajo glavni managerji. Pri skupnih vlaganjih lahko pride tudi do tveganja 

razširjanja znanja (kar ni nujno del politike partnerstva), saj lokalni partner (običajno) pridobi 

pravico izkoriščati lastniški know-how; ta nevarnost se sicer pojavlja predvsem takrat, ko 

partnerja ne nadzorujeta procesa poslovanja enakovredno oz. v skladu z njunimi lastniškimi 

vložki (Makovec Brenčič idr. 2006, 70). 

Prednosti, ki jih lahko prinese takšna strategija vstopa podjetju, ki najde na izbranem trgu 

ustreznega lokalnega partnerja, so prav gotovo že omenjeno poznavanje lokalnega trga, tržnih 

poti, obsega kapitala, odnosov z lokalnimi oblastmi, finančnimi inštitucijami, bankami, 

dobavitelji in odjemalci, ustrezne veščine (npr. managerske, trženjske, proizvodne), hitrejše 

obvladovanje kulturnih razlik ter bistveno krajša doba prilagajanja trgu (Makovec Brenčič idr. 

2006, 71). 

3.3.5 Strateške zveze 

Strateške zveze ali partnerstva (angl. stategic alliances) se v sodobnem mednarodnem 

poslovanju uporabljajo kot oznaka za podjetja, ki s sodelovanjem dosegajo na globalnih trgih 

skupne cilje. Mnogo avtorjev uvršča med te oblike tudi skupna vlaganja. V literaturi 

zasledimo dve skupini mnenj avtorjev o strateških zavezništvih. Prva skupina jih uvršča med 

razvite načine in oblike vstopa na tuje trge ter jih opredeljuje enakovredno kot vse ostale 

možne načine in oblike vstopa. Druga skupina avtorjev pa zastopa stališče, da so strateške 

zveze vendarle svojstvena oblika mednarodnega poslovanja, saj predstavljajo neke vrste 

platformo skupnega učenja, najpogosteje takega, ki temelji na skupnih raziskavah in razvoju 

ter učinkoviti delitvi trgov. Ta skupina torej poudarja poseben položaj strateških zvez v 

mednarodnem poslovanju podjetja (Makovec Brenčič idr. 2006, 71). 

Prav strateške zveze naj bi od 80-ih let dalje rasle po stopnji 20 do 30 % letno. Po mnenju 

številnih managerjev so različne oblike partnerstev najhitrejši in najcenejši način razvoja 

globalne strategije. Prednosti in slabosti takšnih partnerstev so enake kot tiste, ki so 

predstavljene pri skupnih vlaganjih, le da te oblike praviloma kapitalsko niso zavezujoče. 

Vsekakor pa strateških zvez, še posebej, če so te globalno usmerjene, ne smemo enačiti s 

skupnimi vlaganji. Ta so namreč običajno usmerjena na specifičen problem v poslovanju ali 

pa na en sam trg, strateške zveze pa so mišljene širše, saj dve ali več podjetij razvije skupno 

dolgoročno strategijo z namenom bodisi postati cenovni vodja in prevzeti vodilni tržni položaj 

bodisi izvajati strategijo diferenciacije bodisi uporabiti kombinacijo obeh načinov. Odnos je 

pri tem recipročen, saj ima vsak partner določena specifična znanja ali prednosti (moči) in jih 

tudi deli z drugimi. Vizija razvoja takšne zveze prav tako ni usmerjena na en sam trg, ampak 
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globalno ali vsaj regionalno. Če je zveza organizirana horizontalno, sta delitev in prenos virov 

med podjetji kontinuiran proces. V primeru vertikalne organiziranosti pa vsako izmed podjetij 

ohranja avtonomijo središčnih prednosti, gradnja sinergij pa se odvija na skupno določenih 

področjih poslovanja. Kadar podjetja poslujejo na trgih, ki so zunaj dometa partnerstva, 

ohranijo svojo nacionalno in ideološko identiteto. Tako poslujejo vse velike 

telekomunikacijske komunikacije. Motorola, ki se ukvarja z brezžično telefonijo in na podlagi 

strateških zvez vstopa tudi na tretje, (kulturološko in geografsko) zelo oddaljene trge. 

Podobno koristi prednosti strateških partnerstev tudi Nike in številna druga podjetja. Vsi 

navedeni sistemi partnerstev temeljijo na dolgoročnih vstopih v zveze in ne le kratkoročnih 

usmeritvah sodelovanja. Ključni dejavniki uspeha vseh zvez so skupna vizija in poslanstvo, 

enakovrednost partnerstva, skupna kultura, učinkovita organizacija in proaktiven 

management. Strategije sodelovanja (kooperacij) prepoznavamo tudi v azijskem svetu. 

Posebej izstopa pristop keiretsu, ki so ga razvila uspešna japonska podjetja in ga delno 

prenesla tudi v zahodni svet. Mnogi avtorji enačijo pristop keiretsu z obliko organiziranosti in 

delovanja kartela, ki dominira trgu in omejuje konkurenco. Tipičen primer uspešnega pristopa 

keiretsu je multinacionalka The Mitsubishi Group; pri tem pristopu pa seveda ne smemo 

pozabiti na pomembno vlogo in vpliv države (Makovec Brenčič idr. 2006, 71–72). 

Strateške zveze lahko torej opredelimo tudi kot zvezo med podjetji, pogosto nekdanjimi 

tekmeci, v katerih omogočajo združene moči partnerjev ustvarjanje boljših pozicij na 

globalnih trgih. Opredelimo jih lahko tudi kot obliko povezave dveh ali več samostojnih 

podjetij, ki usklajujejo svoje vire in prednosti v skupne ciljne namene. Viri in prednosti, ki se 

povezujejo (združujejo) ali sinergično uporabljajo, so lahko know-how, proizvodnja, trženjska 

znanja ali katerekoli druge posebne veščine in znanja, ki so jih razvila podjetja. Osnovni 

predpogoj uspešnega in učinkovitega delovanja takšnih zvez je temeljito medsebojno 

poznavanje partnerjev in njihovih podjetniških kultur ter enotnost ciljev takšnih zvez. Skupna 

vizija, cilji, jasna razmejitev sodelovanja in konkurence ter doseganje dogovorov o ključnih 

vprašanjih so izhodišča učinkovitega delovanja takšnih zvez. Zato je smiselno, da so takšna 

zavezništva dolgoročna in da partnerji na trgu učinkovito pozicionirajo čim več skupnih 

sinergičnih učinkov (Makovec Brenčič idr. 2006, 72). 

3.3.6 Primer strateške zveze – prenosni računalniki 

Prenosni računalniki spadajo v sklop izjemno hitro rastočih tržnih niš. V letu 1994 je znašala 

njihova prodaja v svetu 8,6 milijonov USD, v letu 1996 pa že 12,6 milijonov USD. Prodaja se 

je povečala za 46 %. Z nadaljevanjem takšnega trenda bi lahko lažji in zmogljivejši prenosni 

računalniki nadomestili osebne računalnike, zato ne preseneča, da povečanemu povpraševanju 

sledi povečana konkurenca ponudnikov. Tehnološko so bile konec 90-ih let v prednosti 

japonske multinacionalke. Na področju ekranov s tekočimi kristali, gibljivi diski ter čipov s 

spominom in tehniko miniaturizacije so tri družbe (Toshiba, NEC, Fujitsu) nadzorovale 29 % 

svetovnega trga. Ameriške družbe so tehnološko zaostajale, njihova prednost pa sta bili boljša 
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marketinška organizacija in svetovna mreža, s čimer so nadzorovale 31 % svetovnega trga 

(Kenda 2001, 222) 

Po mnenju poznavalcev je bila edina sprejemljiva rešitev za prihodnost strateška povezava z 

združevanjem obeh konkurenčnih prednosti vsake izmed skupin, torej v povezovanju podjetij 

z boljšo marketinško organizacijo in tistih z boljšo tehnologijo. Tudi sicer se vrsta ameriških, 

japonskih in evropskih podjetij povezuje prav po kriteriju združevanja prednosti in 

odstranjevanja slabosti. Izkušnje nadalje kažejo, da se v tekmi za velike projekte z velikimi 

vlaganji in visokimi tveganji, pa tudi z visokimi pričakovanimi donosi, lahko pojavljajo le 

multinacionalke in ne manjša samostojna in neodvisna podjetja. Slednji se namreč pojavljajo 

zlasti v vlogi outsourcinga v sklopu neke večje mednarodne organizacije (Kenda 2001, 222–

223). 

3.4 Investicijske oblike vstopa 

Zadnja skupina oblik vstopa so investicijske/naložbene/hierarhične oblike vstopa, pri katerih 

podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Pri teh 

oblikah vstopa se pojavi predvsem vprašanje, do kakšne stopnje naj podjetje nadzoruje 

delovanje lastnih oblik nastopov na tujih trgih. Nadzor je odvisen predvsem od razdelitve 

odgovornosti med matico (matičnim, domicilnim podjetjem) in hčerjo (lastno enoto) v skladu 

s sposobnostmi, razdeljenimi področji dela in cilji razvoja mednarodnega poslovanja. Pojavlja 

se tudi problem delitve vstopnih oblik: če enota na tujem trgu ni v 100 % lasti podjetja, ki je 

vstopilo na trg, ta oblika vstopa po teoriji namreč ni kategorizirana kot investicijska, ampak 

kot pogodbena oblika izvora. V praksi so ostre meje med posameznimi skupinami oblik 

vstopa vsekakor zabrisane; npr. skupno vlaganje na tujem trgu, pri katerem ima podjetje, ki je 

vstopilo, večinski (denimo 75 %) delež in večinski nadzor nad poslovanjem, prav gotovo ni 

zgolj oblika pogodbenega vstopa, temveč je po svoji vsebini povsem naložbena (hierarhična) 

oblika vstopa. Če je podjetje zainteresirano aktivnosti mednarodnega poslovanja na vstopnem 

trgu razširiti nad samo proizvodnjo, je vedno smiselno, da vstopi z lastnim kapitalom in 

investicijskimi oblikami vstopa ter tako nadzoruje tudi izvajanje drugih poslovnih funkcij 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 72). 

Med tipičnimi oblikami investicijskih načinov in oblik mednarodnega poslovanja 

obravnavamo naslednje: 

Prodajni zastopniki – distributerji (angl. domestic-based sales representatives) 

Prodajni zastopniki so običajno locirani na enem trgu, največkrat domicilnem, in potujejo na 

druge trge z namenom izvajanja prodajne funkcije. Če je prodajni zastopnik zaposlen v 

domicilnem podjetju, potem ima seveda nad njim podjetje bistveno večjo kontrolo, kot če gre 

za neodvisnega zastopnika ali distributerja, ki dela v svojem imenu in za svoj račun. Če 
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prodajnega zastopnika zaposluje domicilno podjetje, potem je ta tudi bistveno bolj kot 

neodvisni zastopnik predan poslovanju, viziji in razvoju podjetja. Prav tako je boljše tudi 

njegovo poznavanje in informiranje o delovanju podjetja. Še posebej je ta oblika vstopa 

primerna na ozko specializiranih medorganizacijskih trgih, kjer ima velik pomen visoko 

strokovno nakupovanje in poznavanje izdelkov podjetja, število odjemalcev pa je relativno 

majhno. Ti odjemalci, ki so po obsegu kupovanja tudi večji, namreč zahtevajo tesen odnos z 

dobaviteljem in dober razvoj ali vzdrževanje dobaviteljsko-odjemalskih odnosov (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 73). 

Rezidenčni prodajni zastopniki/prodajne podružnice/lastne prodajne enote na tujem (angl. 

resident sales representatives/foreign sales branch/foreign sales subsidiary) 

V vseh treh oblikah je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg. Na ta način se bistveno bolj 

približamo kupcu, pri čemer moramo upoštevati način sklepanja poslov oz. sprejemanja 

naročil (ta je lahko bistveno bolj primeren za občasen prihod prodajnega zastopnika kot pa 

trajno prisotno enoto) ter samo naravo izdelka (če gre za zelo kompleksen proizvod, ki 

zahteva poprodajne storitve, kot so servis, rezervne dele, potem je bolj smiselno biti prisoten 

na trgu neposredno). Včasih je celo smiselno oblikovati prodajno podružnico (ta je podaljšana 

roka podjetja na tujem trgu in pravno-formalno del domicilnega podjetja) ter vanjo vključiti 

delovanje rezidenčnih prodajnih zastopnikov, če trg potrebuje tovrstno pokritje tržnih poti ali 

pa podjetje izvaja tovrstno trženjsko strategijo poslovanja. Velikokrat je z vidika prodajne 

pokritosti trga in ustreznega organiziranja poprodajnih storitev potrebno tudi ustanavljanje 

lastne prodajne enote na tujem (ta deluje kot lokalno podjetje na vstopnem trgu), ki je 

ustanovljena v skladu s pravno ureditvijo tujega trga ter je v lasti in pod nadzorom 

ustanovitelja to je matičnega podjetja na domicilnem trgu. Lastne prodajne enote na tujih trgih 

izvajajo popoln nadzor nad prodajno funkcijo. Podjetje velikokrat obdrži centralno trženjsko 

funkcijo in nadzor izvajanja v domicilnem podjetju, medtem ko lokalne prodajne enote 

oblikujejo tisti del trženjske (prodajne) strategije, ki usmerja trženje na lokalnem trgu. To 

pomeni, da so vsi izdelki v skladu z naročili enote iz matičnega podjetja, prodajna enota pa 

poskrbi za naročila in njihovo izvedbo. Pri tem si matica in hči medsebojno obračunavata 

cene. Govorimo o t. i. notranjih transfernih cenah, ki lahko predstavljajo velik problem pri 

medsebojnem poslovanju matice in enote, lahko pa tudi prednost, če obe usklajeno sledita 

razvojni politiki matice oz. enote (Makovec Brenčič idr. 2006, 73). 

Osnovno izhodišče ustanovitve samostojne prodajne enote na tujem, vstopnem trgu, je prav 

gotovo biti bližje kupcu, obenem pomeni prenos avtonomije in odgovornosti za izvedbo 

prodajne funkcije na lastne podenote. Kljub temu podjetja s takšnimi vstopnimi oblikami 

velikokrat izkoriščajo prednosti, ki jih nudi vstopni trg (npr. davčne) še posebej takrat, ko je 

matica oz. domicilno podjetje locirano v državi z visokimi stopnjami obdavčitev poslovanja 

(še posebej dobička, ki je zato velikokrat predmet prenosa med enotami in matico). Ne glede 

na možnosti pa je potrebno hkratno upoštevanje domačih in tujih davčnih predpisov, kar 
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velikokrat omeji obseg poslovanja (npr. dvojne obdavčitve) (Makovec Brenčič idr. 2006, 

73,74). 

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

subsidiary) 

Podjetja ob vstopu na trg velikokrat vidijo dober razvoj tržnega potenciala in možnosti trženja 

izdelkov/storitev na dolgi rok, želijo slediti konkurenci ali biti pred njo ter pridobiti dobro 

izhodišče za regionalno usmerjeno strategijo poslovanja. Takrat je smiselno, da investirajo v 

lastno prodajno-proizvodno enoto na tujem trgu. Seveda se z večanjem obseg investicije 

vstopa, s tem pa tudi nadzora in avtonomije poslovanja, večajo tudi tveganja, kar velja za vse 

oblike vstopa: ob večjem nadzoru in avtonomiji večje tveganje. Takšen vstop na trg je 

izhodiščno dolgoročno naravnan, saj lahko kratkoročni učinki le redko odtehtajo obsežnost 

investicije. Poleg tega je tudi proces prilagajanja in razumevanja delovanja lokalnega trga 

dolgotrajen, zlasti, če podjetje pred tem ni imelo na trgu nikakršne (niti posredne) oblike 

delovanja (Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 

Vzroki, ki jih podjetja navajajo za ustanavljanje prodajnih in proizvodnih podjetij na tujih 

trgih, so predvsem ohranjanje poslovanja in boj za dvig ali ohranjanje tržnih deležev (kot 

oblika obrambne strategije, npr. ker so visoke vstopne (carinske) omejitve omejevale vstop 

japonskih blagovnih znamk, sta Nissan in Toyota v Veliki Britaniji ustanovila lastne 

proizvodne in prodajne enote), nove oblike poslovanja – pridobitev novih poslov (lokalna 

proizvodnja predstavlja visoko stopnjo predanosti trgu in dober načina za izbor novih 

dobaviteljev, še posebej na medorganizacijskih trgih, kjer so storitve in zanesljivost izjemno 

pomemben del vzdrževanja odjemalsko-dobaviteljskih odnosov in nakupnih odločitev), 

prihranek stroškov (zmanjšanje stroškov, kot so stroški delovne sile, materiala, transporta), 

izogibanje vladnim omejitvam, ki ovirajo neposreden izvor določenih izdelkov (visoke carine, 

neadministrativne omejitve) (Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 

Sestavljalnice, skladišča (angl. assembly operations) 

Sestavljalnice in skladišča so oblika proizvodne enote na vstopnem trgu. Podjetja velikokrat 

zaradi zahtevnosti proizvodnje ali strateških razlogov opravljajo glavni (kapitalski, razvojni, 

zahtevnejši) del proizvodnih procesov doma, del pa jih lahko prenesejo na vstopne trge. 

Vzroki za to so nižji stroški (npr. delovne sile), nižje vstopne omejitve za sestavne dele v 

primerjavi s končnimi izdelki, izdelek je v ustrezni fazi življenjskega cikla ali pa so deli 

izdelka proizvedeni v različnih delih sveta (angl. multioutsourcing) in jih je zato smiselno 

sestavljati na končnem vstopnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 



22 

Regionalni centri (angl. regional centres/headquarters) 

Takšni centri lahko prevzemajo zgolj funkcijo trženja in prodaje ter prodajnih in poprodajnih 

storitev na lokalnih in celotnem regionalnem delu ali pa prevzemajo celovito izvajanje vseh 

poslovnih funkcij. Regionalni centri so eden izmed načinov sodobnega »ustvarjanja trgov«. 

Da se poslovanje v celotni regiji ustrezno uravnava, nadzoruje in strateško razvija, so 

odgovorni regionalni centri ali vodilne države (npr. podjetje ima svoje enote v večini držav 

evropskega trga, vendar je vodilno podjetje locirano v Franciji, npr. Microsoft ima za regijo 

Vzhodne in Srednje Evrope regionalni center na Dunaju). Pri tem imajo centri ali vodilne 

države nalogo, da usklajujejo poslovne strategije in strategije posameznega trga s celotno 

strategijo razvoja podjetja, zagotavljajo harmonično (in ne medsebojno konkurenčno ali 

sovražno) delovanje enot, identificirajo sinergije ter jih izkoriščajo znotraj in med enotami oz. 

trgi. Pri tem morajo imeti takšni centri tudi vlogo podpornika posameznim enotam: 

»prevajajo« globalne strategije v lokalne (prilagojene posameznim trgom) ter nudijo ustrezno 

pomoč pri strateškem razvoju lokalnih enot. Pri tem je zelo pomembno, kako se razvijajo in 

prenašajo sposobnosti poslovanja s centra na enote, kako se zagotavlja kakovost človeških 

virov v enotah in trgih, kje je locirana proizvodnja in kako se izkoriščajo pravno-formalne 

omejitve (prednosti) posameznih trgov (Makovec Brenčič idr. 2006, 75). 

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

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

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

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

podjetje tarčo na ciljnem trgu in izvede prevzem. Podjetje lahko seveda alternativno razmišlja 

tudi o investiciji od začetka. Velikokrat namreč na vstopnih trgih ni podjetja, ki bi bilo 

primerno za prevzem, ali pa ga od tega odvračajo potencialne težaven prevzema. Podjetje se 

lahko tako odloči, da želi investicijo nadzorovano izpeljati od začetka – nakup ustrezne 

lokacije za gradnjo, gradnja in izvedba celostne strategije vstopa. Investicije od začetka so 

seveda bistveno dolgotrajnejše, vendar po njih rada posegajo podjetja, ki želijo razviti 

integrirano obliko in lastno razpoznavno strategijo delovanja na vseh trgih. Pri tem se 

izognejo tudi odpravi ukoreninjenih navad in praksi predhodno delujočega podjetja, saj ta 

podjetja postavijo sama tako tehnološki kot človeški del delovanja. S tem se izognejo 

potencialno spornim situacijam pri razlikah v organizacijskih kulturah in pridobljenih normah 

delovanja v podjetju (Makovec Brenčič idr. 2006, 75). 

Prevzemi in investicije od začetka so v zadnjih desetih letih kot oblika neposrednih naložb 

najhitreje rastoče oblike mednarodnega poslovanja najuspešnejših mednarodno delujočih 

podjetij, predvsem multinacionalk. Po mnenju nekaterih avtorjev predstavljajo prevzemi 

iskanje bližnjic in izkoriščanje sistemskih slabosti in možnosti (v državi in v podjetjih). Iz 

tega razloga so tudi bistveno večja tveganja. Predvsem sta vprašljivi dolgoročnost obstoja 
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prevzetega podjetja in ohranitev njegovih vitalnih funkcij. Kljub pogosto negativnemu odnosu 

javnosti do prevzemov pa po analizah sodeč ravno ta oblika vstopov dosega izjemno visoko 

stopnjo letne rasti in se, v nasprotju s pričakovanji, v pretežni meri ne odvija kot sovražna, 

temveč predvsem kot sinergično-prijateljska oblika razvoja prevzemnega in prevzetega 

podjetja (Makovec Brenčič idr. 2006, 75,76). 

Pri prevzemih je prav gotovo najpomembnejše ustvarjanje sinergij. Preko 30 % učinkov se v 

praksi dosega s standardizacijo, 50 % preko prenosa znanja, 20 % pa z vzajemnim vplivanjem 

obeh podjetij. Iz tega lahko sklepamo, da je osnovni vir sinergije in dobrega (so)delovanja 

prevzetega in prevzemnega podjetja znanje in ne kapital ali tržna moč. Čeprav se prav pri 

prevzemih pogosto pojavljajo t. i. prikriti (negativni) nagibi, ki velikokrat izhajajo iz moči 

managementa, pa ti ne bi smeli prevladati ali ogroziti splošnega pomena prevzemov pri rasti 

in razvoju mednarodnega poslovanja podjetja. Tako današnji prevzemi v večini temeljijo na 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 76): 

− delitvi tveganj in vstopu na trge, 

− doseganju večjih dobičkov (finančno in trženjsko), 

− sinergičnih nagibih, ki zajemajo vsa poslovna področja, 

− defenzivnih nagibih, ki izhajajo iz potreb po hitrem prestrukturiranju, ki so bodisi 

posledica dogajanja na trgu (in širšem okolju), dozorelosti in zasičenosti trga bodisi 

napačnih odločitev v poslovodenju podjetja. 

Kljub pozitivnosti navedenih nagibov so prevzemi visoko tvegana oblika vstopa na trge, saj 

predstavljajo tudi visoko stopnjo angažiranja virov podjetja. Vzroki neuspešnosti prevzemov 

se skrivajo predvsem v enostranskosti razumevanja prevzemov (npr. samo finančni cilji), 

pretiranem upoštevanju dosežkov iz preteklosti, nedodelanih nagibih in odnosih med podjetji, 

pomanjkanju komunikacije in razprav o vodenju prevzetega podjetja, precenjenosti prevzema, 

premajhnem poznavanju trga, na katerega vstopa prevzemnik, s tem, da ni ustreznega prenosa 

znanja veščin, ni ustrezne motiviranosti razvoja (Makovec Brenčič idr. 2006, 76–77). 

Veliko napovedi razvoja načinov in oblik mednarodnega poslovanja, predvsem strategij 

vstopa, temelji na najbolj tveganih oblikah, to je neposrednih investicijah. Trendi 

napovedujejo prevzeme kot obliko neposrednih kapitalskih vstopov predvsem na področju e-

trgovine, medijev, računalniške proizvodnje, bank in zavarovalnic. Trend prevzemov se še 

zdaleč ni končal, tako kot se še ni dobro začel trend razvoja investicij od začetka predvsem v 

manj razvitih ali nezasičenih trgih, pa naj gre za trgovinske vstope, preselitev proizvodnje ali 

pa celovite investicije od začetka. Zato bo intenzivni razvoj podjetij v mednarodnem 

poslovanju še nekaj časa izhajal iz visoko tveganih, a zelo nadzorovanih oblik vstopov, kot so 

prav neposredne investicije v obliki prevzemov ali investicij od začetka (Makovec Brenčič 

idr. 2006, 77). 
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4 PREDSTAVITEV BLAGOVNE ZNAMKE RED BULL 

Dietrich Mateschitz je izjavil: »Trg za Red bull še ne obstaja, zato ga bomo ustvarili.« Tako 

pravi Furweger (2013, 17). Prav tako je pisalo v prvih predstavitvenih brošurah, ki jih je sredi 

osemdesetih let prejšnjega stoletja delil le on. Njegova na prvi pogled malone utopična 

napoved se je uresničila. Danes je Red bull s svojih glavnim proizvodom na trgu prisoten že 

petindvajset let. Majhno podjetje se je v tem času razvilo v globalni koncern (Furweger 2013, 

17). 

 

Slika 1: Logotip blagovne znamke Red bull 

Vir: Red bull 2013. 

4.1 Zgodovina nastanka blagovne znamke 

Zgodba velikega uspeha se je za avstrijskega Štajerca Dietricha Mateschiza, ki je bil v začetku 

osemdesetih let direktor mednarodnega trženja za nemško zobno pasto, leta 1982 začela na 

Tajskem, kjer je odkril pijačo Krating Daeng, ki je zdravila njegovo izčrpanost zaradi 

medcelinskih poletov in časovne razlike. Krating Daeng prevedeno pomeni rdeči bizon, zaradi 

poživljajočega učinka pa so ga Tajci imeli zelo radi. Legenda se je porodila v hongkonškem 

hotelskem baru, kjer je Mateschizu prišlo na misel, da bi lahko tovrstno pijačo prodajal izven 

Tajske. Čez dve leti je ustanovil podjetje Red bull skupaj z izumiteljem krating daenga, 

Chaleom Yoovidnyajem. Vsak je v posel vložil po pol milijona dolarjev, Matescitz pa je 

osebno razvil izdelek in sčasoma ustvaril edinstven tržni pristop, ki je znatno pripomogel k 

priljubljenosti in širitvi rdečega bika po zemeljski obli (Šuljić 2011). 

Leta 1987 je Red bull energy drink, kot se glasi polno ime, prišel na avstrijski trg. V prvih 

letih se je domača prodaja vsako leto podvojila, kmalu za tem pa je začel prodajati po drugih 
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deželah. Prva država, v katero so začeli izvažati, je bil Singapur. Med prvimi pa smo bili tudi 

Slovenci, že pred osamosvojitvijo. Dve leti za nami so njegovo prodajo dovolili tudi v 

Nemčiji, leta 1994 je začel zavzemati Otok in leta 1997 je posel zacvetel tudi v Kaliforniji 

(Šuljić 2011). 

Svetovni preboj se je zgodil konec devetdesetih let. Koncern je leta 1997 tako rekoč v 

mesečnem ritmu začel osvajati nove trge in prihodki so se vzporedno povzpeli na vrtoglave 

številke. Posebej strm je bil vzpon leta 1999. V primerjavi z letom poprej, ki je že tako 

prislužil rekorden rezultat, so se prihodki več kot podvojili. Ker je bilo leto 2000 skoraj enako 

uspešno, je ekonomska revija »Trend« Mateschitza razglasila za pravo osebnost leta novega 

tisočletja (Furweger 2013, 33). 

Konec leta 2010 je Red bull v 161 državah zaposloval več kot 7700 ljudi. Največjo rast so v 

minulem letu imeli na japonskem, turškem, brazilskem, nemškem in ameriškem trgu. V 

devetdesetih letih je kmalu postalo jasno, da se Red bull »prime« kamor pride, ker ni šlo le za 

eno blagovno znamko, ampak povsem nov izdelek, ki je ustvaril svojo tržno kategorijo in 

podal definicijo energetskih pijač. Predvsem pa je Mateschitz vedel, da dober izdelek ni 

zadosten razlog za uspeh in da sodobna prodaja nujno vključuje uspešno trženje. Tako je bil 

že leto dni po začetku prodaje Red bull vpleten v preizkušnjo »Dolomitenman«, sestavljeno iz 

gorskega teka in gorskega kolesarjenja, 'paraglidinga' in kajaka. Leto za tem so spoznali 

prvega voznika formule ena, rojaka Gerharda Bergerja, s svojo ekipo pa so v formulo ena 

vstopili leta 1995 in lani dočakali svojega svetovnega prvaka Nemca Sebastiana Vettla (Šuljić 

2011). 

4.2 Globalna strategija blagovne znamke 

V treh letih od ustanovitve podjetja do odobritve proizvoda je Mateschitz temeljito opravil 

domačo nalogo ter izdelal marketinško strategijo, ki je omogočila kasnejši preboj. Od vsega 

začetka se je zavedal, da želi svojo pijačo umestiti kot izdelek višjega cenovnega razreda.Za 

to je bila potrebna skrajno dognana oglaševalna kampanja. Pijača Red bull je bila po eni strani 

zelo draga, po drugi je šlo za nov proizvod, za katerega tržišče sploh še ni obstajalo. Najprej 

je bilo treba ustvariti potrebo. Potencialnim strankam je bilo treba pojasniti, zakaj Red bull, ki 

ga doslej sploh niso poznali, zdaj nujno potrebujejo. Novopečeni podjetnik Mateschitz je pri 

tem prosil za pomoč nekdanjega sošolca s fakultete Johannesa Kastnerja. V Lienzu rojeni 

Kastner je tako kot Mateschitz po študiju odšel v sosednjo Nemčijo in tam ustanovil 

oglaševalsko agencijo »Kastner&Partner«. Kastner je imel pri strmem vzponu Red bulla 

osrednjo vlogo. Izpod njegovega peresa izvira tako edinstven slogan »Red bull ti da krila« kot 

kampanja s svežimi in drznimi stripovskimi oglasi. Red bull naj bi bil že od samega začetka 

drugačen, kar tudi zadeva trženje (Furweger 2013, 26). 
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Marketinško pojavnost so z leti krepili in se pojavljali v številnih športih za mlade, ki so jih 

po potrebi tudi sami izumili. Eden takih je slavni dogodek »Flugtag« (Flugtag v nemščini 

pomeni dan za letenje oz. letalski dan), na katerem prijavljeni sami sestavijo svoje leteče 

objekte in z njimi poskušajo poleteti kar se da daleč. Nato so sledili fascinantni skoki v vodo, 

ki jih kot turnejo izvajajo po celem svetu. Potem so se razširili na 'freeride' gorske kolesarske 

dirke, 'downhill' drsanje, 'freestyle' motokros, letalske dirke 'air race' in še bi lahko naštevali 

sveže, drzne in adrenalinske športne panoge (Šuljić 2011). 

Vmes se je imperij Red bulla s posamičnih športov preselil tudi na ekipe in moštva, ki 

nastopajo v internacionalnih ligah. Te so nogometne ekipe v Braziliji, Nemčiji, ZDA ter 

Avstriji. Poleg nogometnih ekip so sponzorirali tudi formulo ena, hokej ter posameznike v 

»klasičnih« športih od skakalca Adama Malysza, motorista elitne Moto GP skupine Danija 

Pedrose, smučarke Lindsey Vonn do številnih drugih (Šuljić 2011). 

Red bull je nov in drugačen. To ne velja le za pijačo in za oglaševalsko kampanjo, temveč 

tudi za strukturo koncerna. Trenutno se na svetu proda več kot štiri milijarde pločevink, kljub 

temu pa bomo v okolici centrale v kraju Fuschl am See zaman iskali proizvodne hale z rdečim 

bikom na vratih. Red bull ne razpolaga z lastnimi obrati ali skladišči. Podjetje nima niti 

voznega parka za dostavo pijače. Za to skrbijo različne špedicije. Medtem ko številni veliki 

koncerni drugim prepuščajo svoje marketinške in oglaševalske aktivnosti in s tem 

zagotavljajo dober dohodek mnogim profesionalcem, je Red bull dosledno ubral obratno pot. 

Tujim rokam je prepustil proizvodnjo in distribucijo, sam pa skrbi izključno za prodajo in 

oglaševanje. Koncer Mateschitza je v bistvu močan marketinški stroj (Furweger 2013, 53). 
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5 ANALIZA DELOVANJA ZASTOPNIŠKEGA PODJETJA 

5.1 Predstavitev podjetja 

Roiss DVA, d. o. o., je podjetje, ki je v poslovnem imeniku registrirano kot podjetje za 

trgovino, gostinstvo in prehrano. Podjetje se ukvarja z uvozom in distribucijo energetskega 

napitka globalne blagovne znamke Red bull. Šteje do 19 zaposlenih z uradnima zastopnikoma 

Milharčič Tjašo in Danilom. Podjetje je nastalo leta 1993, ko je Danilo Milharčič globalnemu 

podjetju Red bull izkazal interes za uvoz in distribucijo njihovega izdelka na slovenskem trgu. 

Odgovor je bil v najprej negativen, Red bull ni bil zainteresiran plasirati njihovega izdelka na 

slovenski trg. 13. aprila 1993 pa so zasebno odkupili dve paleti Red bulla in avgusta istega 

leta začeli s prodajo. Kasneje je v globalnem podjetju Red bull nastopila menjava vodje 

prodaje, kateremu se je ponovno izkazalo interes za uvoz njihovega izdelka v Slovenijo, 

slednji pa je v poslovanje privolil in tako je poslovanje in sodelovanje med zastopniškim 

podjetjem in globalno blagovno znamko steklo. Uradni uvoz Red bulla za Slovenijo se je 

začel oktobra 1993 (Milharčič 2013). 

5.2 Strategija podjetja 

Strategija prodaje podjetja Roiss DVA, d. o. o., temelji na misli, da mora vsak bar, gostilna, 

klub, restavracija poleg vseh nakupovalnih trgovskih verig in trafik prodajati energetski 

napitek Red bull, Red bull mora 100 % pokrivati slovenski trg. Sami so se odločili za 

prodajno strategijo, ta pa je v osnovi potniški sistem »Iz ust do ust, od vrat do vrat«. Na 

samem začetku poslovanja so pristopili do še pred kratkim slovenskega trgovca Mercator, 

d. d., ki jih je brezpogojno zavrnil. Prvi večji kupec je bil Petrol, d. d., ki je bil trdna odskočna 

deska in je pripomogel, da je poslovanje steklo (Milharčič 2013). 

Kar zadeva konkurente, jih najbolj skrbijo trgovske blagovne znamke , kot so na primer 

energetski napitki Mercator, Špar, Tuš in podobni. Tej svoj izdelek namreč ponujajo po 

bizarno nizki ceni, nimajo pa trenda in marketinškega oglaševanja, ki Red bull ohranja v 

prednosti. Ostali konkurenti, ki imajo za seboj ime in relativno močan marketing, so Shark, 

Burn (izdelalo ga je globalno podjetje Coca-Cola z namenom prehiteti Red bull, in jim nato ni 

uspelo), Monster in podobni, teh pa se podjetje ne boji, saj svoj izdelek tržijo dražje in v 

veliko manjšem obsegu kot Red bull, tudi na globalnem trgu. Od leta 1995 se je na tržiščih 

pojavilo približno 250 posnemovalcev, a njihovo poslovanje ni steklo in so svoj obrat 

enostavno opustili (Milharčič 2013). 

Podjetje Roiss DVA, d. o. o., svojo konkurenčnost ohranja tako, da poslovanje temelji na 

dolgoročnosti, korektnem odnosu do kupcev, nizkih maržah, 24-urni distribuciji, Red bull je 

cenejši kot v Avstriji, Italiji, Hrvaški, Madžarski, Slovencem je dostopen 24 ur na dan 

(Milharčič 2013). 



5.3 Aktivnosti podjetja v mednarodnem poslovanju

Podjetje Roiss DVA, d. o. o., izdelke prodaja samo na slovenskem trgu, 

mednarodnih trgih, izključno skozi uvozne aktivnosti

Avstrije in Švice, ki sta edini

podjetje odkupi cca. šest mio pločevink letno, kar globalnemu podjetju predstavlja 0,12

celotne prodaje. Roiss še dodaja, da se njihov trend prodaje giblje takole: od leta 1993 do 

2008 so dosegali 30 % letno 

letno. Take rezultate pripisuje 

ekonomijo leta 2009, absolutnemu siromašenju prebivalstva, z drugim izrazom 

»pavperizacija«, padcu BDP-ja ter rahli nasičenosti, saj je 

dvajset let (Milharčič 2013). 

Slika 2: Trend prodaje

5.4 Značilnosti poslovanja v zastopanju izdelkov blagovne znamke 

Glede na dejstvo, da podjetje 

razen redkih izjem, katerim dovoljujejo drugačen tip poslovanja preko zasebnega

med njimi je tudi Slovenija, izjeme so še Irska, Belgija, Bosna in Albanija, je na prvi pogled 

pričakovati oteženo poslovanje, v resnici pa ni tako. Na začetku poslovanja je podjetje Roiss 

le odkupovalo izdelek in ga prodajalo na slovenskem trgu. Kar zadeva m

strogo pod nadzorom principal, prav zaradi oblike njihovega poslovanja. 
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mednarodnem poslovanju 

izdelke prodaja samo na slovenskem trgu, aktivno pa posluje na 

trgih, izključno skozi uvozne aktivnosti. Izdelke uvaža iz tujine, natančneje iz 

Avstrije in Švice, ki sta edini državi, v katerih se polni Red bull za ves svet. V povprečju 

mio pločevink letno, kar globalnemu podjetju predstavlja 0,12

celotne prodaje. Roiss še dodaja, da se njihov trend prodaje giblje takole: od leta 1993 do 

 rast. Od leta 2009 do 2012 pa promet upada za pribl

letno. Take rezultate pripisuje drugi svetovni krizi, ki je pri nas začela občutno vplivati na 

ekonomijo leta 2009, absolutnemu siromašenju prebivalstva, z drugim izrazom 

ja ter rahli nasičenosti, saj je Red bull v Sloveniji prisoten že 

: Trend prodaje pločevink Red bulla na slovenskem trgu 

Vir: povzeto po Milharčič 2013. 
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njimi je tudi Slovenija, izjeme so še Irska, Belgija, Bosna in Albanija, je na prvi pogled 

pričakovati oteženo poslovanje, v resnici pa ni tako. Na začetku poslovanja je podjetje Roiss 

le odkupovalo izdelek in ga prodajalo na slovenskem trgu. Kar zadeva m

strogo pod nadzorom principal, prav zaradi oblike njihovega poslovanja. 
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na slovenskem trgu v letih  

Red bull 

v osnovi ustvarja hčerinska podjetja po celem svetu, 

dovoljujejo drugačen tip poslovanja preko zasebnega odjemalca, 

njimi je tudi Slovenija, izjeme so še Irska, Belgija, Bosna in Albanija, je na prvi pogled 

pričakovati oteženo poslovanje, v resnici pa ni tako. Na začetku poslovanja je podjetje Roiss 

le odkupovalo izdelek in ga prodajalo na slovenskem trgu. Kar zadeva marketing ima vse 

strogo pod nadzorom principal, prav zaradi oblike njihovega poslovanja. Marketinško 
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podporo je obravnavano podjetje začelo dobivati šele leta 1997, a v manjšem obsegu. Stroški 

oglaševanja so natančno določeni s pogodbo med principalom in obravnavanim podjetjem 

(Milharčič 2013). 

Poslovanje med podjetji je že od začetka steklo s klavzulo EXW (Ex Works), ta se uporablja 

še danes. Izbira klavzule temelji na skupnem dogovoru, da je principal tako omogočil podjetju 

Roiss, naj sam izbira prevoznike. Podjetje še dodaja, da so za prevoz najprej zadoščali 

kamioni. Zaradi večanja količin in zniževanja stroškov prevoza so nato prevažali z vlaki. Kar 

zadeva plačila, nam je podjetje zaupalo, da s principalom že od začetka poslujejo s 

predplačilom plačilom in se tako izognejo zamudam, nepotrebnim obrestim, raznim zapletom 

ter nevšečnostim (Milharčič 2013). 

Na vprašanje, kako je zastopniško podjetje povezano s principalom, nam je slednje 

odgovorilo, da na začetku poslovanja niso podpisovali nobenih pogodb. Podjetje je od 

principala odkupovalo izdelek in ga prodajalo na slovenskem trgu. Prvo pogodbo so z njimi 

podpisali leta 2003. Ta je bila distribucijska pogodba, ki natančno določa naloge in omejitve, 

prinaša pa tudi koristi. Konkretno jim pogodba določa, da morajo principalu pošiljati poročila 

o prodaji in realizaciji, določa jim cilj, da morajo stoodstotno pokrivati slovenski trg, omejuje 

in določa, da lahko izdelek prodajajo le na slovenskem trgu, ter da ne smejo tržiti nobenega 

izdelka, ki vsebuje kofein, kar pa obravnavano podjetje ne obremenjuje, saj so edino podjetje 

med izjemami, ki posluje izključno samo s podjetjem Red bull. Pravica, ki si je obravnavano 

podjetje izborilo s pogodbo, je, da lahko principal na slovenski trg izdelek prodaja izključno 

njim. Tako si je tako izborilo naziv edinega zastopnika energetskega napitka Red bull za 

slovenski trg (Milharčič 2013). 

Roiss še dodaja, da medsebojno poslovanje ocenjujejo kot korektno. Upajo in si želijo, da 

tako ostane tudi v bodoče, čeprav je to včasih težko, ker predstavljajo principalu le 0,12 % 

celotne prodaje (Milharčič 2013). 

Preglednica 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

- izdelek je svetovno dobro prepoznan, 

- lokacija skladišč za lažjo dostavo po 
Sloveniji 

- visoke plače  

- neizkušenost operativnih delavcev 

- dolg staž na slovenskem trgu 

 

Nevarnosti Priložnosti 

- dodaten padec BDP-ja 

- konkurenčni izdelki 

- prekinitev pogodbe na strani principala 

- prevzem novih trgov 

- dodatna pomoč principala 

Vir: Milharčič 2013. 
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5.5 Raziskovalne ugotovitve 

Po opravljenem intervjuju, in natančni analizi odgovorov ugotavljamo, da podjetje Roiss 

dobro posluje. Drži se in spoštuje zakone, ki jih določa slovenska vlada, strmi k maksimiranju 

prodaje svojega izdelka, ima korekten odnos do svojih zaposlenih ter si želi tako obliko 

poslovanja ohranjati tudi v prihodnosti. 

Svojo strategijo prilagajajo željam principala, ta temelji na dejstvu, da mora Red bull 100 % 

pokrivati slovenski trg. Strategijo spoštujejo in dosegajo z konkurenčnimi cenami ter 24 urno 

distribucijo. Če se standardi dosegajo in običajno tudi se, s principalom ni nobenih zapletov. 

Če bi se pojavil drastičen upad prodaje, pa je principal pripravljen obravnavanemu podjetju 

priskočiti na pomoč z dodatnim oglaševanjem in svojo filozofijo prodaje. Prirejali bi športne 

dogodke, adrenalinske igre in podobne aktivnosti, ki jih Red bull konstantno prireja po celem 

svetu.  

Obravnavano podjetje z oglaševanjem nima skrbi, to ima strogo pod nadzorom principal. Po 

slovenskem trgu obravnavano podjetje obeša reklamne panoje in deli letake, vso ostalo 

Redbulovo oglaševanje organizira principal.  

Uspeh podjetja je dolga leta cvetel, prodaja je nenehno rastla vse do globalne recesije, ko je 

prodaja počasi pričela upadati, kot navsezadnje v celem ekonomskem sistemu.  

Konkurenti podobnega cenovnega razreda jih ne skrbijo, ker pokrivajo zelo majhen del tržišča 

in so po številkah prodaje še zelo za obravnavanim podjetjem. Največji trn v peti so trgovske 

blagovne znamke, ki svoj izdelek ponujajo po absurdno nizki ceni in jim na ta način 

»kradejo« odjemalce.  

Ugotavljamo tudi, da podjetje dobro skrbi in motivira svoje zaposlene s skupnimi 

prireditvami in izleti po raznoraznih destinacijah, obenem pa tudi opažamo, da se pogosto 

pojavljajo nesporazumi pri komuniciranju med vodstvom in delavci. 

Predlagamo uvedbo krajših sestankov, na katerih bi se pregledalo preteklo poslovanje, 

izboljšalo komunikacijo med vodstvom in delavci, predstavilo novosti in želje obeh strani.  
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6 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo poleg vstopnih strategij in globalizacije ter 

internacionalizacije predstavili globalno podjetje Red bull, opisali začetke in nastanek 

znamenitega energetskega napitka, ki ga danes pozna ves svet. Sami začetki, tako kot za 

večino, če ne prav za vsa podjetja, niso bili enostavni. Izdelati je bilo treba dobro strategijo 

prodaje in oglaševanja. Zgoraj navedenemu podjetju je to zelo dobro uspelo. V nekaj letih se 

je povzpelo na sam svetovni vrh, ter tako postalo vodilno in največje podjetje, ki trži 

izključno energetski napitek.  

Vse aktivnosti obravnavanega podjetja se zelo dobro ujemajo s pojmoma globalizacija ter 

internacionalizacija, obe smo poleg vstopnih strategij predstavili v prvem delu naše zaključne 

projektne naloge. Svetovni ekonomski trend vse bolj strmi oz. temelji na zgoraj navedenih 

izrazih. Globalizacijo je danes možno zaslediti skoraj pri vseh podjetjih, ne glede na to, s čim 

se ukvarjajo. Če pri poslovanju uporabljamo internet, se to lahko šteje kot neka oblika 

globalizacije, kot je že navedeno pojavne oblike so lahko najrazličnejše.  

V zadnjem delu smo obravnavali zastopniško podjetje, ki se ukvarja z uvozom ter distribucijo 

energetskega napitka Red bull za slovenski trg. Podjetje deluje že dvajset let, skoraj od 

samega začetka poslovanja globalne blagovne znamke. Je eno izmed redkih zasebnih podjetij, 

ki distribuirajo Red bull in se lahko pohvali da ima tako dolgoletne poslovne izkušnje. Začetki 

poslovanja in prodaje Red bulla v Sloveniji so potekali po klasični metodi »iz us do ust, od 

vrat do vrat«. Prvi večji kupec ki je nato omogočil podjetju hiter vzpon in dober temelj za 

nadaljnjo poslovanje je bil Petrol. Zaupali so nam še, da v poslovanju z principalom uživajo 

in se v taki obliki odnosa prepoznajo tudi v bodoče. Zavedajo pa se da nič ni večno, zato 

imajo pripravljene rezervne načrte za morebitne investicije, če bo postalo poslovanje z 

principalom negativno in ovirajoče. Natančnejših informacij ne izdajajo. Podjetje že od 

začetka pa vse do danes v ospredje postavlja pravičen odnos do zaposlenih ter poslovnih 

partnerjev, saj meni, da je to glavni ključ do korektnega in dolgoročnega poslovanja, kar je 

navsezadnje poleg oplemenitenja premoženja bistvo ekonomskega delovanja.  
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