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POVZETEK 

V magistrski nalogi smo raziskovali in preučevali možnosti in strategije vstopa na trge 

Latinske Amerike. Temeljne ugotovitve so, da se latinskoameriški trgi v zadnjem času 

intenzivno razvijajo in ponujajo mnogo trženjskih priložnosti, vendar so zaradi drugačnosti 

kulture in relativne odprtosti dokaj specifični. Za vstop na te trge je potrebna dobra priprava 

in načrtovanje ustrezne strategije vstopa na izbrani trg, ki mora vsebovati dobro poznavanje in 

upoštevanje kulturnih, ekonomskih in političnih posebnosti, pri vstopu pa je treba predvideti 

možne ovire in specifičnosti, kot so pritiski konkurence, korupcija, pomanjkanje ustreznih 

kadrov in izkušenj, znanje lokalnih jezikov ter nepredvideni stroški. 

Ključne besede: strategije, podjetja, vstop na trge, globalizacija, internacionalizacija, Latinska 

Amerika. 

 

SUMMARY 

In this master's thesis we researched and studied different possibilities and strategies for 

companies that wish to enter the Latin America markets. Our main findings are that the Latin 

America markets have been developing very intensively in recent years, offer lots of 

opportunities for doing business, but are very specific due to a different culture and its relative 

openness. A successful market entry requires good preparation and planning of the right entry 

strategy for the chosen market that needs to include a good understanding and consideration 

of the cultural, economic and political specialities of this region. On market entry companies 

must anticipate possible impediments and specialities such as experiencing competition 

pressure, corruption, lack of trained specialists, lack of experience, knowledge of native 

languages and unexpected expenditure. 

Keywords: strategies, companies, market entry, globalization, internationalization, Latin 

America. 
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1 UVOD 

Globalizacija in mednarodno poslovanje po eni strani olajšata življenje potrošnikom, po drugi 

strani pa podjetjem, ki se internacionalizirajo, nudita širitev na nove, hitro rastoče trge, 

pomagata krepiti njihovo konkurenčnost, pridobiti ideje za nove izdelke in inovacije ter 

omogočata dostop do najnovejših tehnologij. Vedno več podjetij se zato odloča za 

mednarodno poslovanje, ker jim to prinaša številne koristi. Številne raziskave kažejo, da so 

glavni razlogi za začetek poslovanja na tujih trgih oz. »going international« predvsem 

kakovost in proaktivnost vodstvenih oseb v podjetjih, ki sprejemajo filozofijo, načela in 

postopke mednarodnega trženja (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 23). Lahko pa se odločijo 

tudi iz razlogov, kot so doseganje ekonomije obsega, zasičenost domačega trga, majhen 

domači trg, velik potencial tujega trga ali usmerjenost k hitrejši rasti in širitvi podjetja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Kot vsaka pomembna poslovna odločitev se tudi vstop na tuje trge začne s temeljitim 

razmislekom, predpripravo, analizo in načrtom. Uspeh na tujih trgih je odvisen od mnogih 

dejavnikov. Ko se podjetje odloči za mednarodno poslovanje, mora kot prvo izbrati primerno 

vstopno strategijo. Ta odločitev bi morala odsevati analizo trženjskih potencialov, sposobnosti 

podjetja ter raven tržne vpletenosti in obveznosti, ki jih je vodstvo podjetja pripravljeno 

prevzeti. Koliko sredstev bo podjetje namenilo trženju na tujih trgih, je odvisno od njegovega 

stališča do tujih trgov (Cateora in Ghauri 2000, 260).  

Za večino podjetnikov je prva in najpomembnejša odločitev mednarodnih aktivnosti, ki bo 

vplivala na nekaj prihodnjih let poslovanja, način vstopa in delovanja na mednarodnih trgih. 

Žal pa ne obstajajo idealne strategije vstopa, saj lahko različne metode vstopa uporabijo 

različna podjetja za iste trge oziroma eno podjetje na več trgih (Kesič 2008, 5). 

Trenutne gospodarske razmere za podjetništvo ta hip tako v Sloveniji kot v Evropski uniji 

niso najbolj spodbudne, saj so marsikje tudi znotraj enotnega trga zaradi finančnega položaja 

držav članic poslovna okolja veliko manj prijazna kot pred leti. Spodbudno pa je, da se kljub 

temu v Sloveniji zavedamo dejstva, da je podjetništvo tisti generator razvoja, ki tudi v času 

krize najde svoje priložnosti in daje odlične rezultate. Izvoz še vedno ostaja ena glavnih 

komponent rasti in razvoja slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo se močno opira na izvoz, 

ta pa v družbenem bruto proizvodu po podatkih, dostopnih na spletnih straneh Ministrstva za 

gospodarstvo, dosega okoli 60 % in ostaja gonilna sila gospodarske rasti, kar je v kriznih 

časih še posebej pomembno. Usmerjeni smo predvsem na trge Evropske unije, kamor 

izvozimo tri četrtine vsega izvoza, naše največje izvozne partnerice pa so Nemčija, Italija, 

Avstrija, Francija in Hrvaška. Med izvozniki prevladujejo mikro podjetja, zato je tu vloga 

svetovalnih institucij izjemnega pomena, saj ponujajo celovit splet storitev za izvoznike v 
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vseh fazah njihovega mednarodnega poslovanja in so namenjene ravno mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem (Izvozno okno 2013). 

Slovenija je relativno majhen trg, zato je danes poslovanje na tujih trgih za slovenska podjetja 

postalo že skorajda pravilo in ne izjema. Na teh trgih so nove poslovne priložnosti, ki jih je 

veliko, v različnih oblikah sodelovanja, vendar se je treba za vstop na tuji trg temeljito 

pripraviti. Kot vsaka pomembna poslovna odločitev se tudi vstop na tuje trge začne s 

temeljitim razmislekom, predpripravo, analizo in načrtom, saj se brez tega lahko ta sprevrže v 

drago avanturo. Premišljen in načrtovan nastop na tujih trgih poveča uspešnost poslovanja 

podjetja v mednarodnem okolju in zmanjšuje možnost napak in nepredvidenih stroškov. Pri 

tem se vse bolj zavedamo tudi dejstva, da nastop na trgih Evropske unije ne bo dovolj. Pravi 

potencial predstavljajo v sedanjem času predvsem trgi Azije in Latinske Amerike, torej vsi 

hitro razvijajoči se svetovni trgi. 

Trgi Latinske Amerike za slovenska podjetja pomenijo izjemen in še neizkoriščen potencial, 

ki ga slovenski in tudi evropski podjetniki premalo izkoriščajo, to pa je ključna problematika, 

ki smo jo načrtovali v magistrski nalogi raziskati in preučiti. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je bil raziskati in preučiti strateško vlogo in pomen držav Latinske 

Amerike v razvojnih trendih globalizacije ter raziskati in preučiti ključne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike.  

Cilji magistrske naloge so bili:  

 raziskati in preučiti vlogo in pomen globalizacijskih trendov, 

 raziskati in preučiti razvojne trende mednarodnega poslovanja, 

 raziskati in preučiti strateško vlogo in pomen držav Latinske Amerike v razvojnih trendih 

globalizacije, 

 raziskati in opredeliti strategije vstopa slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike, 

 na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnje raziskovanje in razvoj. 

Raziskovalna vprašanja 

Zastavili smo naslednjih šest raziskovalnih vprašanj:  

 Kakšno vlogo igrajo trgi Latinske Amerike v sklopu razvojnih trendov globalizacije? 

 Kakšne so glavne značilnosti latinskoameriških trgov, ki jih morajo tuja podjetja pri 

snovanju strategij vstopa na te trge nujno upoštevati? 

 Kje so glavni potenciali latinskoameriških trgov, ki jih slovenska podjetja lahko 

izkoristijo? 
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 Kaj so glavne ovire in tveganja pri vstopu slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike? 

 Kaj so glavne značilnosti strategij vstopa slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike, ki 

so se izkazale za uspešne? 

 Ali imajo slovenski podjetniki pri pripravi in izvedbi vstopa na trge Latinske Amerike 

zadostno strokovno podporo in pomoč pristojnih državnih institucij? 

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del magistrske naloge je sestavljen iz 

teoretičnega dela. V njem smo na osnovi razpoložljivih (sekundarnih) virov poglobljeno 

preučili in analizirali: 

 trende s področja globalizacije in mednarodnega poslovanja,  

 značilnosti, potenciale in priložnosti trgov Latinske Amerike ter njihovo vlogo v 

mednarodnem poslovanju,  

 uveljavljene strategije vstopa podjetij na tuje trge. 

V tem delu magistrske naloge smo uporabili naslednje metode: 

 metodo opisovanja – deskriptivno metodo, 

 metodo povzemanja – metodo kompilacije, 

 metodo primerjanja – metodo komparacije. 

Na tak način smo dobili osnovo in izhodišča za izvedbo kvalitativne raziskave, ki smo jo 

izvedli v drugem delu magistrske naloge, kjer smo poleg tega uporabili tudi metodo analize in 

metodo sinteze končnih raziskovalnih ugotovitev. 

V drugem delu magistrske naloge smo se odločili za izvedbo kvalitativne raziskave s pomočjo 

pol strukturiranega intervjuja, ki nam je omogočil poglobljen vpogled v problematiko vstopa 

slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike, ki predstavljajo zelo velik potencial, ki pa ga 

žal slovenska podjetja odločno premalo izkoriščajo. V tem kontekstu smo raziskali in preučili, 

kaj so glavni razlogi za neizkoriščanje tako velikega trženjskega potenciala, ki bi lahko 

mnogim podjetjem dal nov zagon ter tako posledično odprl nove možnosti razvoja, širitve 

poslovanja, s tem pa tudi zaposlovanja mladih izobraženih kadrov, kar bi v končni fazi imelo 

pozitiven učinek tudi na gospodarsko rast Slovenije. 

Vzorec je bil namenski, vanj smo vključili 10 udeležencev, ki so vsakodnevno vpeti v 

poslovanje na trgih Latinske Amerike in so zato dobri poznavalci razmer na teh trgih ter 

prihajajo iz:  

 latinskoameriških gospodarskih družb, ki stalno živijo in delujejo na trgih Latinske 

Amerike, 

 slovenskih gospodarskih družb, ki živijo v Sloveniji, delujejo pa na trgih Latinske 

Amerike, 
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 veleposlaništev obravnavanih latinskoameriških držav. 

S takim vzorcem smo dobili triangulacijo po skupinah udeležencev, ki nam je podala različne 

perspektive na raziskovalni problem, s tem pa se je kredibilnost raziskave povečala. 

Za pol strukturiran intervju smo pripravili nabor osmih do desetih vprašanj, ki so nam služila 

kot vodilo, ob tem pa smo glede na situacijo in potek intervjuja postavljali še dodatna 

podvprašanja. Vseskozi smo se trudili, da smo postavljali obsežnejša vprašanja in spodbujali 

udeležence intervjuja, da so nam dajali obsežnejše odgovore, kar nam je omogočalo 

pridobitev kakovostnih podatkov. 

Intervju je z vsakim udeležencem trajal od 30 do 60 minut. Vsak intervju smo snemali, če so 

udeleženci privolili. V nasprotnem primeru smo si izdelali natančne zapiske. 

Pred izvedbo intervjuja smo vse udeležence seznanili z vsebino, namenom in cilji raziskave, 

načinom zbiranja in obdelave podatkov, načinom poročanja o rezultatih ter načinom in 

trajanjem hranjenja podatkov. 

Iz dobljenih posnetkov oziroma zapisov intervjuja smo z uporabo metode analize vsebine 

izdelali transkripcijo ali prepis, ki je vključeval dobesedne citate udeležencev. Na tej osnovi 

smo oblikovali kategorije in podkategorije, v katere smo razvrstili posamezne citate, glede na 

njihov pomen. V nadaljevanju smo se lotili kodiranja teh citatov po ključnih besedah in 

pomenu glede na udeleženca. Nato smo v naslednjem koraku vsako kodo dopolnili z 

neposrednim citatom udeleženca. Tako oblikovane citate udeležencev smo nadalje soočili s 

teoretičnimi izhodišči iz prvega dela magistrske naloge, na osnovi česar smo prišli do 

določenih ugotovitev, iz katerih smo smiselno oblikovali odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavljali smo, da trgi Latinske Amerike predstavljajo velik in še neizkoriščen potencial 

za različna slovenska podjetja, ki kljub gospodarski krizi še vedno zelo tradicionalno vztrajajo 

pri omejenem domačem in bližnjih evropskih trgih. Glavni razlog za to je nezadostno 

poznavanje trgov Latinske Amerike, pravil in načina poslovanja, zakonodajnih in poslovnih 

okvirov, carin, velike oddaljenosti ter iz tega izhajajočih negotovosti. Predpostavljali smo, da 

je internacionalizacija slovenskih podjetij pomemben element v prizadevanjih za razvoj in rast 

slovenskega gospodarstva, še posebej v gospodarsko hitro razvijajoče se svetovne regije, 

kamor sodi tudi področje Latinske Amerike.     

Raziskava ima tako geografske kot časovne omejitve. Geografsko omejitev predstavlja 

dejstvo, da smo analizirali samo države, ki jih geografsko prištevamo med države Latinske 
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Amerike. Časovno omejitev pa predstavlja analizirano obdobje. Poskušali smo pridobiti 

podatke za zadnjih pet let, na ta način predstaviti primerne srednje vrednosti za to analizirano 

obdobje ter predstaviti trende za prihodnost. Včasih določeni podatki niso dostopni, zato smo 

analizirali tiste, ki so bili dosegljivi. 

Naslednjo omejitev predstavlja tudi dostopnost vzorca za izvedbo intervjuja, namreč 

intervjuvanci so bili zelo zasedeni in pogosto na poteh v tujini, zato so težko našli čas za 

srečanje in izvedbo intervjuja.     

Omejitev je bila tudi ta, da so intervjuvanci varovali svoje poslovne skrivnosti in nam niso 

dali popolnoma iskrenih ali neposrednih odgovorov ter so nam tako mogoče tudi kaj 

zamolčali. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Globalizacija je svetovni razvojni trend in proces, ki močno zaznamuje svetovno 

gospodarstvo ter zelo spreminja strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. 

Globalizacija vključuje ekonomske, investicijske, politične, informacijske, finančne, kulturne 

in tehnološke prvine. V zadnjih letih sta razvoj informatike in tehnologij ter liberalizacija 

svetovnega gospodarskega prostora z odpravljanjem različnih ovir in nastankom svetovnih 

poslovnih mrež dala globalizaciji nove razvojne spodbude in pospešila njene procese. 

Globalizacija predstavlja močno soodvisnost in povezanost vseh udeležencev v svetovnem 

gospodarskem prostoru, žal ne le v dobrem, temveč tudi v slabem pomenu (Ruzzier in Kesič 

2011, 19). 

V poslovanju se pojem globalizacija uporablja za aktivnosti, ki se izvajajo na globalni ravni in 

ne le v posameznih državah. Globalizacija zajema različne trge in podjetja, ki se soočajo z 

globalno konkurenco, na drugi strani pa globalizacija označuje funkcionalno integracijo 

geografsko razpršenih aktivnosti. V smislu obsega aktivnosti, intenzivnosti medsebojnih 

povezav, vključitev kapitala in managementa globalizacija pomeni nekaj več kot 

internacionalizacija (Ruzzier in Kesič 2011, 28). 

Z globalizacijo nastajajo nove priložnosti in tudi nove pasti tako za ponudnike kot 

povpraševalce. Globalizacija je zgodovinski proces, ki vključuje v ožjem smislu trgovinske in 

finančne tokove, v širšem smislu pa gibanje ljudi in znanja (Kenda in Bobek 2003, 277). 

2.1 Vloga in pomen globalizacije  

Poznamo pet vrst podjetij (Kotler 1998, 61):  

 taka, ki poskrbijo, da se jim stvari dogajajo, 

 taka, ki si domišljajo, da se stvari dogajajo po njihovi zaslugi, 

 taka, ki opazujejo, kako se stvari dogajajo, 

 taka, ki se čudijo, kaj se je zgodilo in 

 taka, ki sploh ne vedo, da se je kaj zgodilo. 

Globalizacija pomeni spremembe, ko morajo podjetja začeti razmišljati globalno. To pa je 

pred naša podjetja postavilo izredno zahtevno nalogo. Podjetja, ki želijo obstati in se razvijati, 

morajo svoje poslovanje razširiti preko državnih meja, v katerih delujejo. 

Svet je postal en sam velik trg. Globalizacija pa je postopno združevanje tega sveta. S tem je 

olajšan pretok blaga, storitev, kapitala, tehnologij in delovne sile. Omogočila jo je širitev in 

razvoj informacijskih tehnologij in medomrežja. Oboje lahko pripomore k boljšemu življenju 

subjektov, lahko pa preraste tudi v njegovo nasprotje (Maher 2008, 6). 
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Za podjetja globalizacija pomeni osvajanje tujih trgov. Tu pa se nič ne dogaja samo od sebe, 

temveč je vse skrbno načrtovano in vodeno. Pomemben je aktiven pristop, ki je potreben za 

učinkovite in uspešne preboje onstran meja. Ti preboji zajemajo vse poslovne transakcije na 

trgovinski ali netrgovinski način. V trgovinski način sodijo premiki izdelkov, storitev, znanja, 

kapitala in trgovine, v netrgovinski način pa sodi proizvodnja v tujini. Obseg aktivnosti 

podjetij je zaradi različnosti in posebnosti posameznih okolij večji, delovanje in aktivnosti pa 

bolj zapletene. Značilnosti pravnega, ekonomskega in kulturnega okolja vplivajo na vsebine 

in zapletajo sklepanje in izpeljavo poslov, pospešujejo ali pa otežujejo konkurenčnost poslov, 

vplivajo na število in različnost trgov prodaje ali pa trgov nabave, predvsem pa povzročajo 

stalna tveganja. Omogoča prodajo dobrin in izvoz dobrin, ki presegajo domače potrebe. Na 

drugi strani pa omogoča tudi nabavo oziroma uvoz surovin in izdelkov, katere se podjetju 

doma ne splača ali pa jih ne more proizvesti. To privede do raznovrstnosti ponudbe in 

trajnemu večanju kakovosti izdelkov in storitev, širi se tudi mednarodna delitev dela (Maher 

2008, 2). 

Globalizacija je torej proces, ki poenostavlja svetovne procese in odpira nove možnosti tako 

podjetjem, državam kot posameznikom. Pomeni prosti pretok blaga, storitev, kapitala, 

informacij, znanja kot tudi ljudi. Posledice tega pojava, tako pozitivne kot tudi negativne, 

lahko občutimo že danes in čeprav obstajajo določene predpostavke, kako se bo globalizacija 

razvijala v prihodnosti, bo šele ta pokazala, kakšne bodo njene realne posledice in rezultati.  

Globalizacija nalaga globalnim družbam veliko odločitev. Globalne družbe se morajo 

odločiti, na katerih trgih bodo poslovale, na kakšne načine bodo vstopale v posle, kako bodo 

prilagodile svoj izdelek in storitev pogojem vsakega posamičnega trga oziroma države, kako 

bodo na teh trgih določile ceno izdelkom in storitvam, kako bodo na teh trgih vodile posel, 

ljudi, tehnologijo. Na tujih trgih prihajajo globalne družbe v stik z različnimi kulturami, jeziki, 

pravnimi in političnimi sistemi, različnimi valutami, katerih vrednosti lahko nihajo. Pri 

globalni miselnosti je treba razumeti tri elemente globalnega:  

 razmišljaj globalno, 

 razmišljaj lokalno, 

 razmišljaj globalno in lokalno hkrati (Kotler idr. 2009, 15). 

Globalizacija je hiter, nepovraten, naporen in kompleksen proces, ki vedno bolj ločuje 

zmagovalce od poražencev (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 5). 

Poudariti je treba, da globalizacija ne učinkuje zgolj pozitivno, temveč tudi negativno. 

Globalizacija nalaga podjetjem veliko prilagajanja, hitrega ukrepanja in učinkovitost. Na eni 

strani res omogoča podjetjem vstope na tuje trge, s čimer lahko povečujejo prodajo svojih 

izdelkov in storitev zaradi večjih možnosti pridobivanja novih strank. Na drugi strani pa 

globalizacija povzroča tudi vstop konkurentov na naše trge, kar ima za posledico tudi 

razširitev same ponudbe. 
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Ruzzier in Kesič (2011, 22) predstavljata naslednje vidike vpliva globalizacije na podjetja: 

 trženjski vidik poslovanja in delovanja, kar se kaže v prizadevanju držav in podjetij po 

osvajanju čim večjega poslovnega deleža, tj. osvajanju novih trgov, 

 konkurenčni vidik delovanja in poslovanja, kar se kaže na težnji po prevladi nad tekmeci 

in naglem povečevanju splošne svetovne konkurenčnosti, 

 stroškovni vidik delovanja in poslovanja, kar se kaže v stalni težnji podjetij po stalnem 

zniževanju stroškov poslovanja, 

 finančni vidik delovanja in poslovanja, ki se odraža v tesni povezanosti in soodvisnosti 

svetovnih finančnih trgov v času ugodnih in prav tako neugodnih gospodarskih gibanj in 

 ekološki vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v kompleksnih svetovnih prizadevanjih 

in usklajevanju ob različnih interesih držav za večjo skrb in varovanje okolja. 

2.2 Nadaljnji razvoj globalizacije 

Globalizacija je hiter, nepovraten, naporen in kompleksen proces, ki vedno bolj ločuje 

zmagovalce od poražencev (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 5). Glavne značilnosti globalne 

soodvisnosti so regionalne ekonomske integracije, transfer tehnologij in znanja, rast svetovne 

trgovine ter drugačen odnos do surovin (slika 1).  

 

Slika 1: Globalna soodvisnost 

Vir: Geografija 2016. 
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Leto 1990 je mejnik prvega desetletja, ko morajo podjetja po vsem svetu razmišljati globalno. 

Čas in razdalje se zaradi hitrega razvoja vedno hitrejših komunikacij, transporta in finančnih 

tokov čedalje bolj zmanjšujejo. Izdelke, narejene v eni državi, na primer. McDonalds'ove 

hamburgerje, Desigualove modne kreacije, japonske sushije, Oplove avtomobile, lahko 

potrošniki spremljajo tudi v drugih državah (Kotler 1998, 409). 

Nekatera podjetja imajo že desetletja razvito trženje in so že dolgo znani potrošnikom po 

celem svetu. Žal pa to več ne zadostuje, ker postaja tekmovalnost na globalnem trgu vse 

hujša. Nekatere države bi želele zaščititi svoja podjetja pred prodorom tujih z varovalno 

zakonodajo, kar je dolgoročno slabo, ker bi s tem le zvišala življenjske stroške in podpirala 

neučinkovitost domačih podjetij. Podjetja se morajo naučiti, kako je treba vstopiti na tuje trge 

in kako povečati svojo globalno konkurenčnost. Vsaka vlada ima program za spodbujanje 

izvoza. Danska ima na primer ogromno svetovalcev za trženje, mnoge države ponujajo 

podjetjem določene ugodnosti, ko se te odločijo za izvažanje. Nekatere države podjetjem 

zagotovijo zemljo, pokrijejo energetske stroške, nekatere podjetjem celo zagotovijo sredstva, 

da lahko tujemu trgu ponudijo cenejše izdelke (Kotler 1998, 409). 

Med učinki in značilnostmi globalizacije, ki se bodo v prihodnosti še stopnjevale, so (Ruzzier 

in Kesič 2011, 22–24): 

 v proces globalizacije in internacionalizacije se naglo vključuje vedno več držav, 

 liberalizacija in pospeševanje tujih neposrednih naložb, 

 povečevanje deleža mednarodne menjave preko transnacionalnih podjetij, njihova rast in 

krepitev, tudi v državah v tranziciji, 

 stalen napredek na področju inovacij in tehnologije. Posebej je napredek nagel na 

področju informacijske tehnologije in telekomunikacij, 

 v svetovnem gospodarstvu je omejevanje glede trženjskega prostora vedno manjše in 

 stalno prizadevanje za zniževanje cen izdelkov in storitev ter hkrati krepitev globalne 

miselnosti, upoštevajoč spremembe v zadevah in potrebah globalnega potrošnika, ki 

temelji na različnem načinu razmišljanja, kulturi, običaju, tradiciji in različni 

veroizpovedi. 

Danes ne dvomimo več, da je kombinacija povečane mobilnosti kapitala, tehnološkega 

napredka in svobodne trgovine toliko povečala intenzivnost mednarodne konkurence in 

medsebojno odvisnost narodnih gospodarstev, da ne moremo več zanemariti vpliva, ki ga ima 

na posamezno gospodarstvo dogajanje v drugih delih sveta. Globalni trgi nudijo velik spekter 

priložnosti. Tržno gospodarstvo s konkurenco in specializacijo pa spodbuja učinkovitost. Žal 

pa trženjski mehanizmi ne zagotavljajo enakomerne porazdelitve koristi, pridobljene z večjo 

učinkovitostjo. Zato je izziv pred državami, ki lovijo svoj zaostanek pred najbogatejšimi, kako 

si pridobiti položaj v globalni ekonomski konstelaciji. Ni dovolj le sprostiti tržne silnice, treba 

je tudi vzpostaviti ustrezne institucije, spodbude, izvajanje strukturnih sprememb in 
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pospeševanje integracije v globalno gospodarstvo ter regulativne in usklajevalne mehanizme 

produktivnih naložb (Prašnikar in Cirman 2005, 13–25). 

Globalizacija zahteva od podjetij spremenjeno strateško razmišljanje, ki je v skladu z novo 

ekonomsko ureditvijo in paradigmo trajnostnega razvoja. Treba se je zavedati, da so strategije 

dinamične, ker se z ekonomskim razvojem lokacijske prednosti posameznih držav v času 

spreminjajo. Svoje globalne strategije gradijo na obstoječih konkurenčnih prednostih. Pri tem 

pa je upoštevanje kulturne različnosti vseh akterjev nujen dejavnik v procesu oblikovanja 

strateške in kulturne usklajenosti, s tem pa tudi pridobivanja konkurenčnih prednosti 

(Prašnikar in Cirman 2005, 25). 

Globalizacija pozitivno učinkuje na svetovno trgovino. Države, ki ustvarjajo največje izvozne 

presežke so Nemčija, ki je v letu 2016 ustvarila 310 milijard EUR presežka, sledi ji Kitajska z 

260 milijardami EUR, na tretjem mestu pa je Japonska s 170 milijardami EUR presežka. 

Nemška vlada je zato s strani finančnega ministrstva ZDA prejela kritike na račun nemških 

izvoznih presežkov, ker naj bi predstavljali tveganje za globalno finančno stabilnost. Njihov 

glavni argument je bil, da države z velikimi izvoznimi presežki prispevajo k visokim 

zadolžitvam drugih držav pri financiranju uvoza (Spiegel Online, 2016). 

Globalno podjetje je tisto podjetje, ki načrtuje, izvaja in usklajuje svoje dejavnosti po vsem 

svetu. Podjetja v globalnih panogah nimajo druge možnosti, kot da svojo dejavnost 

internacionalizirajo. Domača podjetja v globalnih panogah morajo ukrepati hitro, še preden se 

jim tuja vrata pred nosom zaprejo. Podjetja iz drugih držav se v svetovnem merilu uveljavljajo 

z neverjetno naglico (Kotler 1998, 411). 

Globalizacija vstopa v novo obdobje, ne le z vedno večjim čezmejnim pretokom blaga in 

kapitala, ampak tudi s tokovi podatkov in informacij. Ta premik je značilnost naprednih 

gospodarstev, katerih dejavnosti vključujejo uporabo digitalne tehnologije v svojih produktih 

in poslovanju. Hiter razvoj informacijskih sistemov pomeni nevarnost zaostajanja držav v 

razvoju. Revne države v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji se zato lahko razvijejo v svetovne 

delavnice. Globalna trgovina z blagom in finančni tokovi se je v zadnji dekadi občutno 

znižala, tokovi digitalnih informacij pa so v tem obdobju presegli 45-kratno porast, zato se 

porajajo vprašanja o zaostajanju manj razvitega sveta (Tyson in Lund, 2016). 

Ključni globalni trendi Evropske unije do leta 2030 so (ESPAS 2015, 3): 

- bogatejša in starejša človeška rasa, za katero bo značilna širitev srednjega razreda in 

večje neenakosti, 

- bolj ranljiv proces globalizacije, ki ga vodi gospodarstvo peščice najrazvitejših držav, 

- vedno večja skrb glede podnebnih sprememb, energije in tekmovanje za vire, 

- spreminjanje moči, soodvisnosti držav. 



 

11 

Projekcije Evropske unije do leta 2030 so (ESPAS 2015, 33): 

- tehnološka revolucija, ki temelji na novi industrijski proizvodnji, bio-znanosti, 

komunikaciji in digitalnih procesih, bo vodila v preobrazbo družbe, 

- hitrost tehnoloških sprememb se bo pospeševala, 

- povečalo se bo odločanje v avtonomnih procesih, 

- svetovno vodstvo v znanosti in ustvarjanju znanja bosta obdržali Evropa in ZDA. 
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3 INTERNACIONALIZACIJA 

Internacionalizacija je proces vstopa na tuje trge (Makovec Brenčič idr. 2009, 19). Pri 

internacionalizaciji gre v večini za uvoz in izvoz, kadar pa večanje izvoza spremljajo še 

investicije, finančne naložbe, odpiranje podružnic na tujih trgih, govorimo o globalizaciji. 

Na internacionalizacijo vplivajo rastoča medodvisnost, saj internacionalizacija postavlja 

proizvodnjo, distribucijo, menjavo in porabo v medsebojno odvisnost, dinamičnost in 

intenzivnost strukturnih sprememb v svetovnem gospodarstvu. Sem lahko uvrstimo 

intenzivno tehnološko inducirane spremembe in radikalna strukturna preoblikovanja 

institucionalnega, organizacijskega, ekonomskega in tehnološkega značaja (Dubrovski 2006, 

62). 

Internacionalizacija ni enosmeren proces. Tako jo z vidika smeri in poteka procesov in 

transakcij delimo na vhodno, izhodno in kooperativno internacionalizacijo. 

Internacionalizacija se začne s prvo fazo, internacionalizacijo navznoter. To pomeni, da 

podjetje uvaža proizvode, storitve, sisteme, znanje in je v fazi učenja. Naslednja faza, 

internacionalizacija navzven oz. izhodna faza pomeni, da začne podjetje delovati na tujih 

trgih. Druga – izhodna faza poteka na štirih stopnjah: 

 začetna stopnja – podjetje je na tujem trgu prisotno s svojimi proizvodi preko izvoza, 

 stopnja razvoja – podjetje na tujem trgu trži storitve ali pa ima na teh trgih podružnice, 

 stopnja rasti – podjetje trži sisteme in/ali posredne naložbe, 

 stopnja zrelosti, v kateri podjetje prodaja svoje znanje in/ali neposredne investicije. 

Tretjo fazo internacionalizacije predstavljajo strateške zveze, sporazumi o sodelovanju in 

druge oblike mreženja oz. sodelovanja med podjetji (Jaklič 1998, 366). 

3.1 Opredelitev in pomen internacionalizacije 

Pojem internacionalizacija poslovanja se uporablja za aktivnosti in poslovanje v samo nekaj 

izbranih državah, medtem ko se pojem globalizacije uporablja za aktivnosti, ki se izvajajo na 

globalni ravni (Ruzzier in Kesič 2011, 26). 

Internacionalizacija terja prilagajanje podjetniške miselnosti, poslovnih modelov, struktur, 

strategij, procesov v mednarodnem okolju. Podjetje se s poseganjem v mednarodne odnose 

začne spreminjati iz etnocentrično usmerjenega podjetja v globalno podjetje (Dubrovski 2006, 

58). 
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Pri mednarodnem poslovanju je treba omeniti tudi pojem regionalizacija, ki je omejena na 

zgolj nekaj sosednjih držav. V smislu intenzivnosti in obsega regionalizacija predstavlja nižjo 

stopnjo mednarodnega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 14). 

3.2 Motivi za internacionalizacijo 

Podjetja se danes odločijo za internacionalizacijo predvsem zato, ker želijo biti bližje 

potrošniku, zaradi vse hujše konkurence, da bi si pridobila ugoden strateški položaj, da bi bila 

učinkovitejša, da bi imela lažji dostop do novih tehnologij in znanja. 

Dobiček ni edini motiv, zaradi katerega se podjetja odločajo za mednarodno poslovanje. 

Motive, zaradi katerih se podjetja odločajo za mednarodno nastopanje, delimo na: 

 proaktivne – izvirajo iz lastne motivacije in predstavljajo spodbudo podjetja za 

mednarodno poslovanje in 

 reagibilne – pomenijo prilagajanje podjetja in odzive na pritiske iz okolja.  

Ne smemo pa pozabiti tudi na notranje in zunanje spodbude, nagibe managementa in njegove 

sposobnosti za sprejemanje tveganj in hitrih sprememb na tujih trgih (Makovec Brenčič idr. 

2006, 21–22). 

Po Katsikeasu (1996, 5–7) delimo motive za internacionalizacijo na: 

 notranje in zunanje dejavnike oz. motive: zunanji izhajajo iz družbenega okolja na 

določenem trgu, notranji pa izhajajo iz podjetja, 

 dejavnike potiska in vleke; pri tem dejavniki potiska pomenijo, da podjetje raje nastopi na 

domačem trgu zaradi preobratov v gospodarstvu in podobno, vleka pa predstavlja bolj 

prodorno udeležbo na domačem trgu, 

 zelo pomembni motivi za internacionalizacijo so še zasičenost domačega trga, omejujoča 

zakonodaja, želja po hitrejši rasti, učinkovitejše poslovanje podjetja, izboljšanje 

strateškega položaja podjetja. 

Najpogostejše spodbude slovenskih podjetij za delovanje na tujih trgih so (Ruzzier in Kesič 

2011, 30): 

 doseganje ekonomij obsega z izvozom, 

 stagnacija – zmanjševanje domačega povpraševanja prodaje, 

 zrelost domačega trga, 

 posedovanje ekskluzivnih informacij o tujih trgih, 

 obstoj managerskega interesa, 

 pojav priložnosti v tujini in 

 neizkoriščenost proizvodnih zmogljivosti. 
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Bolj ko podjetja zavlačujejo s pristopom k internacionalizaciji, bolj tvegajo propad zaradi 

večanja trgov v Zahodni in Vzhodni Evropi, na Daljnem vzhodu in drugod. Države Evropske 

unije odstranjujejo pregrade, da bi sprostile pretok izdelkov, storitev, denarja in ljudi, 

sproščajo poslovanje, privatizirajo določena državna podjetja in postavljajo splošne 

komercialne standarde (Kotler 1998, 409). 

Internacionalizacija vključuje različne dimenzije in dejavnike, ki pomembno medsebojno 

vplivajo, mednje spadajo raznolikost tujih trgov s svojimi političnimi, geografskimi in 

kulturnimi značilnostmi, raznolikost in raznovrstnost izdelkov, storitev in znanja, različne 

oblike in možnosti delovanja na tujih trgih in razni načini organizacije, financiranja in 

kadrovanja (slika 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Dimenzije internacionalizacije 

Vir: Hollensen 2011, 54. 

Podjetje, ki želi vstopiti na tuje trge, mora razmišljati globalno. To pomeni, da razume in 

spoštuje različna prepričanja, vrednote in prakse posameznikov ter upravljanja podjetij v 

drugih državah, kjer se srečuje tudi z drugačno kulturo (Burdus 2010, 50-54).  
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Slovensko gospodarstvo je prisotno na tujih trgih predvsem v Nemčiji in drugih evropskih 

državah, na trgih Latinske Amerike pa zadnje leto beleži recesijo. Tako beleži gospodarsko 

sodelovanje med Slovenijo in Brazilijo nazadovanje, ki je posledica političnih sprememb v tej 

državi. Nadaljnji razvoj poslovanja z Brazilijo in ostalimi državami Latinske Amerike ne bo 

odvisen le od razmer na brazilskem trgu, temveč predvsem od Slovenije, koliko bo razpršila 

izvoz. Prihodnje gospodarsko sodelovanje med državama bo odvisno od hitrosti okrevanja 

brazilskega gospodarstva in rešitve politične krize v državi (Izvozniki.si, 2016). 
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4 OVIRE IN TVEGANJA PRI INTERNACIONALIZACIJI 

Svetovno nadvladovanje avtonomije posameznih držav se izraža v globalizaciji trgov in 

nenehni rasti tistih dejavnosti, ki to pospešeno omogočajo. Ekonomsko okolje svetovnih trgov 

se dinamično spreminja, zato je treba stalno spremljati ekonomska, politična idr. dogajanja v 

svetu. Predvsem politično okolje je pri ocenjevanju možnosti vstopa ali razširitve obstoječega 

delovanja na trgih in nepredvidljiv del ocenjevanja privlačnosti trgov. Mednarodno delujoča 

podjetja se srečujejo z velikimi razlikami nacionalnih pravnih sistemov, kar zahteva izredno 

veliko stopnjo prilagodljivosti in poznavanja pravnih regulativ posameznega trga. Pomemben 

člen globalnega delovanja je sistematično odkrivanje, identificiranje, merjenje in 

interpretiranje podrobnosti in razlik med različno trženjsko prakso in sistemi v različnih 

državah na različnih stopnjah socioekonomskega, tehnološkega in kulturnega razvoja. 

Tehnološki napredek ni povzročil le distribucijsko-trženjske evolucije poslovnega sveta, 

ampak predvsem strateško. Vse bolj se poudarja ekološka zavest porabnikov, zato podjetja, ki 

ne sledijo ekološkim zahtevam in regulativam trga, na katerega vstopajo, nanj sploh ne 

morejo vstopiti ali pa niso primerljiva s konkurenti (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 37–

64). 

Konkurenčnost je opredeljena kot sposobnost podjetja, da doseže večjo premoženje kot 

konkurenčna podjetja (Dubrovski 2013, 131). Podjetje je konkurenčno, ko ponuja izdelke na 

tujih trgih tako, da glede na nastale stroške ustvarja donos. Konkurenčnost ne nastaja le iz 

cenovnih, ampak tudi iz necenovnih dejavnikov (Mecke, 2015). Konkurenčnost podjetja ne 

pomeni le poslovanje s konkurenčnimi cenami in kvaliteto izdelkov oziroma storitev, pomeni tudi 

bolj kakovostno ponudbo, inovativnost, sposobnost diferenciranja izdelkov, boljšo logistiko, 

zanesljivost, garancijo, servis in razne poprodajne dejavnosti (Šenk Ileršič 2013, 90). 

Vsako podjetje se pri svojem poslovanju stalno srečuje z ovirami in tveganji, podjetja, ki 

delujejo globalno, pa so tveganjem še bolj izpostavljena. Učinkovita in uspešna so tista 

podjetja, ki uspešno obvladujejo tveganja v poslovanju, saj lahko nepripravljenost na tveganja 

in nepoznavanje ciljnega trga, na katerega vstopajo ali na katerem delujejo, njihov dobiček 

drastično znižajo. Zato se morajo podjetja tveganj in ovir zavedati, jih poznati, na njih morajo 

biti pripravljena in z njimi seznanjena. 

4.1 Ovire v mednarodnem poslovanju 

Podjetje se pri mednarodnem poslovanju srečuje z različnimi ovirami. Te lahko delimo na dve 

skupini, in sicer (Makovec Brenčič idr. 2006, 46): 

 notranje ovire v podjetju in 

 zunanje ovire, tako na domačem kot na tujem trgu. 
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Notranje ovire so predvsem: 

 pomanjkanje finančnih virov, 

 nezadostnost znanja in izkušenj na področju mednarodnega poslovanja, 

 premajhne sposobnosti delovne sile, 

 pomanjkanje informacij in zvez, 

 pomanjkanje motiva in nagnjenosti k poslovanju na tujih trgih ter 

 pomanjkanje finančnega kapitala za financiranje širitve poslovanja, proizvodnih 

kapacitet, trženjskih poti in distribucije. 

Zunanje ovire, ki vplivajo na podjetje, pa so: 

 politična tveganja, 

 regulativne, izvozne politike držav, 

 finančna tveganja (valutna nihanja, nihanja obrestnih mer, inflacija in drugo), 

 poslovna ali operativna tveganja (težave pri financiranju poslov in drugo). 

Ovire se lahko pojavijo na vseh stopnjah internacionalizacije. Ovire, na katere podjetja z 

nastopanjem na tujih trgih najpogosteje naletijo, so (Ruzzier in Kesič 2011, 31): 

 neprimeren, neizučen izvozni kolektiv, 

 nezadostne proizvodne kapacitete, 

 pomanjkanje vodstvenega kadra in časa, 

 nezmožnost financiranja izvoza, 

 pomanjkanje vladne podpore, spodbud, 

 oteženo upravljanje z dokumentacijo, postopki, 

 različni tuji proizvodni standardi, 

 oteženo prejemanje plačil, 

 nezmožnost najti predstavništvo, 

 visoki stroški povezani z izvozom, 

 neprimerni tuji distribucijski kanali, 

 visoki transportni stroški, težaven transport, 

 različne tuje navade, pogledi, 

 komunikacijske, jezikovne ovire, 

 visoke vstopne ovire – carine, 

 ostra tuja konkurenca, 

 omejitve tuje zakonodaje, regulative,  

 neugoden menjalni tečaj. 

Podjetja, ki prvič vstopajo na mednarodno prizorišče, pogosto opazijo, da se s širitvijo veča 

birokracija. Zato lahko trdimo, da internacionalizacija upočasni odločitvene procese. 

Naslednji izziv, s katerim se podjetja spopadejo, je večanje rasti prodaje ob manjšem dobičku. 

Lahko trdimo, da podjetja v prvi fazi internacionalizacije praviloma izkažejo nižjo 
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dobičkonosnost poslovanja na tujem trgu. To so izzivi, na katere lahko podjetniki v veliki 

meri vplivajo sami. Obstajajo pa tudi ovire, na katere ob internacionalizaciji nimamo vpliva in 

se močno razlikujejo med državami. 

Vessels (2012) navaja razloge za napake pri širitvi podjetja na tuje trge: 

- širitev iz napačnega razloga, 

- napačna sklepanja o naravi mednarodnega trga, 

- podcenjevanje stroškov, za delovanje na tujem trgu in 

- neuspeh pri pridobivanju strokovnega svetovanja.  

Podjetja, ki prvič vstopajo na izbrani tuji trg, so še posebej ranljiva za vse ovire, s katerimi se 

srečujejo. Predvsem domača podjetja novim, tujim podjetjem rada zagrenijo življenje. 

Njihova prednost je v boljšem poznavanju lokalne zakonodaje, jezika, politike, kulture. 

Sistem dolgoročnih pogodb, s katerimi lokalna podjetja dolgoročno vežejo svoje dobavitelje, 

je ena izmed ovir. Nacionalna zakonodaja je načeloma pisana na kožo domačim podjetjem. 

Tuja podjetja so pogosteje deležna inšpekcijskih kontrol, revizij in so pri morebitnih kršitvah 

tudi huje in pogosteje kaznovana kot domača, lokalna podjetja. Zelo pomembna ovira za 

podjetje, ki vstopa na tuje trge, je nepoznavanje lokalne kulture, navad in omejen vpogled v 

institucionalno ureditev države, v katero vstopajo. Internacionalizacija poslovanja zahteva 

veliko potrpljenja, znanja in razumevanja za tujo kulturo. Kulturne razlike velikokrat 

pomenijo nepremostljivo oviro pri mednarodnih projektih, vendar se veliko podjetnikov 

vseeno odloča za prodor na trge, ki se kulturno in ideološko popolnoma razlikujejo od 

domačega. V takih primerih je za uspešno internacionalizacijo podjetja ključen pravilen odnos 

do drugih kultur. V podjetju lahko ovire z določenimi pripravami omilijo, presežejo pa jih 

lahko šele s spopadom konkurence na izbranem, tujem trgu (Jordanov 2009).  

4.2 Tveganja v mednarodnem poslovanju 

Tveganja v mednarodnem poslovanju delimo v tri glavne skupine (Ruzzier in Kesič 2011, 

84): 

 državna tveganja,  

 finančna tveganja in 

 poslovna tveganja. 

Hrastelj (2003, 271) navaja: »Že dalj časa poudarjamo, da je pripravljenost za prevzemanje 

tveganj bistvena sestavina ofenzivnega mednarodnega trženja in poslovanja. Malo je 

odločitev, ki bi potekale v ozračju gotovosti. Pogostejše so take, pri katerih je prevzem 

tveganj nujen.« 
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Državna tveganja zajemajo vsa tveganja, ki so nastala zaradi političnih, pravnih in 

ekonomskih sprememb v državi gostiteljici in negativno vplivajo na poslovanje podjetja. 

Najbolj se z njimi srečujejo podjetja, ki delujejo na trgih držav v razvoju. V teh državah se 

pojavi državno tveganje, v primerih, ko država nacionalizira nekatera podjetja v tuji lasti, 

lahko uvede prepoved plačil v tujino ali pa sprejme zakonodajo, ki npr. otežuje zaposlovanje 

tuje delovne sile (Makovec Brenčič idr. 2006, 80–82). 

V mednarodnem okolju imajo na poslovanje podjetij posamezni vladni ukrepi in drugi 

dogodki različen vpliv. Smiselno je ločevati med makro in mikro tveganji. Makro tveganja so 

tista tveganja, ki vplivajo na vsa podjetja v določenem gospodarstvu. Mikro tveganja vplivajo 

predvsem na podjetja, ki delujejo znotraj posameznih gospodarskih panog (Makovec Brenčič 

idr. 2006, 82). 

Po Makovec Brenčič idr. (2006, 82–84) v državna tveganja sodijo: 

 politična tveganja, 

 finančna tveganja in 

 poslovna tveganja. 

Politična tveganja – stabilno politično okolje v določeni državi pomeni tudi stabilen 

dolgoročni razvoj države, razvoj pravne države in demokracije, zagotavlja mir, spoštovanje 

človekovih pravic in svoboščin. Vse to predstavlja za podjetja, ki v tem okolju delujejo 

stabilno okolje. Politična tveganja predstavljajo možnost, da bo v državi, v katero želijo 

vstopiti, prišlo do političnih sprememb in vladnih ukrepov, ki bodo po vsej verjetnosti 

negativno vplivale na poslovanje podjetja.  

Politična tveganja mednarodnim podjetjem, delujočim na politično občutljivem trgu, 

povzročajo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 43): 

 tveganja splošne nestabilnosti, 

 tveganja lastnine in nadzora, 

 tveganja operativnega poslovanja (tudi prekinitve) in 

 transferna tveganja, kar je zelo pomembno, ko podjetja usmerjajo kapitalske tokove med 

državami. 

Politična tveganja lahko na splošno razvrstimo glede na ukrepe, ki privedejo do njihovega 

nastanka (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 43): 

 vojne in njihovi politični konflikti zavirajo podjetja pri nabavi surovin, proizvodnji, 

distribuciji izdelkov in storitev, torej pri izvajanju njihovih osnovnih dejavnosti, 

 terorizem in ugrabitve – v državah prihaja do odvzema lastniških pravic, ko se država 

odloči za odvzem podjetij, ki poslujejo na njihovem ozemlju, 

 korupcija, kjer gre za delovanje zasebnih interesov, ki so v nasprotju z javnim interesom, 



 

20 

 

 spremembe vladnih politik – omejitve lastniške pravice, spremembe carinskih stopenj v 

korist domačim podjetjem, spremembe davčne zakonodaje v korist domačim podjetjem, 

necarinske oblike uravnavanja mednarodne trgovine, fiskalni in monetarni ukrepi, 

spremembe glede zaposlovanja tuje delovne sile in 

 elementarne nesreče. 

Med dejavnike, ki v makroekonomskem okolju vplivajo na stabilnost delovanja uspešnega 

podjetja, sodijo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 43): 

 monetarna politika, ki se odraža v razvitosti kapitalskih trgov, v stopnji inflacije in v 

stabilnosti kratkoročne in dolgoročne obrestne mere, 

 fiskalna politika, ki se ocenjuje glede na uravnoteženost državnega proračuna in javnega 

dolga z bruto domačim proizvodom, 

 devizna politika, ki vpliva na stabilnost deviznega tečaja. Višina tujih rezerv in 

uravnoteženost plačilne bilance bistveno vplivata na vrednost deviznega tečaja, 

 zunanjetrgovinska politika, kot npr. stopnja liberalizacije trgovine, višina izvoza in 

 rast bruto domačega proizvoda med določenimi obdobji. Primerjamo jih z državami na 

podobni stopnji razvoja. 

Zagotavljanje pravnega okolja je za zagotavljanje enakih pogojev poslovanja za vsa podjetja 

bistvenega pomena. Zlasti je to pomembno na področju ekologije, zaščite intelektualne 

lastnine, proti dumpinške zaščite, regulacije cen, carinskih in necarinskih omejitev, davkov in 

dvojnih obdavčitev, neposrednih tujih investicij, zaščite porabnikov, oglaševanja, promocije 

in pospeševanja prodaje, regulacije cen, standardov izdelkov in storitev, označevanja in 

garancije izdelkov in storitev (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 46). 

Finančna tveganja uvrščamo v drugo skupino. Finančna tveganja zajemajo nepričakovane 

spremembe vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja, delujočega v 

globalnem okolju. Pojavijo se zaradi nihanja vrednosti posameznih finančnih instrumentov, 

med katere sodijo npr. obrestna mera, devizni tečaj, cene dobrin (Makovec Brenčič idr. 2006, 

88–89). 

Med finančna tveganja uvrščamo (Makovec Brenčič idr. 2006, 90):  

 plačilna tveganja in 

 trženjska tveganja. 

Medtem ko plačilno tveganje predstavlja verjetnost, da dolžnik ne bo mogel ali pa ne bo želel 

poravnati svojih pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo, trženjska tveganja 

predstavljajo potencialno izgubo, ki nastane zaradi sprememb trženjskih razmer v povezavi z 

izpostavljenostjo podjetja posameznim tržnim parametrom, kot so obrestne mere, devizni 
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tečaji, tečaji delnic, cene surovin, izvedeni finančni instrumenti (Makovec Brenčič idr. 2006, 

90). 

Poslovna tveganja nastanejo v okviru procesov, ki se odvijajo v podjetju pri opravljanju 

osrednje dejavnosti. Podjetje jih sprejme, da bi povečalo premoženje delničarjev. Poslovna 

tveganja vključujejo tveganja na področju tehnoloških inovacij, oblikovanja izdelka, 

načrtovanja proizvodnega procesa, trženja, upravljanja s človeškimi viri ipd. (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Tveganja v mednarodnem poslovanju 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 82–90. 
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5 STRATEGIJE VSTOPA NA TUJE TRGE 

Oblika vstopa na tuji trg je ena od ključnih odločitev podjetja. Pri izboru se podjetje sooča s 

pestro izbiro oblik in načinov. Različne oblike vstopa se med seboj razlikujejo predvsem 

glede dodelitve virov in finančnih vlaganj na tuje trge, poznavanja tveganj, poznavanja 

trženjskih razmer, potrebnih vlaganj za razvoj lastne tržne pozicije, dovoljenih stopenj 

nadzora z vidika regulativnih razmer v državi in kulturnih razlik. 

Eden od zelo učinkovitih strateških modelov vstopa na tuji trg je bil model japonskega 

strateškega trženjskega načrta pri vstopu na avtomobilski trg. Ta je obsegal (Kotler, Fahey in 

Jatusripitak 1992, 59): 

 identifikacijo priložnosti (segmentacija trga in analiza kulture), 

 vstop na trg (uravnotežen trženjski pristop in sinergični napori), 

 prevzem trga (izboljšava obstoječih izdelkov, povečanje učinkovitosti proizvodnje, 

politika nizkih cen, učinkovita distribucija in koordinirano oglaševanje),  

 ohranitev položaja na trgu (neprestano prilagajanje trgu). 

Poznamo tri glavne oblike vstopa na tuje trge (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 139–140): 

 vstop z izvozom izdelkov, 

 pogodbene oblike vstopa, 

 vstop z neposrednimi naložbami. 

Pri samem izboru nekateri avtorji navajajo tri pravila izbora (Makovec Brenčič in Hrastelj 

2003, 139–140): 

 pravilo naivnosti, pri katerem odločevalec uporablja enake oblike vstopa na vseh trgih. 

To pravilo zanemarja različnosti med posameznimi tujimi trgi, 

 pravilo pragmatičnosti, pri katerem odločevalec uporablja uporaben način ali obliko 

poslovanja za vsak trg posebej. V začetnih fazah vstopov podjetje uporablja zelo 

preproste, nizko tvegane oblike vstopa, razen, če jih določen trg ne dovoljuje ali pa niso 

dovolj dobičkonosni,  

 strateško pravilo, ki zahteva, da so vse možne oblike in načini vstopa sistematično 

primerjani in ovrednoteni, šele nato pa je oblikovana odločitev o vstopu. Pravilo 

zagotavlja izbor takšne oblike vstopa, ki omogoča maksimizacijo dobička glede na 

razpoložljive vire podjetja, tveganje in druge nefinančne motive poslovanja podjetja na 

izbranem tujem trgu. 

Pri izbiri oblike vstopa na trg je izredno pomembna analiza vseh dejavnikov, ki vplivajo na 

obliko vstopa. Glavno merilo analize je pričakovani dobiček. Dejavnike lahko razdelimo na 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 141–143): 

 notranje dejavnike in 
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 zunanje dejavnike. 

Pri notranjih dejavnikih analiziramo predvsem velikost podjetja – večje je podjetje, večji je 

obseg razpoložljivih virov in tudi več izkušenj, rast in obseg virov pa narekuje tudi 

intenzivnost, s katero lahko podjetje mednarodno posluje. Enako velja za izkušnje 

mednarodnega poslovanja in trženja. Zahtevnejše področje sta izdelek oz. storitev in njegova 

prilagoditev trgu (fizične značilnosti, sestave, vrednostna razmerja ipd.). 

Zunanje dejavnike delimo na (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 142–145): 

 sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom (večje kot so, bolj se nagibamo k 

zahtevnejšim oblikam vstopa), 

 stopnjo tveganja v državi (podjetje ob visokem tveganju na trgu izbere manj zahtevne 

oblike vstopa, ki ne zahtevajo visoke angažiranosti virov), 

 variabilnost obsega povpraševanja (treba je izbrati obliko z visoko stopnjo fleksibilnosti), 

 velikost in rast trga (večja ko sta trg in intenzivnost rasti trga, bolj se bo podjetje nagibalo 

k obsežnejši investiciji virov), 

 neposredne in posredne trgovinske omejitve (na trgu z visokimi regulativnimi standardi 

in carinskimi omejitvami ali celo nacionalističnimi nagnjenji je smiselno uporabljati 

pogodbene oblike vstopa, kot so npr. lokalni zastopniki, posredniki, distributerji), 

 intenzivnost konkurence (za takšne trge je bolje, da podjetje ne vlaga velikega obsega 

virov, razen, kadar želi ohraniti trženjski položaj iz drugih strateških razlogov) in 

 dostopnost členov in oblik trženjskih poti (manjše ko je število dostopnih oblik trženjskih 

poti in slabše ko so razvite drobnoprodajne verige, tem bolj se podjetja odločajo za 

lastniške, predvsem investicijske oblike vstopa). 

5.1 Izvozne oblike vstopa na tuje trge 

Najobičajnejši vstop na tuje trge je povezan z izvozom. Za izvoz je značilen majhen nadzor, 

relativno majhno tveganje in visoka fleksibilnost. Za obliko vstopa na tuje trge z izvozom je 

značilno, da so izdelki proizvedeni doma ali pa v tretjih državah in preko izvoza vstopijo na 

ciljni trg (Makovec Brenčič idr. 2009, 76).   

Zaradi relativno nizkih tveganj, enostavnosti in potrebnih resursov je najpogostejši način 

vstopa podjetij, ki so z internacionalizacijo na začetku poti (Ruzzier in Kesič 2011, 55).  

Občasno izvažanje je pasivna stopnja. Pri tej obliki podjetje izvaža le občasno in na lastno 

pobudo ali na osnovi spontanega naročila iz tujine. Aktivno izvažanje nastopi takrat, ko se 

določeno podjetje obveže, da bo določene izdelke izvažalo na določen trg. V obeh primerih pa 

podjetje svoje izdelke proizvaja na domačem ozemlju. Izvoz pomeni najmanj sprememb v 

organizaciji, naložbah in proizvodnji (Kotler 1998, 416). 
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Poznamo tri izvozne oblike vstopa na tuje trge (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 

 neposredni izvoz, 

 posredni izvoz in 

 kooperativni izvoz. 

5.1.1 Neposredni izvoz 

Podjetje lahko samostojno izvaža. Naložbe in tveganje so pri tej obliki večji, vendar je večji 

tudi možni donos (Kotler 1998, 416). 

Pri neposrednem izvozu ima proizvajalec oziroma ponudnik izdelka neposredni stik s prvim 

posrednikom in tudi končnim odjemalcem na ciljnem trgu. Podjetje v vlogi posrednika je 

običajno vključeno v pripravo dokumentacije, fizično distribucijo, cenovno politiko (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 77). 

Po Kotlerju (1998, 416–417) se podjetje neposrednega izvoza lahko loti na več načinov: 

 domači izvozni oddelek ali divizija, ki se lahko razvije v samostojni oddelek, ki počasi 

prevzame vse dejavnosti, povezane z izvozom, in deluje kot profitni center. 

 prodajne enote ali podružnice v tujini, ki vodijo distribucijo in prodajo, včasih tudi 

oglaševanje. Pogosto delujejo tudi kot razstavni center in center za storitve porabnikom. 

Takšna oblika omogoča proizvajalcu, da doseže večjo prisotnost na tujem trgu. 

 potujoči izvozni zastopniki, ki jih podjetje pošlje v tujino, da poiščejo kupce za svoje 

izdelke. 

 v tujini zaposleni trgovci ali agenti, ki jih podjetje najame, da v njegovem imenu 

prodajajo izdelke. Ti si lahko pridobijo tudi izključne ali splošne pravice za predstavljanje 

proizvajalca v določeni državi. 

Podjetja lahko nastopijo na tujih trgih s pomočjo zastopnika. Takšen način predstavlja 

najpogostejšo obliko neposrednega izvoza. Zastopnik posluje v imenu in za račun svojih 

principalov (dajalcev nalog). Razmerje med njima pogosto predstavlja ekskluzivni odnos, ki 

omogoča monopolno prodajno pravico na izbranem trgu za določeno blago pod določenimi 

pogoji. Skleneta tudi posebno ekskluzivno pogodbo (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

Prednosti in slabosti neposredne oblike vstopa na tuje trge opredeljujejo Makovec Brenčič in 

Hrastelj (2003, 148). 

Prednosti so (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 148): 

 dostop do izkušenj na lokalnih trgih, neposredni stiki z uporabniki, 

 krajše prodajne poti v primerjavi s posrednim izvozom, 

 potrebno je poznavanje trga in 
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 na voljo so lokalne prodajne in poprodajne storitve. 

Slabosti so (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 148): 

 omejen ali celo nikakršen nadzor nad ceno zaradi carinskih in necarinskih omejitev 

vstopa in pri distributerjih omejenost nadzora trženjskih poti, 

 naložba v organizacijo prodaje zaradi vzdrževanja odnosa med domicilnim podjetjem in 

zastopniki ali distributerji in 

 kulturološke razlike, komunikacijske težave zaradi filtriranja informacij – pojavijo se 

transakcijski stroški. 

5.1.2 Posredni izvoz 

Posredni izvoz od podjetja, ki je v vlogi proizvajalca, ne zahteva večjih naložb in je tudi manj 

tvegan (Potočnik 2001, 165). Pri posrednem izvozu proizvajalec ni aktivno vključen v prodajo 

in ostale aktivnosti na ciljnem trgu. Izvozne aktivnosti prevzame drugo domače podjetje t. i. 

neodvisni posredniki ali izvozne trgovske družbe (Makovec Brenčič idr. 2009, 77). 

Podjetja največkrat začnejo izvažati z obliko posrednega izvoza in delujejo preko neodvisnega 

posrednika, izbira pa lahko med štirimi vrstami posrednikov (Kotler 1998, 416): 

 domači izvozni trgovec, ki izdelke kupuje pri proizvajalcu in jih na svoj račun prodaja v 

tujino, 

 domači izvozni agent, ki išče tuje kupce in z njimi sklepa pogodbe o uvozu blaga. Za 

posredovanje dobi provizijo. Sem spadajo trgovske družbe, 

 kooperativne organizacije, ki se ukvarjajo z izvoznimi posli več podjetij in so deloma pod 

njihovim administrativnim nadzorom in 

 podjetje za upravljanje izvoza v vlogi posrednika. Posrednik za ustrezno plačilo upravlja 

izvozne dejavnosti podjetja. 

Pri neposrednem izvozu kot obliki vstopa na tuje trge igrajo prav gotovo izredno pomembno 

vlogo zastopniki in distributerji. Pri izboru katere koli vrste zastopnika sta zelo pomembna 

izbor in merilo procesa izbora primerne osebe ali podjetja. Zelo pomembno je tudi 

podeljevanje ekskluzivnih pravic zastopanja na izbranih območjih. Nekaj pomembnih 

značilnosti, ki naj bi jih imela oseba/podjetje v vlogi zastopnika opredeljuje (Makovec 

Brenčič in Hrastelj 2003, 147): 

 ustrezna pokritost in poznavanje trga, 

 obvladovanje in poznavanje tehnologije in značilnosti izdelka ali skupine izdelkov, 

 primerna velikost podjetja, 

 izkušnje s podobnimi izdelki ali skupinami izdelkov, 

 primerna organizacija prodaje in primerno število zaposlenih v prodaji, 

 fizična infrastruktura, 
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 pripravljenost za vzdrževanje zalog, 

 opravljanje poprodajnih storitev, 

 znanje in sposobnosti za izvajanje promocije, 

 sloves pri dobaviteljih in odjemalcih, bankah, 

 dokazila o izkušenosti v poslovanju, 

 sprejemljiva stroškovna raven prodaj, 

 finančna sposobnost in kreditni rating, 

 splošna izkušenost, 

 odnos do lokalnih oblasti, 

 znanje jezikov, 

 poznavanje in uporaba modernih poslovnih tehnik, 

 poznavanje poslovnih navad v državi proizvajalca in 

 pripravljenost sodelovanja s proizvajalcem. 

Posredni izvoz terja manjše naložbe. Podjetje ne potrebuje lastnega prodajnega osebja, ni mu 

treba razviti izvoznega oddelka in povzroča manj tveganj (Kotler 1998, 416). 

Po Makovec Brenčič idr. (2006, 56–57) so najpogostejše oblike posrednega izvoza: 

 oprtni izvoz – že uveljavljeno podjetje, ki želi razširiti svoje poslovanje na ciljnem trgu, 

prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja, 

 komisionar sklepa posle v svojem imenu za tuj račun, 

 posli a conto meta je vmesna oblika med posli. Posle posredujeta dva komisionarja, 

nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika, 

 izvozni trgovec ali posrednik kupuje in prodaja blago v svojem imenu in za svoj račun, 

 izvozne trgovske družbe so običajno tradicionalne družbe s tradicijo trgovanja na 

posameznih blagovnih ali geografskih področjih, 

 izvozna združenja in konzorciji, ki so običajno specializirana združenja posameznih 

dejavnosti in specializirano posredujejo na izbranem področju delovanja. 

Prednosti te oblike vstopa na tuje trge so: omejen obseg investicije in obveznosti, mogoča je 

visoka stopnja internacionalizacije, izbira zelo izkušenega izvoznika, minimalno trženjsko in 

politično tveganje, niso potrebne izkušnje v mednarodnem poslovanju. Med slabostmi pa so 

najpomembnejše: ni nadzora nad trženjskim spletom razen izdelka, dodatni člen na trženjski 

poti lahko povzroči dvig stroškov in s tem zmanjša dobiček proizvajalca, pomanjkanje stikov 

s trgom, saj ni potrebno nobeno znanje o trgu, omejene so izkušnje, povezane z izdelkom, saj 

ni izkušenj trženja na tujih trgih (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 148). 
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5.1.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz običajno vključuje različne dogovore o možnem sodelovanju z drugimi 

podjetji. Običajno so to izvozno trženjske družbe, ki vodijo celotno izvedbo izvoznih in tudi 

trženjskih aktivnosti in različne posle v mednarodnem poslovanju za nekatera druga podjetja. 

To so običajno manjša podjetja, ki nimajo dovolj lastnih izkušenj in virov za sodelovanje v 

mednarodnem tržnem prostoru. Prednosti kooperativnega izvoza so celovitost nastopa, 

izkušnje, delitev stroškov, njegove slabosti pa mnogokratna različnost poslovnih interesov 

sodelujočih (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

Kooperativni nadzor pomeni dogovor o sodelovanju s posebej oblikovanimi izvozno-

trženjskimi družbami, ki izvajajo izvozno dejavnost in posle mednarodnega poslovanja za več 

sorodnih manjših podjetij. To so izvozna združenja in konzorciji, ki so največkrat 

kratkotrajnejše narave in imajo usmerjen obseg in področje delovanja. Usmerjajo tudi 

trženjsko dejavnost sodelujočih podjetij na ciljnem trgu (Kenda 2001, 162–173). 

Prednosti kooperativnega izvoza predstavljajo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 148): 

 delitev stroškov in tveganje internacionalizacije in 

 zagotovitev celotne trženjske poti in poprodajnih storitev na ciljnem, tujem trgu – 

zagotovitev celovitosti trženjskega nastopa. 

Slabost pa predstavljajo zlasti (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 148): 

 tveganje neuravnoteženosti in neusklajenosti odnosov ter 

 sodelujoča podjetja, ki se niso vedno pripravljena odreči popolni neodvisnosti in 

suverenosti. 

5.2 Pogodbene oblike vstopov na tuje trge 

Pogodbene oblike vstopov na tuje trge so dolgoročna nekapitalska združenja med 

mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem trgu. Tak način vključuje prenos 

tehnologije ali človeških znanj med podjetjema (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

Pogodbene oblike pomenijo za podjetja, ki vstopajo na tuje trge, zniževanje stroškov 

proizvodnje, transporta in skrajševanje trženjskih poti ter večjo bližino kupcev. Podjetja se na 

ta način izognejo raznim omejitvam vstopa na tuje trge. S to obliko se jim ponuja možnost 

uveljavljanja raznih oblik pospeševanja proizvodnje s subvencijami in različnimi spodbudami 

za tuja vlaganja. Na tujem trgu so lahko prisotni kot »domači ponudnik oziroma proizvajalec« 

(Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Prav zaradi notranjih dejavnikov za rast mednarodno delujočega podjetja je t. i. izvozno 

trženje preraslo v mednarodno trženje, ki temelji na različnih, nadgrajenih oblikah izvoza. Pri 
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teh oblikah izvoz in tudi uvoz sploh nista več potrebna, ker na izbrane tuje trge ne prenašamo 

več izdelkov in storitev, temveč proizvodnjo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 149). 

Ločimo posredne in neposredne oblike prenosov proizvodnje na tuje trge. Izvoz kapitala 

praviloma vključujejo neposredne oblike pogodbenih oblik vstopov na tuje trge, posredne pa 

ne (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 150).  

Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 150) jih naprej razčlenjujeta v: 

 neposredne (kapitalske) oblike – lastni obrati in enote v tujini, skupna vlaganja in 

 posredne (nekapitalske) oblike – pridobitev pravic uporabe licence, franšizing, tehnični 

sporazumi, pogodbe o storitvah, pogodbeno vodenje, pogodbena proizvodnja, pogodbe o 

inženirskih poslih, kooperacijska pogodba. 

Ker mednarodno trženje vse bolj prerašča v oblike kooperativnega sodelovanja podjetij tako 

kapitalskega kot nekapitalskega, se v zadnjem času pojavljajo predvsem (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 150): 

 licenčno poslovanje, 

 franšizing, 

 pogodbena proizvodnja, 

 skupna vlaganja in 

 strateške zveze in partnerstva. 

5.2.1 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je sporazum, dovoljenje, ki ga podeli proizvajalec podjetju v tujini, da 

proizvaja njegov izdelek ali uporabi njegov patent, blagovno znamko, know-how ipd., za to 

pa plačuje dogovorjeno licenčnino. Za proizvajalca ta vstop predstavlja le manjše tveganje. 

Manj nadzora nad poslovanjem predstavlja največjo slabost takšnega vstopa (Potočnik 2001, 

165). 

Prodajalec licence si z majhnim tveganjem pridobi vstop na tuji trg, kupec pa si pridobi 

proizvodno znanje, znan izdelek ali ime in mu tako ni treba začeti od začetka. Prodaja licence 

ima tudi določene slabosti. Podjetje ima nad dogajanjem manj nadzora, kot če bi v tujini 

postavilo lastne obrate. V primerih, ko je kupec licence zelo uspešen, ima originalni lastnik 

premajhen dobiček, ko pogodba preteče, pa lahko kupec predstavlja nevarnega tekmeca. Da bi 

se izognil takemu tveganju, lastnik licence običajno proizvajalca sam oskrbuje s sestavino, ki 

je za izdelek nujno potrebna. Še boljše pa je, da lastnik licence stalno razvija svoje izdelke in 

je tako kupec stalno odvisen od njega (Kotler 1998, 417). 
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Po Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 154) so temelji za razvoj licenčnega poslovanja: 

 raziskave in razvoj, 

 nakup tehnologije, 

 imitacija, kraja, 

 tehnološke banke in 

 izvoz znanja. 

Razlogi, zaradi katerih se podjetja odločijo za licenčno poslovanje, so (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 154–155): 

 dajalec licence tako ohrani svojo tehnološko edinstvenost in razvoj izdelkov in s tem 

okrepi svoje središčne sposobnosti, preseli proizvodnjo in črpa vire izven podjetja, 

 dajalec licence je premajhno podjetje, da bi imelo dovolj finančnih in trženjskih znanj in 

izkušenj za lastno investicijo na ciljnem tujem trgu, 

 izdelek je na koncu svojega življenjskega cikla v razvitejših državah. Smiselno je 

podaljšati življenjski cikel izdelka v manj razvitih državah. Tu je izdelek tehnološko 

sprejemljiv, trg pa še ni zasičen. 

 licenčnine so lahko relativno visoki pribitki na nujne sestavne dele, ki jih proizvaja 

dajalec licence, četudi neposredne licenčnine niso zelo visoke, 

 če vladne regulative prepovedujejo neposredne tuje naložbe ali jih posredno ali 

neposredno zelo omejujejo, politično tveganje pa je visoko, je licenčno poslovanje 

primerna oblika vstopa na tuje trge, 

 v državi jemalca licence pogosto spodbujajo sklepanje licenčnih poslov carinske in 

necarinske omejitve. V primeru, ko so te visoke, je smiselno izvajati proizvodnjo v državi 

jemalca licence. 

Licenčno poslovanje predstavlja tako za dajalca kot za jemalca licence določene prednosti in 

tudi slabosti. Za dajalca licence predstavljajo prednosti, da licenca omogoči hiter vstop na trg, 

ne zahteva neposredne kapitalske naložbe, omogoči porazdelitev izdatkov R & R in izkoristek 

potencialnih davčnih prednosti na nekaterih trgih, lahko pomeni ohranitev blagovne znamke. 

Slabosti, ki se pojavijo pri dajalcu licence, pa so, da si lahko dajalec licence s tem vzgoji 

tekmeca, pridobi manjše koristi od izdelkov, da včasih ne more doseči ustreznega nadzora nad 

proizvodnjo in trženjem, velikokrat pa ima omejeno celovitost poslovanja. Za jemalca licence 

so prednosti, da si jemalec licence skrajša čas uvajanja izdelka, omogoči zmanjšanje izdatkov 

za R & R, izogne se napakam v začetnih procesih razvoja izdelka in da se s pridobitvijo 

licence lahko ohrani na področju raziskav in razvoja. Slabosti pa so, da lahko jemalec licence 

s prevzemom licence omeji svoj dotok svežega znanja, da se lahko pojavijo težave pri 

pravočasnosti dobav in da dajalec licence lahko vpliva na zviševanje cen dobav (Makovec 

Brenčič in Hrastelj 2003, 155). 

Pogosto je licenčno poslovanje obojestransko, lahko se razvije tudi v kooperativno 

sodelovanje dajalca in jemalca licence. Čeprav se na prvi pogled zdi, da naj bi bilo licenčno 
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poslovanje v dobro obeh strank, pa nekatere raziskave kažejo, da naj bi predstavljalo 

predvsem koristi za dajalca, saj naj bi na kratek rok sicer povečalo denarni tok, dolgoročno pa 

prineslo nižje dobičke. V resnici ima jemalec poleg kratkoročnih tudi dolgoročne prednosti, 

saj lahko obnavlja licenčne dogovore in s tem zagotavlja zapolnitev zmogljivosti in razvoj 

proizvodnje. Kljub temu da so jemalci v tehnološki in razvojni odvisnosti od dajalca licence, 

pa njeni jemalci vidijo prednost predvsem v hitrem dostopu do nove tehnologije, nižjih 

stroških razvoja in hitrem denarnem toku (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 156). 

5.2.2 Franšizing 

Je hitro rastoča oblika tehnološkega licenčnega dogovora. Aktualni vzroki, ki so pripeljali do 

širitve in dviga obsega franšizinga kot oblike vstopa na tuje trge, so (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 158): 

 visoka dinamičnost trga z vedno večjimi zahtevami po fleksibilnosti in know-howu, 

 koncentracija na področju trgovine in storitev, 

 tehnološki napredek, predvsem komunikacijske tehnologije, 

 dvig povpraševanja po storitvah, 

 razvoj novih storitvenih dejavnosti, 

 strukturne spremembe na področju trgovinske in storitvene dejavnosti, v okviru tega 

vedno večja inovativnost izbora izdelkov in skupin izdelkov ter organizacijskih oblik 

podjetij, 

 intenzivna konkurenca, 

 potreba po racionalizaciji in specializaciji v mednarodnem trženju, 

 povečanje trženjskih aktivnosti in managerskih sposobnosti v trgovinskih in storitvenih 

podjetjih,  

 akumulacija trženjskega in managerskega znanja v povezanih podjetjih, ki predstavljajo 

temelj franšizinga, 

 priznavanje novih oblik samostojnosti v poslovnih sistemih in povečano zaupanje 

potencialnih franšiznih partnerjev do nosilcev sistemov, 

 zmanjšana motiviranost zaposlenih v lastnih enotah podjetij po svetu, 

 spremembe nakupnih navad in potreb, 

 rastoči trend samozaposlovanja, 

 drugačna organiziranost družinskega življenja ter  

 hiter način življenja in manjša razpoložljivost prostega časa. 

Gornji vzroki delujejo še bolj pospešeno na začetku novega stoletja in se iz storitvenih 

dejavnosti selijo tudi v proizvodnjo, predvsem na področje medorganizacijskih trgov. Danes 

že lahko govorimo o franšiznih sistemih in ne ločenih, posamičnih odnosih franšizodajalec-
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jemalec, ki v zadnjem času postajajo vse redkejši. Če se podjetje odloči za franšizni sistem, ga 

poskuša pogosto razviti v celovit sistem trženja, ker le tako dosega prednosti obsega 

poslovanja in učinkovito centralizirano vodenje ob decentraliziranem trženju izdelkov oz. 

storitev (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 159). 

Franšizing je prepleten, mešan način poslovanja. Vsebuje sestavine licenčnega, zastopniškega, 

naložbenega in tudi drugih oblik poslovanja. Franšizni odnos prinaša prednosti za obe strani. 

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

dobiček ter postane člen v verigi, pridobiva profesionalno podporo franšizorja ter tako 

zmanjšuje tveganje. Sredstva lahko namenja za raziskave in razvoj, saj mu jih ni treba 

nameniti za odprtje lastnih enot oziroma podružnic (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 160–

161). 

Franšizing razumemo zelo različno. Poznamo veliko vrst franšizinga, v glavnem pa ga delimo 

v dve skupini (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 161–162): 

 izdelčni franšizing in franšizing izdelčne znamke ali imena podjetja, pri katerem gre za 

distribucijski sistem, v katerem dobavitelji sklenejo pogodbo z zastopniki za nakup ali 

prodajo izdelkov ali proizvodnih linij. Zastopniki uporabljajo ime blagovne znamke, 

blagovno znamko in proizvodno linijo (npr. Coca-Cola, Pepsi), 

 čisti poslovni franšizing, ki je tudi najbolj prava oblika franšizinga v mednarodnem 

trženju. Gre za obliko franšizinga, pri kateri gre za dodelitev pravice uporabe in izvedbe 

celotnega poslovnega paketa v skladu s sklenjeno pogodbo. Paket običajno vsebuje 

pravico do uporabe blagovne znamke in njenega imena, avtorske pravice, oblikovanje, 

patente, poslovne skrivnosti, poslovni know-how in dodelitev ekskluzive za izbrano 

področje. 

Glede na dejavnosti in obseg poslovanja pa ločimo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 164–

165): 

 izdelčni franšizing – poudarek je na izdelku; pri tej obliki gre za proizvodnjo in prodajo 

enega ali več izdelkov z znamko franšizorja v poslovnih enotah franšizija, 

 čisti poslovni franšizing, 

 proizvodni franšizing z licenco je podoben licenčnemu poslovanju, 

 franšizing podružnic predvsem na področju nepremičnin, zavarovalnih pogodb, finančnih 

storitev, storitev na domu, medicinskih storitev, 

 kvazi franšizing, kadar je oslabljena naveza partnerjev, ki nastane po izteku pogodbe, 

jemalec franšize pa obnovi pogodbo le za del storitev franšizorja, 

 krovni franšizing, pri katerem franšizor podeli franšizorju franšizo za določeno področje, 

kjer ima pravico podeljevati franšizni paket v obliki podlicence, je primerna oblika 

prodora na majhne, geografsko in kulturno oddaljene trge, če ima glavni franšizij 

zadosten obseg znanja in kapitala. 
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Glavno pravilo pri izboru franšiznega sistema je, da mora biti izbrani tuji trg obetaven, izbrani 

franšizij kooperativen, potencialni razvoj nesporazumov nadvse majhen. Izredno pomembna 

je stabilnost trga, ker je koncept delovanja dolgoročen. Bistvena komponenta je tudi 

ohranjanje dobrega odnosa in motiva za razvoj poslovanja. Prednosti in slabosti franšizorja in 

franšizija so zelo podobne prednostim in slabostim licenčnega poslovanja, ker gre tudi pri 

franšizingu za dolgoročnejši, obojestransko motiviran odnos razvoja obsega, predvsem pa 

učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Učinkovit franšizni sistem bo na vstopnih trgih 

zagotovljen takrat, ko bo stopnja integriranosti enot sistema kar se da visoka, zmogljivost oz. 

možnosti nadgradnje sistema pa čim bolj fleksibilne (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 162–

163). 

5.2.3 Pogodbena proizvodnja  

Pogodbena proizvodnja je možnost vstopa na tuje trge, pri kateri podjetje pooblasti lokalne 

proizvajalce, da izdelujejo njegov izdelek, po navadi za njegov domači trg. Velika težava pri 

takšnem načinu vstopa na tuji trg je ta, da ima podjetje manjši nadzor nad procesom 

proizvodnje. Če proizvajalci niso uspešni, podjetje tvega izgubo možnega dobička (Potočnik 

2001, 165). 

5.2.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja predstavljajo partnerstvo med dvema ali več podjetji, ki imajo v 

mednarodnem trženju domicil v različnih državah, torej na različnih trgih, kar daje tej obliki 

vstopa bolj kompleksno naravo in tudi določene prednosti in slabosti. Ta oblika vstopa na tuje 

trge vključuje deljeno lastništvo premoženja skupnega podjetja med različnimi lokalnimi in 

sonaložbenimi partnerji. Izhodiščni cilj skupnih vlaganj je maksimizacija dobička, hkrati pa 

podjetja z njimi dobivajo tudi neposreden vpliv na celoten koncept poslovanja in upravljanja 

podjetja na tujem trgu. Podjetju omogočajo vstop z bistveno nižjim obsegom vloženega 

kapitala, pri čemer ima lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja trga in razvite 

lastne poslovne dejavnosti in funkcijska področja. Vse to pa omogoča hitrejši in fleksibilnejši 

vstop na trg, krajše prilagajanje njegovim posebnostim, novo pravno-politično okolje pa je 

bistveno manj vplivno za podjetje, ki vstopa na tuj trg (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 

165–166). 

Razlogi za razvoj skupnih vlaganj kot oblik vstopa na tuje trge so še (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 166–167): 

 komplementarnost tehnoloških, managerskih ali drugih veščin, 

 prepoznavnost podjetja je bistveno hitrejša, če podjetje na izbranem trgu deluje skupaj z 

lokalno prepoznavnim podjetjem, 
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 manjši proizvodni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije, zagotovitev vstopa. 

Bistvene pomanjkljivosti skupnih vlaganj se največkrat kažejo v (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 167): 

 koordinaciji in komunikaciji med partnerji, 

 različnih pogledih na razvoj poslovnih konceptov, strategij razvoja, ciljev, 

 težavah z nadzorom in kontrolo poslovanja skupnega podjetja, 

 tveganosti razširjanja znanja – kadar ni enakomernega nadzora obeh partnerjev oz. 

skladno z lastniškimi vložki. 

Prednosti te strategije vstopa podjetja pa so (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 167): 

 poznavanje lokalnega trga, trženjskih poti, obseg kapitala, odnosov z lokalnimi oblastmi, 

finančnimi institucijami, bankami, dobavitelji, odjemalci, 

 ustrezne veščine, 

 hitrejše obvladovanje kulturnih razlik in bistveno krajša doba prilagajanja tujemu trgu. 

Postopek odločitve, organizacije in izvedbe skupnih vlaganj je izjemno zahteven in 

kompleksen. Ko izberemo trg vstopa, je treba najti ustreznega partnerja za dosego ciljev. 

Potrebna je še posebna pazljivost pri izbiri lokalnega partnerja. Obvezno moramo pri izbiranju 

preveriti finančno stanje podjetja, organiziranost njegovega poslovanja, dimenzije na trgu, 

proizvodnjo podjetja, institucionalne odnose, pogajalske sposobnosti in načine pogajanj 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 169). 

Partnerstvo lahko mednarodno podjetje ovira pri proizvodnji in izvajanju trženjske politike na 

svetovni ravni (Kotler 1998, 418). 

5.2.5 Strateške zveze ali partnerstva 

Strateške zveze ali partnerstva se v sodobnem mednarodnem trženju uporabljajo kot sinonim 

za oznako podjetij, ki s sodelovanjem na globalnih trgih dosegajo skupne cilje. Vizija razvoja 

takšne zveze ni usmerjena na en sam trg, temveč je usmerjena globalno ali vsaj regionalno. Če 

je zveza organizirana horizontalno, sta delitev in transfer sredstev med podjetji kontinuiran 

proces, če je organizirana vertikalno, pa vsako od podjetij ohranja avtonomijo središčnih 

prednosti, gradnja sinergij pa se odvija na skupno določenih področjih poslovanja. Gre za 

dolgoročne zveze ali partnerstva. Dejavniki uspeha vseh zvez so skupna vizija in poslanstvo, 

enakovrednost partnerstva, skupna kultura, učinkovita organizacija in proaktiven management 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 171). 

Strateške zveze lahko definiramo kot zvezo med podjetji, velikokrat prejšnjimi tekmeci, v 

katerih združene moči partnerjev omogočajo ustvarjanje boljšega položaja na globalnih trgih 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 171). 
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Vzroke za nastanek strateških zvez narekujejo pogoji dinamičnih globalnih trgov, še posebej 

zahteven in hiter tehnološki razvoj. Strateške zveze predstavljajo široko paleto različnih 

formalnih in institucionalnih oblik sodelovanja, največkrat pa se oblikujejo kot pogodbene 

kooperativne oblike. Viri, ki se lahko sinergično uporabljajo, so lahko know-how, 

proizvodnja, trženjsko znanje ali pa druge posebne veščine, ki jih je razvilo partnersko 

podjetje. Glavna pogoja uspešnosti in učinkovitosti takšnih zvez pa sta popolno in temeljito 

medsebojno povezovanje partnerjev in njihovih podjetniških kultur in enotnost ciljev. 

Izhodišča za učinkovito delovanje takšnih zvez so skupna vizija, cilji, jasna razmejitev 

sodelovanja in konkurence, doseganje dogovorov o ključnih vprašanjih (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 170–172). 

5.3 Investicijske ali naložbene oblike vstopa na tuje trge 

Podjetja se odločajo za investicijske oblike vstopa na tuje trge z različnimi nameni. 

Investicijski vstop na tuji trg pomeni večje tveganje in popolno stopnjo nadzora nad delom 

hčerinskih podjetij, pomeni pa manjšo fleksibilnost. Prednost take oblike vstopa je velika 

stopnja nadzora nad delovanjem proizvodnje in nad prodajo na ciljnem trgu (Ješovnik 2001, 

160). Cilj investicijskega vstopa na tuji trg je omogočiti lažji dostop do surovin, znižati 

stroške proizvodnje, predvsem pa omogočiti lažji vstop na lokalni trg (Root 1994, 143). Pred 

vstopom in začetkom investicije mora podjetje analizirati politične, pravne, socialne, kulturne 

in ekonomske značilnosti okolja s tako imenovano PEST analizo. 

Oblika in stopnja nadzora sta odvisni od dodelitve nalog hčerinskemu podjetju. Več 

odgovornosti prenese matično podjetje na hčerinsko podjetje, večja je fleksibilnost delovanja 

na ciljnem trgu in višja stopnja internacionalizacije podjetja (Root 1994, 106).  

Investicijske oblike vstopa na tuji trg so:  

 prodajni zastopnik,  

 rezidenčni zastopniki, prodajne podružnice, lastne prodajne enote v tujini, 

 lastne proizvodne enote na ciljnem trgu, 

 sestavljalnice in skladišča,  

 regionalni centri,  

 globalno integrirano podjetje, pripojitve in prevzemi ter 

 investicije od začetka (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 175).  

5.3.1 Prodajni zastopniki 

Prodajni zastopnik je običajno pooblaščen za pokrivanje določenega trga, lociran pa je na 

območju proizvajalca ali izvoznika. Prodajno funkcijo vrši z aktivnostmi na ciljnem trgu. 
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Prodajni zastopnik, ki je zaposlenec izvoznika, omogoča podjetju, ki ga zaposluje, večji 

nadzor nad prodajnimi aktivnostmi, kot bi ga omogočala izbira neodvisnega zastopnika ali 

distributerja. Prodajni zastopnik je najbolj učinkovit pri prodaji manjšemu številu velikih 

kupcev, ki pogosto zahtevajo stalno povezavo z dobaviteljem. S tem se zniža strošek 

zastopništva. Glede na dislociranost mora zastopnik zelo dobro poznati ciljni trg in njegove 

značilnosti, sicer lahko podjetje izgubi prednost pred domačimi ponudniki ali izvozniki, ki 

uporabljajo rezidenčne zastopnike, ki svoj trg zelo dobro poznajo (Šuštar 2009, 33). 

5.3.2 Rezidenčni prodajni zastopniki, prodajne podružnice in prodajne enote 

Rezidenčni zastopniki vse svoje prodajne aktivnosti izvajajo neposredno na ciljnem trgu. 

Tako se podjetje bolj približa kupcu, kar je zelo primerno v primerih, ko mora biti podpora 

kupcu stalno na razpolago. Rezidenčnega prodajnega zastopnika podjetje izbere glede na 

obliko in naravo prodajnih poslov, morebitno obveznost servisiranja ali nudenja drugih 

poprodajnih storitev, zahtevnost in zapletenost trga, načina prodaje, poznavanje lokalnih 

običajev in drugo. Največja prednost ustanovitve samostojne prodajne enote v tujini je 

približanje kupcu (Hollensen 2011, 337). 

Če želi podjetje ustvariti svojo mrežo prodajaln, lahko ustanovi prodajno hčerinsko 

podružnico, trženje pa prepusti rezidenčnim prodajnim zastopnikom. Tako podjetje lahko 

zagotovi kakovostno prodajno in poprodajno ponudbo v prodajalnah, ki so v lasti in pod 

kontrolo matičnega podjetja ali lastnika. Prodajne aktivnosti so tako učinkovito izvedene »in 

situ«, matično podjetje pa ohrani nadzor nad trženjem na daljavo. 

Prodaja preko rezidenčnih podružnic se vrši tako, da matično podjetje prodaja hčerinskemu 

podjetju blago s tako imenovanimi transfernimi cenami. Interni prenosi blaga s transfernimi 

cenami vključujejo prenos surovin, nedokončanih in končnih izdelkov, prenos fiksnih 

stroškov, kreditov, avtorskih pravic, pravic do uporabe blagovnih znamk in drugo. Transferne 

cene lahko pri trgovanju v državah z visoko obdavčitvijo omogočijo prednosti, ker se lahko 

preko transferjev prikrijejo dobički v državi uvoznici (Feinschreiber 2002, 49). 

5.3.3 Regionalni centri 

Sodobni regionalni centri so oblikovani na dva načina: lahko omogočajo le prenos prodajnih 

in poprodajnih aktivnosti podjetja na določeno območje, lahko pa omogoča tudi proizvodnjo 

in druge funkcije. Na tak način lahko podjetje prenese skoraj vse svoje poslovne aktivnosti na 

določen trg in tako lahko konkurira lokalnim podjetjem. Če je osebje podjetja prisotno na 

lokalnem trgu, lahko tudi sledi potrebam kupcev in se hitro odziva na delovanje trga 

(Hollensen 2011, 340). Regionalni centri povezujejo aktivnosti in strategije na določenem 

trgu s korporacijsko strategijo podjetja. Tako omogočijo usklajeno delovanje posameznih 

prodajnih centrov.  
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5.3.4 Sestavljalnice in skladišča 

Globalna strategija velikih proizvajalcev obsega razne oblike vstopa na tuje trge, zaradi 

ekonomskih in organizacijskih vzrokov pa se pogosto odločijo za postavitev sestavljalnice 

izdelkov na ciljnem trgu. Tako zaradi kompleksnosti proizvodnje ali drugih razlogov izvajajo 

razvoj, proizvodnjo polizdelkov, kapitalski del produkcijskih procesov in trženje doma, 

končni del proizvodnje, ki je potreben za pokritje ciljnega trga, pa preselijo na te trge. 

Sestavljalnice so proizvodne enote za finalizacijo izdelkov na ciljnem trgu. S tem podjetja 

povečajo konkurenčnost, saj lahko bistveno znižajo stroške, carinske dajatve in davščine v 

ciljni državi. Tako so lahko posamezni deli končnega izdelka uvoženi iz različnih držav, 

sestavljajo pa se na končnem trgu. Sestavljalnice so najpogostejše v elektronski industriji 

(Popper in Buskirk 1992, 25).  

5.3.5 Prevzemi in investicije 

Vstop podjetja na mednarodni trg je lahko v investicijski obliki: 

 Greenfield Investment (popolnoma novo vlaganje v izgradnjo), 

 Acquisition (s pripojitvijo) ali 

 Takeover (s prevzemom že obstoječega podjetja na ciljnem trgu) (Ruzzier 2004, 53).  

Razlika med novo investicijo ter obema drugima oblikama pripojitve ali prevzema je v tem, 

da omogoči pripojitev ali prevzem takojšen vstop na trg, osvojen obstoječi tržni delež, 

konkuriranje z že znanimi blagovnimi znamkami in izdelki. Prednost pripojitve ali prevzema 

je tudi v tem, da podjetje pridobi urejeno infrastrukturo, razvoj, kadre in utečen distribucijski 

sistem. 

Največja težava in pogost vzrok za neuspeh podjetij pri prevzemih je neustrezen odnos med 

prevzemnim podjetjem in vodstvom prevzetega podjetja. Tem težavam se lahko investitor 

izogne z neposrednim vlaganjem v izgradnjo novega proizvodnega obrata v tujini. To je 

dolgoročnejši, finančno bolj tvegan, vendar ciljno in organizacijsko bolj zanesljiv način 

vstopa na tuji trg, saj tak način omogoči tudi izgradnjo sodobnega obrata z najnovejšo 

tehnologijo (Hollensen 2011, 302).  

Glavni motivi za pripojitev in prevzem so (Hrastelj 1995, 173–195): 

 usmerjenost prevzemnika v sinergijo na vseh poslovnih področjih, 

 slabo poznavanje ciljnega trga, 

 izmenjava znanja in izkušenj, 

 težnja po večjem tržnem deležu in izločitvi tekmecev, 

 defenzivnost prevzemnika,  

 delitev tveganja in 
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 zmanjšanje regionalne odvisnosti.  

Če ima podjetje dovolj sredstev za prevzem nekega podjetja v tujini in želi hitro vstopiti na ta 

trg, je tak način vstopa najprimernejši, manjše pa je tudi finančno tveganje. Pripojitev ali 

prevzem omogoča popoln nadzor nad delovanjem hčerinskega podjetja matičnega podjetja v 

domovini, lažje obvladuje distribucijske poti, večji finančni potencial pa poveča uspešnost 

skupine in ugled blagovnih znamk. Prednost je tudi prenos znanj med obema podjetjema, 

sploh prenos izkušenj o delu na lokalnem trgu prevzemnemu podjetju (Šuštar 2009, 35–36). 

Prevzemno podjetje s prevzemom sprejme tudi vse finančne in druge obveznosti prevzetega 

podjetja, morebitno zastarelo opremo, presežno delovno silo ter razne razlike v 

organizacijskem principu poslovodenja. Včasih pomeni šibko zmožnost povezave z matičnim 

podjetjem. Prevzemi so primerni za podjetja, ki ne poznajo ciljnega trga. Ta je zasičen z 

določenim segmentom izdelkov ali storitev ali pa ima posebne ovire pri vstopu (Hollensen 

2011, 343). 

5.3.6 Joint-venture strategija in strateška partnerstva 

V primeru, kadar gre za prevelik ali preveč tvegan projekt vstopa na tuji trg, se lahko podjetje 

odloči za tako imenovano obliko vstopa »joint-venture«. To je oblika solastništva med 

domačim podjetjem in tujim partnerjem. Pri taki obliki združitve je skupno podjetje sposobno 

izvesti projekt, ki ga zaradi velike obširnosti ali tveganja eden od partnerjev ne bi zmogel, 

povečajo se skupno znanje in izkušnje, izboljša se nadzor nad delovanjem skupnega podjetja, 

ustvari pa se močno in stabilno podjetje, ki lahko močneje konkurira na ciljnem trgu (Stahl in 

Grisby 1992, 65). 

5.3.7 Lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu 

Nekatere države sistemsko ovirajo določene načine vstopa tujih podjetij na domač trg. To je 

posebej vidno v državah v razvoju, kjer obravnavajo tuje prodajne enote kot način 

odtegovanja denarja državi, saj prodaja izdelka tujega proizvajalca pomeni izključitev davka 

na dodano vrednost v državni blagajni. V tako nastrojenem okolju se podjetja raje odločijo za 

investicijo v lastne proizvodne enote. Tak način vstopa na tuji trg pomeni višjo stopnjo 

nadzora, zmanjšanje vstopnih težav, učinkovitejše doseganje strateških ciljev podjetja, vendar 

pomeni tudi velik finančni zalogaj, velik napor vodstva za uresničitev tega cilja, dolgoročno 

naravnanost in s tem kasnejši finančni učinek projekta. Kljub vzrokom podjetja najpogosteje 

investirajo v izgradnjo obratov v tujini zaradi visokih vstopnih carinskih dajatev ali zaradi 

izogibanja uvoznim restrikcijam (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 145). 
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6 PREDSTAVITEV TRGOV V DRŽAVAH LATINSKE AMERIKE 

Politična in gospodarska slika držav se v današnjem času zelo hitro spreminja. Gospodarska 

kriza, ki se je začela v letu 2006, močno vpliva na razvoj trgovine po svetu. Kljub temu da je 

mnogo držav še vedno v gospodarskem krču, se nekateri trgi razvijajo, kar se opaža tudi v 

latinskoameriški regiji. Gospodarski pokazatelji iz starejše literature so lahko le še delno 

uporabni, zato smo za predstavitev držav in njihovih političnih in gospodarskih gibanj 

uporabili predvsem relevantne podatke iz spletnih portalov Evropske skupnosti, raznih 

novejših baz podatkov in ekonomskih spletnih portalov. 

Vse največje države Latinske Amerike je podpisnica Konvencije Združenih narodov o 

mednarodni prodaji blaga (The United Nations Commission on International Trade Law – 

UNCITRAL). Komisijo Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo je ustanovila 

Generalna skupščina Združenih narodov z Resolucijo 2205 (XXI) dne 17. decembra 1966, z 

namenom spodbujanja postopnega usklajevanja in poenotenja mednarodnega trgovinskega 

prava (Schlechtreim in Možina 2006, 2). To dejstvo zmanjšuje morebitne predsodke o pravnih 

trgovinskih težavah pri poslovanju na trgih Latinske Amerike, vendar nalaga zainteresiranim 

izvoznikom vlaganje v znanje za prepoznavanje teh predpisov. 

6.1 Predstavitev izbranih držav in njihovih osnovnih pokazateljev 

V analizi je izbranih in obravnavanih pet držav latinskoameriške regije. Latinska Amerika 

obsega vse panameriške države razen Združenih držav in Kanade. Mednje sodi 20 držav, ki so 

navedene v preglednici 1. 

Preglednica 1: Latinskoameriške države in njihovi osnovni podatki 

Država Površina 

države v km² 

Prebivalstvo 

2013 

Gostota 

prebivalstva 

na km² 

Glavno mesto 

Argentina 
2.780.400 41.660.417 14,4 Buenos Aires  

Bolivija 
1.098.581 10.461.053 9 Sucre 

Brazilija 
8.515.767 201.032.714 236 Brasília 

Čile 
756.096 17.556.815 23 Santiago 

Dominikanska republika 
48.442 10.219.630 2109 Santo Domingo 

Ekvador 
283.560 15.439.429 544 Quito 

Gvatemala 
108.889 15.438.384 129 Guatemala City 

Haiti 
27.750 9.893.934 3565 Port-au-Prince 

Honduras 
112.492 8.555.072 76 Tegucigalpa 
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Država Površina 

države v km² 

Prebivalstvo 

2013 

Gostota 

prebivalstva 

na km² 

Glavno mesto 

Kolumbija 
1.141.748 47.387.109 415 Bogotá 

Kostarika 
51.100 4.667.096 913 San José 

Kuba 
109.884 11.061.886 1006 Havana 

Mehika 
1.972.550 118.395.054 57 Mexico City 

Nikaragva 
130.375 5.788.531 443 Managua 

Panama 
75.517 3.661.868 542 Panama City 

Paragvaj 
406.752 6.800.284 142 Asunción 

Peru 
1.285.216 30.475.144 23 Lima 

Salvador 
21.040 6.108.590 2903 San Salvador 

Urugvaj 
176.215 3.324.460 1887 Montevideo 

Venezuela 
916.445 31.648.930 3159 Caracas 

Skupaj 
20.027.923 603.191.486    

Vir: Wikipedija 2015. 

Izmed vseh držav Latinske Amerike smo iz raznih vidikov kot najbolj zanimive izbrali 

Argentino, Brazilijo, Kolumbijo, Čile in Mehiko. Teh pet držav po številu prebivalstva 

predstavlja 70,63 % prebivalstva vse Latinske Amerike, večina prebivalstva pa je zgoščena v 

glavna mesta držav ali provinc, kar je glavni razlog za tak izbor.  

V tej regiji se države združujejo v razne politične in gospodarske skupine, kot so Mercosur, 

CELAC in druge. Evropska unija ima z državami Latinske Amerike močne gospodarske vezi 

in sklepa sporazume na raznih ravneh.  

6.2 Oris poslovnega in političnega okolja Latinske Amerike 

Politični odnosi Evropske unije z državami Latinske Amerike so del določb Lizbonske 

pogodbe, ki je začela veljati 1. decembra 2009 po mesecih institucionalnih razprav v 

Evropskem parlamentu. Ta pogodba določa zastopanje Evropske unije v tretjih državah, 

Delegacija Evropske komisije pa se preimenuje v Delegacijo Evropske unije. To je pomenilo 

spremembe v diplomatskih predstavništvih EU, vendar je ohranilo politiko odnosov s tretjimi 

državami, ki temelji na dialogu in sodelovanju (Delegacion de la Union Europaea en 

Columbia 2015). 
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6.3 Sodelovanje evropske skupnosti in Latinske Amerike 

Evropska skupnost in države latinske Amerike sodelujejo že nekaj desetletij v obliki (Tvevad 

in Gil 2014): 

 srečanj na vrhu, 

 parlamentarnih konferenc in 

 institucionalnih odnosov med EU in skupnim južnoameriškim trgom (Mercado Común 

del Sur – Mercosur). 

6.3.1 Srečanja na vrhu 

Vezi med regijami se ustvarjajo in krepijo na vrhunskih srečanjih, kjer sodelujejo udeleženci 

na najvišji ravni. Na srečanjih udeleženci obravnavajo razna gospodarska in politična 

vprašanja. Strateško partnerstvo med EU in Latinsko Ameriko ter Karibskimi otoki je bilo 

oblikovano na srečanju v Riu de Janeiru junija 1999. Prvo vrhunsko srečanje med EU in 

Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (CELAC – Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños) je potekalo januarja 2013 v Santiagu de Chile, kjer je 

sodelovalo 33 držav Latinske Amerike in Karibov, članic skupnosti CELAC ter 27 drugih 

držav (Tvevad in Gil 2014). 

Pogovori med skupinami obsegajo (Tvevad in Gil 2014): 

 tematike demokracije in človekovih pravic, 

 težavo boja proti revščini, 

 spodbujanje socialne kohezije, inovacij in tehnologije ter 

 okoljsko problematiko in podnebne spremembe. 

Na srečanju v Santiagu je bil sprejet akcijski načrt za obdobje 2013–2015, ki določa 

prednostne skupne naloge za razvoj sodelovanja med državami EU in državami združenja 

CELAC. Naloge obsegajo poleg omenjenih še vprašanja trajnostnega razvoja, problematiko 

biotske raznovrstnosti in energetskih vprašanj, regionalno in medsebojno povezovanje za 

spodbujanje socialnega vključevanja in kohezije, vprašanja migracije, reševanje problematike 

izobraževanja in zaposlovanja, svetovne problematike drog ter področje naložb in 

podjetništva (Tvevad in Gil 2014). 

6.3.2 Parlamentarne konference 

Medparlamentarne konference med poslanci Evropskega parlamenta in poslanci iz Latinske 

Amerike so se začele leta 1974. Medparlamentarne konference je v letu 2006 nadomestila 

skupna parlamentarna institucija strateškega partnerstva EuroLat (evro-latinskoameriška 
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parlamentarna skupščina). EuroLat ima 150 članov foruma, ki razpravljajo, spremljajo in 

preučujejo vse skupne problematike. Forum zaseda 75 poslancev Evropskega parlamenta in 

75 poslancev iz podregionalnih parlamentov Latinske Amerike. Podregionalni parlamenti 

obsegajo (Tvevad in Gil 2014):  

 Parlatino (latinskoameriški parlament),  

 Parlandino (andski parlament),  

 Parlacen (srednjeameriški parlament),  

 Parlasur (parlament Mercosurja), 

 čilski kongres in 

 mehiški kongres. 

6.3.3 Skupni južnoameriški trg Mercosur  

Skupni južnoameriški trg Mercosur (Mercado Común del Sur), ki obsega Argentino, 

Brazilijo, Paragvaj, Urugvaj in Venezuelo, je bil ustanovljen leta 1991. Pridružene države so 

še Čile, Bolivija, Kolumbija, Ekvador in Peru, poleg teh pa so še države opazovalke Nova 

Zelandija in Mehika (Portal Brasil 2015). Namen skupine Mercosur je spodbujanje proste 

trgovine ter neovirano gibanje blaga, ljudi in valut. Od nastanka naprej EU in Mercosur 

ohranjata institucionalne odnose, sklepata sporazume ter določata cilje in načine trgovinskega 

in gospodarskega sodelovanja. Mercosur je za EU še vedno šesti največji trg, ki zalaga 

evropski trg predvsem s kmetijskimi pridelki in surovinami, iz Evrope pa uvaža stroje in 

transportno opremo ter kemikalije (European Commission 2015a). 

6.3.4 Odnosi s posameznimi državami 

Argentina je pomemben trgovski in naložbeni partner EU. Razni okvirni sporazumi o 

trgovinskem in gospodarskem sodelovanju se podpisujejo na rednih srečanjih odbora o 

skupnem sodelovanju med EU in Argentino. Za Brazilijo je Argentina največji trgovski 

partner EU-ja v tej regiji. Argentina v Evropo izvaža predvsem kmetijske pridelke in 

surovine, iz EU-ja pa uvaža stroje in transportna sredstva ter kemikalije. Bonitetna ocena te 

države ni ravno najbolj ugodna, zato imajo marsikateri partnerji pomisleke o trgovskih 

namenih in naložbah v tej državi (European Commission 2015b). 

Brazilija  

Brazilija je bila prva južnoameriška država, ki je priznala Evropsko gospodarsko skupnost že 

leta 1960. Od priznanja naprej so bili med Brazilijo in EU-jem podpisani različni sporazumi o 

sodelovanju, leta 1992 pa je bil podpisan obsežen sporazum o medsebojnem sodelovanju. S 

tem je Brazilija pridobila gospodarsko in politično veljavo v svetu. Brazilija in EU sta leta 
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2007 vzpostavila strateško partnerstvo. Načrt za obdobje 2012–2014 določa programe 

(Tvevad in Gil 2014): 

 sodelovanja na področjih miru in varnosti,  

 gospodarskega, socialnega in okoljskega partnerstva za spodbujanje trajnostnega razvoja, 

 regionalnega sodelovanja, 

 znanosti, tehnologije in inovacij in 

 neposredne izmenjave med ljudmi.  

Po zadnjih poročilih Evropske komisije o morebitnih omejevalnih trgovinskih ukrepih je v 

zadnjih dveh letih Brazilija pristala med državami, ki so uvedle največ novih trgovinskih 

omejevalnih ukrepov. Brazilski trg je razmeroma dobro zaščiten z visokimi carinskimi 

dajatvami, ki v povprečju znašajo 13,5 %. Zato EU spodbuja Brazilske oblasti k zmanjševanju 

carinskih in drugih ovir in k ohranjanju stabilnega zakonodajnega okolja za vstop evropskih 

vlagateljev in trgovcev. Kot največja članica Mercosurja je soudeležena pri spodbujanju 

regionalnega trgovinskega povezovanja med državami Mercosurja in ustvarjanju večjih 

možnosti za trgovino in naložbe iz EU, tako z ukrepi za odpravo finančnih in drugih ovir, 

reševanjem vprašanj trgovine z blagom in storitvami, naložbami, pravicami intelektualne 

lastnine, vladnih naročil, tehničnih ovir pri trgovanju ter pri sanitarnih in fitosanitarnih 

vprašanjih (Tvevad in Gil 2014). 

Brazilija je največja latinska trgovinska partnerka EU-ja in največje gospodarstvo v tej regiji. 

Z EU-jem ustvari kar 34,4 % celotne trgovine latinskoameriške regije (2013). Z 2,1 % celotne 

trgovine EU je deveta trgovinska partnerica EU-ja (2013–2014). Brazilija izvaža v države EU 

predvsem kmetijske proizvode, goriva, surovine in stroje. EU v Brazilijo izvaža predvsem 

stroje, transportno opremo in kemikalije. Prav tako je EU največji tuji vlagatelj v Braziliji, saj 

je Brazilija prejemnica 50 % neposrednih tujih naložb v zadnjih petih letih (European 

Commission 2015c). 

Brazilija je udeleženka, podpisnica ali članica (Izvozno okno 2015a): 

 združenja ALADI (Latin American Integration Association),  

 FTAA (Free Trade of the Americas), 

 zveze Mercosur, 

 skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries), 

 OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) in 

 WTO (World Trade Organization). 

Čile  

Prvi okvirni sporazum o sodelovanju s Čilom je bil podpisan leta 1990, ko je država ponovno 

vzpostavila demokracijo. Redni politični dialog je bil uveden leta 1995. Po podpisu 
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obsežnejšega okvirnega sporazuma o sodelovanju leta 1996 je EU leta 2002 s Čilom sklenil 

pridružitveni sporazum. Sporazum je začel veljati februarja 2003, bil je zelo širok, saj zajema 

vsa področja trgovinskih odnosov med EU-jem in Čilom. Sporazum vključuje tri sklope 

(European Commission 2015d): 

 sklop o političnem dialogu, ki vključuje sodelovanje čilske civilne družbe ter čilskega 

kongresa in Evropskega parlamenta,  

 sklop o sodelovanju za spodbujanje trajnega gospodarskega, socialnega in okoljskega 

razvoja ter 

 sklop o vzpostavitvi območja proste trgovine z blagom in storitvami. 

Tako je postala EU za ZDA druga največja trgovinska partnerica tako za uvoz kot za izvoz. 

Dogovor odpravlja trgovinske ovire, vzpostavlja jasna, stabilna in pregledna pravila za 

izvoznike, uvoznike in vlagatelje, omogoča območje proste trgovine blaga, storitev in javnih 

naročil, liberalizacijo naložb in kapitalskih tokov ter omogoča varstvo pravic intelektualne 

lastnine. Ta dogovor je po podpisu in uveljavitvi omogočil strm vzpon blagovne menjave med 

EU-jem in Čilom (European Commission 2015d). 

Gospodarski in politični odnosi med Čilom in EU-jem so se okrepili leta 2009 po ustanovitvi 

Združenja za razvoj in inovacije. Združenje se ukvarja (European Commission 2015d):  

 z vprašanji izobraževanja, 

 z energetskimi vprašanji, 

 s problematiko okolja in podnebnih sprememb. 

Izvajanje pridružitvenega sporazuma nadzira Skupni parlamentarni odbor EU-Čile (Tvevad in 

Gil 2014). 

EU uvozi iz Čila predvsem rudarske proizvode, večinoma baker, poleg tega Čile v EU izvaža 

vino, sadja in zelenjavo, ribe ter izdelke iz lesa. EU izvaža v Čile predvsem stroje in 

električno opremo, transportno opremo, kemične izdelke in gorivo (European Commission 

2015d). 

Kolumbija je v letu 1990 podpisala dvostranski sporazum z EU, kar je pomenilo prelomnico v 

odnosih med obema skupnostma. Kolumbija je bila relativno bolj razvita od drugih držav v 

razvoju, vendar ni imela skoraj nobene koristi od pomoči Skupnosti. Leta 1990 je nekdanji 

predsednik Virgilio Barco uradno predstavil organom Skupnosti poseben načrt za 

gospodarsko sodelovanje (PEC), ki je vseboval nabor prednostnih ukrepov za boj proti 

negativnim vplivom na gospodarsko in socialno okolje. V tem kontekstu je bilo Kolumbiji 

namenjeno 60 milijonov ECU-jev za obdobje štirih let za izvajanje ukrepov za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj Kolumbije. Cilj je bil odprtje trga Skupnosti in odprava carin za glavne 

izvozne proizvode Kolumbije, Peruja, Bolivije in Ekvadorja. Kasneje se je sporazum razširil 

tudi na Venezuelo in države Srednje Amerike (European Commission 2015d). 
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S Kolumbijo in Perujem je junija 2012 EU podpisala ambiciozen in celovit sporazum o 

trgovini. Sporazum se je začasno uporabljal s Perujem od 1. marca 2013 in s Kolumbijo od 1. 

avgusta 2013. Izvedba načrta je odprla trge na obeh straneh in povečala stabilnost in 

predvidljivost trgovinskega okolja. V letu 2014 so potekala pogajanja za pristop Ekvadorja k 

trgovinskemu sporazumu o prosti trgovini s Kolumbijo in Perujem. Preučila se je tudi 

možnost za vključitev Bolivije v sporazum, ki je hkrati tudi članica Andske skupnosti v 

trgovinskem dogovoru z EU. EU je drugi največji dvostranski trgovinski partner in eden 

izmed glavnih investitorjev za andske države, ki obsegajo Bolivijo, Kolumbijo, Ekvador in 

Peru (European Commission 2015d). 

Andske države v EU izvažajo predvsem primarne proizvode – kmetijske proizvode, goriva in 

rudarske proizvode. EU v andske države izvaža predvsem stroje, transportne naprave in 

kemične izdelke (Delegacion de la Union Europaea en Columbia 2015). 

Mehika  

Leta 1975 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med EU in Mehiko, ki ohranjata 

diplomatske odnose že od leta 1960. Mehika je v letu 1997 z EU sklenila globalni sporazum o 

gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju, ki je vključeval celovit 

sporazum o prosti trgovini. Del sporazuma o trgovini z blagom je začel veljati oktobra leta 

2000, v letu 2001 pa še del sporazuma o trgovini s storitvami. Ta sporazum o prosti trgovini 

široko in celovito ureja trgovino z blagom in storitvami, vključuje pa posebna poglavja o 

dostopu do trgov javnih naročil, vprašanja konkurence, intelektualne lastnine in naložb. Poleg 

tega je sporazum (Tvevad in Gil 2014): 

 vzpostavil institucionalni politični dialog, 

 razširil sodelovanje na različna področja, 

 reševal vprašanja demokracije in človekovih pravic in 

 vzpostavil območje proste trgovine med Mehiko in EU. 

EU je takoj za ZDA drugi največji mehiški izvozni trg, za ZDA in Kitajsko pa tretji največji 

mehiški uvozni trg. EU uvaža iz Mehike mineralne izdelke, stroje, električno opremo, 

transportno opremo in optične precizne instrumente. Mehika iz EU uvaža predvsem stroje in 

električno opremo, transportne opremo ter kemične in mineralne izdelke. Na področju storitev 

Mehika ponuja EU-ju turistične storitve, gradbene storitve ter storitve morskega in zračnega 

prometa. EU ponuja Mehiki v glavnem turistične storitve, storitve morskega in zračnega 

prometa ter računalniške in informacijske storitve. Dvostranska bilateralna izmenjava blaga in 

tokovi naložb med EU in Mehiko pomenijo na obeh straneh velik delež gospodarske 

izmenjave (European Commission 2015e). 
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6.4 Priložnosti slovenskega gospodarstva v Latinski Ameriki 

Prihodnost slovenskega gospodarstva je vedno bolj odvisna od izvoza na bolj oddaljene trge, 

med njimi tudi na trge Latinske Amerike. Latinska Amerika nudi zaradi hitrega razvoja v 

zadnjem obdobju s svojim trženjskim potencialom velike možnosti za uspeh. Slabo 

izkoriščenost možnosti in priložnosti na južnoameriškem trgu poudarjajo tudi službe 

Gospodarske zbornice Slovenije. Gospodarska zbornica Slovenije ima podpisane bilateralne 

sporazume o sodelovanju s številnimi zbornicami v Latinski Ameriki (Gospodarska zbornica 

Slovenije 2015a). 

Na poslovnih srečanjih in predavanjih na Gospodarski zbornici Slovenije razni podjetniki, ki 

že poslujejo v državah Latinske Amerike, predstavijo svoje izkušnje pri vstopu na te trge. 

Menijo, da je za slovenska podjetja zelo pomembno, da se za vstop na južnoameriške trge 

dobro pripravijo in naj tega trga ne podcenjujejo. Težava pri prodaji slovenskih izdelkov ni v 

kakovosti, saj so ti relativno zelo dobri, vendar je treba uporabiti znanje in ustrezen pristop za 

prodajo teh izdelkov. Pomembno je, da podjetje ne vstopi na trg samo, ampak da si na začetku 

poišče zanesljivega partnerja, ki dobro obvladuje domači trg. Eden od načinov je sodelovanje 

pri srečanjih gospodarskih delegacij. Prvi osebni stiki so v Latinski Ameriki zelo pomembni. 

Dober način spoznavanja trga je tudi obisk sejmov. V državah, kjer je močan vpliv 

birokracije, morajo biti podjetja potrpežljiva, saj se lahko zaradi zapletene birokracije na 

nekatere dokumente čaka tudi več kot mesec dni. Pričakovati je treba, da naleti tuje podjetje v 

vseh državah Latinske Amerike na zaplete zaradi birokratskih postopkov in na precejšnjo 

korupcijo v državnih ustanovah. Trg morajo podjetja najprej proučiti in biti pazljiva na carine 

in davščine (Gospodarska zbornica Slovenije 2015a). 

Slovenska podjetja imajo široke možnosti za izvoz na trge Latinske Amerike, vendar je dobro 

pri analizi možnosti upoštevati zahteve in omejitve posameznih držav. Pri analizi trga si 

podjetja lahko pomagajo s podatki, ki so dostopni na portalu Evropske komisije Market 

Access Database (MADB): http://madb.europa.eu/madb/. To je obširna baza podatkov o 

dostopu na razne trge, ki omogoča družbam, ki izvažajo iz EU, vpogled v podatke o uvoznih 

pogojih na trgih tretjih držav (Market Access Database 2016): 

 višine dajatev in davkov na uvoz izdelkov v posameznih državah, 

 postopke in formalnosti, ki so potrebni za carinjenje v partnerski državi, 

 podatke o trgovinskih tokovih blaga med EU in državami, ki niso članice EU, 

 glavne trgovinske ovire, ki vplivajo na izvoz, 

 sanitarna in fitosanitarna vprašanja, ukrepi za zdravstveno varstvo in 

 pravila o poreklu blaga. 
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6.5 PEST analiza izbranih držav 

Pregled tujega trga obsega analizo povpraševanja in makro okolja države ali območja, kamor 

želi podjetje vstopiti. Ocena povpraševanja obsega tako vprašanje, ali povpraševanje po 

ponudbi podjetja sploh obstaja, kot tudi, kako obsežno je to povpraševanje. Trženjsko 

povpraševanje se lahko oceni z merjenjem trženjskih indikatorjev in trženjskih dejavnikov. 

Trženjski indikatorji so razni ekonomski podatki, ki ovrednotijo relativno moč raziskovanega 

trga glede na geografska območja, trženjski dejavniki pa obravnavajo trženjsko povpraševanje 

glede na vrsto izdelka ali storitve (Ličen 2006). 

Če povpraševanje obstaja, je nujna tudi ocena, ali kapacitete podjetja zadostujejo temu trgu. V 

nadaljevanju je nujna ocena okolja, ki zajema demografsko analizo, politično in pravno 

okolje, ekonomske razmere in tehnološko razvitost območja.  

Vse štiri dejavnike makro okolja, ki vplivajo na priložnosti pri vstopu v neki trg, zajema 

PEST analiza. V PEST analizi se obravnava: 

 P – politično okolje, 

 E – ekonomsko okolje, 

 S – sociokulturno okolje in 

 T – tehnološko okolje. 

Ti dejavniki močno vplivajo na okoliščine vstopa in jih morajo podjetja vsekakor pri analizah 

upoštevati. Demografsko-fizično okolje je dejavnik PEST analize, kamor spada (Makovec 

Brenčič in Hrastelj 2003, 28): 

 število prebivalcev, 

 rast prebivalstva, 

 urbana porazdelitev prebivalstva, 

 klimatske okoliščine, 

 transportne okoliščine, 

 posebne demografske značilnosti pri ponudbi izdelka ali storitve in  

 razpoložljivost naravnih virov. 

Politično okolje se analizira z oceno (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 28: 

 vladnega sistema, 

 politične stabilnosti, 

 ideološke orientacije, 

 poseganje vlade v zasebni in ekonomski sektor in 

 odnos do tujih poslovnih partnerjev in investicij. 

 



 

47 

Pri oceni ekonomskega okolja se upošteva (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 28: 

 stopnjo razvoja in stopnjo gospodarske rasti, 

 vlogo zunanje trgovine, 

 inflacijo in plačilno okolje, 

 razpoložljiv dohodek in distribucijo dohodka prebivalstva ter 

 vzorce potrošnje. 

Sociokulturno okolje se oceni z analizo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 28: 

 stopnje izobrazbe, vrednot in religije, 

 ekonomskih slojev, 

 razlike ali podobnosti s trgom, kjer sicer deluje izvoznik, 

 življenjskega sloga prebivalcev in 

 jezik ter druge kulturne sestavine. 

6.5.1 Argentina 

Največje slabosti argentinskega okolja so (Coface 2015b): 

 odvisnost od cen kmetijskih surovin, 

 proračunska politika ni dovolj stroga, 

 poslovno okolje je povprečno, 

 naložbe v promet in energijo so nezadostne, 

 od leta 2001 naprej država nima dostopa do mednarodnih finančnih trgov. 

Preglednica 2: PEST analiza za Argentino 

Argentina Element Vrednost Vir 

Politično 

okolje 

Vladni sistem Republika; civilnopravni 

sistem, ki temelji na 

zahodnoevropskih pravnih 

sistemih 

CIA 

  Politična stabilnost (Quandl 

dejavnik) 

0,07 Quandl 

  Ideološka orientacija     

  Poseganje vlade v zasebni 

in ekonomski sektor 

    

  Odnos vlade do tujih 

poslovnih partnerjev in 

investicij 

negativen   

  Davčna politika / stopnja 

davščin (% BDP-ja) 

26,8 CIA 

  Delovno pravo     

  Okoljsko pravo     

  Trgovinske omejitve     

  Nadzor korupcije –0,49 Quandl 
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Argentina Element Vrednost Vir 

Ekonomsko 

okolje 

Stopnja razvoja (koeficient 

HDI) 

0,808   

  Stopnja gospodarske rasti 8,6 %/2011, 0,9 %/2012, 

2,9 %/2013, –1,5 %/2014,        

–1,0 %/2015 

  

  Razmerje Uvoz/BDP 9,2 %   

  Inflacija 24 %/2011, 23 %/2012, 

%/2013, 38/2014 %/2014, 

36 %/2015 

Coface 

  Plačilno okolje notranje slabo, navzven varno   

  Razpoložljiv dohodek 2014 

(USD) 

1018,58 NationMaster 

  Razpoložljiv dohodek 

(% BDP-ja) 

55   

  Distribucija dohodka 

prebivalstva (Gini indeks 

2009) 

45,8 CIA 

  Vzorci potrošnje močna dovzetnost za reklame   

  Uvozni partnerji Brazilija 27,2 %, USA 15,6 

%, Kitajska 11,9 %, Nemčija 

4,5 % (2012) 

CIA 

  Uvozni izdelki stroji, motorna vozila, nafta in 

zemeljski plin, organske 

kemikalije, plastika 

CIA 

  Kratkoročno tveganje 

(stopnja tveganja 

poslovanja Coface) 

C Coface 

  Javni dolg (% od BDP-ja) 

2011–2015 

35,9 %/2011, 37,6 %/2012, 

40,9 %/2013, 48,9 %/2014, 

54,2 %/2015 

Coface 

  Tuje investicije / BDP 15,0 % CIA 

Socialno 

okolje 

Št. prebivalcev 2015 43,024,374 CIA 

  Jezik uradno španščina, manjši 

delež italijansko, angleško, 

nemško, francosko in 

indijanska jezika 

Mapudungun in Quechua 

CIA 

  Etnične skupine bela (večinoma španska in 

italijanska), 97 %, mestizo 

(mešana bela in predniki 

Indijancev), predniki 

Indijancev in druge ne-bele 

skupine 3 % 

CIA 

  Prispevek BDP-ja za 

izobraževanje 

6,3 CIA 

  Pismenost 97,9 CIA 
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Argentina Element Vrednost Vir 

  Religije nominalno rimskokatoliška 

92 % (manj kot 20 % vadil), 

protestanti 2 %, judovski 2 %, 

drugo 4 % 

CIA 

  Vrednote     

  Ekonomski sloji     

  Življenjski slog prebivalcev     

  Druge kulturne sestavine     

  Urbana populacija 92,5 CIA 

  Nezaposlenost gen. 15–24 

let 

7,5 CIA 

  Populacija pod mejo 

revščine 

30 CIA 

Tehnološko 

okolje 

Stopnja tehnološkega 

razvoja 

    

  Avtomatizacija     

  Omejevanje uvoza     

  Stroški     

  Kakovost     

  Inovativnost     

Vir: Central Intelligence Agency 2016; Coface 2015a; Coface 2015b; Coface 2015c; Coface 2015d; 

Coface 2015e; Quandl 2015; NationMaster 2015. 

6.5.2 Brazilija 

Največje slabosti argentinskega okolja so (Coface 2015a): 

 pomanjkanje kvalificirane delovne sile, 

 nepopoln izobraževalni sistem, 

 pomanjkljivosti v infrastrukturi, predvsem v prometu in energetskem oskrbovanju, 

 nezadostne naložbe, 

 visoki proizvodni stroški (plače, energija, logistika in kreditno okolje), 

 visoki in neučinkovito porabljeni javni izdatki, 

 zelo razširjena korupcija zaradi neenakosti. 

V najnovejšem času pa poleg teh slabosti GZS navaja še (Gospodarska zbornica Slovenije 

2015a): 

 javni dolg je previsok in preveč izpostavljen rastočim domačim obrestnim meram, 

 za doseganje trajnostne rasti bo potrebnih več strukturnih reform, predvsem na področju 

davčne politike, socialne varnosti, trga dela in regulatornega okvira, 

 javno-zasebno partnerstvo ni dovolj učinkovito, 

 občutljivost trga na padce cen surovin, 
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 predsednik Lula nima dovolj manevrskega prostora pri usklajevanju politike 

parlamentarne koalicije in hkratnem upoštevanju pričakovanj javnosti ter gospodarskih 

omejitev. 

Preglednica 3: PEST analiza za Brazilijo 

Brazilija Element Vrednost Vir 

Politično 

okolje 

Vladni sistem federalna republika; novo civilno 

pravo  

CIA 

  Politična stabilnost (Quandl 

koeficient) 

0,07 Quandl 

  Ideološka orientacija     

  Poseganje vlade v zasebni in 

ekonomski sektor 

    

  Odnos vlade do tujih 

poslovnih partnerjev in 

investicij 

    

  Davčna politika / stopnja 

davščin (% BDP-ja) 

38,9 CIA 

  Delovno pravo     

  Okoljsko pravo     

  Trgovinske omejitve     

  Nadzor korupcije –0,07 Quandl 

Ekonomsko 

okolje 

Stopnja razvoja (koeficient 

HDI) 

0,744   

  Stopnja gospodarske rasti 2,7 %/2011 1,0 %/2012, 

2,5 %/2013, 0,3 %/2014, 

0,8 %/2015 

  

  Razmerje Uvoz/BDP 10,0 %   

  Inflacija 6,5 %/2011, 5,8 %/2012, 

5,9 %/2013, 6,2 %/2014, 

5,9 %/2015 

Coface 

  Plačilno okolje     

  Razpoložljiv dohodek 2014 

(USD) 

757,92 Nation

Master 

  Razpoložljiv dohodek (% 

BDP-ja) 

62,5   

  Distribucija dohodka 

prebivalstva (Gini indeks 

2009) 

51,9 CIA 

  Vzorci potrošnje     

  Uvozni partnerji Kitajska 15,3 %, US 14,6 %, 

Argentina 7,4 %, Nemčija 6,4 %, 

Južna Koreja 4,1 % (2012) 

CIA 

  Uvozni izdelki električni stroji in transportna 

oprema, kemični izdelki, olja, 

avtomobilski deli, elektronika 

CIA 

  Kratkoročno tveganje A4 Coface 
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Brazilija Element Vrednost Vir 

(stopnja tveganja poslovanja 

Coface) 

  Javni dolg (% od BDP-ja) 

2011–2015 

64,6 %/2011, 68,1 %/2012, 

66,2 %/2013, 65,8 %/2014, 

65,6 %/2015 

Coface 

  Tuje investicije / BDP 27,5 % CIA 

Socialno 

okolje 

Št. prebivalcev 2015 202,656,788 CIA 

  Jezik portugalščina in veliko število 

malih Ameriško-indijanskih 

jezikov 

CIA 

  Etnične skupine bela 47,7 %, mulato (mešano bela 

in črnska) 43,1 %, črnska 7,6 %, 

azijska 1,1 %, indijanska 0,4 % 

CIA 

  Prispevek BDP-ja za 

izobraževanje 

5,8 CIA 

  Pismenost 90,4 CIA 

  Religije Rimskokatoliška 64,6 %, druga 

katoliška 0,4 %, protestanti 22,2 % 

(vključuje adventistična 6,5 %, 

zbor Boga 2,0 %, Christian 

Kongregacija Brazilije 1,2 %, 

Universal Božje kraljestvo 1,0 %, 

drugi protestanti 11,5 %), drugih 

krščanskih 0,7 %, Spiritist 2,2 %, 

druge 1,4 %, nobena 8 %, 

neopredeljenih 0,4 % (2010 est.) 

CIA 

  Vrednote     

  Ekonomski sloji     

  Življenjski slog prebivalcev     

  Druge kulturne sestavine     

  Urbana populacija 84,6 CIA 

  Nezaposlenost gen. 15–24 let 5,70 CIA 

  Populacija pod mejo revščine 21,4 CIA 

Tehnološko 

okolje 

Stopnja tehnološkega razvoja     

  Avtomatizacija     

  Omejevanje uvoza     

  Stroški     

  Kakovost     

  Inovativnost     
Vir: Central Intelligence Agency 2015a; Coface 2015a; Coface 2015b; Coface 2015c; Coface 2015d; 

Coface 2015e; Quandl 2015; NationMaster 2015. 

6.5.3 Čile 

Največje slabosti čilskega okolja so (Coface 2015c): 

 čilsko gospodarstvo je majhno in odprto ter s tem občutljivo na zunanje negativne vplive, 
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 odvisnost od proizvodnje bakra in kitajskega gospodarstva je zelo visoka, 

 velik zunanji primanjkljaj, 

 ranljivost cestnega in elektroenergetskega omrežja, 

 visoke cene električne energije, 

 izpostavljenost velikim podnebnim in potresnim tveganjem, 

 dohodkovna neskladja in slab sistem izobraževanja, 

 relativno visoka stopnja zadolženosti zasebnih podjetij. 

Preglednica 4: PEST analiza za Čile 

Čile Element Vrednost Vir 

Politično 

okolje 

Vladni sistem Republika s sistemom civilnega prava, 

na katerega je vplivalo več 

zahodnoevropskih civilnih pravnih 

sistemov; sodni pregled zakonodajnih 

aktov ustavnega sodišča 

CIA 

  Politična stabilnost (Quandl  

koeficient) 

0,35 Qua

ndl 

  Ideološka orientacija     

  Poseganje vlade v zasebni in 

ekonomski sektor 

    

  Odnos vlade do tujih 

poslovnih partnerjev in 

investicij 

    

  Davčna politika / stopnja 

davščin (% BDP-ja) 

20,8 CIA 

  Delovno pravo     

  Okoljsko pravo     

  Trgovinske omejitve     

  Nadzor korupcije 1,56 Qua

ndl 

Ekonomsko 

okolje 

Stopnja razvoja (koeficient 

HDI) 

0,822   

  Stopnja gospodarske rasti 5,9 %/2011 5,4 %/2012, 4,2 %/2013, 

2,0 %/2014, 3,0 %/2015 

  

  Razmerje Uvoz/BDP 22,6 %   

  Inflacija 3,3 %/2011 3,0 %/2012, 1,8 %/2013, 

4,3 %/2014, 3,0 %/2015 

Cof

ace 

  Plačilno okolje     

  Razpoložljiv dohodek 2014 

(USD) 

949,5 Nati

onM

aster 

  Razpoložljiv dohodek (% 

BDP-ja) 

63,2   

  Distribucija dohodka 

prebivalstva (Gini indeks 

2009) 

52,1 CIA 
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Čile Element Vrednost Vir 

  Vzorci potrošnje     

  Uvozni partnerji USA 22,9 %, Kitajska 18,2 %, 

Argentina 6,6 %, Brazilija 6,5 % 

(2012) 

CIA 

  Uvozni izdelki nafta in naftni derivati, kemikalije, 

električna in telekomunikacijska 

oprema, industrijski stroji, vozila, 

zemeljski plin 

CIA 

  Kratkoročno tveganje (stopnja 

tveganja poslovanja Coface) 

A2 Cof

ace 

  Javni dolg (% od BDP-ja) 

2011–2015 

32,8 %/2011, 33,1 %/2012, 

33,5 %/2013, 34,0 %/2014, 

33,0 %/2015 

Cof

ace 

  Tuje investicije / BDP 64,0 % CIA 

Socialno 

okolje 

Št. prebivalcev 2015 17,363,894 CIA 

  Jezik Španščina 99,5 % (uradni), Angleščina 

10,2 %, avtohtona 1 % (Mapudungun, 

Aymara, Quechua, Rapa Nui), drugi 

2,3 %, 0,2 % neznano 

CIA 

  Etnične skupine bela in neindijanska 88,9 %, Mapuche 

9,1 %, Aymara 0,7 %, druge avtohtone 

skupine 1 % (vključujejo Rapa Nui, 

Likan antai, Quechua, Colla, Diaguita, 

Kawesqar, Yagan ali Yamana), 

neznano 0,3 % 

CIA 

  Prispevek BDP-ja za 

izobraževanje 

4,5 CIA 

  Pismenost 98,6 CIA 

  Religije Rimskokatoliška 66,7 %, 

Evangeličanska ali protestanti 16,4 %, 

Jehovove priče 1 %, druge 3,4 %, 

nobena 11,5 %, neopredeljenih 1,1 % 

(2012 est.) 

CIA 

  Vrednote     

  Ekonomski sloji     

  Življenjski slog prebivalcev     

  Druge kulturne sestavine     

  Urbana populacija 89,2 CIA 

  Nezaposlenost gen. 15–24 let 6 CIA 

  Populacija pod mejo revščine 15,1 CIA 

Tehnološko 

okolje 

Stopnja tehnološkega razvoja     

  Avtomatizacija     

  Omejevanje uvoza     

  Stroški     

Vir: Central Intelligence Agency 2015a; Coface 2015a; Coface 2015b; Coface 2015c; Coface 2015d; 

Coface 2015e; Quandl 2015; NationMaster 2015.  
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6.5.4 Kolumbija 

Največje slabosti kolumbijskega okolja so (Coface 2015d): 

 občutljivost trga na cene surovin in ameriški gospodarski ciklus, 

 pomanjkljivosti v cestni in pristaniški infrastrukturi, 

 problematične varnostne razmere, povezane s trgovino z drogami, 

 pomanjkljivosti v izobraževalnem sistemu in zdravstvu, 

 velik obseg sive ekonomije – kar 60 % delovnih mest je v območju sive ekonomije, 

 pomanjkanje kvalificirane delovne sile in nizka produktivnost, 

 zakonodajne, sodne in upravne zamude, korupcija, 

 visoka brezposelnost, revščina in neenakost. 

Preglednica 5: PEST analiza za Kolumbijo 

Kolumbija Element Vrednost Vir 

Politično 

okolje 

Vladni sistem Republika; izvršna veja oblasti dominira 

nad vladno strukturo; sistem civilnega prava 

pod vplivom španskih in francoskih civilnih 

kodeksov 

CIA 

  Politična stabilnost 

(Quandl  koeficient) 

–1,40 Qua

ndl 

  Ideološka orientacija     

  Poseganje vlade v 

zasebni in ekonomski 

sektor 

    

  Odnos vlade do tujih 

poslovnih partnerjev in 

investicij 

    

  Davčna politika / 

stopnja davščin (% 

BDP-ja) 

29,10 CIA 

  Delovno pravo     

  Okoljsko pravo     

  Trgovinske omejitve     

  Nadzor korupcije –0,43 Qua

ndl 

Ekonomsko 

okolje 

Stopnja razvoja 

(koeficient HDI) 

0,711   

  Stopnja gospodarske 

rasti 

4,0 %/2012 4,7 %/2013, 4,8 %/2014, 

4,5 %/2015 

  

  Razmerje Uvoz/BDP 10,2 %   

  Inflacija 3,2 %/2012, 2,0 %/2013, 2,8 %/2014, 

2,6 %/2015 

Cofa

ce 

  Plačilno okolje     

  Razpoložljiv dohodek 

2014 (USD) 

474,66 Nati

onM
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Kolumbija Element Vrednost Vir 

aster 

  Razpoložljiv dohodek 

(% BDP-ja) 

61,70   

  Distribucija dohodka 

prebivalstva (Gini 

indeks 2009) 

55,90 CIA 

  Vzorci potrošnje     

  Uvozni partnerji US 36,6 %, Kitajska 5,5 %, Španija 4,8 %, 

Panama 4,7 %, Venezuela 4,4 %, 

Nizozemska 4,1 % (2012) 

CIA 

  Uvozni izdelki industrijske opreme, transport opreme, 

potrošno blago, kemikalije, izdelki iz 

papirja, goriva, električna energija 

CIA 

  Kratkoročno tveganje 

(stopnja tveganja 

poslovanja Coface) 

A4 Cofa

ce 

  Javni dolg (% od BDP-

ja) 2011–2015 

32,0 %/2012, 35,8 %/2013, 34,0 %/2014, 

33,1 %/2015 

Cofa

ce 

  Tuje investicije / BDP 24,3 % CIA 

Socialno 

okolje 

Št. prebivalcev 2015 46,245,297 CIA 

  Jezik Španski CIA 

  Etnične skupine mestijska 58 %, bela 20 %, mulato 14 %, 

črna 4 %, mešano črno-indijanska 3 %, 

indijanska 1 % 

CIA 

  Prispevek BDP-ja za 

izobraževanje 

4,40 CIA 

  Pismenost 93,60 CIA 

  Religije Rimskokatoliška 90 %, preostalih 10 % CIA 

  Vrednote     

  Ekonomski sloji     

  Življenjski slog 

prebivalcev 

    

  Druge kulturne 

sestavine 

    

  Urbana populacija 75,30 CIA 

  Nezaposlenost gen. 15–

24 let 

9,70 CIA 

  Populacija pod mejo 

revščine 

32,70 CIA 

Tehnološko 

okolje 

Stopnja tehnološkega 

razvoja 

    

  Avtomatizacija     

  Omejevanje uvoza     

  Stroški     

  Kakovost     

  Inovativnost     

Vir: Central Intelligence Agency 2015a; Coface 2015a; Coface 2015b; Coface 2015c; Coface 2015d; 

Coface 2015e; Quandl 2015; NationMaster 2015. 
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6.5.5 Mehika 

Največje slabosti kolumbijskega okolja so (Coface 2015e): 

 velika odvisnost od stabilnosti ameriškega gospodarstva, 

 javni prihodki so nizki in povezani z nafto, 

 slaba infrastruktura, 

 pomanjkljiv sistem izobraževanja in 

 visoka stopnja kriminala. 

Preglednica 6: PEST analiza za Mehiko 

Mehika Element Vrednost Vir 

Politično 

okolje 

Vladni sistem Federalna republika; sistem 

civilnega prava z vplivom 

ustavne zakonodaje ZDA; 

sodni pregled zakonodajnih 

aktov 

CIA 

  Politična stabilnost (Quandl 

koeficient) 

–0,67 Quandl 

  Ideološka orientacija     

  Poseganje vlade v zasebni in 

ekonomski sektor 

    

  Odnos vlade do tujih 

poslovnih partnerjev in 

investicij 

    

  Davčna politika / stopnja 

davščin (% BDP-ja) 

21,9 CIA 

  Delovno pravo     

  Okoljsko pravo     

  Trgovinske omejitve     

  Nadzor korupcije –0,41 Quandl 

Ekonomsko 

okolje 

Stopnja razvoja (koeficient 

HDI) 

0,756   

  Stopnja gospodarske rasti 4,0 %/2011 3,6 %/2012, 

1,1 %/2013, 2,2 %/2014, 

3,5 %/2015 

  

  Razmerje Uvoz/BDP 20,1 %   

  Inflacija 3,4 %/2011 4,1 %/2012, 

3,7 %/2013, 3,9 %/2014, 

3,6 %/2015 

Coface 

  Plačilno okolje     

  Razpoložljiv dohodek 2014 

(USD) 

729,94 Nation

Master 

  Razpoložljiv dohodek (% 

BDP-ja) 

69,1   

  Distribucija dohodka 

prebivalstva (Gini indeks 

48,3 CIA 
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Mehika Element Vrednost Vir 

2009) 

  Vzorci potrošnje     

  Uvozni partnerji USA 49,9 %, Kitajska 15,4 

%, Japonska 4,8 % (2012) 

CIA 

  Uvozni izdelki stroji za obdelavo kovin, 

jekleni mlevski izdelki, 

kmetijska mehanizacija, 

električna oprema, avto deli 

za montažo, deli za popravilo 

motornih vozil, letal in 

letalskih delov 

CIA 

  Kratkoročno tveganje 

(stopnja tveganja poslovanja 

Coface) 

A4 Coface 

  Javni dolg (% od BDP-ja) 

2011–2015 

43,1 %/2011, 43,2 %/2012, 

46,3 %/2013, 47,9 %/2014, 

49 %/2015 

Coface 

  Tuje investicije / BDP 23,6 % CIA 

Socialno 

okolje 

Št. prebivalcev 2015 120,286,655 CIA 

  Jezik Španski 92,7 %, španski in 

avtohtoni jeziki 5,7 %, 

avtohtoni (Mayan, nahuatl, in 

drugi regionalni jeziki) 0,8 %, 

neopredeljeni 0,8 % 

CIA 

  Etnične skupine mestijci (indijansko-španska) 

60 %, indijanska ali pretežno 

indijanska 30 %, bela 9 %, 

drugi 1 % 

CIA 

  Prispevek BDP-ja za 

izobraževanje 

5,1 CIA 

  Pismenost 93,5 CIA 

  Religije Rimskokatoliška 82,7 %, 

Binkoštna 1,6 %, Jehovove 

priče 1,4 %, Evangeličanska 

cerkev 5 %, drugi 1,9 %, 

nobena 4,7 %, neopredeljenih 

2,7 % (2010 est.) 

CIA 

  Vrednote     

  Ekonomski sloji     

  Življenjski slog prebivalcev     

  Druge kulturne sestavine     

  Urbana populacija 78,1 CIA 

  Nezaposlenost gen. 15–24 

let 

4,9 CIA 

  Populacija pod mejo 

revščine 

52,3 CIA 

Tehnološko 

okolje 

Stopnja tehnološkega 

razvoja 
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Mehika Element Vrednost Vir 

  Avtomatizacija     

  Omejevanje uvoza     

  Stroški     

  Kakovost     

  Inovativnost     

Vir: Central Intelligence Agency 2015a; Coface 2015a; Coface 2015b; Coface 2015c; Coface 2015d; 

Coface 2015e; Quandl 2015; NationMaster 2015. 

6.5.6 Brazilija 

Gospodarstvo Brazilije je v zadnjih letih načrtovalo tudi do 5-% letno rast BDP-ja in je po 

letu 2010 uspešno prebrodilo gospodarsko krizo. V prvem desetletju enaindvajsetega stoletja 

se je več kot 24 milijonov brazilskih prebivalcev rešilo revščine. V tem obdobju se je povečal 

kreditni trg, močno pa se je povečalo tudi mednarodno trgovanje. Slovenija izvaža v Brazilijo 

predvsem dele za rotacijske električne stroje, električno opremo, zdravila in legirana jekla, iz 

Brazilije pa uvaža kavo, oljne pogače, sojo, vodik, žlahtne pline in druge nekovine. Blagovna 

menjava med Slovenijo in Brazilijo močno prednjači na račun uvoza blaga v Slovenijo, saj 

uvoz približno trikrat presega izvoz. Brazilska politika vidi izhod iz krize v širitvi notranjega 

potrošniškega trga (Gospodarska zbornica Slovenije 2015b). 

Hiter razvoj brazilskega trga ne pomeni uravnovešenosti trga in enostavnega vstopa tujih 

investitorjev ter podjetij na brazilsko območje. Eden od velikih brazilskih težav je visoka 

inflacija, ki se giblje okoli 5 % na letni ravni. Visoke obrestne mere privabljajo mnogo tujih 

investitorjev, zaradi posledic pa država teži k fiskalnim omejitvam. Kljub temu je Brazilija 

zaradi visoke gospodarske rasti ugodnejša za vstop tujih podjetij kot druge države Latinske 

Amerike. Brazilski izvoz še vedno temelji na kmetijskih pridelkih, notranji trg pa vedno bolj 

zasedajo storitvene dejavnosti (Central Intelligence Agency 2015b). 

Pri vstopu na brazilski trg morajo uvozniki upoštevati nekatere omejitve. Ena od omejitev je v 

zavarovalniškem sektorju: do leta 2007 je Brazilija ohranila monopola zavarovalniške družbe 

IRB – Brasil Resseguros, ki je bil edini ponudnik pozavarovanja v Braziliji. Dopolnilni zakon 

je v letu 2007 spremenil dovoljenja na področju pozavarovalnih poslov in odprtje zasebnih 

pod sektorjev vključno z možnostjo poslovanja zavarovalniških družb v tuji lasti in s sedežem 

v tujini. Državna intervencija obstaja tudi v telekomunikacijskem sektorju, kjer državo skrbi 

morebitno izkrivljanje konkurence na področju nacionalnih širokopasovnih povezav. V 

sektorju radiodifuzije država omejuje opravljanje storitev plačljive televizije. Brazilija ne 

omogoča zagotavljanja satelitskih storitev, kot jih ponujajo satelitski ponudniki v EU, čeprav 

danes take storitve ustrezajo sodobnim poslovnim modelom. Brazilija blokira tudi uvoz 

industrijske nitroceluloze z obrazložitvijo, da bi se lahko kemikalija uporabljala za 

proizvodnjo eksplozivov. Nitroceluloza se ne uporablja za vojaške namene, ampak za 
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izdelavo tiskarskih barv, lakov za les, lakov za nohte in druge izdelke, vendar morajo 

uvozniki pridobiti uvozno dovoljenje. 

Posebno področje je sprememba zveznih zakonov o javnem naročanju na zvezni, državni in 

občinski ravni, kot tudi za osebe javnega prava v letu 2010. Tuja podjetja sicer lahko 

sodelujejo v mednarodnih razpisih, vendar morajo biti pravno ustanovljena v Braziliji, da 

lahko sodelujejo v nacionalnem razpisu. Kljub temu zakon predvideva prednost za blago in 

storitve, proizvedene v Braziliji. Velik vpliv sektorja na nadzor države pomeni diskriminacijo 

tujih podjetij pri vladnih naročilih in so precejšnja ovira za izvoz blaga in storitev iz EU 

(European Commission 2015g). 

Čeprav nekatera podjetja iz EU že delujejo na brazilskem trgu, ima Brazilija več transportnih 

omejitev, ki vplivajo na poslovanje s podjetji EU. Omejitev zaradi dvostranskih sporazumov o 

delitvi tovora med državami v regiji vključuje varstvo prometa v regiji Mercosur. Omejitev 

postavlja diskriminatorne pristaniške pristojbine in dovoljuje dostop do trga samo za plovila, 

ki plujejo pod zastavo držav članic Mercosurja (European Commission 2015g). 

Med Slovenijo in Brazilijo so sklenjeni bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko 

sodelovanje med državama (Izvozno okno 2015a): 

 Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko 

Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo, 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS), 

 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in 

tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije, 

 Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 

med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS), 

 Uredba o ratifikaciji Kulturne konvencije med Jugoslavijo in Brazilijo, 

 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne 

republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov 

osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov, 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike 

Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI) in 

 Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s 

sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom (IUS-INFO Register predpisov RS 

2015a). 

Čeprav je Brazilija uvedla precejšnjo liberalizacijo trgovine v zadnjem obdobju, zlasti na 

področju carin, je na brazilski trg zelo težko prodreti. Uvozni pogoji so zahtevni, saj mora 

uvoznik za uvoz večine izdelkov najprej pridobiti predhodno dovoljenje Sekretariata za 
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zunanjo trgovino. Ta organizacija je edina, ki je pooblaščena za izdajo licenc, in je na voljo 

samo pooblaščenim uporabnikom za določen spekter izdelkov, ki so predmet predhodnega 

dovoljenja. Težava pri izdaji potrdila je lahko že cena. Če je ta nižja, kot je cena določena za 

izračun carinske dajatve, se dovoljenje ne izda, temveč prosilca o tem le neuradno obvesti o 

obstoju limita. Dovoljenja so veljavna le 60 dni, kar je pogosto prekratek rok za celoten 

postopek od uvoza do prodaje izdelka (Alibaba 2015). 

Uvoženo blago pogosto ostane blokirano na carini zaradi morebitnih nepravilnosti v 

dokumentaciji. Če dokumentacija ne ustreza zakonskim zahtevam države, lahko carinska 

služba odredi visoke globe, ki lahko dosežejo do 100 % običajnih carinskih dajatev. Iz tega 

vidika je priporočljivo, da ima uvoznik dobrega posrednika, ki dobro pozna predpise in 

delovanje carinske službe (Alibaba 2015). 

Uvoz rabljenega industrijskega materiala je dovoljen pod omejenimi pogoji. Če se ti proizvodi 

ne proizvajajo lokalno in je ni mogoče nadomestiti z izdelki lokalne izdelave, mora biti starost 

materiala nižja od ocenjene pričakovane življenjske dobe izdelka v Braziliji. 

Brazilija uporablja harmoniziran carinski sistem. Carinske dajatve se izračunajo »ad valorem« 

na vrednosti CIF, vendar se lahko za izračun dajatev uporabijo določene minimalne cene, ki 

jih določi brazilska carina. Kljub temu da je Brazilija teoretično del Mercosurja, katerega cilj 

je ustvariti območje proste trgovine, skupno zunanjo tarifo, območje prostega prometa blaga, 

storitev, naložb in prostega pretoka ljudi med državami članicami, pa je bilo v skladu s tako 

imenovanim »režimom prilagoditve« veliko izjem. Skupna zunanja tarifa (common external 

tariff – CET) namreč ne velja za vse izdelke. Investicijske storitve, informacijske tehnologije, 

telekomunikacije, avtomobili in sladkor že spadajo med take izjeme. Obstaja tudi določeno 

število proizvodov, ki so izvzeti iz enotnega carinskega sistema. Izvoz blaga v Mercosur ne 

daje pravice za popolno oprostitev dajatev. Če se na primer izvozi proizvod v Brazilijo z 

namenom prodaje v Argentini, je treba plačati tako brazilske kot argentinske carinske dajatve. 

Upoštevati je treba tudi morebitne carinske sporazume med Mercosurjem in drugimi državami 

nečlanicami Mercosurja (Alibaba 2015). 

Poleg carinskih dajatev obstajajo še številni drugi davki na prodajo blaga, kot je na primer 

pavšalni znesek 70 USD za pridobitev uvoznega dovoljenja Guia de Importacao. Davek za 

obnovo pristanišč (Merchant Marine Renovation Fee) znaša 25 % od celotnega zneska tovora, 

poštne pošiljke Air z vrednostjo od 51 do 3000 USD pa so obdavčene s 60 % davkom od 

vrednosti blaga (Alibaba 2015). 

Zaradi velikih razdalj med posameznimi državami in glavnimi mesti je pri vstopu na brazilski 

trg nujno poiskati ustreznega posrednika, ki je zmožen pokrivati velike transportne razdalje. Z 

liberalizacijo trgovine v letu 1990 so se uveljavili razni zastopniki in distributerji, ki ponujajo 
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svoje storitve v obliki lastnih uvoznih agencij, obenem pa tujim partnerjem nudijo tudi velike 

maloprodajne verige. Danes veleblagovnice in hipermarketi pokrivajo 80 % prodaje blaga za 

osnovne potrebe. Pri vstopu je treba tudi upoštevati, da sta hrana in nastanitev glavni potrebi 

Brazilcev in da ena tretjina prebivalstva še vedno živi pod pragom revščine (Alibaba 2015).  

6.5.7 Mehika 

Mehika je drugo največje gospodarstvo v Latinski Ameriki. Ima odprto tržno gospodarstvo, ki 

vsebuje elemente moderne in zastarele industrije. V gospodarstvu Mehike ima velik delež 

kmetijstvo. Največji napredek beleži v transportu, telekomunikacijah in energetiki. Izkorišča 

rudna bogastva, predvsem srebro, cink, živo srebro, fluorit, nafto in zemeljski plin. Je peti 

največji svetovni proizvajalec nafte. Najvažnejši kmetijski pridelki so kava, sladkor, koruza, 

pomaranče in avokado. Sodi med največje proizvajalce piva na svetu. Med zelo razvite 

dejavnosti sodijo še živinoreja, ribištvo, letalska industrija, proizvodnja avtomobilov, sektor 

visokih tehnologij, informatika in razvoj programske opreme (Izvozno okno 2015b).  

Mehika ima visoko kvalificirano in sorazmerno ceneno delovno silo. Največ zaposlenih dela v 

storitvenem sektorju, kjer dela 62 % aktivnega prebivalstva. Je članica (Izvozno okno 2015b):  

 WTO (World Trade Organization), 

 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 

in podpisnica sporazumov o prosti trgovini: 

 z EU,  

 s Severno Ameriko,  

 z EFTO (European Free Trade Association),  

 z Mercosur zvezo,  

 z Japonsko in Izraelom ter 

 z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among 

Developing Countries). 

Slovenija ima na področju bilateralnih ekonomskih odnosov z Mehiko podpisane razne 

sporazume, ki jih predpisujejo: 

 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 

držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov (Uradni list RS-MP, št. 3-18/1993), 

 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 

držav Mehike o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov 

(Uradni list RS-MP, št. 20-70/1996), 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 

mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov (BMEOV) (Uradni 

list RS-MP, št. 16-37/1998), 
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 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK) (Uradni list RS-MP, 

št. 13-46/1999), 

 Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola k Trgovinskemu sporazumu med Jugoslavijo 

in Mehiko (Uradni list SFRJ-MP, št. 5-68/1964), 

 Uredba o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 

in vlado Združenih držav Mehike o znanstvenem in tehničnem sodelovanju (Uradni list 

SFRJ-MP, št. 43-137/1976), 

 Uredba o ratifikaciji Pogodbe o kulturnem sodelovanju med Jugoslavijo in Mehiko 

(Uradni list FLRJ-MP, št 1-8/1961) in  

 Uredba o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 

in vlado Združenih držav Mehike o sodelovanju na področju informacijskih dejavnosti 

(Uradni list SFRJ-MP, št. 12-125/1977) (IUS-INFO 2015b). 

Pri izvozu blaga v Mehiko je treba upoštevati nekatere uvozne omejitve, ki niso v skladu s 

smernicami EU ali OIE (Office International des Epizooties). Te omejitve so (Izvozno okno 

2015b): 

 prepoved uvoza proizvodov iz mesa govedi in drugih kopitarjev iz držav članic EU zaradi 

BSE, 

 španska šunka lahko vstopi na mehiški trg le, če izpolnjuje uvozne zahteve ZDA, tudi če 

je bila pred tem že uvožena v ZDA, 

 tuje blagovne znamke so zakonsko slabo zaščitene. To omogoča ponarejanje in 

pokrivanje izvora blaga. Zlorabe evropskih blagovnih znamk omejujejo dostop do trga 

originalnih izdelkov in ustvarjajo zmedo med potrošniki, 

 prepoved uvoza medu zaradi nekaterih bolezni čebel; v skladu s pravili OIE veljajo 

prepovedi le za žive čebele, ne pa tudi za med, 

 označevanje blaga je v mnogih primerih zapleteno in podjetja težko izpolnijo vse 

zakonske zahteve. Mehika zahteva drugačne oblike in vsebine označb, kot so običajne v 

drugih državah ali po mednarodno dogovorjenih praksah. To pomeni dodatne stroške za 

izvoznike EU, ki morajo oblikovati posebne oznake za mehiški trg. Glavne prizadete 

skupine izdelkov so tekstil, usnje in keramične ploščice, 

 Mehika vztraja pri zapletenih in dragih postopkih za potrditev obratov za predelavo mesa 

in mesnih izdelkov, 

 širok trg ponarejenih in piratskih informacijskih izdelkov v Mehiki je velika ovira za 

prodajo originalnih proizvodov. Najbolj prizadete skupine so farmacevtski izdelki, 

luksuzno blago, elektronika, alkoholne pijače, izdelki za osebno nego, avtomobilski deli 

in tobačni izdelki in 

 še nekatere druge omejitve. 
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Mehika ima tradicionalno uveljavljene določene omejitve za tuje neposredne investicije v 

številne pomembne gospodarske sektorje. Investicije v te sektorje so rezervirane le za državo 

ali za mehiške državljane, če pa je možna tuja udeležba, je ta omejena. To je glavna ovira za 

dostop tujih podjetij na mehiški trg, zlasti v ključnih sektorjih storitev, vpliva pa tudi na 

splošno konkurenčnost mehiškega gospodarstva. Investicijski postopki so zapleteni, država pa 

nalaga tujim vlagateljem dodatne stroške. Mehika sicer v zadnjih letih izvaja strukturne 

reforme v nekaterih ključnih gospodarskih sektorjih, kot so telekomunikacije, energija, 

zavarovanje in leasinške storitve. Cilj te reforme je odprtje sektorjev za tuje naložbe, vendar s 

posebnimi pogoji, kar je še v procesu pogajanj (European Commission 2015h). 

6.5.8 Argentina 

V času ekspanzije po finančni krizi v Argentini je zaposlenost narasla, izboljšala se je 

kakovost delovnih mest, zmanjšala se je revščina, uravnovesila pa se je tudi razporeditev 

dohodka. Napredek je bil posledica vladnih ukrepov, ki so bili usmerjeni v konkurenčni 

menjalni tečaj, spremembe pa so bile vidne tudi v socialni politiki. Ekonomsko stanje 

Argentine se je začelo izboljševati leta 2002, največjo porast pa je doseglo v letih 2006–2008. 

Največji vpliv na stabilizacijo argentinskega gospodarstva je bila devalvacija pesa in vladni 

ukrepi za stabilizacijo mednarodne menjave in domače cenovne politike (Mercille 2015, 165).  

Slovenija ima z Argentino podpisanih več sporazumov (IUS-INFO 2015c):  

 Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko 

Argentino in Republiko Slovenijo (Uradni list RS-MP, št. 7-20/1992), 

 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične 

federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Argentine o odpravi vizumov z 

zapisnikom o popravkih (Uradni list SFRJ-MP, št. 15-47/1989), 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARK) (Uradni list RS-MP, št. 11-

48/1997), 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARZTS) (Uradni list RS-MP, št. 

10-34/1999), 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in 

Argentinsko republiko ter Administrativnega dogovora za izvajanje Konvencije o socialni 

varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko (BARSV) (Uradni list RS-

MP, št. 10-47/2008) in 

 Uredba o ratifikaciji veterinarsko-sanitarnega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 

Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Argentine 

(Uradni list SFRJ-MP, št. 7-15/1989 in Uradni list SFRJ-MP, št. 12-125/1977). 
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Gospodarska politika argentinske vlade je v zadnji dekadi vzpostavila sorazmerno stabilnost v 

državi. Ekspanzivna politika je prispevala k hitri rasti BDP-ja. Rast je v obdobju 2005–2011 

dosegla kar 7,6 % v letnem povprečju. V nasprotju z rastjo BDP-ja pa je taka 

makroekonomska politika privedla do gospodarskih neravnovesij, kar je povzročilo visoko 

inflacijo, devalvacijo domače valute, poslabšanje denarnih rezerv in omejen dostop do 

mednarodnega kapitala. Argentinska vlada je zato uvedla ukrepe za nadzor razmerij tujih 

valut, uvoza in kapitala, s tem pa je postala Argentina manj zanimiva za poslovne priložnosti 

(Izvozno okno 2015c).  

Zasebna potrošnja v Argentini v zadnjih letih narašča. V letu 2013 je zabeležila 4,3 % rasti, v 

letu 2014 pa je bil napovedan upad zasebne potrošnje za 0,8 %. V naslednjih letih se 

predvideva rast zasebne potrošnje za nekaj odstotkov, rast javne in investicijske potrošnje pa 

tudi do 6 %. V začetku leta 2014 se je argentinska vlada odločila za devalvacijo pesa zaradi 

upadajočih rezerv in znakov recesije. Inflacijska stopnja naj bi bila tudi v prihodnosti nad 20 

% (Izvozno okno 2015c). 

Uvoz blaga v Argentino je omejen z nekaterimi vladnimi ukrepi, ki želijo uravnovesiti uvozne 

kvote z izvoznimi. Od leta 2009 naprej Argentina pogosto zahteva od uvoznikov blaga 

izvajanje nekaterih trgovinskih omejitvenih obveznosti. Eden od ukrepov je omejitev uvoza in 

usklajevanje z izvozom tako, da mora tuji partner povečati naložbe v proizvodne zmogljivosti 

v Argentini, povečati razmerje izdelkov v korist domačih, argentinskih izdelkov, uporabiti 

pridobljena sredstva od prodaje v Argentini ali pa se mora držati regulative cen. Argentinski 

organi zahtevajo od tujih partnerjev ali uvoznikov vpogled v uvozne načrte za naslednje leto, 

preko katerih nadzirajo skladnost uvoza z omenjenimi obveznostmi (European Commission 

2015i). 

Argentina v skupini latinskoameriških držav močno prednjači v državni porabi BDP-ja.  

Preglednica 7: Državna poraba v latinskoameriških državah 

Država  Državna poraba v % BDP-ja 

Leto 1998 Leto 2013 * 

Argentina 49,3 18,0 

Bolivija 26,7 13,4 

Brazilija 45,6 21,7 

Čile 13,6 12,0 

Dominikanska republika 2,9 7,7 

Ekvador 7,5 13,4 

Gvatemala 10,3 11,0 

Honduras 12,3 16,4 

Kolumbija 39,0 16,7 

Kostarika 2,3 17,9 
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Država  Državna poraba v % BDP-ja 

Mehika 24,5 11,0 

Nikaragva 5,2 10,3 

Panama 3,2 13,1 

Paragvaj 6,2 12,8 

Peru 10,5 10,8 

Salvador 6,3 11,1 

Uruguay 14,2 13,6 

Venezuela 19,6 13,2 

Vir: Freire e tal. 1998, 3; * Central Intelligence Agency 2015a. 

Argentina je za tuje investicije zaprta država, saj vzdržuje omejitve pri investicijah v naravne 

vire. Širok trg potrošnikov je obremenjen z zgodovinskimi dogodki v zadnjih desetletjih in 

visoko državno porabo. Argentinci živijo iz dneva v dan in so močno pod vplivom 

oglaševanja, zato je na argentinskem trgu mogoče prodati prav vse. Vstop na trg in sklepanje 

poslov je povezano s pričakovanim tveganjem, odprtim odnosom do poslovnih partnerjev, 

obvezno izbiro dobrih posrednikov in znanjem španskega jezika (Janželj 2005). 

6.5.9 Čile 

Z republiko Čile ima Slovenija podpisanih nekaj bilateralnih sporazumov, ki jih predpisujejo 

(IUS-INFO 2015d):  

 Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Čilom in 

Slovenijo (Uradni list RS-MP, št. 7-51/1992), 

 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Čile 

o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, službenih in posebnih potnih listov (Uradni 

list RS-MP, št. 16-87/1994), 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Čile o ukinitvi 

vizumov (BCLUV) (Uradni list RS-MP, št. 13-65/1993), 

 Uredba o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Jugoslavijo in Čilom (Uradni list 

SFRJ-MP, št. 5-66/1964), 

 Uredba o ratifikaciji Konvencije o kulturnem sodelovanju med Jugoslavijo in Čilom 

(Uradni list FLRJ-MP, št. 4-35/1959) in 

 Uredba o ratifikaciji Osnovnega sporazuma o tehničnem sodelovanju med Jugoslavijo in 

Čilom (Uradni list SFRJ-MP, št. 11-124/1963). 

Tuja podjetja se morajo pred vstopom na čilski trg pozanimati o morebitnih omejitvah. V Čilu 

velja popolna prepoved iztovarjanja, pretovarjanja in tranzita mečaric iz ribiških ladij, ujetih v 

mednarodnih vodah, v čilska pristanišča. Omejen je uvoz goriv in elektronskih izdelkov iz 

EU, ki morajo prestati dvostopenjski postopek certificiranja. Vsa potrdila in certifikati, ki se 

pridobijo v državi izvora blaga, morajo vseeno pridobiti še certifikate v Čilu, kar povečuje 

stroške uvoza. Enaka zahteva velja tudi za izdelke, ki so certificirani v njihovi državi 
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proizvajalki z mednarodno priznanimi laboratoriji, ki delajo z mednarodnimi standardi. Poleg 

tega mora tuj certifikat potrditi čilski konzulat v državi izvora blaga (IUS-INFO 2015d).  

Čeprav je kršenje avtorskih pravic delno rešila sprememba zakona v letu 2010, ta zakon še 

vedno vsebuje pomanjkljivosti. Sprememba zakona sicer predvideva odgovornost ponudnikov 

medomrežnih storitev, določa sankcije in ureja zasebno kopiranje. Kljub temu ni ustrezno 

rešeno vprašanje digitalnega piratstva in reševanje nezakonitih vsebin na medomrežju 

(European Commission 2015f). 

6.5.10 Kolumbija 

Kolumbija je skupaj z Venezuelo in Ekvadorjem članica Andske skupnosti. Namen te skupine 

je omogočanje pogojev za znižanje uvoznih dajatev in sodelovanje na področju avtomobilske 

industrije, kar vpliva na oblikovanje trgovinske politike z drugimi državami. Leta 2012 je 

država uvedla poseben 8-% davek na uvožene avtomobile, katerih vrednost je manjša od 

30.000 USD in 16 % davka na vozila, katerih vrednost je večja od 30.000 USD. Ta davek 

prizadene le uvožena vozila, kar ustvarja diskriminacijo in neuravnovešenost trga (European 

Commission 2015j). 

Tržne ovire vplivajo negativno na delovanje avtomobilskega sektorja v Kolumbiji. Omejitve 

so diskriminatorni notranji davki, posebna politika na področju biogoriv, politika zamenjave 

starih transportnih vozil in tehnični predpisi za recertifikacijo starih vozil v Kolumbiji. V 

zvezi z zamenjavo stare transportne tehnologije se je leta 2003 začel program zamenjave 

starih tovornih vozil, ki predvideva, da morajo biti vsa tovorna vozila, ki delujejo v javnih 

službah, zamenjana. Gre predvsem za tovorna vozila večjih nosilnosti tuje izdelave. 

Kolumbija je začela s program razreza tovornjakov v letu 2003. Od leta 2008 naprej velja 

uredba samo za tovornjake nad 10,5 ton teže, ki so večinoma uvoženi (90 % tovornjakov, 

registriranih v Kolumbiji preko PBV 10,5 T, je bilo narejenih z možnostjo doplačila) 

(European Commission 2015j). 

Obstajajo tudi težave pri vstopu izvoznikov alkoholnih pijač na kolumbijski trg. Trgovino z 

alkoholnimi pijačami omejuje davčna diskriminacija in državni monopol nad alkoholom. 

Kolumbija je sprejela tudi predpise, ki zahtevajo v državi ponovno certifikacijo ter preverjanje 

mednarodnih certifikatov in potrdil proizvajalcev, kar povzroča dodatne stroške (European 

Commission 2015j). 

V Kolumbiji velja prepoved uvoza žive perutnine in izdelkov iz perutnine, ki izvirajo iz 

držav, kjer je obstajala okužba perutnine z aviarno influenco HPAI, H5 in H7 (LPAI) ali 

atipično kokošjo kugo. Velja tudi prepoved izvoza živega goveda in govejih proizvodov iz 

EU, kamor sodijo tudi surovine, ki vsebujejo meso, kri ali kostno moko. Prepoved velja tudi 
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za izdelke iz mesne in kostne moke ter klavničnih odpadkov moke sesalcev (European 

Commission 2015j). 

Slovenija ima s Kolumbijo sklenjene razne sporazume, ki so predpisani z (IUS-INFO 2015e): 

 Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kolumbijo o 

vzpostavitvi diplomatskih odnosov (Uradni list RS-MP, št. 1-1/1995), 

 Uredbo o ratifikaciji protokola o znanstveno-tehničnem sodelovanju med vladama 

Socialistične federativne republike Jugoslavije in Republike Kolumbije na področju 

kmetijstva (Uradni list SFRJ-MP, št. 7-42/1982), 

 Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o izmenjavi v kulturi, izobraževanju in športu med 

Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije (BCOKIS) (Uradni list RS-

MP, št. 14-84/2008), 

 Uredbo o ratifikaciji sporazuma o tehničnem sodelovanju med Vlado Republike 

Kolumbije in Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ-

MP, št. 51-108/1975), 

 Uredbo o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine 

Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Kolumbije s statutom 

mešane jugoslovansko-kolumbijske komisije za gospodarsko, tehnično in trgovinsko 

sodelovanje (Uradni list SFRJ-MP, št. 12-35/1989) in 

 Uredbo o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike 

Jugoslavije in vlado Republike Kolumbije o sodelovanju na področju turizma (Uradni list 

SFRJ-MP, št. 9-34/1981). 

6.6 Predstavitev splošne razvitosti analiziranih držav 

Izvoznika, ki želi vstopiti na neki tuji trg, bo verjetno zanimala dohodkovna in lastniška 

struktura prebivalstva. Od tega bo morda odvisno, ali bo trg sprejel določen cenovni segment 

ponudbe tega izvoznika. V družbi z visokimi dohodkovnimi razlikami bo obstajal določen 

segment prestižnih kupcev, ki bodo posegali tudi po višjem cenovnem razredu blaga in 

storitev. Dohodkovno porazdelitev prebivalcev neke države ali naroda predstavlja Ginijev 

količnik. Ta količnik je merilo za statistično disperzijo in je najpogosteje uporabljena mera 

neenakosti. Metodo je razvil in objavil italijanski statistik in sociolog Corrado Gini v 

njegovem delu Variabilità e mutabilità (Različnost in spremenljivost). Ginijev koeficient je 

merilo neenakomerne porazdelitve med vrednostmi frekvenčne porazdelitve, v tem primeru 

porazdelitve ravni dohodka in premoženja. Ginijev koeficient nič pomeni popolno enakost, 

torej v primeru, ko bi imeli vsi prebivalci enak dohodek, in 1, kar pomeni največjo neenakost, 

na primer v primeru, če ima ena oseba v skupini ves dohodek, vsi drugi pa nič. Gini je 

predlagal količnik kot merilo neenakosti dohodka ali premoženja. V državah OECD se je v 

prvih letih tretjega tisočletja Ginijev količnik gibal med 0,24 (najnižji – Slovenija) in 0,49 

(najvišji – Čile). Na spremembe Ginijevega količnika vplivajo staranje in hitre spremembe 
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števila prebivalstva, socialni transferi, obdavčitve in drugi finančni ukrepi vlad. Okoli leta 

2005 naj bi se ta količnik globalno ocenjeval med 0,61 in 0,68 (Hillebrand 2009). 

 

Slika 4: Koeficient Gini/100 in bruto osebni dohodek (v USD/10.000) na prebivalca 

Vir: Central Intelligence Agency 2015b. 

Najvišji bruto osebni dohodek na osebo med izbranimi državami ima Čile, koeficient Gini pa 

nekje na sredini. Argentina ima sorazmerno visok bruto osebni dohodek v skupini, vendar je 

koeficient Gini najnižji, zato bomo na tem trgu morda uspeli s srednjim cenovnim razredom 

izdelkov in storitev, podobno pa bo veljalo tudi za Mehiko. Brazilija in Kolumbija imata 

najvišji koeficient Gini, vendar po BDP-ju prednjači Brazilija, zato bomo verjetno v Braziliji 

bolj uspešni s prodajo dražjih izdelkov kot v Kolumbiji. 

Indeks človekovega razvoja in dohodek 

(HDI – Human Development Index) je statistični indeks, ki upošteva štiri stopnje človekovega 

razvoja: izobraževanje, pričakovano življenjsko dobo in dohodke. Indeks se uporablja za 

razvrščanje držav v okviru programa Združenih narodov za razvoj (Human Development 

Report 2010). 

Če povežemo indeks človekovega razvoja in osebni dohodek na prebivalca v državi, 

ugotovimo, da sta ti vrednosti povezani linearno. Iz slike 5 lahko razberemo, da je bruto 

osebni dohodek povezan s stopnjo razvoja v državi. 
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Slika 5: Koeficient HDI in bruto osebni dohodek (v USD/10.000) na prebivalca 

Vir: Central Intelligence Agency 2015b. 
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7 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI VSTOPA PODJETIJ NA 

TRGE LATINSKE AMERIKE  

V tem delu naloge smo uporabili metodo kvalitativnega raziskovanja v obliki izvedenih pol 

strukturiranih intervjujev, v kateri smo s pomočjo triangulacije izvedli analizo intervjujev, ki 

so jih podali poznavalci južnoameriških trgov. Intervjuje smo pridobili s kratkim 

vprašalnikom, ki je vseboval sedem ključnih vprašanj. Vprašanja smo oblikovali na tak način, 

da naj bi odgovori nanje podali osnovo za analizo, s katero smo pridobili odgovore na 

raziskovalna vprašanja. V intervju je bilo vključenih deset oseb, ki dobro poznajo raziskovano 

področje. 

Postopek triangulacije je potekal kot soočenje treh različnih pogledov na raziskovalni 

problem: 

 intervjuvancev, predstavnikov latinskoameriških gospodarskih družb, ki stalno živijo in 

delujejo na trgih Latinske Amerike,  

 intervjuvancev, predstavnikov slovenskih podjetij, ki živijo v Sloveniji, delujejo pa na 

trgih Latinske Amerike in 

 intervjuvancev z veleposlaništev obravnavanih držav. 

Odgovore na raziskovalna vprašanja smo dobili na osnovi analize teh intervjujev. Upoštevali 

smo glavno načelo kvalitativne metodologije, ki pravi, da mora raziskovalec prisluhniti 

ljudem, ki so vključeni v raziskavo (Mesec 1997). Uporabili smo metodo triangulacije, v 

vzorcu pa so sodelovale osebe iz mednarodne trgovine in predstavništev. S posameznim 

intervjuvancem smo se dogovorili za krajše srečanje na krajih, ki so jih predlagali sami. Tako 

so se lahko intervjuvane osebe sprostile in poglobile v tematiko.  

7.1 Opredelitev vzorca 

V vzorcu intervjuvancev je sodelovalo deset oseb, od katerih je ena oseba podala odgovore za 

dve latinskoameriški državi, ena pa za tri države: 

 z Jeanom Eblingom, veleposlanikom Brazilije v Sloveniji, smo izvedli intervju za 

področje Brazilije, 

 Iztok Mervič, poznavalec Brazilskega trga, ki že 6 let živi in deluje kot komercialist na 

področju medicinske opreme v Sao Paulu, je podal odgovore za področje Brazilije, 

 Iztok Novak, predstavnik podjetja Kolektor Group, d. o. o., je podal mnenje za področje 

Mehike, 

 Carlos Emilio Rossas, bivši predstavnik Paname v World Trade Organization, odličen 

poznavalec LA trgov, je podal intervju za področje Kolumbije, 
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 predstavnik podjetja Vimelec, s. a., podjetja, ki zastopa sektor električne energije, 

proizvodnjo in distribucijo energije, je podal odgovore za področje Argentine, 

 predstavnik čilskega podjetja (anketiranec ni želel objave osebnih podatkov in imena 

podjetja), ki ponuja storitve informacijske tehnologije, razvoj programske opreme in IT 

svetovanje, je podal odgovore za področje Čila, 

 predstavnik podjetja ESIMTEL Communications, Chile (anketiranec ni želel objave 

osebnih podatkov), ki deluje na področju telekomunikacij, izvaja storitve vzdrževanja, 

razširitev in tehnoloških razširitev telekomunikacijskih omrežij in satelitskih sistemov, je 

podal odgovore za področje Čila, 

 predstavnik podjetja INELCA, s. a. s., (anketiranec ni želel objave osebnih podatkov), 

uvoznik in distributer elektro-komponent ter ponudnik elektro-industrijskih proizvodov, 

je podal intervju za področje Kolumbije, 

 Blaž Medvešček iz podjetja Latina Konsulting, d. o. o., odličen poznavalec LA trgov in 

kulture, ki se ukvarja s posredništvom v mednarodni trgovini in s svetovanjem 

slovenskim podjetjem, ki delujejo oz. želijo delovati na trgih LA, je podal intervju za Čile 

in Argentino, 

 vodja prodaje za trge Latinske Amerike v Iskra Emeco, Bogdan Špenko, je podal intervju 

za Argentino, Kolumbijo in delno za Čile. 

Anketiranci so podali svoj pogled na problematiko iz različnih zornih kotov, predvsem pa je 

pomembno, da so njihova delovna področja različna, saj smo pridobili vpogled na tematiko z 

več strani. Štirje intervjuji so bili izvedeni v pisni obliki, ostali so potekali neposredno, pri 

čemer so anketiranci dovolili snemanje pogovora. V intervjuju smo postavili anketirancem 

vnaprej določena vprašanja. Če so anketiranci zašli izven tematike ali če nismo dobili jasnega 

odgovora na vprašanje, smo nadaljevali s podvprašanji. Anketiranci so odgovorili različno 

jasno in so se nekaterih tematik le dotaknili, nekatere pa so obravnavali zelo podrobno. Šest 

intervjujev je bilo izvedenih v angleškem jeziku, kar smo tudi prevedli.  

7.2 Zbiranje podatkov 

Vse posnete intervjuje smo prepisali v pisno obliko, pri čemer smo izločili uvodni pogovor, 

nepomembne besedne povezave, nepomembne dele pogovora in zaključni del pogovora. Tako 

smo iz intervjujev izločili bistvo, iz katerega smo izbrali dobesedne citate udeležencev 

intervjuja. Citate smo razvrstili glede na anketiranca in državo, nato pa smo citatom dodali 

kode po ključnih besedah. Tem kodam smo dodali ustrezno smiselno kategorijo, tako da so 

kode razvrščene v dvanajst kategorij, ki smiselno ustrezajo raziskovalnim vprašanjem. Na ta 

način smo izdelali triangulacijo mnenj tako po intervjuvancih kot po državah. 

Intervjuji so potekali v prvem polletju leta 2016. Trajali so približno pol ure do ene ure. 

Intervjuvanca smo najprej povprašali za dovoljenje snemanja pogovora in zagotovili 

anonimnost.  
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Po potrebi smo intervjuvancu postavili dodatna podvprašanja, da se je pogovor držal rdeče 

niti in namena intervjuja. Zaporedje vprašanj ni bilo pomembno, pomanjkljiva ali manjkajoča 

mnenja pa smo dopolnili s podvprašanji. S tem smo se izognili premalo obsežnim ali 

neuporabnim odgovorom. 

7.3 Metodologija raziskovanja in postopek obdelave podatkov 

Pri izdelavi analize smo najprej naš raziskovalni pojav – način vstopa na trge Latinske 

Amerike – pretvorili v znanstveno dejstvo. Postopoma smo ekstrahirali dobesedne citate iz 

zgoščenih intervjujev in jim dodajali kode. Na ta način smo oblikovali zbirko kategorij, ki 

smo jih povezali tako s kodami kot s citati. Vsaka kategorija je omogočila smiselno uvrščanje 

podatkov glede na vsebinski pomen kod (Vogrinc 2008). Proces kodiranja je obsegal: 

 razčlenitev zapisanega gradiva, 

 določitev enot kodiranja,  

 označitev in ekstrakcijo pomembnih delov besedila, 

 delom besedila smo pripisali pojme, ki so jim po našem mnenju smiselno ustrezali, 

 ponovna ureditev kod in kategorij, saj so se šele v postopku kodiranja razjasnili bistvo in 

povezave med pojmi, 

 nato smo z induktivnim pristopom z združevanjem sorodnih pojmov razvrstili izjave v 

kategorije. Nazive kategorij in pojmov smo določili na osnovi teoretičnih osnov in naših 

razumskih ocen. S postopkom kategoriziranja, dopolnjevanja in ekspliciranja nadrejenih 

pojmov smo pojme združili v kategorije. Odnose med posameznimi kategorijami smo 

ugotavljali s pomočjo osnega kodiranja, nato pa preverili ustreznost kod, 

 število kategorij smo z združevanjem zmanjšali na dvanajst kategorij, 

 pojmom smo določili pripadajoče empirične postavke, 

 izdelali smo tematske mreže in ugotovili značilnosti, ki opišejo bistvo vsakega pojma, 

 dobljene kategorije s pomočjo odnosnega kodiranja primerjali med seboj in jih povezali z 

raziskovalnimi vprašanji, 

 v zadnji fazi smo oblikovali teoretične formulacije in opisali bistvo teorije v preprosti 

obliki, nato pa še s teoretičnimi pojmi. 

7.4 Predstavitev rezultatov raziskave glede na postavljena raziskovalna vprašanja 

V prvi fazi obdelave podatkov smo iz prepisov pogovorov z anketiranci besedilo po potrebi 

prevedli iz angleščine in izdelali čistopis. Iz tega smo ekstrahirali bistvene dele besedila in ga 

uredili v preglednico. V prilogi 1 je prikazana preglednica z izvlečki intervjujev po 

posameznih državah.  
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S pomočjo izvlečkov intervjujev smo izvedli kodiranje s pojmi in jih razvrstili po kategorijah. 

V vsakem citatu smo poiskali ključne besede ali kode izbrali glede na vsebinski pomen citata. 

V preglednici 8 so navedeni citati s kodami in razporeditvijo v kategorije. 

Preglednica 8: Izvlečki intervjujev po posameznih državah 

Kategorija Koda Vsebina Država 

Konkurenčnost Blagovna 

znamka 

Konkurenčne prednosti: cene, znamka, roki, 

kakovost. 

Čile 

Konkurenčnost Blagovna 

znamka 

Blagovna znamka je zelo pomembna, čeprav 

je to odvisno tudi od segmenta in narave 

proizvoda. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Na prvem mestu je ugled proizvajalca, 

izdelka, kakovosti, zanesljivosti … 

Argentina 

Konkurenčnost Konkurenčnost Na te trge vstopajo tudi Japonska, Kitajska 

in druge vzhodne države, zato ima LA zelo 

bogato ponudbo in široki spekter 

dobaviteljev. 

Argentina 

Konkurenčnost Konkurenčnost Veliki pritiski ZDA in Kitajske, tam 

postavljajo svoje ambasade in nastavljajo 

svoje ljudi. Tako poskušajo izposlovati 

določene investicije, investirati v 

infrastrukturo. S tem pridobijo tudi nekatere 

druge posle. 

Argentina 

Konkurenčnost Konkurenčnost Konkurenčna cena, kar ne velja za razkošne 

izdelke in visoko tehnologijo. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Na te trge vstopajo tudi Japonska, Kitajska 

in druge vzhodne države, zato ima LA zelo 

bogato ponudbo in širok spekter 

dobaviteljev. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Zagotavljanje krajših dobavnih rokov od 

konkurence. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Zagotavljanje visoke dodane vrednosti 

programske podpore produkta. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Zagotavljanje zanesljive, pravočasne, 

odgovorne in prilagodljive storitve ali 

izdelka. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Pri izdelkih za množično distribucijo se 

izbira predvsem glede na ceno. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Uvozniki prihajajo v Kolumbijo z različno 

kakovostnimi izdelki z različnimi cenami, 

zato morate biti zelo konkurenčni, ker trg 

nima veliko predsodkov glede izbire. 

Kolumbija 

Konkurenčnost Konkurenčnost Na te trge vstopajo tudi Japonska, Kitajska 

in druge vzhodne države, zato ima LA zelo 

bogato ponudbo in široki spekter 

dobaviteljev. 

Kolumbija 

Konkurenčnost Konkurenčnost Latinska Amerika je zelo odprt trg, zato 

mora biti podjetje zelo konkurenčno. 

Argentina 
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Kategorija Koda Vsebina Država 

Konkurenčnost Konkurenčnost Latinska Amerika je zelo odprt trg, zato 

mora biti podjetje zelo konkurenčno. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Latinska Amerika je zelo odprt trg, zato 

mora biti podjetje zelo konkurenčno. 

Kolumbija 

Konkurenčnost Konkurenčnost Na trgu prevladujejo gospodarske skupine, 

ki imajo velik politični vpliv. 

Čile 

Konkurenčnost Konkurenčnost Podjetja z visoko prisotnostjo na trgu imajo 

velik interes za pogajanja neposredno z 

večjimi dobavitelji. 

Čile 

Konkurenčnost Zahteve Po tem se soočiš s ceno, tu je prisotna tudi 

Kitajska, ki je sposobna izpolniti zahteve 

zelo hitro in bolj kakovostno kot včasih. 

Kakovost njihovih storitev je še vedno 

vprašljiva, vendar so sposobni zelo hitro 

izpolniti tehnične zahteve. Tu govorim o 

državnih podjetjih in javnih razpisih.  

Argentina 

Konkurenčnost Zakonodaja Zadovoljitev predpisom, cena, kakovost. Argentina 

Kultura Blagovna 

znamka 

Pomembno, vendar odvisno od podjetja in 

blagovne znamke. 

Čile 

Kultura Kultura Poznavanje odnosov z drugimi državami v 

regiji in kulturnih niš regije. 

Čile 

Kultura Kultura Med poslovneži LA ni nekih velikih razlik 

glede kulture.  

Argentina 

Kultura Kultura Med poslovneži LA ni nekih velikih razlik 

glede kulture.  

Čile 

Kultura Kultura Med poslovneži LA ni nekih velikih razlik 

glede kulture.  

Kolumbija 

Kultura Osebni stik Ljudje v Braziliji so zelo neuradni. Za 

navezavo stika je najboljši osebni obisk. 

Brazilija 

Kultura Razvitost V Argentini delajo in so delali na zelo visoki 

ravni, od gospodarstvenikov, zdravnikov, 

psihologov, pravnikov, že od leta 1910. 

Argentina 

Kultura Razvoj Obsežno znanje projekcij in razvojnih 

trendov v gospodarskih platformah razvitih 

držav, ki so del te odnosne kulture. 

Čile 

Kultura Sodelovanje Če je prodajalec nestrpen in izrazi svoje 

nezadovoljstvo, Latino-Američan ne bo 

želel sodelovati z njim. 

Argentina 

Kultura Sodelovanje Nimajo predsodkov glede nacionalnosti, 

vere ali česar drugega, so odprti. Brazilci se 

radi srečujejo s tujimi ljudmi. 

Brazilija 

Kultura Sodelovanje Pogosto zamujajo sestanke. Brazilija 

Kultura Sodelovanje Če je prodajalec nestrpen in izrazi svoje 

nezadovoljstvo, Latino-Američan ne bo 

želel sodelovati z njim. 

Čile 

Kultura Sodelovanje Če je prodajalec nestrpen in izrazi svoje Kolumbija 
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Kategorija Koda Vsebina Država 

nezadovoljstvo, Latino-Američan ne bo 

želel sodelovati z njim. 

Kultura Tradicija Če nekdo v LA-ju že deset let kupuje od 

nekega Japonca, Američana, Šveda ali 

drugega, ga je težko prepričati o spremembi, 

tudi če gre za zelo kakovosten produkt. 

Argentina 

Kultura Tradicija Če nekdo v LA-ju že deset let kupuje od 

nekega Japonca, Američana, Šveda ali 

drugega, ga je težko prepričati o spremembi, 

tudi če gre za zelo kakovosten produkt. 

Čile 

Kultura Tradicija Če nekdo v LA-ju že deset let kupuje od 

nekega Japonca, Američana, Šveda ali 

drugega, ga je težko prepričati o spremembi, 

tudi če gre za zelo kakovosten produkt. 

Kolumbija 

Kultura Zahteve Poznavanje zahtevnosti čilskih ljudi, 

njihovih kulturnih korenin, spoštovanje in 

občudovanje tujcev. 

Čile 

Ovire Birokracija So zelo veseli podpore, ko pa potrebuješ 

njihovo podporo, so omejeni z birokratskimi 

ovirami, birokratskega osebja je mnogo več 

kot v ZDA ali v Evropi. 

Mehika 

Ovire Cene Zaradi devalvacije distributerji lahko 

dvakrat povišajo cene blaga, saj morajo 

dobavitelju plačati toliko enot, kolikor so jih 

prejeli, kar vpliva na prodajno ceno. 

Argentina 

Ovire Davki V Braziliji so zelo visoke uvozne dajatve, 

sploh za končne izdelke. S tem podpirajo 

lokalno proizvodnjo. 

Brazilija 

Ovire Davki … zaradi zelo visoke stopnje uvoznih carin 

se je marsikatero podjetje nehalo ukvarjati z 

uvozom iz Argentine. 

Čile 

Ovire Davki … zaradi zelo visoke stopnje uvoznih carin 

se je marsikatero podjetje nehalo ukvarjati z 

uvozom iz Argentine. 

Kolumbija 

Ovire Davki Vstopne dajatve so zelo visoke. Kolumbija 

Ovire Davki Davčni sistem je kompliciran, davčno 

Mehika ni ugodno okolje. 

Mehika 

Ovire Davki Če želite uvažati visoko tehnološke izdelke 

v Brazilijo, so davki zelo visoki. 

Brazilija 

Ovire Davki … zaradi zelo visoke stopnje uvoznih carin 

se je marsikatero podjetje nehalo ukvarjati z 

uvozom iz Argentine. 

Argentina 

Ovire Konkurenčnost Večina LA držav spodbuja lokalno 

proizvodnjo. Dobijo razne subvencije, sploh 

državna podjetja. Lokalno podjetje, ki 

izdeluje izdelke, ki vsebujejo 40 % 

materialov lokalne proizvodnje, ima dodatne 

bonitete in lahko iztrži 20–25 % višje cene 

Mehika 
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in še vedno lahko dobi posel na javnem 

razpisu. S tem lahko močno konkurira 

podjetjem, ki ponujajo blago iz EU ali 

Kitajske. To sicer velja najbolj za Mehiko in 

Paragvaj. 

Ovire Kultura Na srečanjih med slovenskimi podjetneži in 

domačimi poslovneži, s katerimi včasih 

skupaj obiskujemo kupce, smo Slovenci 

preveč navajeni na srednjeevropski način 

dela. Včasih lahko traja mesece, da prejmeš 

odgovor. 

Argentina 

Ovire Kultura Na srečanjih med slovenskimi podjetneži in 

domačimi poslovneži, s katerimi včasih 

skupaj obiskujemo kupce, smo Slovenci 

preveč navajeni na srednjeevropski način 

dela. Včasih lahko traja mesece, da prejmeš 

odgovor. 

Čile 

Ovire Kultura Na srečanjih med slovenskimi podjetneži in 

domačimi poslovneži, s katerimi včasih 

skupaj obiskujemo kupce, smo Slovenci 

preveč navajeni na srednjeevropski način 

dela. Včasih lahko traja mesece, da prejmeš 

odgovor. 

Kolumbija 

Ovire Plačila Glede plačil gotovo obstajajo težave, vendar 

je običajno, da se dela preko oceana z 

avansom ali z bančno garancijo. 

Argentina 

Ovire Plačila Plačuje se v EUR, zato inflacijskega 

tveganja ni. Poslovanja v lokalni valuti ni, 

saj recimo v Argentini lahko čez noč pride 

do 10 ali 20 % inflacije. 

Argentina 

Ovire Plačila Glede plačil gotovo obstajajo težave, vendar 

je običajno, da se dela preko oceana z 

avansom ali z bančno garancijo. 

Čile 

Ovire Plačila Glede plačil gotovo obstajajo težave, vendar 

je običajno, da se dela preko oceana z 

avansom ali z bančno garancijo. 

Kolumbija 

Ovire Postopki V Argentini je večina postopkov bolj 

zapletenih. 

Argentina 

Ovire Sodelovanje Dogovorov se ne držijo striktno, zato je 

treba biti dosleden in bdeti nad dogajanji. To 

pomeni, da neprestano izvajaš pritisk, 

vendar na prijazen način. 

Mehika 

Ovire Stroški Po naročilu in ni nobenih zalog, po projektih 

na osnovi javnih razpisov. Obstajajo 

dobavni roki, zato zamude pomenijo 

določene stroške. Zgodi se, da je teden 

Argentina 
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zamude že v Luki Koper. 

Ovire Zahteve Glavna ovira je najpogosteje, da zaradi slabe 

obravnave kupca pride do težav. Nestrpnost, 

neupoštevanje pravil ali regulacij. Veliko 

slovenskih podjetij je delalo z razvitim 

svetom ali z vzhodno Evropo. LA je precej 

amerikanizirana ali pa imajo svoje zahteve. 

Slovenci razumejo, da če so dokumentacija 

ustrezna za Nemčijo ali Srbijo, bo tudi za 

LA. Če imajo v Čilu neke svoje zahteve, 

recimo neki poseben certifikat ali 

deklaracijo, potem mora biti tako. Reakcija 

Slovencev je, da če je dobro za Nemčijo, 

mora biti tudi za Čile. Na ta račun je tudi 

veliko reklamacij. Če imaš v LA-ju 

partnerja, potem je to urejeno. Če je partner 

kupec ali če je pomagal ustanoviti podjetje, 

potem je to v redu. 

Argentina 

Ovire Zahteve Nerazumevanje okolja; če imajo v Čilu neke 

svoje zahteve, recimo neki poseben 

certifikat ali deklaracijo, potem mora biti 

tako. 

Argentina 

Ovire Zahteve Glavna ovira je najpogosteje, da zaradi 

napačnega pristopa kupcu pride do težav. 

Nestrpnost, neupoštevanje pravil ali 

regulacij. Veliko slovenskih podjetij je 

delalo z razvitim svetom ali z vzhodno 

Evropo. LA je precej amerikanizirana ali pa 

imajo svoje zahteve. Slovenci razumejo, da 

če so dokumentacija ustrezna za Nemčijo ali 

Srbijo, bo tudi za LA. Če imajo v Čilu neke 

svoje zahteve, recimo neki poseben 

certifikat ali deklaracijo, potem mora biti 

tako. Reakcija Slovencev je, da če je dobro 

za Nemčijo, mora biti tudi za Čile. Na ta 

račun je tudi veliko reklamacij. Če imaš v 

LA-ju partnerja, potem je to urejeno. Če je 

partner kupec ali če je pomagal ustanoviti 

podjetje, potem je to v redu. 

Čile 

Ovire Zahteve Nerazumevanje okolja; če imajo v Čilu neke 

svoje zahteve, recimo neki poseben 

certifikat ali deklaracijo, potem mora biti 

tako. 

Čile 

Ovire Zahteve Evropska podjetja potrebujejo veliko časa, 

da se odzovejo na nekatere situacije, naš trg 

pa zahteva hitre odzive. 

Kolumbija 

Ovire Zahteve Glavna ovira je najpogosteje, da zaradi 

slabega odnosa do kupca pride do težav. 

Kolumbija 
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Nestrpnost, neupoštevanje pravil ali 

regulacij. Veliko slovenskih podjetij je 

delalo z razvitim svetom ali z vzhodno 

Evropo. LA je precej amerikanizirana ali pa 

imajo svoje zahteve. Slovenci razumejo, da 

če so dokumentacija ustrezna za Nemčijo ali 

Srbijo, bo tudi za LA. Če imajo v Čilu neke 

svoje zahteve, recimo neki poseben 

certifikat ali deklaracijo, potem mora biti 

tako. Reakcija Slovencev je, da če je dobro 

za Nemčijo, mora biti tudi za Čile. Na ta 

račun je tudi veliko reklamacij. Če imaš v 

LA-ju partnerja, potem je to urejeno. Če je 

partner kupec ali če je pomagal ustanoviti 

podjetje, potem je to v redu. 

Ovire Zahteve Nerazumevanje okolja; če imajo v Čilu neke 

svoje zahteve, recimo neki poseben 

certifikat ali deklaracijo, potem mora biti 

tako. 

Kolumbija 

Ovire Zakonodaja Pri logistiki velja določena zakonodaja in za 

zamude podjetje plačuje penale, plača pa 

tisti, ki je kriv in je tvoja stvar, ali vztrajaš 

pri svojem načinu dela. Neprestano se je 

treba boriti s tem, vendar si niti ne upajo 

preveč, ker gre za tuje lastnike. 

Mehika 

Podporne 

institucije 

Certifikati So pa institucije v teh državah, ki pri vstopu 

lahko pomagajo, na primer pri registraciji 

uvoznika, pri certificiranju izdelkov, 

pridobivanje nacionalnih potrditev, ki so 

izdane na osnovi certifikata nekega 

mednarodnega inštituta. Odvisno je od 

samega izdelka, tu se je treba pozanimati za 

vsak segment posebej. 

Argentina 

Podporne 

institucije 

Informacije Institucije za pomoč podjetjem iz EU ne 

obstajajo. To gre redno preko diplomatskih 

in gospodarskih zbornic. 

Argentina 

Podporne 

institucije 

Informacije Pomoč nudi tudi zbornica za gospodarstvo. Brazilija 

Podporne 

institucije 

Razvoj Za pomoč podjetjem je ministrstvo za 

razvoj, energetiko in industrijo. 

Brazilija 

Podporne 

institucije 

Vlada Obstaja več vladnih ustanov, ki podpirajo 

trgovinske dejavnosti. 

Čile 

Podporne 

institucije 

Vstop na trg Od Slovenije nismo dobili nobene podpore 

pri vstopu na LA trg … Nekih koristnih 

informacij ambasade niti ne ponujajo. Te 

ambasade ti dajo neka izhodišča, vendar ni 

Argentina 
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nič oprijemljivega. Če ima neka država 

namen delati neke investicije, lahko dobiš 

grobe informacije. 

Pristop in stik Blagovna 

znamka 

Ključna težava je pridobitev zaupanja. 

Vedno je treba graditi dobro okolje, ki 

ustvarja zaupanje v izdelek, blagovno 

znamko, ponudnika in družbo, ki izvaja 

distribucijo. 

Kolumbija 

Pristop in stik Informacije Najbolje, da se obrnete na začasnega 

odpravnika poslov na ambasado Čila ali 

konzulat. 

Čile 

Pristop in stik Jezik Najameš človeka, ki govori špansko in ta 

naveže stike z ustreznimi podjetji v LA-ju. 

Argentina 

Pristop in stik Jezik Najameš človeka, ki govori špansko in ta 

naveže stike z ustreznimi podjetji v LA-ju. 

Čile 

Pristop in stik Jezik Najameš človeka, ki govori špansko in ta 

naveže stike z ustreznimi podjetji v LA-ju. 

Kolumbija 

Pristop in stik Kultura V LA-ju nihče ne bere elektronskih sporočil, 

ampak je še vedno stara aristokratska 

navada, da direktorji ne spremljajo sporočil, 

ampak imajo svoje tajnice. 

Argentina 

Pristop in stik Kultura V LA-ju nihče ne bere elektronskih sporočil, 

ampak je še vedno stara aristokratska 

navada, da direktorji ne spremljajo sporočil, 

ampak imajo svoje tajnice. 

Čile 

Pristop in stik Kultura Kolumbijci so prijazni in odprti, tako da 

podjetja z uradnim pristopom do ljudi 

potrebujejo več časa za vstop na trg. 

Kolumbija 

Pristop in stik Kultura V LA-ju nihče ne bere elektronskih sporočil, 

ampak je še vedno stara aristokratska 

navada, da direktorji ne spremljajo sporočil, 

ampak imajo svoje tajnice. 

Kolumbija 

Pristop in stik Kultura Mehiška kultura je mnogo bolj senzitivna 

kot ameriška. Ljudje so bolj občutljivi na 

besede, ki jih izrečeš. V severnem delu 

Mehike je več ameriškega vpliva. Njihova 

kultura je groba, ženske so podrejene, 

vendar so zaprti in lahko kuhajo zamere. 

Mehika 

Pristop in stik Kultura Nismo država z močnimi kulturnimi 

značilnostmi, ki lahko postanejo težava ali 

ovira. 

Kolumbija 

Pristop in stik Kultura Preden greš v tujino delat, si vzemi vsaj tri 

mesece in preberi vse o kulturi ciljne države. 

Mehika 

Pristop in stik Organizacija ... velika podjetja si privoščijo ustanovitev 

male firme v LA-ju. 

Argentina 

Pristop in stik Organizacija ... velika podjetja si privoščijo ustanovitev 

male firme v LA-ju. 

Čile 

Pristop in stik Organizacija ... velika podjetja si privoščijo ustanovitev Kolumbija 
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male firme v LA-ju. 

Pristop in stik Osebni stik Je družba, ki ceni osebne stike. Pogosto 

sporočila niso dovolj. 

Brazilija 

Pristop in stik Osebni stik Ni treba, da postaneš osebni prijatelj, dosti 

je, da pokažeš zanimanje zanj. 

Brazilija 

Pristop in stik Osebni stik Odnosi temeljijo na prijateljskih odnosih, 

poslovni pogovori se dogajajo po 19. uri, 

predvsem v srednji Mehiki. Kratki pogovori 

ob kavi trajajo 14 dni, nato pa se dogovori 

odvijejo zelo hitro. Če takega osebnega 

odnosa ni, se lahko zadeva vleče več 

mesecev, preden se sklene kakšen dogovor. 

Mehika 

Pristop in stik Osebni stik Osebni stik. Argentina 

Pristop in stik Osebni stik Dober osebni odnos pomaga, ni pa na prvem 

mestu. 

Argentina 

Pristop in stik Osebni stik Vzpostavitev stika z institucijami, ki 

podpirajo trgovino med EU in Čilom. 

Čile 

Pristop in stik Raziskava trga Raziskava trga je nujna. Argentina 

Pristop in stik Svetovanje Priporočam vam posvetovanje s 

predstavniki EU. 

Kolumbija 

Pristop in stik Zastopnik Če je partner kupec ali če je pomagal 

ustanoviti podjetje, potem je to v redu. 

Argentina 

Pristop in stik Zastopnik Če je partner kupec ali če je pomagal 

ustanoviti podjetje, potem je to v redu. 

Čile 

Pristop in stik Zastopnik Odvisno je od politike izvoznika, ali bo 

uporabil svojega uslužbenca, ki bo letel v 

LA nekajkrat na leto po nekaj tednov ali bo 

najel lokalnega agenta. 

Čile 

Pristop in stik Zastopnik Če je partner kupec ali če je pomagal 

ustanoviti podjetje, potem je to v redu. 

Kolumbija 

Pristop in stik Zastopnik Vendar mislim, da je najbolje imeti nekega 

lokalnega zastopnika, ki mu zaupaš in za 

katerega veš, da te ne bo ogoljufal. 

Argentina 

Pristop in stik Zastopnik Vendar mislim, da je najbolje imeti nekega 

lokalnega zastopnika, ki mu zaupaš in za 

katerega veš, da te ne bo ogoljufal. 

Čile 

Pristop in stik Zastopnik Vendar mislim, da je najbolje imeti nekega 

lokalnega zastopnika, ki mu zaupaš in za 

katerega veš, da te ne bo ogoljufal. 

Kolumbija 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Za izdelke iz EU lahko uvoznik postavi višje 

cene, ker Brazilci to povezujejo z višjo 

kakovostjo. 

Brazilija 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Visoko vrednotenje priznanih blagovnih 

znamk, vendar je odvisno od področja in 

segmenta. 

Čile 

Sprejemanje Blagovna Brazilci zelo cenijo izdelke iz EU.  Brazilija 
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tujih izdelkov znamka 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Dober odnos do izdelkov iz EU. Argentina 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Evropske znamke uživajo velik ugled v 

Čilu. 

Čile 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Izdelke iz EU ljudje cenijo. Argentina 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Izdelke iz EU zelo cenijo in so pripravljeni 

plačati več, je pa odvisno od panoge. 

Argentina 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Izdelke iz EU ljudje cenijo. Čile 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Blagovna 

znamka 

Odvisno od vrste izdelka in njegove 

vrednosti, pomembnosti in tveganja; na 

primer, če govorimo o vozilih na splošno, 

kupijo ljudje raje evropski ali ameriški avto. 

Kolumbija 

Sprejemanje 

tujih izdelkov 

Razvitost Kupci v Mehiki so še v pristopni fazi. Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Informacije Poslovneži pogosto najprej obiščejo 

Brazilijo, preden se odpravijo v ZDA, 

Argentino ali druge države.  

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Jezik Obvezen. Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Jezik Nihče ne govori angleško. Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Kupna moč Je kompleksna družba s kompleksno 

ekonomijo. 

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Marketing Širjenje promocije in dogodkov je 

usmerjeno na množični trg in široke 

poslovne kroge. 

Čile 

Tehnika 

vstopa 

Marketing Iz vidika marketinga so na trgu številni tuji 

investitorji z oglaševalci po celi Mehiki.  

Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Organizacija Uvozniki, ki se ukvarjajo s prodajo sadja ali 

drugega pokvarljivega blaga, imajo svoje 

ladje. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Organizacija … ustanoviti podjetje z vso podporo; 

prevajanje, notariat, pravne zadeve in drugo, 

kar je potrebno za mednarodno poslovanje. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Organizacija Podjetja zato iščejo možnosti za 

organiziranje proizvodnje znotraj države. 

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Organizacija … ustanoviti podjetje z vso podporo; 

prevajanje, notariat, pravne zadeve in drugo, 

kar je potrebno za mednarodno poslovanje. 

Čile 

Tehnika 

vstopa 

Organizacija … ustanoviti podjetje z vso podporo; 

prevajanje, notariat, pravne zadeve in drugo, 

kar je potrebno za mednarodno poslovanje. 

Kolumbija 

Tehnika 

vstopa 

Organizacija Zdaj obstaja veliko aplikativnih 

inženiringov, ki v tej fazi uredijo proizvod 

za potrebe trga in tudi sami tržijo proizvod. 

Mehika 
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Tehnika 

vstopa 

Poslovne 

priložnosti 

Največ poslov se dogaja v Sao Paolu. Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Postopki Postopki so relativno preprosti. Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Postopki Postopki so relativno preprosti. Čile 

Tehnika 

vstopa 

Postopki Postopki so relativno preprosti. Kolumbija 

Tehnika 

vstopa 

Raziskava trga Pred vstopom je smiselno narediti dobro 

testno raziskavo in poiskati ustrezne ljudi. 

Brez podpore vstop ne bo uspel. Agent ali 

svetovalec bo uvoznika seznanil s celotnim 

postopkom. Tudi čas pridobitve vse 

dokumentacije bo krajši, kot če bi vse urejal 

sam. Potem je odvisno od teh zastopnikov, 

ali se lahko sami prijavljajo na razpise in 

vzdržujejo vse certifikate.  

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Razvitost Raziskave in razvoj se ne izvajajo pogosto. 

Raziskava se izvede z uporabo 

specializiranega osebja, ki nabira 

informacije in izkušnje v drugih državah. 

Čile 

Tehnika 

vstopa 

Sodelovanje Najboljši način je torej poiskati določene 

ljudi in se dogovoriti za joint-venture 

sodelovanje. Lahko tudi poiščete svetovalca, 

ki vam pojasni vse težave in pravila. 

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Stabilnost Je tudi najbolj primerna vstopna država za 

vstop na trge LA. Razlogi so razvita 

infrastruktura, močan investicijski potencial, 

dobri gospodarski dogovori z drugimi 

državami (EU, Japonska, ZDA, Brazilija ...) 

in je močan interes, da je to gospodarstvo 

stabilno. 

Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Vstop na trg Razmišljati morajo dolgoročno, ker je težko 

vstopiti na ta trg. 

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Vstop na trg Brazilija je sedma največja ekonomija na 

svetu. Najbolje se je v tem trenutku 

pripravljati na vstop in čakati pravi trenutek. 

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Vstop na trg Ni nujno, da vstopaš osebno, z joint-venture 

ali na kakšen drugačen način, pomembno je 

da imaš osebne relacije. 

Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Zahteve Pri vstopu bi upošteval več točk: zaradi 

varnosti bi izbral centralno lokacijo, ker je 

ob obali večja prisotnost kartelov, velja 

pozornost izbiri strokovnih kadrov, 

pozornost velja kulturi in specifikam 

zaposlenih, odnosu ljudi do premoženja. 

Mehika 
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Tehnika 

vstopa 

Zakonodaja Mednarodna podjetja so v prvi fazi vstopa 

lahko ustanovila poslovne enote registrirane 

pravne osebe v Mehiki, vendar so po nekem 

zakonu lahko ustanovili poslovne enote brez 

težav. Kasneje so začele enote ustanavljati 

svoje podružnice, ki niso bile nič drugega 

kot proizvodnje. Pri tem ni bilo sistema 

kakovosti, marketinga, nakar so podjetja 

sama prevzemala sistem kakovosti, vendar 

se mladi ljudje niso mogli zaposliti kot 

strokovnjaki v marketingu, vodenju 

proizvodnje, sistemu kakovosti ... 

Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Zakonodaja Če gre le za prodajo evropskih izdelkov, je 

potrebno mnogo časa, pogovorov, potrebne 

so validacije, pomembno, da se ne zapleteš v 

spore. 

Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Če hočeš biti lokalno prisoten, gre to preko 

distributerjev, agentov, zastopnikov, 

odvisno od panoge. Treba je iti dol. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik V vseh južnoameriških državah srednji ali 

nabavni management ne govori tujega 

jezika, zato je pri stikih nujno sodelovanje z 

zastopnikom, ki govori v španščini. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Običajno se distributerji ukvarjajo še z 

drugimi stvarmi, ne delajo samo za nas. 

Provizije agentov so nizke. Provizija se 

plača po poslu in na uspešen posel, 

neuspešnega se agentu ne plača. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Pri državnih podjetjih in javnih razpisih pa 

proces traja nekaj let in brez agenta ne gre, 

ker je treba urediti dokumente, izpolniti 

zahteve ... Argentina je zelo zahteven trg. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik S tega vidika je smiseln neki joint-venture. 

Po temeljiti raziskavi trga bi poiskal nekega 

lokalnega distributerja. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Vstopni stroški so 200.000 do 300.000 EUR, 

zato je treba dobro premisliti, preden se 

podaš v tako avanturo. Brez lokalnega 

partnerja ne gre. 

Argentina 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Uvoznikom vedno svetujemo, da si tam 

najdejo poslovne partnerje. 

Brazilija 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik V vseh južnoameriških državah srednji ali 

nabavni management ne govori tujega 

jezika, zato je pri stikih nujno sodelovanje z 

zastopnikom, ki govori v španščini. 

Čile 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Jezik je včasih lahko ovira, čeprav je zdaj 

dober odstotek ljudi, ki govori druge jezike, 

vendar morajo tuji zastopniki govoriti 

Kolumbija 
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špansko. 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik V vseh južnoameriških državah srednji ali 

nabavni management ne govori tujega 

jezika, zato je pri stikih nujno sodelovanje z 

zastopnikom, ki govori v španščini. 

Kolumbija 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Za delovanje podjetja s proizvodnjo v 

Mehiki potrebuješ neko bazo lokalnih 

dobaviteljev, vzdrževalne mreže, logistiko, 

podporo za delo z zaposlenimi. 

Mehika 

Tehnika 

vstopa 

Zastopnik Za določena dovoljenja smo najeli lokalnega 

človeka, ki je bil blizu upravnim organom in 

je uredil vso dokumentacijo. 

Mehika 

Trženjska 

politika 

Kreditiranje Kreditiranje bo možno v dveh letih. Argentina 

Trženjska 

politika 

Politika Čile je zelo pod vplivom ZDA, ostale države 

so neodvisne, so pa veliki pritiski iz ZDA in 

Kitajske. 

Argentina 

Trženjska 

politika 

Politika Odprta in proaktivna trgovinska politika. Čile 

Trženjska 

politika 

Politika Partnerstvo Trans-Pacific (TPP) in 

zavezništvo Pacific Alliance. 

Čile 

Trženjska 

politika 

Politika Prehod na trge Asia Pacific. Čile 

Trženjska 

politika 

Politika 24 sporazumov v 64 državah. Čile 

Trženjska 

politika 

Politika Državna politika mi ni znana. Uvoz blaga in 

storitev iz EU se povečuje, zdaj je EU na 

tretjem mestu za ZDA in Kitajsko. 

Kolumbija 

Trženjska 

politika 

Poslovne 

priložnosti 

Ustvarjanje poslovnih priložnosti za mala in 

srednje velika podjetja. 

Čile 

Trženjska 

politika 

Poslovne 

priložnosti 

Tržno gospodarstvo Čila je odprto in vedno 

zainteresirano za nove tehnološke izdelke. 

Čile 

Trženjska 

politika 

Razvitost Zaradi mirovnih sporazumov se 

gospodarstvo razvija in prihaja več tujega 

kapitala v industrijo. 

Kolumbija 

Trženjska 

politika 

Razvoj Omogočajo vstop tujega kapitala, 

subvencionirajo lokalno proizvodnjo, torej 

vse gre v smeri razvoja. 

Argentina 

Trženjska 

politika 

Razvoj Spodbujanje razvoja projektov aplikacij 

NCRE (nekonvencionalnih obnovljivih 

virov). 

Čile 

Trženjska 

politika 

Razvoj Pomemben razvoj trgovinskih odnosov z 

EU. 

Čile 

Trženjska 

politika 

Stabilnost Slaba stran je stabilnost gospodarstva. 

Ljudje čakajo na investicijske odločitve 

države. 

Brazilija 
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Trženjska 

politika 

Stabilnost Kolumbija je članica Mercosurja in ima 

določene prednosti, ker ni določenih 

uvoznih carin. Če se odločaš za joint-

venture ali ... Kolumbija je zanimiva, ker je 

stabilna, gospodarstvo raste, politično je v 

redu in je lahko vstopna točka. Zavedajo se, 

da je treba povečati proizvodnjo, delati 

lokalno. Zmanjšali so kriminal, Kolumbija 

je prva. 

Kolumbija 

Trženjska 

politika 

Vlaganje 

sredstev 

Vlaganje sredstev je možno. Podjetja 

potrebujejo sredstva za vlaganje v 

distribucijo električne energije. 

Argentina 

Trženjska 

politika 

Vpliv vlade Odnos vlade se izboljšuje. Nova vlada … 

želi pospešiti dogovor med Mercosurjem z 

EU-jem. 

Argentina 

Trženjski 

potencial 

Blagovna 

znamka 

Izdelki iz EU so cenjeni, pri nekaterih tržnih 

segmentih ohranjajo zvestobo za izdelke 

evropskih in ameriških znamk. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Blagovna 

znamka 

Pri visoko tehnoloških izdelkih imajo 

prednost izdelki z blagovno znamko in 

ugodnostmi pri nakupih, vendar je 

pomembna tudi cena izdelka. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Cene Za dobri izdelek so pripravljeni plačati več, 

druga težava so javni razpisi, ko kupec nima 

vpliva na ceno in kakovost; zgodilo se je že, 

da se je projekt ustavil, ker so bili materiali 

tako nekakovostni,da so odpovedali v dveh 

letih. 

Argentina 

Trženjski 

potencial 

Cene Po drugi strani so cene nizke in tuji kupci že 

iščejo možnosti za sodelovanje. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Informacije V Sloveniji ni nobenega brazilskega 

podjetja, so pa tri velika slovenska podjetja 

prisotna v Braziliji s svojo proizvodnjo. Eno 

je iz farmacevtske panoge, drugo z 

rezervnimi avtomobilskimi deli in Gorenje. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč Argentina ima neki potencial, ne bo šlo čez 

noč, vendar delajo na tem, da zgradijo neko 

zdravo gospodarstvo. 

Argentina 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč Visoka. Čile 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč Kolumbijski trg narašča. Kolumbija 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč Navsezadnje tam živi 100 milijonov ljudi. 

Mehika naj bi po nekih projekcijah postala 

svetovna gospodarska velesila št. 5. 

Mehika 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč Premožni Mehičani pa niso skopi pri 

trošenju denarja za luksuzne izdelke. 

Razlike med revnimi in bogatimi so zelo 

Mehika 



 

86 

 

Kategorija Koda Vsebina Država 

velike, govorimo o 3–5 % bogatih ljudi, 

bogati pa izbirajo najboljši izdelek med 

najboljšimi. Prisotna je tudi hierarhičnost 

odnosov. 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč So velike razlike med revnim in bogatim 

slojem. Je dosti ljudi, ki so izjemno bogati in 

teh je veliko tudi po številu, okoli 5 % 

populacije. 

Argentina 

Trženjski  

potencial 

Kupna moč So velike razlike med revnim in bogatim 

slojem. Je dosti ljudi, ki so izjemno bogati in 

teh je veliko tudi po številu, okoli 5 % 

populacije. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Kupna moč So velike razlike med revnim in bogatim 

slojem. Je dosti ljudi, ki so izjemno bogati in 

teh je veliko tudi po številu, okoli 5 % 

populacije. 

Kolumbija 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Iz Brazilije bi lahko v EU uvažali različne 

izdelke, recimo pomarančni sok, govedino, 

piščančje meso ... vendar obstajajo razne 

omejitve. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Zanimivo je področje turizma, prehrane … 

Zanimive so tudi servisne in druge storitve. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Zaradi velikih razdalj ljudje potujejo z letali, 

veliko je ljudi srednjega razreda, ki si 

privoščijo marsikaj.  

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Država je zelo velika in če greste iz Sao 

Paula na severozahod, pridete v popolnoma 

drugo okolje. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Fleksibilnost in možnost za vstop novih 

izdelkov in storitev. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Tehnologija, telekomunikacije ali trg 

luksuznih izdelkov. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Domači trg je vedno v iskanju poslovnih 

priložnosti na osnovi kazalnikov uspeha v 

drugih državah. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Surovine in polizdelki, kmetijski proizvodi, 

umetnost. 

Čile 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Mehičani zelo cenijo izdelke iz EU in USA. Mehika 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Brazilski trg je zelo privlačen, ker je država 

zelo velika, v njej živi mnogo ljudi, 4 

milijoni so iz srednjega razreda. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Poslovne 

priložnosti 

Trženjski potenciali se povečujejo. Argentina 

Trženjski 

potencial 

Stabilnost ... v Argentini, vendar se bo ta kmalu 

pobrala iz krize. 

Argentina 
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Trženjski 

potencial 

Stabilnost Argentina bo šla zdaj na pot stabilizacije, po 

petih ali desetih letih pa spet vprašanje, kaj 

bo. 

Argentina 

Trženjski 

potencial 

Stabilnost V Mehiki je bilo v zadnjih dvajsetih letih 

toliko investicij, da se lahko pričakujeta 

stabilnost in rast gospodarstva, kar pomeni 

tudi mnoge potenciale, predvsem na 

storitvenem področju, avtomobilizmu … 

Mehika 

Trženjski 

potencial 

Standardi Brazilski trg je bil do devetdesetih let zaprt 

za uvoz, zato je odprtje uvoza sprožilo velik 

interes za uvožene izdelke. Brazilci vedo, da 

imajo v EU zelo visoke standarde. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Vlaganje 

sredstev 

Gospodarski razvoj države daje neke 

smernice, kam se usmeriti. Da so vlaganja v 

infrastrukturo, gradbeništvo. 

Argentina 

Trženjski 

potencial 

Vlaganje 

sredstev 

Vlada zdaj ugotavlja, da je potreben razvoj 

infrastrukture, vlaganja v šport in zdravje ter 

druge segmente. 

Brazilija 

Trženjski 

potencial 

Vstop na trg Vse LA države imajo nizko zadolženost. 

Paragvaj je recimo praktično nezadolžen. 

Vse te države imajo konstantno gospodarsko 

rast. Iz tega stališča je na primer Panama, ki 

ima v zadnjih letih izredno visoko 

gospodarsko rast, primerna za vstop, prav 

tako Čile. 

Argentina 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Surovine in polizdelki, kmetijski proizvodi, 

umetnost. 

Argentina 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Končni izdelki. Čile 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Možnost uvoza za izvoz Čilskih surovin. Čile 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Stroji. Čile 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Trženje. Čile 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Glavni uvozni izdelki so stroji in mehanske 

naprave, letala, farmacevtski izdelki, 

motorna vozila ter električni stroji. 

Kolumbija 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Surovine in polizdelki, kmetijski proizvodi, 

umetnost. 

Kolumbija 

Trženjsko 

področje 

Poslovne 

priložnosti 

Transportna oprema. Čile 

Tveganja Blagovna 

znamka 

Če uvajate novo blagovno znamko ali 

izdelek, ki že obstaja v državi, ciljni trg pa je 

področje elektronike, goriv, komunikacij ali 

velike institucije državnega sektorja, morate 

delati z družbo, ki ima povezave v 

Kolumbiji. Družba mora imeti dobre 

Kolumbija 
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trženjske poti, da doseže največje in najbolj 

zanimive trge. 

Tveganja Cene Tveganje je lahko inflacija, zato podjetja 

postavljajo cene v dolarjih, gospodarsko 

tveganje ni visoko, ker je Mehika 

gospodarska celica USA. 

Mehika 

Tveganja Certifikati Tehnične ovire, certificiranje novih 

proizvodov in upravno vodenje, ki pa so 

rešljive z dobrim lokalnim zastopanjem 

uvoznika. 

Čile 

Tveganja Davki Tveganje v Mehiki je varnost, saj pogosto 

prihaja do prepirov. Prisotnost kartelov je 

močna, kultura mest se napaja s podeželja. 

Recimo, v Michoacanu morajo vsi kmetje 

plačevati kartelom davke, sicer jim zakurijo 

pridelke. Podjetja, ki delujejo v mestih v 

industrijskih delih, kartelom ne padejo v 

kremplje, ker za to nekako skrbi federalna 

politika. Na podeželju bi bilo podjetje bolj 

ranljivo.  

Mehika 

Tveganja Izobrazba Kolumbija in Argentina imata precej 

zapletene postopke, Čile še najmanj. Čile je 

praktično najbolj razvita LA država, sledi 

Urugvaj. Kar se tiče infrastrukture, 

izobraževanja, zdravstvenih in drugih 

storitev. 

Čile 

Tveganja Izobrazba Veliko tveganje je, ker je veliko ljudi nizko 

izobraženih. 

Mehika 

Tveganja Kadri Če zaposliš ljudi iz različnih krajev, ki se 

med seboj ne poznajo, je težav manj. 

Mehika 

Tveganja Kadri Razen morebitnih težav z obvladovanjem 

ljudi drugih ne bi poudaril. 

Mehika 

Tveganja Konkurenčnost Največje tveganje je mehiško poslovno 

okolje. Tisti, ki končajo srednjo šolo in 

gredo na fakulteto, kamor gre lahko le 15 % 

najboljših, šolanje stane izredno drago, zato 

večina pristane v neki proizvodnji z nizkimi 

dohodki. Tako je veliko pomanjkanje 

dobrega strokovnega kadra. Po drugi strani 

imamo veliko podjetij, ki ustvarjajo veliko 

konkurenco, mnogo investitorjev, ki 

tekmujejo za temi kadri, ki so zelo dragi. 

Slovenskemu podjetniku se zdi neumno, da 

bi nekega strokovnjaka z isto ravnijo znanja 

kot v Sloveniji plačal 15.000 USD na mesec. 

Če bo v Mehiki najel poceni človeka brez 

Mehika 
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znanja, mu bo ta resurse zapravil.  

Tveganja Korupcija Je tudi relativno manj korupcije (Kolumbija, 

Čile). 

Argentina 

Tveganja Korupcija Korupcija je največja v Braziliji, drugje pa 

je odvisno od velikosti posla. Normalno je, 

da nastanejo neki stroški, recimo večerje s 

poslovneži, vendar v naši panogi in pri naših 

poslih, ki so visoki 1 milijon EUR ali dva, 

tega ni. 

Argentina 

Tveganja Korupcija Korupcija se zmanjšuje. Argentina 

Tveganja Korupcija V Argentini je največji odstotek korupcije. 

Je na ravni največjih korupcij v Evropi. 

Argentina 

Tveganja Korupcija Korupcija je seveda težava, vendar je 

zasebni sektor zelo profesionalen. Malim 

podjetjem se ni treba bati korupcije. Da je v 

navadi, da imajo podjetja poseben sklad za 

podkupovanje, je preteklost, ker ljudje tega 

ne podpirajo več. Stanje se hitro spreminja 

in starejše informacije ne veljajo več. 

Brazilija 

Tveganja Korupcija Je tudi relativno manj korupcije (Kolumbija, 

Čile). 

Čile 

Tveganja Korupcija Ne pozabite, da smo v Latinski Ameriki in 

da je korupcija močna. 

Kolumbija 

Tveganja Korupcija Je tudi relativno manj korupcije (Kolumbija, 

Čile). 

Kolumbija 

Tveganja Korupcija O korupciji se veliko govori, čeprav jaz 

nisem imel nikoli osebnih izkušenj. 

Mehika 

Tveganja Korupcija Sicer poskušajo predlagati, da bi kakšne 

zadeve s podkupnino hitreje stekle, vendar 

se splača počakati; ko vidijo, da niso 

uspešni, odnehajo, sicer lahko za vsako 

zadevo potem zahtevajo vedno več 

podkupnine. 

Mehika 

Tveganja Organizacija … da ni efekta, ne glede ali je človek dobro 

plačan ali ne. 

Argentina 

Tveganja Organizacija … da ni efekta, ne glede ali je človek dobro 

plačan ali ne. 

Čile 

Tveganja Organizacija … da ni efekta, ne glede ali je človek dobro 

plačan ali ne. 

Kolumbija 

Tveganja Plačila Kakšnih velikih težav s plačili ni. Krediti, 

plačila ali delna plačila vnaprej ... vendar 

ima kupec zaradi predplačila določene 

prednosti pri ceni. Vendar obstaja tudi 

veliko tveganje zaradi neplačil. 

Argentina 

Tveganja Razvitost Nedozorela industrija. Čile 

Tveganja Stabilnost ... da vsakih deset let padejo v krizo, da je 

veliko korupcije, zato je ta država nevarna 

za poslovanje. 

Argentina 
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Tveganja Stabilnost Vpliv večjega nadzora nad porabo sredstev s 

strani podjetij, ki bi lahko vplivala tudi na 

gospodarstvo v prihodnjih letih. 

Čile 

Tveganja Stabilnost Argentina je bila zelo nestabilna, od 

novembra je nova vlada in kaže, da se bo 

gospodarstvo oživilo. Do tega je bila to 

mrtva država, niso bili sposobni niti 

proizvajati niti uvažati izdelkov za svoje 

potrebe. Njihov izvoz se je znižal skoraj na 

ničlo, recimo Urugvaj je izvozil več 

govejega mesa kot Argentina. 

Argentina 

Tveganja Stabilnost Stabilnost gospodarstva, ki je zapletena 

zaradi padca cene bakra. 

Čile 

Tveganja Stroški Največja nevarnost so zapleti pri transportu, 

kjer si podvržen nekim penalom. Tranzitni 

časi so obljubljeni od ladjarjev, vendar 

prihaja do zamud, kar veliko stane, ni pa 

nobenih odškodnin. Sam torej nosiš vso 

tveganje, ali bo ladjar pravočasno pripeljal 

blago ali ne.  

Argentina 

Tveganja Stroški … in nato zaradi prevelikih stroškov zaprejo 

podjetje. 

Argentina 

Tveganja Stroški … in nato zaradi prevelikih stroškov zaprejo 

podjetje. 

Čile 

Tveganja Stroški … in nato zaradi prevelikih stroškov zaprejo 

podjetje. 

Kolumbija 

Tveganja Tveganja Tveganja kot vsa druga. Argentina 

Tveganja Vlaganje 

sredstev 

Reforme, ki ustvarjajo negotovost in lahko 

privede do upada vlaganja. 

Čile 

Tveganja Zahteve Vstop na čilski trg je počasen in zahteven z 

vidika začetnih investicij. 

Čile 

Tveganja Zakonodaja Zakonodaja je ugodna. Korupcija se znižuje. 

Zakonodajo je sprejela prejšnja vlada in zdaj 

lahko sedanja izpolnjuje svojo vlogo. 

Argentina 

Tveganja Zakonodaja Če se držite pravil, ni tveganja, da bi recimo 

izgubili svoj vložek. 

Brazilija 

Tveganja Zakonodaja Politične reforme, nove spremembe in 

zahteve v davčni zakonodaji ter vpliv tržne 

cene bakra na gospodarstvo. 

Čile 

Tveganja Zastopnik Največja težava lahko nastopi, če podjetje, 

ki vstopa na trg LA, izbere slabega 

predstavnika. 

Argentina 

Tveganja Zastopnik Največja težava lahko nastopi, če podjetje, 

ki vstopa na trg LA, izbere slabega 

predstavnika. 

Čile 

Tveganja Zastopnik Največja težava lahko nastopi, če podjetje, Kolumbija 
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Kategorija Koda Vsebina Država 

ki vstopa na trg LA, izbere slabega 

predstavnika. 

Zahteve Davki Glede tarifnih sprememb nimam veliko 

informacij, velja novi sporazum med 

Kolumbijo in EU na nekaterih področjih. 

Kolumbija 

Zahteve Postopki Kolumbija in Argentina imata precej 

zapletene postopke … 

Kolumbija 

Zahteve Postopki Postopki so komplicirani in zahtevajo 

določeno angažiranost. 

Mehika 

Zahteve Standardi Naprave morajo biti v skladu s standardi 

IEC. 

Argentina 

Zahteve Standardi V Braziliji ... ne kupujejo po IC standardih. Brazilija 

Zahteve Zahteve LA je precej amerikanizirana ali pa imajo 

svoje zahteve. 

Argentina 

Zahteve Zahteve Pri javnih razpisih so objavljene določene 

specifikacije, ki jih je treba izpolniti, šele 

potem je izpolnjen pogoj za začetek. 

Argentina 

Zahteve Zahteve Obvezna podpora izdelkom in storitvam od 

uvoza do konca življenjske dobe. 

Čile 

Zahteve Zahteve LA je precej amerikanizirana ali pa imajo 

svoje zahteve. 

Čile 

Zahteve Zahteve Postavljajo se posebne zahteve na področju 

zdravja in okolja, vendar je vedno odvisno 

od tega, kaj želite uvažati. 

Kolumbija 

Zahteve Zahteve LA je precej amerikanizirana ali pa imajo 

svoje zahteve. 

Kolumbija 

Zahteve Zahteve Na vseh področjih moraš izpolnjevati 

zahteve kupcev. 

Mehika 

Zahteve Zahteve Za uvoz določenih izdelkov so potrebne 

avtorizacije.  

Mehika 

Zahteve Zakonodaja Upoštevanje pravnih vidikov, opisanih v 

pridružitvenem sporazumu Čile-EU. 

Čile 

Zahteve Zakonodaja Čeprav je sistem zapleten, je težnja, da se 

ljudje držijo teh pravil. 

Brazilija 

Zahteve Zakonodaja Izdelki morajo biti v skladu s predpisi 

izvozne države, bodisi evropskih ali 

evropskih, ki temeljijo na kolumbijskih 

predpisih. 

Kolumbija 

Zahteve Zastopnik Običajno morajo imeti nacionalnega 

predstavnika za svetovanje, usposabljanje, 

jamstvo. 

Argentina 

Zahteve Zastopnik Pričakujejo lokalno zastopstvo, prevzem 

poprodaje, stroške skladiščenja in 

distribucije. 

Čile 

Z razporeditvijo kategorij in kod smo združili citate v skupine s pomočjo kategorij, iz katerih 

lahko na preprost način razberemo smiselne povezave in odgovorimo na raziskovalna 

vprašanja. 
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7.5 Ugotovitve raziskave o strategijah vstopa podjetij na trge Latinske Amerike 

Na raziskovalna vprašanja smo lahko odgovorili s pomočjo kompilirane kodirane tabele 

citatov in povezave s teoretičnimi osnovami. Na prvo raziskovalno vprašanje smo odgovorili 

tako s teoretičnimi osnovami kot z rezultati analize, na ostala vprašanja pa pretežno s pomočjo 

rezultatov analize intervjujev. 

Izdelali smo tudi triangulacijo citatov anketirancev s pomočjo primerjave kod in kategorij. 

Ugotovili smo, da so različni intervjuvanci podali zelo podobna mnenja v točkah, ki so enake 

(na primer pritisk kitajske konkurence, tveganje zaradi neplačil, čislanje evropskih izdelkov, 

predvsem pa način vstopa na južnoameriški trg). Največja razlika med mnenji je bila vstopna 

točka, saj je vsak intervjuvanec zagovarjal drugo državo kot odskočno desko. Pri večini kod je 

prišlo do dopolnjevanja mnenj, ker je vsak intervjuvanec v okviru nekega vprašanja 

obravnaval drugačno tematiko. Redka mnenja iste tematike se razlikujejo. Očiten primer je le 

mnenje enega intervjuvanca pri kodi osebni stik, da »dober osebni odnos pomaga, ni pa na 

prvem mestu«, saj vsi drugi anketiranci poudarjajo pomembnost prijateljskega odprtega stika 

s posredniki ali kupci. Triangulacija citatov po skupnem trgu in državah je dala dobre 

rezultate, triangulacija mnenj glede na intervjuvanca pa ne.  

7.5.1 Vloga trgov latinske Amerike in globalizacija 

Kakšno vlogo igrajo trgi Latinske Amerike v sklopu razvojnih trendov globalizacije? 

Čeprav je večina južnoameriških držav že v preteklosti pristopila k raznim mednarodnim 

trgovinskim sporazumom, je poteklo kar nekaj časa, da so se posamezni trgi dejansko odprli 

za uvoz evropskih proizvodov. Nerazvitost Čila in Brazilije v preteklosti, politična 

nestabilnost Kolumbije in Argentine, zapiranje trgov zaradi kriz in interesov za pospešitev 

lokalne proizvodnje so ovirali mednarodno trgovino kljub temu, da so se te države trgovsko 

povezale tako na svojem kontinentu kot navzven. Države latinske Amerike sodelujejo z 

Evropsko skupnostjo že nekaj desetletij v obliki parlamentarnih konferenc, srečanj na vrhu ter 

institucionalnih odnosov med EU in skupnim južnoameriškim trgom. V tem času so velik 

ekonomski razvoj in politično pripravljenost za spremembe pokazale vse te države, vendar so 

morale za vstop tujih partnerjev najprej urediti notranje problematike, kot so nevarnosti 

nemirov in kriminala v Mehiki in Kolumbiji, gospodarsko krizo v Argentini in tržno 

nerazvitost v Čilu. Večina teh držav se je v zadnjih desetletjih odprla za uvoz tujih izdelkov in 

pospešila ureditev zakonodaje, ki obenem ščiti domačo proizvodnjo, vendar široko odpira trg, 

tako da so na južnoameriškem trgu prisotni proizvajalci s celega sveta, predvsem iz Kitajske, 

USA in EU. Iz analize intervjujev pa lahko izluščimo določene notranje podrobnosti, ki so 

povezane z razvojem trendov globalizacije: 

 v Argentini bo kreditiranje možno v dveh letih, 
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 v Čilu je odprta in proaktivna trgovinska politika, 

 Čile zagovarja partnerstvo Trans-Pacific (TPP) in zavezništvo Pacific Alliance in se 

usmerja na prehod na trge Asia Pacific, 

 V Kolumbiji se uvoz blaga in storitev iz EU povečuje, zaradi mirovnih sporazumov pa se 

gospodarstvo razvija in prihaja več tujega kapitala v industrijo, 

 Argentina omogoča vstop tujega kapitala, subvencionira lokalno proizvodnjo, torej gre v 

smeri razvoja. 

Od vseh teh držav Brazilija nekako najbolj ščiti lokalno proizvodnjo z visokimi davki, vendar 

je odprta za mednarodno trgovino, saj v tej državi najdemo izdelke s vsega sveta. 

7.5.2 Značilnosti latinskoameriških trgov 

Kakšne so glavne značilnosti latinskoameriških trgov, ki jih morajo tuja podjetja pri snovanju 

strategij vstopa na te trge nujno upoštevati? 

Južnoameriški trg je v fazi hitrega razvoja, je zelo velik in ima svoje posebnosti. Predvsem je 

zelo kompleksen in odprt za uvoz iz vseh kontinentov. Podjetje, ki načrtuje vstop na te trge, 

mora nujno upoštevati določene posebnosti tega trga, sicer se lahko vstop spremeni v 

finančno polomijo. Predvsem mora upoštevati: 

 značilnosti lokalne kulture, 

 prilagoditev na drugačen način razmišljanja in delovanja, 

 pomanjkanje državne podpore na obeh straneh, 

 dejstvo, da bo najhitreje in najbolj učinkovito vstopilo preko posrednika, 

 močno prisotnost konkurence, 

 ovire pri pridobivanju dovoljenj, ekonomske in druge omejitve,  

 visoke stroške vstopa in poslovanja, 

 možnost lokalne korupcije, 

 nizko kupno moč prebivalstva in 

 razna tveganja, povezana z različnimi vzroki. 

7.5.3 Trženjski potenciali latinskoameriških trgov 

Kje so glavni potenciali latinskoameriških trgov, ki jih slovenska podjetja lahko izkoristijo? 

Latinskoameriški trg ima veliko tržesnjskih potencialov. Zaradi velikosti trga je kljub šibki 

kupni moči možnost uspeha velika, saj se ta trg razvija tako politično, ekonomsko kot 

razvojno. Glavni potenciali teh trgov so: 
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 izdelki iz EU so cenjeni, pri nekaterih tržnih segmentih pa kupci ohranjajo zvestobo za 

izdelke evropskih in ameriških znamk. Pri visokotehnoloških izdelkih imajo prednost 

izdelki z blagovno znamko,  

 3–5 % prebivalstva sodi v zgornji razred in ti ljudje so pripravljeni za dober izdelek 

plačati več, niso skopi pri trošenju denarja za luksuzne izdelke, 

 vsi trgi izkazujejo privlačne in dokaj stabilne stopnje rasti s tem, da sodita Mehika in 

Brazilija med svetovne gospodarske velesile, 

 obstaja mnogo možnosti za uvoz latinskoameriških izdelkov v EU, čeprav obstajajo razne 

omejitve na strani EU, 

 države LA nimajo razvite lastne proizvodnje v mnogih področjih in segmentih 

gospodarstva, zato mnogo izdelkov potrebujejo iz uvoza,  

 lokalna politika opaža potrebe prebivalstva in se odloča za nove investicije v 

infrastrukturo in gospodarstvo, kar privlači investitorje, s tem pa tudi potrebe po blagu in 

predvsem storitvah, 

 brazilski trg je bil do devetdesetih let zaprt za uvoz, zato je odprtje uvoza sprožilo velik 

interes za uvožene izdelke. Brazilci vedo, da imajo v EU zelo visoke standarde, 

 vse LA države imajo relativno nizko stopnjo zadolženosti in konstantno gospodarsko rast, 

zato so primerne za vstop na trg. 

Glavni potenciali so na področju visokih tehnologij, informacijske tehnologije, stroji in 

transportni stroji, farmacevtski izdelki, prehrana, turizem in drugo. 

7.5.4 Ovire in tveganja pri vstopu na latinskoameriške trge 

Kaj so glavne ovire in tveganja pri vstopu slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike? 

Med ovirami lahko naštejemo birokratske, finančne, kulturne, konkurenčne, zakonodajne in 

druge ovire. Med njimi lahko omenimo najpomembnejše: 

 nepoznavanje ali neupoštevanje kulture kupca, 

 zapleteni postopki, birokratske ovire, 

 visoke uvozne dajatve, sploh v državah, ki ščitijo lokalno proizvodnjo, 

 prisotnost močne konkurence iz Kitajske in ZDA, 

 možnost inflacije, ki sicer ne vpliva na finančno plat, vendar lahko povzroči, da lokalni 

distributer povišuje cene, 

 nespoštovanje dogovorov, zamude, poskusi korupcije, 

 potreba po hitrem odzivanju na trgu in 

 druge ovire, povezane s kulturo in tržno politiko. 
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Poleg ovir se pojavljajo razna tveganja. Nekatera se pojavljajo v vseh državah na podoben 

način, nekatera pa so značilna za neko določeno državo ali celo lokalno območje. Ta tveganja 

so predvsem:  

 za uvedbo nove blagovne znamke ali izdelka mora imeti zastopnik dobre trženjske poti, 

da doseže največje in najbolj zanimive trge, 

 inflacija, ki lahko vpliva na dviganje cen s strani distributerjev, zaradi česar postane 

izdelek nekonkurenčen, 

 tehnične ovire, kot so birokratske ovire, certificiranje novih proizvodov in upravno 

vodenje, kar povzroči zamude in nepredvidene dodatne stroške, 

 varnost, predvsem v Mehiki, kjer pogosto prihaja do prepirov; prisotnost kriminalnih 

kartelov, predvsem na podeželju,  

 precej zapleteni postopki in nizka izobrazba ljudi, kar povzroča težave s kadri, 

 korupcija, ki se sicer zmanjšuje, vendar obstaja pritisk, 

 uspešnost distributerja ali zastopnika, ki ni nujno uspešen, ne glede ali je dobro plačan ali 

ne, 

 možnost neplačil, čeprav se posluje večinoma s predplačili, 

 možnost nihanja gospodarstva, kot se periodično dogaja v Argentini, 

 vpliv gospodarske krize, ki lahko povzroči večji nadzor nad porabo sredstev, 

 stabilnost gospodarstva zaradi nihanja cen bakra in drugih surovin, 

 zapleti pri transportu, zamude, ki povzročajo visoke stroške, 

 reforme, ki ustvarjajo negotovost in lahko privedejo do upada vlaganja, 

 višina začetnih investicij in možnosti izgube teh sredstev. 

7.5.5 Strategije vstopa 

Katere so glavne značilnosti strategij vstopa slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike, ki 

so se izkazale za uspešne? 

Pri vstopu na južnoameriške trge so se najbolje pokazale strategije dobro načrtovanih priprav 

in upoštevanja lastnosti ciljnega trga. Pri vstopu naj podjetje: 

 preuči lokalno kulturo, zgodovino in značilnosti ciljne države, 

 oceni vse ovire in tveganja, 

 obišče kakšno od držav, ki obetajo dobro odskočno desko, tako informativno, 

organizacijsko kot finančno, 

 poišče zanesljivega zastopnika ali svetovalca, ki bo razjasnil vse podrobnosti delovanja 

na tem trgu, 

 upošteva potrebo po prijateljskem odnosu s partnerji, 

 razmišlja dolgoročno in se odloči za ustrezen način vstopa (posredniki, joint-venture …), 

 počaka na pravi trenutek za uspešen vstop, 
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 skrbi za dobre odnose s partnerji in 

 vztraja v svoji viziji in pri svojih načelih, da lahko uspešno obvladuje poslovanje kljub 

oviram in tveganjem. 

7.5.6 Strokovna podpora pri izvedbi vstopa na latinskoameriške trge 

Ali imajo slovenski podjetniki pri pripravi in izvedbi vstopa na trge Latinske Amerike 

zadostno strokovno podporo in pomoč pristojnih državnih institucij? 

Žal, tako slovenska kot evropska podjetja nimajo skoraj nobene strokovne podpore pri vstopu 

na LA trge. Obstajajo sicer razne institucije in državne ustanove, ki nudijo nekaj osnovnih 

podatkov, vendar se mora podjetje obrniti na svetovalce, predvsem pa samo poiskati razne 

informacije, s katerimi lahko oceni možnost vstopa na ta trg. Informacije nudijo razne 

institucije, svetovalne hiše in državne ustanove, večino teh informacij pa je možno pridobiti 

preko medomrežja. Na ta način lahko podjetje pridobi osnovne informacije o potrebah trga, 

stroških, carinah, davkih, predpisih in drugih elementih, ki jih mora nujno upoštevati pri 

vstopu na trg. 



 

97 

8 OVREDNOTENJE PRISPEVKOV RAZISKAVE 

S pomočjo raziskave smo odgovorili na raziskovalna vprašanja in podali smernice, kako lahko 

izbrano slovensko podjetje vstopi na južnoameriški trg. Trženjski potenciali so kljub 

težavnosti trga veliki, saj je ta trg ogromen in se v tem času intenzivno razvija. Informacije, ki 

so bile na razpolago pred nekaj leti, morda danes ne veljajo več. Ta raziskava je ponudila 

nova dejstva, ki lahko pomagajo tako managerjem kot gospodarstvenikom in svetovalcem, da 

lažje poiščejo in ocenijo možnosti za vstop nekega podjetja na ta trg. 

Glede na rezultate raziskave naj strategija vstopa na latinskoameriški trg vključuje: 

 odločitev vodstva o nameri vstopa na latinskoameriški trg, 

 natančno raziskavo ciljnega trga, 

 preučitev možnosti vstopa glede na tržno nišo in finančne zmožnosti, 

 analizo vseh tveganj, 

 odločitev o načinu vstopa (izvozni, pogodbeni, naložbeni model …), 

 izdelavo strategije vstopa, ki poleg organizacijskega modela vključuje vse elemente 

značilnosti ciljnega trga, 

 izbiro ustreznega trenutka za vstop, 

 dinamično izvajanje vstopnih aktivnosti, 

 vztrajanje pri izvajanju strateških korakov vstopa ter svojih načelih, 

 analizo rezultatov vstopa in 

 prilagajanje dejavnosti trendom na trgu. 

V procesu izdelave strategije vstopa naj podjetje upošteva: 

 značilnosti lokalne kulture, zgodovine in značilnosti ciljne države, 

 potrebo po prijateljskem odnosu s partnerji, 

 izbiro zanesljivega zastopnika ali svetovalca in  

 usposobi kader, ki bo skrbel za dobre odnose s poslovnimi partnerji. 

8.1 Ugotovitve raziskovanja 

Z raziskavo smo ugotavljali dejstva, ki se v večini skladajo s teoretičnimi osnovami. Ugotovili 

smo, da so informacije, ki so v pomoč managerjem in gospodarstvenikom, obširne in na 

razpolago v raznih virih, vendar se zaradi hitrih sprememb politike in trga nekatera dejstva ne 

skladajo s prejšnjimi mnenji. Pri tem izstopa predvsem mnenje o korupciji, ki naj bi bila 

težavna v vseh državah, predvsem v Braziliji, vendar izjave anketirancev kažejo, da se 

politično stanje spreminja in da se tako ljudje kot politika obračajo proti korupciji in 

kriminalu. Ugotovili smo, da ima LA trg sicer velike potenciale, vendar je vstop na ta trg 

dokaj zahteven in tudi težaven.  
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V raziskavi smo ugotovili določene posebnosti, ki jih morajo podjetja pri vstopu na 

latinskoameriške trge upoštevati. Latinskoameriški trgi rastejo in so relativno dokaj odprti, 

zato je treba pričakovati velik pritisk Kitajske in druge konkurence. Zelo pomembno je 

vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljskega odprtega stika s posredniki ali kupci. V zgornji 

razred v večini držav Latinske Amerike sodi le do 5 % prebivalstva, vendar pomeni glede na 

populacijo zelo visoko število prestižnih kupcev, poleg tega pa sodita Mehika in Brazilija med 

svetovne gospodarske velesile. Kljub temu je domača proizvodnja šibka v mnogih 

gospodarskih panogah, zato morajo mnogo izdelkov uvažati, kar odpira široke možnosti za 

izvoz na trge Latinske Amerike. Nerazvitost trga usmerja lokalno politiko v potrebe 

prebivalstva, kar odpira nove investicije v infrastrukturo in gospodarstvo. To privlači tuje 

investitorje, s tem pa tudi potrebe po blagu in storitvah. Ti trgi so bili v preteklosti dokaj 

zaprti, vendar sodobni trendi usmerjajo politike vodstva k večji odprtosti, Brazilija pa je 

država, ki ima še vedno najvišjo stopnjo zaprtosti trga. Kupci izdelke iz EU zelo cenijo in 

pogosto ohranijo zvestobo za izdelke evropskih in ameriških znamk. Blagovne znamke so 

posebej pomembne pri visokotehnoloških izdelkih.  

Glede odskočne deske se mnenja anketirancev zelo razlikujejo, zato je izbira prepuščena 

samemu podjetju; verjetno bo najbolje, da se preuči in kot odskočno desko uporabi državo 

ciljnega trga.  

Vsekakor obstajajo pri morebitnem vstopu slovenskega podjetja na latinskoameriški trg 

številna tveganja. Največje tveganje je nepravilna strategija in napačen pristop h kupcu, 

obstajajo pa tudi druga tveganja, kot so pomanjkanje kadrov, korupcija, lobiranje konkurence 

in druga tveganja, opisana v raziskavi. Med manjša tveganja sodi tveganje neplačil, saj se 

večina poslov opravlja s predplačili, akreditivi in bančnimi garancijami. 

Ugotavljamo lahko, da imajo slovenska podjetja velike možnosti za vstop na južnoameriške 

trge, saj se ti intenzivno razvijajo. Pri tem sicer obstaja mnogo ovir, zato si lahko to privoščijo 

le razvita, močna in napredna podjetja. Slabo zasnovani projekti, napačno razmišljanje in 

odstop od začrtane poti bo verjetno pripeljalo podjetje do neuspeha in visokih stroškov, ki 

bodo nastali pri neuspešnem podvigu vstopa na ta trg.  

8.2 Prispevek k znanosti 

Tematika vstopa slovenskih podjetij na latinskoameriške trge je relativno malo preučevano 

področje, saj na to temo ni bilo opravljenih veliko raziskav. Teoretični del naloge prispeva k 

razumevanju globalizacije, internacionalizacije in mednarodnega poslovanja. Rezultati 

raziskave podajajo smernice, ki usmerjajo podjetja k razmisleku o vstopu na latinskoameriške 

trge in k ustreznemu ravnanju pri morebitnem vstopu. Spodbuda k mednarodnemu 

sodelovanju, še posebno z državami LA, pomeni velik potencial v rasti izvoza in s tem dviga 
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gospodarske rasti. S tem se slovenskim podjetjem odpirajo nove trženjske možnosti, ki jih 

lahko z dobro izdelano strategijo in učinkovitim vstopom na te trge uspešno izkoristijo. 

Najpomembnejši prispevek naloge k znanosti je izvedena raziskava, ki podrobneje opredeljuje 

značilnosti globalizacije, mednarodnega poslovanja in strategij internacionalizacije s 

posebnim poudarkom na preučevanju in opredeljevanju posebnosti in specifičnosti možnih 

strategij vstopa slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike, kjer do zdaj še ni bilo izvedenih 

podobnih raziskav. 

Raziskava je podala mnogo usmeritev in informacij, s katerimi si managerji podjetij lahko 

ustvarijo oceno, kakšne so njihove možnosti za vstop na te trge in kakšne ovire lahko pri tem 

pričakujejo. Dognanja se v večini skladajo z informacijami, ki jih je mogoče pridobiti tako na 

spletu kot pri raznih institucijah in zbornicah, vendar raziskava ponuja nova dognanja in 

usmeritve, ki so osnova načrtovanju strategij vstopa kot nadaljnjim raziskavam na tem 

področju. 

Rezultati intervjujev so dokaj specifični, saj smo intervjuvali osebe, ki so zelo dobro 

seznanjene s stanjem na južnoameriškem trgu. Raziskava je v pomoč tako managerjem kot 

svetovalcem in raziskovalcem, ki lahko z analize potegnejo določene informacije in znanja. 

Namen naloge ni bil navesti podrobne informacije, s katerimi bi si lahko neko podjetje 

celovito pomagalo pri projektiranju vstopa. Te informacije si lahko vsakdo pridobi na 

medomrežnih informacijskih portalih posameznih držav in gospodarskih zbornic. Raziskava 

je podala usmeritve, na kakšen način morajo managerji razmišljati in oblikovati politiko 

vstopa, če ugotovijo, da bi lahko na tem trgu uspešno poslovali. 

8.3 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Izvedena raziskava je ena prvih na področju preučevanja strategij vstopa slovenskih podjetij 

na trge Latinske Amerike in ponuja osnovo za nadaljnja raziskovanja. V nalogi smo poleg 

strategij vstopa na južnoameriški trg ugotavljali tudi ovire in tveganja pri morebitnem vstopu 

izbranega podjetja na te trge. Nadaljnje raziskave bi lahko obravnavale predvsem raziskave 

smernic posameznih trgov, vpliv določenih kultur, gospodarske usmeritve v državah in 

njihove posledice, načine reševanja ovir in tveganj, trženjske strategije za uvedbo novih 

izdelkov na trge Latinske Amerike in tudi drugih poslovnih aktivnosti. Odprtih je dovolj 

tematik in problematik, ki so lahko zelo dobra osnova za možna nadaljnja raziskovanja. Trgi 

Latinske Amerike so v intenzivnem razvoju, zato je to področje še toliko bolj zanimivo za 

nadaljnje preučevanje in raziskovanje. 
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9 SKLEP 

Latinskoameriški trgi so zelo obširno področje, ki v zadnjih letih doživljajo intenziven razvoj. 

Nekatera slovenska podjetja so sicer na tem trgu prisotna, vendar so trgi zelo privlačni zaradi 

velikosti, odprtosti, hitrega razvoja in napredka. Latinskoameriški kupci izdelke in storitve iz 

Evropske unije zelo cenijo, zato obstaja mnogo možnosti za uspešno poslovanje.  

V magistrski nalogi smo raziskali možnosti in strategije vstopa slovenskih podjetij na 

latinskoameriške trge. Ugotovili smo, da latinskoameriški trgi ponujajo mnogo trženjskih 

priložnosti, vendar je potrebno dobro načrtovanje ustrezne strategije vstopa na preučevane 

trge. Strategija vstopa mora vsebovati poznavanje in upoštevanje kulturnih, ekonomskih in 

političnih posebnosti trga, pred vstopom pa je treba predvideti možne ovire, kot so močni 

pritiski konkurence, pomanjkanje ustreznih kadrov in izkušenj, poznavanje lokalnih jezikov, 

korupcija ter nepredvideni stroški. Podjetje, ki želi vstopiti na latinskoameriške trge, mora 

razmišljati dolgoročno in zagotoviti dovolj sredstev, sicer lahko neuspešen vstop prinese 

podjetju visoke izgube sredstev. 

Podjetje, ki želi vstopiti na latinskoameriške trge, čaka mnogo ovir. Najpomembnejše so 

kulturne, birokratske, finančne, konkurenčne, jezikovne in tudi zakonodajne ovire. Vstop na 

te trge je lahko neuspešen zaradi nepoznavanja ali neupoštevanja kulture kupca, neznanja 

lokalnega jezika, prisotnosti močne konkurence s Kitajske in ZDA, zapletenih postopkov in 

birokratskih ovir, visokih uvoznih dajatev, možnosti inflacije in drugih ekonomskih ovir, 

zamude pri transportu, poskusov korupcije in druge ovire, ki so povezane s kulturo in 

trženjsko politiko posameznih držav. Poleg ovir se lahko pojavijo tudi razna predvidena in 

nepredvidena tveganja, kot so težave s pomanjkanjem strokovnih kadrov, izbira slabega 

posrednika ali zastopnika, dviganje cen s strani distributerjev, tehnične ovire, varnost, 

prisotnost kriminalnih kartelov, poskusi korupcije, možnost nihanja gospodarstva, 

nepredviden povečan nadzor lokalnih podjetij nad porabo sredstev, nestabilnost gospodarstva 

zaradi nihanja svetovnih cen surovin, politične in gospodarske reforme ter druga tveganja. 

Slovenska podjetja lahko uspešno vstopijo na izbrane latinskoameriške trge, če načrtujejo 

dobro strategijo vstopa in natančen načrt priprav, pri čemer morajo upoštevati lastnosti 

ciljnega trga. Pri vstopu se morajo predvsem odločiti za primeren način vstopa, preučiti 

lokalno kulturo in značilnosti ciljnega trga, predvideti vse ovire in tveganja, poiskati dobrega 

svetovalca oziroma zastopnika, ki dobro pozna dogajanje v lokalnem okolju, in vztrajati v 

svoji poslovni viziji in pri svojih delovnih načelih. Pri vstopu na trg pa je zelo pomemben 

prijateljski odnos in skrb za dobre odnose s partnerji, saj je upoštevanje kulture kupcev bolj 

pomembno kot poslovni, ekonomski ali organizacijski vidik poslovanja. 
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Ugotovimo lahko, da imajo slovenska podjetja veliko možnosti za vstop na izbrane 

južnoameriške trge. Pri tem jih sicer čaka mnogo ovir, zato lahko o poslovanju na teh trgih 

razmišljajo le razvita, napredna in finančno močna podjetja. Napačen pristop, slabo zasnovana 

strategija in opustitev začrtane poti lahko pripelje podjetje do neuspeha, to pa pomeni le 

visoke stroške in izgubo sredstev podjetja, tega si pa v današnjem času ne želi nobeno 

uspešno podjetje. Uspešen vstop na izbrane latinskoameriške trge podjetju ne prinese le 

povečevanje obsega prodaje, ampak tudi razvoj na vseh področjih, povečevanje 

konkurenčnosti, finančni uspeh in navsezadnje pripomore tudi k dobremu imenu podjetja, ki 

ga je v visoko konkurenčnem in zahtevnem okolju mednarodnega poslovanja težko dosegati 

in ohranjati, saj je za to potrebno vsakodnevno dokazovanje z uspešnim poslovanjem.
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PRILOGE 

Priloga 1         Vprašanja za izvedbo intervjujev  

Priloga 2         Odgovori intervjuvancev po posameznih državah 





Priloga 1 

 

PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA IZVEDBO INTERVJUJEV 

1. Katere so glavne značilnosti vašega trga, o katerih morajo podjetja iz EU razmisliti, 

preden vstopijo na LA trg? 

2. Kako pomembno je poznavanje kulture za uspešno poslovno dejavnost v vašem trgu? 

Katere so najpomembnejše kulturne značilnosti, ki jih morajo upoštevati podjetja iz EU? 

3. Kakšen odnos ima vlada do uvoza izdelkov iz EU? Ali si vlada prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge tržne ovire za podjetja in proizvode iz EU? Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki pomagajo tujim podjetjem vstop na LA trg? 

4. Kateri so glavni potenciali latinskoameriških trgov, ki jih slovenska podjetja lahko 

izkoristijo? 

5. Katere so glavne ovire in tveganja pri vstopu slovenskih podjetij na trge LA? 

6. Kakšen je splošen odnos do izdelkov in blagovnih znamk iz EU? So ljudje pripravljeni 

plačati več za izdelke in blagovne znamke iz EU kot za domače in ameriške izdelke? 

7. Kakšne strategije vstopa slovenskih podjetij na trge Latinske Amerike so se izkazale 

za uspešne? 





Priloga 2 

 

PRILOGA 2: ODGOVORI INTERVJUVANCEV PO POSAMEZNIH DRŽAVAH 

Država Št. Vprašanje Izvleček intervjuja 

Argentina 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

Naprave morajo biti v skladu s standardi IEC. 

IEC je potreben, če ni, ni mogoče prodati. Glede 

na posle, ki jih kupujejo ex-works ali CIF. 

Običajno morajo imeti nacionalnega 

predstavnika za svetovanje, usposabljanje, 

jamstvo, kakšna vprašanja o izdelkih. 

Argentina 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

So velike razlike med revnim in bogatim slojem. 

Ali si lahko ljudje privoščijo luksuzne izdelke in 

ali je mogoče v tem okolju doseči višjo dodano 

vrednost? To je dobro vprašanje, na katerega ne 

vem odgovora. Je dosti ljudi, ki so izjemno 

bogati in teh je veliko tudi po številu, okoli 5 % 

populacije. 

Argentina 2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo podjetja iz EU 

upoštevati? 

Evropski izdelki so dobro obravnavani na 

argentinskem trgu. Zelo dobrodošli so nemški, 

švicarski, španski, irski ... tudi slovenski izdelki. 

Potrebno je imeti nekoga z znanjem jezika 

gledano s strani podjetij. 

Argentina 3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA-

jev trg? 

Prejšnja vlada je zaprla vse trgovinske 

sporazume in ukinila uvoz. Nova vlada je 

dolgoročno izboljšala vse trgovinske scenarije. 

Želi pospešiti dogovor med  Mercosurjem z EU. 

Za zdaj status še ni povsem urejen, vendar se 

izboljšuje. Institucije za pomoč podjetjem iz  EU 

ne obstajajo. To gre redno preko diplomatskih in 

gospodarskih zbornic. 
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Država Št. Vprašanje Izvleček intervjuja 

Argentina 3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA-

jev trg? 

S strani Slovenije nismo dobili nobene podpore 

pri vstopu na LA-jev trg, vendar je niti nismo 

iskali. Nekih koristnih informacij ambasade niti 

ne ponujajo. Te ambasade ti dajo neka izhodišča, 

vendar ni nič oprijemljivega. Če ima neka država 

namen delati neke investicije, lahko dobiš grobe 

informacije. So pa institucije v teh državah, ki 

pri vstopu lahko pomagajo, na primer pri 

registraciji uvoznika, pri certificiranju izdelkov, 

pridobivanje nacionalnih potrditev, ki so izdane 

na osnovi certifikata nekega mednarodnega 

inštituta. Odvisno je od samega izdelka, tu se je 

treba pozanimati za vsak segment posebej. 

Kolumbija in Argentina imata precej zapletene 

postopke, Čile še najmanj. Čile je praktično 

najbolj razvita LA država, sledi Urugvaj. Kar se 

tiče infrastrukture, izobraževanja, zdravstvenih 

in drugih storitev.  

Argentina 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

Argentina je bila zelo nestabilna, od novembra je 

nova vlada in kaže, da se bo gospodarstvo 

oživilo. Do tega je bila to mrtva država, niso bili 

sposobni niti proizvajati niti uvažati izdelkov za 

svoje potrebe. Njihov izvoz se je znižal skoraj na 

ničlo, recimo Urugvaj je izvozil več govejega 

mesa kot Argentina. Argentina ima neki 

potencial, ne bo šlo čez noč, vendar delajo na 

tem, da zgradijo neko zdravo gospodarstvo. 

Omogočajo uvoz predvsem za izdelke, ki jih 

sami ne proizvajajo. Omogočajo vstop tujega 

kapitala, subvencionirajo lokalno proizvodnjo, 

torej vse gre v smeri razvoja. Iz tega vidika je 

smiseln neki joint-venture. Po temeljiti raziskavi 

trga bi jaz poiskal nekega lokalnega distributerja. 

Za zasebno potrošnjo se splača pregledati, kaj 

pride v poštev, pri državnih podjetjih in javnih 

razpisih pa proces traja nekaj let in brez agenta 

ne gre, ker je treba urediti dokumente, izpolniti 
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Država Št. Vprašanje Izvleček intervjuja 

zahteve ... Argentina je zelo zahteven trg. Za 

vsak izdelek moraš letno obnavljati certifikate, 

stroški so visoki. Vstopni stroški so 200.000 do 

300.000 EUR, zato je treba dobro premisliti, 

preden se podaš v tako avanturo. Brez lokalnega 

partnerja ne gre. Zaradi devalvacije distributerji 

lahko dvakrat povišajo cene blaga, saj morajo 

dobavitelju plačati toliko enot, kolikor so jih 

prejeli. To je posebej tvegano v Argentini, 

vendar se bo ta kmalu pobrala iz krize. Stroški v 

Argentini so visoki. Naš distributer ima samo z 

zastopanjem, samo z vzdrževanjem certifikatov 

20.000 EUR. Običajno se distributerji ukvarjajo 

še z drugimi stvarmi, ne delajo samo za nas. 

Provizije agentov so nizke. Provizija se plača po 

poslu in na uspešen posel, neuspešnega se agentu 

ne plača. 

Argentina 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

Argentina je stara, zelo bogata država. Čile je 

dokaj mlada država, kar se tiče komercialnosti in 

razvitosti. V Argentini delajo in so delali na zelo 

visoki ravni, od gospodarstvenikov, zdravnikov, 

psihologov, pravnikov, že od leta 1910. V Čilu je 

bilo leta 1910 le nekaj krav in ovac. V Argentini 

boš našel zelo sposobnega in razgledanega 

partnerja. Težava je le v tem, da vsakih deset let 

padejo v krizo, da je veliko korupcije, zato je ta 

država nevarna za poslovanje. Kot država je še 

vedno na zelo visoki ravni. Strokovnjaki so zelo 

cenjeni in delajo po celem svetu, kot država je pa 

pač zelo slaba. Argentina bo šla zdaj na pot 

stabilizacije, po petih ali desetih letih pa spet 

vprašanje, kaj bo. 

Argentina 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

Danes je položaj boljši kot v zadnjih 12 letih. 

Eno do dve leti bo potrebnih za kreditiranje, 

naložbe itd. Podjetja potrebujejo sredstva za 

vlaganje v distribucijo električne energije. 
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Država Št. Vprašanje Izvleček intervjuja 

Argentina 5 

Katere so glavne ovire in 

tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

Ne vem, kaj naj rečem. Kot vsa tveganja. 

Potrebna je raziskava trga. Zelo površno. 

Vračanje investicijskih družb. Korupcija se 

znižuje. Zakonodajo je sprejela prejšnja vlada in 

zdaj lahko sedanja izpolnjuje svojo vlogo. 

Argentina 5 

Katere so glavne ovire in 

tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

Vse JA države imajo nizko zadolženost. Paragvaj 

je recimo praktično nezadolžen. Vse te države 

imajo konstantno gospodarsko rast. Iz tega 

stališča je na primer Panama, ki ima v zadnjih 

letih izredno visoko gospodarsko rast, primerna 

za vstop, prav tako Čile. Gospodarski razvoj 

države daje neke smernice, kam se usmeriti. Da 

so vlaganja v infrastrukturo, gradbeništvo ... Čile 

je zelo pod vplivom ZDA, ostale države so 

neodvisne, so pa veliki pritiski s strani ZDA in 

Kitajske, tam postavljajo svoje ambasade in 

nastavljajo svoje ljudi. Tako poskušajo lobirati 

določene investicije, investirati v infrastrukturo. 

S tem pridobijo tudi nekatere druge posle. 

Največja nevarnost so zapleti pri transportu, kjer 

si podvržen nekim penalom. Tranzitni časi so 

obljubljeni od ladjarjev, vendar prihaja do 

zamud, kar veliko stane, ni pa nobenih 

odškodnin. Sam torej nosiš vso tveganje, ali bo 

ladjar pravočasno pripeljal blago ali ne. Mi 

delamo vse po naročilu in ni nobenih zalog, po 

projektih na osnovi javnih razpisov. Obstajajo 

dobavni roki, zato zamude pomenijo določene 

stroške. Zgodi se, da je teden zamude že v Luki 

Koper. Uvozniki, ki se ukvarjajo s prodajo sadja 

ali drugega pokvarljivega blaga, imajo svoje 

ladje. Kakšnih velikih težav s plačili ni. Krediti, 

plačila ali delna plačila vnaprej ... vendar ima 

kupec zaradi predplačila določene prednosti pri 

ceni. Vendar obstaja tudi veliko tveganje zaradi 

neplačil. Za dober izdelek so pripravljeni plačati 

več, druga težava so javni razpisi, ko kupec nima 
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vpliva na ceno in kakovost. Zgodilo se je že, da 

se je projekt ustavil, ker so bili materiali tako 

nekakovostni,da so odpovedali v dveh letih. 

Korupcija je največja v Braziliji, drugje pa je 

odvisno od velikosti posla. Normalno je, da 

nastanejo neki stroški, recimo večerje s 

poslovneži, vendar v naši panogi in pri naših 

poslih, ki so visoki 1 milijon EUR ali dva, tega 

ni. 

Plačuje se v EUR, zato inflacijskega tveganja ni. 

Poslovanja v lokalni valuti ni, saj recimo v 

Argentini lahko čez noč pride do 10 ali 20 % 

inflacije. 

Argentina 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Dober odnos do izdelkov iz EU. Kitajska ni 

videti dobro pri kakovosti, vendar prednjači z 

nizko ceno. Ljudje niso pripravljeni plačati več. 

Ni kakovosti izdelka. Uvoz je možen, če izdelki 

izpolnjujejo tehnične zahteve, potem se gledajo 

cene. Zelo težko je razlikovati. 

Argentina 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Izdelke iz EU zelo cenijo in so pripravljeni 

plačati več, je pa odvisno od panoge. Pri javnih 

razpisih so objavljene določene specifikacije, ki 

jih je treba izpolniti, šele potem je izpolnjen 

pogoj za začetek. Po tem se soočiš s ceno, tu je 

prisotna tudi Kitajska, ki je sposobna izpolniti 

zahteve zelo hitro in bolj kakovostno kot včasih. 

Kakovost njihovih storitev je še vedno 

vprašljiva, vendar so sposobni zelo hitro izpolniti 

tehnične zahteve. Tu govorim o državnih 

podjetjih in javnih razpisih.  

Argentina 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

Možnosti izvoza iz Argentine; zaradi pravil, ki 

jih je postavila EU leta 2004 – zelo visoke 

stopnje uvoznih carin, se je marsikatero podjetje 

nehalo ukvarjati z uvozom iz Argentine. 
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za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Večinoma so se uvažale surovine in polizdelke, 

kmetijski proizvodi, umetnost in drugo. Težava 

uvoza v Slovenijo je v tem, da je ta trg tako 

majhen, da ti nihče ne bo mogel poslati tako 

malo, kolikor bi potreboval. Če delaš širše, na 

EU trgu, bi šlo, verjetno pa bi šlo za surovine. 

Argentina 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Pridite na obisk in pridite v stik z ljudmi. Od 

osebe do osebe. 

Argentina, 

Čile, 

Kolumbija 

2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

Med poslovneži ni nekih velikih razlik glede 

kulture. Na srečanjih med slovenskimi 

podjetneži in domačimi poslovneži, s katerimi 

včasih skupaj obiskujemo kupce, smo Slovenci 

preveč navajeni na srednjeevropski način dela. 

Če si poslal neko elektronsko sporočilo danes 

popoldne, pričakuješ odgovor jutri dopoldne. To 

ne gre v nobeni od treh držav (Argentina, Čile, 

Kolumbija). Tam namreč nihče ne bere 

elektronskih sporočil, ampak je še vedno stara 

aristokratska navada, da direktorji ne spremljajo 

sporočil, ampak imajo svoje tajnice. Včasih 

lahko traja mesece, da prejmeš odgovor. Če gre 

za nujen terminski posel, lahko pokličete 

relevantno osebo preko mobilnega telefona. 

Pospeševanje procesa mora potekati na nežnejši 

način, kot je to v navadi pri Evropejcih. Če je 

prodajalec nestrpen in izrazi svoje 

nezadovoljstvo, Latino-Američan ne bo želel 

sodelovati z njim. Način poslovanja lahko 

primerjam z načinom, ki ga doživite v Srbiji. 

Sestanki morajo potekati sproščeno, 

neprotokolarno, nikogar ne zanima, kako si 

oblečen, s kakšnim avtom si se pripeljal in 

podobno. Na sestankih pogosto opozorim 

sogovornike, ki imajo pripravljene točke 

programa sestanka, naj počakajo, da sogovornik 
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govori, kar se mu zahoče, tistih nekaj poslovnih 

točk pa se zmeniš, ko te partner pelje v hotel. 

Med posameznimi državami so včasih 

pomembni detajli, ki so sicer manj pomembni, 

vendar jih je treba poznati in upoštevati. 

Južnoameričani so si med seboj podobni, večina 

višjih kadrov pa je večinoma evropskih. 

V vseh južnoameriških državah srednji ali 

nabavni management ne govori tujega jezika, 

zato je pri stikih nujno sodelovanje z 

zastopnikom, ki govori v španščini. V Čilu, 

Argentini in Paragvaju je kar nekaj srednjega 

managementa, ki govori angleško, v drugih LA 

državah pa ne. 

Argentina, 

Čile, 

Kolumbija 

2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

So vzporednice z nami, vendar posla brez 

osebnega stika ni. Če hočeš biti lokalno prisoten, 

gre to preko distributerjev, agentov, zastopnikov, 

odvisno od panoge. Treba je iti dol. Dober 

osebni odnos pomaga, ni pa na prvem mestu. Na 

prvem mestu je ugled proizvajalca, izdelka, 

kakovosti, zanesljivosti. 

Argentina, 

Čile, 

Kolumbija 

3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA 

trg? 

Latinska Amerika je zelo odprt trg, zato mora 

biti podjetje zelo konkurenčno. Na te trge 

vstopajo tudi Japonska, Kitajska in druge 

vzhodne države, zato ima LA zelo bogato 

ponudbo in širok spekter dobaviteljev. Smo 

zastopniki za zelo kakovostne visokotehnološke 

produkte, pa zelo težko prodajamo. Pa tudi zato, 

ker so naše cene previsoke, tudi zato, ker je 

preveč ponudbe. Če nekdo v LA že deset let 

kupuje od nekega Japonca, Američana, Šveda ali 

drugega, ga je težko prepričati o spremembi, tudi 

če gre za zelo kakovosten produkt. 

Argentina, 5 Katere so glavne ovire in Kolumbija je relativno podobna Čilu. Postopki 
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Čile, 

Kolumbija 

tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

so relativno preprosti. Je tudi relativno manj 

korupcije. V Argentini je večina postopkov bolj 

zapletenih, večja je stopnja korupcije. Če bi želel 

začeti neki posel v LA, bi najlažje to storil v 

Čilu, nato v Kolumbiji in zadnje v Argentini. 

Glavna ovira je najpogosteje, da zaradi slabega 

tretiranja kupca pride do težav. Nestrpnost, 

neupoštevanje pravil ali regulacij. Veliko 

slovenskih podjetij je delalo z razvitim svetom 

ali z vzhodno Evropo. LA je precej 

amerikanizirana ali pa imajo svoje zahteve. 

Slovenci razumejo, da če so dokumentacija 

ustrezna za Nemčijo ali Srbijo, bo tudi za LA. Če 

imajo v Čilu neke svoje zahteve, recimo neki 

poseben certifikat ali deklaracijo, potem mora 

biti tako. Reakcija Slovencev je, da če je dobro 

za Nemčijo, mora biti tudi za Čile. Na ta račun je 

tudi veliko reklamacij. Če imaš v LA partnerja, 

potem je to urejeno. Če je partner kupec ali če je 

pomagal ustanoviti podjetje, potem je to v redu. 

Če je kupec korekten, je običajno o. k., težava je 

v tem, da mi po navadi nastopamo narobe. Mi 

imamo okoli 40 kupcev in nimamo težav. Težko 

pa je dopovedati našemu izvozniku, da to, kar je 

dobro za Nemčijo, Srbijo ali Moskvo, ne bo 

dobro za Čile. Glede plačil gotovo obstajajo 

težave, vendar je običajno, da se dela preko 

oceana z avansom ali z bančno garancijo. Po 

dveh letih dobrega poslovanja se gre lahko na 

bolj mehak način, tako da vzameš pol avansa, 

pol pa preden daš kupcu dokumentacijo za uvoz. 

V Argentini je največji odstotek korupcije. Je na 

ravni največjih korupcij v Evropi. 

Največja težava lahko nastopi, če podjetje, ki 

vstopa na trg LA, izbere slabega predstavnika. 

Podjetje lahko najame predstavnika, mu omogoči 

pogoje za delo, ta pa svoje delo opravi neuspešno 

ali celo izkorišča svoj položaj. Lahko preveriš 
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predstavništva in njihove ljudi, kako so uspešni 

pri zastopanju tujih firm, vendar se okoliščine 

hitro spreminjajo. Informacije o predstavnikih in 

njihovi uspešnosti preverim sproti oziroma vsaj 

na vsake pol leta. 

Argentina, 

Čile, 

Kolumbija 

7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Ali pristopiti preko zastopnika, joint-venture ali 

sami, je odvisno od panoge, vendar na to nimam 

odgovora. Vendar mislim, da je najbolje imeti 

nekega lokalnega zastopnika, ki mu zaupaš in za 

katerega veš, da te ne bo ogoljufal. Je ceneje, 

bolj praktično, hitreje, racionalno. Je pa zelo 

zahtevno najti nekoga, ki je zaupanja vreden. 

Pogosto se zgodi, da ni efekta, ne glede ali je 

zastopnik dobro plačan ali ne. Res velika 

podjetja si privoščijo ustanovitev male firme v 

LA-ju. Je veliko primerov, ko odprejo firmo, 

nekaj let nekaj delajo in nato zaradi prevelikih 

stroškov zaprejo firmo. 

Princip vstopa je preprost: najameš človeka, ki 

govori špansko in ta naveže stike z ustreznimi 

podjetji v LA-ju. Če so ti zainteresirani za 

produkt, bo posel mogoč. Predstavnike je možno 

preveriti tudi preko vladnih ustanov. Vendar za 

pomoč tujim izvoznikom ni na voljo posebnih 

ustanov; kdor želi izvažati v LA, mora dobiti 

posrednika ali ustanoviti firmo z vso podporo; 

prevajanje, notariat, pravne zadeve in drugo, kar 

je potrebno za mednarodno poslovanje. 

Brazilija 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

Brazilski trg je zelo privlačen. Ker je država zelo 

velika, v njej živi mnogo ljudi; 4 milijone jih je 

iz srednjega razreda. Je kompleksna družba s 

kompleksno ekonomijo. Uvoznikom vedno 

svetujemo, da si najdejo tam poslovne partnerje. 

Razmišljati morajo dolgoročno, ker je težko 

vstopiti na ta trg. Je družba, ki ceni osebne stike. 

Pogosto sporočila niso dovolj. 
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Brazilija 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

V Braziliji ne delamo, tam ne kupujejo po IC 

standardih, mi pa ne gremo v druge standarde. V 

Braziliji so zelo visoke uvozne dajatve, sploh za 

končne izdelke. S tem podpirajo lokalno 

proizvodnjo. 

Brazilija 2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

Ljudje v Braziliji so zelo neuradni. Za navezo 

stika je najboljši oseben obisk. Pogosto zamujajo 

sestanke. Ni treba, da postaneš osebni prijatelj, 

dosti je, da pokažeš zanimanje zanj. Nihče ne 

govori angleško. Največ poslov se dogaja v Sao 

Paolu. Nimajo predsodkov glede nacionalnosti, 

vere ali česar drugega, so odprti. Prizadevajo si 

narediti pravila čim bolj preprosta. Brazilci se 

radi srečujejo s tujimi ljudmi. 

Brazilija 3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA 

trg? 

Za pomoč podjetjem je ministrstvo za razvoj, 

energetiko in industrijo. Pomoč nudi tudi 

zbornica za gospodarstvo. 

Brazilija 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

V Sloveniji ni nobenega brazilskega podjetja, so 

pa tri velika slovenska podjetja prisotna v 

Braziliji s svojo proizvodnjo. Eno je iz 

farmacevtske panoge, drugo z rezervnimi 

avtomobilskimi deli in Gorenje. Zanimivo je 

področje turizma, prehrane … Za izdelke iz EU 

lahko uvoznik postavi višje cene, ker Brazilci to 

povezujejo z višjo kakovostjo. Zanimive so tudi 

servisne in druge storitve. Zaradi velikih razdalj 
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ljudje potujejo z letali. Veliko ljudi je srednjega 

razreda, ki si privoščijo marsikaj. Vlada zdaj 

ugotavlja, da je potreben razvoj infrastrukture, 

vlaganja v šport in zdravje ter druge segmente. 

Iz Brazilije bi lahko v EU uvažali različne 

izdelke, recimo pomarančni sok, govedino, 

piščančje meso ... vendar obstajajo razne 

omejitve.  

Brazilija 5 

Katere so glavne ovire in 

tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

Čeprav je sistem zapleten, je težnja, da se ljudje 

držijo teh pravil. Če se držite pravil, ni tveganja, 

da bi recimo izgubili svoj vložek. 

Korupcija je seveda težava, vendar je zasebni 

sektor zelo profesionalen. Malim podjetjem se ni 

treba bati korupcije. Da je v navadi, da imajo 

podjetja poseben sklad za podkupovanje, je 

preteklost, ker ljudje tega ne podpirajo več. 

Stanje se hitro spreminja in starejše informacije 

ne veljajo več. 

Brazilija 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Brazilci zelo cenijo izdelke iz EU. Brazilski trg 

je bil do devetdesetih let zaprt za uvoz, zato je 

odprtje uvoza sprožilo velik interes za uvožene 

izdelke. Brazilci vedo, da imajo v EU zelo 

visoke standarde. 

Brazilija 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Če želite uvažati visokotehnološke izdelke v 

Brazilijo, so davki zelo visoki. Podjetja zato 

iščejo možnosti za organiziranje proizvodnje 

znotraj države. Najboljši način je torej poiskati 

določene ljudi in se dogovoriti za joint-venture 

sodelovanje. Lahko tudi poiščete svetovalca, ki 

vam pojasni vse težave in pravila. Država je zelo 

velika in če greste iz Sao Paula na severozahod, 

pridete v popolnoma drugo okolje. Slaba stran je 

stabilnost gospodarstva. Ljudje čakajo na 
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investicijske odločitve. Po drugi strani so cene 

nizke in tuji kupci že iščejo možnosti za 

sodelovanje. Brazilija je sedma največja 

ekonomija na svetu. Najbolje se je v tem 

trenutku pripravljati na vstop in čakati pravi 

trenutek. 

Poslovneži pogosto najprej obiščejo Brazilijo, 

preden se odpravijo v ZDA, Argentino ali druge 

države.  

Čile 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

Ena od glavnih značilnosti je, da Čile prehaja na 

trge Asia Pacific. V Čilu je v veljavi 24 

sporazumov v 64 državah in je država z največ 

sporazumi o prosti trgovini, ki veljajo v Latinski 

Ameriki (Vir: 

http://www.direcon.gob.cl/~~HEAD=pobj~~nu

mber= plural). Poleg tega zagovarja odprto in 

proaktivno trgovinsko politiko in njeno vizijo 

regionalnega povezovanja. Čile je ustanovni član 

Trans-Pacific partnerstva (TPP) in zavezništva 

Pacific Alliance. 

Pacific Alliance je pobuda za regionalno 

povezovanje s Čila, Kolumbije, Mehike in 

Peruja, ki je nastala 28. aprila 2011. Eden od 

glavnih ciljev zavezništva je: »Da bi postalo 

platforma za politično izražanje, gospodarsko 

povezovanje in trgovine ter projekcije na svetu, s 

posebnim poudarkom na azijsko-pacifiški 

regiji.« 

Čeprav država, tako velika v primerjavi z 

državami v regiji, kot so Brazilija, Argentina in 

Mehika, je čilski trg zanimiv za nekatere niše, 

kot so tehnologija, telekomunikacije ali trg 

luksuznih izdelkov, predvsem zaradi velike 

kupne moči srednjega, visokega in zgornjega 

srednjega segmenta. 

Mislim, da bi podjetja iz EU morala upoštevati 

pravne vidike, opisane v pridružitvenem 

sporazumu Čile-EU 



Priloga 2 

 

Država Št. Vprašanje Izvleček intervjuja 

(http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-

acuerdos/?idacuerdo=6286) 

Čile 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

Značilnost trga v Čilu ima različne lastnosti, kot 

je segment storitev in stopnjo nadzora, ki ga 

imajo pred konkurenco. 

Podjetja z visoko prisotnostjo na trgu imajo velik 

interes za pogajanja neposredno z večjimi 

dobavitelji. Pričakujejo lokalno zastopstvo, 

prevzem po-prodaje, stroškov skladiščenja in 

distribucije. Cilj je fleksibilnost in možnost za 

vstop novih izdelkov in storitev. 

Trend trga je prednost ocene: 

Najprej cene 

znamka 

roki 

kakovost 

Čile 2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

Na trgu prevladujejo gospodarske skupine, ki 

imajo velik politični vpliv, odnose s strateškimi 

partnerji in ki cenijo prisotnost na visoki ravni; 

kulturno pomemben je del odnosov med 

dobavitelji in kupci. Širjenje promocije in 

dogodkov je usmerjeno na množični trg in široke 

poslovne kroge, razširjanje v medijih, ki so 

vključeni v zaprti obliki. 

Nekatere pomembne značilnosti kulture za 

podjetja EU so: 

- poznavanje zahtevnosti čilskih ljudi, njihovih 

kulturnih korenin, spoštovanje in občudovanje v 

tujini, 

- poznavanje odnosov z drugimi državami v 

regiji in kulturnih niš regije, 

- obsežno znanje projekcij in razvojnih trendov v 

gospodarskih platformah razvitih držav, ki so del 

te odnosne kulture. 

Čile 2 
Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

To je pomembno, vendar je bolj odvisno od vrste 

podjetja ali blagovne znamke. Nekatere od 

http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-
http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-
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uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

funkcij, ki so po mojem mnenju najbolj 

pomembne, so: 

- konkurenčna cena (čilska kultura visoko ceni 

ceno, čeprav to ne velja za nekatere nišne trge, 

kot so razkošje ali tehnologije), 

- blagovna znamka. Čilska kultura vrednoti 

blagovne znamke, ki so najbolj priznane, 

- agilna in varna storitev pred in po prodaji. 

Čile 3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA 

trg? 

Tržno gospodarstvo Čila je odprto in vedno 

zainteresirano za nove tehnološke izdelke, 

ampak so tudi zelo previdni pri njihovi uporabi, 

zaradi česar je domači trg vedno v iskanju 

poslovnih priložnosti iz kazalnikov uspeha v 

drugih državah. Potrebne so raziskave poslovnih 

področij v vsakem segmentu poslovanja. 

Raziskave in razvoj se ne izvajajo pogosto. 

Raziskava se izvede z uporabo specializiranega 

osebja, ki nabira informacije in izkušnje v drugih 

državah. R & D se uporabljajo v Čilu, na splošno 

nima zasebnega financiranja, vendar je država 

preko CORFO (CORFO) in univerz jemlje bolj 

kot aktivno vlogo, spodbujanje razvoja projektov 

aplikacij NCRE (nekonvencionalnih obnovljivih 

virov) z uporabo projektov, namenjenih pri 

izpolnjevanju socialnih potreb v izoliranih delih 

države, ustvarjanje poslovnih priložnosti za mala 

in srednje velika podjetja (MSP) in spremnih 

trajnostnih poslovnih modelov za različne 

segmente, kjer se spodbuja varčevanje z 

energijo. 

Čile 3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Za čilske države je zelo pomemben razvoj 

trgovinskih odnosov z EU. Obstaja več vladnih 

ustanov, ki podpirajo trgovinske dejavnosti (npr. 

ProChile http://www.direcon.gob.cl/que-es-

prochile-2/). O tem lahko najdete več informacij 

na: http://www.direcon.gob.cl/mapa-de-

acuerdos/. 
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Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA 

trg? 

Čile 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

Evropske znamke uživajo velik ugled v Čilu, 

zato je priložnost za vstop na trg, vendar pa ne 

smemo pozabiti omeniti, da je trenutno odpiranje 

novih podjetij pod močnim vplivom vprašanja 

vplivov in spretnosti, ki sem jih omenil; vstop na 

čilski trg je počasen in težaven z vidika začetne 

investicije, ker je potreben daljši čas za povračilo 

vložkov. 

Glede na pomembnost in ob predpostavki, da 

začnete s konkurenčnimi tržnimi cenami, kot 

finančni vzvod priporočamo: 

• priznane evropske blagovne znamke, 

• zagotavljanje krajših dobavnih rokov od 

konkurence, 

• zagotavljanje visoke dodane vrednosti 

programske podpore produkta, 

• zagotavljanje zanesljive, pravočasne, 

odgovorne in prilagodljive storitve ali izdelka. 

Čile 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

Izvoz iz EU v Čile predstavlja predvsem 

industrijske izdelke, kot so stroji, transportna 

oprema in drugi končni izdelki, kot so kemikalije 

(Vir: Delegacija EU v Čilu). Kot je pojasnjeno v 

prejšnjem poglavju, so te niše najbolj 

izkoriščene. Čile nima industrijske zrelosti, ki 

omogoča ustvarjanje visoke tehnologije in visoke 

dodane vrednosti za številne od svojih izdelkov 

(predvsem Čilski izvoz surovin v sektorjih, kot 

sta rudarstvo in kmetijstvo). To predstavlja 

potencial za podjetja EU, ki želijo vključiti 

izdelke, ki jih Čile potrebuje. 

Čile 5 Katere so glavne ovire in Medtem ko je bila državna politika stabilna v 
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tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

času zadnjih vlad, je Čile v zapletenem času za 

gospodarstvo zaradi padca cen bakra in 

enakomernega dviga dolarja. To vpliva na uvoz. 

Še en dejavnik tveganja je povezan s 

spremembami in reformami, ki se razvijajo v 

Čilu, v smislu javnih politik, ki vplivajo na 

pomembne vidike, kot so zbiranje (Reforma 

Trubutaria) in izobraževanje (Reform 

Education). To generira vzdušje negotovosti, ki 

bi lahko vodilo do upada domačih in tujih 

investicij ali vsaj v večji nadzor nad porabo 

sredstev podjetij, kar bi lahko vplivalo tudi na 

gospodarstvo v prihodnjih letih. 

Čile 5 

Katere so glavne ovire in 

tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

Trenutno in odvisno od izdelka, kot tudi glede na 

segment bo prišlo do različnih stopenj ovir. 

Obstajajo tehnične ovire, certificiranje novih 

proizvodov in upravno vodenje, ki pa so rešljive 

z dobrim lokalnim zastopanjem uvoznika. 

Najpomembnejša ovira v tem trenutku po moji 

oceni je politična in gospodarska klima v državi. 

Politične reforme, nove spremembe, zahteve v 

davčni zakonodaji in vpliv tržne cene bakra 

močno vplivajo na proizvodne sektorje v državi 

in uvoz po vzponu dolarja. 

Čile 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Če gre za visoko tehnološke izdelke, imajo 

prednost izdelki z blagovno znamko in 

ugodnostmi pri nakupih, vendar je pomembna 

tudi cena izdelka, še posebej v času krize. 

Izdelki iz EU so cenjeni, pri nekaterih tržnih 

segmentih ohranjajo zvestobo za izdelke 

evropskih in ameriških znamk. Pri izdelkih za 

množično distribucijo se izbira predvsem glede 

na ceno. 

Čile 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

Kot referenco si preberite odgovor 2. Blagovna 

znamka je zelo pomembna, čeprav je to odvisno 

tudi od segmenta in narave proizvoda. 
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pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Čile 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Predlagam, da se obrnete na ambasado Čila (Čile 

ali konzulata, če ni ambasade); najbolje, da se 

obrnete na začasnega odpravnika poslov, ki je 

običajno del nekaterih od teh delegacij. 

Čile 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Za vstop morate zelo dobro poznati podrobnosti 

iz sporazuma Čile-EU trgovine, da vzpostavite 

stik z institucijami, ki podpirajo trgovino med 

EU in Čilom (na primer: 

http://eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.

htm). 

Kolumbija 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

Odvisno od izdelka, izdelek mora biti v skladu s 

predpisi države, bodisi evropskimi ali 

evropskimi, ki temeljijo na kolumbijskih. 

- Postavljajo se posebne zahteve na področju 

zdravja in okolja, vendar je vedno odvisno od 

tega, kaj želite uvažati. 

- Kot je na trgu na splošno, je treba dobro 

analizirati azijsko konkurenco, ki se pojavlja na 

vašem prodajnem območju v Kolumbiji. 

Uvozniki prihajajo v Kolumbijo z različno 

kakovostnimi izdelki z različnimi cenami, zato 

morate biti zelo konkurenčni, ker trg nima veliko 

predsodkov glede izbire, zato ljudje prihajajo od 

vsepovsod z dobrimi in slabimi stvarmi. 

Če uvajate novo blagovno znamko ali izdelek, ki 

že obstaja v državi, ciljni trg pa je področje 

elektronike, goriv, komunikacij ali velike 

institucije državnega sektorja, morate delati z 

družbo, ki ima povezave v Kolumbiji. Družba 

mora imeti dobre trženjske poti, da doseže 

največje in najbolj zanimive trge. Ne pozabite, 
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da smo v Latinski Ameriki in da je korupcija 

močna. Ne mislim, da je vedno tako, vendar je 

resnično in se moraš tega zavedati. Kolumbijski 

trg narašča. Zaradi mirovnih sporazumov se 

gospodarstvo razvija in prihaja več tujega 

kapitala v industrijo. 

Kolumbija 2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

Po mojih izkušnjah lahko povem, da Kolumbija 

ni država z močnimi kulturnimi značilnostmi, ki 

lahko postanejo težava ali ovira, vendar so na 

splošno Kolumbijci prijazni in odprti, tako da 

podjetja z uradnim pristopom do ljudi 

potrebujejo več časa za vstop na trg. 

 

- Upoštevanje kulture v odzivu in komunikaciji 

je ključnega pomena in ena od stvari, ki včasih 

ustvarjajo konflikte s Kolumbijci. Evropska 

podjetja potrebujejo veliko časa, da se odzovejo 

na nekatere situacije, naš trg pa zahteva hitre 

odzive. Sporočila morajo biti hitra in gladka. 

- Jezik je včasih lahko ovira, čeprav je zdaj dober 

odstotek ljudi, ki govorijo druge jezike, vendar 

morajo tuji zastopniki govoriti špansko. 

- Nazadnje, ključna težava je pridobitev 

zaupanja, v naši kulturi smo vedno zelo previdni 

glede mnogih stvari, ki so se zgodile, tako da je 

treba vedno ustvarjati dobro okolje, ki ustvarja 

zaupanje v izdelek, blagovno znamko, ponudnika 

in družbo, ki distribuira. 

Kolumbija 3 

Kakšen odnos ima vlada 

do uvoza izdelkov iz 

EU? Ali si vlada 

prizadeva odpraviti 

uvozne tarife in druge 

tržne ovire za podjetja in 

proizvode iz EU? 

Ali obstajajo podporne 

vladne institucije, ki  

V zvezi s tem nisem seznanjen, lahko pa rečem, 

da se uvoz blaga in storitev iz EU povečuje. Zdaj 

je po uvozu EU na tretjem mestu za ZDA in 

Kitajsko. Glavni uvozni izdelki so stroji in 

mehanske naprave, letala, farmacevtski izdelki, 

motorna vozila ter električni stroji. Velike 

države, ki opravljajo posle s Kolumbijo v zadnjih 

treh letih, so bile Nemčija, Francija, Španija, 

Italija in Nizozemska. 
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pomagajo tujim 

podjetjem vstop na LA 

trg? 

 

- Glede tarifnih sprememb nimam veliko 

informacij, velja novi sporazum med Kolumbijo 

in EU. Na nekaterih področjih se je trgovina 

povečala, lahko pa tudi zato, ker nekateri davki 

ne obstajajo. Poučite se lahko na povezavi 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=180

28, 

http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/desgrav

acion_arancelaria_tlc_UE.html. 

 

- Ne vem, ali je trenutno na podporo kaj vladnih 

institucij za pomoč, vendar boste našli te 

informacije: Delegacija Evropske unije, 

Direktorat v Bogoti, Calle 116, NO. 15/07, 12. 

nadstropje, PBX: (57-1) 6581150, Fax: (57-1) 

6581179, Elektronska pošta: delegation-

colombia@eeas.europa.eu. 

Kolumbija 6 

Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

V tem primeru je to odvisno od vrste izdelka in 

njegove vrednosti, pomembnosti in tveganja; na 

primer, če govorimo o vozilih na splošno, ljudje 

raje kupijo evropski ali ameriški avto. Ne smemo 

pozabiti, da so tu zelo močni japonski izdelki. To 

je posledica visokih stroškov v tej državi za 

nakup, avto stane veliko v primerjavi z mnogimi 

državami, zato je strah pred nakupom, v kaj je 

dobro investirati. Vendar, v primeru potrošniških 

izdelkov je višji promet. Lahko vidimo, da se trg 

razvršča v družbi po ekonomskih slojih in kupni 

moči. Mislim, da se tako dogaja v večini LA. 

- Z evropskega trga so v Kolumbiji najbolj 

vplivni električni izdelki, avtomobilska 

industrija, rezervni deli in tehnologija na 

splošno. 

Kolumbija 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

Priporočam vam posvetovanje s predstavniki 

EU. 

http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/
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se izkazale za uspešne? 

Mehika 1 

Katere so glavne 

značilnosti vašega trga, o 

katerih morajo podjetja 

iz EU razmisliti, preden 

vstopijo na LA trg? 

Za uvoz določenih izdelkov so potrebne 

avtorizacije. Za delovanje podjetja s proizvodnjo 

v Mehiki potrebuješ neko bazo lokalnih 

dobaviteljev, vzdrževalne mreže, logistiko, 

podporo za delo z zaposlenimi. Na vseh 

področjih moraš izpolnjevati zahteve kupcev. 

Mehika 2 

Kako pomembno je 

poznavanje kulture za 

uspešno poslovno 

dejavnost v vašem trgu? 

Katere so 

najpomembnejše 

kulturne značilnosti, ki 

jih morajo  podjetja iz 

EU upoštevati? 

Preden greš v tujino delat, si vzemi vsaj tri 

mesece in preberi vse o kulturi ciljne države. 

Mehiška kultura je mnogo bolj senzitivna kot 

ameriška. Ljudje so bolj občutljivi na besede, ki 

jih izrečeš. V severnem delu Mehike je več 

ameriškega vpliva. Njihova kultura je groba, 

ženske so podrejene, vendar so zaprti in lahko 

kuhajo zamere. Odnosi temeljijo na prijateljskih 

odnosih, poslovni pogovori se dogajajo po 19. 

uri, predvsem v srednji Mehiki. Kratki pogovori 

ob kavi trajajo 14 dni, nato pa se dogovori 

odvijejo zelo hitro. Če takega osebnega odnosa 

ni, se lahko zadeva vleče več mesecev, preden se 

sklene kakšen dogovor. Dogovorov se ne držijo 

striktno, zato je treba biti dosleden in bdeti nad 

dogajanji. To pomeni, da neprestano izvajaš 

pritisk, vendar na prijazen način. 

Mehika 4 

Kateri so glavni 

potenciali 

latinskoameriških trgov, 

ki jih slovenska podjetja 

lahko izkoristijo? 

V Mehiki je bilo v zadnjih dvajsetih letih toliko 

investicij, da se lahko pričakujeta stabilnost in 

rast gospodarstva, kar pomeni tudi mnoge 

potenciale, predvsem na storitvenem področju, 

avtomobilizmu ... Navsezadnje tam živi 100 

milijonov ljudi. Mehika naj bi po nekih 

projekcijah postala svetovna gospodarska 

velesila št. 5. Je tudi najbolj primerna vstopna 

država za vstop na trge LA. Razlogi so razvita 

infrastruktura, močan investicijski potencial, 

dobri gospodarski dogovori z drugimi državami 

(EU, Japonska, ZDA, Brazilija ...) in je močan 
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interes, da je to gospodarstvo stabilno. Veliko 

tveganje je, ker je veliko ljudi nizko izobraženih. 

Mehika 5 

Katere so glavne ovire in 

tveganja pri vstopu 

slovenskih podjetij na 

trge LA? 

Največje tveganje je mehiško poslovno okolje. 

Tisti, ki končajo srednjo šolo in gredo na 

fakulteto, kamor gre lahko le 15 % najboljših, 

šolanje stane izredno drago, zato večina pristane 

v neki proizvodnji z nizkimi dohodki. Tako je 

veliko pomanjkanje dobrega strokovnega kadra. 

Po drugi strani imamo veliko podjetij, ki 

ustvarjajo veliko konkurenco, mnogo 

investitorjev, ki tekmujejo za temi kadri, ki so 

zelo dragi. Slovenskemu podjetniku se zdi 

neumno, da bi nekega strokovnjaka z isto ravnijo 

znanja kot v Sloveniji plačal  15.000 USD na 

mesec. Če bo v Mehiki najel poceni človeka brez 

znanja, mu bo ta resurse zapravil. Davčni sistem 

je zapleten, davčno Mehika ni ugodno okolje. 

Postopki so zapleteni in zahtevajo določeno 

angažiranost. 

Tveganje v Mehiki je varnost, saj pogosto 

prihaja do prepirov. Prisotnost kartelov je 

močna, kultura mest se napaja s podeželja. 

Recimo v Michoacanu morajo vsi kmetje 

plačevati kartelom davke, sicer jim zakurijo 

pridelke. Podjetja, ki delujejo v mestih v 

industrijskih delih, kartelom ne padejo v 

kremplje, ker za to nekako skrbi federalna 

politika. Na podeželju bi bilo podjetje bolj 

ranljivo. Če zaposliš ljudi iz različnih krajev, ki 

se med seboj ne poznajo, je težav manj. 

Tveganje je lahko inflacija, zato podjetja 

postavljajo cene v dolarjih, gospodarsko tveganje 

ni visoko, ker je Mehika gospodarska celica 

USA. Razen morebitnih težav z obvladovanjem 

ljudi drugih ne bi poudaril. 

Mehika 6 
Kakšen je splošen odnos 

do izdelkov in blagovnih 

Iz vidika marketinga so na trgu številni tuji 

investitorji z  oglaševalci po celi Mehiki. Kupci v 
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znamk iz EU? So ljudje 

pripravljeni plačati več 

za izdelke in blagovne 

znamke iz EU kot za 

domače in ameriške 

izdelke? 

Mehiki so še v pristopni fazi. Mednarodna 

podjetja so v prvi fazi vstopa lahko ustanovila 

poslovne enote, registrirane pravne osebe v 

Mehiki, vendar so po nekem zakonu lahko 

ustanovili poslovne enote brez težav. Kasneje so 

začele enote ustanavljati svoje podružnice, ki 

niso bile nič drugega kot proizvodnje. Pri tem ni 

bilo sistema kakovosti, marketinga, nakar so 

podjetja sama prevzemala sistem kakovosti, 

vendar se mladi ljudje niso mogli zaposliti kot 

strokovnjaki v marketingu, vodenju proizvodnje, 

sistemu kakovosti ... Zdaj obstaja veliko 

aplikativnih inženiringov, ki v tej fazi uredijo 

proizvod za potrebe trga in tudi sami proizvod 

tržijo. 

Mehičani zelo cenijo izdelke iz EU in USA, 

premožni Mehičani pa niso skopi pri trošenju 

denarja za luksuzne izdelke. Razlike med 

revnimi in bogatimi so zelo velike, govorimo o 

3–5 % bogatih ljudi, bogati pa izbirajo najboljši 

izdelek med najboljšimi. Prisotna je tudi 

hierarhičnost odnosov. 

Mehika 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Ni nujno, da vstopaš osebno, z joint-venture ali 

na kakšen drugačen način, pomembno je, da 

imaš osebne relacije. O korupciji se veliko 

govori, čeprav jaz nisem imel nikoli osebnih 

izkušenj. Za določena dovoljenja smo najeli 

lokalnega človeka, ki je bil blizu upravnim 

organom in je uredil vso dokumentacijo. Sicer 

poskušajo predlagati, da bi kakšne zadeve s 

podkupnino hitreje stekle, vendar se splača 

počakati; ko vidijo, da niso uspešni, odnehajo, 

sicer lahko za vsako zadevo potem zahtevajo 

vedno več podkupnine. Pri logistiki velja 

določena zakonodaja in za zamude podjetje 

plačuje penale, plača pa tisti, ki je kriv in je tvoja 

stvar, ali vztrajaš pri svojem načinu dela. 

Neprestano se je treba boriti s tem, vendar si niti 
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ne upajo preveč, ker gre za tuje lastnike. 

Pri vstopu bi upošteval več točk: zaradi varnosti 

bi izbral centralno lokacijo, ker je ob obali večja 

prisotnost kartelov, velja pozornost izbiri 

strokovnih kadrov, pozornost velja kulturi in 

specifikam zaposlenih, odnosu ljudi do 

premoženja. 

Če gre le za prodajo evropskih izdelkov, je 

potrebno mnogo časa, pogovorov, potrebne so 

validacije, pomembno, da se ne zapleteš v spore. 

So zelo veseli podpore, ko pa potrebuješ njihovo 

podporo, so omejeni z birokratskimi ovirami, 

birokratskega osebja je mnogo več kot v ZDA ali 

v Evropi. 

Mehika 7 

Kakšne strategije vstopa 

slovenskih podjetij na 

trge Latinske Amerike so 

se izkazale za uspešne? 

Večina LA držav spodbuja lokalno proizvodnjo. 

Dobijo razne subvencije, sploh državna podjetja. 

Lokalno podjetje, ki izdeluje izdelke, ki 

vsebujejo 40 % materialov lokalne proizvodnje, 

ima dodatne bonitete in lahko iztrži 20–25 % 

višje cene in še vedno lahko dobi posel na 

javnem razpisu. S tem lahko močno konkurira 

podjetjem, ki ponujajo blago iz EU ali Kitajske. 

To sicer velja najbolj za Mehiko in Paragvaj. 

Kolumbija je članica Mercosurja in ima določene 

prednosti, ker ni določenih uvoznih carin. Če se 

odločaš za joint-venture ali ... Kolumbija je 

zanimiva, ker je stabilna, gospodarstvo raste, 

politično je v redu in je lahko vstopna točka. 

Zavedajo se, da je treba povečati proizvodnjo, 

delati lokalno. Zmanjšali so kriminal, Kolumbija 

je prva. Vstopne dajatve so zelo visoke. 

Pred vstopom je smiselno narediti dobro testno 

raziskavo in poiskati ustrezne ljudi. Brez 

podpore vstop ne bo uspel. Agent ali svetovalec 

bo uvoznika seznanil s celotnim postopkom. 

Tudi čas pridobitve vse dokumentacije bo krajši, 

kot če bi vse urejal sam. Potem je odvisno od teh 

zastopnikov, ali se lahko sami prijavljajo na 
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razpise in vzdržujejo vse certifikate. Odvisno je 

od politike izvoznika, ali bo uporabil svojega 

uslužbenca, ki bo letel v LA nekajkrat na leto ali 

bo najel lokalnega agenta. 

 


