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POVZETEK 

Globalizacija je intenziven proces, ki od organizacij zahteva neprestano prilagajanje 

dinamičnim tržnim okoliščinam in doseganje globalne konkurenčnosti. Teoretični del 

diplomske naloge kot pomemben uvod v celostno razumevanje obravnavanega problema 

zajema teme s področja globalizacije in internacionalizacije. V empiričnem delu smo 

raziskovali in proučevali strategijo mednarodnega poslovanja podjetja Prima Filtertehnika, 

d. o. o., ki posluje v panogi filtracije. Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, da podjetje na 

domačem trgu posluje uspešno, vendar na tujih trgih ne dosega želenih rezultatov. Na podlagi 

ugotovitev raziskave so predlagana priporočila za nadaljnjo poslovno prakso podjetja. Ključ do 

mednarodnega uspeha je v temeljiti pripravi in kakovostni izvedbi strategije mednarodnega 

poslovanja podjetja. 

Ključne besede: strategija, globalizacija, mednarodno poslovanje, filtracija, Prima 

Filtertehnika, d. o. o. 

SUMMARY 

Globalization is an intensive process which requires organizations to constantly adapt to the 

dynamic market circumstances and to achieve global competitiveness. In the theoretical part of 

the diploma thesis topics of globalization and internationalization are covered as an important 

introduction to a comprehensive understanding of the problem under consideration. In the 

empirical part of the thesis, the international trade strategy of the company Prima Filtertehnika, 

d. o. o., which operates in filtration industry, has been researched and studied. The company’s 

performance on the domestic market is successful, but the desired results on foreign markets 

have not been achieved. Based on the findings of the study, recommendations for company’s 

further business practice are suggested. Thorough preparation and quality implementation of 

the company’s international trade strategy are the key to the company’s international success. 

Key words: strategy, globalization, international trade, filtration, Prima Filtertehnika, d. o. o. 
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1 UVOD 

Bistvo oblikovanja konkurenčne strategije je v povezovanju podjetja z okoljem1, trdi Porter 

(1980, 3). V današnjih časih, ko globalizacija vpliva na vse vidike poslovanja podjetij, so 

premišljeno izdelane in izvajane strategije mednarodnega poslovanja ključnega pomena za 

njihov uspeh, še posebno na globalnem trgu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Globalizacija kot proces, ki svet spreminja v veliko vas, prinaša številne nevarnosti in pasti, po 

drugi strani pa ponuja nove priložnosti. Organizacije neizogibno sili v povečevanje 

konkurenčnosti in za njihovo uspešnost je odločilno, kako se odzivajo na izzive in kako se 

prilagajajo spremembam v turbulentnem okolju. Podjetja tako v mednarodno poslovanje poleg 

dobička ženejo različni motivi in pri tem se spopadajo tudi z mnogimi ovirami. 

Mednarodno poslovanje je zaradi majhnosti domačega trga ključno za rast, razvoj in 

povečevanje konkurenčnosti slovenskih podjetij. Slovensko gospodarstvo je precej odvisno od 

mednarodnih trgov, podjetja pa se vedno bolj aktivno vključujejo v procese globalizacije in 

internacionalizacije. Zaradi velike odprtosti gospodarstva lahko intenzivnejše vključevanje v 

procese internacionalizacije pripomore k njegovi hitrejši rasti. 

Podjetja se pri odločitvi za internacionalizacijo spoprijemajo z vprašanjem, katero obliko 

vstopa na tuji trg uporabiti. Izbor najustreznejšega izmed mnogih načinov vstopa, od katerih 

ima vsak svoje prednosti in slabosti, je za posamezen trg odvisen od številnih dejavnikov in 

preferenc podjetja. 

Vsako podjetje je že pri poslovanju na domačem trgu izpostavljeno mnogim tveganjem, v bolj 

zahtevnih, kompleksnih in stalno spreminjajočih se razmerah mednarodnega poslovanja pa je 

skupek tveganj zaznavno večji in stopnja tveganj višja, opozarjata Ruzzier in Kesič (2011, 83–

84). Za doseganje uspešnosti je izjemno pomembno, da se podjetja teh tveganj zavedajo in jih 

kakovostno obvladujejo. 

Ker so v sodobnem svetu spremembe značilnost dnevnega poslovanja podjetij, v svetovnem 

merilu uspevajo le tista podjetja, ki imajo jasno začrtane strategije svojega poslovnega razvoja, 

ki jih dosledno izvajajo, se trudijo biti vsak dan boljša v svojem delovanju, so hitra v vseh 

delovnih procesih, dajejo največji poudarek inventivnosti, inovativnosti in tržni usmeritvi s 

spoštovanjem kupcev kot eni od največjih vrednot podjetja ter so izrazito usmerjena v globalni 

tržni prostor (Kesič 2010). 

                                                 

1 Angl. »The essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment.« 
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Zaradi čedalje strožjih okoljskih zakonodaj vrednost svetovnega trga filtracije raste s stopnjo 

skoraj 7 % letno (Transparency Market Research 2015). Trg filtracije je izrazito fragmentiran 

in boj za tržne deleže je zaostren. 

V panogi filtracije posluje tudi za raziskavo izbrano proizvodno in trgovinsko podjetje. 

Relativna majhnost slovenskega trga lahko omejuje rast podjetja, perspektivnost panoge pa 

ponuja številne priložnosti za širitev poslovanja in nadaljnji razvoj proučevanega podjetja. 

V diplomski nalogi smo na konkretnem primeru proizvodnega in trgovinskega podjetja Prima 

Filtertehnika, d. o. o., ki deluje v panogi filtracije, raziskali, proučili in opredelili strategijo 

mednarodnega poslovanja izbranega podjetja. Na podlagi rezultatov raziskovanja smo tudi 

podali priporočila za nadaljnji razvoj in poslovanje proučevanega podjetja. 

Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela, pri čemer smo v prvem delu obravnavali 

teoretična izhodišča vsebin globalizacije, internacionalizacije, načinov vstopa na tuje trge in 

tveganj v mednarodnem poslovanju, v empiričnem delu pa smo se osredotočili na raziskovanje 

strategije mednarodnega poslovanja navedenega podjetja. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti strategijo mednarodnega 

poslovanja podjetja Prima Filtertehnika, d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo filtrske 

tehnike, ter na podlagi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno 

prakso proučevanega podjetja. 

Za dosego namena smo sledili naslednjim ciljem: 

‒ obravnava vsebin globalizacije in mednarodnega poslovanja; 

‒ pregled oblik in načinov vstopa na tuje trge; 

‒ predstavitev tveganj v mednarodnem poslovanju; 

‒ raziskava, proučitev in opredelitev strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja; 

‒ na podlagi izsledkov raziskave navedba predlogov in priporočil za nadaljnje poslovanje in 

poslovno prakso proučevanega podjetja. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

‒ metodo opisovanja ali deskripcije; 

‒ metodo povzemanja ali kompilacije; 

‒ metodo primerjanja ali komparacije; 

‒ metodo študije primera; 

‒ metodo analize; 

‒ metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ki smo ga preverili z raziskavo: »Kakšno strategijo 

mednarodnega poslovanja ima podjetje Prima Filtertehnika, d. o. o., ki deluje na področju 

proizvodnje in prodaje filtrske tehnike?« 

Na zastavljeno vprašanje smo odgovorili s kvalitativno metodo raziskovanja z izvedbo 

polstrukturiranega intervjuja z Matejo Vodičar, direktorico izbranega podjetja. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da: 

‒ izbrano podjetje posluje uspešno; 

‒ je filtracija perspektivna, visoko intenzivna in globalno konkurenčna poslovna panoga; 

‒ je internacionalizacija pomemben dejavnik za uspešen razvoj podjetja; 

‒ ima izbrano podjetje dobro načrtovano strategijo mednarodnega poslovanja in jo tudi 

uspešno izvaja. 

Pri izdelavi diplomske naloge smo se srečali z naslednjimi omejitvami: 

‒ nedostopnost in zaupnost nekaterih podatkov o poslovanju proučevanega podjetja; 

‒ pristnost, nepristranskost in zanesljivost odgovorov intervjuvanke; 

‒ začasnost podatkov Sursa za leto 2017. 
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2 GLOBALIZACIJA IN INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA 

Zdi se, da svet postaja vse manjši, saj je vse bolj intenzivno prepleten na vseh področjih 

vsakdanjega življenja in poslovanja. Globalna povezanost se z razvojem informacijsko-

komunikacijskih tehnologij le še širi, poglablja in pospešuje. Meje prostora in časa postajajo 

vse bolj zabrisane. 

2.1 Globalizacija 

Besede globalizacija kljub pogosti uporabi (beseda se širše uporablja od konca 80. let prejšnjega 

stoletja) v SSKJ ni, jo je pa mogoče najti v SSKJ2 (prenovljeni SSKJ) in seveda v Slovarju 

novejšega besedja slovenskega jezika (2014), ki globalizacijo razlaga kot »proces, v katerem 

se svet spreminja, povezuje v gospodarsko in informacijsko enovito celoto«. 

Po Beckovem (2000, 19) mnenju je globalizacija najbolj uporabljena, zlorabljena in najredkeje 

opredeljena, verjetno najbolj napačno razumljena, najnebuloznejša in politično 

najučinkovitejša beseda zadnjih in tudi prihodnjih let. 

2.1.1 Opredelitev globalizacije 

Held in drugi (1999, 16) globalizacijo opredeljujejo kot proces, na katerega vpliva in ki se 

odraža v povečanju čezmejnega pretoka dobrin, storitev, denarja, ljudi, informacij in kulturnih 

značilnosti. 

Kot proces jo opredeljuje tudi Svetličič (1996, 78), in sicer da je globalizacija večdimenzionalen 

proces, ki vključuje ekonomske, politične, pravne in kulturne sestavine, ki skupaj tvorijo novo 

kakovost. 

2.1.2 Razvoj globalizacije 

Zametki globalizacije, sicer v preprostejši obliki trgovine in izmenjave blaga z različnih 

območij, segajo še v čas pred našim štetjem. Danes preplet povezanih poti, ki so povezovale 

Azijo z Evropo in severozahodno Afriko, zaradi zaželenosti kitajske svile imenujemo svilna 

cesta. Trgovske poti s svilo niso bile namenjene samo trgovanju s svilo, ampak tudi z drugimi 

dobrinami. Karavane so prenašale v smeri Kitajske zlato, drage kamne in zlasti steklo. V smeri 

proti Evropi so poleg svile tovorili tudi krzno, keramiko, porcelan, žad, bron, lošč in železo. 

Mnogi od teh izdelkov so, preden so dosegli končni cilj, bili izmenjani na poti, večkrat prešli iz 

rok v roke in pridobili vrednost. Trgovske poti so bile pomembne za trgovsko in kulturno 

izmenjavo, izmenjevali so si tudi znanje, ideje, kulture in bolezni. Na ta način so iz Azije v 

Evropo prišla številna pomembna tehnološka odkritja. Trgovina po svilni cesti je bila 
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pomemben dejavnik v razvoju velikih civilizacij Kitajske, Indije, antičnega Egipta, Perzije, 

Arabskega polotoka in antičnega Rima in je bila temelj za sodobni svet (Wikipedija, 2017). 

Globalizacija se je kot fenomen pojavila že v 16. stoletju sočasno z razvojem kapitalizma in 

industrializacije, razlagata Ruzzier in Kesič (2011, 19–20). Intenzivneje se je globalizacijski 

proces razvijal v 20. stoletju z uveljavitvijo kapitalizma kot prevladujočega svetovnega 

gospodarskega sistema. Razvoj je potekal v treh fazah, ki jih prikazujemo na sliki 1. 

Čeprav nekateri avtorji označujejo globalizacijo kot ekonomski fenomen, moramo upoštevati 

tudi sociološke, kulturne, finančne, tehnološke, okoljske in politične vidike. Gre za izrazito 

multidisciplinaren pojem s številnimi perspektivami. Tako kritikov kot zagovornikov 

globalizacije je veliko, še več pa polemik o njeni koristnosti in negativnih posledicah. Dejstvo 

je, da globalizacija terja svoj davek predvsem v socialnem razslojevanju in povečevanju 

neenakosti, po drugi strani pa ponuja številne izzive in priložnosti. 

Globalizacija je proces, dokončan v 20. stoletju, ki kapitalizem uveljavi kot prevladujoč 

svetovni sistem – ga razširi po svetu. Glede na lastnosti kapitalističnega sistema, ki jih ima že 

od svojih zametkov pred industrijsko revolucijo v 18. stoletju, se globalizacija ne pojavlja kot 

povsem samostojen pojav, ampak kot podaljšek ali končna faza teženj kapitalizma (Wallerstein 

1998, 32). 

Vendar ne moremo trditi, je proces dokončan. Pričakujemo lahko, da bo tudi nadaljnji razvoj 

globalizacije hiter, intenziven in dinamičen ter bo od vseh zahteval veliko mero inovativnosti, 

prilagodljivosti in proaktivnosti. 

 

Slika 1: Faze globalizacije 

Vir: Evropska komisija 2017, 6. 
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Po Dubrovskem (2006, 50–51) so na razvoj globalizacije vplivali naslednji dejavniki: 

‒ povečanje števila držav, ki iz zaprtih družbenopolitičnih in gospodarskih sistemov, ki so 

več let ovirali sproščeno trgovino, prehajajo na mednarodne tržne sisteme z zmanjšanimi 

ali ukinjenimi carinskimi omejitvami; 

‒ gospodarska intenzivnost, merjena s stopnjo rasti BDP, se preusmerja od razvitih držav v 

dežele v razvoju; 

‒ stalen in intenziviran tehnološki razvoj izpopolnjuje področje komunikacij – IT, logistika 

in telekomunikacije; 

‒ odpiranje (carinskih) meja za pretok izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in know-howa 

omogoča priložnosti za podjetja na novih trgih ter hkrati omogoča konkurentom vstop na 

domicilne trge teh podjetij; 

‒ povečevanje oziroma spreminjanje pričakovanj odjemalcev v smislu homogenizacije 

potreb povsod po svetu glede kakovosti izdelkov, spremljajočih storitev in cen; 

‒ obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti materialov in izdelkov, 

strukture stroškov, stopnje rasti, pridobljenih veščin ipd., kar pospešuje mednarodno 

izmenjavo in nastanek prilagojenih oblik sodelovanja, kot so strateška zavezništva in 

partnerstva. 

2.1.3 Globalna konkurenčnost 

V poslovnem smislu je globalizacija stanje mednarodnih trgovinskih, investicijskih, finančnih 

in človeških tokov, v katere se s svojimi aktivnostmi vključuje vedno več regij, držav in podjetij 

ter izdelkov, storitev, tehnologije, znanja, informacij in kapitala, ki na ta način tvorijo globalni 

trg, čeprav še vedno z lokalnimi posebnostmi (Dubrovski 2013, 39). 

Pomembno je upoštevati dejstvo, da je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen 

proces, ki vedno bolj ločuje zmagovalce od poražencev, a jih hkrati tudi nagrajuje za njihove 

uspehe, tržno usmerjeno delovanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v svoj prid 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 5). 

Konkurenco Makovec Brenčičeva in Hrastelj (2003, 131) opisujeta kot dinamičen proces in 

tekmo med posamezniki, ki se pojavi vedno, ko dve ali več strani težijo k nečemu, česar ne 

morejo vsi pridobiti. Pri tem poudarjata, da je mednarodno trženje ekonomskih subjektov edini 

pravi način konkuriranja v okoliščinah novih trgov. 

Dubrovski (2013, 41) izpostavlja, da se konkurenčni boj krepi na vseh (globalnih) trgih in da 

zgolj lokalna konkurenčnost v primeru odprtih trgovskih možnosti za preživetje in razvoj ni več 

dovolj. Globalizacija namreč zahteva globalno konkurenčnost. 
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Globalizacija trgov in konkurence sili podjetja h globalni učinkovitosti na področju posameznih 

funkcij (Jurše 1996, 89–90): 

‒ na področju nabave: k ustvarjanju globalne mreže dobaviteljev s pogostim 

racionaliziranjem števila dobaviteljev, s sistematizacijo nabav in prenosa razvoja 

komponent na ključne dobavitelje ter izboljšanje pogajalske pozicije do dobaviteljev; 

‒ na področju raziskav in razvoja (R&R): ustvarjanje strateških povezav s konkurenti in 

dobavitelji, skupni projektni razvojni timi, standardiziranje komponent, simultani 

inženiring in lociranje razvojnih enot blizu trga (odvisnost od zahtev odjemalcev na 

ključnih trgih); 

‒ na področju proizvodnje: racionalizacija proizvodnih obratov, prenašanje manj zahtevne 

proizvodnje v države s cenejšo delovno silo, osredotočanje zahtevnih faz proizvodnje na 

lokacijah z ustreznimi potenciali, delitev proizvodnje na posamezne faze in globalno 

optimiziranje cen ter stroškov; 

‒ na področju finančne funkcije: optimiziranje denarnih tokov in izkoriščanje razlik v ceni 

kapitala (obrestne mere), zniževanje obdavčevanja premoženja in dobička s sistemom 

transfernih cen, izkoriščanje lokalnih finančnih virov za naložbe, zavarovanje pred 

spremembami intervalutnih razmerij, izkoriščanje pozitivnih razlik v tečajih valut itd.; 

‒ na področju marketinga: globalna koordinacija in integracija aktivnosti (blagovne znamke, 

promocija), lokalno prilagajanje (prodajna in servisna mreža), izkoriščanje prednosti 

globalnega trga, ustvarjanje močnega tržnega položaja na vseh ključnih trgih; 

‒ na področju človeških virov: zaposlovanje lokalnega osebja, kroženje strokovnjakov med 

enotami po svetu, usposabljanje za delo v okolju različnih kultur, globalna mobilnost. 

Sodobne konkurenčne prednosti in s tem dinamika konkurenčnega okolja izhajajo iz podjetij, 

predvsem njihovih sposobnosti in zmožnosti razvoja novih prednosti, ki, dosežene na trgih, 

ženejo konkurenčna podjetja k pospešenemu razvoju in s tem k še intenzivnejši konkurenci. 

Notranje okolje podjetja mora spodbujati razvoj takšnih virov, ki v umestitvi v izbrano zunanje 

okolje omogočijo doseganje konkurenčnih prednosti s finančnim učinkom in razpoznaven tržni 

položaj v primerjavi s konkurenti, svetujeta Makovec Brenčičeva in Hrastelj (2003, 132–134). 

Pravzaprav so edina stalnica v tem svetu spremembe, ugotavljajo Makovec Brenčičeva in drugi 

(2009, 7), zato v sodobnem poslovnem okolju uspevajo le ofenzivno in proaktivno naravnana 

podjetja, ki znajo ustvarjati takšne konkurenčne prednosti, ki pritegnejo kupce in odjemalce, 

vendar ne le na nacionalnem, ampak predvsem na globalnem trgu. 

Globalizacija je poslovna usmerjenost, temelječa na predpostavki, da postaja svet vse bolj 

homogen. Ne le, da razlike med nacionalnimi trgi bledijo, temveč pri posameznih izdelkih 

povsem izginjajo. Posledično morajo tržniki globalizirati svoje strategije po posameznih trgih 

ali segmentih na teh trgih, da pridobijo prednosti, ki izvirajo s področja trga, stroškov, 

konkurenčnih dejavnikov in okolja (Czinkota in Ronkainen 1995, po Dubrovski 2004, 31). 
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Dubrovski (2006, 52) pri tem poudarja individualizacijo globalnega trga. Globalizacija vpliva 

na homogenizacijo potreb in povpraševanja, ponudba pa mora biti individualizirana, saj se le 

tako lahko proizvajalci ustrezno uveljavijo v globalni konkurenci. 

2.2 Internacionalizacija 

Proces vstopa na tuje trge imenujemo internacionalizacija. Internacionalizacija podjetja se 

začne, ko podjetje s svojimi izdelki oziroma storitvami vstopi na tuji trg. Tako 

internacionalizacija kot globalizacija sta danes soodvisno povezani, saj omogoča globalizacija 

rast internacionalizacije podjetij in tudi obratno (Makovec Brenčič idr. 2009, 19). Mednarodno 

poslovanje je najširši pojem mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne 

transakcije, ki na trgovinski ali netrgovinski način zajemajo dve ali več držav, razlaga 

Dubrovski (2006, 15). 

Med pojmoma internacionalizacija in globalizacija Dubrovski (2006, 49) vidi le manjše 

vsebinske razlike. Internacionalizacija se nanaša na proces, globalizacija pa na doseženo stanje. 

Pogoj za globalizacijo je proces internacionalizacije, globalizacija pa nastopa kot doseženo 

stanje popolne globalne internacionalizacije. 

Dubrovski (2013, 58–59) označuje internacionalizacijo tudi kot povečevanje aktivne udeležbe 

(države, panoge ali podjetja) v mednarodnem poslovanju. Internacionalizacija poslovanja 

(dejavnosti) ali podjetja (organizacije) se namreč nanaša na vse oblike ekonomskega 

sodelovanja v mednarodni menjavi izdelkov, storitev, tehnologije, informacij in znanja ter 

mednarodnem pretoku kapitala in zaposlenih. 

Povzamemo lahko, da sta internacionalizacija in globalizacija tesno in nerazdružljivo povezana 

pojma. Na splošno se pojem internacionalizacija nanaša na vse oblike mednarodnega 

ekonomskega sodelovanja in jo razumemo kot sopomenko za geografsko širjenje gospodarskih 

dejavnosti zunaj državnih meja. 

Z vidika smeri in poteka procesov in transakcij internacionalizacijo delimo na (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 20–21): 

‒ vhodno internacionalizacijo (naravnana navznoter), ki je običajno posledica vpliva tujih 

konkurentov na domačem trgu. Pomeni vstop ali širjenje in rast obsega poslovanja tujih 

podjetij na domačem trgu, najpogosteje z uvozom, licencami in skupnimi vlaganji v domači 

državi. Vhodno internacionalizacijo z vidika vključevanja podjetij zajemajo na primer 

nabava surovin in polizdelkov pri tujih dobaviteljih in strateška partnerstva na tehnološkem 

in logističnem področju; 

‒ izhodno internacionalizacijo (naravnana navzven), ki pomeni najbolj tradicionalno 

pojmovanje internacionalizacije, kar sta rast in razvoj poslovanja domačih podjetij prek 
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nacionalnih meja. Prvi vstop podjetja na tuji trg je temeljni pogoj za začetek 

internacionalizacije podjetja; 

‒ kooperativno internacionalizacijo, ki je oblika nekapitalskih povezav, kot so strateške 

povezave, sporazumi o sodelovanjih in partnerstvih, in v mednarodnem poslovanju podjetij 

dosega visoko stopnjo rasti. 

Internacionalizacija poslovanja ima pri razvoju podjetja dvojno vlogo, ugotavlja Dubrovski 

(2013, 195), saj prinaša priložnost ali celo edino možnost nadaljnjega razvoja podjetja, hkrati 

pa tudi stalno pretečo nevarnost, ki lahko podjetje privede na rob možnosti za preživetje. 

2.2.1 Motivi za internacionalizacijo 

V procesu odločanja za internacionalizacijo na podjetja vplivajo različni sprožilni dejavniki in 

za vstop na tuje trge se podjetja odločajo zaradi različnih vzgibov. Med pomembnejše motive, 

ki spodbujajo podjetja k širitvi obsega poslovanja prek nacionalnih meja, Ruzzier in 

Konečnikova (2007) uvrščata zasičenost domačega trga, omejujočo zakonodajo, želje po 

hitrejši rasti, učinkovitejše poslovanje podjetja, izboljšanje strateškega položaja podjetja in še 

mnogo drugih. Motive mednarodnega poslovanja podjetij avtorji pogosto delijo na proaktivne 

in reagibilne (Albaum idr. 1989, Czinkota idr. 1999, Hollensen 1998, po Makovec Brenčič idr. 

2009, 26). 

Proaktivni motivi so: 

‒ dobiček; 

‒ nagnjenost poslovodstva k mednarodnemu poslovanju; 

‒ tehnološke sposobnosti; 

‒ edinstven izdelek; 

‒ internacionalizacija kot strategija rasti; 

‒ tržne priložnosti na tujih trgih; 

‒ ekonomija obsega in prihrankov; 

‒ davčne in druge spodbude; 

‒ druge konkurenčne prednosti podjetja. 

Reagibilni motivi so: 

‒ konkurenčni pritiski; 

‒ majhen ali zasičen domači trg (ali v zatonu); 

‒ presežna proizvodnja, proste proizvodne zmogljivosti; 

‒ nepričakovana tuja naročila; 

‒ podaljševanje prodaje sezonskih izdelkov; 

‒ bližina kupcev in logističnih centrov; 

‒ spremembe prej restriktivnih predpisov; 

‒ ugodna tečajna razmerja. 
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Večina avtorjev spodbude za internacionalizacijo deli na notranje (izhajajoče iz podjetja) in 

zunanje (izhajajoče iz okolja) ter na dejavnike potiska in vleke. Dejavniki vleke so povezani z 

agresivnim nastopom podjetij, ki proaktivno iščejo priložnosti na tujih trgih. Dejavniki potiska 

nastopajo kot reagibilni motivi, ko so podjetja zaradi spremenjenih razmer prisiljena iskati 

rešitve na tujih trgih ali so kljub pasivnosti nenadejano vključena v mednarodno poslovanje 

(Ruzzier in Kesič 2011, 29–30). 

V nadaljevanju navajamo notranje in zunanje spodbude za nagnjenost k mednarodnem 

poslovanju (Hollensen 2004, Chaudhry in Crick 1997, po Makovec Brenčič idr. 2009, 27). 

Notranje spodbude: 

‒ dojemljivo poslovodstvo, ki spodbuja mednarodno poslovanje; 

‒ specifičen notranji dogodek, ki spodbudi ukrep; 

‒ uvoz kot oblika vhodne internacionalizacije in s tem vključenosti v mednarodno 

poslovanje; 

‒ naključni stranski izdelek; 

‒ presežna proizvodnja; 

‒ sodelovanje v mreži podjetij. 

Zunanje spodbude: 

‒ povpraševanje na trgu; 

‒ konkurenčna podjetja; 

‒ združenja in zveze, kjer podjetja pridobivajo informacije; 

‒ zunanji strokovnjaki; 

‒ vladni programi; 

‒ regionalne integracije; 

‒ neformalna srečanja managerjev. 

Internacionalizacije podjetja torej ne pogojujejo le priložnosti in ovire, ki jih prinaša zunanje 

okolje, temveč tudi dejavniki konkurenčnosti v podjetju – notranje okolje. Hkrati velja tudi 

obratno, saj proces internacionalizacije vpliva na konkurenčnost podjetja, stopnja 

internacionalizacije pa določa pomembnost dejavnikov zunanjega okolja. V mednarodno 

rastočem podjetju deluje nenehna prepletenost notranjih in zunanjih spodbud ter proaktivnih in 

reagibilnih motivov (Makovec Brenčič idr. 2009, 28). 

2.2.2 Ovire pri internacionalizaciji 

Podjetja se pri odločanju za mednarodno poslovanje spoprijemajo tudi z mnogimi ovirami, ki 

pa se ne pojavljajo le na začetni stopnji, temveč na vseh stopnjah internacionalizacije, 

poudarjata Ruzzier in Kesič (2011, 31). 
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Avtorja (prav tam) povzemata najpogostejše ovire pri internacionalizaciji: 

‒ cenovna nekonkurenčnost; 

‒ oteženo razumevanje tujih poslovnih praks; 

‒ omejene informacije za analizo tujih trgov; 

‒ neprimeren ali neizučen izvozni kolektiv; 

‒ nezadostne proizvodne zmogljivosti; 

‒ pomanjkanje vodstvenega kadra in časa; 

‒ nezmožnost financiranja izvoza; 

‒ pomanjkanje vladne podpore ali spodbud; 

‒ različni tuji proizvodni standardi; 

‒ nezmožnost najti predstavništvo; 

‒ visoki stroški (tveganje) izvoza; 

‒ neprimerni tuji distribucijski kanali; 

‒ logistična problematika in višina transportnih stroškov; 

‒ kulturne in jezikovne ovire; 

‒ visoke vstopne ovire (npr. carine); 

‒ močna tuja konkurenca; 

‒ omejujoče tuje zakonodaje; 

‒ neugoden menjalni tečaj. 

Ovire pri mednarodnem poslovanju izhajajo tako iz notranjega kot zunanjega okolja. 

Najpogostejše ovire pri mednarodnem poslovanju iz notranjega okolja so po Makovec 

Brenčičevi in drugih (2009, 29) pomanjkanje znanja in izkušenj iz mednarodnega poslovanja, 

pomanjkanje ustreznih informacij in zvez na mednarodnih trgih ter omejeni finančni viri za 

financiranje širitve poslovanja, proizvodnih zmogljivosti, tržnih poti in distribucije. Zunanji 

vplivi, ki ovirajo internacionalizacijo podjetja, so politična, finančna in poslovna tveganja. 

2.3 Slovenija v mednarodnem poslovanju 

Na izvozno in uvozno usmeritev države vpliva več dejavnikov, med katere Damijan (1996) kot 

najpomembnejše uvršča: velikost države oziroma gospodarstva, stopnjo gospodarske razvitosti, 

geografski položaj in družbenoekonomsko ureditev. 

Slovenska podjetja se vedno bolj aktivno vključujejo v procese globalizacije in 

internacionalizacije. Mednarodna menjava blaga in storitev je najpomembnejša oblika 

slovenskega čezmejnega ekonomskega povezovanja. 

Z vidika vključevanja Slovenije v svetovno trgovino Šenk Ileršičeva (2013, 41) opredeljuje za 

Slovenijo značilne dejavnike: 

‒ Slovenija je majhna država in precej odvisna od mednarodne trgovine; 

‒ stopnja razvitosti, merjena v BDP na prebivalca, je relativno visoka; 
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‒ odlična geografska lega; 

‒ stabilno politično in ekonomsko okolje; 

‒ kakovostna transportna in informacijsko-komunikacijska infrastruktura; 

‒ geografska koncentracija mednarodne menjave na evropske trge. 

Delež izvoza blaga in storitev v slovenskem BDP zadnja leta nenehno narašča in je v letu 2017 

dosegel že 82,2 %, kar je največ do zdaj. Uvoz blaga in storitev v BDP dosega manjši delež, ki 

je za leto 2017 bil 72,6 %. Trgovinska bilanca Slovenije že od leta 2009 izkazuje presežek, saj 

je letni saldo menjave s tujino od takrat pozitiven (Surs 2018a). 

 

Slika 2: Primerjava izvoza blaga in storitev ter uvoza blaga in storitev v deležu BDP v 

Republiki Sloveniji 

Vir: Surs 2018a. 

Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo je bila tako kot prejšnja leta ena izmed 

najvišjih med državami članicami EU-28. Večje deleže izvoza blaga in storitev od Slovenije so 

izkazovali Luksemburg, Malta, Irska, Slovaška, Madžarska, Nizozemska in Belgija. Pri uvozu 

blaga in storitev sta večje deleže poleg navedenih dosegli še Litva in Estonija. Za primerjavo v 

preglednici 1 navajamo 10 držav EU z največjimi deleži izvoza in uvoza blaga in storitev v 

deležih BDP. 
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Preglednica 1: Evropske države z največjimi deleži izvoza ter uvoza blaga in storitev v 

deležih BDP za leto 2017 

Država Delež izvoza blaga in 

storitev (v % BDP) 

 Država Delež uvoza blaga in 

storitev (v % BDP) 

Luksemburg 230,0 %  Luksemburg 194,0 % 

Malta 133,2 %  Malta 116,0 % 

Irska 120,0 %  Slovaška 92,9 % 

Slovaška 96,3 %  Irska 87,9 % 

Madžarska 90,1 %  Belgija 83,4 % 

Nizozemska 86,5 %  Madžarska 82,3 % 

Belgija 84,7 %  Litva 79,3 % 

Slovenija 82,2 %  Nizozemska 74,8 % 

Litva 81,3 %  Estonija 73,3 % 

Češka 79,3 %  Slovenija 72,6 % 

EU-28 45,7 %  EU-28 42,2 % 

Vir: Eurostat 2018a, Eurostat 2018b. 

Delež slovenskega izvoza v svetovnem merilu je zanemarljiv in je bil leta 2015 le 0,16 %, še 

nekoliko manjši pa je delež uvoza, ki je bil leta 2014 0,15 % (TheGlobalEconomy 2018). 

Kesič v članku Naredove (2011) opozarja, da slovenski izvoz v globalnih okvirih postaja vedno 

manj konkurenčen, in kot eno izmed poglavitnih strateških ovir navaja preveliko odvisnost 

slovenskega gospodarstva od trgov EU, kamor Slovenija izvozi večino vsega svojega blaga. 

V preglednici 2 navajamo za Slovenijo najpomembnejše gospodarske partnerske države na 

področjih uvoza in izvoza. 

  



 

14 

Preglednica 2: Izvoz in uvoz po državah, Slovenija, leto 2017 

Država 

izvoza 

Vrednost 

(v mio. EUR) 

Delež 

(v %) 

 Država 

uvoza 

Vrednost 

(v mio. EUR) 

Delež 

(v %) 

Celoten izvoz 28.222 100,0 %  Celoten uvoz 27.562 100,0 % 

Nemčija 5.706 20,2 %  Nemčija 5.236 19,0 % 

Italija 3.244 11,5 %  Italija 4.321 15,7 % 

Hrvaška 2.249 8,0 %  Avstrija 2.950 10,7 % 

Avstrija 2.171 7,7 %  Hrvaška 1.509 5,5 % 

Francija 1.570 5,6 %  Francija 1.174 4,3 % 

Poljska 869 3,1 %  Madžarska 1.072 3,9 % 

Srbija 843 3,0 %  Nizozemska 914 3,3 % 

Rusija 839 3,0 %  Kitajska 855 3,1 % 

Madžarska 747 2,6 %  Poljska 804 2,9 % 

BiH 733 2,6 %  Češka 724 2,6 % 

Vir: Surs 2018b. 

Podatki za leto 2017 (Surs 2018c) kažejo, da je Slovenija kar 80 % blaga in storitev uvozila iz 

držav članic EU, prav tako je na trge EU izvozila več kot 76 % celotnega izvoza. Slovensko 

gospodarstvo je torej preveč vezano na mednarodno sodelovanje z državami EU, kar ga 

strateško postavlja v precejšnjo odvisnost od dogodkov na evropskih trgih. Izvoz Slovenije je 

geografsko zelo slabo diverzificiran. Kritična pomanjkljivost se kaže predvsem na hitro rastočih 

trgih BRICS, kjer delež slovenskega izvoza dosega le 4,7 % in je, predvsem zaradi uvoza s 

Kitajske pa tudi iz Indije in Brazilije, celo nekoliko manjši od deleža uvoza s trgov BRICS, ki 

je 5,6 %. Slovenska podjetja v Rusijo izvažajo precej več kot iz nje uvažajo, na splošno pa je 

prisotnost na hitro rastočih trgih zelo slaba, kar je sicer v precejšnjem nasprotju s svetovnimi 

globalizacijskimi trendi.  

Jakličeva (Nared 2011) opozarja tudi na pomen azijskih trgov v prihodnosti in premajhno 

prisotnost slovenskih podjetij na Poljskem, v Rusiji in Turčiji, ki veljajo za trge z velikimi obeti 

rasti.  

Da je mednarodno poslovanje za Slovenijo kot majhno državo ključno, poudarja tudi Šenk 

Ileršičeva (2013, 40), saj je njeno vključevanje v mednarodne tokove ter posledično velik delež 

izvoza in uvoza v BDP zanjo temeljni pogoj za razvoj, konkurenčnost in ne nazadnje tudi za 

gospodarsko preživetje. 
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2.4 Vrste podjetij v mednarodnem poslovanju 

Na globalnem trgu delujejo in poslujejo številna različna podjetja, ki jih običajno delimo na 

velika ter na mala in srednja podjetja. Med njimi in njihovim delovanjem je nekaj bistvenih 

značilnosti, ki se kažejo v njihovih strategijah internacionalizacije, aktivnostih in obsegu 

mednarodnega poslovanja. Velika podjetja so običajno bolj prevladujoča, imajo večje denarne, 

kapitalske, naložbene in marketinško-prodajne potenciale, a so hkrati bolj toga, manj 

prilagodljiva in manj odzivna v primerjavi z malimi podjetji, ki delujejo v mednarodnem 

poslovanju (Ruzzier in Kesič 2011, 38). 

Internacionalizacija kot proces poteka v vsakem podjetju glede na njegove posebnosti 

(preteklost, način poslovanja, konkurenčne prednosti ipd.) drugače, zato so posamezna podjetja 

lahko na različnih (prehodnih) stopnjah (Dubrovski 2013, 60): 

‒ domače podjetje: poslovanje je tako pri nabavi kot pri prodaji predvsem na domačem trgu, 

tudi glavni konkurenti prihajajo z domačega trga, usmerjenost je etnocentrična; 

‒ mednarodno podjetje: večinska usmerjenost je še vedno na domačem trgu, vendar se že 

izkoriščajo priložnosti na tujih trgih, usmerjenost je le deloma policentrična; 

‒ večnacionalno podjetje: upoštevajo se razlike med posameznimi trgi (državami), ki se jim 

prilagajajo izdelki in trženjske strategije, govorimo že o poli- in regiocentrični 

usmerjenosti; 

‒ globalno podjetje: upoštevajo se globalni tržni segmenti, konkurenca in strategije so 

globalne, usmerjenost je geocentrična. 

Ruzzier in Kesič (2011, 39–40) glede na obseg, načine, stopnjo, oblike, dosežene aktivnosti 

izvajanja mednarodnega poslovanja in doseženo stopnjo razširjenosti mednarodnega 

poslovanja opredeljujeta naslednje vrste podjetij: 

‒ začetniki v mednarodnem poslovanju: podjetja, ki šele začenjajo prve aktivnosti v 

mednarodnem poslovanju; raziskujejo potencialne trge, snujejo strategije in načine vstopa 

na tuje trge, iščejo potencialne partnerje in občasno izvedejo izvozni ali uvozni posel; 

‒ občasni izvozniki ali uvozniki: podjetja občasno izpeljejo uvozne ali izvozne posle, vendar 

nimajo zasnovane trajne strategije internacionalizacije; 

‒ pretežni izvozniki ali uvozniki: podjetja, ki večino prodaje ali nabave ustvarijo na tujih 

trgih, a na njih še nimajo nobene druge poslovne aktivnosti; 

‒ mednarodno podjetje: preprostejši načini mednarodnega poslovanja (izvoz, deloma lastne 

marketinške in prodajne aktivnosti) na omejenem številu trgov; mednarodna podjetja 

običajno že ustanavljajo lastne entitete v tujini; 

‒ večnacionalno podjetje: izvajanje različnih aktivnosti v mednarodnem poslovanju 

(proizvodnja, raziskave in razvoj, snovanje in oblikovanje izdelkov) na več tujih trgih, ima 

strukturo lastnih podjetij in podružnic, hčerinskih oziroma odvisnih podjetij, s katerimi 

izvaja različne poslovne aktivnosti in jih povezuje v smiselne poslovne celote; 



 

16 

‒ globalno podjetje: običajno je z vsemi svojimi najpomembnejšimi aktivnostmi neposredno 

prisotno na večini ključnih svetovnih trgov, kjer izvaja vse aktivnosti; globalna podjetja 

stremijo k optimizaciji vseh poslovnih procesov v globalnem tržnem okolju, vsi poslovni 

procesi so celovito globalno upravljani, običajno precej centralistično. 

Velikost podjetja je velikokrat posledica in odraz ustanoviteljeve/vodstvene vizije, zmožnosti, 

vodstvenih sposobnosti in značilnosti panoge, zato med spremenljivkami internacionalizacije 

prav velikosti podjetij posvečajo največ zanimanja (Ruzzier in Kesič 2011, 43). 

2.4.1 Velika podjetja v mednarodnem poslovanju 

Podjetja, ki dosežejo visoko stopnjo internacionalizacije, imenujemo večnacionalna, 

multinacionalna podjetja ali multinacionalke. Večnacionalno podjetje ni sinonim za velike 

korporacije, čeprav skoraj ni mogoče, da v svetovnem merilu veliko podjetje ne bi bilo tudi 

večnacionalno. Obratno ne drži vedno, saj so večnacionalna podjetja lahko tudi mala in srednja 

podjetja, pojasnjuje Dubrovski (2006, 69). 

Velika podjetja imajo v mednarodnem poslovanju določene značilnosti in določene prednosti 

pred malimi in srednjimi podjetji. Zanje velja (Ruzzier in Kesič 2011, 44), da: 

‒ imajo večjo pogajalsko moč in vpliv tako v okolju kot pri sklepanju poslov; 

‒ imajo večjo finančno moč; 

‒ so bolj strukturirana; 

‒ imajo ločeno strateško in operativno načrtovanje in delovanje; 

‒ jim večji obseg prodaje in tržni deleži omogočajo celovito boljšo konkurenčnost; 

‒ lažje financirajo raziskave in razvoj; 

‒ preprosteje obvladujejo intelektualno in industrijsko lastnino; 

‒ lažje vlagajo v marketinške in prodajne aktivnosti; 

‒ jim večje število zaposlenih, več sredstev in boljši dostop do informacij omogočajo, da, ne 

glede na oblike vstopa, lažje vstopajo na tuje trge. 

Precej prednosti torej temelji na sredstvih in geografsko razpršeni prisotnosti, hkrati pa so velika 

podjetja v primerjavi z malimi in srednjimi podjetji zaradi centraliziranega poslovanja 

počasneje odzivna, manj prilagodljiva in težje spreminjajo svoje poslovne strategije in 

usmeritve, še dodajata Ruzzier in Kesič (2011, 45). 

2.4.2 Mala in srednja podjetja v mednarodnem poslovanju 

Tako za Evropo kot za Slovenijo velja (Šenk Ileršič 2013, 87), da po številu podjetij 

prevladujejo mikro podjetja (v Sloveniji po trenutnem zakonu o gospodarskih družbah z do 

deset zaposlenih, čistimi prihodki od prodaje pod 700.000 evrov ter vrednostjo aktive pod 
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350.000 evrov, op. p.). Podatki Sursa (2018d) za leto 2016 izkazujejo, da je delež mikro podjetij 

med vsemi aktivnimi podjetji v Sloveniji kar 95 %. 

Ocenjuje se, da je prav majhnost malih in srednjih podjetij njihova največja hiba pri  

mednarodnih aktivnostih. Poleg majhnosti se spoprijemajo tudi s pomanjkanjem vseh vrst 

virov, oteženimi možnostmi plačila visoko sposobnega kadra, preveliko osredotočenostjo na 

tekoče poslovanje in pomanjkanjem strateške usmerjenosti ter omejenimi zmožnostmi 

pridobivanja lokalnih informacij (Ruzzier in Kesič 2011, 46–47). 

Prednosti malih in srednjih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji so predvsem (prav tam): 

‒ možnost delovanja v tržnih nišah; 

‒ visoki standardi in individualizirani izdelki ali storitve ob ohranjanju fleksibilne strukture 

cene; 

‒ fleksibilnost prek koncentracije odločanja, dober odzivni čas in hiter pretok informacij; 

‒ boljša možnost prilagajanja spremenjenim tržnim razmeram in zahtevam odjemalcev; 

‒ zmožnost obvladovanja čezmerne birokracije in bolj osebna komunikacija. 

Ko gre za ocenjevanje razvojnih možnosti, imajo mala in srednja podjetja v primerjavi z 

velikimi precej težav. Kljub temu ne gre zanemariti, da imajo prav zaradi svojih prednosti in 

nenehnega hitrega izkoriščanja tržnih priložnosti pomemben delež v gospodarski strukturi 

posameznih držav. Poslovna prepletenost in soodvisnost malih in velikih podjetij lahko privede 

do sinergijskih učinkov celotnega gospodarstva in poslovne simbioze (Dubrovski 2006, 84). 

Izsledki raziskave Evropske komisije (2010) so pokazali, da četrtina malih in srednjih podjetij 

iz držav EU izvaža ali je v obdobju zadnjih treh let izvažala. Partnerske države so večinoma 

druge evropske države, saj je več kot tri četrtine izvoza MSP usmerjenega na evropski trg. Med 

stopnjo internacionalizacije in velikostjo MSP je bila ugotovljena neposredna povezava – večje 

ko je podjetje, bolj je internacionalizirano. Ugotovljena pa je bila tudi obratna povezava med 

številom prebivalstva v matični državi MSP in stopnjo njene mednarodne aktivnosti. 

Internacionalizirana MSP ustvarjajo več delovnih mest. Rast zaposlovanja v mednarodno 

aktivnih podjetjih je 7 %, pri MSP brez mednarodnih aktivnosti pa le 1 %. Prav tako so 

mednarodno aktivna podjetja bolj inovativna, saj jih je več kot četrtina uvedla nove izdelke ali 

storitve. Internacionalizacija MSP se dvakrat pogosteje začenja z uvozom (39 %) kot z izvozom 

(18 %). Ugotovitev raziskave je tudi, da so evropska MSP bolj internacionalizirana od 

ameriških in japonskih MSP. 

Za vse organizacije, ki se vključujejo v mednarodno poslovanje, ne glede na njihovo velikost, 

velja, da je njihov uspeh na tujem trgu v veliki meri odvisen od njihovih strategij mednarodnega 

poslovanja.  
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2.5 Temeljna strateška vprašanja in management mednarodnega poslovanja 

Strateški management Biloslavo (2006, 54) opredeljuje kot proces ustvarjalnega snovanja, 

izbire in implementacije razvojnih možnosti, ki pomembno vplivajo na dolgoročno uspešnost 

organizacije s postavljanjem smernic za njeno delovanje ter z ustvarjanjem skladnosti med 

temeljnimi zmožnostmi organizacije in okoljem, v katerem ta deluje. 

Načrtovanje je analiziranje organizacije in razmišljanje o možnih usmeritvah, je pot do cilja. 

Skupno ime za doseganje ciljev je strategija, skupno ime za cilje in doseganje ciljev pa politika 

organizacije. Cilj ali smoter je namera, ki jo uresničimo s strategijo (Biloslavo 2006, 42–43). 

Strateško načrtovanje se ukvarja s snovanjem novih temeljnih zmožnosti organizacije, v 

strateški načrt vključene strategije pa seveda niso trajne in večne, temveč se ukinjajo, 

nadomeščajo, dopolnjujejo in spreminjajo, še poudarja Biloslavo (2006, 59, 66). 

Ko se podjetje odloči za aktivno sodelovanje v mednarodnem poslovanju, mora management 

mednarodnega sodelovanja odgovoriti na vsaj štiri strateška vprašanja (Vezjak 1987, 14–21, 

31): 

‒ zakaj poslovati mednarodno in kaj plasirati na svetovni trg; 

‒ katere tuje trge vključiti; 

‒ kako vstopiti na izbran tuji trg; 

‒ kako nastopiti na izbranem tujem trgu. 

 

Slika 3: Ključne dimenzije internacionalizacije poslovanja 

Vir: Konečnik Ruzzier 2011, 42. 
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Iz odgovorov na navedena vprašanja je mogoče razviti model mednarodnega poslovanja, na ta 

vprašanja pa ni mogoče odgovoriti brez načrtnega in sistematičnega pristopa, ki zajema (Jurše 

1993, 307): 

‒ strateško analizo mednarodnega okolja, lastnih zmožnosti in potencialov podjetja, ki 

morajo odkriti temeljne tržne priložnosti, tveganja in ovire na tujih trgih, na drugi strani pa 

jasno nakazati ključne prednosti in slabosti podjetja kot internega okvira za izkoriščanje 

tržnih priložnosti in krepitve lastnih zmožnosti; 

‒ strateško načrtovanje ciljev in strategij, ki so vpete v okvir zmožnosti podjetja in 

prepoznanih razmer delovanja v podjetju; 

‒ izvedbo in organiziranost marketinških aktivnosti, ki morajo zagotoviti uresničevanje 

zastavljenih strategij za doseganje opredeljenih ciljev in tudi sprotno prilagajanje 

spremembam v okolju; 

‒ strateški nadzor, ki zagotavlja povratno informacijo iz okolja v proces strateškega 

managementa mednarodnega marketinga za sprotno preverjanje stopnje doseganja 

zastavljenih ciljev, tekočega usmerjanja in prilagajanja načrtov ugotovljenim spremembam 

v mednarodnem okolju. 

Grant (1991, 114) opredeljuje strategijo kot skladnost med notranjimi viri in spretnostmi 

organizacije ter priložnostmi in tveganji, ki izhajajo iz zunanjega okolja2. Njegov pristop k 

snovanju strategij temelji na predpostavkah, da glavna usmeritev za strategijo organizacije 

izhaja iz notranjih virov in sposobnosti ter da so ti temeljni vir dobička organizacije (Grant 

1991, 116). Pristop prikazuje slika 4. 

 

                                                 

2 Angl.: Strategy has been defined as "the match an organization makes between its internal resources 

and skills . . . and the opportunities and risks created by its external environment." 
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Slika 4: Pristop sodobne teorije virov in sposobnosti kot temelj strategij 

Vir: Grant 1991, 115. 

Temelj snovanja strategije je iskanje dobrega konkurenčnega položaja v panogi ali na področju, 

na katerem je konkurenca (Porter 1979, 137). Silnice, ki vplivajo na konkurenčnost panoge, so 

prikazane na sliki 5 in vključujejo nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo, pogajalsko 

moč dobaviteljev, pogajalsko moč kupcev, nevarnost pojava nadomestkov in rivalstvo med 

konkurenti v panogi (prav tam, 138–143). 

 

Slika 5: Analiza privlačnosti panoge z modelom petih silnic 

Vir: Porter 1979, 141. 
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Slika 4: Model skupin določljivk pr ivlačnosti panoge 

Vir: Porter, 1985, 5 

 
Po Porterjevem mnenju konkurenčna prednost raste predvsem iz vrednosti, ki jo podjetje 

ustvarja za svoje kupce in ki presega proizvodne stroške. Vrednost je to, kar so kupci 

pripravljeni plačati (Porter, 1998, 4). 

 

 
Analizirajte konkurenco v panogi s pomočjo Porterjevega modela za vaše 

podjetje ali s.p.! Pri tem si pomagajte z opredelitvami posameznih dejavnikov v 

nadaljevanju.  

 

 
3.2.3.2 Nevarnost vstopa novih konkurentov 

 

Vstop novih konkurentov v panogo lahko poveča proizvodne kapacitete panoge, željo po 

pridobitvi tržnega deleža in pozicijo ter nove načine zadovoljevanja potreb porabnikov 

(Keegan, Schlegelmilch, 2001, 333). 

 

Nova podjetja z vstopom v panogo prizadenejo obstoječo konkurenco na dva načina. Novi 

konkurenti prevzamejo del poslov obstoječih konkurentov, na drugi strani pa se zmanjša 

koncentracija na trgu, to poveča tekmovalnost v panogi, kar se odrazi v znižanju marž in v 

končni fazi tudi v zmanjšanem dobičku obstoječih podjetij v panogi (Artač, 2003, 315).  

 

 

3.2.3.3 Pogajalska moč kupcev 

 

Pogajalsko moč imajo zlasti večji kupci, za katere je značilno predvsem, da so zahtevni, z 

individualnimi željami. Ti lahko pri velikih naročilih pritiskajo na zniževanje cene ali na 

odobritev dodatnih popustov ali pa zagrozijo z odhodom h konkurenci (Sfiligoj, 1999, 98). 

 

Pogajalska moč malih kupcev se ravno tako odraža v izbiri tistega ponudnika izdelkov, ki bo 

cenejši in bo ponudil boljšo storitev, ter se z morebitnim vstopom novih konkurentov nenehno 

povečuje. 
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Temeljne strategije do konkurentov so lahko (Tavčar 1997, 115): 

‒ vodja trga, ki ima vodilno vlogo v tržnem segmentu panoge, v kateri posluje; 

‒ tekmeci, ki tekmujejo za vodilno vlogo v tržnem segmentu panoge z vodjem trga; 

‒ sledilci, ki sledijo vodji trga in tekmecem, vendar jih le malo ovirajo; 

‒ specialisti ali nišerji, ki delujejo v segmentih trga, premajhnih za večje konkurente. 

Temeljne splošne strategije do partnerjev, ki jih navaja Porter (1980, 34–46) in jih prikazujemo 

na sliki 6, so le tri: 

‒ strategija nizkih stroškov, privlačnih cen in velikega tržnega deleža; 

‒ strategija diferenciacije; 

‒ strategija osredinjenja. 

Uporaba strategije nizkih stroškov, privlačnih cen in velikega tržnega deleža je pogojena z 

dovolj velikim trgom in ustreznimi zmogljivostmi organizacije. Stroški poslovanja morajo biti 

dovolj nizki, da še omogočajo primerno donosnost. Strategija diferenciacije podjetju zaradi 

edinstvenega izdelka ali storitve, ki z dodano vrednostjo učinkoviteje zadovoljuje želje in 

potrebe odjemalcev v ožjem tržnem segmentu, omogoča večjo varnost in boljšo donosnost. V 

poštev pride predvsem v primeru, ko imajo odjemalci specifične potrebe, ki jih konkurenca 

slabo zadovoljuje. Bistvena tveganja navedene strategije so višji stroški zaradi diferenciranja, 

tveganje odločitve odjemalcev za cenejše, nediferencirane izdelke in konkurenti posnemovalci. 

Strategija osredinjenja z omejitvijo nabora izdelkov in trgov zaradi specializacije omogoča tudi 

boljšo donosnost uporabljenih virov in optimizacijo obsega dejavnosti glede na razpoložljiva 

sredstva (Porter 1980 in 2004). 

 

Slika 6: Porterjeve generične strategije 

Vir: Porter 2004, 39. 

Mednarodnega poslovanja se ni mogoče lotiti brez načrtnega, skrbno pripravljenega in 

sistematičnega pristopa. Takšen pristop sicer še ne pomeni, da je uspeh v izvoznem poslu 

zagotovljen, se pa na ta način uspehu močno približamo, hkrati pa zmanjšujemo različna 

tveganja, ki bi lahko usodno vplivala na razvoj podjetja, poudarja Dubrovski (2013, 126). 
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3 OBLIKE IN NAČINI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Odločitev o izboru strategije vstopa na mednarodne trge ni preprosta, saj mora podjetje pri 

odločitvi upoštevati številne dejavnike. Pri izboru načina vstopa je treba opredeliti tudi oceno 

tveganja in kontrole. Ruzzier in Kesič (2011, 55) razlikujeta dejavnike, ki vplivajo in pogojujejo 

načine vstopa in vsebino mednarodnega poslovanja na: 

‒ notranje dejavnike: velikost in pomen podjetja, izkušnje z mednarodnim poslovanjem in 

prilagoditev izdelka ali storitve potrebam trga ali tržnega segmenta; 

‒ zunanje dejavnike: sociokulturne razlike, deželno tveganje, velikost in rast trga, trgovinske 

omejitve, dostopnost distribucijskih in tržnih poti ter intenzivnost konkurence. 

Pri izbiri načina vstopa na tuji trg Dubrovski (2013, 225) kot ključne dejavnike navaja 

značilnosti sestavin mednarodnega okolja ciljnega trga, način poslovanja in z njim povezane 

značilnosti izdelkov ali storitev, značilnosti in posebnosti konkurence na ciljnem trgu in z njo 

povezanega tveganja, strateške usmeritve in cilje podjetja ter razpoložljive zmožnosti in 

sredstva podjetja. 

Glede na vse dejavnike imajo podjetja možnost izbire med izvoznimi, pogodbenimi in 

investicijskimi oblikami vstopa, ki so prikazani na sliki 7 in jih podrobneje obravnavamo v 

nadaljevanju. 

Vsak način ima svoje prednosti in slabosti, kar pomeni, da ni idealne strategije vstopa na trg. 

Različna podjetja lahko uporabijo različne načine vstopa na isti trg, prav tako pa lahko eno 

podjetje za različne trge uporabi različne načine vstopa (Konečnik Ruzzier 2011, 43). 

Iz Izvoznega priročnika za mala in srednje velika podjetja (2001, 41) povzemamo nasvet, da se 

lahko podjetja, ki vstopajo na sorazmerno dostopen trg, ki je precej podoben domačemu, 

odpovejo pomoči posrednikov in začnejo neposredno prodajo. V primeru zahtevnejšega trga, 

kjer bi lahko kulturne razlike, zapletena lokalna poslovna praksa in neznano pravno okolje 

močno povečali tveganja, si morajo podjetja poiskati lokalnega partnerja, prek katerega lahko 

izkoriščajo poslovne priložnosti. Vsako strategijo je treba gledati z vidika podjetja, ki jo vodi, 

in ciljnega trga. 
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Slika 7: Oblike vstopa podjetij na izbrane tuje trge 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003. 

V preglednici 3 povzemamo temeljne značilnosti izvoznega, pogodbenega in naložbenega 

načina vstopa na tuji trg. 

Preglednica 3: Temeljne značilnosti načinov vstopa na tuji trg 

Značilnosti Izvozni način Pogodbeni način Naložbeni način 

Nadzor majhen srednji velik 

Tveganje majhno srednje/veliko majhno 

Sredstva majhna srednja/velika velika 

Fleksibilnost velika srednja velika  

Lastništvo majhno srednje/veliko veliko 

Vir: Paliwoda in Ryans 1995, 19, po Dubrovski 2013, 227. 

3.1 Izvozne oblike vstopa 

Izvozni načini vstopa so zaradi svoje preprostosti, majhnega tveganja in sorazmerno majhnih 

potrebnih virov najpogostejši način vstopa MSP in podjetij, ki z internacionalizacijo šele 

začenjajo (Ruzzier in Kesič 2011, 55). Izvozni načini vstopa so tudi v praksi slovenskih podjetij 

najpogostejši, pri tem pa razlikujemo neposredne, posredne in kooperativne oblike izvoza. 

Oblike vstopa na 
mednarodne trge 

Izvozne oblike 

Direktni izvoz 

Indirektni izvoz 

Kooperativni izvoz 

Pogodbene oblike 

Pogodbena proizvodnja 

Licenčno poslovanje 

Franšizing 

Skupna vlaganja 

Strateške zveze 

Investicijske oblike 

Neposredne tuje investicije 

Portfelj investicije 



 

24 

3.1.1 Neposredni izvoz 

Neposredni izvoz pomeni neposreden stik proizvajalca in ponudnika izdelka ali storitve z 

odjemalcem ali tudi s končnim potrošnikom na tujem trgu. Navadno gre za sodelovanje z 

zastopniki ali distributerji. V primerjavi s posrednimi oblikami izvoza je neposredni izvoz 

zrelejša stopnja internacionalizacije podjetja (Dubrovski 2013, 231). 

Preglednica 4: Prednosti in slabosti neposrednega izvoza 

Prednosti Slabosti 

Neposreden stik s tujimi odjemalci Stopnja poslovnega in plačilnega tveganja 

Krajše tržne in distribucijske poti Potrebno dobro poznavanje trga 

Večja fleksibilnost Investicija v organizacijo prodaje 

Dotok povratnih informacij Zahteva po izkušenih kadrih  

Dostop do izkušenj na lokalnih trgih Potrebno znanje tujih jezikov 

Lokalna prodajna ali poprodajna storitev Nizka stopnja nadzora nad tržnimi cenami 

Krepitev lastnega ugleda Komunikacijske težave, kulturološke 

razlike 

Vir: Hollensen 1998, po Dubrovski 2013; Makovec Brenčič idr. 2009; Makovec Brenčič in Hrastelj 

2003; Ruzzier in Kesič 2011. 

3.1.2 Posredni izvoz 

Pri posrednem izvozu podjetje nastopa izključno kot proizvajalec, poslovne dejavnosti in 

prodajo na izbranem tujem trgu pa prevzamejo različna trgovska podjetja v državi izvoza (Šenk 

Ileršič 2013, 244). Najpogostejše posredne oblike izvoza navajajo Makovec Brenčičeva in drugi 

(2009, 78): 

‒ oprtni izvoz: oblika vstopne strategije na tuji trg, pri čemer že uveljavljeno podjetje, ki želi 

razširiti svoje poslovanje na tujem trgu, prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja; 

‒ komisionar: lahko nakupni ali prodajni, ki sklepa posle v svojem imenu, vendar za tuj 

račun; 

‒ posli a conto meta: vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli, pri 

čemer posle sklepata nakupni komisionar za uvoznika in prodajni komisionar za izvoznika; 

‒ izvozni trgovec ali izvozni posrednik: kupuje in prodaja blago v svojem imenu in za svoj 

račun; 

‒ izvozne trgovske družbe: običajno trgovske družbe s tradicijo trgovanja na posameznih 

blagovnih področjih ali geografskih območjih; 

‒ izvozna združenja in konzorciji: specializirana združenja iz posameznih dejavnosti, ki 

lahko posredujejo na nekem področju delovanja. 
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Preglednica 5: Prednosti in slabosti posrednega izvoza 

Prednosti Slabosti 

Potrebno manj znanja in izkušenj v MP Nadzor nad trženjskim spletom le za izdelek 

Odprodaja presežnih kapacitet Višji stroški zaradi posrednikov 

Omejena angažiranost in investicije Pomanjkanje stika s trgom in kupci 

Visoka stopnja tržne razpršenosti Ni povratnih informacij s trga 

Minimalno tržno in politično tveganje Omejene izkušnje, povezane z izdelkom 

Nizko poslovno in plačilno tveganje Primerno le za določene fizične produkte 

Raziskava trga ni potrebna Ni nadzora nad distribucijo in poprodajnimi 

storitvami 

Vir: Hollensen 1998, po Dubrovski 2013; Makovec Brenčič idr. 2009; Makovec Brenčič in Hrastelj 

2003; Ruzzier in Kesič 2011. 

3.1.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz je začasna ali stalna oblika sodelovanja z drugimi izvoznimi podjetji, 

predvsem izvoznimi združenji ali konzorciji. Način je posebno primeren za majhna podjetja, ki 

nimajo ne izkušenj ne znanja, potrebnega za neposreden izvoz, in je najbolj pogost v zrelih in 

konkurenčno zelo zasičenih dejavnostih (Šenk Ileršič 2013, 245–246). 

Preglednica 6: Prednosti in slabosti kooperativnega izvoza 

Prednosti Slabosti 

Deljena poslovna in plačilna tveganja Tveganje neusklajenosti odnosov 

Zagotovljeni distribucijski kanali Odvisnost od sodelujočih partnerjev 

Zagotovljene poprodajne storitve Ni neposrednega poznavanja trga in kupcev 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003; Makovec Brenčič idr. 2009. 

3.2 Pogodbene oblike vstopa 

Pogodbene oblike vstopa Šenk Ileršičeva (2013, 247) opredeljuje kot vmesno organizacijsko 

obliko med izvozom in neposrednimi tujimi investicijami. Izhodišče za pogodbeno obliko je 

sklenjena pogodba za prenos proizvodnje ali druge poslovne funkcije s poslovnim partnerjem 

na tujem trgu. 

Razlika med izvoznimi in pogodbenimi oblikami vstopa na trg je velika: v primeru izvoznih 

oblik podjetje doma proizvedene izdelke ali storitve izvozi na tuji trg, s pogodbenimi oblikami 

sodelovanja pa se na tuji trg najpogosteje prenese proizvodnja oziroma znanje za njen razvoj 

(ali pri storitvah razvoj procesov). Vzvodi razvoja pogodbenih oblik so: približanje kupcem, 

zmanjševanje proizvodnih stroškov, skrajšanje tržne poti, nižanje transportnih stroškov, izogib 
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omejitvam vstopa in oblike pospeševanja lokalne proizvodnje, kot so subvencije in spodbude. 

Najpogostejše pogodbene oblike vstopov so licenčno poslovanje, franšizing, pogodbena 

proizvodnja, skupna vlaganja in strateške zveze (Makovec Brenčič idr. 2009, 82–83). 

3.2.1 Pogodbena proizvodnja 

Pri pogodbeni proizvodnji gre za relokacijo proizvodnje s pogodbo med pogodbenikom kot 

proizvajalcem ene države in poslovnim partnerjem kot proizvajalcem v drugi državi. 

Pogodbenik pri tem razen proizvodnje ali montaže ohrani vse druge poslovne funkcije. 

Pogodbena proizvodnja je lahko ekonomska, zmogljivostna ali specializirana (Šenk Ileršič 

2013, 247). 

Čeprav je namen pogodbene proizvodnje ustvarjati ekonomske učinke pri obeh pogodbenih 

straneh, lahko z vidika pogodbenika in poslovnega partnerja povzamemo prednosti in slabosti 

takšnega sodelovanja. 

Preglednica 7: Prednosti in slabosti pogodbene proizvodnje za posamezne udeležence 

Udeleženec Prednosti Slabosti 

Pogodbenik Neobvezujoč odnos Možna nezanesljivost dobav 

 Fleksibilnost Možna slabša kakovost 

 Nižanje stroškov Možna vzgoja konkurenta 

 Povečevanje proizvodnih zmogljivosti Odvisnost od poslovnega 

partnerja 

Poslovni partner Izkoristek proizvodnih zmogljivosti Odvisnost od pogodbenika 

 Obseg in stabilnost naročil Pritiski na znižanje cen 

 Tehnološko in organizacijsko znanje Kratki dobavni roki 

 Boljši izkoristek proizvodnih 

zmogljivosti 

Visoke zahteve glede tehničnih 

standardov 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2009, 86; Šenk Ileršič 2013, 248. 

3.2.2 Licenčno poslovanje 

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

pravic in znanja, ki ima določeno vrednost pod nekaterimi pogoji. Licenca je dovoljenje, ki ga 

da nosilec določene pravice industrijske lastnine drugi osebi za opravljanje določene dejavnosti 

ali za uporabo know-howa v zameno za plačilo licenčnine (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Licenčno poslovanje je prevladujoča oblika mednarodnega poslovanja najbolj razvitih držav, 

ki na tak način unovčijo akumulirana tehnološka in poslovna znanja z zanje največjo strateško 

vrednostjo (Šenk Ileršič 2013, 252–253). 
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Preglednica 8: Prednosti in slabosti licenčnega poslovanja za posamezne udeležence 

Udeleženec Prednosti Slabosti 

Dajalec  Hiter vstop na trg Možna vzgoja konkurenta 

licence  Ni zahteve po neposredni kapitalski 

investiciji 

Omejen nadzor nad proizvodnjo in 

marketingom 

 Porazdelitev izdatkov za RR Omejena celovitost poslovanja 

 Izogib tarifam in drugim vstopnim 

oviram 

Ne omogoča razvoja trga 

 Smiselno na problematičnih trgih Odgovornost za tehnično izvedljivost 

 Podaljševanje življenjske krivulje 

izdelka in ohranitev BZ 

Tveganje podcenitve prodajnega 

potenciala izdelka 

Prejemnik Skrajšanje časa uvajanja izdelka Licenčna pogodbena omejitev 

licence Zmanjšanje izdatkov za RR Odvisnost od dajalca licence 

 Tehnologija in organizacijsko znanje Licence niso vedno tehnološko 

najnovejše 

 Izognitev napakam pri RR in 

proizvodnji 

Višje cene nabavnih surovin za 

proizvodnjo licenčnega izdelka 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2009, 90; Ruzzier in Kesič 2011, 59, 61; Šenk Ileršič 2013, 251. 

3.2.3 Franšizing 

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

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

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

poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom. Franšizij, odvisno od sporazuma, v zameno za 

plačilo nadomestila uporablja franšizorjevo trgovsko ime in/ali blagovno znamko, know-how, 

koncept poslovanja in druge dogovorjene pravice (Ruzzier in Kesič 2011, 59). 

Sicer franšizing omogoča hitro rast brez velikih investicij ter omogoča vstop na tuje trge brez 

večjega poznavanja tujega lokalnega okolja, vendar je pri tem treba skrbno izbrati ustreznega 

franšizija, pojasnjujeta Ruzzier in Kesič (2011, 61). 

Ni nujno, da bo določen poslovni koncept, ki je v nekaterih državah zelo uspešen, dobro sprejet 

na vseh trgih, zato je pred odločitvijo o prevzemu določenega mednarodnega franšizinga 

obvezno treba upoštevati kulturološke razlike in različne nakupne navade potrošnikov, opozarja 

Šenk Ileršičeva (2013, 254). 
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3.2.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja zajemajo partnerstvo med dvema ali več podjetji iz več držav in vključujejo 

deljeno lastništvo premoženja. Skupna vlaganja za podjetje pri vstopu na tuji trg pomenijo 

manjši potreben obseg kapitala in prednost poznavanja trga lokalnega poslovnega partnerja, pa 

tudi deljeno obliko tveganj. Vstop na tuji trg je tako hitrejši, s krajšim časom prilagajanja tujemu 

okolju in z nižjo stopnjo tveganja (Šenk Ileršič 2013, 258). 

Skupna vlaganja so po mnenju avtorjev (Makovec Brenčič idr. 2009, 99) še zlasti primerna za 

trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva ali pa tuja vlaganja celo 

prepovedujejo. 

3.2.5 Strateške zveze 

Ruzzier in Kesič (2011, 60) opredeljujeta strateške zveze kot nekapitalsko obliko skupnih 

vlaganj. 

Strateške poslovne (nekapitalske) povezave so medorganizacijske povezave za vzpostavljanje, 

okrepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti za dosego individualnih ciljev 

udeležencev in skupnega cilja, ki z izmenjavo in dopolnjevanjem sredstev omogočajo povečano 

učinkovitost delovanja, tržno moč in delitev tveganja in katerih skupni učinek je sinergijski 

(večji od posameznih učinkov udeležencev zveze). Povezava partnerjev je popolnoma 

prostovoljna, temelječa na soodvisnosti, z namenom povečevanja skupne konkurenčnosti. 

Praviloma je v strateških zvezah vključena skupna sestavina razvoja, ki vpliva tudi na 

dolgoročnost in stalnost sodelovanja (Dubrovski 2006, 218–219). 

Čeprav so strateške zveze ena najpomembnejših sodobnih oblik mednarodnega poslovanja, 

stopnja njihove uspešnosti ni visoka. Z neuspehom ni mišljen le propad podjetij, temveč 

nedoseganje sinergijskih učinkov. Razlog za razmeroma nizko stopnjo uspešnosti je zahtevnost 

razmerij v strateški povezavi vključenih podjetij (Dubrovski 2004, 229). Kljub vsem težavam, 

oviram in pastem, ki nižajo stopnjo uspešnosti strateških povezav, te prinašajo toliko prednosti 

in koristi, da je trend strateškega poslovnega in kapitalskega povezovanja postal neločljiv del 

sodobnega strateškega razmišljanja in delovanja, utemeljuje Dubrovski (2004, 237). 

3.3 Investicijske oblike vstopa 

Investicijske oblike vstopa na tuje trge kot strateška in dolgoročna oblika naložb na tujih trgih 

so najvišja stopnja internacionalizacije podjetja in so praviloma v domeni gospodarsko bolj 

razvitih držav, navaja Šenk Ileršičeva (2013, 260). Pri investicijskih oblikah vstopa podjetje v 

celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 172). 
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Ločimo različne investicijske oblike vstopa na tuje trge (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 

175), ki jih obravnavamo v nadaljevanju: prodajni predstavnik, rezidenčni prodajni 

zastopniki/prodajne podružnice/lastne prodajne enote na tujem, lastna prodajna in proizvodna 

enota na vstopnem trgu, sestavljalnice, skladišča, regionalni centri in akvizicije ali začetne 

investicijske naložbe. 

3.3.1 Prodajni predstavnik 

Prodajni predstavnik je običajno zaposlen na enem, najpogosteje domicilnem trgu, in potuje na 

druge trge, na katerih izvaja prodajno funkcijo. V primerjavi z neodvisnim predstavnikom ima 

zaposlitev prodajnega predstavnika v domicilnem podjetju določene prednosti, kot so boljši 

nadzor, informiranost in predanost podjetju. Oblika vstopa je še posebno primerna na ozko 

specializiranih medorganizacijskih trgih, kjer je zahtevano visoko strokovno poznavanje 

izdelkov, število kupcev pa je majhno (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 175). 

3.3.2 Rezidenčni prodajni zastopniki, prodajne podružnice, lastne prodajne enote na 

tujem 

V vseh treh oblikah je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg, kar omogoča, da se podjetje 

bistveno bolj približa kupcu. Podjetje pogosto obdrži osrednjo trženjsko funkcijo in nadzor 

izvajanja v domicilnem podjetju, lokalne enote pa oblikujejo trženje na lokalnem trgu in skrbijo 

za naročila in njihovo izvedbo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 175–176). 

3.3.3 Lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu 

Kot vzroke za ustanavljanje prodajanih in proizvodnih podjetij v tujini Makovec Brenčičeva in 

Hrastelj (2003, 176–177) navajata ohranjanje poslovanja in boj za dvig ali ohranjanje tržnih 

deležev, pridobitev novih poslov, nižanje stroškov ter izogibanje vladnim omejitvam. Z 

večanjem obsega investicije vstopa se poleg višjega nadzora in avtonomije poslovanja povečajo 

tudi tveganja, saj je proces prilagajanja lokalnemu trgu dolgotrajen. Vstop na trg je naravnan 

dolgoročno, saj kratkoročni učinki ne odtehtajo vrednosti investicije. 

3.3.4 Sestavljalnice in skladišča 

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

zahtevnosti proizvodnje ali zaradi strateških razlogov opravljajo ključni del proizvodnih 

procesov doma, del pa zaradi nižanja stroškov, nižjih vstopnih omejitev za sestavne dele v 

primerjavi s končnimi izdelki, smiselnosti sestavljanja na končnem trgu ipd. prenesejo na 

vstopni trg (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 177). 
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3.3.5 Regionalni centri 

Regionalni centri so eden izmed načinov sodobnega »ustvarjanja trgov« z nalogo uravnavanja, 

nadzorovanja in strateškega razvijanja poslovanja v regiji. Centri usklajujejo poslovne strategije 

in strategije posameznega trga s celotno strategijo podjetja, zagotavljajo harmonično delovanje 

enot, podpirajo posamezne enote, identificirajo in izkoriščajo sinergije med enotami ter 

zagotavljajo podporo pri strateškem razvoju enot (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 177–

178). 

3.3.6 Prevzemi in naložbe od začetka 

Akvizicije in začetne investicijske naložbe so najzahtevnejši način investicijskih oblik vstopa. 

Podjetje izvede prevzem, kadar želi pridobiti dostop do razvitih tržnih poti, uveljavljenih tržnih 

segmentov, uveljavljene blagovne znamke ali imena podjetja ter hkrati čim hitreje vstopiti na 

trg, če ima pri tem dovolj kapitalskega ozadja in sredstev za tak vstop. Ker na vstopnih trgih 

pogosto ni podjetja, primernega za prevzem, je alternativa tudi začetna naložba, pri čemer 

podjetje celotno strategijo vstopa izpelje samo. Prevzemi in investicije so v zadnjem obdobju 

kot oblika neposrednih naložb najhitreje rastoča oblika mednarodnega poslovanja 

najuspešnejših multinacionalk (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 179–180). 
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4 TVEGANJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Vsako podjetje je že pri poslovanju na domačem trgu izpostavljeno številnim raznovrstnim 

tveganjem, v zahtevnejših, kompleksnejših in stalno spreminjajočih se razmerah mednarodnega 

poslovanja pa sta skupek in stopnja tveganj občutno večja. Tveganje je običajno povezano z 

negotovostjo prihodnjih dogodkov, ki lahko negativno vplivajo na uspešnost poslovanja 

(Ruzzier in Kesič 2011, 83). 

Podjetja se morajo pri vstopu na tuje trge zavedati, da je treba tveganja v mednarodni trgovini 

kolikor je mogoče izločiti, omiliti, zavarovati in obvladovati. Ključni element obvladovanja 

tveganj je presoja potencialnih pričakovanih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi lahko ogrozili 

poslovanje podjetja ali zmanjšali ekonomski učinek poslovanja (Šenk Ileršič 2013, 416). 

Mednarodno poslovanje je izziv, trdi Dubrovski (2006, 148), ki se ga je treba lotiti načrtno, 

premišljeno in sistematično, saj le takšen pristop omogoča doseganje zastavljenih ciljev. 

Nevarnosti internacionalizacije izvirajo iz preslabo poznanega mednarodnega okolja, 

podcenjevanja ali zanemarjanja različnosti sestavin okolja in neprilagojenih lastnih pristopov v 

mednarodnem poslovanju. 

Hollensen (1998, 35–36) našteva tri skupine tveganj, povezanih z udeležbo v mednarodnem 

poslovanju: 

‒ splošna tržna tveganja: tržna razdalja, konkurenca drugih podjetij na tujem trgu, razlike v 

uporabi izdelka na tujem trgu, jezikovne in kulturne razlike, različne značilnosti izdelka na 

tujem trgu, zahtevnost logistike in prenosa izdelkov na tuji trg; 

‒ komercialna tveganja: gibanja valutnih razmerij, neplačila, stečaji, nesprejem izdelka, 

goljufije, zamude in poškodbe v izvoznih pošiljkah in distribucijskem procesu; 

‒ politična tveganja: omejitve tuje vlade, izvozna politika države, nadzor nad tujimi valutami, 

pomanjkanje vladne podpore, pomanjkanje davčnih spodbud, visoka vrednost domače 

valute v primerjavi z valuto na izvoznem trgu, visoke carine na uvožene izdelke, neurejeno 

področje uvoznih predpisov, zahtevnost trgovinske dokumentacije, naravne katastrofe, 

revolucije in vojne na tujih trgih. 

Skupek tveganj v mednarodnem poslovanju lahko delimo tudi na naslednje tri skupine (Ruzzier 

in Kesič 2011, 84), ki jih podrobneje obravnavamo v nadaljevanju: 

‒ državna (politična) tveganja, ki izhajajo iz političnega, pravnega in ekonomskega okolja 

vstopne države; 

‒ finančna tveganja, kot so tečajna, obrestna in cenovna tveganja, devalvacije, revalvacije, 

apreciacije in depreciacije valut, tveganje delnih ali celotnih neplačil; 

‒ poslovna (operativna) tveganja, ki so povezana s tekočim poslovanjem in aktivnostmi 

podjetja v mednarodnem poslovanju. 
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Slika 8: Vrste tveganj v mednarodnem poslovanju 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2009; Ruzzier in Kesič 2011. 

4.1 Deželna tveganja 

Analiza državnega tveganja je zahtevna, kompleksna in celovita proučitev ekonomskega, 

pravnega in političnega okolja, da se ugotovijo širši okviri, možnosti za delovanje, pogoji in 

tveganja v izbrani državi in njenem gospodarskem okolju, pojasnjujeta Ruzzier in Kesič (2011, 

84–85). 

Sposobnost spremljanja in pravočasnega odzivanja na vladne ukrepe in druge spremembe v 

državi gostiteljici je izjemno pomembna in lahko za podjetje pomeni pravo konkurenčno 

prednost na trgu. Omenjeno velja še zlasti pri poslovanju v državah v razvoju in na t. i. hitro 

rastočih trgih, kjer je obseg teh tveganj večji in kjer vse več podjetij išče priložnosti za rast 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 117). 

Okolja, ki vplivajo na deželno tveganje, delimo na (Makovec Brenčič idr. 2009, 119–123): 

‒ politično okolje, iz katerega izhajajo dejavniki tveganja vojn in drugih političnih 

konfliktov, terorizma in ugrabitev, odvzema lastniških pravic, korupcije, sprememb 

vladnih politik, monetarnih ukrepov in elementarnih nesreč; 

‒ makroekonomsko okolje, na stabilnost katerega vplivajo monetarna, fiskalna, devizna in 

zunanjetrgovinska politika ter rast BDP; 

‒ pravno okolje, iz katerega izhajajo dejavniki tveganja na področju intelektualne lastnine, 

ekologije, protidampinške zaščite, carinskih in necarinskih omejitev, davkov in dvojnih 

obdavčitev, neposrednih tujih investicij, zaščite porabnikov, regulacije cen in standardov 

izdelkov ali storitev. 

Tveganja 

Deželna tveganja 

Tveganja iz političnega 
okolja 

Tveganja iz 
makroekonomskega okolja 

Tveganja iz pravnega okolja 

Finančna tveganja 

Plačilna tveganja 

Tržna tveganja 

Tečajna tveganja 

Obrestna tveganja 

Cenovna tveganja 

Poslovna tveganja 
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4.2 Finančna tveganja 

Finančna tveganja so vsa tveganja, ki vplivajo na vrednost premoženja podjetja in jih v grobem 

lahko delimo na plačilna in tržna tveganja. Plačilno tveganje zajema verjetnost, da plačilni 

zavezanec ne bo mogel ali želel poravnati svojega dolga ob zapadlosti in v skladu s pogodbo. 

Tržna tveganja pomenijo potencialno izgubo, ki nastane zaradi sprememb tržnih razmer v 

povezavi z izpostavljenostjo podjetja posameznim tržnim parametrom. Tržna tveganja 

vključujejo tečajna, obrestna in cenovna tveganja (Makovec Brenčič idr. 2009, 130–145). 

Obrestno tveganje pomeni nevarnost spremembe obrestne mere v času opravljanja posla, 

tečajno (devizno) tveganje pomeni možnost nastanka škode zaradi spreminjanja medvalutnih 

razmerij, cenovno tveganje pa pomeni možna nihanja med vhodnimi in izhodnimi blagovnimi 

cenami podjetja, razlaga Dubrovski (2006, 153). 

4.3 Poslovna tveganja 

Poslovna oziroma operativna tveganja so neposredno povezana z vsemi poslovnimi aktivnostmi 

podjetja, ki se odloči za vključitev v mednarodno sodelovanje. Pomembno je kakovostno 

obvladovati, nadzirati in popraviti vse poslovne procese v podjetju, ki so neposredno ali 

posredno vključeni v načrtovanje, pripravo in izvedbo vseh poslovnih aktivnosti. 

Zadovoljevanje potreb svetovnih kupcev mora biti predvsem pravočasno in kakovostnejše od 

konkurence. Prav v skupku različnih operativnih tveganj in zmožnosti njihovega obvladovanja 

se izkazuje končna konkurenčna prednost v uspešnem mednarodnem poslovanju, poudarjata 

Ruzzier in Kesič (2011, 90–91). 

Med operativnimi tveganji imajo v mednarodnem poslovanju še zlasti pomembno vlogo 

tveganja pravilne priprave dokumentacije, tveganja postavitve ustrezne cene ter prevozna in 

manipulativna tveganja (Makovec Brenčič idr. 2009, 145). 

4.4 Obvladovanje tveganj 

Dubrovski (2006, 150) izpostavlja, da morajo izvozniki (zaradi ranljivosti to še poudarjeno 

velja za mala podjetja) izvozna tveganja odpraviti ali jih znižati na najmanjšo možno raven, 

kolikor dopuščajo tržne razmere in konkurenca, kar pomeni: 

‒ izogibanje trgom, za katere velja visoka stopnja tveganja; 

‒ razpršitev trgov in zagotovitev neodvisnosti od le enega trga; 

‒ zavarovanje pred tveganji, kadar je to mogoče; 

‒ postavitev takšne strukture izvoznega poslovanja, v kateri kupec prevzema večino 

tveganja. 
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Kot najpreprostejšo in najučinkovitejšo metodo zaščite pred deželnim tveganjem avtorji 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 126) poudarjajo redno spremljanje političnih, ekonomskih in 

pravnih dogajanj na izbranem tujem trgu. 

V poslovni praksi so uveljavljene naslednje metode, tehnike in instrumenti obvladovanja 

plačilnega tveganja (Makovec Brenčič idr. 2009, 130–132): preverjanje bonitete poslovnega 

partnerja, izbira primernih instrumentov financiranja, zavarovanje terjatev, sprotno spremljanje 

terjatev, ponujanje diskontov za predplačilo, določanje limitov kupcem, kompenzacijski posli 

ter faktoring in forfetiranje. 

Eden od najpomembnejših odzivov na tveganje je izhodna strategija, ki opredeljuje, kaj bo 

podjetje naredilo, če izvažanje ne bo uspešno ali ne bo dosegalo zastavljenih ciljev. Pomembno 

je tudi predvideti, kaj bo podjetje storilo, če se nekatere predpostavke spremenijo (JAPTI 2008, 

50). 

Proti določenim komercialnim in nekomercialnim tveganjem se je mogoče zavarovati pri 

ustreznih zavarovalnicah ali specializiranih organizacijah, vendar Dubrovski (2013, 201) 

poudarja, da nobena zavarovalnica ne more zavarovati tistih tveganj, ki nastanejo zaradi 

nenačrtnega, nepremišljenega in zaletavega pristopa k poslom v mednarodni menjavi, ki so plod 

subjektivnih slabosti, neznanja, naivnosti, neizkušenosti ali celo podcenjevanja težavnosti 

mednarodnega okolja. 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA STRATEGIJE MEDNARODNEGA 

POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA 

V tem poglavju smo se osredotočili na raziskavo strategije mednarodnega poslovanja na 

konkretnem proizvodnem in trgovinskem podjetju, ki posluje v panogi filtracije. Pri 

proučevanju nas je vodilo raziskovalno vprašanje: »Kakšno strategijo mednarodnega 

poslovanja ima podjetje Prima Filtertehnika, d. o. o., ki deluje na področju proizvodnje in 

prodaje filtrske tehnike?«, nanj pa smo poskušali odgovoriti z izvedbo polstrukturiranega 

intervjuja z Matejo Vodičar, solastnico in direktorico tega podjetja. Skladno z namenom 

diplomske naloge smo raziskali, proučili in opredelili strategijo mednarodnega poslovanja 

izbranega podjetja ter na podlagi rezultatov raziskovanja podali priporočila za nadaljnji razvoj 

in poslovno prakso proučevanega podjetja. 

5.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Prima Filtertehnika, d. o. o., je proizvajalec in ponudnik filtrske tehnike, kamor sodijo 

najrazličnejši filtrirni vložki in filtrirne naprave. Odlikujejo jih širok program filtracije po 

konkurenčnih razmerah, kakovost, hitra odzivnost, prilagodljivost, tradicija, strokovno znanje 

in izkušnje. Ponujajo tudi tehnične rešitve in svetovanje na terenu. Utrdili so si položaj 

vodilnega ponudnika filtrske tehnike v Sloveniji, kar jim dokazujejo njihovi zvesti kupci. 

Oglašujejo se kot zanesljiv partner, ki mu zaupajo številna ugledna podjetja (Prima 

Filtertehnika b. l.). 

5.1.1 Temeljni podatki o podjetju 

Sedež podjetja je v Sori pri Medvodah, podjetje ima še podružnico v Mariboru (Prima 

Filtertehnika b. l.). Podjetje zaposluje 16 ljudi, od tega v Medvodah 11, v podružnici v Mariboru 

pa dela 5 zaposlenih. Poreklo kapitala podjetja je mešano. Ustanovitelja sta, vsak v 50-

odstotnem deležu, avstrijsko podjetje G. Schneider Gesellschaft m.b.H. in slovenska fizična 

oseba Mateja Vodičar, ki je hkrati tudi direktorica podjetja. Osnovni kapital podjetja je 40.000 

evrov (Ajpes 2018a). Podjetje ima proizvodno sestrsko družbo podjetje Prima filtri, d. o. o., z 

11 zaposlenimi, za prodajo pa skrbi Prima Filtertehnika, d. o. o. (OZS 2015). 

 

Slika 9: Kapitalska povezanost podjetij 

Vir: Ajpes 2018a. 
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Podjetje v zadnjih letih dosega stalno rast prodaje in dobička, kar je razvidno s slik 10 in 11. V 

letu 2017 so tako v podjetju dosegli 3.543.296 evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je največ 

do zdaj, in zabeležili 121.730 evrov čistega dobička (Ajpes 2018b). 

 

Slika 10: Čisti prihodki od prodaje podjetja Prima Filtertehnika, d. o. o. 

Vir: Ajpes 2018b. 

Tudi povezano proizvodno podjetje Prima filtri, d. o. o., posluje dobro. Podatki za leto 2017 

izkazujejo 668.361 evrov čistih prihodkov od prodaje in 84.436 evrov čistega dobička. Oba 

rezultata sta v primerjavi z letom 2016 slabša za osem odstotkov (Ajpes 2018c). 

 

Slika 11: Čisti dobiček podjetja Prima Filtertehnika, d. o. o. 

Vir: Ajpes 2018b. 
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5.1.2 Zgodovina podjetja 

Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko je Marjan Petelinkar ustanovil podjetje Prima filtri, 

d. o. o., slovensko družinsko proizvodno podjetje, specializirano za proizvodnjo filtrov v vseh 

glavnih industrijskih panogah, z velikim poudarkom na izdelavi filtrov po naročilu (Prima filtri 

b. l.). 

Vodičarjeva v članku Bertoncljeve (2015) pojasnjuje začetke poslovanja podjetja: »Oče je prej 

delal v Donitu in našel tržno nišo v maloserijski proizvodnji, v izdelavi filtrov po naročilu. 

Postopoma smo rasli, se razvijali, dodajali nove programe. Na začetku smo veliko delali tudi 

filtre za motorna vozila, danes pa to večinoma pokrivamo z blagovnimi znamkami, ki se 

pojavljajo pri prvi vgradnji. Sami proizvajamo večinoma filtre za industrijske aplikacije, kjer 

je potrebnega več znanja in izkušenj.« 

Pomembna organizacijska prelomnica za podjetje je bilo leto 2009, saj so takrat prodajni del 

podjetja Prima filtri, d. o. o., združili s štajerskim konkurenčnim podjetjem Imex Filtertehnika, 

d. o. o., in tako ustanovili novo podjetje Prima Filtertehnika, d. o. o. S skupnimi močmi, 

predvsem pa z nenehnim vlaganjem v izboljšave in razvoj, so pridobili dragocene izkušnje, ki 

jim pomagajo pri reševanju nenehnih, s filtracijo povezanih izzivov (Prima Filtertehnika b. l.). 

Podjetje Prima filtri, d. o. o., od takrat nastopa kot proizvodno podjetje, za katerega razvoj, 

nabavo, trženje in prodajo skrbi podjetje Prima Filtertehnika, d. o. o. (OZS 2015). 

5.1.3 Proizvodni in prodajni program 

Prodajni program podjetja zajema (Prima Filtertehnika b. l.): 

‒ industrijske filtre; 

‒ procesne filtre; 

‒ prostorske filtre; 

‒ odpraševalne naprave; 

‒ motorne filtre; 

‒ medicinske filtre; 

‒ filtre za dom. 

Prima Filtertehnika, d. o. o., je zastopnik za prodajo uveljavljenih blagovnih znamk, prisotnih 

pri prvi vgradnji številnih proizvajalcev vozil in naprav. Zastopajo korporaciji Donaldson in 

Cummins filtration, ki se uvrščata med vodilne svetovne proizvajalce filtrov, ter sestrsko 

proizvodno podjetje Prima filtri, d. o. o., njihov prodajni program pa zajema še številne druge 

blagovne znamke, kot so Teka, Pall, Filtrec, Hifi Filter itd. (Prima Filtertehnika b. l.). 

Proizvodni program povezane družbe Prima filtri, d. o. o., vključuje več kot 10.000 vrst 

filtrirnih vložkov za filtracijo zraka, hidravlike, olja, goriva, vode, separatorjev, filtrov za 
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erozijo in procesnih filtrov (Prima filtri b. l.). Večino standardnih filtrirnih vložkov dobavljajo 

iz zaloge, omogočajo pa tudi svetovanje, razvoj in hitro izdelavo nestandardnih vložkov po 

naročilu stranke. 

Na začetku poslovanja so poleg filtrov za industrijske aplikacije izdelovali tudi filtre za tovorna 

vozila, gradbene in delovne stroje in kmetijska vozila, danes pa so specializirani za proizvodnjo 

filtrov, ki zahtevajo več znanja in izkušenj. Filtre za motorni program zdaj pokrivajo s trženjem 

blagovnih znamk, ki se uporabljajo ob prvi vgradnji. V podjetju tako izdelujejo filtrirne vložke 

za zrak, olje, vodo, hidravlično olje, gorivo, erozijo in druge filtre za različne industrijske 

namembnosti, kamor sodijo razna sita, košare, filtrirne vreče in ostali nestandardni čistilci, ki 

jih izdelujejo po naročilu kupcev. Stranke jih poznajo kot partnerja, ki jim lahko reši še tako 

zapleteno težavo na področju filtracije, kar je tudi njihova konkurenčna prednost (OZS 2015). 

 

Slika 12: Procesni filtri 

Vir: Prima Filtertehnika b. l. 

5.2 Predstavitev panoge in trendi 

Naraščajoča skrb za okolje je v zadnjih letih privedla do povečanega povpraševanja po filtrih. 

Zaradi vse strožjih okoljskih zakonodaj vrednost svetovnega trga filtracije raste s stopnjo skoraj 

7 % letno in naj bi v letošnjem letu dosegla vrednost 77 milijard USD (Transparency Market 

Research 2015). 

Skoraj 50 % celotnega povpraševanja po filtrih prihaja iz sektorja vozil na motorni pogon, kjer 

se filtri uporabljajo za filtriranje zraka, olja in vode za učinkovito delovanje vozil (Transparency 

Market Research 2013). 
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Hitra industrializacija in naraščanje prebivalstva povzročata vedno večjo onesnaženost ozračja, 

zato je vse več industrijskih in proizvodnih obratov prisiljeno uporabljati filtre za nadzor 

izpustov ogljika in drugih škodljivih plinov v ozračje. Številne industrije, kot sta npr. 

farmacevtska in kemična industrija, vedno bolj povprašujejo po filtrih, ki se uporabljajo v 

različnih proizvodnih procesih (Transparency Market Research 2013). 

Trg filtracije je po naravi izrazito fragmentiran in boj za tržne deleže je zaostren. Tako je v letu 

2011 seštevek tržnih deležev petih svetovnih vodilnih družb dosegal manj kot 40 %. Na primer 

Donaldson, vodilni svetovni proizvajalec filtrov, v letu 2011 ni dosegel niti 10-odstotnega 

tržnega deleža svetovnega trga filtrov. Kot ključni akterji na filtracijskem trgu mu sledijo 

Clarcor Inc, Affinia, Cummins in Parker-Hannifin, AAF International, Strainrite Companies in 

Global Filters (Transparency Market Research 2013). 

Največja poraba vseh filtrov je bila v letu 2011 v Aziji. Tudi v prihodnje bodo hitro rastoča 

gospodarstva azijskega trga, kot sta na primer Indija in Kitajska, na področju filtracije imela 

pomembno vlogo. Prav tako se pričakuje, da bo v razvitih gospodarstvih uveljavitev različnih 

predpisov za zagotavljanje čiste in varne pitne vode v prihodnosti še dodatno spodbudila 

povpraševanje po filtrih. Najvišja rast povpraševanja je v prihodnje predvidena na področju 

filtrov za končno potrošnjo (Transparency Market Research 2015). 

Eden izmed trendov, ki obeta zavidljivo rast, je tudi področje globinske filtracije, predvsem v 

farmacevtskem sektorju in v industriji hrane in pijač, pri čemer prevladujoč tip filtrov v 

segmentu zajemajo filtrirni vložki. Hitra rast se, kot že omenjeno, napoveduje tudi na področju 

filtriranja pitnih in odpadnih voda, ponovno na hitro rastočih in razvijajočih se trgih (Grand 

View Research 2017). 

5.3 Mednarodno poslovanje proučevanega podjetja 

Prima Filtertehnika, d. o. o., je kapitalsko internacionalizirano podjetje, saj je polovični 

solastnik avstrijsko podjetje (Ajpes 2018a). Podjetje zastopa številne blagovne znamke tujih 

proizvajalcev (Prima Filtertehnika b. l.). 

Podjetje večino prihodkov ustvari v Sloveniji, preostanek pa na tujih trgih. Veliko energije 

vlagajo v odnose s slovenskimi kupci, ki dajejo prednost domačim dobaviteljem. Na domačem 

trgu želijo ohraniti mesto vodilnega proizvajalca filtrirnih vložkov in povečati delež izvoza. 

Njihovi glavni izvozni trgi so Madžarska, Hrvaška, Srbija, Nizozemska, Avstrija in Italija. 

Delež izvoza bi v prihodnjih letih radi podvojili s širjenjem prodaje drugje po Evropi. Za širitev 

na nove trge imajo podroben izvozni načrt, nove kupce pa iščejo tudi na tujih sejmih, z 

mreženjem v tujini in s povečevanjem sodelovanja z obstoječimi tujimi partnerji (Šubic 2013). 



 

40 

5.4 Raziskava strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja 

Mednarodno poslovanje podjetja smo podrobneje raziskovali z izvedbo polstrukturiranega 

intervjuja z direktorico in polovično solastnico podjetja Matejo Vodičar. 

Najprej nas je zanimalo, kako se je od ustanovitve in njenega prevzema vodenja izbranega 

podjetja razvijala njegova strategija mednarodnega poslovanja. Vodičarjeva nam je za začetek 

pojasnila, da se je od njenega prevzema vodenja podjetja strategija poslovanja tega podjetja 

spremenila. »Vodenje je bolj sistematično, veliko več je komunikacije med vsemi zaposlenimi, 

uvedeni so vodstveni tedenski sestanki in mesečni sestanki s celotnim kolektivom, na vseh 

oddelkih prevladuje ciljna naravnanost.« Kar se tiče mednarodnega poslovanja, so v času 

njenega prihoda v podjetje začeli blago, ki so ga pred tem kupovali od slovenskih posrednikov, 

uvažati neposredno. »Stopnja uvoza znaša prek 70 %,« je še navedla. 

Pridobili so precej zastopstev multinacionalk za prodajo številnih tujih blagovnih znamk. 

Direktorica je izpostavila še, da je podjetje nastalo z združitvijo prodajnega dela sestrskega 

podjetja Prima filtri, d. o. o., s prej njim konkurenčnim podjetjem, ki je bilo večinsko v tuji lasti, 

zato je zdaj kapital mešanega porekla. Tudi k poslovanju na tujih trgih zdaj z izdelanim 

izvoznim načrtom pristopajo bolj sistematično. Tuja povpraševanja temeljiteje analizirajo in 

več pozornosti posvečajo merjenju, pripravi in planiranju. Pri zanimivejših povpraševanjih 

natančneje določajo lastno ceno, stranke v tujini pa v primeru obetavnega posla tudi osebno 

obiščejo. Poudarek v postopku pridobivanja posla dajejo povratnim informacijam s trga. »Ko 

je podjetje vodil še oče, smo se udeleževali predvsem skupinskih sejemskih nastopov, večinoma 

omejenih na Srbijo. Sedaj se sejmov udeležujemo individualno, z dodelanim sejemskim 

nastopom. Na vsak sejemski nastop se pripravimo, pred sejmom obvestimo tuje stranke in jih 

nanj povabimo. Pripravimo prave vzorce glede na ciljnost trga, pri prezentaciji nas vodi 

minimalizem. Sejmov se lotevamo bolj sistematično in vključujemo tudi posejemske 

aktivnosti,« je razložila Vodičarjeva. 

Med drugim so optimizirali oglaševanje na spletnih iskalnikih s prevodi ključnih besed v tuje 

jezike. »Veliko vlagamo v odnose z multinacionalkami, ki jih zastopamo, ker v nas lahko 

prepoznajo zanesljivega partnerja.« Z dokazovanjem, da niso le prodajalec filtrov, temveč se 

ponašajo tudi z obilo strokovnega znanja, dobivajo precej njihovih povpraševanj. Posledično 

se jim prek multinacionalk, ki jih zastopajo, povečuje prodaja na tuje trge. Kot primer je 

Vodičarjeva navedla manjša povpraševanja, ki multinacionalkam niso zanimiva in jim jih zato 

prepustijo, zlasti na trgih nekdanje Jugoslavije. Največji poudarek direktorica daje 

izoblikovanju sistema komercialistov v smislu evidence in spremljanja njihovega dela ter 

doseganja ciljev na domačem trgu. Dobri odnosi s slovenskimi mednarodnimi podjetji so se 

namreč pokazali kot dobra priložnost za izvoz v njihove podružnice v tujini. Dobre reference v 

slovenskem podjetju so jim tako že omogočile posel tudi v podobnem hčerinskem obratu v 

tujini. »Ker je bilo materinsko podjetje v Sloveniji z nami zadovoljno, niti niso iskali drugih 
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dobaviteljev za njihov obrat na tujem trgu,« je Vodičarjeva pojasnila način, s katerim so si z 

enim samim poslom v letu 2016 za štiri odstotne točke povečali delež izvoza. 

Na vprašanje, koliko poslujejo na tujih trgih, nam je Vodičarjeva zaupala, da je delež izvoza v 

prometu podjetja v letu 2016 bil 15 %, v letu 2017 pa 11 %. Delež uvoza je precej večji, saj je 

okoli 70 %. Glede na majhnost in omejenost slovenskega trga nas je zanimalo, ali je ta dovolj 

velik za podjetje v panogi filtracije. »Je in ni,« je odgovorila in razmišljala naprej, da ima 

podjetje, če želi rasti, kar je cilj vsakega podjetja, na voljo različne načine za doseganje tega 

cilja. »Eden izmed njih, ki jih uporabljamo, je širjenje prodajnega asortimenta izdelkov, drugi 

je iskanje novih domačih kupcev, s katerimi oblikujemo dobre odnose, tretji način pa 

predstavlja iskanje priložnosti v tujini,« je razložila. 

Pri tem je omenila, da jim zaradi njihove prepoznavnosti tuja podjetja ponujajo priložnosti, da 

postanejo distributer za slovenski trg ali celo širše. S takšnimi podjetji poskušajo vzpostaviti 

vzajemno sodelovanje, saj lahko na ta način izvažajo nekatere nišne izdelke njihove 

proizvodnje. »Pri določenih gre, pri določenih pa ne,« je odgovorila direktorica na naš dvom, 

ali je takšno vzajemno sodelovanje glede na velikost multinacionalnih podjetij vedno 

izvedljivo. »Relativno majhna podjetja so navadno bolj odprta in pripravljena na sodelovanje, 

pri večjih multinacionalkah pa ne gre,« je pojasnila. Mednarodno poslovanje je zaradi večje 

konkurence in popolnoma različnih cen na tujih trgih v primerjavi z domačim trgom označila 

kot težavnejši način rasti, zato se primarno osredotočajo na domači trg, kjer tudi ustvarijo 

večinski del prodaje. S tem je komentirala tudi relativno odvisnost od domačega trga. »Prodaja 

na tujih trgih predstavlja sicer zelo dobrodošel dopolnilni del k prodaji na domačem trgu, vendar 

je zahtevna in terja povsem svojo strategijo,« je svoje mnenje z nami delila Vodičarjeva. 

Zanimalo nas je, ali je zaradi globalizacije na slovenskem trgu filtracije občutiti vpliv in pritiske 

tuje konkurence. »Seveda,« se je glasil odgovor, »sploh na programih, kot je motorni, kjer je 

potrebnega manj znanja za prodajo, se pojavlja venomer nova konkurenca. Na trgu se pojavlja 

tudi vse več distributerjev za posamezno blagovno znamko, hkrati je povprečen slovenski kupec 

relativno zvest določenim znamkam in potrebuje precej časa za menjavo znamke,« je opažanja 

predstavila intervjuvanka. »Slovenski trg je majhen in tudi pritiski so manjši, kot bi sicer bili 

na večjem trgu,« je ocenila. »Imamo srečo, da smo tako majhni, da večje multinacionalke ne 

prodirajo na naš trg v tolikšni meri kot na druga, večja tržišča.« 

Nadaljevala je: »Multinacionalke želijo v Sloveniji predvsem dobiti partnerja ali zastopnika, ki 

bi prodajal njihove izdelke. Mi ostajamo precej zvesti svojemu krogu, ki ga občasno širimo 

glede na to, kje lahko dopolnimo svoj prodajni program. Tudi pri razpisih malokrat zaznamo, 

da bi multinacionalke poslovale neposredno. Še na večje razpise, z večjimi količinami in za 

pomembnejšo stranko se navadno prijavljajo zastopniki. Slovenska podjetja so zelo zahtevna, 

navajena so na sodelovanje z drugimi slovenskimi podjetji, imajo stroge zahteve glede plačil, 

zagotovljenih zalog ter želijo takojšnje reševanje morebitnih reklamacij, zato so tudi 

pripravljena kupiti nekoliko dražje izdelke od zastopnikov in ne uvažajo sama neposredno od 
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multinacionalk. Iščejo namreč zanesljivega partnerja, kar je navadno pri multinacionalkah 

velika težava. Glede na velikost multinacionalk jim odzivnost predstavlja težavo.« Kot primer 

je Mateja Vodičar navedla stranko, ki kupuje pri njih in ne neposredno od proizvajalca, čeprav 

bi lahko, ker vedo, da bodo dobili ustrezno podporo, zagotovljeno zalogo, dostavo v najkrajšem 

možnem času in po potrebi tudi odvoz iztrošenih filtrov. »V tem primeru so marže zelo 

omejene, ker so cene razkrite. Filtracija je pač tak posel, v katerem se ne da na hitro obogateti,« 

je še dodala. 

Vodičarjevo smo povprašali tudi o vzrokih in motivih, ki podjetje ženejo v mednarodno 

poslovanje. Zanimalo nas je, ali gre za proaktivno izkoriščanje priložnosti ali so v mednarodno 

poslovanje zaradi določenih razlogov na neki način prisiljeni. Izvedeli smo, da se v mednarodno 

poslovanje ne čutijo prisiljeni toliko v prodajnem smislu, kot je zanje nujen uvoz. »Tudi z nami 

povezano proizvodno podjetje Prima filtri, d. o. o., uporablja materiale in surovine tujega 

izvora, s tem da mi bolj zaupamo bližnjim proizvajalcem, na primer italijanskim in nemškim, 

kot cenejšim azijskim. V tem primeru je mednarodno poslovanje nujno, sicer ne moreš 

napredovati. Če nisi prisoten na tujih trgih, ne poznaš trendov, ne moreš testirati novih 

materialov in jih vpeljati v proizvodni proces.« 

Na azijske trge ne prodajajo, niti jim ne zaupajo na področju uvoza materialov in surovin. 

Poskusili so z uvozom materiala iz Indije, vendar so naleteli na popolnoma drugo naravo 

poslovanja. Tudi zahtevane količine so bile tako velike, da za njihov tip proizvodnje tovrstno 

sodelovanje ne bi prišlo v poštev. S prodajnega vidika podjetje v vključevanje v mednarodno 

poslovanje ni prisiljeno. Pristop ocenjujejo kot bolj proaktiven, z namenom doseganja rasti. 

»Prodaja na tuje trge je zanimiva za proizvodni del programa, kjer lahko poiščemo nišni trg, 

manj aktualna je za trgovinske posle, kjer kot trgovsko podjetje težko konkuriramo, saj so v 

vseh državah prisotni zastopniki,« je pojasnila intervjuvanka. S trgovinskim programom so 

precej lokalno omejeni, proizvodni del pa po njenem mnenju ponuja še veliko priložnosti. Pri 

tem je izpostavila, da za že razvite izdelke za prvo vgradnjo z dobrimi referencami tako na 

domačem kot na tujih trgih iščejo nove stranke, proizvajalce, ki bi vgradili že razvit izdelek v 

njihove stroje in naprave. Kot zanimivost je dodala, da presenetljivo kar velik del prodaje na 

tuje trge vseeno ustvarja trgovsko blago zaradi predhodno omenjene prepustitve manjših 

povpraševanj multinacionalkam Prima Filtertehniki, d. o. o. Delež trgovinskega blaga v izvozu 

je Vodičarjeva ocenila na približno 40 %. 

»Na katerih tujih trgih ste že prisotni? Na katere se osredotočate in zakaj ravno nanje?« smo 

vprašali. »Najbolj smo prisotni na trgih nekdanje Jugoslavije, kjer imajo države veliko zaupanje 

v slovenske izdelke. Poleg tega sta nam blizu tudi jezik in miselnost. Tudi druge 

multinacionalke nam pogosto prepuščajo povpraševanja s teh trgov. Na teh trgih sodelujemo 

tudi s podružnicami slovenskih podjetij, ki so naši zvesti kupci na domačem trgu,« je odgovorila 

Mateja Vodičar. Poleg trgov nekdanje Jugoslavije se osredotočajo še na druge evropske države, 

kot so Madžarska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Italija in Anglija. Še posebno dobro 
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povezavo imajo z Madžarsko, kjer je prek avstrijskega solastnika povezano podjetje. Glede na 

naravo njihove proizvodnje, ki je maloserijska, je zanje zaradi logističnih stroškov pomembna 

bližina trga. »Naši ciljni trgi so za zdaj bližnje, gospodarsko razvite države,« je osredotočenost 

pojasnila Vodičarjeva in dodala, »če bomo kdaj razvili kompleksnejši izdelek z višjo dodano 

vrednostjo, pridejo v poštev tudi bolj oddaljene države«. 

Vprašali smo, kako izbirajo nove tuje trge, katere dejavnike upoštevajo pri izboru trgov in kako 

iščejo potencialne kupce. Izvedeli smo, da novih tujih trgov ne iščejo sistematično, temveč 

potencialne kupce vse pogosteje iščejo prek interneta, se kot razstavljavci ali obiskovalci 

udeležujejo ozko specializiranih sejmov, delajo tržne analize podjetij za prvo vgradnjo, se z 

namenom vzajemnega sodelovanja povezujejo z multinacionalkami in se oglašujejo v priznanih 

revijah o filtraciji. Kot smo že omenili, sta pomembna dejavnika pri izboru trgov geografska 

bližina in gospodarska razvitost držav. Na bližnjih trgih iščejo bodisi zastopnike, proizvajalce 

naprav in strojev, kamor bi se potencialno vgrajevali njihovi filtri za prvo vgradnjo, bodisi 

končne uporabnike. Direktorica in solastnica opaža, da v zadnjih letih s prihodom mlajših 

generacij na položaje dobivajo precej več tujih povpraševanj, včasih celo iz precej oddaljenih 

držav. Kadar so cene edini odločilni dejavnik, takim povpraševanjem ne posvečajo preveč 

pozornosti, ker je verjetnost pridobitve posla zanemarljivo majhna. »V industrijski filtraciji, ki 

predstavlja naš nišni trg, je potrebnega več znanja. Višja je dodana vrednost, saj iščemo in 

razvijamo rešitve za težave strank in tudi pristop je bolj personaliziran,« je izpostavila 

Vodičarjeva. 

Na vprašanje, na katere ciljne kupce se osredotočajo na tujih trgih, je predstavnica podjetja 

navedla zanje zelo zanimive proizvajalce za prvo vgradnjo, industrijska podjetja in trgovce z 

industrijskimi ali motornimi deli. »Posredniki iščejo hiter vir zaslužka, kar pri filtrih ne gre. 

Imajo premalo znanja, ne zaupajo v znamko ali zastopajo večji nabor znamk, posledično naš 

izdelek slabo poznajo in ga niti nimajo želje bolje spoznati. Če nisi res prisoten, je prek 

posrednikov možnost uspeha majhna. Trgovci so sicer eden izmed ciljnih kupcev, vendar je pri 

njih ključni dejavnik cena, kar dolgoročno ni v redu,« je ugotavljala direktorica, ki pri tem 

načinu poslovanja pogreša predvsem stik s končnim kupcem in povratne informacije s trga. »S 

končnimi uporabniki in proizvajalci za prvo vgradnjo je lažje delati, zato se osredotočamo 

predvsem nanje,« nam je zaupala Mateja Vodičar. 

Vstop na tuje trge ni strogo načrtovan, temveč ga je direktorica in solastnica podjetja opisala 

kot zelo spontan način pridobivanja kupcev. »Povpraševanjem, pri katerih ugotavljamo večje 

možnosti za pridobitev posla in vemo, da smo z našo proizvodnjo konkurenčni, se res 

posvečamo. V teh primerih delamo natančnejše in bolj poglobljene analize lastne cene, iščemo 

možnosti optimizacije, sledimo napredovanju posla in nujno pridobivamo informacije, zakaj 

povpraševanje ni realizirano,« je razložila Vodičarjeva. S tujimi povpraševanji se v podjetju 

ukvarjata dva komercialista, od katerih eden pokriva južne trge, drugi pa preostalo Evropo. 

Potencialno zanimive kupce tudi obiščejo. »Obdelava tujih povpraševanj je precej težja od 
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povpraševanj domačih kupcev, s katerimi lahko vzdržujemo osebne stike. S tujimi kupci je več 

komunikacije prek elektronske pošte in telefonov, kar je bolj zahtevno. Poleg tega te slabo 

poznajo in ti zato težko zaupajo.« Zadnje čase ugotavljajo, da jim multinacionalke, s katerimi 

dobro sodelujejo, lahko odprejo vrata še v marsikateri tuji državi. 

Zanimalo nas je še, kakšen model vstopa na tuje trge uporabljajo. Predstavnica podjetja je 

potrdila, da gre za izvozni model, zato smo vprašali, ali imajo pri izvozu izdelkov posrednika 

oziroma partnerja na tujih trgih ali izvažajo neposredno. Zanimali so nas tudi razlogi za izbrani 

model. »V večini primerov uporabljamo izvozni model, tako neposredni izvoz kot izvoz prek 

posrednikov,« je odgovorila in pojasnila, da so v preteklosti v veliko večji meri izvažali prek 

posrednikov, zadnje čase pa se bolj osredotočajo na neposreden izvoz. »Ker so posredniki 

obremenjeni tudi z drugimi blagovnimi znamkami, slabo poznajo naše izdelke in iščejo hiter 

način zaslužka, pri neposredni prodaji opažamo večji uspeh.« Pogodbeno so tako v preteklosti 

že sodelovali v Srbiji, pri čemer so bili zaradi neprisotnosti žal neuspešni. 

Na vprašanje, kako kot malo slovensko podjetje, ki je sicer na domačem trgu že precej 

prepoznavno in uveljavljeno, gradijo prepoznavnost na tujih trgih, je Vodičarjeva že predhodno 

odgovorila, da s konstantnim pojavljanjem na specializiranih sejmih, oglaševanjem v 

specializiranih revijah in oglaševanjem prek interneta. Dodala je še, da se oglašujejo tudi s 

pomočjo referenc, predvsem pri prvi vgradnji. V zadnjih letih so prenovili korporativni 

identiteti obeh podjetij in osvežili oba logotipa. »Dejstvo je, da nas na tem področju čaka še 

veliko dela,« je nadaljnje marketinške aktivnosti napovedala Vodičarjeva. Na domačem trgu so 

že precej prepoznavni in uveljavljeni. »Doma je za naše izdelke še dovolj prostora, vendar 

delamo v smeri, da nas kupci ne prepoznavajo zgolj kot trgovca, ki jih je res veliko, temveč kot 

nekoga, ki jim lahko svetuje. Tudi zaradi tega smo v lanskem letu začeli izdajati novo revijo 

Filtertehnik, v kateri iz vsakega našega segmenta ponujamo članek, da stranke vidijo, kaj v 

našem programu sploh ponujamo. Pogosto se nam namreč dogaja, da stranke ne poznajo našega 

programa v tolikšni meri, kot bi si mi želeli. Čeprav je s pripravo revije veliko dela, jih na ta 

način poskušamo seznaniti tudi na tem področju.« Prvi izvod je imel naklado približno 800 

izvodov, nove izdaje načrtujejo dvakrat letno. Odzivi strank na prvo številko so bili zelo 

pozitivni, smo še izvedeli. 

Trg filtracije je zahteven in izrazito razdrobljen. Zanimalo nas je, kako v podjetju dojemajo 

konkurenco na tujih trgih in katere so konkurenčne prednosti, ki izbrano podjetje na tujih trgih 

razlikujejo od tekmecev. »Vsak išče svojo tržno nišo. Na domačem trgu je naš program filtracije 

zelo obširen, za prodor na tuji trg pa je potrebna specializacija, čeprav izvozimo še vedno kar 

velik del trgovskega blaga.« Razlog direktorica vidi v tem, da cenovna politika velikih 

multinacionalk med državami ni usklajena oziroma so marže previsoke. »Sicer pa je naš 

prodajni asortiment, ki ga pretežno tržimo na tujih trgih, program z nami povezanega 

proizvodnega podjetja Prima filtrov, d. o. o. Na tujih trgih je treba biti zelo ozko specializiran, 

zelo osredotočen na posamezne segmente in na posamezne niše, ker je konkurenca tako velika, 
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da s preveliko razpršenostjo možnosti za uspeh ni,« je povedala Vodičarjeva. Dodala je, da za 

dobro razvit izdelek, za katerega že imajo referenco, s tržno analizo iščejo podobna in sorodna 

podjetja tudi v drugih državah. Kot konkurenčne prednosti je navedla, da so »majhni, hitro 

odzivni in prilagodljivi, tudi v smislu prilagajanj v fazi razvoja posameznega filtra in v izdelavi 

manjših serij. Upoštevamo želje kupca. Ne ponujamo le izdelka, temveč ponujamo rešitve 

konkretnih težav strank. Delujemo v smeri, da naši kupci v nas prepoznajo zanesljivega 

partnerja, ki jim lahko reši tudi bolj kompleksne filtracijske težave. Poskušamo izpostaviti 

svetovalni vidik, zato v zadnjih letih veliko vlagamo v znanje. Z internimi treningi in prek 

zunanjih izobraževanj, predvsem prek multinacionalk, ki jih zastopamo, izobražujemo tako 

prodajni kader kot tehnologe. Poudariti poskušamo strokovno znanje, možnost manjših serij in 

našo prilagodljivost«. 

Vprašali smo, ali prodajni program prilagajajo tujim trgom ter kateri so njihovi izbrani programi 

za nastop na tujih trgih in zakaj. Izvedeli smo, da je izbrani program podjetja za nastop na tujih 

trgih predvsem program industrijske filtracije lastne proizvodnje, kjer je potrebnih več znanja 

in izkušenj. »Po navadi dobimo od stranke povpraševanje za rešitev njihove težave in ne samo 

dimenzije in kode filtra, kar jim lahko ponudi vsak, ki približno pozna filtracijsko panogo. 

Predvsem pa poskušamo vzpostaviti sodelovanje s proizvajalci za prvo vgradnjo, kjer se filtri, 

ki jih mi tudi razvijemo, vgradijo v njihov stroj ali napravo,« je izbor programa za tuje trge 

pojasnila Mateja Vodičar. 

Ker je mednarodno poslovanje veliko bolj tvegano od poslovanja na domačem trgu, nas je 

zanimalo, s katerimi tveganji v mednarodnem poslovanju se srečujejo in kako jih obvladujejo. 

»Še preden dobimo začetni posel, se srečujemo s številno konkurenco in hudimi cenovnimi 

pritiski, predvsem posredniškimi. Težava je tudi naša neprepoznavnost na tujih trgih, zato nam 

je bistveno lažje sodelovati s podjetji, ki so lastniško, kapitalsko ali razvojno povezana s 

podjetji, s katerimi že sodelujemo,« nam je razkrila Vodičarjeva. Ko pa že dobijo naročilo, je 

izpostavila predvsem tveganje plačilne nediscipline ter težavne in drage izterjave, zato z novimi 

kupci sodelujejo na podlagi predplačil. »Na tujih trgih je naša prodaja precej razpršena in 

vrednosti poslov so obvladljive, zato določena tveganja sprejemamo in jih vzamemo v zakup. 

Če bi bili na tujih trgih vpleteni z večjimi projekti, kot so na primer filtrirni sistemi, bi bilo 

tveganje večje. V teh primerih bi morali biti bolj previdni in se temu ustrezno prilagoditi,« je 

še pojasnila. 

V nadaljevanju smo sogovornico prosili za opredelitev strategije mednarodnega poslovanja 

izbranega podjetja. Vprašali smo še, ali jo ocenjuje kot dobro načrtovano in uspešno izvajano. 

»V zadnjih letih smo na tem področju napredovali, nas pa čaka še veliko dela,« je priznala. 

»Težavo vidim v tem, da dobivamo veliko povpraševanj iz tujine, vendar ta povpraševanja 

pogosto obravnavamo podobno kot domača.« Ocenila je, da bi bilo potrebnih bistveno več 

analiz kupcev in bolj poglobljenih stikov z njimi. »Domače kupce zelo dobro poznamo, saj ima 

vsak dodeljenega komercialista, pri tujih kupcih je možnost uspeha zaradi poplave konkurentov 
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manjša, zato bo potrebnih še več stikov z njimi, da nas prepoznajo kot partnerja z obširnim 

znanjem s področja filtracije.« 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili, se je glasilo: »Nam lahko zaupate vaše načrte za 

prihodnost na področju mednarodnega poslovanja in kako jih nameravate uresničiti?« 

Sogovornica nam je zaupala: »Cilj je, da se razvijamo v smeri, kjer smo močni, to je industrijska 

filtracija. Na tem področju smo v Sloveniji najmočnejši, po tem nas poznajo in za to smo 

specializirani. To bi želeli izkoristiti tudi v tujini.« Na področju industrijske filtracije želijo na 

tujih trgih pridobiti več kupcev, pristopiti bolj agresivno, bolj analitično in povečati sodelovanje 

z obstoječimi kupci. Doseči želijo bolj sistematičen pristop, podoben pristopu na domačem trgu. 

Intervjuvanka je izpostavila še proaktivno iskanje potencialnih kupcev za obstoječe, dobro 

razvite izdelke z dobrimi referencami, pri katerih je treba še razširiti mrežo kupcev. O 

kapitalskih naložbah v tujini za zdaj ne razmišljajo, nam je na naše vprašanje še razkrila 

Vodičarjeva. 

Zanimalo nas je tudi, kako direktorica ocenjuje prihodnost svetovnega trga filtracije in kje vidi 

priložnosti za nadaljnji razvoj podjetja. »Filtracija je zelo široko področje, kjer je priložnosti za 

nadaljnji razvoj in nadgradnjo še zelo veliko, predvsem na okoljskem področju.« Regulative za 

proizvodna podjetja glede merjenja izpustov so stroge, priložnosti vidi tudi v domači rabi in kot 

primer navaja dimne pline. Na svetovnem trgu filtracije kot aktualne trende poudarja okoljski 

vidik in nadzor nad izpusti, velik potencial vidi tudi v filtraciji vode. »Podjetja, ki rastejo in se 

razvijajo v tej smeri, so zelo uspešna, kar se mi zdi obetavno,« je dejala. Vsekakor želijo 

nadaljevati razvoj in specializacijo na področju industrijske filtracije. »Verjamem v lasten 

razvoj in lastno proizvodnjo,« je zatrdila. Potencial vidijo v razvojnem povezovanju z 

različnimi inštituti, laboratoriji in fakultetami z namenom spoznavanja, primerjav in testiranja 

novih materialov. Še naprej nameravajo spremljati trende v filtraciji in letno razviti še več novih 

izdelkov z večjo dodano vrednostjo, ki jih želijo potem lansirati tudi na tuje trge. V sodelovanju 

s proizvajalci za prvo vgradnjo bi si želeli razviti izdelek, ki bi ga drugi težko kopirali. »Vsak 

proizvajalec se želi zaščititi s svojimi patenti in se diferencirati od konkurence. Poskušali bomo 

narediti tak izdelek, ki bi ga konkurenca težko kopirala,« je napovedala. Trgovinski del 

asortimenta želijo izpopolniti v skladu z njihovo politiko. Želijo namreč zastopati takšne 

proizvajalce, ki so močni na področju raziskav in razvoja, tudi v prihodnje nadgrajevati znanje 

komercialistov in tehnologov, nuditi tehnična izobraževanja njihovim kupcem in še naprej 

izdajati novo revijo Filtertehnik. 

Za konec, preden smo se sogovornici zahvalili za sodelovanje, smo jo prosili še za mnenje, kaj 

je po njenem ključ do uspeha v mednarodnem poslovanju. »Drznost, specializacija in fokus. In 

vztrajnost, saj je za uspeh na tujih trgih potrebno dosti več časa in energije kot na domačem 

trgu,« je izpostavila Mateja Vodičar. 
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5.5 Analiza rezultatov raziskovanja strategije mednarodnega poslovanja 

proučevanega podjetja 

Z izvedbo polstrukturiranega intervjuja kot kvalitativne raziskovalne metode smo za nadaljnjo 

analizo pridobili podrobnejši vpogled v mednarodno poslovanje izbranega podjetja. 

Ko je sedanja direktorica Mateja Vodičar prevzela vodenje podjetja, se je spremenila strategija 

poslovanja podjetja. Spremembe so se pokazale v bolj sistematičnem vodenju, poudarjeni 

komunikaciji med zaposlenimi in ciljni naravnanosti vseh oddelkov. Z njenim prihodom so 

začeli neposredni uvoz blaga, tako da je stopnja uvoza zdaj 70 %. Pridobili so številna 

zastopstva multinacionalk za prodajo tujih blagovnih znamk. Podjetje je nastalo z združitvijo 

prodajnega dela sestrskega podjetja s konkurenčnim podjetjem v tuji lasti, zato je poreklo 

kapitala mešano. Izvozni načrt jim omogoča bolj sistematičen pristop k poslovanju na tujih 

trgih. Več pozornosti namenjajo analizam, merjenju, pripravi, planiranju in povratnim 

informacijam s trga. Sejmov se udeležujejo individualno, nanje se temeljito pripravijo in 

vključujejo tudi posejemske aktivnosti. Optimizirali so oglaševanje na spletnih iskalnikih. 

Veliko vlagajo v odnose s partnerskimi multinacionalkami z namenom vzajemnega 

sodelovanja. 

Delež izvoza v prometu podjetja je v letu 2016 bil 15 %, v letu 2017 11 %, delež uvoza pa je 

70 %. Za doseganje rasti prodaje širijo prodajni portfelj izdelkov, iščejo nove kupce na 

domačem trgu in priložnosti v tujini. Mednarodno poslovanje zaradi večje konkurence in 

neprimerljivih cenovnih razlik v podjetju ocenjujejo kot težavnejši način rasti, zato se primarno 

osredotočajo na domači trg, kjer tudi ustvarijo večinski del prodaje. 

Prodaja na tujih trgih je zanje zaželena, saj dopolnjuje prodajo na domačem trgu, vendar je 

zahtevna in terja drugačno strategijo. Na programih, pri katerih ni potrebnega toliko znanja, 

opažajo vedno večjo konkurenco. Od multinacionalk zaradi majhnosti slovenskega trga ne 

čutijo velikega pritiska. Multinacionalke na slovenskem trgu iščejo predvsem zastopnike za 

prodajo njihovih izdelkov. Slovenska podjetja so vajena sodelovanja z zanesljivimi partnerji z 

domačega trga, zato kupujejo od zastopnikov in ne neposredno od multinacionalk. 

V prodajo na tuje trge se v podjetju ne čutijo toliko prisiljeni kot v nabavo od tujih dobaviteljev. 

Pri uvozu ne zaupajo azijskim proizvajalcem, temveč le bližnjim, evropskim. Nabava iz tujine 

jim omogoča stik s filtracijskimi trendi in novimi materiali. Prodaje na tuje trge se lotevajo 

proaktivno, da bi dosegli rast. Pri tem se osredotočajo na proizvodni del programa, manj 

aktualni so zanje trgovinski posli, čeprav približno 40 % prodaje na tuje trge vseeno ustvari 

trgovsko blago. 

Proučevano podjetje je najbolj prisotno na trgih nekdanje Jugoslavije, kjer imajo države veliko 

zaupanje v slovenske izdelke, blizu sta jim tudi jezik in miselnost. Na teh trgih sodelujejo tudi 

s podružnicami slovenskih partnerjev. Osredotočajo se še na druge evropske države, kot so 
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Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Italija in Velika Britanija. Predvsem izpostavljajo dobro 

povezavo z Madžarsko, kjer je prek avstrijskega solastnika povezano podjetje. Zaradi 

logističnih stroškov maloserijske proizvodnje sta zanje pri prodaji na tuje trge pomembni 

bližina in gospodarska razvitost trgov. 

Novih tujih trgov ne iščejo sistematično, za iskanje potencialnih kupcev vse pogosteje 

uporabljajo internet, se udeležujejo specializiranih sejmov, delajo tržne analize podjetij za prvo 

vgradnjo, se z namenom vzajemnega sodelovanja povezujejo z multinacionalkami in se 

oglašujejo v strokovnih filtracijskih medijih. Iščejo zastopnike, proizvajalce naprav za prvo 

vgradnjo njihovih filtrov in končne uporabnike. Nišni trg podjetja je industrijska filtracija, ki 

jim omogoča višjo dodano vrednost. 

Ciljni kupci so predvsem proizvajalci strojev ali naprav, industrijska podjetja in trgovci z 

industrijskimi ali motornimi deli. Pri prodaji trgovcem zaznavajo številne pomanjkljivosti, zato 

se pri prodaji na tuje trge osredotočajo predvsem na proizvajalce in na končne uporabnike. 

Način vstopa na tuje trge označujejo kot spontan. S tujimi povpraševanji se v podjetju ukvarjata 

dva komercialista, od katerih eden pokriva južne trge, drugi pa preostalo Evropo. Potencialno 

zanimive kupce tudi obiščejo. Tuja povpraševanja so zaradi pomanjkanja osebnih stikov 

zahtevnejša. Zadnje čase ugotavljajo, da jim multinacionalke, s katerimi že dobro sodelujejo, 

lahko omogočijo prodor tudi na tuje trge. 

Podjetje vstopa na tuje trge večinoma z izvoznim modelom. V preteklosti so veliko več izvažali 

prek posrednikov, zdaj se bolj osredotočajo na neposredni izvoz, pri čemer zaznavajo tudi večji 

uspeh. 

Prepoznavnost na tujih trgih gradijo s pojavljanjem na specializiranih sejmih, oglaševanjem v 

specializiranih revijah in oglaševanjem prek svetovnega spleta. Prepoznavnost krepijo tudi prek 

referenc, predvsem pri prvi vgradnji. Pred kratkim so prenovili korporativni identiteti obeh 

sestrskih podjetij in osvežili oba logotipa. Ocenjujejo, da jih na področju prepoznavnosti na 

tujih trgih čaka še veliko dela. Tudi na domačem trgu delujejo v smeri, da jih stranke ne 

identificirajo zgolj kot trgovca, temveč kot svetovalno podjetje. Začeli so izdajati revijo 

Filtertehnik, v kateri v člankih predstavljajo svoj prodajni program. 

Na domačem trgu ponujajo obširen program filtracije, za prodor na tuji trg pa je potrebna 

specializacija. Prodajni program za tuje trge zajema proizvodni program povezanega podjetja 

Prima filtri, d. o. o. Na tujih trgih poudarjajo specializacijo in osredotočenost. Svoje 

konkurenčne prednosti vidijo v prilagodljivosti, odzivnosti, zanesljivosti in možnosti izdelave 

manjših serij. Ne ponujajo le izdelka, temveč ponujajo rešitve konkretnih filtracijskih težav. 

Poskušajo izpostaviti svetovalni vidik, zato veliko vlagajo v znanje. 
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Izbrani program za tuje trge je predvsem program industrijske filtracije lastne proizvodnje, kjer 

je potrebnega več znanja in izkušenj. Predvsem se trudijo vzpostaviti sodelovanje s proizvajalci, 

kjer se v povezanem proizvodnem podjetju razviti filtri lahko vgrajujejo v njihove stroje ali 

naprave. 

Še preden v tujini dobijo posel, se srečujejo s številno konkurenco in hudimi cenovnimi pritiski, 

predvsem zaradi posrednikov. Težava je tudi neprepoznavnost, zato poskušajo sodelovati s 

podjetji, ki so lastniško, kapitalsko ali razvojno povezana z obstoječimi poslovnimi partnerji. 

Po izvedbi posla izpostavljajo tveganje plačilne nediscipline ter težavne in drage izterjave, zato 

od novih kupcev pričakujejo avansno plačilo. Zaradi razpršenosti prodaje in nižje vrednosti 

poslov so tveganja sprejemljiva. 

V zadnjih letih so pri razvoju strategije mednarodnega poslovanja sicer napredovali, ocenjujejo 

pa, da jih čaka še veliko dela. Težavo je, da številna tuja povpraševanja pogosto obravnavajo 

podobno kot domača. Več poudarka želijo nameniti analizam kupcev in bolj poglobljenim 

stikom z njimi. 

V prihodnje se želijo razvijati na področju industrijske filtracije, za katero so specializirani. S 

tem programom želijo na tujih trgih pridobiti več kupcev, na trge pristopiti bolj agresivno, 

analitično in sistematično. Prav tako želijo okrepiti sodelovanje z obstoječimi kupci in pri 

iskanju novih izkoristiti svoje reference. O kapitalskih naložbah v tujini za zdaj ne razmišljajo. 

Priložnosti za nadaljnji razvoj je veliko, predvsem na okoljskem področju, v nadzoru izpustov 

in filtraciji vode. Želijo nadaljevati razvoj in specializacijo na področju industrijske filtracije. 

Verjamejo v lasten razvoj, v katerega bi radi vključili tudi inštitute, laboratorije in fakultete. 

Poudarjajo sledenje filtracijskim trendom, razvoj novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo in 

zaščito izdelkov pred kopiranjem. Trgovinski del asortimenta želijo izpopolniti z blagovnimi 

znamkami proizvajalcev, ki vlagajo v raziskave in razvoj. Nadaljevati nameravajo 

izobraževanje komercialistov in tehnologov, tehnično izobraževanje njihovih kupcev in 

izdajanje revije Filtertehnik. 

Ključ do uspeha v mednarodnem poslovanju vidijo v drznosti, specializaciji, osredotočenosti 

in predvsem v vztrajnosti, saj doseganje uspeha na tujih trgih terja več časa in energije od 

doseganja uspeha na domačem trgu. 

5.6 Ugotovitve raziskave strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja 

Iz proučevanja strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja lahko strnemo ključne 

ugotovitve. Podjetje z mešanim kapitalom je vhodno internacionalizacijo že dobro razvilo. 

Primarna osredotočenost na domači trg, kjer tudi ustvarijo večinski del prodaje, kaže na 

relativno nizko stopnjo izhodne internacionalizacije. Vključenost v mednarodno poslovanje 

mala in srednja podjetja pogosto začenjajo z uvozom, kar velja tudi za proučevano podjetje, ki 
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ga na podlagi mednarodnih aktivnosti opredeljujemo kot pretežnega uvoznika in občasnega 

izvoznika. Veliko pozornost namenjajo prodaji na domačem trgu, pri poslovanju na tujih trgih 

pa kot obliko kooperativne internacionalizacije zelo poudarjajo vzajemno sodelovanje z 

obstoječimi partnerskimi multinacionalkami. Tako pri uvozu kot pri izvozu se omejujejo na 

bližnje evropske, gospodarsko stabilne države. Izbor držav, ki so podjetju geografsko in 

psihološko blizu, kaže na izbor stopenjskega modela internacionalizacije, ki je značilen 

predvsem za internacionalizacijo malih in srednjih podjetij. 

Prodaja na tuje trge je eden izmed načinov za doseganje rasti. Ker domači trg filtracije še ni 

preveč zasičen in jim še omogoča priložnosti za rast, se podjetje v mednarodno poslovanje 

podaja večinoma iz proaktivnih motivov. Svoje konkurenčne prednosti, ki se kažejo v 

delovanju v tržnih nišah, individualizaciji izdelkov, zmožnosti prilagajanja in odzivnosti, dobro 

prepoznavajo in jih razvijajo. Večina malih in srednjih podjetij vstopa na tuje trge z izvoznim 

modelom, kar velja tudi za proučevano podjetje. Pri posrednem izvozu so izkustveno zaznali 

številne pomanjkljivosti, zato se usmerjajo v neposredni izvoz, kar kaže na zrelejšo stopnjo 

internacionalizacije. Pri načrtovanju poslovanja na tujih trgih poudarjajo tudi eno izmed 

sodobnejših pogodbenih oblik vstopa na tuje trge, to so strateške zveze. Mrežni pristop je eden 

sodobnejših pristopov k internacionalizaciji. O investicijskih oblikah vstopa v podjetju ne 

razmišljajo. Precej virov namenjajo marketingu in prepoznavnosti podjetja, ki jo želijo okrepiti 

predvsem na tujih trgih, kjer se želijo uveljaviti kot ponudnik rešitev konkretnih filtracijskih 

težav. 

Ciljni tuji kupci so proizvajalci strojev in naprav, industrijska podjetja in trgovci z 

industrijskimi ali motornimi deli. Tveganja, s katerimi se srečujejo na tujih trgih, so večinoma 

splošna tržna in komercialna. To so številčnost tekmecev, cenovna nekonkurenčnost, 

neprepoznavnost in plačilna nedisciplina. Zaradi razmeroma majhnega deleža prodaje na tujih 

trgih, razpršenosti prodaje po trgih in nižje vrednosti poslov so tveganja zanje sprejemljiva. 

Tudi v prihodnje nameravajo ohraniti specializacijo na področju industrijske filtracije ter 

vlagati v znanje in razvoj. Dejavniki za doseganje uspeha v mednarodnem poslovanju so zanje 

drznost, specializacija, osredotočenost in vztrajnost. Čeprav so v podjetju strategijam 

mednarodnega poslovanja v zadnjih letih posvečali pozornost, obstaja potreba po nadaljnjem 

razvoju in izvedbi. 

Proučevano podjetje posluje v tržnih nišah, na segmentih trgov, ki so za večje konkurente 

premajhni, zato jih v odnosu do konkurentov v mednarodnem poslovanju opredeljujemo kot 

specialiste ali nišerje. Strategijo mednarodnega poslovanja podjetja v odnosu do odjemalcev 

opredeljujemo kot strategijo diferenciacije v kombinaciji s strategijo osredinjenja s poudarkom 

na diferenciaciji. 

Iz raziskave in poslovnih rezultatov podjetja lahko ugotovimo, da ima podjetje na domačem 

trgu dobro razvito in uspešno izvajano strategijo poslovanja. Uspešno poslovanje podjetja na 

domačem trgu žal še ne zagotavlja uspeha na mednarodnih trgih. Drugačna okolja in tržne 
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razmere zahtevajo drugačen, prilagojen pristop. Podjetje že ima zasnovano strategijo 

mednarodnega poslovanja, vendar za dosego želenih rezultatov ta zahteva nadaljnji razvoj in 

več aktivnosti za njeno izvedbo. 

5.7 Priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso podjetja 

Na podlagi proučevanja strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja smo ugotovili, 

da je to precej odvisno od domačega trga, na katerem sicer zelo uspešno posluje. Ne glede na 

to, da podjetje posluje v perspektivni panogi, ki jim še omogoča nadaljnjo rast na domačem 

trgu, bi jim svetovali večjo vključenost v mednarodno poslovanje, predvsem v smislu 

povečevanja prodaje na tuje trge. Izhodna internacionalizacija bi jim zmanjšala odvisnost od 

domačega trga in omogočila izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo na tujih trgih. Pri tržni 

diverzifikaciji bi jim svetovali, naj se ne omejujejo le na bližnje, gospodarsko razvite države, 

temveč naj pretehtajo vstop tudi na bolj oddaljene, hitro rastoče in razvijajoče se trge, kot sta 

Indija in Kitajska, ki v segmentu filtracije obetajo velike potenciale. 

Strateška partnerstva med velikimi in malimi podjetji omogočajo poslovno simbiozo in so kljub 

njihovi zahtevnosti široko uveljavljena kot pomembna strategija za pospeševanje rasti in 

razvoja. Glede na naklonjenost podjetja povezovanju in vzajemnem sodelovanju svetujemo, naj 

s skrbno izbranimi partnerji poskuša vzpostaviti takšne strateške zveze, ki bodo omogočale 

povečevanje skupne konkurenčnosti in doseganje sinergijskih učinkov pri obeh partnerjih. 

Pri prodaji na nezahtevne tuje trge priporočamo uporabo neposrednega izvoza, v primeru 

prodaje na zahtevnejše trge pa bi svetovali povezave z izkušenimi in zanesljivimi lokalnimi 

partnerji. 

V podjetju naj tudi v prihodnje razvijajo svoje konkurenčne prednosti, ki jih uspešno 

diferencirajo od konkurence, in naj jih izrabljajo za nadaljnji razvoj strategije mednarodnega 

poslovanja. Podjetju bi priporočili, da s konkretnimi odgovori na strateška vprašanja razvije 

svojemu poslovanju primeren strateški model mednarodnega poslovanja, pri čemer naj jih za 

doseganje uspeha tudi v zahtevnejšem, mednarodnem okolju vodi preudaren, temeljit in tržno 

individualiziran pristop. Nadaljnji razvoj strategije mednarodnega poslovanja podjetja naj kar 

najbolje izrablja trajnostne konkurenčne prednosti proučevanega podjetja glede na priložnosti 

na posameznem izbranem tujem trgu ali njegovem ključnem tržnem segmentu. 
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6 SKLEP 

V diplomski nalogi smo na konkretnem primeru poslovanja izbranega podjetja Prima 

Filtertehnika, d. o. o., ki posluje v panogi filtracije, raziskovali in proučevali strategijo 

mednarodnega poslovanja podjetja. Raziskovanje strategije mednarodnega poslovanja 

izbranega podjetja nam je omogočilo pridobitev številnih spoznanj s področij globalizacije, 

internacionalizacije, načinov vstopa na tuje trge in tveganj v mednarodnem poslovanju. 

Spoznali smo, da uspeh podjetja na domačem trgu še ne zagotavlja uspeha na tujih trgih. 

Zahtevnost in kompleksnost poslovanja v mednarodnem okolju zahtevata celovit pristop ter 

temeljito zasnovo in izvedbo strategije mednarodnega poslovanja. 

Z razvojem procesa globalizacije kot podaljšane roke kapitalizma se na vseh trgih zaostruje tudi 

konkurenčni boj. V odprtih gospodarskih sistemih konkurenčnost zgolj na domačem trgu ni več 

dovolj, saj turbulentne globalizacijske okoliščine zahtevajo mednarodno konkurenčnost. 

Posledično je globalizacija tesno povezana z internacionalizacijo, ki se nanaša na vse oblike 

ekonomskega sodelovanja s tujino. Internacionalizacija poslovanja za preživetje in doseganje 

uspešnosti postaja nuja tudi za večino malih in srednjih podjetij, med katere se uvršča tudi 

proučevano podjetje. Čeprav je podjetje z lastniškega in vhodnega vidika že uspešno 

internacionalizirano, smo z raziskavo ugotovili, da je pri prodaji pretirano odvisno od domačega 

trga. Na domačem trgu sicer posluje zelo uspešno, vendar pri prodaji na tuje trge ne dosega 

želenih rezultatov. Filtracija je izjemno konkurenčna, zahtevna in perspektivna poslovna 

panoga. Za rast in nadaljnji razvoj podjetja se v tujini ponujajo številne priložnosti, predvsem 

na hitro rastočih in razvijajočih se trgih. Mednarodno poslovanje je zahtevnejše od poslovanja 

na domačem trgu in zahteva temeljito pripravo strategije mednarodnega poslovanja. Pomemben 

del priprave na internacionalizacijo podjetja so odgovori na temeljna strateška vprašanja: zakaj 

mednarodno poslovati, kaj plasirati na mednarodni trg, katere trge izbrati, kako vstopiti na tuji 

trg in kako tam nastopiti. Ocenjujemo, da prav majhnost, prevelika osredotočenost na 

poslovanje na domačem trgu in pomanjkljivo razvita strategija mednarodnega poslovanja 

podjetje najbolj ovirajo pri doseganju uspeha na mednarodnih trgih. 

Pri raziskovanju in proučevanju strategije mednarodnega poslovanja podjetja nas je vodilo 

raziskovalno vprašanje: »Kakšno strategijo mednarodnega poslovanja ima podjetje Prima 

Filtertehnika, d. o. o., ki deluje na področju proizvodnje in prodaje filtrske tehnike?« Po 

opravljeni raziskavi smo ugotovili, da se podjetje v primerjavi s konkurenti v mednarodnem 

poslovanju usmerja in specializira ter izkorišča priložnosti predvsem v tržnih nišah, v odnosu 

do odjemalcev pa kombinira strategijo diferenciacije s strategijo osredinjenja s poudarkom na 

diferenciaciji in uporabo izvoznega modela vstopa na tuje trge, z večjim poudarkom na 

neposrednem izvozu svojih izdelkov. 

Na podlagi raziskovanja strategije mednarodnega poslovanja podjetja smo podali priporočila 

za nadaljnjo poslovno prakso na področju mednarodnega poslovanja. Kljub tveganjem in 

oviram, ki se pojavljajo v vseh fazah internacionalizacije, verjamemo, da lahko intenzivnejše 
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vključevanje podjetja v mednarodno poslovanje dolgoročno pozitivno vpliva na nadaljnjo rast 

in razvoj podjetja. 

Po opravljeni raziskavi strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja kot zanimiv 

izziv za nadaljnje raziskovanje vidimo proučevanje strategije mednarodnega poslovanja 

konkurenčnega podjetja, ki prav tako posluje v panogi filtracije, za primerjalno analizo. 

Če končamo s Porterjevo (1980, 3) uvodno mislijo, je bistvo oblikovanja konkurenčne strategije 

povezovanje podjetja z okoljem, pri čemer je okolje predvsem panoga, v kateri podjetje deluje. 

Vsaka panoga ima svoje značilnosti, ki jih mora podjetje upoštevati pri razvoju konkurenčnih 

strategij in tržni uveljavitvi. Snovanje uspešne strategije mednarodnega poslovanja se začne z 

analizo trga, na katerega ima podjetje namen vstopiti. Iz notranjega okolja podjetja kot temelj 

konkurenčnih prednosti izhajajo viri in sposobnosti podjetja, ki morajo pri umestitvi v izbrano 

zunanje okolje uspešno ločiti podjetje od tekmecev. Najustreznejši način za doseganje ciljev 

mednarodnega poslovanja in način prilagajanja posameznem trgu je odvisen od posameznega 

podjetja in okolja, v katerem posluje. Podjetja morajo stremeti h globalni konkurenčnosti, se 

usmerjati v globalni tržni prostor in jasno opredeliti lastno strategijo poslovnega razvoja, kar v 

sodobnem, mednarodnem poslovnem okolju vključuje tudi dobro načrtovano in izvajano 

strategijo mednarodnega poslovanja, ki lahko podjetju zagotovi dolgoročno rast, razvoj in 

mednarodno konkurenčnost. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za intervju z Matejo Vodičar, direktorico podjetja Prima Filtertehnika, 

d. o. o. 





Priloga 1 

 

Vprašalnik za intervju z Matejo Vodičar, direktorico podjetja Prima Filtertehnika, 

d. o. o. 

Pred nekaj leti ste od svojega očeta prevzeli vodenje podjetja. Kako se je od takrat dalje razvijala 

strategija mednarodnega poslovanja podjetja? 

Koliko poslujete na tujih trgih? Je slovenski trg dovolj velik za podjetje v panogi filtracije?  

Kako ocenjujete relativno odvisnost podjetja od domačega trga? Je zaradi globalizacije na 

slovenskem trgu filtracije občutiti vpliv in pritiske tuje konkurence? 

Kakšni vzroki in motivi vas ženejo v mednarodno poslovanje? Gre za proaktivno izkoriščanje 

priložnosti ali ste v to zaradi različnih razlogov na neki način prisiljeni? 

Na katerih tujih trgih ste že prisotni? Na katere se osredotočate in zakaj ravno nanje? 

Kako izbirate nove tuje trge? Katere dejavnike upoštevate pri izboru trgov? Kako iščete 

potencialne kupce? 

Na katere ciljne kupce se osredotočate na tujih trgih? 

Kako načrtujete vstop na tuji trg?  

Kakšen model vstopa na tuje trge uporabljate? Gre za izvozni, pogodbeni ali investicijski 

model? Če gre za izvozni model, imate pri izvozu izdelkov posrednika ali partnerja na tujih 

trgih ali gre za neposredni izvoz? Kakšni so razlogi za izbrani model? 

Vaše podjetje je na domačem trgu že precej prepoznavno in uveljavljeno. Kako kot malo 

slovensko podjetje gradite prepoznavnost na tujih trgih? 

Trg filtracije je zahteven in izrazito fragmentiran. Kako dojemate konkurenco na tujih trgih? 

Katere so vaše konkurenčne prednosti, ki vas razlikujejo od tekmecev na tujih trgih? 

Ali prodajni program prilagajate tujim trgom? Kateri so vaši izbrani programi za nastop na tujih 

trgih in zakaj? 

S katerimi tveganji v mednarodnem poslovanju se srečujete? Kako jih obvladujete? 

Kako bi opredelili vašo strategijo mednarodnega poslovanja? Jo ocenjujete kot dobro 

načrtovano in uspešno izvajano? 

Nam lahko zaupate vaše načrte za prihodnost na področju mednarodnega poslovanja in kako 

jih nameravate uresničiti? 



Priloga 1 

 

Kako ocenjujete prihodnost svetovnega trga filtracije? Kje vidite priložnosti za nadaljnji razvoj 

podjetja? 

In še za konec, kaj je po vašem mnenju ključ do uspeha v mednarodnem poslovanju? 


