
 

 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

DEJAN VESELINOVIĆ 

KOPER, 2015 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 

D
E

JA
N

 V
E

S
E

L
IN

O
V

IĆ
 

2
0
1
5
 

 

Z
A

K
L

JU
Č

N
A

 P
R

O
JE

K
T

N
A

 N
A

L
O

G
A

 





 

 

Koper, 2015 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE 

PODJETJA AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE NA 

IZBRANE TUJE TRGE 

Dejan Veselinović 

Zaključna projektna naloga 

Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič 





III 

POVZETEK 

Živimo v svetu intenzivne globalizacije, ki posledično na trgu ustvarja močne konkurente in 

veliko konkurenčnost poslovanja, kar podjetja sili k čim hitrejši internacionalizaciji. Še 

posebno močna konkurenčnost poslovanja je v svetovni avtomobilski industriji, kjer je veliko 

močnih korporacij, ki ponujajo dokaj podobne izdelke po primerljivih cenah. V zaključni 

projektni nalogi smo preučevali strategijo internacionalizacije izbranega podjetja KMAG, d. 

d., ki deluje v avtomobilski industriji in je glavni zastopnik na področju Balkana za 

avtomobilske znamke Kia, Volvo in Ssang-Yong ter tudi zelo konkurenčen ponudnik na trgu 

rabljenih vozil. Ugotovili smo, da podjetje posluje zelo uspešno, saj ima dobro načrtovano in 

izvajano strategijo internacionalizacije. Na podlagi rezultatov raziskave smo podali tudi 

priporočila za razvoj poslovanja podjetja, ki naj temelji predvsem na nadaljnjem izboljševanju 

zastopniške mreže in tudi razvoju prodaje rabljenih vozil na izbranih tujih trgih.   

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, avtomobilska industrija, strategija, 

podjetje KMAG, d. d. 

 

SUMMARY 

We live in a world of intensive globalization, which consequently makes a lot of competition 

in the market, and forces companies to have earlier internationalization. Very strong 

competition is especially present in automotive industry where there are a lot of very strong 

corporations, which all sell very identical products almost by the same price. In the thesis, we 

have examined the strategy of internationalization of the company KMAG PLC, which is 

involved in automotive industry.  The company is the main importer for the automotive 

brands Kia, Volvo, and SSang-Yong in the Balkan area, and is very competitive dealer in the 

car market where it is present. We have found out that the company is very good in business 

due to the successful choice of the right internationalization strategy. Based on the results of 

the research, we have presented our opinion regarding the future development of the 

company: further development of the dealer network and car selling in chosen foreign 

markets. 

Keywords: globalization, international business, automotive industry, strategy, company 

KMAG PLC. 
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1 UVOD 

Živimo v dinamičnem svetu globalizacije, hitro rastočih trgov ter zdrave in močne globalne 

konkurence. Danes imeti dobro in zdravo podjetje, pomeni imeti podjetje, ki dosega rast. 

Podjetje pa lahko rast dosega le ob nenehni izboljšavi, notranjem učenju in iskanju novih 

kupcev. Podjetje se mora prej ali slej soočiti z internacionalizacijo, katera se pojavlja ob vsaki 

aktivnosti podjetja, pa naj bo to dejanska širitev ali pa iskanje dobaviteljev zunaj meja, iskanje 

investitorjev ali zaposlenih. Obkroža nas vedno več informacij, ki so posledica naprednejšega 

virtualnega sveta, zato se je treba prilagajati, še zlasti v poslovnem svetu. 

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirjev in problematike 

Globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. Gre za svetovni razvojni trend in za procese, ki močno 

spreminjajo strukturo ter podobo svetovnega gospodarstvenega prostora. Globalizacija tako 

vključuje politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, invencijske, 

inovacijske in informacijske prvine (Ruzzier in Kesič 2013, 19). Globalizacija nam je v 

zadnjih desetletjih prinesla ves svet v našo dnevno sobo. Svet se je pomanjšal in 

internacionalizacija mnogih podjetij, izrazito tržno usmerjeni ekonomski trendi ter internetno 

povezan vsak kotiček sveta poganjajo to veledinamično silo globalnega trgovanja in pretoka 

informacij. V preteklih desetletjih so se zadeve močno spremenile. Državne meje so samo še 

območje notranjih političnih ureditev, kar pa se tiče pretoka blaga, storitev in podatkov, pa se 

je vse povezalo v mogočno globalno mrežo. 

Hiter razvoj tehnologij in informatike (internet, mobilna tehnologija) ter liberalizacija 

svetovnega prostora z odpravljanjem različnih ovir in nastankom svetovnih poslovnih mrež so 

v zadnjih nekaj letih dali globalizaciji nove razvojne spodbude ter pospešili njene procese 

(Ruzzier in Kesič 2013, 19).  

Danes lahko kupujemo izdelke s celega sveta, tudi preko neštetih spletnih trgovin, ki nam celo 

omogočajo brezplačno dostavo izdelkov na naš naslov, ne glede na to, kje se nahajamo. 

Podjetja, ki so med prvimi začela izvajati strategijo internacionalizacije, so danes svetovne 

multinacionalke, ki nadzirajo svetovna gospodarstva, preko vseh svojih hčerinskih podjetij. 

Trend globalizacije je ustvaril zelo konkurenčen globalni trg, ki z vidika samostojnega 

poslovanja sili podjetja h konstantnemu tehnološkemu razvoju, izobraževanju zaposlenih, 

iskanju novih priložnosti, da lahko ustvarjajo rast, ki na dolgi rok pomeni dejansko preživeti 

in uspeti v globalnem ter konkurenčnem tržnem prostoru.  

Globalizacija pomeni tudi, da mora podjetje, ki želi dejansko rasti in se razvijati, gledati širše, 

mora gledati izven meja svoje države in posledično svojega trga. Podjetje išče nove možnosti 

zunaj meja lastne države, z odpiranjem podružnic, pripojitvam ali sodelovanjem s podjetji na 
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ciljnih trgih. Mednarodno poslovanje lahko podjetjem odpre popolnoma nove razsežnosti, še 

posebej podjetjem, ki so locirana v manjših državah, kot je denimo Slovenija.  

Podjetja, ki delujejo v mednarodnem poslovanju, so različnih vrst in velikosti, imajo različen 

obseg poslovanja ter različne aktivnosti, strategije in vizije svojega nadaljnjega razvoja. 

Običajno jih ločimo na mala in velika podjetja, mednarodna in multinacionalna podjetja v 

mednarodnem poslovanju. Med njimi in njihovim delovanjem je nekaj bistvenih značilnosti, 

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

poslovanja (Ruzzier in Kesič 2013, 38). 

Podjetja se razlikujejo predvsem po moči in dominantnosti na zunanjih trgih. Poznamo 

podjetja, ki so la začasni uvoznik/izvoznik na eni strani in podjetja, ki imajo močan tržni delež 

ter dobro uveljavljeno ime na drugi strani. S ciljem uspešnega poslovanja na tujih trgih mora 

imeti podjetje izdelano ustrezno strategijo poslovanja. Od strategije so odvisni načrtovanje, 

predvidevanje in kasneje doseganje ciljev. V prvi fazi je treba dobro raziskati tuji trg, potrebe 

odjemalcev, kupno moč, analizirati konkurenco in poiskati konkurenčne prednosti, ki bodo 

podjetje lahko diferencirale. Zelo pomemben podatek je tudi, v kakšni panogi industrije se 

podjetje nahaja.  

Ena izmed najpomembnejših svetovnih gospodarskih panog je tudi avtomobilska industrija. 

Slednja je globalen pokazatelj kupne moči v različnih državah in po mnenju Američanov 

vrednost enot na trgu rabljenih vozil kaže, kakšno je dejansko stanje gospodarstva v državi 

(Swanson 2012, 10). Na globalni ravni je avtomobilska industrija pri prodaji novih vozil 

dokaj primerljiva, če primerjamo prodajo po posameznih znamkah. Med največjimi igralci na 

trgu se pojavljajo iste blagovne znamke, ki pa so tudi lastniško vpletene na spodnjem delu 

lestvice, saj s kupovanjem manjših znamk dosegajo dodatno rast in kupce. Na evropskih tleh 

beležimo rast prodaje vozil. Vodilne znamke so Volkswagen, Ford, Opel, Renault in Peugeot 

(Pavšič 2015). Evropa velja za zelo zahteven trg vozil, saj je evropski kupec najzahtevnejši 

pri izbiri varnosti, opreme, zunanjega videza in cene. Kupci so zelo pozorni tudi na 

ekonomičnost vozil in skrb za okolje. Podjetja v avtomobilski industriji, še posebno uvozniki 

in ekskluzivni zastopniki, dajejo zelo pomembno veljavo marketingu, veliko je oglaševanja, 

popustov, financiranj in dodatnih ugodnosti ob nakupu, da bi le prepričali še tisto dodatno 

stranko več za nakupno odločitev, predvsem pa boljše od konkurence. Za ekskluzivne 

uvoznike avtomobilskih znamk je zato dejansko zelo pomembna strategija vstopa na tuje trge, 

saj lahko v primeru napačnih postopkov podjetje ne doseže svojega poslovnega in razvojnega 

potenciala. 

V zaključni projektni nalogi smo zato načrtovali raziskati in analizirati strategijo 

internacionalizacije slovenskega podjetja KMAG, d. d., ki je ekskluzivni zastopnik za vozila 

znamk Kia, Volvo in SSang Yong pri vstopu na izbrane trge Balkana, in proučiti, s kakšnimi 

ovirami in težavami se bo podjetje pri tem lahko soočilo, ter na osnovi proučevanja podati 

tudi predloge za razvoj mednarodnega poslovanja izbranega podjetja. 
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1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

internacionalizacije podjetja KMAG, d. d., na izbrane trge Balkana, in sicer na trge Hrvaške, 

Srbije ter Bosne in Hercegovine in na osnovi proučevanja podati tudi predloge za razvoj 

mednarodnega poslovanja izbranega podjetja. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo predvidevali uporabo naslednjih raziskovalnih 

metod: 

- metodo opisovanja ali deskripcije,  

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera in 

- metodo sinteze – povzetek ugotovitev. 

Načrtovali smo izvesti tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom podjetja KMAG, d. d., s katerim smo opredelili strategijo vstopa in 

mednarodnega poslovanja podjetja na izbrane trge Balkana. 

1.4 Predpostavke, omejitve 

Predpostavljali smo, da je mednarodno poslovanje zelo dinamično, da lahko podjetje izbira 

različne strategije mednarodnega poslovanja in modele vstopov na izbrane tuje trge, da je 

avtomobilska industrija zelo globalizirana, dinamična in konkurenčna, da je trg avtomobilov 

zahteven trg, kjer je konkurenca zelo velika, in da je treba biti prilagodljiv razvojnim tržnim 

trendom.  

Omejitev je bila varstvo konkurenčnih poslovnih podatkov izbranega podjetja KMAG, d. d., 

saj smo predvidevali, da ne bomo mogli uporabiti in prikazati vseh potrebnih podatkov o 

poslovanju podjetja. 
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2 GLOBALIZACIJA IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

V procesu poslovanja se izrazoma globalizacija in mednarodno poslovanje nikakor ne 

moremo izogniti. Če želimo, da podjetje dosega rast, kar je v večini glavni cilj poslovanja, se 

je vsekakor pomembno zavedati pomena in vloge mednarodnega poslovanja. Globalizacija se 

pozna na vsakem koraku. Različni svetovni trgi so danes povezani v eno ogromno globalno 

enoto, ki jo pospešujejo uporaba internetnega oglaševanja ter možnosti globalne logistike in 

dejanskega mednarodnega poslovanja. Podjetje, ki želi rasti in se razvijati, se mora vsekakor 

čim prej pripraviti na internacionalizacijo, saj ga drugače lahko konkurenca enostavno izloči s 

trga. Vse več držav se vključuje v proces globalizacije, kar za potrošnika pomeni večjo 

ponudbo izdelkov in možnost večje izbire. Globalizacija močno vpliva tudi na kakovost in 

ceno izdelkov na globalni ravni. 

2.1 Pomen globalizacije 

Globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. Gre za svetovni razvojni trend ter za procese, ki močno 

spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarstvenega prostora. Globalizacija tako 

vključuje politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, invencijske, 

inovacijske in informacijske prvine. Hiter razvoj tehnologij in informatike ter liberalizacija 

svetovnega gospodarskega prostora z odpravljanjem različnih ovir in nastankom svetovnih 

poslovnih mrež so v zadnjih nekaj letih dali globalizaciji nove razvojne spodbude in pospešili 

njene procese (Ruzzier in Kesič 2013, 19).  

Z vidika potrošnika predstavlja globalizacija ponudbo izdelkov na globalni ravni s preprostim 

klikom na internetu in dostavo izbranega izdelka iz katere koli države na svetu v domačo 

dnevno sobo. Tudi marketing je zelo ciljano usmerjen s pomočjo danes vsem dostopnih 

socialnih omrežij in aplikacijami, ki potrošnike povezuje med seboj. Potrošnik je samodejno 

zaradi pravil delovanja današnje družbe zelo hitro izpostavljen virtualnemu svetu in 

medmrežnim aplikacijam, kot je denimo Facebook, ki ga vključujejo v veliko skupino 

potrošniških tarč, ki jih korporacije nato zasipajo z raznimi izdelki, ki so prisilno priljubljeni 

ali pa pač samo zelo zanimivi. Globalizacija je zelo prepletena s še enim zelo širokim 

pojmom, in sicer kapitalizmom. Kapitalizem pa je sistem, ki zelo hitro izloča šibko 

konkurenco in sili podjetja k izbiri pravilnih strategij, da dosegajo rast na trgu, ki konec dneva 

pomeni preživetje. 

V bistvu je globalizacija proces z intenzivnejšimi začetki in razvojem v dvajsetem stoletju, ki 

kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem in ga razširi po svetu. Glede 

na lastnosti kapitalističnega sistema, ki ga ta nosi že od svojih zametkov pred industrijsko 

revolucijo v 18. stoletju, se globalizacija ne pojavlja kot povsem samostojen pojav, pač pa kot 

podaljšek ali končna faza teženj kapitalizma (Ruzzier in Kesič 2013, 19). 
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Kapitalizem močno poudarja vlogo in pomen dobička, za katerim se ozira celotni globalni 

sistem, kot tudi vsaka država posebej. Politika igra pomembno vlogo pri globalnem 

gospodarstvu, saj se države med seboj povezujejo zaradi povečanja strateške moči, dobrin, 

vojske, denarja, samo zato, da lahko vso to moč uporabijo v neki tretji državi, ki jim nato 

zopet povzroči rast. Vedno višja stopnja doseganja dobička povzroča obrabo okolja, izrabo 

delovne sile, meddržavne politične igre in ustvarja ogromne mednarodne korporacije, ki glede 

poteka sistema le povečujejo svoj kapital v odnosu na vedno bolj šibak najnižji sloj 

prebivalstva. Globalizacija zato lahko pomeni veliko dobrih stvari glede pomanjšanja sveta, 

zaradi pretoka informacij in blaga, ter prinaša veliko slabih stvari, saj šibki postajajo še 

šibkejši. 

 

Slika 1: Vpliv globalizacije 

Vir: Lipnik 2014. 

2.2 Prednosti in slabosti globalizacije 

Pojem globalizacije velja od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja za eno izmed najbolj 

pogostih tem pogovorov v različnih družbenih sferah. Na eni strani prinaša negativne 

posledice za ljudi s poslabšanjem življenjskega okolja, izgubo delovnih mest, razpadanjem 
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socialnih mrež in zmanjševanjem moči javnega odločanja ter poglabljanjem finančnih kriz v 

razvitem svetu. Na drugi strani proces globalizacije pomeni priložnost za hitrejšo rast 

gospodarstva ter nepristransko, pravično in trajnostno prerazdelitev svetovne blaginje (Mora 

in Siotis 2004, 45). 

Globalizacija predstavlja priložnost za povečanje splošne produktivnosti in življenjskega 

standarda, saj lahko vodi k boljši deljivosti dela med posameznimi državami. Na drugi strani 

pa je žal olajšala mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranje denarja, kar lahko poraja 

novo nasilje in nezaželeno porazdelitev sredstev. Nasprotniki globalizacije trdijo, da revne 

države v globaliziranem svetu izgubljajo (Dubrovski 2006, 53). 

2.3 Mednarodno poslovanje 

Ko podjetje doseže točko v svojem razvoju, ko se mu konkurenčnost zmanjša, ko ne dosega 

več rasti v svojem poslovnem prostoru, je največkrat edina rešitev internacionalizacija. 

Mednarodno poslovanje lahko omogoči podjetjem ponovno rast iz vidika novih trgov, 

konkurenčnosti, boljših in cenejših dobaviteljev ter povezovanja z drugimi podjetji ali nove 

načine vstopa na tuje trge. Mednarodno poslovanje je zato zelo pomemben pojem, ko 

govorimo o splošnem poslovanju, še zlasti, ker živimo v obdobju močne globalizacije. Zaradi 

različnih oblik mednarodnega poslovanja in tudi načinov gre tu za zelo širok pojem. 

Mednarodno poslovanje so vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki potekajo preko meja 

domače, nacionalne države in njenega poslovnega okolja. Cilj mednarodnega poslovanja je 

zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi posameznih držav. Najbolj značilni in 

tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodne poslovanju sta izvoz in uvoz blaga ter tudi 

storitev. Z intenziviranjem širšega pomena internacionalizacije celovitega poslovanja se v 

zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne aktivnosti v mednarodnem poslovanju (Ruzzier, 

Kesič in Mevlja 2008, 6):  

- neposredne tuje investicije,  

- različne pogodbene oblike mednarodnega poslovanja, 

- širitev raziskovalno-razvojnih,  

- proizvodnih in kreatorskih, 

- oblikovnih, 

- skladiščnih in distribucijsko-logističnih 

- ter tudi drugih poslovnih aktivnosti v mednarodni poslovni prostor.  

Mednarodno poslovanje pa kljub vsem dobrinam, ki jih prinaša podjetjem in državam, še 

zdaleč ni preprosto. Moramo se zavedati, da pri mednarodnem poslovanju govorimo o 

različnih okoljih, omejitvah, različnih zakonih znotraj držav, z različnimi valutami, z 

drugačnimi kulturami, komunikacijami in drugačnim svetom. 
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2.4 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje ima v današnjem svetu izreden pomen. Gre za skupek aktivnosti, ki 

se izvajajo med vsaj dvema različnima državama. Mednarodno poslovanje podjetjem odpira 

nove razsežnosti in jim daje možnosti za rast. Oblik mednarodnega poslovanja je več, lahko 

gre za klasični izvoz/uvoz ali pa za dejansko investiranje denarja na tuje trge, pod različnimi 

naložbami. Mednarodno poslovanje izkorišča zametke globalizacije, čeprav sega že daleč v 

prvo polovico prvega tisočletja. Že takrat so trgovci začeli dojemati, da nimajo vsi enakih 

dobrin za trgovanje, zato so hodili po stvari, ki so jim primanjkovale, na druga območja in 

tam izmenjevali dobrine. 

Danes se dogaja podobno. Tudi države same med seboj trgujejo z različnimi dobrinami v 

zameno za kapital ali druge načine pridobivanja koristi. Prav tako podjetje. Že v zgodovini so 

podjetja pričela iskati cenejšo delovno silo, cenejše materiale in nove trge.  

Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje je zelo dinamičen pojem, ki ga potencira želena rast podjetja. Vsako 

podjetje, ki na neki točki vseeno želi dosegati rast, mora poslovati mednarodno. Mednarodno 

poslovanje pa je skupek mnogih aktivnosti, na mnogo različnih področjih. Kot so zapisali 

avtorji, se moramo pri opredeljevanju mednarodnega poslovanja zavedati, da govorimo o 

poslovanju v različnih političnih, regulatorskih, pravnih, socioloških, kulturoloških, 

komunikacijskih, menedžerskih in poslovnih okoljih, ki se med seboj močno razlikujejo glede 

na različna pričakovanja, zavedanja, vedenja, razumevanje, stopnje doseženega 

gospodarskega razvoja, nakupe in absorpcijske sposobnostih, stopnjo osveščenosti in 

razgledanosti potrošnikov ter njihovih pričakovanj. Mednarodno poslovanje je veliko bolj 

zahtevno, naporno, kompleksno, dinamično, tudi tvegano v primerjavi s poslovanjem na 

domačem lokalnem trgu, a hkrati povezano tudi z večjimi izzivi in priložnostmi (Ruzzier in 

Kesič 2013, 11). 

Dubrovski v svoji knjigi med drugim značilnosti zunanjega poslovanja primerja z notranjimi 

in ugotavlja, da se mednarodna menjava, ki poteka preko meje domače države, loči od 

notranje predvsem zaradi večje zapletenosti okolja, večje zapletenosti poslov, števila in 

različnosti trgov ter odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja 

poslovanja in tudi po avtonomnih zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo 

različne marketinške in administrativne pristope (Dubrovski 2006, 15). 

Eno od ključnih dejstev današnjega mednarodnega poslovanja so stalne spremembe in 

negotovost, saj se dnevno spreminjajo ključni elementi in pogoji mednarodnega poslovanja. 

Podjetja, organizacije, države in posamezniki se srečujejo s spreminjajočimi se pogoji in 

dejstvi mednarodnega poslovanja, spremembo naraščajočega števila ponudnikov na 

svetovnem trgu, naraščajočo konkurenčnostjo celovitega poslovanja in dokaj nepredvidljivim 
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tokom bodočega razvoja svetovnega gospodarstva. Ko opredeljujemo značilnosti 

mednarodnega poslovanja, lahko govorimo o številnih potrebnih vsebinskih procesih in 

transakcijah, ki so potrebne, da se aktivnosti mednarodnega poslovanja izvajajo hitro, 

dinamično in v skladu s svetovnimi razvojnimi trendi. V mednarodnem tržnem prostoru lahko 

dolgoročno uspejo le tisti subjekti, ki se v celoti zavedajo, da je kakovostno obvladovanje 

mednarodnega poslovanja skupek mnogih različnih dejavnikov, znanj, veščin, navad, 

običajev, značilnosti ter prilagajanja drugačnim potrebam in okolju ob razumevanju realnosti 

in spoštovanju različnosti in drugačnosti (Ruzzier in Kesič 2013, 12). 
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3 MODELI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Ko se podjetje odloči za mednarodno poslovanje, je zelo pomembno, da si postavi štiri 

ključna vprašanja – kam, kdaj, kako, kaj. Zelo pomembno je, da si razjasni cilje, katere 

namerava z internacionalizacijo doseči in se na podlagi le-teh odloči, s kašno strategijo bo na 

mednarodni trg vstopilo. Glede na svoje potrebe lahko podjetje izbira med tremi modeli 

vstopa na tuje trge, in sicer med izvoznim modelom, pogodbenim in naložbenim modelom. 

Podjetje izbere tisti način, ki mu ob specifikacijah njegovega poslovanja najbolj ustreza. 

Ločimo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo in pogojujejo načine ter vsebino 

mednarodnega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2013, 55): 

- notranji dejavniki so: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu(om) ter potrebam lokalnega segmenta; 

- zunanji dejavniki so: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno 

tveganje, velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti. 

Po preučitvi vseh dejavnikov, postavitvi ciljev in opredelitvi želj se nato podjetje odloči za 

njemu najbolj ustrezno pot na mednarodne trge. V nadaljevanju si pobližje poglejmo 

najpogostejše tri modele vstopa na tuje trge. 

3.1 Izvozni model 

Izvozni načini vstopa so tudi najbolj pogosti vstopi na tuje trge. Tukaj gre predvsem za vstop 

na trge zaradi rasti podjetja z manjšimi količinami potrebnega kapitala in manjšim tveganjem. 

Delimo ga na posredne načine, neposredne načine in kooperativni izvozni način. Podjetja 

zaradi občasnosti, neznanja ali drugih razlogov pogostokrat uporabljajo posredne oblike 

izvoza na tuje trge. 

Možne so naslednje oblike posrednega izvoza (Ruzzier in Kesič 2013, 56): 

- oprtni izvoz (piggyback operations) – to je oblika vstopa na tuji trg s pomočjo že 

uveljavljenega podjetja, ki želi še razširiti svoje poslovanje na izbranem tujem trgu in 

prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja, 

- komisionar – lahko nakupni ali prodajni, sklepa posle v svojem imenu, vendar za tuj 

račun, 

- posli a conto meta – vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli, 

- izvozni trgovec/izvozni posrednik – trgovec/posrednik kupuje in prodaja izdelke v svojem 

imenu in za svoj račun, 

- izvozne trgovske družbe – trgovske družbe s tradicijo trgovanja na določenih področjih 

(določene vrste blaga in tudi trgov), 

- izvozna združenja in konzorcij – specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja. 
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Uspešnejša in bolj internacionalizirana podjetja uporabljajo predvsem neposredne oblike 

izvoza. Glavna prednost neposrednih oblik izvoza je neposreden stik s trgom, slabost pa je 

pomanjkljiv nadzor nad ceno. 

Možne oblike neposrednega izvoza so (Ruzzier in Kesič 2013, 56): 

- enkratna, enotna izvozna naloga,  

- poseben izvozni oddelek, če se obseg izvoza povečuje, 

- skušajo izvažati preko izvozne prodajne družbe, 

- lahko ustanavljajo sestrska podjetja/podružnice v tujini, 

- organizirajo lastno prodajo s potniki na tujih trgih, 

- lahko izvažajo s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, 

- imajo neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/ zastopstev. 

Kooperativni izvoz običajno vključuje različne dogovore o možnem sodelovanju z drugimi 

podjetji. Običajno so to izvozno-marketinške družbe, ki vodijo celotno izvedbo izvoznih in 

tudi marketinških aktivnosti ter različne posle v mednarodnem poslovanju za nekatera druga 

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

poslovanje v mednarodne tržnem prostoru. Prednosti kooperativnega izvoza so celovitost 

nastopa, izkušnje in delitev stroškov, njegova slabost pa mnogokratna različnost poslovnih 

interesov sodelujočih (Ruzzier in Kesič 2013, 57). 

3.2 Pogodbeni model 

Pri pogodbenem načinu vstopa na tuje trge nam že samo ime pove, da gre tu za pogodbo med 

dvema ali več podjetji. Od izvoznih načinov jih loči predvsem dejstvo, da gre tu za prenos 

znanj in spretnosti, od investicijskih izvoznih oblik pa jih loči, da so podjetja med seboj 

nekapitalsko povezana. Avtorja Ruzzier in Kesič pravita: »Pogodbeni načini vstopa so 

dolgoročna nekapitalska združenja med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem 

trgu, ki vključuje prenos tehnologije ali človeških znanj med podjetjema.« Ruzzier in Kesič 

2013, 57). 

Najbolj pogoste oblike pogodbenih vstopov na tuje trge predstavljajo licenčno poslovanje, 

franšizing, strateške zveze in druge pogodbene načine. Glede glavnih vzrokov za odločitev o 

pogodbenem modelu vstopa na tuje trge pa Ruzzier in Kesič trdita: »glavni vzvodi za 

odločitev o izbiri pogodbenih oblik vstopov na tuje trge so predvsem biti bližje kupcem, 

zniževanje stroškov proizvodnje, skrajšanje tržnih poti, zniževanje transportnih stroškov, 

izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge (carinske, necarinske, regulativa), biti prisoten na 

trgu kot domači proizvajalec, ter možnosti uveljavljanja raznih oblik pospeševanja lokalne 

proizvodnje (subvencije, različne spodbude za tuja vlaganja).« (Ruzzier in Kesič 2013, 58). 
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Licenčno poslovanje 

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

znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. Tako ločimo: dajalca licence 

(licencor), pridobitelja ali jemalca licence (licensee), plačilo nadomestila za licenco – 

licenčnina (royalty), ki je lahko začetno plačilo in/ali delež od proizvedene količine ali 

vrednosti prodaje (Ruzzier in Kesič 2013, 58). 

Avtorja še navajata, da: »licenca je dovoljenje, ki ga da nosilec določene pravice industrijske 

lastnine drugi osebi za opravljanje določenih dejavnosti ali za uporabo know-howa (patenti, 

blagovne znamke, žigi)« in navajata še možne vzroke za licenčno poslovanje, ki so: 

»ohranitev tehnološke prednosti, podjetje nima lastne enote v tujini, podaljševanje 

življenjskega ciklusa izdelka, visoka politična tveganja, carinske in necarinske omejitve v 

državi jemalca licence.« (Ruzzier in Kesič 2013, 58) 

Franšizing 

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

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

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

da poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom (Ruzzier in Kesič 2013, 59). Pri franšizingu 

ločimo izdelčni in čisti poslovni franšizing – paketni. Izdelčni franšizing je recimo Coca-Cola, 

svetovno znani izdelek, ki se prideluje po zaupnem receptu po celem svetu in ima tudi 

globalen način trženja, kot čisti poslovni franšizing pa lahko omenimo verigo hitre prehrane 

McDonald's, kjer franšiziji odprejo svoje restavracije pod točno določenimi pogoji, videzom, 

recepti v zameno za določeno nadomestilo.  

Ruzzier in Kesič omenjata, da »Prava oblika franšizinga je pravica do uporabe celotnega 

poslovnega paketa, ki ga je razvil franšizor in vključuje pravico do uporabe blagovne znamke, 

avtorske pravice, oblikovanje, patente, poslovne skrivnosti, poslovni know-how in tudi 

podelitev pravice do ekskluzivnosti za izbrano območje (poslovne in osebne storitve, 

trgovine, verige s hitro prehrano, hotelske verige, rent-a-car, avtomobilski servisi).« (Ruzzier 

in Kesič 2013, 59–60) 
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Slika 2: Pogodbene oblike vstopa na trg 

Vir: Ruzzier in Kesič 2013, 61. 

3.3 Naložbeni ali investicijski model 

Investicijski načini vstopa vsebujejo neposredne investicije in lastništvo objektov v ciljni tuji 

državi. Slednji lahko služijo proizvodnji, prodaji ali samo hranjenju proizvodov. MSP kot 

mali investitorji so večinoma vključeni v proizvodnjo vmesnih ali sestavnih delov končnih 

proizvodov in večinoma sledijo internacionalizaciji večjih podjetij v strahu, da ne izgubijo 

svojih glavnih kupcev. Glede lastništva in nadzora jih lahko razdelimo na popolno oziroma 

delno lastništvo, kjer gresta dve ali več podjetij zaradi lastništva specifičnih znanj in 

zmanjševanja tveganja ter investicij v skupne naložbe (Ruzzier in Kesič 2013, 60). 

Za investicijski način vstopa na tuje trge se večinoma odločajo večja podjetja. Za mala in 

srednja podjetja tovrsten način predstavlja težavo, saj bi morala v kratkem časovnem obdobju 

investirati večji kapital, s tem pa se povečuje tveganje za obstoj podjetja. Investicijski načini 

vstopa zahtevajo tudi visoko raven znanja, ki pa ga manjša in srednja podjetja velikokrat ne 



 

13 

posredujejo dovolj. 

Pri naložbenem ali investicijskem modelu vstopa ločimo (Ruzzier in Kesič 2013, 62–64):  

- Tuje neposredne naložbe (investicije – TNN, TNI): predstavljajo pomemben vidik 

globalizacijskih trendov in mednarodnega poslovanja. Glavni nosilci tujih neposrednih 

naložb so multinacionalna podjetja, ki s svojimi poslovnimi aktivnostmi povečujejo 

globalno prisotnost in tudi različne oblike mednarodnega poslovanja, ki poteka znotraj 

samih multinacionalnih podjetij v okviru strukturne poslovne mreže njihovih odvisnih 

družb in afiliacij. 

- Investicijske/naložbene oblike vstopa: podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad 

obliko vstopa na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike: prodajni zastopniki/distributerji, 

rezidenčni prodajni zastopniki, prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

lastna proizvodna in razvojna enota na vstopnem trgu, sestavljalnica, skladišče, regionalni 

centri, začetne investicijske naložbe, prevzemi. 

- Skupna vlaganja: so lahko pogodbena skupna vlaganja in lastniška (kapitalska) skupna 

vlaganja. Skupna vlaganja so partnerstvo med dvema ali več podjetij, ki ima deljeno 

lastništvo. Primerna so za trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva ali 

pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. Glavni vzroki so manjši proizvodni in marketinško-

prodajni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije in hiter vstop na trg. 

 

 

Slika 3: Oblike vstopa na tuje trge 

Vir: Ruzzier in Kesič 2013, 55–61. 
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4 ZNAČILNOSTI SVETOVNE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE 

Avtomobilska industrija je ena izmed najpomembnejših svetovnih panog. Gre za 

visokotehnološko industrijo, ki se zelo dinamično spreminja iz leta v leto, izoblikovala je 

nekatere mogočne koncerne in manjše blagovne znamke, ustvarila nešteto delovnih mest, 

konkurenco, razvoj in rast. Brez avtomobilske industrije si danes življenja ne bi mogli več 

predstavljati. Mobilnost je postala ključnega pomena, kar se pozna tudi pri prodajnih 

številkah, ki se dvigujejo iz leta v leto, in po številu avtomobilov, ki ga imajo družine v 

povprečju. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo lahko opazili, da so družine imele v 

povprečju en avto, danes ima mnogo družin že celo tri ali več. Nakup avtomobila je po navadi 

drugi največji nakup v življenju, takoj za nepremičnino. 

Potreba in želja po svobodi in odkrivanju novih dežel sta človeka vedno gnali v gibanje. 

Sprva je pešačil, nadaljeval je s pomočjo živali, nato je izumil kolo, ki je bilo osnova za 

razvoj različnih prevoznih sredstev. Danes je mobilnost ena izmed od ključnih sestavin 

svobode. Imeti možnost gibanja, pomeni za ljudi, da gredo lahko na delo, v šolo, po nakupih, 

na izlet ali potovanje. Potrebe ljudi se z razvojem tehnike in prevoznih sredstev spreminjajo, 

prav tako pa tudi spreminjajoče se družbene razmere narekujejo nove potrebe in usmerjajo 

tehnološki razvoj na področju avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija je danes v 

svetu vodilna visokotehnološka panoga, ki ustvari skoraj desetino svetovnega bruto domačega 

proizvoda (BDP). Vsako sedmo delovno mesto je neposredno ali posredno povezano s 

proizvodnjo vozil. Vsako leto je izdelanih 60 milijonov novih vozil, danes pa je na cestah več 

kot milijarda vozil (Savšek 2014).  

4.1 Značilnosti svetovne avtomobilske industrije 

Kot ugotavlja avtor v članku, se je avtomobilska industrija po udarcih gospodarske krize in 

naravnih katastrof med letoma 2008 in 2011 hitro pobrala in že pet let dosega rast prodaje v 

svetu. Povpraševanje ženejo tudi naložbe največjih proizvajalcev, ki so namenjene predvsem 

izboljševanju konkurenčnosti avtomobilov in vse večji navzočnosti na lokalnih trgih, kjer 

opažajo nove možnosti za rast (Milač 2015a). Svetovna avtomobilska industrija je torej v 

porastu, kar za globalna gospodarstva posledično pomeni denarni tok. Kot je navedel avtor, 

lahko o svetovni avtomobilski industriji poudarimo naslednja dejstva (Savšek 2014): 

- je visokotehnološka industrija, 

- ustvari 9 % BDP-ja globalno, 

- ustvari vsako sedmo delovno mesto, 

- 70 milijard evrov letno investiranih v razvoj, 

- 783 evrov razvojnih stroškov na vozilo, 

- 60 milijonov proizvedenih vozil letno in 

- 1 milijarda vozil na cestah. 
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Slika 4: Prodaja vozil globalno po znamkah 

Vir: Milač 2015c. 

Čeprav po svetovnih cestah mrgoli različnih vrst avtomobilov, pa dejansko globalni 

avtomobilski trg obvladuje manj kot 15 velikih avtomobilskih koncernov, ki obvladujejo kar 

95 odstotkov svetovnega trga. Že prvih pet si reže 60 odstotkov trga. Kljub velikim 

spremembam in pretresom na trgu se koncentracija tržnih deležev še povečuje. Visoki stroški 

razvoja novih avtomobilov in želje kupcev po novotarijah izpodrivajo manjše in finančno 

šibkejše (Lipnik 2015). 

Prvih pet največjih koncernov je skupaj prodalo slabih 50 mio vozil. Med teh največjih pet se 

uvrščajo Volkswagen, Toyota, General Motors, Renault-Nissan in Hyundai-Kia. Kot lahko 

vidimo na zgornji sliki, sta Volkswagen in Toyota v lanskem letu presegla mejo 10 mio 

prodanih vozil, veliko pa ni zmanjkalo niti GM (Lipnik 2015). 

Avtomobilska industrija dosega nove razsežnosti z razvojem novih tehnologij, močno 

globalno konkurenco in zopet višjo kupno močjo. Avtomobilski giganti so zato primorani 

iskati nove trge, kjer bodo lahko iskali nove kupce in močnejši globalni tržni delež. Trenutno 

se najbolj krepi kitajski trg ter ponovno močen ameriški in južno-ameriški trg. 
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4.2 Ključni svetovni trgi za avtomobilsko industrijo 

Svetovno avtomobilsko industrijo v grobem delimo predvsem na tri največje avtomobilske 

trge. Delimo jih na ameriški, evropski in azijski trg. Vsak izmed teh trgov ima vodilno 

podjetje, ki krasijo prva tri mesta svetovne avtomobilske industrije. Pri ključnih svetovnih 

trgih je treba opredeliti predvsem razliko med proizvajalnimi in prodajalskimi zmogljivostmi. 

Na eni strani Evropa še vedno velja za trg, kjer so kupci najbolj zahtevni in morajo industrije 

vlagati še posebno veliko denarja v razvoj, na drugi strani pa je kitajski trg, kjer je predvsem 

bistvo narediti preprosto vozilo, ki ga lahko dobaviš v čim večjem številu, saj gre za izjemno 

velik trg potencialnih kupcev, podobno velja tudi za Južno Ameriko (Lipnik 2015). 

Če si ogledamo pobližje iz vidika proizvajalnih koncernov ključne tri trge, lahko izločimo 

omenjene tri: Evropa, Amerika in Azija. 

Evropa 

Evropski trg je najpomembnejši trg svetovne avtomobilske industrije, saj proizvede tudi 

največ vozil. Kot ugotavlja Savšek (2014), avtomobilska industrija predstavlja motor razvoja 

Evropske unije. EU je največji proizvajalec vozil na svetu, skoraj tretjina teh pa je narejenih v 

EU. Avtomobilska industrija v EU je največji naložbenik v zasebnem sektorju, 70 odstotkov 

intelektualne lastnine je povezane z raziskavami in razvojem na področju proizvodnje vozil. 

Z evropskega trga prihajajo znamke predvsem iz treh držav, in sicer iz Francije, Nemčije in 

Italije. V Franciji so podjetja Renault, Peugeot in Citroen, v Italiji pa predvsem zelo 

pomemben globalni koncern Fiat. Iz Nemčije prihaja svetovno najmočnejši koncern 

Volkswagen, ki ima več blagovnih znamk, in sicer Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Bugatti 

ter Daimler in bavarski BMW.  

ZDA 

ZDA so največji svetovni avtomobilski trg, ki pa ga je od vseh trgov najbolj prizadela kriza. 

Tu so pomembni predvsem trije avtomobilski koncerni, najmočnejši so General Motors 

(GM), Ford in Fiat Chrysler. V ZDA sta tradicionalna razvoj in prodaja avtomobilov, saj 

ameriške strokovnjake najemajo po celem svetu, da bi razkrili svoje prodajne skrivnosti. 

Avtomobilska industrija dejansko tudi izhaja iz ZDA, saj se je tam leta 1900 prvič pričela 

masovna proizvodnja vozil podjetja Ford, z modelom avtomobila Model T. Analitiki za 

letošnje leto napovedujejo največji razcvet prav ameriški industriji, saj naj bi GM in Ford 

svoje prihodke od prodaje povečala za četrtino, čisti dobiček pa naj bi se celo podvojil (Lipnik 

2015). 

 



 

17 

Azija 

Azija je trg prihodnosti. Tukaj gre za znamke predvsem z Japonske in iz Republike Koreje, ki 

pa z vso silo napadajo svetovno avtomobilsko industrijo. Znamke, kot so Toyota, Hyundai, 

Kia, Mazda, Honda in Nissan, so začele osvajati globalne trge z relativno bogato opremo 

vozil, dolgimi garancijskimi roki, lepim oblikovanjem in, kar je najpomembnejše, z izredno 

intenzivnim oglaševanjem. Toyota je še vedno v boju z Volkswagnom za prestol v prodaji 

vozil, naveza Hyunadi-Kia pa tudi ne zaostaja več veliko. To so podjetja, ki vlagajo ogromno 

v razvoj in imajo tovarne tudi v Evropi, iz nje pa črpajo znanja in že preverjene strategije za 

osvajanje trga. 

Kar pa se tiče ključnih trgov za prodajo vozil, je v ospredju in glavni cilj vseh proizvajalcev 

kitajski trg. Kot navaja Milač (2015a), je kitajski trg v zadnjih desetih letih doživel eksplozijo, 

saj je od leta 2005, ko se je tam prodalo 3 mio vozil, letos pa 23 mio vozil. Vse večje 

svetovne avtomobilske znamke bijejo bitko na Kitajskem, ki jo je prepričljivo dobil 

Volkswagen, saj je prodal nekaj več kot 3,6 mio vozil v letu 2014. 

Avtomobilska industrija se zaradi novih rastočih trgov in v veliki meri vse strožjih predpisov 

seli iz Evrope, razen seveda razvojnih centrov, ki pa zaradi znanja in podizvajalcev še vedno 

ostajajo tukaj. Kot ugotavlja Milač (2015a), so po zapisu organizacije Transport & 

Environment okoljevarstveni predpisi, ki so v Evropi strožji kot na drugih celinah, sicer 

pogosto kamen spotike avtomobilskih proizvajalcev. Ti predpisi jih dušijo in otežujejo 

poslovanje, pravijo. Po drugi strani pa tudi pospešujejo razvoj električnih motorjev, klasičnih 

in priključnih hibridov, avtomobilov s pogonom na vodik, utekočinjeni naftni in zemeljski 

plin ter drugih alternativnih tehnologij, kar evropskim proizvajalcem v svetu prinaša 

konkurenčno prednost pred tujimi znamkami. 
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Slika 5: Prodaja po letih treh največjih svetovnih avtomobilskih koncernov 

Vir: Milač 2015d. 
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4.3 Razvojni trendi v svetovni avtomobilski industriji 

Pred meseci sva s sinom stala na križišču in čakala, da se prižge zelena luč na prehodu za 

pešce. Ko sva ob zeleni luči šla čez cesto, je sin postal pozoren na avto, ki je stal pred 

semaforjem. Bil je lep, nov model, vendar to ni pritegnilo njegove pozornosti, pač pa dejstvo, 

da je imel motor ugasnjen. Ko se je prižgala zelena luč, je njegov voznik ponovno pognal 

motor in počasi odpeljal. Sinu sem pojasnil, da je bil včasih največji »frajer« v mestu tisti, ki 

je imel najbolj hrupen avto, iz katerega se je kadilo in smrdelo po bencinu ter zažganih 

gumah, pred semaforjem pa je pritiskal plin do konca. Danes je »frajer«, kdor ima avto z 

majhno porabo goriva, ki ne povzroča hrupa in ne onesnažuje okolja, ki vozi razumno in po 

predpisih ter daje prednost šibkejšim udeležencem v prometu (Savšek 2011). 

Razvojni trendi v avtomobilski industriji narekujejo povsem nov vsebinski in razvojni pogled 

na to industrijo. Močna konkurenca in konkurenčnost poslovanja na globalni ravni sta 

proizvajalce vozil prisilila k višjim tehnološkim inovacijam, novim rešitvam, večji skrbi za 

okolje in pa povsem novemu razumevanju kupca kot takega. Savšek (2011) deli pričakovanja 

tovrstnega kupca v naslednje sklope, na katere bodo proizvajalci morali postati pozorni: 

- Ekološko prijazna vožnja: nevtralni CO2 emisijski odtis, lažji materiali v vozilih, hibridni 

in v popolnosti električni koncepti vozil, napredni motorji z notranjim izgorevanjem ter 

izposoja in skupna uporaba vozil. 

- Varna in pametna vožnja: interakcija med vozili ter med vozili in prometno 

infrastrukturo, inteligentno upravljanje prometa, napredno opozarjanje, na primer o 

vremenskih razmerah, o zastojih na cestah itd., ter lahka in v prometnih nesrečah še vedno 

varna vozila. 

- Osnovna vozila, ki si jih kupci lahko privoščijo: nizko tehnološki motorji za trge z manjšo 

kupno močjo, uporaba starejših proizvodnih generacij za izvoz na razvijajoče se trge in 

specifikacija osnovnega interjerja v vozilih. 

- Modularnost: motorji različnih moči, fleksibilna nadgradnja za zadovoljitev 

uporabnikovih potreb oziroma želja ter integracija in uporaba umetne inteligence. 

- Udobje potnikov: avtomatska ali delno avtomatska vožnja, integracija računalniških 

naprav v vozilih s cestnimi infrastrukturami IKT sistemi in široko področje prilagodljivih 

sistemov v notranjosti ali zunaj vozila. 

- Cenovno učinkovita vozila: zmanjševanje stroškov vozil skozi celoten življenjski cikel in 

modularni koncept vozil. 

- Učinkovitost vozila: pogoni novih generacij, kakovostna proizvodnja in operativno 

vzdrževanje, aerodinamika in nizek kotalni upor ter razni dodatki in materiali, ki 

povečujejo učinkovitost vozila. 

- Logistična učinkovitost: načrtovanje poti, odprte IKT platforme, e-tovor in modularna 

tovorna prevozna sredstva. 

- Učinkovitost voznika in transporta: avtomatska eko-vožnja, kooperativni varnostni 
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sistemi, (delno) avtomatska vožnja in transport brez papirja. 

- Učinkovitost terminalov: rokovanje, nadzor, avtomatsko nakladanje/razkladanje in 

optimizirana transporta vozlišča. 

V naslednjih letih bo razvoj svetovne avtomobilske industrije zelo povezan in odvisen od 

gibanja cene nafte na svetovnih trgih. Glede na smiselnost cen goriva in izpustov bo potekal 

odločevalni proces glede elektromotorjev oziroma alternativnih goriv in možnih pogonov. Ko 

je v lanskem letu padla cena nafte, se je to takoj odrazilo na manjšem zanimanju za električna 

vozila. Milač (2015b) se sicer ne strinja v celoti s tem in navaja: »Vzporedno s tehnično-

tehnološkimi inovacijami prihaja do velikih sprememb v samih poslovnih modelih, sestavni 

del česar sta v avtomobilski industriji, še posebej v urbanih središčih, ponujanje in prodaja ne 

več avtomobila, temveč zelene mobilnosti kot take. Širše v transportu pa to med drugim 

pomeni povezljivost oziroma intermodalnost različnih oblik prevoza. Uvajanje električne 

mobilnosti, vključujoč hibridizacijo kot vmesni korak od motorja z notranjim izgorevanjem 

do povsem električnega vozila, ni samo rezultat kratkoročne cene fosilnih goriv, temveč 

mnogo bolj strateških vprašanj postopnega zmanjševanja zalog nafte, predvsem pa nujnega 

zmanjšanja škodljivih toplogrednih izpustov, zato do pomembnega zastoja v tem trendu ne bo 

več prišlo.« 

Velik vpliv na razvojni trend svetovne avtomobilske industrije bo poleg zelenega programa 

imel tudi vstop nekaterih visoko tehnoloških podjetij v to gospodarsko panogo. Po mnenju 

različnih avtorjev naj bi prvi avtonomni avtomobil zapeljal na ceste že pred letom 2020. Kot 

ugotavlja Milač (2015b), je jasno, da avtomobilski proizvajalci niso več osamljeni v panogi. 

Vanjo vstopajo tehnološki giganti, ki znanje, pridobljeno pri razvoju informacijskih 

tehnologij, računalnikov in mobilnih telefonov, vse pogosteje prenašajo v avtomobile. Danes 

je povezljivost preko sistema Blue tooth v sodobnem avtomobilu že standard in nuja, 

povezava z letom je pogosta in zaželena, dostopnost do družabnih omrežij prav tako, klasične 

gumbe pa v novih generacijah avtomobilov skoraj brez izjeme zamenjujejo zasloni, ki jih 

upravljamo na dotik ali z vrtljivimi gumbi, tehnologija, ki so jo prav tako razvili tehnološki 

velikani. Avtor nadaljuje in izpostavi giganta Google in Apple ter kot njuno ključno prednost 

pred avtomobilskimi proizvajalci vidi v razpoložljivosti kapitala za vlaganja, dobički 

tehnoloških gigantov so namreč precej večji kot v avtomobilski panogi. Avtomobili z 

njihovim vstopom tako postajajo kompleksni računalniki, prestižni avtomobili že danes 

vsebujejo preko sto milijonov vrstic programske kode, kar je sedemkrat več kot največje 

letalo Boing 787 (Milač 2015b). 
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Slika 6: Prototip visokotehnološkega vozila 

Vir: BMW blog 2015. 

 

 



 

22 

5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI INTERNACIONALIZACIJE 

PODJETJA KMAG, D. D., NA IZBRANE TRGE BALKANA 

V empiričnem delu smo raziskali in preučili strategijo internacionalizacije podjetja KMAG,      

d. d., na izbrane tuje trge, in sicer trge Balkana. Podjetje deluje v avtomobilski industriji in 

trži znamke Kia, Volvo in Ssang-yong ter je v zadnjih letih postalo zelo močan trgovec z 

rabljenimi vozili. Najprej si bomo pobližje ogledali samo podjetje, potem predstavili potek 

internacionalizacije in na koncu podali mnenje, ali sta bili internacionalizacija in izbrana 

strategija pravilna odločitev za podjetje.   

5.1 Predstavitev podjetja KMAG, d. d. 

Osnovni podatki o podjetju (KMAG 2015c): 

- Dolgo ime PRS: KMAG, Kia Motors Adria Group, zastopstvo d. d., 

- Kratko ime PRS: KMAG, d. d., 

- Sedež podjetja: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, 

- Pravna oblika: delniška družba, d. d. 

- Direktor podjetja: Domen Habič, 

- Zakoniti zastopniki: Rene Ralf Fugger, Marjan Habič, Sašo Habič, 

- Število zaposlenih: 50–99 

- Dejavnost SKD: G45.110 – Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 

- Dejavnost Tsmedia: Avtoservis; Avtooprema; Avtohiša in gospodarska vozila 

Zgodovina podjetja 

Slovenski zastopnik korporacije Kia Motors je že od leta 1994 KMAG – Kia Motors Adria 

Group, d. d., s sedežem v Ljubljani. Sprva majhno podjetje s tremi zaposlenimi se je s 

premišljeno strategijo in pogumnimi potezami razvilo v srednje veliko podjetje s 70 

zaposlenimi in razvejano mrežo pooblaščenih prodajnih zastopnikov ter serviserjev. Celotna 

prodaja vozil Kia je tako od februarja 1994 do danes presegla 17.600 vozil. Prodaja vozil 

znamke Kia je nenehno rasla že od začetka. V prvem letu je bilo prodanih 372 vozil. Leto 

zatem je podjetje s 16 trgovci prodajo podvojilo in na slovenske ceste pospremilo 747 vozil. 

Še bolj uspešno je bilo leto 1996, kajti bila je razširjena trgovska mreža, skupna prodaja pa je 

narasla na 1011 avtomobilov. Nič manj imenitno ni bilo leto 1997, ko je trgovska mreža 

dobila še pet trgovcev, ki so do konca leta prodali 1437 vozil. Leta 1998 si je podjetje zaradi 

svoje prizadevnosti pri promociji blagovne znamke Kia v Sloveniji prislužilo 

naslov najboljšega evropskega uvoznika vozil Kia. V bodočem obdobju je priljubljenost vozil 

Kia samo še rasla; avtomobili največjega korejskega proizvajalca so končno prodrli v srca 

slovenskih voznikov. Svojo poslovno odličnost je podjetje KMAG kasneje okronalo s širitvijo 

na trge nekdanje Jugoslavije. Aktivnosti podjetja KMAG – Kia Motors Adria Group niso 
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omejene zgolj na prodajo avtomobilov. Podjetje slovi po aktivni družbeni usmerjenosti, saj je 

eden izmed najpomembnejših podpornikov Jadranske košarkarske lige NLB (KMAG 2015b). 

Danes je podjetje prisotno po celem Balkanu. Blagovni znamki Kia so sedaj dodali še Volvo 

in Ssang Yong ter se usmerili tudi na ponudbo rabljenih vozil. Na Balkanu ima podjetje šest 

lastniških salonov, poleg Ljubljane še Maribor, Zagreb, Pulj, Sarajevo in Beograd. 

Zastopništvo je poleg Slovenije, Hrvaške, Bosne in Srbije sedaj razširjeno še v Črno goro in 

na Kosovo. Podjetje dosega konstantno rast in na inovativne načine v današnjih težkih časih 

beleži odlične prodajne rezultate (DOR 2015).  

 

Slika 7: Logotip avtomobilske znamke Volvo 

Vir: KMAG 2015e. 

Opravili smo intervju z generalnim direktorjem in lastnikom podjetja gospodom Domnom 

Habičem, ki nam je zaupal, da so s Kio začeli poslovati v letu 1994, ko so tudi ustanovili 

podjetje KMAG, d. d. Podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi njihovega prejšnjega podjetja, 

ki je trgovalo z ameriškimi znamkami, in ga je s časom tudi nadomestilo. Glavni povod pa je 

bil, da so lahko razvili zgodbo, ki je prepričala Korejo, da jim je zaupala zastopanje znamke 

(KMAG 2015e). 

Podjetje je v letošnjem letu začelo tudi s trženjem servisne mreže Maxx. Gre za inovativni 

skupek uradnih servisov vseh avtomobilskih znamk po nepremagljivih cenah. Tako so le še 

utrdili svoj primat na balkanskih tleh. 

Podjetje je še posebno v zadnjih letih beležilo visoko rast poslovanja, prodaje in dobička. V 

podjetju radi poudarijo, da kljub relativno težkim časom ostajajo eno izmed redkih podjetij, ki 

zaposluje po celem Balkanu. Direktor družbe se rad spominja začetkov in prelomnih obdobij 

poslovanja, ko jim je sreča pomagala kar nekajkrat obrniti nov list v poslovanju. »Obdobja, ki 
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so izstopala v naši zgodbi s Kio, so neposredno povezana tudi s srečo. Kia je v času našega 

poslovanja šla iz poceni, a zadovoljive kvalitete vozila, na zelo napredna, močno opremljena 

in privlačna vozila. Ampak, če se spomnim za nazaj v obdobje, ko smo prodajali modele 

Pride, Sephia in Clarus, smo imeli zelo uspešno leto 1999. Takrat smo beležili prodajo okoli 

560 avtomobilov mesečno, kar je za nas absolutni rekord. Takrat je Kia proizvedla izredno 

veliko število vozil Kia Clarus za neko državo, ki je potem pošiljko odklonila. Pisal sem v 

Korejo, da sem zainteresiran za odkup in če bo cena dobra, bi jih vzel 1000. Seveda so ugodili 

moji prošnji in sem vozila prejel praktično zastonj. To je bil eden najlepših poslov v moji 

karieri. Naslednje zelo uspešno obdobje se je začelo s prenovo znamke, ko so v letu 2006 

odprli tovarno v Žilini in zaposlili Petra Schreierja. Takrat se je začel preporod Kie in tudi mi 

smo obrnili nov list v poslovanju s Kio. V letu 2009 smo preplavili trg s Kio Pro_Ceed, ki je 

imela edina na trgu sedemletno garancijo in bila finančno zelo ugodna. Zadnje najuspešnejše 

obdobje, ki pa nam ga je omogočila zaspana konkurenca, pa je bilo v letu 2013. Takrat so se v 

državnem zboru prepirali glede dviga DDV. Hitro mi je postalo jasno, da bo do tega zares 

prišlo, ker druge rešitve itak ni bilo mogoče pričakovati. Začeli smo oglaševati našo 

marketinško akcijo brez obrestnega financiranja in cenejšega vozila, če bodo ljudje prehiteli 

DDV. Tako smo v mesecu juniju prodali 530 avtomobilov. Ta mesec mi je ostal v zelo lepem 

spominu, predvsem zaradi tega, ker je konkurenca tukaj preprosto zaspala.« (Habič 2015).  

 

Slika 8: Glavni konkurenčni in prodajni atribut znamke Kia – 7 let garancije 

Vir: KMAG 2015a. 

5.2 Strategija poslovanja podjetja 

Podjetje KMAG, d. d., je ekskluzivni zastopnik za tri avtomobilske znamke. Deluje na 

območju celotnega Balkana. Temeljna strategija poslovanja je prodaja preko zastopnikov. 

Podjetje ima šest lastniških salonov v štirih državah, svoja podjetja pa ima odprta tudi v Črni 
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gori in na Kosovu. Podjetje je trenutno ločilo uvozništvo od svojih lastniških salonov, tako da 

so zastopniki usmerjeni s strani menedžmenta uvozništva, lastniški saloni pa so postali 

neodvisne enote. 

Temeljna strategija poslovanja izhaja iz začetnega obdobja, ko so podjetje širili po Sloveniji. 

Takrat so prevzeli znamko Kia, ki je ni želel praktično nihče, in pričeli graditi mrežo v 

Sloveniji. 

V intervjuju s predstavnikom podjetja smo ugotovili, da so bili začetki poslovanja zelo težki, 

a zanimivi: »Ko smo prevzeli znamko, najprej nismo točno vedeli, v kaj se spuščamo. Prvi 

avtomobili, ki so prišli iz Koreje, so bili sicer poceni, ampak funkcionalno zelo pomanjkljivi. 

Včasih celo tako pomanjkljivo narejeni, da smo v šali celo rekli, da stranka nikakor ne sme na 

testni vožnji voziti sama, temveč naj vozi prodajalec. Kie takrat ni želel nihče, nam pa se je 

zdela zadeva zanimiva, ker so to dejansko bili zelo poceni avtomobili, ki jih je bilo moč zelo 

dobro prodajati. Podobno zgodbo smo imeli s Chyslerjem, kjer smo določene modele 

prodajali kot za med, ker smo imeli predvsem dobro nastavljeno ceno. Primarno strategijo 

smo zato opredelili tako, da smo poiskali ljudi, ki so imeli minimalne standarde za nas (salon 

in delavnico), in jim ponudili prodajo naših vozil v zameno za določeno provizijo po 

prodanem avtomobilu. Moja prva naloga takrat je bila, da poizkusim ta avtomobil približati 

vsem kupcem na območju Slovenije, zato sem se pričel učiti atlas Slovenije. V grobem sem 

po zelo preprosti metodi deljenja BDP-ja s številom prebivalstva in oceno kupne moči dobil 

število potrebnih zastopnikov. Tako smo v krajih, kjer je bila koncentracija prebivalstva 

dovolj visoka, poiskali interesente za posel. Tako smo takrat dobili okoli 15 zastopnikov in 

razširili tudi servisno mrežo. Oceno zastopnikov za Slovenijo smo nato dvignili na okoli 25 v 

naslednjih letih.« (Habič 2015). 

Podjetje je znamki Kia v preteklih letih dodalo še korejsko znamko SSang Yong. Vozila te 

znamke se sicer relativno malo prodajajo, je pa iz vidika poslovnega modela dokaj zanimiva. 

Znamka ima vseeno določene pristaše predvsem terenskih vozil, ki se znova in znova vračajo. 

Podjetje je v lanskem letu dodalo še dva ključna prodajna atributa. V letu 2014 je podjetje 

KMAG, d. d., postalo še ekskluzivni zastopnik za vozila znamke Volvo. Pridobivanje nove 

znamke je bilo povezano predvsem z raznolikostjo ponudbe. Kia ima svoje kupce, bolj 

racionalno usmerjene, Volvo pa ima svoje čustveno navezane privržence. Pridobitev tovrstne 

znamke pomeni moč, pomeni širitev in pomeni nove možnosti. Za znamko Volvo se je 

potegovalo kar nekaj podjetij, vendar smo zopet dobro predstavili zgodbo in konstruktivno 

načrtovanje poslovanja. Znamko Volvo smo kar takoj pridružili naši celotni mreži Adria in ga 

tržimo po celem Balkanu. V Ljubljani na naši lokaciji od meseca maja stojita povsem nova 

Volvo salon in servis. Znamka je zanimiva, zahteva veliko novega znanja in nam predstavlja 

velik izziv (Habič 2015). 
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Slika 9: Oglasna tabla servisa Maxx v Ljubljani 

Vir: KMAG 2015d. 

Drugi zelo uspešen prodajni atribut pa je v drugi polovici 2014 in predvsem v letošnjem letu 

postala servisna mreža Maxx servisov. Gre za mrežo servisov po Balkanu, pri kateri je moč 

narediti uradni servis katere koli znamke vozil. Na vprašanje, ali je bilo to pomembno iz 

vidika strategije prodaje v naslednjih letih ali gre pač samo za novo poslovno idejo, direktor 

družbe navaja: »Oboje po malo. Pri servisu Maxx gre predvsem za strategijo doseganja nižjih 

cen uradnih servisov. Ko se je spremenil zakon o veljavnosti katerega koli uradnega servisa za 

veljavnost garancij, smo stopili v akcijo. Ker je naša mreža zelo velika in obvladujemo veliko 

število servisov, smo si rekli, zakaj pa jih ne bi povezali v isto mrežo. Sestavili smo program 

in ga pričeli razvijati. Ideja je predvsem v tem, da mreža skupaj naroča rezervne dele in 

pridobi veliko večji rabat ter s tem konkurenčnejšo ceno. Ponosno lahko povem, da je v mreži 

samo v Sloveniji že preko 30 servisov vseh blagovnih znamk. Servisom, ki želijo vstopiti v 

mrežo, ponujamo dodelan program, skupen intranet sistem, veliko šolanj in marketing. Servis 

Maxx nam zato koristi tudi pri prodaji vozil, predvsem rabljenih, saj dobimo nižje cene pri 

dodelavi vozil pred prodajo.« (Habič 2015). 

Strategija podjetja je torej približati celotno avtomobilistično izkušnjo kupcem na čim bolj 

prijazen način. KMAG, d. d., ogromno svoje energije vlaga v prodajno in servisno osebje, da 

le-to čim bolj kakovostno in prijazno rešuje vse težave in vprašanja strank. Kia kot taka zato 

na naših tleh velja za najprijaznejšo znamko, kar je dejansko tudi globalni cilj znamke. 

Podjetje vedno znova in znova pošilja na trg akcije, ki kupce privabljajo in jim dejansko tudi 

omogočajo veliko ugodnosti in zadovoljstva. Podobna šolanja in standarde vpeljujejo uspešno 

tudi v svojo zastopniško mrežo, kar dejansko pomeni nadzorovanje kakovosti poslovanja 

znamke po celem trgu.  
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Slika 10: Model vozila Kia Pro_Ceed 

Vir: KMAG 2015e. 

5.3 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja 

Podjetje KMAG, d. d., je kot ekskluzivni zastopnik avtomobilske znamke Kia v svojem 

začetnem obdobju bilo skoraj prisiljeno razmišljati o mednarodnem poslovanju, predvsem 

zaradi majhnosti slovenskega trga. Ko so se na začetku borili za balkanski trg, je direktor 

družbe pričel graditi sloves Adrie group. Pod pojmom Adria je povezal vse balkanske države 

in Kii ponudil možno uspešno zgodbo o potencialu 15-milijonskega trga.  

KMAG se je najprej stabiliziral v slovenskem tržnem prostoru, nato pa so začeli z 

internacionalizacijo poslovanja, najprej v Bosni in Hercegovini, nato Srbiji in na koncu še na 

Hrvaškem. Pri izbiri tujih trgov direktor podjetja Domen Habič pravi, da ni bilo druge logične 

izbire kot trgi nekdanje Jugoslavije. »Razmišljanja o mednarodni širitvi so bila na mizi že kar 

nekaj časa, že ko smo bili še 'ameriški'. Za nas edina smiselna širitev so bili trgi nekdanje 

Jugoslavije. Zakaj Jugoslavija? Zato, ker je za nas to najlažje tržišče, ker je kulturno in 

jezikovno nam najbližje in tudi zakonodaja nam je omogočala hitrejšo implementacijo na trg 

kot drugje. KMAG, d. d., je postalo internacionalno podjetje v letu 1997, ko je Kia iskala 

zastopnika za Bosno in Hercegovino. Bosna in Hercegovina je bila takrat v povojnem stanju, 

gospodarsko zelo uničena, ampak vseeno je šlo za število prebivalstva. Za Bosno in 

Hercegovino se je zanimalo tudi belgijsko podjetje, ki je bilo že aktivno na Hrvaškem. 

Dejansko je Kia potem izbirala med nami in njimi. Takrat se mi je porodila ideja o Adrii 

(združenih balkanskih državah) in smo Kii predstavili zgodbo za naslednjih 20 let, ki so ji pri 

Kii verjeli in nam posledično podelili tudi zastopstvo za Bosno in Hercegovino. V Bosni in 

Hercegovini smo nato v letu 1997 odprli podjetje in pričeli z iskanjem zastopništev. Sam sem 

pričel ime Adria vse pogosteje uporabljati na vseh sestankih in seminarjih, saj smo začeli 
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verjeti, da lahko postanemo ekskluzivni distributer na Balkanu. S pomočjo Adrie, ki je bila 

15-milijonski trg, smo imeli veliko več besede kot neka mala nepoznana Slovenija. Z 

namenom večanja moči smo se zato začeli zanimati tudi za Srbijo. V Srbiji pa je bil prisoten 

drug problem, saj je bil v zgodbo vpleten srbski poslovnež Željko Ražnatovič – Arkan. 

Zgodba Kie v Srbiji je bila bolj klavrna, saj je Arkan naročil ogromno število vozil, ki jih 

nikoli ni plačal. Zaradi svojega zloglasnega imena si noben tuji poslovnež ni upal posredovati. 

Isti dan, ko je svet preplavila novica, da je bil Arkan ustreljen, smo vzpostavili zvezo s Korejo 

in si pridobili tudi srbski trg. V letu 1999 smo tako odprli podjetje tudi v Srbiji in se podali v 

boj še za Hrvaško. Na Hrvaškem pa je belgijsko podjetje, ki je imelo zastopstvo, vse slabše 

poslovalo in se pričelo prepirati z vodstvom podjetja Kia v Republiki Koreji. V letu 2002 smo 

nato končno združili vse najpomembnejše države na Balkanu v našo mrežo Kia Adria. V letu 

2002 smo nato odprli še podjetje v Zagrebu, ki je poleg našega v Ljubljani sedaj 

najpomembnejši salon v regiji. V naslednjih letih smo nato prevzeli še ostale trge nekdanje 

Jugoslavije.« (Habič 2015) 

Danes ima podjetje svojo mrežo razširjeno poleg Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine 

ter Srbije še v Črni gori in na Kosovu. Podjetje uporablja strategijo prodaje preko 

zastopnikov, imajo pa v vsaki državi lastniško povezana podjetja, ki jih upravljajo lokalni 

vodje. Podjetje je v letošnjem letu ločilo uvozne aktivnosti od svojih lastniških salonov, 

predvsem zaradi večjega nadzora dobičkonosnosti ter doseganja poslovne rasti in razvoja. 

Tako sta danes uvozna aktivnost in urejanje poslov z zastopniki v mreži popolnoma ločena od 

salonov, ki pa sedaj delujejo kot samostojna podjetja.  

 

Slika 11: Salon Kia Žitnjak v Zagrebu, Hrvaška 

Vir: KMAG 2015e. 
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Zelo pomembno za podjetje je, da mrežo zelo podrobno tudi nadzirajo. Glede nadzora 

direktor družbe pravi: »Pri nadzoru celotne mreže uporabljamo klasično piramidno strategijo. 

Povsod imamo lokalne vodje, s katerimi potem komunicira naš menedžment. Pri merjenju 

uspešnosti pa smo v preteklosti naredili že veliko analiz in sistemov, ampak je vsak imel 

pomanjkljivosti. Odločili smo se za reorganizacijo poslovanja celotne mreže. V letu 2014 so 

se nam pridružili tudi ameriški strokovnjaki, s pomočjo katerih smo naredili podrobno 

hierarhično lestvico. Ločili smo uvozne aktivnosti od lastniških salonov in pričeli s podrobno 

analizo dobičkonosnosti salonov. Danes so lastniški saloni, ki jih imamo šest na Balkanu, 

podrobno razdeljeni na nivoje. Vsak salon ima general menedžerja, sales in service 

menedžerja ter used-car menedžerja. Vsak salon ima točno specificirane plane, koliko mora 

prodati in s kakšnim RVC-jem, da se pokrijejo stroški. Salonom smo opredelili dejansko tudi 

prodajni proces, ki ga vsakodnevno merimo. Prodajalec mora od obiska, ki ga zabeleži, doseči 

določen odstotek testnih voženj, cenitev in ponudb. Prav tako mora servis zabeležiti določeno 

število opravljenih servisov, klicev in prodanih rezervnih delov. Največ pozornosti pa 

namenimo obravnavi oddelka rabljenih vozil, ki je trenutno naš fokus. Vse podatke naši 

zaposleni dnevno vpisujejo v DOR, kjer jih potem naš vrhovni menedžment proučuje in poda 

potrebna mnenja za izboljšave. Merjenje uspešnosti sedaj analiziramo na oceni 

dobičkonosnosti in realizacije planov v celotni mreži Kia Adria.« (Habič 2015). 

Podjetje daje zelo velik poudarek zadovoljstvu kupcev. Njihova strategija mednarodnega 

poslovanja je zato tudi močno povezana s CRM sistemi. Celotna mreža, vključno z vsemi 

zastopniki, je zato deležna ogromnega števila šolanj na to temo, seminarjev, predstavitev in 

tudi ostalih aktivnosti. Vsi kupci se evidentirajo v program, ki nato samodejno izpolni 

program prihodnjih kontaktov s stranko, kot tudi ankete za še nadaljnjo možno izboljšavo. 

Podjetje je naredilo velik korak v to smer predvsem zaradi tega, ker je celotna mednarodna 

mreža popolnoma enotno opredeljena glede pomembnosti vsakega kupca in je zato znamko 

približala ljudem.  

Dobra strategija mednarodnega poslovanja kot dober atribut uspešnega poslovanja podjetja pa 

se kaže tudi v dobri vzpostavitvi in razširitvi servisne mreže Maxx po Balkanu in, kako hitro 

so priključili znamko Volvo salonom vozil Kia. Podjetje zelo dobro izkorišča združene trge 

Adrie, da lahko razmišlja velikopotezno predvsem iz vidika velikosti trga. Tako servisna 

mreža sloni na dejstvu, da se bo naročalo veliko več delov, kot jih naročajo posamezni servisi, 

in da bo zato rabat poskrbel za drastično nižje cene uradnih servisov kot pri konkurenci. Tako 

lahko zelo mirno pritrdimo, da ima podjetje zelo dobro dodelano strategijo mednarodnega 

poslovanja.  

5.4 Raziskava in proučevanje strategije internacionalizacije podjetja na izbrane trge 

Balkana 

Mednarodne trge je pred dejanskim vstopom na tuje trge treba natančno in vsebinsko zelo 



 

30 

podrobno preučiti. Ni dovolj le to, da ima podjetje dober izdelek ali storitev, pomembno je 

predvsem, s kakšno strategijo in na katere trge se lahko usmeri. Podjetje KMAG, d. d., 

razpolaga s tremi avtomobilskimi znamkami, servisno mrežo in mrežo prodaje rabljenih vozil. 

Njihova usmeritev je bila predvsem z vidika uvoza vozil Kie v devetdesetih letih vstopiti na 

trge Balkana in pridobiti ekskluzivna zastopništva v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na 

Hrvaškem. Podjetje je začelo z izvozom in internacionalizacijo že v letu 1997. 

Ko se podjetje odloči za izvozno poslovanje oziroma aktivno sodelovanje v mednarodnem 

poslovanju, se mora soočiti s štirimi osnovnimi strateškimi vprašanji (Vezjak 1987, 14–21): 

- Zakaj mednarodno poslovati in kaj plasirati na svetovni trg? 

- Katere tuje trge vključiti? 

- Kako vstopiti na tuji trg? 

- Kako nastopiti na tujem trgu? 

Iz teh vprašanj je mogoče razviti model mednarodnega poslovanja, katerega izhodišče je v 

tem primeru izvoz. Odgovorov na osnovna strateška vprašanja pa ni mogoče pripraviti brez 

načrtnega in sistematičnega pristopa, ki zajema (Jurše 1993, 307): 

- strateško analizo mednarodnega okolja in lastnih zmožnosti ter potencialov podjetja, ki 

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

jasno naznačiti ključne prednosti in slabosti podjetja kot internega okvirja za izkoriščanje 

tržnih priložnosti in krepitve lastnih zmožnosti; 

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

prepoznanih pogojev delovanja v okolju; 

- izvedbo in organiziranost marketinških aktivnosti, ki naj zagotovijo uresničevanje 

zastavljenih strategij za doseganje opredeljenih ciljev in tudi sprotno prilagajanje 

spremembam v okolju; 

- strateški nadzor, ki zagotavlja feedback iz okolja v proces strateškega menedžmenta 

mednarodnega marketinga za sprotno preverjanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev ter 

tekočega usmerjanja in prilagajanja marketinških načrtov in ugotovljenih sprememb v 

mednarodnem okolju. 

Podjetje KMAG, d. d., je imelo svoja osnovna strateška vprašanja popolnoma dodelana že 

pred vstopom na tuje trge, saj so bili nekako prisiljeni v širitev. Imeli so zanimive izdelke, a 

relativno zelo majhen domači trg. Balkan se je zdel edina logična izbira, saj je bil tako 

kulturološko, tradicionalno kot tudi zakonodajno in tudi glede načina poslovanja najbližje 

Sloveniji. Podjetje se je soočilo z večjim izzivom, kako vstopiti na tuje trge in kako nastopati 

na tuje trgu. To je poudaril tudi direktor podjetja: »V tistih časih, ko smo mi pričeli postopek 

internacionalizacije, je bilo popolnoma drugače kot danes. Predvsem je bilo na trgu veliko 

manj razpoložljivih podatkov, s katerimi bi si lahko pomagali, in precej manj ljudi, s katerimi 

bi si lahko pomagali. Naše raziskave so temeljile predvsem na opazovanju konkurence. Izbrali 

smo si podrobno opazovanje glavnega konkurenta podjetje Hyundai in spremljali potek 
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razvoja prvih petih najmočnejših trgovcev na trgu. Pri analizi trga je bilo glavno merilo 

seveda število registracij na določenem trgu, BDP države, kamor smo se odpravljali, in pa 

število prebivalcev. Problem takrat je bil predvsem v tem, ker avtomobil še ni bil tako 

pomemben kot danes, zato je bilo potrebno bolj futuristično in optimistično razmišljanje. Jaz 

sem šel iz druge strani in se vprašal, koliko želim prodati avtomobilov na določenem trgu, 

koliko v celotni Adrii in koliko, da prepričam Korejo za boljše pogoje. Potem, ko sem si 

ustvaril podrobno sliko, sem nadaljeval in se vprašal, kaj potrebujem oziroma, kaj moram 

storiti, da dosežem plan. Na ta način sem ustvaril strategijo poslovanja podjetja, ki deluje v 

grobem še danes in je zgrajen na osnovi motiviranja zaposlenih v podjetju in zastopnikov, da 

poizkusimo prodati še en avto več.« (Habič 2015). 

Podjetje je na tuje trge vstopilo tako, da je v vsaki državi odprlo lastniško povezano podjetje 

in pričelo z iskanjem zastopnikov. Podjetja so po istem poslovnem kopitu zgradila 

zastopniško mrežo in implementirala osnovno poslovno vizijo v poslovanje podjetja. Seveda 

pa je bilo to lažje reči, kot pa storiti. V Sloveniji je bilo stvari veliko lažje izpeljati kot pa na 

trgih po Balkanu, kjer so države ravno okrevale po vojni. Direktor Habič k temu dodaja: 

»Slovenija je bila veliko naprednejša od ostalih držav, ki so v tistih časih okrevale po vojni. 

Mi smo imeli že urejeno in specificirano zakonodajo, tam je bilo še vse v povojih in z veliko 

luknjami v zakonu. Ocena balkanskih trgov je takrat kazala na zelo majhno prodajo novih 

vozil, mi pa smo imeli zelo zanimiv in cenovno ugoden izdelek. Kot sem že dejal, vsi trgi pa 

so imeli dejansko, kar se kupcev tiče, zelo podobne zahteve in zelo podobno kulturo. Največji 

problem, s katerim smo se soočili že v Bosni, je bil pridobivanje kadra. V Bosni in 

Hercegovini smo intenzivno začeli že v letu 1997 iskati kadre, ampak je bilo interesentov zelo 

malo. Posledično smo še znižali že tako minimalne zahteve in smo zastopništva ponujali 

ljudem, ki so imeli doma delavnico in prostor za eno razstavno vozilo. Razvili smo paket, ki 

je vključeval program razvoja prodaje in servisa ter smernice za nadaljnji razvoj poslovanja, 

tako da smo jih nekako le prepričali v sodelovanje. Danes se mreža zastopnikov širi iz leta v 

leto, saj imajo tudi ljudje več denarja in več možnosti. Trenutno največ časa posvečamo 

razvijanju mreže tekom celotnega območja Srbije, ki je zunaj večjih mest popolnoma 

opustošena in pozabljena.« (Habič 2015). 

Podjetje se je z odprtjem lastnih podjetij na tujih trgih odločilo za investicijski vstop na tuje 

trge, saj so podjetja 100-odstotno v njihovi lasti in jih zato ne moremo označevati kot 

pogodbene oblike vstopa na tuje trge. Šenk Ileršič opisuje investicijske oblike vstopa kot 

strateško in dolgoročno obliko naložb na tujih trgih. Pravi, da predstavljajo najvišjo stopnjo 

internacionalizacije podjetja. Investicijska vlaganja ali vlaganje kapitala na tujem je še vedno 

pretežno domena gospodarsko bolj razvitih držav (Šenk Ileršič 2013, 260).  

Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na odločitev o investicijskem vlaganju na 

določenem trgu, štejemo: oceno tveganj, politično in gospodarsko okolje, transparentnost 

zakonodaje, stopnjo davka od dobička, logistično infrastrukturo, kvalificiranost in stroške 
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delovne sile, stopnjo gospodarske rasti in dostopnost naravnih sredstev (Šenk Ileršič 2013,   

261–262).  

Ko preučujemo zgoraj omenjene dejavnike, vidimo, da je podjetje dejansko izbralo primerne 

trge za vstop in razvoj podjetja. Ker se je podjetje odločilo za zelo pametno poslovanje preko 

zastopnikov, imajo danes zelo dobro razvito mrežo po celem Balkanu, ki jo s cenami vozil in 

marketinškimi akcijami lahko konstantno nadzorujejo in spremljajo. Podjetje v vsakem letu 

beleži rast tako poslovanja, prodaje kot tudi dobička. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja o strategiji internacionalizacije podjetja KMAG, d. d., na 

izbrane trge Balkana 

Pri ugotavljanju in oceni strategije vstopa podjetja KMAG, d. d., na izbrane tuje trge lahko 

ocenimo, da je podjetje načrtovalo in izvedlo investicijski način vstopa, kar je podjetju 

omogočilo razširitev poslovanja po celem Balkanu. Podjetje je v državah, kamor so se 

namenili vstopiti na trg, ustanovilo lastniško povezano podjetje, ki je bilo nato temelj za 

izgradnjo zastopniške mreže. V podjetju so po skrbnem analiziranju samega trga, kupne moči 

in BDP-ja načrtovali število zastopnikov in poiskali poslovne partnerje. Samo izbiro strategije 

načina vstopa glede na vrsto dejavnosti poslovanja podjetja ocenjujemo kot najbolj primerno.  

Podjetje je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pravilno ocenilo potenciale tujih trgov in si 

tudi zgradilo prepoznavno korporativno ime firme in znamko. Prepričali so vodilne ljudi Kie 

v Republiki Koreji z zelo dobro dodelano vizijo, ki jim je omogočila širitev s prevzemom 

ekskluzivnih zastopništev za vse države Balkana. Počasi, a vztrajno so povezovali države 

Balkana v skupno državo, ki so jo poimenovali Adria, in pričeli promovirati svoj 15-

milijonski tržni potencial. S tem so si zagotovili boljše cenovne pogoje, konkurenčnost na 

trgu, možnosti za rast in razvoj ter ogromno možnosti za poslovne širitve. 

Delovanje in poslovanje proučevanega podjetja lahko ocenimo kot zelo uspešno, predvsem 

zaradi dodatnih poslovnih aktivnosti, ki jih dodajajo svoji osnovni dejavnosti trgovini z 

avtomobili, in sicer z razvojem servisne mreže Maxx in širitvijo tudi prodaje rabljenih vozil, 

poleg prodaje novih avtomobilov. Podjetje se v času največje rasti ni odločalo za spremembo 

osnovne dejavnosti in se lotilo npr. turizma ali pa navtike, temveč je ostalo pri avtomobilizmu 

kot svoji osnovni in ključni poslovni dejavnosti in ravno to jim prinaša uspešno poslovanje, s 

katerim se lahko pohvalijo sedaj. 

Podjetje je v letu 2013 doseglo svojo najvišjo točko v poslovanju, ko prodajne številke niso 

več dosegale rasti. Takrat je imelo vodstvo na voljo dve izbiri, in sicer prvo, da gredo naprej, 

in drugo, da podjetje prodajo. Odločili so se, da gredo naprej in poiščejo pomoč ameriških 

strokovnjakov, ki so jim nato pomagali najti pot do ponovne rasti s popolno reorganizacijo 

poslovanja. 
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Strategija vstopa na tuje trge v obliki lastnih podjetij se je izkazala za zelo učinkovito, kljub 

začetnim težavam, predvsem s slabimi razmerami na trgih in relativno majhnim izborom 

kakovostnega kadra. Strategija mednarodnega poslovanja je zelo dobro načrtovana in 

izvajana, saj temelji na stalnem proučevanju in spremljanju aktualnega dogajanja na tujih 

trgih, izobraževanju in motiviranju tako zaposlenih kot tudi zastopnikov. Vsi sodelujejo v 

istih procesih, z istimi navodili, istimi cenami, istim poslovnim odnosom do kupcev in zato 

mreža deluje kot dobro naoljen motor. Investicijska oblika vstopa na tuje trge in prodaja preko 

zastopnikov sta se podjetju zato izkazali kot najboljši model vstopa in poslovanja na izbranih 

tujih trgih balkanske regije. 

5.6 Priporočila za poslovno prakso in nadaljnji razvoj 

Na osnovi proučevanja strategije internacionalizacije bi podjetju svetovali predvsem ciljano 

usmeritev tudi na dejavnost prodaje rabljenih vozil. Podjetje mora čim prej realizirati svoje 

načrte o izgradnji večjih centrov rabljenih vozil po Balkanu, saj imajo tukaj za enkrat še 

konkurenčno prednost, predvsem zaradi dobre finančne likvidnosti podjetja. Gre za 

inovativen pristop k prodaji vozil, ko zaradi same velikosti centrov ne potrebujejo internetnih 

objav vozil, ampak lahko pripravijo kupce, da podzavestno pomislijo najprej na tovrsten 

center, ko razmišljajo o nakupu rabljenega vozila. 

V ZDA imajo tovrstno mrežo poimenovano Car Maxx in gre za mrežo ogromnih centrov 

rabljenih vozil s svojo delavnico, avtopralnico in poslovno stavbo. Nekaj podobnega lahko 

podjetje izvede tudi v Sloveniji in na Balkanu, saj se bo zadeva pojavila na trgu slej ali prej. 

Podjetje mora zato čim prej urediti novo zemljišče in dejansko začeti postavljati centre po 

Balkanu. Takšnim centrom prav tako ni treba imeti na zalogi najcenejših vozil, ampak so 

sposobni tržiti dražja vozila z jamstvom, saj strank k njim ne bodo privabljali poceni oglasi na 

internetu, ampak sama velikost centra. 

Še ena izmed aktivnosti, ki bi jo morali pri podjetju podrobneje analizirati in proučiti, je 

nadzor nad manjšimi zastopništvi. Podjetje ima šest lastniških salonov, sedaj ločenih od 

uvoznih aktivnosti, ki delujejo po povsem istem konceptu in istih prodajnih procesih. Podjetje 

podobno poizkuša uvesti in izvajati tudi po zastopništvih in jih zato konstantno vabi na 

šolanja v Ljubljano. Menimo pa, da sama šolanja še ne naredijo razlike, temveč bi bilo treba 

dejansko spremeniti tudi videz zastopništev, prodajnega osebja in servisa. Standarde v 

zastopništvih bi bilo treba približati standardom v Ljubljani ali Zagrebu in dejansko 

vzpostaviti celoten videz znamke Kia na najvišjo raven v avtomobilskih znamkah srednjega 

cenovnega razreda. 

Podjetje bo moralo čim prej razmisliti tudi o menjavi lokacije glavnega salona v Ljubljani, saj 

je zemljišče postalo premajhno za tako hitro rastoče podjetje, saj že težava z iskanjem 

parkirnih mest otežuje poslovanje podjetja. 
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6 SKLEP 

S preučevanjem strategije internacionalizacije izbranega podjetja avtomobilske industrije 

KMAG, d. d., na izbrane tuje trge smo prišli do kar nekaj novih spoznanj in ugotovitev o 

avtomobilski industriji, pomenu globalizacije, o stanju na globalnih trgih in o prihodnosti 

svetovne avtomobilske industrije. Spoznali smo, da je avtomobilska industrija zelo 

dinamična, da gre za industrijo z zelo visoko stopnjo globalne konkurenčnosti, da je zelo 

pomembna cenovna politika podjetij in da je dober marketing ključen za uspešno poslovanje v 

tem industrijskem sektorju. Avtomobilska industrija se zelo hitro spreminja in menja smernice 

svojega razvoja. Nahajamo se na točki, kjer se nagibamo k izbiri alternativnih goriv, 

izpostavljenosti zelenega okolja, na točki, kjer se visokotehnološka podjetja priključujejo 

razvoju super pametnih avtomobilov, ki bodo kmalu postali avtonomni. 

Raziskovali in proučevali smo strategijo internacionalizacije izbranega podjetja KMAG, d. d., 

na izbrane tuje trge, in sicer trge Balkana. Ugotovili smo, da je podjetje izbralo uspešno 

strategijo internacionalizacije in vstopa na izbrane tuje trge, ki je bila v dani situaciji najbolj 

primerna, zato podjetje dosega stalno rast in zelo dobre poslovne rezultate. V obliki 

kvalitativne raziskave z izvedbo strukturiranega intervjuja s predstavnikom podjetja smo 

ugotovili, da so bili začetki poslovanja zelo težki, da so bili izdelki – vozila, s katerimi so 

začeli trgovati, tržno dokaj nezanimivi, da je bilo stanje na trgih, kamor so se usmerili, zelo 

slabo in ne obetajoče, predvsem zaradi relativno majhne kupne moči in težav s pridobivanjem 

kadra, da pa se je stanje tekom poslovanja močno spremenilo in izboljšalo. Paradna znamka 

podjetja Kia Motors se je med časom poslovanja podjetja popolnoma spremenila in po 

vloženih velikih količinah sredstev v strateški razvoj znamke postala tržno izjemno privlačna, 

konkurenčna in tržno zelo zanimiva za kupce. Podjetje je pridobilo ekskluzivna zastopništva 

za znamko poleg Slovenije še v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Hrvaški, Črni gori in tudi na 

Kosovu. V letu 2014 je podjetje pridobilo še ekskluzivno zastopništvo za znamko vozil 

Volvo, ki jo je nato uspešno priključilo svoji prodajni mreži. Razvili so tudi lastno servisno 

mrežo Maxx in začeli uspešno poslovati tudi na trgu rabljenih vozil. 

Podjetje beleži konstantno rast tako glede same prodaje vozil kot tudi glede samega obsega 

poslovanja celotnega podjetja. Podjetje je eno izmed redkih podjetij v svoji dejavnosti, ki 

zaposluje na vseh trgih, kjer je prisotno, in išče nove poslovne partnerje, ki bi bili pripravljeni 

postati zastopniki podjetja. Ugotovili smo, da ima podjetje zelo dobro razvito strategijo 

poslovanja, saj so v samo zastopniško mrežo vgradili poslovne procese, s pomočjo katerih 

celotna mreža posluje enotno in jo lahko tudi kakovostno nadzorujejo. Podjetje je ustvarilo za 

svoje zaposlene zelo motivacijsko okolje, ki usmerja delavce k večji produktivnosti, prav tako 

pa relativno veliko vlaga v šolanja zaposlenih, kar prinaša tudi večjo mero strokovnosti in 

profesionalizma. Podjetje tako lahko kupcem zagotovi izjemno izkušnjo pri nakupu ali 

servisiranju njihovih vozil in stalno skrbi, da so kupci zadovoljni ter da se k podjetju tudi radi 

ponovno vračajo. 
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Za nadaljnji razvoj podjetju priporočamo predvsem čim hitrejšo realizacijo načrtov glede 

razvoja centrov rabljenih vozil, ki so pomemben in tržno konkurenčen temelj prodaje vozil v 

prihodnje. Prav tako bi podjetju svetovali, da po reorganizaciji svojih lastniških salonov 

poskrbi za boljšo organiziranost in strokovnost svoje zastopniške mreže, saj bi tako lahko še 

povečalo svojo konkurenčnost poslovanja in tudi zmanjšalo prehod potencialnih kupcev k 

neposredni konkurenci. 
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Intervju z direktorjem podjetja KMAG, d. d., gospodom Domnom Habičem 

1.) Kdaj ste začeli poslovati s Kio in ustanovili podjetje KMAG, d. d.? 

S Kio smo začeli poslovati v letu 1994, ko smo tudi ustanovili podjetje Kmag, d. d. Podjetje 

je bilo ustanovljeno na podlagi našega prejšnjega podjetja, ki je trgovalo z ameriškimi 

znamkami in ga je s časom tudi nadomestilo. Bil pa je glavni povod, da smo lahko razvili 

zgodbo, ki je prepričala Korejo, da so nam zaupali zastopanje znamke. 

2.) Kakšna je bila vaša primarna strategija, ko ste prevzeli zastopstvo in kako ste si 

zamislili vzpostavitev mreže zastopnikov? 

Ko smo prevzeli znamko, najprej nismo točno vedeli, v kaj se spuščamo. Prvi avtomobili, ki 

so prišli iz Koreje, so bili sicer poceni, ampak funkcionalno zelo pomanjkljivi. Včasih celo 

tako pomanjkljivo narejeni, da smo v šali celo rekli, da stranka nikakor ne sme na testni 

vožnji voziti sama, temveč naj vozi prodajalec. Kie takrat ni želel nihče, nam pa se je zdela 

zadeva zanimiva, ker so to dejansko bili zelo poceni avtomobili, ki jih je bilo moč zelo dobro 

prodajati. Podobno zgodbo smo imeli s Chyslerjem, kjer smo določene modele prodajali kot 

za med, ker smo imeli predvsem dobro nastavljeno ceno. Primarno strategijo smo zato 

opredelili tako, da smo poiskali ljudi, ki so imeli minimalne standarde za nas (salon in 

delavnico), in jim ponudili prodajo naših vozil v zameno za določeno provizijo po prodanem 

avtomobilu. Moja prva naloga takrat je bila, da poizkusim ta avtomobil približati vsem 

kupcem na območju Slovenije, zato sem se pričel učiti atlas Slovenije. V grobem sem po zelo 

preprosti metodi deljenja BDP-ja s številom prebivalstva in oceno kupne moči dobil število 

potrebnih zastopnikov. Tako smo v krajih, kjer je bila koncentracija prebivalstva dovolj 

visoka, poiskali interesente za posel. Tako smo takrat dobili okoli 15 zastopnikov in razširili 

tudi servisno mrežo. Oceno zastopnikov za Slovenijo smo nato dvignili na okoli 25 v 

naslednjih letih. 

3.) Kdaj in na katere tuje trge ste se usmerili najprej? Zakaj ravno ti trgi? 

Razmišljanja o mednarodni širitvi so bila na mizi že kar nekaj časa, že ko smo bili še 

»ameriški«. Za nas edina smiselna širitev so bili trgi nekdanje Jugoslavije. Zakaj Jugoslavija? 

Zato, ker je za nas to najlažje tržišče, ker je kulturno in jezikovno nam najbližje in tudi 

zakonodaja nam je omogočala hitrejšo implementacijo na trg kot drugje. KMAG, d. d., je 

postalo internacionalno podjetje v letu 1997, ko je Kia iskala zastopnika za Bosno in 

Hercegovino. Bosna in Hercegovina je bila takrat v povojnem stanju, gospodarsko zelo 

uničena, ampak vseeno je šlo za število prebivalstva. Za Bosno in Hercegovino se je ogrelo 

tudi belgijsko podjetje, ki je bilo že aktivno na Hrvaškem. . Dejansko je Kia potem izbirala 

med nami in njimi. Takrat se mi je porodila ideja o Adrii (združenih balkanskih državah) in 

smo Kii predstavili zgodbo za naslednjih 20 let, ki so ji pri Kii verjeli in nam posledično 

predali tudi zastopstvo za Bosno. V Bosni in Hercegovini smo nato v letu 1997 odprli podjetje 

in pričeli z iskanjem zastopništev. Sam sem pričel ime Adria vse pogosteje uporabljati na vseh 

sestankih in seminarjih, saj smo začeli verjeti, da lahko postanemo ekskluzivni distributer na 
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Balkanu. S pomočjo Adrie, ki je bila 15-milijonski trg, smo imeli veliko več besede kot neka 

mala nepoznana Slovenija. Z namenom večanja moči smo se zato začeli zanimati tudi za 

Srbijo. V Srbiji pa je bil prisoten drug problem, saj je bil v zgodbo vpleten srbski poslovnež 

Željko Ražnatovič – Arkan. Zgodba Kie v Srbiji je bila bolj klavrna, saj je Arkan naročil 

ogromno število vozil, ki jih nikoli ni plačal Zaradi svojega zloglasnega imena si noben tuji 

poslovnež ni upal posredovati. Isti dan, ko je svet preplavila novica, da je bil Arkan ustreljen, 

smo vzpostavili zvezo s Korejo in si pridobili tudi srbski trg. V letu 1999 smo tako odprli 

podjetje tudi v Srbiji in se podali v boj še za Hrvaško. Na Hrvaškem pa je belgijsko podjetje, 

ki je imelo zastopstvo, vse slabše poslovalo in se pričelo prepirati z vodstvom podjetja Kia v 

Republiki Koreji. V letu 2002 smo nato končno združili vse najpomembnejše države na 

Balkanu v našo mrežo Kia Adria. V letu 2002 smo nato odprli še podjetje v Zagrebu, ki je 

poleg našega v Ljubljani sedaj najpomembnejši salon v regiji. V naslednjih letih smo nato 

prevzeli še ostale trge nekdanje Jugoslavije. 

4.) Katere raziskave in analize ste opravili, preden ste postavili temeljne strategije na 

tujih trgih? 

V tistih časih, ko smo mi pričeli postopek internacionalizacije, je bilo popolnoma drugače kot 

danes. Predvsem je bilo na trgu veliko manj razpoložljivih podatkov, s katerimi bi si lahko 

pomagali, in precej manj ljudi, s katerimi bi si lahko pomagali. Naše raziskave so temeljile 

predvsem na opazovanju konkurence. Izbrali smo si podrobno opazovanje glavnega 

konkurenta podjetje Hyundai in spremljali potek razvoja prvih petih najmočnejših trgovcev na 

trgu. Pri analizi trga je bilo glavno merilo seveda število registracij na določenem trgu, BDP 

države, kamor smo se odpravljali, in pa število prebivalcev. Problem takrat je bil predvsem v 

tem, ker avtomobil še ni bil tako pomemben kot danes, zato je bilo potrebno bolj futuristično 

in optimistično razmišljanje. Jaz sem šel iz druge strani in se vprašal, koliko želim prodati 

avtomobilov na določenem trgu, koliko v celotni Adrii in koliko, da prepričam Korejo za 

boljše pogoje. Potem, ko sem si ustvaril podrobno sliko, sem nadaljeval in se vprašal, kaj 

potrebujem oziroma, kaj moram storiti, da dosežem plan. Na ta način sem ustvaril strategijo 

poslovanja podjetja, ki deluje v grobem še danes in je zgrajen na osnovi motiviranja 

zaposlenih v podjetju in zastopnikov, da poizkusimo prodati še en avto več.  

5.) Ali so se ti trgi močno razlikovali od slovenskega? Kako se je razlikoval razvoj 

zastopniške mreže? 

Slovenija je bila veliko naprednejša od ostalih držav, ki so v tistih časih okrevale po vojni. Mi 

smo že imeli urejeno in specificirano zakonodajo, tam je bilo še vse v povojih in z veliko 

luknjami v zakonu. Ocena balkanskih trgov je takrat kazala na zelo majhno prodajo novih 

vozil, mi pa smo imeli zelo zanimiv poceni izdelek. Kot sem že dejal, vsi trgi pa so imeli 

dejansko, kar se kupcev tiče, zelo podobne zahteve in zelo podobno kulturo. Največji 

problem, s katerim smo se soočili že v Bosni, je bilo pridobivanje kadra. V Bosni smo 

intenzivno začeli že v letu 1997 iskati kadre, ampak je bilo interesentov zelo malo. Posledično 

smo še znižali že tako minimalne zahteve in smo zastopništva ponujali ljudem, ki so imeli 
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doma delavnico in prostor za eno razstavno vozilo. Razvili smo paket, ki je vključeval 

program razvoja prodaje in servisa, ter smernice za nadaljnji razvoj poslovanja, tako da smo 

jih nekako le prepričali v sodelovanje. Danes se mreža zastopnikov širi iz leta v leto, saj imajo 

tudi ljudje več denarja in več možnosti. Trenutno največ časa posvečamo razvijanju mreže 

tekom celotnega območja Srbije, ki je zunaj večjih mest popolnoma opustošena in pozabljena. 

6.) Kako danes nadzirate celotno mrežo Kia Adria in kako merite njeno uspešnost? 

Pri nadzoru celotne mreže uporabljamo klasično piramidno strategijo. Povsod imamo lokalne 

vodje, s katerimi potem komunicira naš menedžment. Pri merjenju uspešnosti pa smo v 

preteklosti naredili že veliko analiz in sistemov, ampak je vsak imel pomanjkljivosti. Odločili 

smo se za reorganizacijo poslovanja celotne mreže. V letu 2014 so se nam pridružili tudi 

ameriški strokovnjaki, s pomočjo katerih smo naredili podrobno hierarhično lestvico. Ločili 

smo uvozništvo od lastniških salonov in pričeli s podrobno analizo dobičkonosnosti salonov. 

Danes so lastniški saloni, ki jih imamo šest na Balkanu, podrobno razdeljeni na nivoje. Vsak 

salon ima general menedžerja, sales in service menedžerja ter used-car menedžerja. Vsak 

salon ima točno specificirane plane, koliko mora prodati in s kakšnim RVC-jem, da se 

pokrijejo stroški. Salonom smo opredelili dejansko tudi prodajni proces, ki ga vsakodnevno 

merimo. Prodajalec mora od obiska, ki ga zabeleži, doseči določen odstotek testnih voženj, 

cenitev in ponudb. Prav tako mora servis zabeležiti določeno število opravljenih servisov, 

klicev in prodanih rezervnih delov. Največ pozornosti pa namenimo obravnavi oddelka 

rabljenih vozil, ki je trenutno naš fokus. Vse podatke naši zaposleni dnevno vpisujejo v DOR, 

kjer jih potem naš vrhovni menedžment proučuje in poda potrebna mnenja za izboljšave. 

Merjenje uspešnosti sedaj analiziramo na oceni dobičkonosnosti in realizacije planov v celotni 

mreži Kia Adria. 

7.) Katera obdobja označujete za najuspešnejša za vas in za rast podjetja? 

Obdobja, ki so izstopala v naši zgodbi s Kio, so neposredno povezana s srečo. Kia je v času 

našega poslovanja šla iz poceni, a zadovoljive kvalitete vozila, na zelo napredna, močno 

opremljena in privlačna vozila. Ampak, če se spomnim za nazaj v obdobje, ko smo prodajali 

modele Pride, Sephia in Clarus, smo imeli zelo uspešno leto 1999. Takrat smo beležili 

prodajo okoli 560 avtomobilov mesečno, kar je za nas absolutni rekord. Takrat je Kia 

proizvedla izredno veliko število vozil Kia Clarus za neko državo, ki je potem pošiljko 

odklonila. Pisal sem v Korejo, da sem zainteresiran za odkup in če bo cena dobra, bi jih vzel 

1000. Seveda so ugodili moji prošnji in sem vozila prejel praktično zastonj. To je bil eden 

najlepših poslov v moji karieri. Naslednje zelo uspešno obdobje se je začelo s prenovo 

znamke, ko so v letu 2006 odprli tovarno v Žilini in zaposlili Petra Schreierja. Takrat se je 

začel preporod Kie in tudi mi smo obrnili nov list v poslovanju s Kio. V letu 2009 smo 

preplavili trg s Kio Pro_Ceed, ki je imela edina na trgu sedemletno garancijo in bila finančno 

zelo ugodna. Zadnje najuspešnejše obdobje, ki pa nam ga je omogočila zaspana konkurenca, 

pa je bilo v letu 2013. Takrat so se v državnem zboru prepirali glede dviga DDV. Hitro mi je 

postalo jasno, da bo do tega zares prišlo, ker druge rešitve itak ni bilo mogoče pričakovati. 
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Začeli smo oglaševati našo marketinško akcijo brez obrestnega financiranja in cenejšega 

vozila, če bodo ljudje prehiteli DDV. Tako smo v mesecu juniju prodali 530 avtomobilov. Ta 

mesec mi je ostal v zelo lepem spominu, predvsem zaradi tega, ker je konkurenca tukaj 

preprosto zaspala. 

8.) Kia je globalno zelo močno zavzela trg predvsem z impulzivnim oglaševanjem, kako 

ste se s potrebnim marketingom spopadli vi? 

Pojem marketinga v avtomobilski industriji je že izživet pojem. Odstotki prodaje vozil na 

trgih so nekako vedno v istih številkah in tudi v bodoče ne pričakujemo večjega gibanja 

strank iz ene k drugi blagovni znamki. Marketing je seveda osnovno gradivo za pridobivanje 

novih strank, vendar je trenutno za nas bolj pomembno, da poskrbimo za naše stranke tako 

kvalitetno, da se k nam v bodoče tudi vrnejo. Delo s svojo bazo kupcev bo v prihodnje 

največji adut v rokavu, saj bo prodaja novih vozil začela upadati iz leta v leto. V preteklosti 

smo tudi zaradi strategije globalne Kie ogromno vložili v marketing, predvsem v televizijske 

in radijske oglase, imeli smo tudi Kia Road Show po celem Balkanu. Cilj oglaševanja je bil 

seveda predstaviti ključne prednosti Kie, kot so sedemletna tovarniška garancija, 

ekonomičnost, ugodni finančni pogoji, izgled vozil, ipd. Danes v marketing vlagamo bistveno 

manj, ker smo že prepoznaven brand, zato pa toliko več pozornosti namenjamo CRM 

sistemom, za boljši pregled in stik z bazo naših dosedanjih strank. 

9.) V letu 2013 ste se usmerili na trg rabljenih vozil, v Slovenijo ste celo pripeljali 

ameriške strokovnjake. Kaj je botrovalo tej odločitvi? 

V poslovnem svetu vedno v nekem trenutku prideš do točke, kjer se zadeve ustavijo. Tukaj 

imaš izbiro, ali greš naprej ali greš nazaj. Mi smo se odločili za strategijo rasti in edina 

možnost, ki smo jo videli, so bila rabljena vozila. Sam se vedno obračam na tujino in 

spremljam, kako potekajo zadeve tam. Vedel sem že leta 2011, kako se bodo stvari s prodajo 

novih vozil odvijale v prihodnjih letih. Leta 2013 smo v Sloveniji obvladovali 12-odstotni 

tržni delež, kar je bilo močno nad Kiinim povprečjem v Evropi, kjer so se številke gibale med 

3 in 6 %. To se je poznalo pri pogajanjih, ker za nas ni bilo več na voljo novih vozil. Dosegli 

smo »plafon«. Tako sem se v istem letu odpravil v Ameriko poiskat nekoga, ki bi me naučil 

delati z rabljenimi vozili. Takrat smo prodali na mesec vsega skupaj okoli 10 rabljenih vozil. 

Spoznal sem gospoda Franka Affala, ki je z nami še danes, in ga pripeljal v Slovenijo. Frank 

je celo življenje posvetil prodaji rabljenih vozil, zaključil je preko 35000 poslov in je bil 

idealen za nas. Predstavil sem mu zgodbo in ga postavil na mesto vodilnega za rabljena 

vozila. Danes imamo na zalogi preko 150 rabljenih vozil in zelo uspešno realizacijo. 

Američani so nam predstavili popolnoma nov svet prodaje vozil, od inovativnih tehnik 

pogajanja, spremljanja zaloge, pozicioniranja cen in stroškov ter reorganizacije poslovanja. 

To je bil za nas ključen trenutek, da smo lahko postavili cilje za naprej. 

10.) Leta 2014 ste pridobili še zastopstvo za prestižno znamko Volvo v konkurenci več 

podjetij? Kako vam je to uspelo in kakšen je bil namen pridobitve te znamke? 
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Pridobivanje nove znamke je bilo povezano predvsem z raznolikostjo ponudbe. Kia ima svoje 

kupce, bolj racionalno usmerjene, Volvo pa ima svoje emocionalno navezane privržence. 

Pridobitev tovrstne znamke pomeni moč, pomeni širitev in pomeni nove možnosti. Za 

znamko Volvo se je potegovalo kar nekaj podjetij, vendar smo zopet dobro predstavili zgodbo 

in pa konstruktivno planiranje poslovanja. Volvota smo kar takoj pridružili naši celotni mreži 

Adria in ga tržimo po celem Balkanu. V Ljubljani na naši lokaciji od maja stoji povsem nov 

Volvo salon in pa servis. Znamka je zanimiva, zahteva veliko novega znanja in nam 

predstavlja velik izziv. 

11.) V istem letu ste uspešno vzpostavili tudi servisno mrežo Maxx. Je bil ta korak 

potreben za prihodnje strategije prodaje vozil ali pač samo nova podjetniška 

priložnost? 

Oboje po malo. Pri servisu Maxx gre predvsem za strategijo doseganja nižjih cen uradnih 

servisov. Ko se je spremenil zakon o veljavnosti katerega koli uradnega servisa za veljavnost 

garancij, smo stopili v akcijo. Ker je naša mreža zelo velika in obvladujemo veliko število 

servisov, smo si rekli, zakaj pa jih ne bi povezali v isto mrežo. Sestavili smo program in ga 

pričeli razvijati. Ideja je predvsem v tem, da mreža skupaj naroča rezervne dele in pridobi 

veliko večji rabat ter s tem konkurenčnejšo ceno. Ponosno lahko povem, da je v mreži samo v 

Sloveniji že preko 30 servisov vseh blagovnih znamk. Servisom, ki želijo vstopiti v mrežo, 

ponujamo dodelan program, skupen intranet sistem, veliko šolanj in marketing. Servis Maxx 

nam zato koristi tudi pri prodaji vozil, predvsem rabljenih, saj dobimo nižje cene pri dodelavi 

vozil pred prodajo.  

12.) Kako ocenjujete razvoj svetovnega avtomobilskega trga v naslednjih desetih letih ? 

V naslednjih desetih letih se bo posel obrnil na glavo. Osebno sem mnenja, da bo že v tem 

časovnem obdobju moč videti avtonomna vozila. Predvsem mislim, da bodo naslednja leta 

prinesla bitko alternativnih goriv za vozila in pa ogromno število izvenserijskih prototipov. Za 

nas bo bistveno obvladovanje trga rabljenih vozil. Za ostalo se pustimo presenetiti.  

13.) Kakšni so vaši načrti za prihodnost in kakšne strategije nameravate uporabiti za 

realizacijo le teh? 

V naslednjih letih želimo predvsem vzpostaviti mrežo rabljenih vozil po celem Balkanu. 

Igram se z idejo o večjih centrih z rabljenimi vozili, kjer naj bi bilo na zalogi več tisoč vozil, s 

svojim servisom in avtopralnico, kot ima to Carmaxx v Ameriki. Plani so seveda povezani z 

obuditvijo znamke Volvo, grajenjem servis mreže Maxx in pa doseganjem nadaljnje rasti 

podjetja. 


