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POVZETEK 

V sodobnem času je aktivna udeležba v mednarodnem poslovanju postala stalnica mnogih 

podjetij, saj si na tak način odpirajo nove priložnosti za rast in razvoj. Tudi mala podjetja se 

tako vse več vključujejo v proces internacionalizacije, ki pa je pogojen z zmožnostmi podjetij 

ter z značilnostmi ter raznolikostmi vstopnih trgov. V diplomski nalogi smo proučevali 

strategijo internacionalizacije podjetja Smart & Escargo, d. o. o., ki deluje v lesnopredelovalni 

industriji. Ugotovili smo, da podjetje Smart & Escargo, d. o. o., posluje uspešno, saj že od 

same ustanovitve dalje izvaja različne poslovne aktivnosti izven nacionalnih meja. Ključni 

element uspešnega poslovanja proučevanega podjetja je dobro načrtovana in izvajana 

strategija internacionalizacije, ki podjetju omogoča uspešno poslovanje in rast ter tudi širitev 

svoje prepoznavnosti in tržnih deležev na tujih trgih.  

Ključne besede: mednarodno poslovanje, strategije, internacionalizacija, podjetje Smart & 

Escargo, d. o. o., lesna industrija. 

SUMMARY 

Nowadays active participation in international business has become common practice in many 

companies, as it offers new opportunities for growth and development. Even small businesses 

have been becoming more and more involved in the process of internationalization. This 

process is conditioned by company's capabilities, as well as characteristics and diversity of 

entry markets. In the thesis we studied the internationalization strategy of the company Smart 

& Escargo, Ltd., which operates in the wood processing industry. We found out that Smart & 

Escargo, Ltd., operates successfully because it has been carrying out a set of business 

activities outside Slovenian borders since its foundation. The key element of successful 

operations is a carefully-planned and well-implemented strategy of internationalization which 

enables the company to successfully conclude its business ventures and stimulates growth, as 

well as the expansion of its recognisability and market share in international markets. 

Keywords: international business, strategies, internationalization, the company Smart & 

Escargo, Ltd., wood processing industry. 

UDK: 630*83:339.9(043.2) 
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1 UVOD 

Problem proučevanja diplomske naloge je raziskava in analiza strategije vstopa malega 

podjetja na tuje trge. V današnjem poslovnem svetu se vsa podjetja nahajajo v vedno bolj 

homogenem okolju, saj se razlike med nacionalnimi trgi zmanjšujejo ali pa so že popolnoma 

zabrisane. Zato morajo podjetja ne glede na stopnjo ali vrsto svojega mednarodnega 

udejstvovanja upoštevati globalizacijo kot temeljno izhodišče za svoje poslovanje (Dubrovski 

2013, 39).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Svetličič (1996, 78) ugotavlja, da je globalizacija večdimenzionalen proces, ki vključuje 

ekonomske, politične, pravne in kulturne sestavine, kakršne skupaj tvorijo novo kakovost. 

Avtorja (Deysine in Duboin 1995, 612, po Dubrovski 2002, 12) opredeljujeta globalizacijo 

kot stopnjo internacionalizacije pospešeno z mednarodno menjavo in organizacijo podjetja, ki 

zasleduje logiko odprtosti. 

Med pojmoma internacionalizacija in globalizacija obstajajo le manjše razlike, saj prvi 

postavlja v ospredje proces, drugi pa se bolj navezuje na določeno že doseženo stanje, 

katerega temeljni značilnosti sta funkcionalna integracija in razporeditev ter uskladitev 

razpršenih aktivnosti na svetovni ravni (Dubrovski 2013, 40).  

Podjetja zaradi sklopa sprememb v družbi, politiki, kulturi, ekonomiji ter zaradi hitrega 

razvoja tehnologij, informatike in liberalizacije svetovnega gospodarstva vedno več poslujejo 

mednarodno. Seveda pa je razlog za vstop na tuje trge predvsem želja po razširitvi kapitala in 

prav tako tudi proizvodov in storitev, ki jih določeno podjetje ponuja (Ruzzier in Kesič 2011, 

20). Z nastankom Evropske unije ter vstopom Slovenije v omenjeno skupnost, predvsem pa s 

sklenitvijo Schengenskega sporazuma konec leta 2007, se je slovenskim podjetjem odprla še 

večja možnost za zunanjetrgovinsko poslovanje. Z odpravljenimi carinskimi in drugimi 

necarinskimi ovirami med državami se je začel povečevati obseg možnih prodajnih in 

nabavnih trgov, hkrati pa se je prav zaradi tega močno zvišala tudi konkurenčnost ter boj za 

obstanek na trgu, saj so v mednarodno poslovanje, kot že sama beseda mednarodno pove, 

vpleteni tekmeci s celega sveta (Dubrovski 2002, 12).  

Ruzzier in Kesič (2011, 11) mednarodno poslovanje definirata kot »zelo širok pojem vseh 

poslovnih aktivnosti in transakcij, ki potekajo preko meja domače, nacionalne države in 

njenega poslovnega okolja«.  

Aktivnosti se navadno izvajajo v dveh ali več državah sveta, saj le tako lahko govorimo o 

vsebini in značilnostih poslovanja med narodi. Cilj takega poslovanja je zadovoljevanje 

potreb potrošnikov, podjetij in posameznih držav. Seveda ima tako poslovanje svoje prednosti 
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in tudi slabosti oz. bolje rečeno izzive. Zavedati se moramo namreč, da bomo poslovali s 

političnimi, regulatornimi, pravnimi, kulturološkimi, komunikacijskimi in poslovnimi okolji, 

ki se lahko zelo razlikujejo od naših. Zato moramo biti dobro pripravljeni in imeti pravo 

strategijo za vstop in kasneje obstoj ter dobro uveljavitev na tujem trgu. Že vnaprej se 

moramo zavedati, da je taka vrsta poslovanja zahtevnejša, dosti bolj tvegana in kompleksnejša 

v primerjavi s poslovanjem na domačih tleh, vendar pa je povezana tudi z večjimi izzivi, 

priložnostmi in možnostmi za večjo uspešnost podjetja (Ruzzier in Kesič 2011, 12). 

V diplomski nalogi bomo proučili strategijo mednarodnega poslovanja podjetja Smart & 

Escargo, d. o. o., katerega glavna dejavnost je trgovanje z lesnimi polprodukti na debelo. 

Čeprav podjetje še zdaleč ni globalno multinacionalno podjetje, se tako kot vrsta drugih 

današnjih malih podjetij v Sloveniji tudi samo vključuje v proces mednarodnega poslovanja. 

Nenehno delovanje in poslovanje na tujih trgih lahko označimo tudi kot internacionalizacijo 

podjetja, ki predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja podjetja, ki se z vedno 

večjim obsegom vključuje v mednarodna poslovna razmerja (Dubrovski 2002, 44). Podjetje 

Smart & Escargo, d. o. o., z lesnimi polprodukti danes oskrbuje že preko 80 podjetij iz 13 

držav v Evropi, želi pa si pridobiti še več novih trgov in kupcev, zato stremi k ustvarjanju 

dolgoročnega partnerstva s kupci in dobavitelji. Vzvod za doseganje tega cilja pa je 

zagotovitev konkurenčne prednosti v celovitosti ponudbe in prilagodljivosti ponujenih 

storitev. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti strategijo mednarodnega poslovanja podjetja 

Smart & Escargo, d. o. o., ki posluje v lesnopredelovalni industriji. 

Cilji diplomske naloge so: 

- proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

- opredeliti strategije vstopov na tuje trge, 

- proučiti tveganja v mednarodnem poslovanju ter 

- raziskati in proučiti strategijo internacionalizacije podjetja Smart & Escargo, d. o. o., ki 

posluje v lesnopredelovalni industriji. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri izdelavi diplomske naloge načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

- metoda opisovanja ali deskripcije, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, 

- metoda analize, 

- metoda študije primera, 
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- metoda sinteze. 

Načrtujemo izvesti tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom podjetja Smart & Escargo, d. o. o., s pomočjo katerega bomo skušali raziskati, 

proučiti in opredeliti strategijo internacionalizacije proučevanega podjetja.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da je mednarodno poslovanje zahtevno, intenzivno, konkurenčno, 

dinamično in ima svoje določene značilnosti. Predpostavljamo tudi, da je panoga, v kateri 

podjetje posluje, zelo konkurenčna. 

Pri pisanju diplomske naloge ne predvidevamo večjih omejitev, saj imamo omogočen dostop 

do potrebnih poslovnih podatkov in drugih virov proučevanega podjetja. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino obsega širok nabor poslovnih aktivnosti in 

transakcij oziroma opravil, ki potekajo prek nacionalnih meja ter na trgovinski (premiki 

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

proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju, prenos tehnologije, zaposlovanje 

tujcev) zajemajo dve ali več držav. Bistvo mednarodnega poslovanja je zadovoljevanje ciljev 

posameznikov, podjetij, institucij in tudi držav. Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od 

mednarodne menjave, saj poleg izvoznih in uvoznih poslov vključuje še druge netrgovinske 

aktivnosti, kot so celovit mednarodni razvoj in raziskave izdelkov, njihovo načrtovanje in 

oblikovanje, proizvodnja, odprema, distribucija, marketinške, prodajne, mednarodne 

poprodajne storitve, mednarodne naložbe denarja, mednarodne finančne trge in mednarodne 

poslovne tokove (Ruzzier in Kesič 2011, 11; Dubrovski 2013, 85). 

Vzrokov, zaradi katerih se podjetja odločajo za vstop v mednarodni tržni prostor, je več. Ti se 

razlikujejo od podjetja do podjetja ali celo od izdelka do izdelka, zaradi prepletenosti pa ostrih 

ločnic med njimi ni mogočo postaviti. Kot najpogostejše lahko navedemo naslednje 

(Dubrovski 2000, 52): 

- povečanje prihodkov, 

- večja izkoriščenost poslovnih oz. proizvodnih zmogljivosti, kar vodi v znižanje stroškov 

na enoto izdelka, 

- skrajšanje amortizacijske dobe stroškov raziskav in razvoja,  

- podaljšanje življenjskega cikla izdelkov, 

- izravnava zasičenih in ekspanzivnih trgov, 

- porazdelitev tveganja, 

- iskanje priložnosti za prenos poslovnih funkcij, 

- sledenje ključnim odjemalcem v tujino, 

- razvoj in rast. 

Ker pri izvozu govorimo o prodaji izdelkov, se tudi nagibi zanj razlikujejo od nagibov za 

uvoz, pri katerem gre za nakup potrebnih sredstev in surovin. Nagibi za izvoz so lahko aktivni 

in reaktivni, lahko predstavljajo sredstvo za stalne spremembe ter so glavno vodilo za večjo 

uspešnost in učinkovitost poslovanja, ali pa so odziv podjetja na višje pritiske in zaznane 

nevarnosti, tako na domačem kot na tujem trgu. Na vse naštete spremembe podjetje odreagira 

s postopnim spreminjanjem svojih aktivnosti (Hollensen 1998, 23–30). 

Za začetek internacionalizacije podjetja so ključnega pomena spodbude ali drugače rečeno 

sprožilci, ki so lahko prisotni znotraj podjetja (dojemljiv management, poseben notranji 

dogodek ipd.), ali pa so odraz zunanjega okolja (tržnega povpraševanja, konkurence ipd.). 

Seveda ne smemo pozabiti na ovire, ki spodbude za izvoz zavirajo, to pa so lahko (Hollensen 

1998, 35–36): 
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- nezadostna finančna sredstva, 

- nezadostno znanje, 

- premalo povezav s tujimi trgi, 

- nezadostna prizadevanja za izvoz, 

- nezadovoljiv obseg razvojnega kapitala za financiranje ekspanzije na tujem trgu, 

- nezadostne proizvodne zmogljivosti, ki bi jih bilo mogoče nameniti izvozu, 

- nezadostnost tujih distribucijskih kanalov,  

- poudarek managementa na razvoju domačega trga ter 

- previsoka eskalacija stroškov. 

2.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

S prestopom nacionalne meje vstopamo v mednarodno okolje, ki se razlikuje po ekonomskih, 

političnih, družbenih, kulturoloških, okoljskih, tehnoloških in pravnih značilnostih. Zato lahko 

mednarodno poslovanje opredelimo kot zelo kompleksno, raznoliko in dinamično, saj ga 

pogojujejo prej omenjene različnosti trgov (Makovec Brenčič idr. 2009, 10). 

Spregledati ne gre tudi dejstva, da se mednarodno poslovanje izvršuje v nenehnih 

spremembah. Nenehno spreminjanje trgov in posledično tudi posameznikov, podjetij in 

institucij vpliva na spremembe transakcij in procesov v mednarodnem poslovanju. Predvsem 

z vidika tehnik in oblik je ključno poznavanje regulatornih sprememb ter sprememb 

značilnosti trgov in celotnih okolij, v katera vstopamo. Te spremembe moramo pravočasno 

zaznavati, poznavati in na njihovi podlagi sprejemati primerne odločitve (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 11). 

Če vse skupaj povzamemo, lahko rečemo, da mednarodno poslovanje vključuje množico 

vsebinskih procesov in transakcij, ki so nujno potrebne, da se aktivnosti poslovanja s tujino 

odvijajo čim bolj dinamično in v koraku s svetovnimi razvojnimi trendi. Subjekti v 

poslovanju s tujino tako ne smejo biti statični ali pasivni, če vsaj malo stremijo k rasti. 

Dolgoročno uspešnost v mednarodnem poslovanju si lahko zagotovimo le z nenehnim 

prilagajanjem različnim potrebam ter z upoštevanjem, da je mednarodno poslovanje celota 

številnih komponent, znanj, veščin, navad ter običajev (Ruzzier in Kesič 2011, 12). 

2.2 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Okolje, v katerem živimo, je podvrženo nenehnim spremembam ter dinamičnemu razvoju. 

Tako podjetja kot tudi potrošniki se vsakodnevno srečujemo s procesi globalizacije, 

internacionalizacije ter liberalizacije poslovanja, ki z dneva v dan pridobivajo vse večje 

razsežnosti. Posledično lahko v trgovinah pri nas in v tujini zasledimo poleg avtohtonih, 

izdelke z vseh koncev sveta, vedno več je novih ponudnikov, ki so željni trgu ponuditi svoje 
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izdelke in storitve po najboljših možnih pogojih, njihov glavni cilj pa je pridobivanje 

naklonjenosti svetovnih potrošnikov. Prav to je razlog, da je pomen mednarodnega poslovanja 

vedno večji, zato lahko pričakujemo še dodatno stopnjevanje ter povečevanje dinamike 

poslovanja v mednarodnem tržnem okolju. Podjetja se pri poslovanju dnevno srečujejo z 

raznimi spremembami, zato morajo imeti jasno opredeljene strategije poslovnega razvoja ter 

jih dosledno izvajati. Stremeti morajo k vedno boljšemu delovanju ter biti hitra in odzivna pri 

vseh delovnih procesih. Intenzivnost, inovativnost in tržna usmeritev s spoštovanjem kupcev 

predstavljajo temeljne vrednote podjetij, ki so izrazito usmerjena v globalni prostor. 

Upoštevati je treba dejstvo, da je globalizacija večdimenzionalen proces, pri katerem se zaradi 

zameglitve nacionalnih meja spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja. Ta vedno bolj 

ločuje zmagovalce od poražencev, a jih obenem tudi nagrajuje za svoje uspehe, tržno 

usmerjeno delovanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v lasten prid (Kesič 

2012). 
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3 MODELI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Podjetja se za vstop na tuji trg oziroma za širitev na nove trge odločajo zaradi želje po 

ohranitvi in izboljšanju svoje tržne pozicije (Kenda 2001, 152). Pri tem se soočajo z 

vprašanjem o načinu vstopa v mednarodne odnose. Možnosti je načeloma številno, izbira pa 

ne temelji le na željah managementa v podjetju, ki se je odločilo za internacionalizacijo 

poslovanja, temveč mora upoštevati (Dubrovski 2000, 79): 

- značilnosti sestavin okolja, 

- značilnosti in posebnosti izdelkov, 

- značilnosti in posebnosti trgov, 

- strateških usmeritev podjetja, 

- zmožnosti podjetja. 

Pri vstopanju na tuji trg ni pomemben le način vstopa, ki ga bo podjetje uporabljalo za 

prodajo izdelkov ali storitev na dotičnem trgu, temveč se izbira nanaša tudi na obseg 

aktivnosti ter način in vrstni red njihovega izvajanja, obseg prilagoditve lokalnim 

značilnostim, ustreznost predlaganega modela strateškim usmeritvam in organiziranosti 

poslovnega sistema (Ruzzier in Kesič 2011, 53). 

Idealna strategija vstopa na tuje trge tako rekoč ne obstaja, v praksi pa se najpogosteje 

uporablja delitev v tri skupine (Ruzzier in Kesič 2011, 55): 

- izvozni načini,  

- pogodbeni načini ter  

- investicijski načini vstopa. 

3.1 Izvozni model 

Izvozni načini vstopa na trg so zaradi svoje enostavnosti, majhnih tveganj in potrebnih 

sredstev najbolj razširjen način vstopa malih in srednje velikih podjetij, ki so šele v začetni 

fazi internacionalizacije (Ruzzier in Kesič 2011, 55). Pri tej obliki izvoza so izdelki oz. 

storitve navadno proizvedeni na domačem trgu ali v tretjih državah, nato pa prek posredne, 

neposredne ali kooperativne oblike izvoza vstopijo na namembni trg (Makovec Brenčič idr. 

2009, 76).  

Potrebno je tudi ločevanje med značilnostmi in posebnostmi, ki jih prinašajo izbrane oblike 

vstopa na mednarodne trge, upoštevajoč posebnosti transakcijskih dejavnikov oziroma vseh 

internaliziranih virov mednarodnega poslovanja. Tako ločimo naslednje izvozne oblike vstopa 

na tuje trge (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16): 

- posredni izvoz, 

- neposredni izvoz ter 

- kooperativni izvoz (predvsem so to izvozna združenja in konzorcij). 
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3.1.1 Posredni izvoz 

Posredni izvoz pomeni, da proizvajalec ne pride v stik s končnim uporabnikom oz. 

odjemalcem izdelkov ali storitev ter da neposredno ne prevzema nobenih izvoznih aktivnosti. 

Podjetje izvedbo svojih izvoznih aktivnosti zaradi občasnosti, neznanja ali drugih razlogov 

prepusti drugemu domačemu podjetju. Proizvajalec tako ni vključen v aktivnosti prodaje na 

tujih trgih (Makovec Brenčič idr. 2009, 77; Ruzzier in Kesič 2011, 56). 

Z vidika zahtevnosti postopkov in obsega sredstev, ki jih mora zagotoviti izvoznik, 

predstavlja posredni izvoz še najmanj zahtevno obliko udeležbe doma proizvedenih izdelkov 

na tujih trgih. Take vstopne strategije se večinoma poslužujejo mala podjetja, ki pomanjkanje 

lastnih potencialov, kot so kadri, informacije, dostop, prednost domačega trga, ipd., 

nadomeščajo z uporabo različnih domačih posrednikov (Dubrovski 2013, 229). 

Posredni izvoz običajno predstavlja prvo stopnjo procesa internacionalizacije podjetja, pri 

čemer je v proces izvoza vključen domači posrednik, ki prevzame določene funkcije in 

določena tveganja, odvisno od njegove vloge (Dubrovski 2013, 229). 

Najpogostejše posredne oblike izvoza so (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 

- oprtni izvoz (angl. piggy-back operations) – (to je oblika vstopa na tuji trg s pomočjo že 

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

trgu in hkrati prevzame prodajo izdelkov tujega podjetja), 

- komisionar (angl. commission agent) – lahko je nakupni ali prodajni (sklepa posle v 

svojem imenu za tuj račun), 

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

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

- izvozni trgovec/izvozni posrednik (angl. export merchant/export buying agent) – 

trgovec/posrednik (kupuje in prodaja izdelke v svojem imenu za svoj račun), 

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

določene vrste blaga in tudi trgi), 

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

lahko posredujejo na določenem področju delovanja). 

3.1.2 Neposredni izvoz 

Neposredni izvoz predstavlja neposreden kontakt proizvajalca oz. ponudnika nekega izdelka 

ali storitve s prvim posrednikom pa tudi s končnim odjemalcem na ciljnem trgu. Podjetje, ki 

je v vlogi posrednika, je navadno vključeno v samo pripravo dokumentacije, fizično 

distribucijo in cenovno politiko ter prodaja izdelek ali storitev zastopnikom in distributerjem 

na ciljnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2009, 77).  
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Tako obliko izvoza uporabljajo predvsem podjetja, ki so uspešnejša in imajo višjo stopnjo 

internacionalizacije. Prednosti neposrednega izvoza v primerjavi s posrednim izvozom so 

(Dubrovski 2013, 232–233): 

- neposreden stik s tujimi odjemalci,  

- dostop do lokalnih tržnih izkušenj, 

- skrajšana distribucijska veriga, 

- zagotovljen dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij,  

- izgradnja in nadzor nad lastim omrežjem v tujini,  

- zmožnost oblikovanja marketinškega spleta, po lastnih tržno preverjenih zamislih ter 

- krepitev lastnega ugleda. 

Pojavljajo pa se tudi določene slabosti, ki se kažejo v pomanjkanju nadzora nad tržnimi 

cenami in distribucijo. Kulturne razlike lahko privedejo do komunikacijskih problemov in 

filtriranja informacij, kar vpliva na povišanje transakcijskih stroškov, možne pa so tudi 

trgovinske omejitve itd. (Dubrovski 2013, 233). 

Ravno tako kot pri posrednem tudi pri neposrednem izvozu poznamo več oblik, najpogostejše 

pa so (Makovec Brenčič idr. 2009, 78–79): 

- fiksirana izvozna naloga, večinoma najpreprostejša, enkratna oblika neposrednega izvoza, 

- posebni oz. samostojni izvozni oddelek, ustanovitev je potrebna pri povečanju obsega 

izvoza, 

- izvozna prodajna družba (angl. export sales company) je samostojna pravna oseba, ločena 

od izvoznega oddelka, ustanovljena s strani matičnega podjetja, ki priskrbi ustanovitveni 

kapital, 

- sestrska podjetja ali podružnice (angl. branc office/subsidiaries) so vedno pogostejša 

oblika vstopa na tuje trge, saj je na tak način ponudnik najbližje svojemu odjemalcu, 

- lastna prodaja s potniki na tujih trgih, 

- izvoz s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, ki so najpogosteje ustanovljena s 

strani malih in srednje velikih podjetij, da bi se lažje skupno pozicionirala na 

mednarodnih trgih ter 

- neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 

V začetnih stopnjah mednarodne rasti podjetja se ta za nastop ter vstop na tuje trge največkrat 

poslužujejo več vrst zastopnikov. Najbolj klasična opredelitev zastopnika je, da posluje v 

imenu in za račun svojih principalov/dajalcev nalog, se pravi za podjetja, ki ga pooblastijo za 

izvajanje zastopstva na izbranem območju. Ponudbo predvsem posredujejo, redko pa tudi 

sami sprejmejo ali zavrnejo. Zastopnik je za posredovanje najpogosteje plačan z obračunano 

provizijo realiziranih poslov. Zaradi dinamičnih sprememb mednarodnega poslovanja sta se 

spremenila tudi vloga in pomen zastopnikov, ki zadnje čase prevzemajo vse več nalog, 

izpolnjevati morajo vedno več pogojev poslovanja ter so hkrati skrbnejše izbrani s strani 

dajalcev nalog (Makovec Brenčič idr. 2009, 79). 
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Pogostokrat je razmerje med principalom in zastopnikom ekskluziven odnos, ki omogoča 

monopolno prodajno pravico na izbranem trgu, za določeno blago 

(izdelke/storitve/procese/celostne rešitve) pod določenimi pogoji, pri čemer je treba skleniti 

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

Dandanes obstoji zelo obsežno število zastopniških oblik, ki pa jih predvsem z vidika 

specifičnih funkcij, ki jih zastopniki izvajajo, lahko razvrstimo v 12 najbolj značilnih. To so 

(Hrastelj 1990, 47): 

- zastopstva na provizijski podlagi: so najbolj splošna oblika zastopniškega odnosa, 

primerna predvsem takrat, ko na dolgo obdobje prodajamo na tržiščih blago velikemu 

številu potencialnih kupcev, 

- zastopstvo s konsignacijo: pogostokrat domena ekskluzivnh kupcev, 

- samostojni potnik: posluje največkrat kar sam doma ter samostojno pokriva izbrano 

območje, 

- zastopnik distributer: npr. prodaja opreme na provizijski podlagi, rezervne dele pa 

prodaja za svoj račun, 

- zastopnik s skladiščem: ponuja skladiščni prostor, 

- zastopnik s servisom: običajen pri prodaji opreme ali trajnih potrošniških dobrin serijske 

proizvodnje, 

- zastopnik svetovalec: svetuje ter pomaga razreševati probleme pri specifičnih izdelkih ali 

storitvah, 

- zastopnik kupec: večja stranka postane kupec v vlogi zastopnika, 

- zastopnik organizator: nastopa na tržiščih držav v razvoju, izvaja kontrolo nad 

poslovanjem, organizira posle itd., 

- delegat kontrolor zastopstev: npr. organizator, koordinator in kontrolor izvoznikove 

prodajne organizacije, 

- nakupni zastopnik: npr. odprtje nakupnih pisarn v središčih; njegova naloga je predvsem 

zagotovitev izključnih dobav blaga, 

- zastopnik najemnik: zastopnik najame blago dajalcev nalogov ter ga daje v najem 

končnemu kupcu; lahko pa samo posreduje najemni odnos izvoznika z najemnikom. 

Ker pa v današnjem času zastopnik pogosto hkrati opravlja več zgoraj navedenih funkcij, 

nekoč specializiranih oblik zastopstva, govorimo o oblikovanju integralnega zastopnika 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 80).  

Pri obravnavi neposrednih oblik izvoza moramo obvezno postaviti ločnico med zastopnikom 

(angl. agent) in distributerjem (angl. distributor). Slednji je posrednik med kupcem in 

prodajalcem ter posluje v svojem imenu in za svoj račun, medtem ko zastopnik posluje v 

imenu in za račun dajalca nalog proti plačilu provizije (Makovec Brenčič idr. 2009, 81). 
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3.1.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz navadno vključuje dogovore o možnem sodelovanju z drugimi podjetji. 

Govorimo o posebej oblikovanih izvozno-marketinških družbah (angl. export marketing 

groups), ki v celotni opravljajo izvedbo izvoznih ter marketinških dejavnosti in razne druge 

posle v mednarodnem poslovanju za nekatera, večinoma sorodna podjetja. To so predvsem 

manjša oz. takšna podjetja, ki nimajo predhodnih izkušenj ter dovolj lastnih virov za izvedbo 

poslov v mednarodnem tržnem okolju (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17). Tradicionalnejše 

oblike povezovanj podjetij v poslovanju s tujino so izvozna združenja ali konzorcij, ki pa 

imajo strateško nekoliko bolj omejene ali kratkoročnejše obsege in področja delovanja. 

Delovanje kooperativnih oblik se najpogosteje pojavlja v zelo strukturiranih, zrelih in 

konkurenčno zasičenih dejavnostih (Makovec Brenčič idr. 2009, 77). Glavne prednosti 

kooperativnega izvoza so celovitost trženjskega nastopa ter delitev stroškov in tveganj 

internacionalizacije. Slabosti pa se kažejo predvsem v možni neuravnoteženosti in 

neusklajenosti odnosov, saj se sodelujoča podjetja niso pripravljena odreči popolni 

neodvisnosti in suverenosti (Makovec Brenčič idr. 2009, 82). 

3.2 Pogodbene oblike 

Zahtevnejše pogodbene oblike vstopov na tuje trge, ki hkratno zahtevajo večje vključevanje 

poslovnih aktivnosti samega izvoznika, so se razvile zaradi številnih vzrokov. Temeljni 

vzvodi za razvoj pogodbenih oblik vstopa na tuje trge pa so naslednji: biti bližje kupcem, 

zmanjšanje stroškov proizvodnje (npr. cena delovne sile je v sosednji državi nižja), skrajšanje 

tržnih poti in znižanje transportnih stroškov, izogibanje omejitvam vstopa, kot so carinske in 

necarinske omejitve, biti prisoten na trgu kot domači proizvajalec ali ponudnik ter možnosti 

uveljavljanja raznih oblik pospeševanja lokalne proizvodnje (subvencije, različne spodbude za 

tuja vlaganja ipd) (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17–18; Makovec Brenčič idr. 2009, 82– 

83). 

Najpogostejše oblike vstopov na tuje trge so (Makovec Brenčič idr. 2009, 83): 

- licenčno poslovanje, 

- franšizing, 

- pogodbena proizvodnja, 

- skupna vlaganja ter 

- strateške zveze/zaveze/povezave. 

3.2.1 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje bi lahko opredelili kot mednarodni prenos tehnologije oz. prenos tržno 

usmerjenih inovacij (Dubrovski 2006, 200). Dajalec licence (angl. licensor) sklene s 
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pridobiteljem oz. jemalcem licence (angl. licensee) sporazum za odstop pravic in znanja, ki 

ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. V zameno za licenco pridobitelj plača 

licenčnino (angl. royalty), ki je lahko začetno plačilo in/ali nek delež od proizvedene količine 

ali vrednosti prodaje (Ruzzier in Kesič 2011, 58). Licenčnina je navadno sestavljena 

kompleksno in je kombinacija začetnega plačila, ki je neodvisno od obsega proizvodnje (npr. 

plačilo začetnih prenosov tehnologije, strojev, delov, znanja itd.), in minimalne licenčnine 

(govorimo o zajamčenem najmanjšem letnem znesku, ki ga bo dobil dajalec licence) ter 

tekoče pristojbine (licenčnine), ki je obračunana kot odstotek od cene ali fiksni znesek na 

enoto proizvedenih izdelkov (Makovec Brenčič idr. 2009, 87).  

Licenco lahko definiramo kot dovoljenje, ki ga nosilec določene pravice industrijske lastnine 

izroči drugi osebi za opravljanje določenih dejavnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 58). Licence pa 

so povezane še s sledečimi pravicami (Stone in McCall 2004, 204):  

- proizvodnja izdelka za prodajo ali uporabo know-howa ali oboje, 

- stekleničenje, polnjenje ali pakiranje za prodajo določenega izdelka, običajno v 

prehrambni, kemični ali farmacevtski industriji,  

- uporaba brez proizvodnje ali prodaje, 

- sestavljanje in prodaja delov patentiranega izdelka (npr. v avtomobilski in elektrotehnični 

industriji), 

- distribucija in prodaja patentiranega izdelka.  

Preglednica 1: Prednosti in slabosti za dajalca/prejemnika licence 

Akter Prednosti Slabosti 

Dajalec 

licence 
· Hiter vstop na tuji trg 

· Ne zahteva neposredne kapitalske 

investicije 

· Porazdelitev izdatkov za PR 

· Podaljševanje življenjske krivulje 
izdelka 

· Lahko si vzgojimo konkurenta 

· Omejen nadzor nad proizvodnjo in 

marketingom 

· Omejena celovitost poslovanja 

Prejemnik 

licence 
· Skrajšanje časa uvajanja izdelka 

· Zmanjšanje izdatkov za PR 

· Pridobivanje novih znanj, tehnologij 

· Izognitev napakam pri PR in 

proizvodnji 

· Licenčna pogodbena omejitev 

· Dajalec licence lahko pogojuje 

spremembe v cenah inputov/dobave 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 59. 

Razlogov, da se podjetja odločajo za licenčno poslovanje, je več. Lahko je to želja dajalca 

licence po ohranitvi tehnološke superiornosti, s katero bo okrepil svoje središčne sposobnosti, 

preselil proizvodnjo in črpal vire izven podjetja. Eden izmed razlogov je lahko ta, da je 

podjetje (dajalec licence) premajhno in nima ustreznih trženjskih, poslovnih ali finančnih 

znanj ter izkušenj za lastno investicijo na tujem območju. Potem pa so tu še želja po 
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podaljševanju življenjskega ciklusa izdelka, problem vladne ureditve, ki prepoveduje 

neposredne tuje investicije, visoka politična tveganja, carinske in necarinske omejitve v 

državi jemalca licence idr. Zgoraj našteti vzroki za sklepanje licenčnih poslov pa nakazujejo 

tudi na prednosti in slabosti za posamezne akterje (Ruzzier in Kesič 2011, 59). 

3.2.2 Franšizing 

Franšizing je podobno kot licenčno poslovanje zelo pogosto uporabljena oblika vstopa na tuje 

trge. Od licence se razlikuje predvsem po tem, da omogoča večji nadzor franšizorja nad 

franšizijem ter mu istočasno zagotavlja znatno večjo podporo. Franšize danes predstavljajo 

enega izmed najhitreje rastočih mednarodnih poslov (Kenda 2001, 185). Franšizing 

razumemo kot 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 dajalec franšize/franšizor daje v okviru vertikalne 

kooperacije prejemniku franšize/franšiziju pravico in odgovornost, da posluje skladno s 

franšizorjevim konceptom. Dodeljena pravica tako pooblašča in obvezuje franšizija, da bo v 

zameno za posredno ali neposredno nadomestilo uporabljal franšizorjevo trgovsko ime in/ali 

blagovno znamko in/ali znamko storitvene dejavnosti, know-how, poslovne in tehnične 

metode, sistem postopkov in druge pravice. Izvor teh pa prihaja iz industrijske in/ali tehnične 

pomoči v vsebinskem in časovnem okviru pisnega franšiznega sporazuma, ki ga skleneta obe 

stranki s tem namenom (Ruzzier in Kesič 2011, 59; Dubrovski 2006, 196). 

Govorimo torej o poslovni obliki, ki prvotno sestoji iz podjetja, ki razpolaga s tržno 

uveljavljenim poslovnim paketom, temelječim na izdelku ali storitvi, ter vstopa v nepretrgano 

razmerje z jemalcem franšize, navadno samostojno in finančno neodvisno malo podjetje, 

delujoče pod blagovno znamko franšizorja za proizvodnjo ali marketing izdelkov in storitev, 

opredeljenih v franšizni pogodbi (Dubrovski 2006, 197). 

Po obsegu sodelovanja in področju, ki ga zajema franšizna pogodba, lahko ločimo med več 

oblikami franšiznega sistema (Dubrovski 2006, 197): 

- proizvodni/izdelčni franšizing (angl. product name franchising), 

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

- regionalni franšizing (angl. master franchising), 

- podfranšizing (angl. sub-franchising), 

- področni franšizing (angl. area development franchising), 

- mednarodni franšizing (angl. international franchising). 

Zgoraj je naštetih več vrst franšizinga, saj je ta v mednarodnem poslovanju razumljen različno 

– od pravice uporabljati ime ali znamko podjetja do popolnoma centraliziranega in 

nadzorovanega poslovnega koncepta. Zato bomo natančneje predstavili dve najpomembnejši 

skupini (Makovec Brenčič idr. 2009, 95): 
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- izdelčni franšizing ali franšizing izdelčne znamke, pri katerem gre za distribucijski 

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

oz. proizvodnih linij; zastopniki uporabljajo ime blagovne znamke, blagovno znamko in 

proizvodno linijo (npr. Coca-Cola, Pepsi Cola), 

- čisti poslovni franšizing, drugače tudi paketni, pravi sistemski franšizing. Lahko bi rekli, 

da je to najboljša oz. prava oblika franšizinga, pri kateri franšizor v skladu s sklenjeno 

pogodbo dodeli franšiziju pravico do uporabe in izvedbe celotnega poslovnega paketa, ki 

ga je razvil franšizor. Ta navadno vsebuje pravico do uporabe blagovne znamke in imena 

blagovne znamke, avtorske pravice, oblikovanje, patente, poslovne skrivnosti, poslovni 

know-how in dodelitev ekskluzivnosti za izbrano območje (npr. poslovne in osebne 

storitve, trgovine, verige s hitro prehrano, hotelske verige, rent-a-car, avtomobilski 

servisi). 

Glavna značilnost in obenem tudi vzrok za širitev franšizinga je možnost hitrega prodora, 

ekspanzije ter hitre nadvlade nad izbranim tržnim segmentom. Običajno je to hitrejše od 

konvencionalnega pristopa z lastnim kapitalom, financiranjem in managementom. Osvojitev 

velikega tržnega deleža v kratkem času naj bi poleg zadovoljitve tržne pozicije zagotovila tudi 

hitro vračanje naložbe. Seveda pa je uspeh v konkretnem primeru odvisen od izvedbe in 

sposobnosti franšizorja, da razvije verigo franšizijev, ki bo čim učinkovitejša (Kenda 2001, 

187). 

3.2.3 Pogodbena proizvodnja 

Pri pogodbeni proizvodnji (angl. contract management, production sharing, coproduction) gre 

za razmerje med podjetjem, dajalcem pogodbe (kontraktorjem), ki stopa v poslovni odnos 

(proizvodnjo) s kooperantom na tujem trgu, pri čemer vse ostale aktivnosti vodi samostojno 

(npr. specializacija, outsourcing) (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18).  

Za to obliko mednarodne podjetniške povezanosti je značilen neenak tržni položaj obeh 

partnerjev. Kooperant je omejen predvsem na proizvodno funkcijo, izvedeno večinoma po 

normativih, navodilih, recepturah in dizajnu kontraktorja, slednji pa igra aktivnejšo vlogo pri  

obvladovanju razvoja izdelka in trga. Iz tega je razvidna razlika med manj in bolj zahtevnimi 

dolžnostmi, posledično je tudi partnerstvo večinoma sklenjeno med bolj razvitimi in 

kapitalsko močnejšimi partnerji ter tistimi manj razvitimi (Kenda 2001, 197). 

Razlogi za pogodbeno proizvodnjo v tujini so večinoma ekonomske narave: znižanje 

proizvodnih stroškov, krepitev pozicije na tržišču, konkurenčna prednost in vzajemen interes 

obeh partnerjev (Kenda 2001, 197). 

Pogodbeno proizvodnjo navadno delimo na tri komponente (Makovec Brenčič idr. 2009, 85):  
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- ekonomsko; vsaka pogodbena proizvodnja naj bi bila zasnovana na ekonomskih temeljih, 

se pravi na finančnih in drugih prednostih za oba akterja v pogodbi, 

- kapacitetno; ta temelji na osnovi zapolnitve kapacitet kooperanta oz. na premajhnem 

obsegu kapacitet kontraktorja, ki vidi boljšo izbiro v tujem kooperantu kot pa v 

angažiranju lastnih virov za povečanje kapacitet, 

- specializirano; njen temelj so specializirana znanja, izdelavne veščine oz. sposobnosti, ki 

jih kontraktor ne premore in jih zato najame drugje. Ta oblika proizvodnje je po 

dosedanjih izkušnjah na dolgi rok najbolj vzdržljiva ter hkrati najboljše izhodišče za 

razvoj enakovrednih kooperativnih odnosov in mednarodne rasti podjetja. 

Prednosti in slabosti pogodbene proizvodnje se pojavljajo na obeh straneh. Z vidika 

dolgoročnosti poslovanja predstavlja takšna oblika proizvodnje za kontraktorja relativno 

neobvezujoč odnos, saj lahko kadarkoli zamenja pogodbenega partnerja, ki mu lahko 

ekonomsko, kapacitetno ter tudi s posebnimi znanji izboljša dotični izdelek in zniža stroške 

njegove proizvodnje. Omenjeno mu omogoča veliko fleksibilnosti, saj lahko pogodbeno 

razmerje prenese na drugega kooperanta, kar predstavlja bistveno manj obvezujočo obliko od 

npr. licenčnega ali franšiznega poslovanja. Posledično se lahko hitro umakne s trga, zlasti 

takrat, ko ta ni prodajno zanimiv. Fleksibilnost, kot prednost kontraktorja, pa lahko za 

kooperanta predstavlja veliko pomanjkljivost, saj lahko nenadoma izgubi proizvodna naročila, 

še posebej takrat, ko ne dosega pričakovane kakovosti ali standardov poslovanja kontraktorja. 

V takih razmerjih se plačila po navadi oblikujejo na enoto izdelka, pri čemer kontraktor še 

pozornejše nadzoruje kakovost proizvodnje izdelka ter spoštovanje rokov dobave. Prav za to 

je najpomembnejša zelo natančna določitev pogodbenih pogojev in njihovo spoštovanje s 

strani kontraktorja in kooperanta (Makovec Brenčič idr. 2009, 85–86). 

3.2.4 Skupna vlaganja  

Skupna vlaganja kot oblika vstopa na tuje trge so lahko pogodbena in lastniška (kapitalska) 

skupna vlaganja. Pogodbena najpogosteje ne vključujejo ustanovitve skupnega podjetja, dva 

ali več partnerjev si samo delijo stroške investicij, tveganj ter dobičke. Pri lastniških skupnih 

vlaganjih pa pride do ustanovitve novega skupnega podjetja, v katerem si lokalni ali 

sonaložbeni partnerji delijo lastništvo in nadzor. Skupna vlaganja lahko definiramo kot 

partnerstvo med dvema ali več podjetji. Partnerji imajo v mednarodnem poslovanju stalno 

prebivališče v različnih državah oz. na različnih trgih, kar daje tej obliki vstopa kompleksnejši 

značaj, istočasno pa tudi prednosti, ki se kažejo predvsem v krepitvi skupnih potencialov ter 

težave, ki so lahko povezane z usklajevanjem sodelovanja. Skupinska vlaganja so 

najpogosteje prisotna, ko gre za investicijska dela v tujini oz. projekte, vse pa je običajno še 

povezano z zagotovitvijo ustreznega financiranja (Dubrovski 2006, 190; Makovec Brenčič 

idr. 2009, 98–100). 
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Cilj skupnih vlaganj je tako kot pri drugih oblikah vstopa na tuje trge maksimizacija dobička, 

hkrati pa podjetja z njimi dosegajo direkten vpliv na celoten koncept poslovanja in 

upravljanja podjetja na tujem trgu (Makovec Brenčič idr. 2009, 98). 

Vstop na trg je hitrejši in fleksibilnejši, prilagajanje posebnostim trga pa krajše, saj ima 

lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja trga ter razvite lastne poslovne aktivnosti 

in funkcijska področja (npr. zaposleno delovno silo). Skupna vlaganja so še posebej primerna 

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

prepovedujejo. Lahko bi rekli, da so v večini primerov vzroki nastanka skupnih vlaganj zelo 

preprosti: manjši proizvodni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije, zagotovitev vstopa in 

prepoznavnosti, če delujejo podjetja na izbranem trgu skupaj z lokalno prepoznavnim 

podjetjem (Makovec Brenčič idr. 2009, 98–99). 

3.2.5 Strateške zveze/zaveze/povezave 

Strateške zveze so tako v literaturi kot v poslovni praksi mnogokrat enačene s skupnimi 

vlaganji, a dejansko predstavljajo mnogo širši pojem. Skupna vlaganja so tako le ena izmed 

možnih oblik zvez, saj pri strateških zvezah partnerji ne investirajo kapitala oz. ga investirajo 

relativno malo (Makovec Brenčič idr. 2009, 100; Dubrovski 2002, 50). 

Strateške zveze Dubrovski (2002, 50) definira kot medorganizacijske povezave za 

vzpostavljanje, krepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti za dosego 

individualnih ciljev udeležencev in skupnega cilja, ki z izmenjavo in dopolnjevanjem sredstev 

omogočajo povečano učinkovitost delovanja, tržno moč in delitev tveganja in katerih skupni 

učinek je večji od posameznih učinkov udeležencev zveze. 

Opredelimo jih lahko tudi kot obliko povezav dveh ali več podjetij, ki se samostojno niso več 

zmogla zanesti na svoje notranje moči in so se iz tega razloga odločila partnersko povezati ter 

tako pridobiti manjkajoče komplementarne vire (Dubrovski 2002, 50). Iz navedenega izhajajo 

naslednje značilnosti (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 122): 

- strateška zavezništva narekujejo pogoji globalnih trgov, pri čemer naj bi bil tehnološki 

razvoj glavni pogajalec, 

- z njimi podjetja usklajujejo le nekatere vire, pri ostalih pa ohranjujejo avtonomijo, 

- navedena opredelitev pokriva širok spekter različnih formalnih in institucionalnih 

kooperativnih oblik, 

- lahko so tudi oblika zavarovanja pred nasilnimi prevzemi. 

Bistvena sestavina strateških zvez je možnost izbire za partnerja, da se iz zveze umakne, če 

oceni, da mu ta ne prinaša pričakovanih učinkov. To omogoča popolnoma prostovoljno 

povezavo partnerjev, temelječo na medsebojni odvisnosti, ki je posledica vključevanja 

komponente razvoja. Skupen razvoj pa je krivec za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja, 
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kjer ne gre za posamične enkratne transakcije, marveč za dolgoročno kontinuirano 

sodelovanje (Dubrovski 2002, 50–51). 

3.3 Investicijski model 

Za investicijske/naložbene/hierarhične oblike vstopa je značilno, da podjetje v celoti 

prevzame nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Pri omenjenih oblikah vstopa  

se pod vprašaj postavlja stopnja kontrole, ki jo bo podjetje izvajalo nad delovanjem lastnih 

oblik nastopov na tujih trgih. Nadzor je predvsem odvisen od (Makovec Brenčič idr. 2009, 

104): 

- razdelitve odgovornosti med matico (matičnim, domicilnim podjetjem) in hčerjo (lastno 

enoto) v skladu s podobnostmi, 

- razdeljenimi področji dela ter 

- cilji razvoja mednarodnega poslovanja. 

Pogosto se pojavlja tudi problem delitve vstopnih oblik, saj v primeru, da enota na tujem trgu 

ni v 100 % lasti podjetja, ki je vstopilo na trg, se ta oblika vstopa v teoriji ne uvršča med 

investicijske, marveč spada med pogodbene oblike izvoza. V praksi so ločnice med 

posameznimi skupinami oblik vstopa nekoliko zabrisane; npr. skupno vlaganje na tujem trgu, 

pri katerem ima podjetje, ki je vstopilo, večinski delež in nadzor nad poslovanjem, ni le 

pogodbena oblika, temveč po svoji vsebini tudi naložbena oblika vstopa. Če podjetje želi 

aktivnosti poslovanja s tujino razširiti nad samo proizvodnjo, je vsekakor smiselno, da vstopi 

tako z lastnim kapitalom kot z investicijskimi oblikami vstopa ter na ta način nadzoruje tudi 

izvajanje drugih poslovnih funkcij (Makovec Brenčič idr. 2009, 104). 

Med glavne investicijske oblike vstopa na tuje trge uvrščamo sledeče (Ruzzier in Kesič 2011, 

62–63): 

- prodajni zastopniki/distributerji, 

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

- lastna razvojna in proizvodna enota na vstopnem trgu, 

- sestavljalnice/skladišča, 

- regionalni centri ter 

- začetne investicijske naložbe in prevzemi. 

Prodajni zastopniki oz. distributerji se navadno nahajajo na enem trgu, v večini primerov na 

domicilnem, potujejo pa na druge trge z namenom izvajanja prodajne funkcije. Ta oblika 

vstopa je največkrat aplicirana na ozko specializiranih medorganizacijskih trgih, kjer igra 

veliko vlogo visoko strokovno nakupovanje in poznavanje izdelkov podjetja, število 

odjemalcev pa je relativno majhno. Po obsegu kupovanja večji odjemalci namreč zahtevajo 

tesen odnos z dobaviteljem in dober razvoj ali vzdrževanje dobaviteljsko-odjemalskih poslov 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 104–105). 
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Tako pri rezidenčnih prodajnih zastopnikih kot pri prodajnih podružnicah ter lastnih prodajnih 

enotah na tujem trgu je celotna prodaja prenesena na vstopni trg, saj se po tej poti najlažje 

približamo kupcu. Prodajne podružnice predstavljajo nekakšno podaljšano roko podjetja na 

tujem trgu in so tudi pravno formalno del domicilnega podjetja, ustanovitev lastne prodajne 

enote pa običajno izhaja iz potrebe po ustrezni pokritosti trga in ustreznega organiziranja 

poprodajnih storitev, saj ta deluje kot lokalno podjetje na vstopnem trgu. Ustanovljena je v 

skladu s pravno ureditev tujega trga ter je v lasti in pod nadzorom ustanovitelja (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 105–106). 

Poznamo več oblik proizvodnih enot na tujih trgih, med katere spadajo tudi sestavljalnice in 

skladišča. Zaradi zahtevnosti proizvodnje ali strateških razlogov podjetja večkrat opravljajo 

glavni ter zahtevnejši del proizvodnih procesov doma, drugi del pa prenesejo na vstopne trge. 

Razlogi za to so (Makovec Brenčič idr. 2009, 107): 

- nižji stroški (npr. delovne sile), 

- nižje vstopne omejitve za sestavne dele v primerjavi s končnimi izdelki, 

- izdelek se nahaja v ustrezni fazi življenjskega cikla, 

- deli izdelka so proizvedeni v različnih koncih sveta, zato jih je smiselno sestavljati na 

končnem vstopnem trgu. 

Eden izmed načinov sodobnega ustvarjanja trgov so regionalni centri. Ti lahko prevzemajo 

celovito izvajanje vseh poslovnih funkcij ali pa so omejeni le na prevzem funkcije trženja in 

prodaje ter prodajnih in poprodajnih storitev na lokalnem in celotnem regionalnem delu. 

Regionalni centri ali vodilne države odgovarjajo tudi za ustrezno uravnavanje, nadzor ter 

strateški razvoj poslovanja v celotni regiji. Njihova naloga je usklajevanje poslovne strategije 

in strategije posameznega trga s celotno strategijo razvoja podjetja, zagotavljanje skladnosti 

med enotami, prepoznavanje sinergij ter posledično njihovo ustrezno izkoriščanje znotraj in 

med enotami oz. trgi (Makovec Brenčič idr. 2009, 108). 

V primeru, da podjetje premore dovolj kapitalskega ozadja in sredstev, lahko na ciljnem trgu 

poišče primerno tarčo in izvede prevzem. Vsekakor je ta vstop smiseln, saj omogoča hiter 

vstop na trg in obenem pridobitev dostopa do razvitih tržnih poti, uveljavljenih tržnih 

segmentov, lahko tudi že do uveljavljene blagovne znamke ali imena podjetja. Druga 

alternativa pa je investicija od začetka, za katero se podjetje odloči, ko na vstopnih trgih ni 

nobenega primernega podjetja, ki bi ga lahko prevzelo. Čeprav je tak vstop bistveno 

dolgotrajnejši, pa podjetju omogoča, da razvije integrirano obliko in lastno, razpoznavno 

strategijo tako tehnološkega kot človeškega dela delovanja na vseh trgih (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 108–109). 
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4 TVEGANJA MEDNARODNEGA POSLOVANJA 

Mednarodno okolje se lahko bistveno razlikuje od domačega, kar velikokrat privede do 

sprejemanja napačnih odločitev pri poslovanju s tujino, katerih posledice so lahko večje ali 

manjše. Riziko, nevarnost ali tveganje lahko opredelimo kot možnost negotovega nastopa 

pričakovanega dogodka, nastopa drugačnega dogodka, ki ni skladen z našimi pričakovanji, 

nastopa ob drugem času ipd. Definiramo ga lahko tudi kot možnost izgube lastnine ter 

nedoseganja zastavljenih ciljev (Dubrovski 2006, 147).  

Podjetje se s tveganji srečuje ravno tako na domačen kot na tujem trgu, le da je obseg tveganj 

v mednarodnem poslovanju precej večji. Eden izmed vzrokov je ta, da podjetja poslujejo v 

manj znanem okolju, kar pomeni, da imajo slabši pregled v politično, ekonomsko in pravno 

ureditev v državi, to pa jim otežuje razumevanje vzročno-posledičnih povezav med 

posameznimi državnimi ukrepi in njihovim poslovanjem. Podjetja težje pridobijo informacije 

o tujem poslovnem partnerju in težje preverjajo njegovo poslovno boniteto, to pa v posel 

vpelje še dodatna tveganja. Tu je še nastop posameznih političnih in ekonomskih dejavnikov, 

kot so sprememba deviznih tečajev ter različni politični in regulativni vplivi na poslovanje 

tujih podjetij, s katerimi se podjetje v domačem okolju ne srečuje tako pogosto. Dodaten 

razlog so tudi daljše razdalje med kraji, ki zvišajo stroške prevoza ter povečajo nevarnost 

poškodovanja ali uničenja tovora (Makovec Brenčič idr. 2009, 114–115). 

Zaradi vseh naštetih razlogov je pomembno, da podjetje skuša ugotoviti čim več možnih 

pričakovanih in nepričakovanih dogodkov, izmeriti njihov obseg, pogostost pojavljanja ter 

določiti smeri vpliva na učinek posla (Hrastelj 1990, 318). Podjetje, ki je sposobno dobro 

analizirati posamezna tveganja ter obenem izbrati primerne metode, tehnike in instrumentne 

zaščite, si bo zagotovilo konkurenčno prednost ter dolgoročno uspešnost v mednarodnem 

okolju (Makovec Brenčič idr. 2009, 115).  

Tveganja v mednarodnem poslovanju lahko razvrstimo v tri glavne skupine (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 21; Makovec Brenčič idr. 2009, 115–116): 

- deželna (politična) tveganja izvirajo iz ekonomskega in pravnega okolja države, 

- finančna tveganja zajemajo vsa tveganja, ki vplivajo na vrednost premoženja (tečajna, 

obrestna, cenovna tveganja, riziko neplačil – nelikvidnost, nesolventnost, stečaj, 

likvidacija), 

- poslovno-operativna tveganja nastanejo v okviru procesov, ki se odvijajo pri opravljanju 

osrednje dejavnosti podjetja (tehnološke inovacije, kreiranje izdelka, marketing in 

prodaja, dokumentacija, prevozna in manipulativna tveganja). 
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4.1 Deželna tveganja 

Deželna/državna, z drugo besedo tudi politična tveganja, navadno vsebujejo vse širše 

politične, ekonomske, pravno-regulatorne in sociološke aspekte, ki imajo precejšen vpliv na 

podjetja v mednarodnem poslovanju. Posamezne države lahko ključno vplivajo na pogoje 

poslovanja tujih podjetij, jih spodbujajo ali ovirajo (spremembe zakonodaje, pogojev 

poslovanja, prepovedi poslovanja s tujimi podjetji, prepoved tujih neposrednih vlaganj itn.) 

(Ruzzier in Kesič 2011, 84). Deželni riziko se lahko kaže kot tveganje izvoznika ali 

investitorja, da ne bo dobil izvoznega plačila oz. da njegov donos na vloženi kapital ne bo 

dosežen zaradi gospodarske, finančne ali socialne nestabilnosti tuje države. Do nastopa 

tveganja lahko pride tudi v primeru, ko bi bil partner sposoben in voljan plačati, vendar je 

izvedba plačila na državni ravni onemogočena, pogostokrat zato, ker banke niso sposobne 

izvesti nakazila denarja v tujino. Podobno velja za investicije, ki so sicer v lokalnem merilu 

donosne, a izostane možnost njihovega prenosa vrednosti (Kenda 2001, 99). Opisani ukrepi, 

ki jih posamezne države uvedejo, so torej lahko razlog za kratkoročno oslabitev poslovnih 

rezultatov tujih podjetij, dolgoročno pa onemogočijo repatriacijo dobičkov v matično državo. 

Zato je izrednega pomena, da podjetje spremlja ter se pravočasno odziva na vladne ukrepe in 

druge spremembe v gostujoči državi, ker si bo le na ta način izborilo konkurenčno prednost 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 117). 

Poleg poznavanja okolij na tujih trgih pa je nujno potrebno še razumevanje njihove 

prepletenosti in vpliva na samo poslovanje podjetja, za kar je treba izvesti analizo deželnega 

tveganja. Mednarodni poslovneži jo izvajajo s pomočjo celovitega ogrodja, s katerim 

prepoznavajo ključne dejavnike tveganja, napovedujejo verjetnost njihovega nastanka, 

ocenijo njihov vpliv na donosnost podjetja ter tako pridobijo celovit pregled, ki predstavlja 

dobro osnovo za poslovno odločanje (Makovec Brenčič idr. 2009, 117–118). 

V splošnem razlikujemo dva tipa tveganj (Makovec Brenčič idr. 2009, 118):  

- makropolitična, ki prizadenejo vsa podjetja v določenem gospodarstvu (npr. politični 

konflikt v določeni državi), 

- mikropolitična, ki škodujejo predvsem podjetjem, ki delujejo v posameznih gospodarskih 

panogah (npr. prepoved uvoza jekla). 

Poslovna praksa mnogih podjetij je analiza politično-ekonomskih tveganj, pogosto pa 

pozabljajo na pravno-regulatorno, finančno ter aktualno družbeno in gospodarsko okolje, ki 

so še kako pomemben vzrok nastanka različnih tveganj (Ruzzier in Kesič 2011, 85). 

V nadaljevanju bomo zato predstavili tri okolja, ki imajo največji vpliv na deželno tveganje 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 119): 

- politično okolje, 

- makroekonomsko okolje ter 

- pravno okolje. 
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4.1.1 Politično okolje 

Primerno politično okolje vpliva na uspešen dolgoročen razvoj države, zagotavlja mir, 

spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, demokratičnih načel ter pravne države. 

Prav zato je pomembno, da podjetja pred vstopom na nov trg analizirajo politično okolje 

države gostiteljice in na tej osnovi ocenijo politična tveganja, ki predstavljajo verjetnost, da 

bo v državi prišlo do vladnih ukrepov ali drugih političnih sprememb, ki bodo imele 

negativen vpliv na poslovanje podjetja. Politična tveganja lahko v splošnem razvrstimo glede 

na ukrepe, ki so razlog njihovega nastanka (Makovec Brenčič idr. 2009, 119–121):  

- vojne in drugi politični konflikti: zavirajo podjetja pri izvajanju osnovnih dejavnosti, 

- terorizem in ugrabitve: ravno tako zavirajo poslovanje podjetij, 

- odvzem lastniških pravic: odločitev vlade, da odvzame podjetjem, ki poslujejo na 

njihovem ozemlju, imetje s konfiskacijo (nasilen odvzem imetja, brez finančnih 

nadomestil), ekspropriacijo (nasilen odvzem imetja v zameno za finančno nadomestilo, 

določeno s strani vlade), nacionalizacijo (prilastitev imetja vseh podjetij v panogi), 

- korupcije: prisvajanje javnih dobrin v zasebno korist, 

- spremembe vladnih politik: npr. omejitve lastniške pravice, spremembe v davčni 

zakonodaji v prid lokalnim podjetjem, spremembe carinskih stopenj idr., 

- monetarni ukrepi: otežijo ali v celoti onemogočijo kapitalske transferje med državami, so 

vir t. i. transfernih tveganj (prepovedi plačil v tujino, moratorij plačil ter prepoved 

konverzije domače valute v tujo konvertibilno valuto). 

4.1.2 Makroekonomsko okolje 

Makroekonomsko okolje gostujoče države predstavlja ekonomski okvir delovanja podjetij in 

prav zaradi tega nosi izreden pomen. Poslovodstvo mora oceniti, ali je država gostiteljica 

sposobna zagotoviti stabilno makroekonomsko okolje, ki zmanjšuje tveganost investicije ter 

hkrati ponuja priložnosti za rast in razvoj podjetja. Dejavnikov vpliva na makroekonomsko 

okolje je mnogo, razvrstimo pa jih lahko v sledeče skupine (Makovec Brenčič idr. 2009, 122–

123): 

- monetarna politika: odraža se v stopnji inflacije v državi gostiteljici, v stabilnosti 

kratkoročne/dolgoročne obrestne mere ipd., 

- fiskalna politika: pogosto se ocenjuje glede na uravnoteženost državnega proračuna in 

javnega dolga z bruto domačim proizvodom, 

- devizna politika: vpliva na stabilnost deviznega tečaja, 

- zunanjetrgovinska politika: kaže se v stopnji liberalizacije trgovine in v višini izvoza, 

- rast bruto domačega proizvoda med obdobji in v primerjavi z državami, ki so na podobni 

stopnji razvoja. 
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Vse zgoraj navedene dejavnike moramo vedno obravnavati simultano ter upoštevati njihovo 

medsebojno povezanost in prepletenost ter tako oceniti njihov vpliv na višino deželnih in 

finančnih tveganj (Makovec Brenčič idr. 2009, 123). 

4.1.3 Pravno okolje 

Njegova urejenost je ključna pri zagotavljanju pravne države ter posledično enakih pogojev 

poslovanja za vsa podjetja v določenem gospodarstvu. Za mednarodnega tržnika so najbolj 

zanimiva področja intelektualne lastnine, ekologije, carin in necarinskih omejitev, davkov in 

dvojnih obdavčitev idr. Gledano z vidika konkurenčnosti mednarodnih podjetij je pomembno 

področje intelektualne lastnine, urejeno z mednarodnimi konvencijami. Čeprav je število 

držav podpisnic konvencij precejšnje, se na tem področju še vedno pojavljajo kršitve, po 

večini zaradi neprimerno razvite zakonske podlage za zaščito pravic intelektualne lastnine 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 123). 

Poznavanje opisanih okolij je predispozicija za izdelavo kakovostne analize deželnega 

tveganja. Običajno je ta podana v obliki vnaprej pripravljenega poročila, katerega izdelava je 

prepuščena specializiranim institucijam. Te zaposlujejo strokovnjake s posameznih področij, 

ki podajo lastno oceno glede vrednosti političnih, makroekonomskih in pravnih kazalcev 

deželnega tveganja. Institucije nato navadno ponderirajo vrednosti posameznih kazalcev glede 

na njihov relativni pomen pri določanju deželnega tveganja. Zgolj kvalitativna analiza v 

obliki poročil pa še zdaleč ni dovolj, treba je upoštevati tudi mikro raven, ki obravnava 

izpostavljenost podjetij državnim ukrepom ter drugim okoljskim spremembam. Tak pristop je 

dosti bolj prilagojen potrebam posameznega podjetja ter panogi, v kateri posluje (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 124). 

Po opravljeni analizi tvegana mora podjetje pripraviti podrobnejši načrt, s katerim bo tveganja 

obvladovalo, za kar pa je potrebno dobro poznavanje metod, tehnik in instrumentov za zaščito 

pred deželnimi tveganji. Bistvenega pomena je predvsem redno spremljanje političnih, 

ekonomskih in pravnih dogajanj v državi gostiteljici. Zelo koristno je pridobivanje 

neposrednih informacij o neki tuji državi, ki si jih podjetje lahko zagotovi z obiski in 

razgovori z ljudmi na različnih položajih, ki dobro poznajo dogajanja državi ter imajo 

dolgoletne izkušnje s poslovanjem na mednarodnih trgih. Prav tako pomemben vir sicer 

zunanjih informacij predstavljajo tudi internet, novi mediji ter zunanje baze podatkov 

(Ruzzier in Kesič 2011, 85; Makovec Brenčič idr. 2009, 126). V poslovni praksi se kot 

instrument obvladovanja pogosto uporablja razna zavarovanja, sklenjena pri javnih ali 

zasebnih institucijah, precej uveljavljena je tudi metoda integracije z lokalnim okoljem, ki 

zmanjša verjetnost, da bi vlada s svojimi ukrepi škodovala poslovanju podjetja. Smotrna je 

tudi izgradnja politične podpore tako doma kot v tujini, selitev dobičkov prek transfernih cen 

ter razne oblike vezanih poslov (Makovec Brenčič idr. 2009, 127–128). 
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4.2 Finančna tveganja 

Dubrovski (2006, 152) finančni riziko opredeli kot tveganje, ki se navezuje na velikost, 

pomembnost in verjetnost nepričakovanih sprememb obrestnih mer in stroškov različnih vrst 

kapitala v določeni valuti. Med finančna tveganja, s katerimi se srečujemo v mednarodnem 

poslovanju, spadajo plačilna nesposobnost poslovnega partnerja, npr. nelikvidnost, 

nesolventnost, stečajni postopek idr., likvidacija podjetja, spremembe deviznih tečajev, 

devalvacije, revalvacije, apreciacije, depreciacije valut, spremembe cen surovin in 

repromaterialov (Ruzzier in Kesič 2011, 88). 

V grobem pa lahko ločimo med (Dubrovski 2006, 153): 

- obrestnim tveganjem, 

- deviznim tveganjem ter 

- tveganjem sprememb blagovnih cen. 

Posplošeno lahko rečemo, da finančno tveganje nastopi, ko tokova pričakovanih prilivov in 

odlivov nista pokrita oz. nista časovno, valutno in obrestno izenačena. Obrestno tveganje 

predstavlja nevarnost, da bo v času poslovanja prišlo do sprememb obrestne mere valut, 

devizno ali tečajno tveganje pomeni možnost nastanke škode zaradi spreminjanja medvalutnih 

razmerij, tveganje sprememb blagovnih cen pa obsega možna nihanja vhodnih in izhodnih 

blagovnih cen podjetja (Dubrovski 2006, 153). 

Za podjetja, ki poslujejo s tujino, je še kako pomembno dnevno spremljanje gibanja tečajev 

posameznih valut in stopnje inflacije. V svetovnem plačilnem sistemu še vedno nosi vodilno 

in najpomembnejšo vlogo ameriški dolar, s katerim se izvaja okoli 75 % vseh finančnih 

transakcij. Čeprav ta v primerjavi z drugimi valutami precej niha, mu večji del sveta, 

predvsem vzhod, zaupa zaradi njegove zgodovine, tradicije ter boljšega poznavanja ZDA v 

svetu. Evro, ki je kot plačilno sredstvo uveden že dobrih 15 let, si le počasi utira pot v 

mednarodno poslovanje ter nima še znatne vloge in ne vpliva na gospodarsko moč Evropske 

unije v svetu (Ruzzier in Kesič 2011, 88). 

Da preprečimo možna finančna tveganja, se podjetja poslužujejo raznih mehanizmov zaščite, 

kot so različne oblike zavarovanj pri zavarovalnicah, uporaba varnih načinov plačevanja in 

financiranja, različne terminske pogodbe in dogovori (Ruzzier in Kesič 2011, 89).  

Valutna tveganja pa je možno pokriti še s/z (Gospodarska zbornica Slovenije 2001, 100, po 

Dubrovski 2006, 153): 

- terminskim kritjem (terminska pogodba o menjavi dveh valut na vnaprej določen 

prihodnji datum in po tečaju določenem ob sklenitvi sporazuma o kritju), 

- terminsko opcijo (pogodbeno določena možnost izvršitve tečajne transakcije v 

kateremkoli trenutku v določenem obdobju), 

- izposojanjem tvegane valute (posojilne pogodbe z gibljivimi obrestnimi merami, 
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- ustvarjanjem dodatnih sredstev v tvegani valuti: terminsko finančno trgovanje in 

terminski devizni posli), 

- menjalnimi posli (nakup določene valute na zadevnem trgu ter istočasno prodaja te valute 

na namembnem trgu), 

- izravnavo obveznosti (izenačevanje pritokov valut z njihovimi odtoki, s čimer se 

izognemo menjalnim tveganjem), 

- diskontiranjem, odkupom dolgov s popustom (factoring), odstopom izvoznih terjatev 

brez pravice do regresa (forfaitiranje). 

Temeljni cilj podjetij je zavarovaje lastnih sredstev in preprečitev finančnih izgub. Zato je 

pomembno konstantno preverjanje poslovnih bonitetnih poročil tujih poslovnih partnerjev, ki 

temeljijo na organizacijski in poslovni dejavnosti podjetja ter finančni moči in finančno-

poslovni solidnosti poslovanja. Na ta način se seznanimo, s kakšnim poslovnim subjektom 

stopamo v sodelovanje, in si zagotovimo pravočasno preprečitev izgube in poslovne škode. 

Poleg bonitet je pomembna tudi izbira in uporaba primernih instrumentov financiranja, kar 

omogoča prenos plačila in hkrati tudi vseh drugih finančnih in poslovnih tveganj na drugo 

stranko (Ruzzier in Kesič 2011, 89). 

Poleg tečajnih tveganj igrajo pomembno vlogo tudi cenovna tveganja, saj se cene izdelkov, 

polizdelkov in surovin po svetu nenehno spreminjajo. Veliko vlogo odigrajo spremembe cen 

ključnih strateških surovin, kot so nafta, plin, železo, jeklo in druge rude, to pa privede do 

razlik v ponudbi in povpraševanju na svetovnih trgih ter do hitrega razvoja nekaterih 

svetovnih gospodarstev. Posledica tega je sprememba celotne ekonomike mednarodnega 

poslovanja, zato morajo podjetja temu področju posvetiti še več pozornosti. Na postavljanje 

cen finalnega proizvoda vplivajo tudi klavzule Incoterms, kar zahteva dobro poznavanje 

mednarodne logistike in transporta (Ruzzier in Kesič 2011, 90). 

4.3 Poslovno-operativna tveganja 

V zadnjo skupino tveganj uvrščamo poslovna oz. operativna tveganja, ki so neposredno 

povezana z vsemi poslovnimi aktivnostmi mednarodno delujočega podjetja. Razvijejo se v 

sklopu odvijajočih se procesov osrednje dejavnosti podjetja in vključujejo tveganja na 

področju različnih tehnoloških inovacij oblikovanja in načrtovanja proizvodnega procesa, 

trženja, upravljanja s človeškimi viri ipd. (Ruzzier in Kesič 2011, 90; Makovec Brenčič idr. 

2009, 145). Zelo pomembno vlogo imajo tveganja priprave pravilne dokumentacije, ki so v 

mednarodnem poslovanju intenzivnejša zaradi obsežnejšega števila dokumentov ter 

vpletenosti posameznih finančnih in drugih institucij, ki so še kako pozorne na pravilnost 

priložene dokumentacije. Ob ugotovitvi nepravilnosti lahko zaustavijo potek mednarodnega 

posla, zato morajo biti podjetja še toliko bolj pozorna na popolnost posameznih dokumentov, 

ki si jo zagotovijo z ustrezno izobraženim kadrom ter z vzpostavitvijo kontrolnih 

mehanizmov. Omeniti moramo tudi tveganja postavitve ustrezne cene, zlasti prisotna pri 
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dolgotrajnejših poslih, kot so npr. gradbeni posli, prevozna in manipulativna tveganja, ki 

nastopijo predvsem zaradi večje razdalje med kraji in večjega števila možnih manipulacij. 

Podjetja se jim lahko izognejo s prenosom odgovornosti na drugo stranko z uporabo primerne 

prevozne klavzule (Incoterms) ali pa s prenosom tveganja na tretjo osebo s sklenitvijo 

zavarovanja. Slednje je instrument, s katerim se zavarovanec želi zavarovati pred nastopom 

prihodnjih negotovih dogodkov, ki bi škodovali njegovemu poslovanju. Zato zavarovanec 

sklene zavarovalno pogodbo z zavarovateljem, ta pa se zaveže priznati zavarovancu 

odškodnino za izgubo, poškodbo ali za izdelke v zvezi z zavarovalnimi tveganji, navedenimi 

v zavarovalni pogodbi. Zavarovanec mu za to storitev plača premijo, ki jo lahko definiramo 

kot ceno tveganja. V prevoznem zavarovanju ni fiksna, temveč odvisna od številnih 

dejavnikov, vezanih na posamezen posel, kar pa posledično privede do izoblikovanja različnih 

premijskih stopenj (Makovec Brenčič idr. 2009, 146–147). 

Zaradi vseh navedenih tveganj, s katerimi se podjetja nenehno srečujejo pri opravljanju 

poslov s tujino, so ta primorana znati kakovostno obvladovati, nadzirati ter odpravljati vse 

aktivne poslovne procese, ki se v podjetju odvijajo, ter so posredno ali neposredno vključeni v 

načrtovanje, pripravo in izvedbo vseh poslovnih aktivnosti, katerih končni cilj je 

zadovoljevanje potreb svetovnih kupcev, predvsem pravočasno in bolje od neposrednih 

konkurentov (Ruzzier in Kesič 2011, 91). 

Slika 1 prikazuje prepletenost tveganj, s katerimi se srečujejo podjetja v mednarodnem 

poslovanju. 

 

Slika 1: Vrste tveganj v mednarodnem poslovanju 

Vir: Tayeb 2000, po Makovec Brenčič idr. 2009, 166.  
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA STRATEGIJE MEDNARODNEGA 

POSLOVANJA PODJETJA SMART & ESCARGO, D. O. O. 

V nadaljevanju bomo proučili podjetje Smart & Escargo, d. o. o. Na kratko smo podjetje 

predstavili, proučili smo aktivnosti in značilnosti njegovega poslovanja, mednarodno 

poslovanje, opravili SWOT-analizo podjetja ter ugotovili, da je pravilno zastavljena strategija 

temelj za uspešno sklepanje mednarodnih poslov.  

5.1 Predstavitev podjetja 

Podatke o podjetju smo pridobili na spletnem portalu Moje podjetje (2014): 

- naziv podjetja: Smart & Escargo, d. o. o., 

- sedež podjetja: Črniče 118, 5262 Črniče, 

- pravna oblika podjetja: družba z omejeno odgovornostjo, 

- večinski lastnik: Ivan Vetrih, 

- osnovni kapital: 221.165,00 EUR. 

 

 

Slika 2: Poslovna zgradba 

 

Slika 3: Skladišče podjetja 

 

Podjetje Smart trgovina je bilo kot družba z omejeno odgovornostjo registrirano v 

devetdesetih letih, natančneje 21. junija 1996. V začetku leta 2000 se je odločilo za pripojitev 

transportnega podjetja Escargo, d. o. o., in se tako 24. januarja preimenovalo v Smart & 

Escargo, d. o. o. Glavna dejavnost podjetja je trgovanje z lesnimi polprodukti ter lesnimi 

finalnimi proizvodi. Smart & Escargo, d. o. o., je veletrgovec z lastnim skladiščem ter 

transportnim parkom za lastne potrebe. Ostali transportni park je podjetje v letu 2008 prodalo 

in se od takrat naprej ukvarja le s posredovanjem storitev pri mednarodnem prevozu blaga 

(Vetrih 2014b). 

5.1.1 Temeljna področja 

Podjetje uresničuje svoje poslovne cilje preko posameznih področij, in sicer (Vetrih 2014a):  

- področje rezanega lesa in elementov, 
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- luščenega furnirja, 

- odpreškov, 

- področje športne lesne opreme ter opreme za vrtce ter 

- organizacija prevozov v mednarodnem prometu. 

Rezan les in elementi 

Z žaganjem hlodovine pridobimo rezan les – deske. Standardne debeline pri razrezu so 25, 32, 

38, 45, 50 mm ter naraščajoče po 10 mm do 120 mm. Običajno se pri razrezu oddvoji 

komercialno blago (boljša kvaliteta) od t. i. žagopadnega reza. Komercialno blago je 

namenjeno takojšnji prodaji, predvsem kupcem – grosistom, ki oskrbujejo na določenem 

teritoriju manjše proizvajalce pohištva ter mizarske delavnice. 
 

 

Slika 4: Rezan les 

 

Slika 5: Elementi 
 

Komercialna deska se razvršča v štiri klase, in sicer (Vetrih 2014b):  

- I/II – deska brez napak, grč, razpok, primerne strukture ter širine 

- M (mercantil) – deska z manjšimi napakami, brez grč, majhne razpoke s čela dovoljene, 

primerna širina  

- III – deska z napakami, male grče in razpoke dovoljene, širina od 16 cm naprej 

- IV – deska z večjimi napakami, grče in razpoke dovoljene, majhne širine in neprimerne 

strukture 

Elemente pridobivamo z razrezom desk. Običajno se isti elementi razvrščajo po kvaliteti v 

I./II. klaso in III. klaso. Pri bukovih elementih se pod III. klaso smatra srčno blago – blago iz 

centra deske, pri hrastovih elementih pa prisotnost beljave v samem elementu. Vlažnost desk 

za proizvodnjo zračno suhih elementov se mora gibati med 18 % in 25 %. Za proizvodnjo 

elementov, ki so namenjeni za takojšnjo uporabo pri izdelavi pohištva, pa vlaga v deski ne 

sme presegati 10 %. Slednjo vlažnost se doseže s sušenjem desk v vrelovodnih sušilnicah 

(Vetrih 2014b). 
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Luščen furnir 

Luščen furnir so tanki listi lesa, debeline od 1 mm do 4 mm, pridobljeni z luščenjem hlodov. 

Za proizvodnjo v sedežni industriji se uporabljajo največ naslednje drevesne vrste: bukev, 

breza ter topola. Iz bukovega furnirja se prešajo najkakovostnejši odpreški (sedeži, nasloni in 

školjke), medtem ko se brezov in topolov furnir uporabljata kot tamponsko blago pri 

proizvodnji istih artiklov nižje kakovosti, ki so namenjeni za tapeciranje ter oblačenje v usnje 

(Vetrih 2014b).  

 

 

Slika 6: Luščen furnir 

 

Slika 7: Palete luščenega furnirja 
 

Bukov luščen furnir razvrščamo v kakovostne razrede od I. do IV., pri čemer velja (Vetrih 

2014b):  

- klasa I. – najboljša kvaliteta, brez napak, brez grč, srca in razpok, 

- klasa II. – dovoljene manjše napake, brez grč ter z malimi zaprtimi razpokami s čela, 

- klasa III. – kot klasa II., s tem da je dovoljena diskoloracija (srčno blago), 

- klasa IV. in podmere – listi z vsemi napakami. 

Pri furnirju igra zelo pomembno vlogo njegova vlažnost, ker se furnir v nadaljnjih procesih 

lepi. Vlažnost se mora gibati med 6 in 10 %, saj se v primeru prevelike vsebnosti vlage po 

končanem procesu v stiskalnici listi furnirja odlepijo. Furnir se glede na potrebe lušči v 

različnih dolžinah, širinah ter debelinah (Vetrih 2014b). 

Odpreški 

Odprešek je posebna oblika lameliranega lesa, ki se običajno uporablja za sedežno industrijo. 

Nastane s stiskanjem več listov furnirja v posebnih kalupih, kjer je toplotno obdelan v 

toplovodnih stiskalnicah ali stiskalnicah na visoko frekvenco. Odprešek nastane, ko 

posamezne liste furnirja v stiskalnici zlepimo (Vetrih 2014b).  
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Slika 8: Odprešek 

 

Slika 9: Sedeži in naslon 
 

Glede na kvaliteto jih razvrščamo na odpreške za lakiranje ter odpreške za tapeciranje oz. 

oblačenje v usnje. Pri prvih je struktura furnirja vidna, zato mora biti furnir visoke kakovosti, 

medtem ko se ostali odpreški proizvajajo iz nižjih kakovostnih razredov bukve oz. topole in 

breze (Vetrih 2014b).  

Športna lesna oprema ter oprema za vrtce 

V tem segmentu se proizvajajo končni izdelki, ki so razdeljeni v dve skupine (Vetrih 2014b):  

- lesena oprema za športne dvorane:  

- jelove švedske lestve in klopi po DIN standardu,  

- jelove deske in podložne deske za opremo slačilnic, 

- jelovi švedski zaboji – ravni in trapezoidni, 

- plošče za notranje tribune. 

 

 

Slika 10: Trapezoidni 

švedski zaboj 

 

Slika 11: Raven švedski 
zaboj 

 

Slika 12: Lestev 

 

- oprema za vrtce: mizice, stolice, komode, postelje ter omare. 
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Slika 13: Stolice za vrtce 

 

Slika 14: Stolice za vrtce 
 

5.1.2 Vizija in poslanstvo 

Poslanstvo podjetja je oskrbovanje zahodnoevropskega trga z lesnimi polproizvodi s 

poudarkom na furnirju, rezanem lesu in elementih ter polproizvodih in finalnih proizvodih iz 

furnirja (odpreški). Po padcu trga v letu 2009 in krizi, ki traja že peto leto, podjetje skuša 

ponovno utrditi do sedaj uspešne programe ter uvaja nov program lesne športne opreme ter 

opreme za vrtce s prevzemom proizvodnje v BiH ter formiranjem lastnega proizvodnega 

podjetja (Vetrih 2014b).  

5.1.3 Management in zaposleni 

Podjetje Smart & Escargo, d. o. o., v letu 2014 zaposluje enajst ljudi, od tega pet žensk in šest 

moških. Glavno knjigovodstvo opravlja zunanja sodelavka po pogodbi z obvezno prisotnostjo 

na sedežu podjetja. Za vse kadrovske in ostale splošne zadeve skrbi poslovna sekretarka. 

Podjetje upravlja večinski lastnik Ivan Vetrih skupaj s samostojnimi sodelavci, ki vodijo 

procese po posameznih področjih. Lastnik, ki je prav tako direktor, podjetje zastopa, vodi in 

povezuje v celoto skupaj z enoto v Postojni. Interes lastnika in vodij posameznih področij je 

upravljati podjetje tako, da bodo izidi poslovanja omogočali povečanje premoženja in s tem 

možnost nadaljnjega investiranja v tehnologije, opremo in infrastrukturo (Vetrih 2014b).  

Podjetje spremlja poslovanje posameznih področij po stroškovnih mestih, kar je razvidno iz 

spodnje slike, ki prikazuje organizacijsko strukturo podjetja Smart & Escargo, d. o. o. 



31 

 

Slika 15: Organizacijska struktura podjetja 

Vir: povzeto po Vetrih 2014b. 

5.2 Aktivnosti in značilnosti poslovanja podjetja  

Glavna aktivnost podjetja je uvoz in izvoz lesnih finalnih proizvodov in polproizvodov na 

zahodno evropske trge. Ker je Smart & Escargo, d. o. o., družba za trgovanje na debelo, so 

odjemalci pretežno proizvodnja podjetja in distribucijska podjetja v segmentu športne 

opreme, ki obdelujejo lokalne trge. Distribucija je urejena preko centralnega skladišča na 

sedežu podjetja ter zagotavlja dobavo blaga v roku dveh delovnih dni od naročila. V ta namen 

podjetje vzdržuje zadosten obseg zalog (Vetrih 2014b).  

Vsa proizvodnja, z izjemo furnirja, ki ga podjetje kupuje pri zunanjih dobaviteljih, se opravlja 

v lastnih proizvodnih enotah v tujini, in sicer (Vetrih 2014a):  

- Tiliaexport, d. o. o. – HR, rezan les in elementi, 

- Šipan Curvati, d. o. o. – BiH, odpreški, 

- Smarvet, d. o. o. – BiH, športna oprema ter oprema za vrtce. 

V strukturi izvoza predstavlja prodaja furnirja 40 %, medtem ko prodaja blaga, ki se 

proizvede v lastnih proizvodnih enotah v tujini 53 % (rezan les in elementi 25 %, odpreški 

17 %, športna oprema 11 %), razlika v višini 7 % pa se ustvari z organizacijo prevozov v 

mednarodnem prometu (Smart & Escargo 2014b).  
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Slika 16: Struktura izvoza podjetja Smart & Escargo, d. o. o., po skupinah izdelkov 

Vir: Smart & Escargo 2014b. 

Razvoj novih izdelkov, predvsem odpreškov ter opreme za vrtce, je prenesen na proizvodna 

oz. hčerinska podjetja, pri čemer se koordinacija vrši preko matične družbe Smart & Escargo, 

d. o. o. Kot že omenjeno, se vsi proizvodi najprej odpremljajo v centralno skladišče v 

Črničah, od koder se vrši distribucija v celotno Evropo. V radiju 200 km se ta opravlja z 

lastnim prevoznim parkom, vse ostalo blago pa se odpremlja s pogodbenimi prevozniki preko 

organizacijske enote prevozi (Vetrih 2014a). 

Marketinško vodilo podjetja je nenehno obveščanje kupca o možnostih nakupa blaga v 

realnem času in po konkurenčnih cenah. V ta namen se vzdržuje optimalna količina blaga in 

izdelkov v centralnem skladišču in premošča proizvodne dobavne roke. Nenehno usklajevanje 

potreb na strani povpraševanja ter posledično optimiziranje zalog je osnovna naloga celotnega 

prodajnega tima (Vetrih 2014a).  

5.3 Mednarodno poslovanje podjetja 

V današnjem času se v procese mednarodnega poslovanja vse bolj aktivno vključujejo mala 

podjetja, med katera se s približno 4 milijoni letnega prometa ter enajstimi zaposlenimi uvršča 

tudi podjetje Smart & Escargo, d. o. o. Ob upoštevanju stopnje mednarodne poslovne 

usmerjenosti se podjetje nahaja na policentrični stopnji, pri kateri je usmeritev priznavanje 

razlik med posameznimi državami ter prilagajanje izdelkov in marketinškega programa glede 

na prodajne trge (Dubrovski 2000, 46).  



33 

5.3.1 Začetki mednarodnega poslovanja 

Podjetje je od same ustanovitve prisotno na tujih trgih in na njih dosega v vsem obdobju več 

kot 80 % celotne prodaje. Razlogi za mednarodno poslovanje so v dolgoletnih izkušnjah 

lastnika, ki je po opravljeni diplomi iz zunanjetrgovinskega poslovanja leta 1978 od samega 

začetka deloval izključno na tujih trgih, in to predvsem italijanskem, ki je doživljal v 

osemdesetih letih skokovit vzpon na področju lesne sedežne industrije v Furlaniji Julijski 

krajini. Temu trendu je posledično sledila prodaja luščenega furnirja ter rezanega lesa in 

elementov. Zaradi globalizacije in nepravočasnega odziva nanjo je ta svetovni center sedežne 

industrije od leta 2000 v nenehnem upadu. V vsem tem obdobju je podjetje v manjšem obsegu 

delovalo tudi na drugih trgih, predvsem v Belgiji, Avstriji in Nemčiji.  

Na spodnji sliki lahko vidimo, kolikšen je bil delež izvoza v posamezne države v letu 2013 

(Sloexport 2014; Vetrih 2014a). 

 

Slika 17: Delež izvoza podjetja Smart & Escargo, d. o. o., po državah  

Vir: Sloexport 2014. 

V odziv na nastalo situacijo na trgu je podjetje zaradi nenehnega upada dodane vrednosti 

sprejelo dve temeljni odločitvi, in sicer, da (Vetrih 2014b): 

- organizira lastne skladiščne prostore in začne nastopati kot veletrgovec ter 

- organizira lastne proizvodne zmogljivosti. 

Skladiščni prostori so omogočili učinkovito oskrbovanje kupcev ter hiter odziv na 

povpraševanje, predvsem pa zagotavljanje dobav blaga v izjemno kratkih rokih. V ta namen 

se ves čas vzdržuje optimalna zaloga blaga v različnih dimenzijah in kakovosti. Skladiščni 

prostori delujejo v polnem obsegu od leta 2005 na sedežu podjetja v Črničah (Vetrih 2014b).  
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Lastne proizvode zmogljivosti je podjetje začelo organizirati na področju Hrvaške in BiH 

zaradi surovinske baze – zadostne kakovostne lesne mase ter seveda tudi zaradi cenejše 

delovne sile. Podjetje si s tem zagotavlja zanesljive dobave blaga tako glede količine kot 

kakovosti in dogovorjenih rokov (Vetrih 2014a). 

5.3.2 Pogoji za vstop na globalne trge 

Za vstop lesnopredelovalnih podjetij na svetovni trg, v Evropi pa predvsem na francoski in 

angleški trg, je ključnega pomena pridobitev certifikata FSC. Svet za nadzor gozdov (Forest 

Stewardship Council) je mednarodna nevladna organizacija, ki se posveča promociji 

odgovornega upravljanja z gozdovi po svetu. Tovrstno upravljanje zagotavlja, da se ob gozdni 

proizvodnji ohranja biodiverziteta, ekonomska produktivnost in ekološki procesi. 

Organizacija je bila ustanovljena leta 1993 zaradi problematike globalnega krčenja gozdov, 

prisotna pa je na vseh petih kontinentih in v več kot 80 državah po celem svetu (Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2011). 

Aprila leta 2007 je 100 % FSC-certifikat pridobilo tudi podjetje Smart & Escargo, d. o. o., ter 

si tako omogočilo izvažanje surovin in izdelkov na zahtevna tuja tržišča. V okviru FSC-ja je 

podjetje certificiralo ves rezan les ter elemente, furnir in kalupe. V letu 2012 je certifikat 

pridobila še športna oprema, talne obloge ter gospodinjski izdelki (Smart & Escargo 2014a).  

Odjemalci blaga vse pogosteje zahtevajo omenjen certifikat, saj ta predstavlja zagotovilo, da 

lahko izkazujejo svojo okoljsko ozaveščenost ter hkrati tudi skrb za končne kupce, ki jim 

želijo ponuditi samo tiste lesne izdelke, pri katerih so upoštevani vsi trajnostni vidiki 

upravljanja z gozdovi. FSC-certifikat kupcem izdelkov iz lesa namreč zagotavlja, da je bila v 

samem izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga. Ta vključuje že začetno gospodarjenje z 

gozdom, kasneje pa sečnjo, transport, samo predelavo lesa ter končnega prodajalca. Glavni 

razlogi ter prednosti, ki jih podjetje pridobi z vstopom v shemo certificiranja, so (Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2011): 

- prispevek k zaščiti gozdov, ki je merljiv, 

- večja okoljska ozaveščenost podjetij in kupcev, 

- pridobitev na ugledu podjetja, 

- omogočanje vstopa na trge, 

- pridobitev na kakovosti ter dodani vrednosti izdelkov, 

- krepitev sodelovanja med udeleženci lesne verige ter 

- mednarodna prepoznavnost.  
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5.4 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja 

Strategija internacionalizacije podjetja je pogojena z zmožnostmi organizacije ter 

značilnostmi okolja, v katerega vstopamo. Nujno je seveda tudi upoštevanje prednosti in 

pomanjkljivosti posameznega načina vstopa. Za razliko od multinacionalk morajo biti mala 

podjetja zaradi omejenih zmožnosti fleksibilnejša ter uporabiti različne kombinacije vstopanja 

na tuje trge (Dubrovski 2006, 211). 

Iz odgovorov v intervjuju smo ugotovili, da podjetje Smart & Escargo, d. o. o., na tuje trge 

vstopa na štiri različne načine, in sicer: 

- neposredno, 

- z vlaganjem kapitala v skupno podjetje z večinsko udeležbo, 

- s skupnim vlaganjem ter 

- s kapitalsko investicijo.  

5.4.1 Neposredni vstop 

Pri neposrednem vstopu na tuji trg podjetje posluje v svojem imenu in za svoj račun. To 

pomeni, da samostojno pripravi in izvede izvozno transakcijo. Podjetje določeno blago kupi, 

ga obvezno pregleda, skladišči ter proda naprej v svojem imenu. Vse blago je etiketirano, s 

čimer je jasno razviden njegov izvor, datum nalaganja, številka palete ter številka prevzema. 

Ko gre blago iz skladišča, se del etikete, na kateri je črtna koda, odtrga in poskenira. To 

omogoča predvsem takojšnjo sledljivost blaga v primeru reklamacij, saj je podjetje 

informacijsko zelo dobro podprto. Ključnega pomena je pridobivanje novih znanj in veščin, ki 

so za neposredni vstop esencialna. Prodajni tim v ta namen zbira marketinške informacije, ki 

jih neposredno pridobiva s poslovnimi potovanji v tuje države. Tako lažje prilagaja svoje 

izdelke in celoten marketinški program različnim prodajnim trgom. Pri športni opremi se npr. 

jelove lestve izdelujejo po posebnem standardu za italijanski trg, po DIN-standardu za nemški 

trg ter po posebnem oblikovanju za nizozemskega kupca Janssen-Fritsen. Ker se večina 

poslovanja izvaja v državah Evropske unije, je nujno potrebno znanje angleškega jezika, prav 

tako pa tudi italijanskega, saj se več kot 80 % prodaje izvaja prav na italijanskem trgu (Vetrih 

2014a).  

5.4.2 Vlaganje kapitala v skupno podjetje z večinsko udeležbo 

Z vlaganjem kapitala je leta 2003 vstopilo na področje Hrvaške v že obstoječe podjetje 

Tiliaexport, d. o. o., z večinsko udeležbo, tj. s 60 % deležem. Podjetje Tiliaexport tako lahko 

definiramo kot hčerinsko družbo podjetja Smart & Escargo. Z ustreznim kapitalskim vložkom 

ter trgom, ki ga Smart & Escargo ima, je bilo podjetje v zelo kratkem času sanirano in je 

danes visoko specializirano v proizvodnji specialnih bukovih ter hrastovih elementov in eden 

večjih dobaviteljev znanemu italijanskemu podjetju Foppapedretti. Proizvodne zmogljivosti 
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podjetja Tiliaexport se tržijo izključno preko podjetja Smart & Escargo ter mu zagotavljajo 

ustrezne količine in kakovost blaga v segmentu rezanega lesa in elementov za italijanski, 

belgijski in poljski trg. V letošnjem letu se je podjetje Smart & Escargo odločilo za investicijo 

v nove sušilnice, ki bodo podjetju Tiliaexport povečale kapacitete sušenja za 100 %. 

Posledično se bo v letu 2015 količina suhih elementov skoraj podvojila. Ker trg za omenjeno 

blago obstaja, je pričakovana rast na tem programu do okoli 30 % (Vetrih 2014a). 

5.4.3 Lastniško skupno vlaganje 

Na področju BiH je bilo leta 2010 z lastniškim oz. kapitalskim skupnim vlaganjem s 50 % 

deležem ustanovljeno podjetje Šipan Curvati, d. o. o. Podjetje se ukvarja s končno obdelavo 

sedežev, naslonov ter školjk, ki jih kupuje od lokalnega proizvajalca, kateremu je bila s strani 

Smart & Escargo prinesena celotna tehnologija oz. know-how za proizvodnjo odpreškov. 

Šipan Curvati razpolaga z visoko tehnološkimi CNC-stroji, s katerimi se po obdelavi 

zagotavlja kontrola ter najvišja kakovost blaga. S formiranjem podjetja je bilo razrešenih več 

problemov, in sicer (Vetrih 2014a): 

- zmanjšanje transportnih stroškov zaradi odpada pri obdelavi za okoli 20 %, 

- 100 % kontrola kakovosti izdelkov ter 

- visoka dodana vrednost. 

Podjetje Šipan Curvati, d. o. o., prodaja svoje izdelke na italijanski, francoski in nemški trg v 

približno enakem deležu. Prodaja na italijanski trg se izvaja preko podjetja Smart & Escargo, 

francoski in nemški trg pa se obdelujeta neposredno (Vetrih 2014a).  

5.4.4 Kapitalska investicija 

Konec leta 2012 je bilo ravno tako na področju BiH z investiranjem lastniškega kapitala 

ustanovljeno podjetje Smarvet, d. o. o., ki je prevzelo že obstoječo proizvodnjo lesne športne 

opreme ter opreme za vrtce. S tem prevzemom je podjetje Smart & Escargo vstopilo v nov 

segment finalne proizvodnje in pridobilo obstoječe kupce po vsej Evropi. Izdelke prodajajo v 

skoraj vse države EU ter Švico in jih tržijo v celoti preko podjetja Smart & Escargo. Podjetje 

Smarvet je bilo v letu 2014 v fazi finančne in tehnične konsolidacije in šele v letu 2015 se 

pričakuje doseganje optimalnega obsega proizvodnje ter fakturirane realizacije v višini 1 

milijona EUR. Povečanje realizacije podjetja Smart & Escargo v tekočem letu 2014 je bilo 

doseženo izključno s povečanimi dobavami s strani podjetja Smarvet. Že v tekočem letu 2014 

je na povečanje realizacije podjetja Smart & Escargo vplivala proizvodna aktivnost na 

podjetju Smarvet (Vetrih 2014a). 

Slika 18 prikazuje rast celotnih prihodkov v obdobju od leta 2012 do leta 2014. 
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Slika 18: Rast celotnih prihodkov Smarta & Escarga, d. o. o., v obdobju od 2012–2014  

Vir: Smart & Escargo 2014b. 

5.5 SWOT-analiza mednarodnega poslovanja podjetja 

SWOT-analiza je model oziroma orodje, s katerim si pomagamo oblikovati celovito strategijo 

za tekoče in tudi nadaljnje poslovanje podjetja. Sestavljata jo zunanja in notranja analiza, kar 

omogoča vpogled v sedanje in prihodnje vplive na uspešnost podjetja (Jovanova 2011). 

Preglednica 2 prikazuje SWOT-analizo podjetja Smart & Escargo, d. o. o.  

Preglednica 2: SWOT-analiza podjetja Smart & Escargo, d. o. o. 

Prednosti Slabosti 

· zmanjšanje vrednosti zalog blaga in s tem 
povečanje likvidnosti  

· kratki plačilni roki dobaviteljem – do največ 
30 dni 

· visoka kakovost proizvodov – na letni ravni 

se število reklamacij zmanjšuje 

· skladiščenje blaga na sedežu podjetja 
omogoča učinkovito oskrbovanje kupcev ter 

hiter odziv na povpraševanje in zagotavlja 

dobavo v izjemno kratkih rokih 

· kadrovska okrepitev na področju odpreškov; 

podjetje s tem organizira programiranje 

obreza na CNC-strojih v lastni režiji, kar 
pomeni skrajševanje odzivnih časov pri 
izdelavi programov ter absolutno znižanje 
stroškov glede na zunanjega programerja 

· visoka starostna struktura zaposlenih (preko 

40 let) 

· dodana vrednost se ne ustvarja enakomerno 

po področjih, podjetje je odvisno od 
uspešnosti prodaje luščenega furnirja 

· počasno uvajanje novih izdelkov v prodajni 

program 

Se nadaljuje 



38 

Preglednica 2 – nadaljevanje 

Nevarnosti Priložnosti 

· dolgi plačilni roki kupcev (povprečno 105 
dni) – veliki stroški financiranja do okoli 
30.000 EUR pasivnih obresti letno 

· zaradi dolgih plačilnih rokov kupcev možna 
njihova insolventnost 

· oteženo pridobivanje kreditnih linij za 
obratna sredstva in možnost dviga obrestnih 
mer na trgu (trenutno podjetje plačuje 
najdražje kredite po 6MEuribor + 2,7 %) 

· več kot 70 % prodaje se opravi brez letnih 

pogodb – sprotna nepredvidljiva naročila 

· neugodne spremembe v političnem in 
ekonomskem okolju (ukrajinsko-ruska kriza 

– zmanjšana naročila, upad vrednosti rublja) 

· izvoz preko 80 % izdelkov – trg celotna EU 

vključno s Švico 

· širitev na nove trge z nakupom proizvodnega 

programa športne opreme in opreme za vrtce 
in s tem njegovega prodajnega trga s 

podjetjem Smarvet, d. o. o.; v letu 2015 se 

glede na sklenjene pogodbe pričakuje 60 % 

rast programa 

· z investicijo, ki je v zaključni fazi, se na 
podjetju Tiliaexport povečujejo kapacitete 

sušilnic za 100 %; posledično se bo v letu 
2015 količina suhih elementov skoraj 
podvojila; ker trg za omenjeno blago obstaja, 

je pričakovana rast na tem programu do okoli 
30 % 

 

Pri notranji analizi se osredotočimo na prednosti in slabosti podjetja po podstrukturah ter 

opredelimo sedanje lastnosti, iz katerih je razviden pozitiven ali negativen vpliv na poslovanje 

ter uspešnost podjetja. Pri zunanjem delu analize pa poiščemo priložnosti ali nevarnosti 

dejavnikov zunaj podjetja, ki veljajo tako za sedanjost kot za prihodnost (Jovanova 2011).  

5.6 Ugotovitve proučevanja strategije mednarodnega poslovanja podjetja 

Iz proučevanja strategij mednarodnega poslovanja ter iz odgovorov v intervjuju ugotavljamo, 

da podjetje posluje uspešno. V celotnem obdobju delovanja je podjetje do leta 2008 beležilo 

rast, od leta 2009 do leta 2012 pa padec prodaje, ko je celoten sektor, v katerem posluje, 

zapadel v krizo. Tega so s kapitalsko ustreznostjo in dolgoročnimi viri financiranja brez težav 

premostili.  

Podjetje je trenutno v dobri poslovni kondiciji. V tekočem letu 2014 se nadaljujejo 

investicijski ciklusi v hčerinskih družbah ter odpirajo novi trgi, in sicer:  

- nakup novih sušilnic in kotlovnice v podjetju Tiliaexport, d. o. o., ki bodo povečale 

kapacitete sušenja; posledično se bo v letu 2015 količina suhih elementov skoraj 

podvojila, zato se pričakuje rast programa v višini okoli 30 %, 

- nakup novega CNC-centra v podjetju Smarvet, d. o. o., ki bo omogočil proizvodnjo 

zahtevnih izdelkov v segmentu opreme za vrtce; naložba v omenjeno podjetje je 

omogočila direkten vstop na nove trge in s tem rast celotnih prihodkov od prodaje, 

- vstop podjetja Šipan Curvati, d. o. o., na nemški trg z odpreški, ki imajo visoko dodano 

vrednost. 
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Smart & Escargo si konkurenčno prednost ustvarja s hitrim odzivanjem na povpraševanje, saj 

kupcem omogoča takojšnje dobave s konstantnim vzdrževanjem zadostnega obsega zalog v 

skladišču. Podjetje se odlikuje tudi v zelo kakovostni ponudbi blaga, ki pa si jo je ustvarilo z 

ustanovitvijo lastnih proizvodnih enot v tujini, nad katerimi se izvaja neposredna kontrola 

proizvodnega procesa. Ker v strukturi nabave predstavljajo dobave iz hčerinskih družb več 

kot 50 % blaga in se ta odstotek povečuje, je podjetje vse manj odvisno od tujih dobaviteljev 

ter tako lahko v celoti neposredno nadzoruje kakovost izdelkov in dobavne roke. 
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6 SKLEP 

Svet v 21. stoletju lahko enačimo z eno samo svetovno tržnico, saj se nacionalne meje zaradi 

procesa internacionalizacije podjetij ter pospešene globalizacije vse bolj razblinjajo. Večina 

podjetij se za mednarodno poslovanje odloči zaradi želje po pridobitvi novih kupcev ter 

boljšega izkoristka svojih zmožnosti, kar jim bo v končni fazi izboljšalo uspešnost poslovanja 

ter maksimiralo dobiček. Taka vrsta poslovanja pa podjetjem predstavlja nemajhen izziv, saj 

ta ne delujejo več na trgu z znanimi kupci in tekmeci, ampak se stalno srečujejo s hitro 

spreminjajočo se konkurenco ter stalnimi spremembami v okolju. Zato morajo biti hitra, 

odzivna in dinamična, saj bodo le na tak način lahko sledila svetovnim razvojnim trendom. 

Podjetje Smart & Escargo, d. o. o., že od same ustanovitve dalje aktivno nastopa na tujih 

trgih. Najprej je začelo sodelovati z italijanskimi kupci, saj je bila tam sedežna industrija v 

devetdesetih letih v razcvetu. Tako si je z lahkoto spletlo mrežo poslovnih partnerjev. V 

sledečih letih se je v mednarodna poslovna razmerja začelo vključevati z vedno večjim 

obsegom. Trenutno neposredno oskrbuje več kot 80 podjetij v trinajstih državah zahodne 

Evrope, v prihodnosti pa si želi z oblikovanjem globalne strategije stopiti še preko luže ter 

osvojiti trg Kanade in ZDA. Podjetje ima izpolnjene vse pogoje za vstop na svetovne trge – 

eden izmed ključnih za poslovanje v lesnopredelovalni industriji je posedovanje FSC-

certifikata, ki omogoča sledenje lesa in s tem ustrezno in vestno gospodarjenje. To pomeni, da 

omogoča razlikovanje lesnih izdelkov, ki prihajajo iz virov z odgovornim gospodarjenjem z 

gozdom, kar izdelkom zagotavlja kakovost ter večjo dodano vrednost, podjetju pa zvišuje 

ugled. 

Dolgoročno uspešnost poslovanja si podjetje zagotavlja z reinvesticijo dobičkov v razvoj 

novih izdelkov in s tem širi svojo ponudbo. To si je omogočilo z ustanovitvijo lastnih 

proizvodenj v tujini. Iz proučevanja strategije internacionalizacije smo ugotovili, da se 

podjetje poslužuje različnih načinov vstopa. Podjetje Šipan Curvati, d. o. o., je bilo 

ustanovljeno s skupnim vlaganjem, s čimer je podjetje Smart & Escargo postalo ekskluzivni 

dobavitelj italijanskemu sonaložbenemu partnerju ter obenem vstopilo na nemški trg s prodajo 

odpreškov. Zelo obetaven program je začelo razvijati tudi s proizvodnjo na Smarvetu ter se 

podalo v nov segment finalne proizvodnje športne opreme in opreme za vrtce, s pomočjo 

katerega so si v zadnjih dveh letih, odkar je podjetje ustanovljeno, ponovno povečali rast 

prihodkov ter čistega dobička, ki je od začetka krize v letu 2008 stagniral. Tretja proizvodnja, 

ki je bila ustanovljena z večinskim vložkom v že obstoječe podjetje Tiliaexport, pa je danes 

visoko specializirana v proizvajanju bukovih ter hrastovih elementov in eden večjih 

dobaviteljev znanemu italijanskemu podjetju Foppapedretti. 

Z raziskovanjem in proučevanjem strategije internacionalizacije podjetja Smart & Escargo 

smo ugotovili, da so bili vsi načini vstopa podjetja na izbrane tuje trge uspešni. Ugotovili 

smo, da se podjetje dobro pripravi, premisli in natančno ter skrbno načrtuje strategijo 

internacionalizacije, ki temelji na optimalni informiranosti o priložnostih in pasteh izbranega 
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ciljnega tujega trga, zato lahko trdimo, da je podjetje poslovno uspešno predvsem zaradi 

dobro načrtovane in izvajane strategije mednarodnega poslovanja.  
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INTERVJU Z DIREKTORJEM PODJETJA SMART & ESCARGO, D. O. O., 

IVANOM VETRIHOM 

Od kod ideja za ustanovitev podjetja?  

Markovičev zakon leta 1989, posebno pa razpad Jugoslavije 1991, je ljudi s podjetniško 
miselnostjo prisilil na samostojno pot. Trg je obstajal, dobavitelji tudi. Podjetje je bilo najprej 

ustanovljeno v Italiji, leta 1996 pa preneseno v Slovenijo. 

Zakaj in kdaj se je podjetje odločilo za mednarodno poslovanje? 

Podjetje je od same ustanovitve prisotno na tujih trgih. Razlogi za mednarodno poslovanje so 

v mojih dolgoletnih izkušnjah, saj sem po diplomi iz zunanjetrgovinskega poslovanja leta 
1978 deloval izključno na tujih trgih in to predvsem italijanskem, ki je doživljal v 
osemdesetih letih skokovit vzpon na področju lesne sedežne industrije v Furlaniji Julijski 
krajini. Temu trendu je posledično sledila prodaja luščenega furnirja ter rezanega lesa in 
elementov. Zaradi globalizacije in nepravočasnega odziva nanjo je ta svetovni center sedežne 
industrije od leta 2000 v nenehnem upadu. 

So bili v letih delovanja podjetja zabeleženi večji padci in vzponi? 

Od ustanovitve je podjetje beležilo samo rast. Sektor, v katerem poslujemo, je občutil krizo 
takoj v letu 2008, ko je bil zabeležen padec prodaje v višini 35 % že v novembru mesecu. To 

je edini padec, s tem da smo ga zaradi kapitalske ustreznosti ter dolgoročnih virov 
financiranja prebrodili brez večjih težav. 

Kako podjetje uresničuje svoje poslovne cilje? 

Podjetje svoje poslovne cilje uresničuje preko posameznih področij. To so področje rezanega 
lesa in elementov, luščenega furnirja, odpreškov, področje športne lesne opreme ter opreme za 
vrtce ter organizacija prevozov v mednarodnem prometu. 

Kakšnih načinov vstopa na tuje trge se podjetje poslužuje? 

Podjetje se poslužuje različnih načinov vstopa na tuje trge. Svoje kupce oskrbuje neposredno, 
to pomeni, da v svojem imenu in za svoj račun samostojno pripravi in izvede izvozno 

transakcijo. Odločilo pa se je tudi za lastne proizvode zmogljivosti. Na področju Hrvaške je 
leta 2003 s kapitalskim vložkom vstopilo v že obstoječe podjetje Tiliaexport, d. o. o., z 

večinsko udeležbo, tj. s 60 % deležem. Na področju BiH je bilo leta 2010 z lastniškim oz. 
kapitalskim skupnim vlaganjem s 50 % deležem ustanovljeno podjetje Šipan Curvati, d. o. o., 

leta 2012 pa je bilo z investiranjem lastniškega kapitala ustanovljeno podjetje Smarvet, 
d. o. o. 

Kaj se proizvaja v posameznih hčerinskih družbah in kako se izvaja prodaja izdelkov? 

Podjetje Tiliaexport je visoko specializirano v proizvodnji bukovih ter hrastovih elementov, ki 

se tržijo izključno preko podjetja Smart & Escargo, d. o. o. Podjetje Šipan Curvati se ukvarja 
s končno obdelavo sedežev, naslonov ter školjk, prodaja na italijanski trg se izvaja preko 

podjetja Smart & Escargo, francoski in nemški trg pa se obdelujeta neposredno. Na Smarvetu 

poteka proizvodnja športne lesne opreme in opreme za vrtce, ki se trži izključno preko 
podjetja Smart & Escargo. 
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Katere so glavne prednosti, ki si jih je podjetje pridobilo z ustanovitvijo posameznih 

hčerinskih družb? 

Z vsemi tremi hčerinskimi družbami si je matično podjetje zagotavljajo ustrezne količine in 
kontrolo nad kakovostjo blaga ter dobavnimi roki. S pomočjo podjetja Tiliaexport je Smart & 
Escargo sklenilo pogodbo z znanim italijanskim podjetjem Foppapedretti. Šipan Curvati je 
matici zmanjšalo transportne stroške zaradi odpada pri obdelavi za okoli 20 % ter omogočilo 
vstop na nemški in francoski trg. Z ustanovitvijo Smarveta pa je podjetje razširilo svojo 
ponudbo na področju finalnih proizvodov ter pridobilo obstoječe kupce po Evropi. 

Ali podjetje v zadnjem obdobju izvaja kakšne investicije v hčerinskih družbah? 

Podjetje se je odločilo za nakup novih sušilnic in kotlovnice v podjetju Tiliaexport, d. o. o., ki 

bodo povečale kapacitete sušenja. Posledično se bo v letu 2015 količina suhih elementov 
skoraj podvojila, zato se pričakuje rast programa v višini okoli 30 %. Kupilo se bi tudi nov 

CNC-center v podjetju Smarvet, d. o. o., ki bo omogočil proizvodnjo zahtevnih izdelkov v 
segmentu opreme za vrtce. 

Kaj je ključ za uspešno prodajo na tuje trge? 

Ključnega pomena je pridobivanje novih znanj in veščin. Prodajni tim v ta namen zbira 
marketinške informacije. Tako lažje prilagaja svoje izdelke in celoten marketinški program 
različnim prodajnim trgom. Pri športni opremi se npr. jelove lestve izdelujejo po posebnem 
standardu za italijanski trg, po DIN standardu za nemški trg ter po posebnem oblikovanju za  

nizozemskega kupca Janssen-Fritsen. Ker se večina poslovanja izvaja v državah Evropske 
unije, je esencialno poznavanje tujih jezikov. 

V kakšnem stanju je podjetje danes? 

Podjetje je v dobri kondiciji. V letu 2015 pričakujemo fakturirano realizacijo v višini 1 mio 
EUR zaradi odprtja novega obrata v BiH v segmentu športne opreme ter pohištva z obetavnim 
trgom v Franciji, Nemčiji ter Norveški.  

Kakšni so cilji na prihodnost? 

Trenutno razvijamo nov program na Smarvetu, ki je zelo obetaven. 

Ali ste se srečevali s kakšnimi večjimi težavami pri mednarodnem poslovanju? 

Ne, pri mednarodnem poslovanju ni bilo večjih težav. 

Kako ste navezali kontakt s tujimi podjetji in začeli z njimi poslovati? 

Kontakt je bil v večini primerov vzpostavljen preko agentov. 

Kako je organizirana distribucija blaga?  

Z lastnim transportnim parkom v radiju 200 km, ostalo s pogodbenimi prevozniki. 

Na katere tuje trge si še želite vstopiti? 

V bližnji prihodnosti si podjetje prizadeva za vstop v Kanado ter ZDA.  
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Bomo lahko vaše končne proizvode – opremo za vrtce ter športno lesno opremo zasledili 
tudi pri nas?  

Do sedaj smo finalne lesne izdelke prodajali samo v tujino, saj je naš trg premajhen in ni 
zadostnega povpraševanja.  

Koliko znaša vaš delež izvoza na tuje trge in v koliko podjetij ter držav izvažate? 

Delež izvoza je bil v letu 2013 84 %, oskrbujemo pa preko 80 kupcev iz 13 različnih držav v 

Evropi.  

Kako pridobivate nove kupce? 

Pridobitev novih kupcev je bila omogočena z odprtjem novega proizvodnega obrata na 
področju športne lesne opreme ter opreme za vrtce, saj je Smart & Escargo s prevzemom 
obstoječe proizvodnje pridobil tudi že obstoječe kupce iz cele Evrope.  

Kaj je najpomembnejše za ohranjanje že obstoječih kupcev ter pridobivanje novih? 

Zelo pomemben je hiter odziv na povpraševanje – hitra dobava blaga. Ker je v skladišču v 
Črničah zadosten obseg zalog, je to vedno izvedljivo.  

Ali načrtujete kadrovske okrepitve, zakaj? 

Da, v letošnjem smo se odločili za kadrovsko okrepitev na področju odpreškov. Podjetje s tem 
organizira programiranje obreza na CNC-strojih v lastni režiji, kar pomeni skrajševanje 
odzivnih časov pri izdelavi programov ter absolutno znižanje stroškov glede na zunanjega 
programerja. 
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