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Ko je kooperacija ustanovljena, se morajo 
sodelujoča podjetja skupaj odločiti, na ka
terem trgu oz. na katerih trgih želijo aktivno 
sodelovati. Izbira mora biti narejena siste
matično, saj izbrani trg ni vedno nujno tudi 
najboljši za doseganje namena kooperacije. 
Postopni proces izbire podjetjem omogo
či, da trge, ki niso ustrezni, sistematično 
izključujejo in na koncu oblikujejo seznam 
prioritet. Najprej je treba identificirati na
čeloma zanimive ciljne trge. V naslednjem 
koraku jih ocenimo glede na predhodno 
določene kriterije. Pri procesu podrobnega 
usklajevanja glede izbire ciljnega trga so 
bistvenega pomena specifične informacije o 
trgu in panogah. Pri vseh teh korakih imajo 
podjetja na voljo številne vire informacij, ki 
omogočajo sistematičnost in primerljivost 
okvirnih pogojev v več državah.

PREGLED POSTOPKA

Ko je sodelovanje vzpostavljeno, morajo 
podjetja izbrati najprivlačnejše ciljne trge. 
Na tej točki je pomembno predvsem, da 
imajo dostop do objektivnih in medsebojno 
primerljivih podatkov, ki predstavljajo vsebin
ske temelje za odločanje. Zato priporočamo, 
da postopek izvedete v več korakih  
(glej Sliko 2):

6. faza: Skupna izbira trga –  
identifikacija in izbira  
privlačnih ciljnih trgov

1.  Najprej je potrebno izključiti trge, ki 
niso primerni za kooperacijo. Pri tem 
je koristno, da definirate nespreje
mljiva področja (izključitveni kriteriji) 
in določite pogoje, ki jih trg vsekakor 
mora izpolnjevati (obvezni kriteriji).

2.  V drugem koraku je potrebno 
medsebojno primerjati še preostale 
ciljne trge iz ekonomskega, demo
grafskega, pravnega in političnega 
vidika (osnovni nabor in izbor ciljnih 
trgov). Rezultat primerjave je seznam 
potencialno privlačnih trgov. 

3.  Na koncu pri tako imenovanem 
podrobnem izboru ciljnih trgov upora
bimo informacije, ki so specifične 
za določeno panogo, in sprejmemo 
dokončno odločitev glede izbire naj
privlačnejšega ciljnega trga oz. – če 
se na koncu izkaže, da je zanimivih 
več trgov – oblikujemo prioritetni 
seznam za vstop na trg.

Tak postopni proces izbire omogoča pred
hodno izločitev neustreznih trgov in boljšo 
oceno privlačnosti trga, možnih tveganj in 
možnosti obdelave trga.

PRIDOBIVANJE PODATKOV

Da bi lahko med postopnim procesom izbire 
zbrala ustrezne informacije, so podjetjem 
na voljo številni viri informacij. Poleg uradne 

»Katere zahteve mora  
ciljni trg izpolnjevati,  

da sploh pride  
v poštev zame in  

za mojega  
kooperacijskega 

partnerja?«
?

??
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2. raven selekcije: groba selekcija

3. raven selekcije: fina selekcija

1. raven selekcije: predhodna izbira držav
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Slika 2: Lijakasti model izbire ciljnega trga

Treba je upoštevati, da pri izbiri trga ne gre 
vedno za trg določene države v celoti. V šte
vilnih primerih je zaradi omejitev virov zno
traj kooperacije in posebnosti posameznih 
delnih regij znotraj trga države bolj smiselna 
izbira posameznih regij kot potencialnih 
ciljnih trgov.

Izbira določene regije

statistike o prebivalstvu in ekonomiji obsta
jajo tudi specifična poročila o državah. Na 
vsaki stopnji izbire trga ponujajo izčrpne 
podatke tudi zbornice in združenja (npr. go
spodarske zbornice) ter zunanji svetovalci.

Ker je primerljivost podatkov različnih držav 
zelo pomemben kriterij pri sistematični 
izbiri trga, so elektronsko dostopne statis
tične baze podatkov dober vir pridobivanja 
informacij o gospodarstvu in prebivalstvu. 
Institucionalne baze podatkov med drugim 
ponujajo Urad Eurostat, Svetovna banka, UN 
Comtrade, The World Factbook, Transpa
rency International in World Values Survey. 
Pomembni viri informacij so tudi državni 
statistični uradi.

Poleg meddržavnih baz podatkov pred
stavljajo dragocen vir informacij za oceno 
in izbiro možnih ciljnih trgov tudi objavlje
na poročila bank, kreditnih združenj ali 

zbornic. Tako poročila bank (npr. finančni 
podatki UniCredit CEE, Dunajskega inštituta 
za mednarodne ekonomske primerjave, 
mednarodna poročila o državah Raiffeisen) 
poleg splošnih podatkov o državah ponujajo 
tudi glavne gospodarske kazalnike, podatke 
o pravnih vprašanjih in možnih tveganjih ter 
pomoči pri poslovanju v določenih državah. 
Avstrijska gospodarska zbornica v svojih 
poročilih o mednarodnem gospodarstvu 
(poročila AWO) ponuja tudi obširne podatke 
o trgih, panogah in drugih okvirnih pogojih 
poslovanja.

Podjetjem so na voljo tudi svetovanja oz. 
storitve različnih zbornic in združenj (infor
macije o trgih in panogah). Za posamezna 
podjetja so primerni tudi zunanji svetovalci, 
ki dobro poznajo trg oziroma panoge in 
lahko tako podjetjem pomagajo pri izvoznih 
aktivnostih.

V nadaljevanju so poleg orodij za vsako 
stopnjo izbora navedeni tudi viri koristnih 
informacij. Prvi pregled trgov jugovzhodne 
Evrope omogočajo tudi predstavitvene tabe
le posameznih držav.

! glej Orodje 6.1 
 Predstavitvene tabele za  

 države jugovzhodne Evrope

»Kako pridem  
do informacij,  

ki jih potrebujem  
za izbor  
svojega  

izvoznega trga?« 
?

??

6.1
Predstavitvene  

tabele za države  
jugovzhodne Evrope 
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PREDHODNA  
IZBIRA USTREZNIH DRŽAV

Preden izberemo državo, je treba izbrati trg, 
ki pride v poštev.

! glej Orodje 6.2 
 Seznam za predhodno izbiro držav

Pri tem je treba najprej določiti kriterije, ki jih 
morajo možni trgi na vsak način izpolnjevati 
(obvezni kriteriji). Primeri takih obveznih 
kriterijev so npr. izdaja računov v določeni 
valuti (npr. v poštev pridejo le države iz evro
območja) ali stopnja minimalnega dohodka 
pri prodaji potrošnih dobrin. Treba je torej 
definirati pogoje, ki so obvezni za panogo 
na splošno ali specifični za podjetje. Nato je 
treba število držav postopoma zmanjševati. 
V naslednjem koraku sledi negativna izbira 
po izključitvenih kriterijih. Taki izključitveni 
kriteriji se večinoma nanašajo na tvega
nja ali omejitve, ki podjetju otežujejo ali v 
skrajnih primerih onemogočajo vstop na 
določen ciljni trg. S tem mislimo predvsem 
na zakonske ali politične okvire, ki pri vstopu 
na trg predstavljajo visoko tveganje (npr. 
investicijske, trgovske in storitvene ovire, 
embargo, pomanjkljive norme in standardi 
in druge gospodarsko  pravne omejitve). 
Nazadnje mora podjetje sprejeti odločitev, 
kateri trg bo izločilo že v prvi fazi (pred)izbo
ra. Sem sodijo zlasti dejavniki, kot so fizična 
oddaljenost domačega in ciljnega trga ter s 
tem povezani transportni stroški, ali kulturni 
dejavniki, ki bi lahko znatno otežili poslovno 
dejavnost v določeni regiji (tako imenovana 
„psihološka distanca“).

Rezultat te postopne predhodne izbire je 
izbira ciljnih trgov, ki načeloma pridejo v 
poštev in ki jih je treba v nadaljevanju med
sebojno primerjati ter ovrednotiti.

6.2
Seznam za  
predhodno izbiro držav

6.3
Groba selekcija

»Kako naj se  
lotimo tega?  

Kako začnemo  
izbirati države?«

?

??

GROBA SELEKCIJA

Ciljne trge, ki načeloma pridejo v poštev, je 
potrebno medsebojno primerjati glede na 
ekonomske kriterije, kriterije, specifične za 
ciljno skupino, ter politične in pravne kriteri
je. Tako lahko bolje ocenimo tržni potencial 
in tržna tveganja.

! glej Orodje 6.3 
 Groba selekcija

Vsi kriteriji niso ključni za vsako podjetje. 
Zato je treba najprej identificirati tiste, ki so 
pomembni za vstop podjetja na trg. Nato 
merila oz. kriterije ovrednotimo in razvrstimo 
po pomembnosti s pomočjo točkovanja.

Že v prvem koraku – ovrednotenje eko
nomskih dejavnikov – je pomembno, da so 
podjetja, katerih stranke so druga podjetja, 
in podjetja, ki s svojimi izdelki nagovarjajo 
zasebne potrošnike, med seboj ločena. 
Tako so npr. višina naložb ali stroški dela na 
uro pomembnejši za prvo skupino podjetij, 
medtem ko so dejavniki kot npr. BDP na 
prebivalca ali kupna moč pomembnejši pri 
odločanju znotraj druge skupine podjetij.

Drugi korak vključuje ovrednotenje dejavni
kov, specifičnih za ciljno skupino. To pomeni 
ne le konceptualne, ampak tudi formalno lo
čitev dejavnikov, ki so pomembni za stranke 
podjetja oziroma potrošnike. Na obeh podro
čjih je pomembna predvsem strukturna in 
finančna konstrukcija možne ciljne skupine. 
V primeru končnih potrošnikov so pomemb
ni kriteriji npr. število prebivalstva, rast 
prebivalstva in socialna razslojenost glede 
na dohodek, medtem ko so za odločanje 
podjetij, katerih stranke so druga podjetja, 
odločilni dejavniki število strank podjetja, 
ustvarjanje vrednosti in delež uvoza / izvoza. 
Razdelitev v dohodkovne razrede predstavlja 
eno pomembnejših informacij pri spreje
manju odločitev glede možnih ciljnih skupin 
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Fizična oddaljenost od JV Evrope

Slika levo prikazuje 
radije oddaljenosti 
avstrijske Koroške 
in Slovenije od 
trgov jugo vzhodne 
Evrope. 
Tako kot na 
številnih drugih 
področjih, je regija 
JV Evrope zelo 
raznolika in razdalje 
segajo od 200 pa 
do 1.000 kilome
trov.

končnih potrošnikov. Znotraj tega konteksta 
je pomemben vir podatkov Dunajski inštitut 
za mednarodne ekonomske primerjave, 
kjer podjetja lahko poiščejo informacije o so
cialni razslojenosti in dohodkovnih razredih 
potencialnih ciljnih trgov. Če za določen 
ciljni trg tovrstne informacije niso na voljo, 
lahko kot indikator socialne razslojenosti 
uporabite povprečno raven plač. To informa
cijo lahko pridobite v bazi podatkov urada 
Eurostat ali Svetovne banke. Za določitev 
dohodkovne razslojenosti socialnih slojev 
pa lahko uporabite tako imenovani Ginijev 
indeks (glej. npr. CIA World Factbook).

Ovrednotenje pravnih dejavnikov vključuje 
predvsem predpise in uredbe, ki jih je potreb
no upoštevati pri vstopu na trg. To so npr. 
davčno  pravni predpisi ali predpisi glede 
zaščite potrošnikov. Poleg tega je treba oce
niti in ustrezno ovrednotiti pravna tveganja 
(npr. davčna in administrativna tveganja ob 
uvedbi trgovinskih ovir).

Nenazadnje je treba ovrednotiti tudi politične 
in ekonomske dejavnike. Sem sodijo po
sebej t. i. „mehki“ dejavniki, kot so admini
strativne ovire, možnost korupcije ali druga 
politična tveganja (tveganje pri prenosu ali 
menjavi valute in možnost pojava „višje sile“ 
na politični ravni, npr. vojne, revolucije ali  
prisilne razlastitve).

»Določili smo  
obvezne kriterije in  
izločili neustrezne  

trge. Zdaj je na  
voljo več  

možnih trgov.  
Kako najdemo  

ustrezen trg  
za nas?«

?

??

ekonomski kriteriji

ciljni trgpolitični
kriteriji

kriteriji,
specifični za

ciljno skupino

pravni kriteriji

Slika 4: Kriteriji za ovrednotenje v okviru grobe selekcije

Slika 3: Oddaljenost avstrijske Koroške in Slovenije od trgov jugovzhodne Evrope



6

1 ODLOČITEV ZA  
 INTERNACIONALIZACIJO 2 ODLOČITEV ZA

 SODELOVANJE 3 ISKANJE IN IZBIRA
 PARTNERJA 4 PRIPRAVA

 SODELOVANJA 5 VZPOSTAVITEV SODELOVANJA V
 MEDKULTURNEM KONTEKSTU

Na koncu je treba še enkrat sešteti in pre
tehtati štiri ovrednotena področja za vsako 
državo posebej, da dobimo pred nostni 
seznam privlačnih trgov, ki bi lahko bili 
primerni za vstop.

NATANČNA SELEKCIJA  
IN DOKONČNA IZBIRA  
CILJNEGA TRGA

Preden dokončno izberete ciljni trg, morate 
z natančno selekcijo pridobiti še podatke, 
specifične za določeno panogo, podatke o 
konkurenci, strankah ter možnih prodajnih 
partnerjih.

! glej Orodje 6.4 
 Natančna selekcija

Najpomembnejše informacije o potencialnih 
strankah so velikost segmenta možne ciljne 
skupine, rast segmenta in donosnost.

V okviru ovrednotenja konkurence predsta
vlja delitev tržnih deležev med konkurenti 
pomembno izhodišče za oceno privlačno
sti ciljnega trga. Tako je vstop na močno 
razdrobljen trg načeloma lažji in zato tudi 
bistveno bolj privlačen kot pridobivanje 
tržnih deležev enega ali več konkurentov z 
vodilnim položajem na trgu. Če so na trgu 
prisotni tekmeci z vodilnim položajem na 
trgu, jih je potrebno v kvalitativni podrob
ni analizi natančneje preučiti. Pri tem je 
pomembno npr. ovrednotenje odnosov s 
strankami, velikost in značilnosti podjetja, 
zaradi katerih ima prednost pred tekmeci. 
Informacije o ravni cen znotraj ciljnega 
segmenta obdelujemo podobno kot infor
macije o stanju konkurence. Če želite na 
trg vstopiti kot ponudnik najnižjih cen, je 
načeloma bolje izbrati trg, kjer prevladujejo 

visoke cene, da bi lahko kot osrednji prodajni 
argument izpostavili svojo prednost  nizko 
ceno. Nasprotno se na nižje cene predvsem 
pri podjetjih, ki zagovarjajo kakovost svojih 
izdelkov in storitev, trg načeloma odzove 
negativno.

Informacije o trgovskih in prodajnih part
nerjih vključujejo število možnih partnerjev, 
geografsko pokritost ciljnega trga s strani 
partnerjev in strukturo trga  ali torej obstaja
jo trgovski in prodajni partnerji s prevladujo
čim položajem na trgu, ki se jim ne moremo 
izogniti. V nadaljevanju sledi odločitev o 
prodajnih poteh, ki je tesno povezana s 
splošno obliko vstopa na trg (za podrobnosti 
posameznih strategij vstopa na trg glej  
7. poglavje).

Poleg ovrednotenja prodajne strukture na 
potencialnem ciljnem trgu obstajajo še drugi 
pomembni okvirni pogoji, ki jih je potrebno 
upoštevati v povezavi s strategijo vstopa 
na trg. Sem sodi možnost subvencioniranja 
in enostavnost ustanovitve (hčerinskega) 
podjetja. V tem primeru lahko predvsem 
poročila o državah, kot so poročila o državah 
KSV ali posebno poročilo Svetovne banke 
Doing Business, vsebujejo dragocene infor
macije o zahtevnosti postopkov in korakih, 
ki jih je potrebno upoštevati v različnih fazah 
poslovanja v posameznih državah (npr. 
ustanovitev podjetja, gradbena dovoljenja, 
registracija premoženja, postopek izterja
ve itd.). Glede subvencioniranja obstajajo 
številne možnosti tako za podjetja kot tudi 
za njihove potencialne poslovne partnerje v 
ciljni državi. Oboji imajo možnost pridobiti 
subvencije EU (npr. podpiranje projektov v 
določenih panogah, izgradnja infrastrukture) 
ali Mednarodnega denarnega sklada. Poleg 
tega imajo že obstoječa partnerska podjetja 
na določenih trgih pogosto možnost, da 
pridobijo tudi tako imenovano subvencijo za 
mala in srednje velika podjetja.

6.4
Natančna selekcija
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Ko je natančna selekcija zaključena, ima 
podjetje izdelano analizo profila, ki vsebuje 
primerjavo različnih trgov glede na določene 
kriterije, in prioritetni seznam najprimernej
ših trgov za vstop. V naslednji fazi na pod
lagi izbire trga izberemo ustrezno strategijo 
vstopa na ta trg.

NASVETI ZA KONEC

 Tudi če ste že oblikovali konkretno zamisel, na kateri 
trg želite vstopiti, izbire ciljnega trga ne prepustite naklju-
čju. Vzemite si nekaj časa za premislek, zakaj je prav ta 
trg za vas najbolj privlačen.

 Pomemben kriterij pri primerjavi trgov je primerljivost 
informacij o trgih. Če torej primerjate podatke o določenih 
trgih (državah) med seboj, naj ti po možnosti izvirajo iz 
istih virov.

 Bolj kot so informacije podrobne, večja je potreba po 
zunanjih svetovalcih. Za prvo izbiro in ovrednotenje trgov 
lahko uporabimo osnovne informacije, ki smo jih  pridobili 
sami, bolj specifične podatke, ki se nanašajo na točno 
določeno panogo, pa s pomočjo zbornic in svetovalcev 
uporabimo za natančnejši izbor trgov.

 Oddelki za zunanjo trgovino v okviru gospodarskih 
zbornic redno organizirajo gospodarske delegacije, na 
katerih lahko pobližje spoznate potencialno ciljno državo 
in vzpostavite stike s potencialnimi lokalnimi poslovnimi 
partnerji.

 Obstaja veliko možnosti, kako pridobiti podatke. 
Pogosto za ta namen uporabljamo tudi osebne stike in 
omrežja, na primer prijateljska podjetja ali stranke oz. 
dobavitelje s tujih trgov.

 V zaključni proces odločanja o ciljnih trgih je smiselno 
vključiti tudi že obstoječe ugotovitve glede možnih 
strategij vstopa na trg.

!
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