
 

 

»Internacionalizacija podjetij« 
 

Ker sta internacionalizacija in uspešnost podjetij neposredno povezani se vse več podjetij 
odloča za mednarodno poslovanje že na samih začetkih. Internacionalizacija podjetij krepi 
njihovo rast, zaposlovanje, povečuje konkurenčnost in podpira dolgoročno vzdržnost podjetij. 
 
Motivi za internacionalizacijo podjetij so različni. Za podjetja iz manjših držav je 
internacionalizacija skoraj nujna. 
 
Podjetja se pogosto odločijo za internacionalizacijo zaradi tega, ker je njihov trg premajhen, 
zaradi zagotavljanja večjih donosov ter nižjega tveganja za donose. Prav tako lahko med 
vzroke za internacionalizacijo podjetij štejemo zagotavljanje ključnih surovin, iskanje novih 
trgov, dostop do cenejših produkcijskih faktorjev,… 
 
Podjetja lahko na tuje trge vstopajo na različne načine. Nekaj od teh navajamo v 
nadaljevanju. 
 

1. Odprti izvoz: uveljavljeno podjetje prevzame prodajo drugega podjetja in s tem 
razširi tržni delež.  
 

2. Distributerji: distributerji od matičnega podjetja kupujejo proizvode, ki jih potem na 
svojem trgu prodajajo (po višji ceni) naprej.  
 

3. Agenti: so neodvisni posamezniki ali podjetja, ki pomagajo pri prodaji matičnemu 
podjetju. V zameno za prodane proizvode prejmejo provizijo pri prodaji. 
 

4. Franšizing: je način prodaje izdelkov, ki vsebuje velik delež storitev. Gre za način 
poslovnega sodelovanja, ki omogoča širitev in prodor na nova tržišča z že obstoječimi 
znamkami. Ustvari se pogodbeno razmerje (med dajalcem in pridobiteljem franšize) v 
katerem dajalec pridobitelju odstopi pravico do uporabe zaščitenih konkurenčnih 
prednosti, ki jih je razvil.  
 

5. Licenčno poslovanje: se običajno nanaša na uporabne tehnologije in materiale.  
Dajalec licence se sporazume s podjetjem v tujini (pridobiteljem licence) za dostop do 
zaščitenih pravic in znanja, ki imajo zanj določeno vrednost. V zameno za licenco 
pridobitelj plača licenčnino. 
 

6. Skupna vlaganja: so kapitalske povezave med dvema podjetjema in sicer z 
namenom ustanovitve popolnoma novega skupnega podjetja. Podjetjem, ki želijo 
vstopiti na tuje trge omogočajo vstop z nižjim obsegom investiranega kapitala, vstop 
je hitrejši in bolj fleksibilen, prilagajanje trgu preprostejše, vplivi okolja pa so manjši. 
 

7. Prevzemi podjetij: so smiselni v kolikor podjetja želijo pridobiti dostop do 
uveljavljenih tržnih poti, uveljavljene blagovne znamke, imena podjetja ter hkrati čim 
hitreje vstopiti na tuji trg. 
 

8. Tuje neposredne investicije: predstavljajo najvišjo stopnjo internacionalizacije, so 
najhitreje rastoča in najpomembnejša oblika mednarodnega sodelovanja, so 



 

 

investicije, ki imajo namen vzpostaviti trajne poslovne odnose in izvajati učinkovit 
vpliv in nadzor nad upravljanjem tuje gospodarske družbe.  
 

9. Strateške zveze in partnerstva: so nekapitalske oblike vlaganj. Podjetja se pri 
strateških zvezah in partnerstvih povezujejo in sodelujejo na mednarodnih trgih. 
Takšne povezave prinašajo konkurenčno boljši položaj na trgu, lažji vstop na tuje 
trge, razpršenost,… 

 
SPIRIT Slovenija, javna agencija izvaja številne storitve na področju 
internacionalizacije, ki slovenskim podjetjem olajšajo vstop na tuje trge. V nadaljevanju 
navajamo zgolj nekatere. 
 

1. Izvozno okno (z zagotavljanjem uporabnih ažurnih informacij ter svetovanjem na 
področju internacionalizacije pomagajo slovenskim izvoznikom v vseh fazah 
izvoznega trženja): https://www.izvoznookno.si/predstavitev-izvoznega-okna/ 
 

2. Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management 
/ITM  (mednarodni izobraževalni program v katerem podjetja pripravijo izvozni načrt 
in pridobijo najnovejša znanja s področja mednarodnega poslovanja): 
https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/izobrazevanje/vodenje-izvoznega-
poslovnja-itm/   
 

3. Skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v 
tujini (skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na izbranih sejmih v tujini 
SPIRIT Slovenija, javna agencija izvaja na podlagi izraženega interesa 
gospodarstva): https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/sejmi/  
 

4. Gospodarske delegacije, B2B dogodki ter dnevi dobaviteljev (podjetjem 
omogočajo predstavitev tujim potencialnim poslovnim partnerjem in kupcem in tako 
povečujemo možnosti za sklepanje poslov): https://www.izvoznookno.si/pomoc-
izvoznikom/gospodarske-delegacije/  

 
Podjetja imajo različne možnosti za vstope na tuje trge. Pri tem je pomembno, da v prvi fazi 
spoznajo in raziščejo razpoložljive možnosti, kasneje pa raziščejo še trg in način vstopa nanj. 
Pri tem se morajo zavedati dejstva, da se načini vstopov na tuje trge med seboj razlikujejo 
glede na tveganje in obseg investicij. Pri vstopu na tuje trge jim je lahko pomagajo različne 
podporne inštitucije med njimi tudi SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
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