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ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA PODJETJA
»INTERNACIONALIZACIJA – NOVI IZZIVI, NOVE PRILOŽNOSTI«

POVZETEK
1. Vprašalnik je bil namenjen usmeritvam pri kreiranju politik s področja
internacionalizacije.
2. Na vprašalnik je odgovorilo 77 podjetij, od tega kar 92% MSP. 40% vprašanih
podjetij še ne izvaža, 31% jih o izvozu sploh še ne razmišlja.
3. Vprašana podjetja so večinoma prisotna oz. želijo širiti svoje poslovanje na bližnjih
(sosednjih oz. evropskih) trgih. To za oblikovalce politik pomeni, da morajo biti
podjetjem na voljo ukrepi, namenjeni krepitvi poslovanja na bližnjih trgih, po drugi strani
pa pomanjkanje vizije MSP za nastope na bolj oddaljenih trgih vodi k oblikovanju novih
ukrepov, ki bi pomagala tem podjetjem vstopiti tudi na trge, o katerih danes še ne
razmišljajo.
4. Podjetja so kot najbolj koristen ukrep med že obstoječimi ocenila sofinanciranje
sejemskih nastopov.
5. Najmanj »najboljših ocen« je prejel ukrep organizacija gospodarskih delegacij, kar
pomeni, da je ukrep potrebno dodelati (sektorska oz. pod-sektorska ciljna usmerjenost,
vključno z B2B).
6. Na podlagi ocen je smiselno nadaljevati z vsemi dosedanjimi aktivnostmi.
7. Ocene glede koristnosti novih predlaganih ukrepov (vzpostavitev e-poslovanja,
razvoj poslovnih modelov, vzpostavitev partnerstev) so pokazale, da je smiselna
uvedba le-teh (kar 93% vseh je ocenilo vzpostavitev partnerstev kot koristno).
8. Med ukrepi, ki so jih dodatno predlagala podjetja, je tudi iskanje investitorjev (med
prihodnje ukrepe spodbujanja internacionalizacije je smiselno uvrstiti tudi pomoč pri
iskanju oz. privabljanju tujih investitorjev za konkretna slovenska podjetja, ki bi za to
izrazila interes).
Uvod
Vprašalnik je bil pripravljen za slovenska podjetja z namenom priprave novih
programskih dokumentov (Mednarodni izzivi MI 2017 -2018) in ukrepov, ki bodo
temeljili na predlogih in željah slovenskega gospodarstva.
Vprašalnik je bil objavljen dne 26.8.2016, rok za oddajo izpolnjenih vprašalnikov pa je
bil 19.9.2016. Vprašalnik je bil objavljen na spletni strani MGRT, SPIRIT in na strani
Izvoznookno, poleg tega pa je bil podjetjem na voljo na MOS Celje na stojnici MGRT in
SPIRIT.

S strani slovenskih podjetij smo prejeli 77 izpolnjenih vprašalnikov.
Velikost podjetja
Na vprašalnik je odgovorilo 6 velikih podjetij (7,8% vseh prejetih vprašalnikov), 18
srednje velikih podjetij (23,4%), 23 malih podjetij (29,9%) in 30 mikro podjetij (38,9%).
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Izvozniki
Na vprašanje, ali podjetje že izvaža, je 46 podjetij (oz. 59,7% vseh podjetij ) odgovorilo
z DA, 31 podjetij oz. 40,3% pa z NE.
Med podjetji, ki so že izvozniki, je bilo 5 velikih podjetij (10,9%), 14 srednje velikih
(30,4%), 10 malih (21,7%) in 17 mikro podjetij (37,0%).
Med podjetji, ki še ne izvažajo, je bilo 1 veliko podjetje (3,2%), 4 srednje velika
(12,9%), 13 malih (41,9%) in 13 mikro podjetij (41,9%).
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Trgi, na katerih so podjetja že prisotna
Podatke o trgih, na katerih so podjetja že prisotna, je izpolnilo 46 podjetij, to so tista, ki
so že izvozniki. Med temi podjetji prav vsa izvažajo na enega izmed evropskih trgov, le
9 podjetij (19,6%) izvaža tudi na trge izven Evrope. Med evropskimi trgi prevladujejo
sosednje države in države nekdanje Jugoslavije, sledijo ostale države EU.

Med izvozniki, ki izvažajo izven Evrope, so 3 velika podjetja, 1 srednje veliko, 1 malo in
4 mikro podjetja.
Trgi, na katerih želijo podjetja biti prisotna v prihodnje oz. kjer želijo okrepiti
svoje poslovanje
Na vprašanje, na katerih trgih želijo podjetja biti prisotna v prihodnje oz. kje želijo
okrepiti svoje poslovanje, je odgovorilo 53 podjetij. 24 podjetij ali ne želi izvažati, ne
razmišlja še o izvozu oz. nima želje po krepitvi sodelovanja s tujino.
Med trgi, s kamor podjetja želijo izvažati oz. krepiti svoje poslovanje, so večinoma
sosednje države, države nekdanje Jugoslavije in evropske države; kar 14 podjetij od
53-ih pa želi svoje poslovanje širiti tudi na izven-evropske trge (S. in J. Amerika, Azija,
Afrika).
Storitve, ki so iz naslova internacionalizacije na voljo podjetjem s strani države
Podjetja so med storitvami, ki so za namene internacionalizacije na voljo s strani
države, ocenjevala koristnost naslednjih storitev: spletne informacije, svetovanje,
sofinanciranje tržnih raziskav, sofinanciranje sejemskih nastopov, organizacija
gospodarskih delegacij in organizacija B2B srečanj. Storitve so podjetja ocenjevala z
ocenami od 0 do 5.
Na vprašanje o koristnosti spletnih informacij je odgovorilo 68 podjetij. 24 podjetij
(35,3%) je storitev ocenilo z oceno 5, 10 podjetij (14,7%) z oceno 4, 22 podjetij (32,4%)
z oceno 3, 7 podjetij (10,3%) z oceno 2, 4 podjetja (5,9%) z oceno 1 in 1 podjetje
(1,4%) z oceno 0.
Na vprašanje o koristnosti svetovanja je odgovorilo 67 podjetij. 14 podjetij (20,9%) je
storitev ocenilo z oceno 5, 14 podjetij (20,9%) z oceno 4, 24 podjetij (35,8%) z oceno 3,
8 podjetij (11,9%) z oceno 2, 5 podjetij (7,5%) z oceno 1 in 2 podjetji (3,0%) z oceno 0.
Na vprašanje o koristnosti sofinanciranja tržnih raziskav je odgovorilo 67 podjetij. 19
podjetij (28,4%) je storitev ocenilo z oceno 5, 13 podjetij (19,4%) z oceno 4, 15 podjetij
(22,4%) z oceno 3, 9 podjetij (13,4%) z oceno 2, 7 podjetij (10,4%) z oceno 1 in 4
podjetja (6,0%) z oceno 0.
Na vprašanje o koristnosti sofinanciranja sejemskih nastopov je odgovorilo 67
podjetij. 31 podjetij (46,3%) je storitev ocenilo z oceno 5, 12 podjetij (17,9%) z oceno 4,
9 podjetij (13,4%) z oceno 3, 6 podjetij (8,9%) z oceno 2, 4 podjetja (6,0%) z oceno 1 in
5 podjetij (7,5%) z oceno 0.
Na vprašanje o koristnosti organizacije gospodarskih delegacij je odgovorilo 65
podjetij. 11 podjetij (16,9%) je storitev ocenilo z oceno 5, 19 podjetij (29,2%) z oceno 4,
19 podjetij (29,2%) z oceno 3, 6 podjetij (9,2%) z oceno 2, 7 podjetij (10,8%) z oceno 1
in 3 podjetja (4,6%) z oceno 0.
Na vprašanje o koristnosti organizacije B2B srečanj je odgovorilo 65 podjetij. 20
podjetij (30,8%) je storitev ocenilo z oceno 5, 17 podjetij (26,2%) z oceno 4, 14 podjetij
(21,5%) z oceno 3, 6 podjetij (9,2%) z oceno 2, 5 podjetij (7,7%) z oceno 1 in 3 podjetja
(4,6%) z oceno 0.
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Nove storitve
Podjetja so v nadaljevanju vprašalnika ocenjevala koristnost nekaterih novih storitev za
prodor podjetij na tuje trge, in sicer so to: podpora pri vzpostavitvi e-poslovanja,
podpora pri razvoju poslovnih modelov in vzpostavitev partnerstev. Podjetja so imela
tudi možnost predlagati druge storitve, za katere menijo, da bi bile koristne pri prodoru
na tuje trge.
Na vprašanje, ali menijo, da bi bila koristna uvedba nove storitve »podpora pri
vzpostavitvi e-poslovanja«, je 49 podjetij (70%) odgovorilo z DA ter 21 podjetij (30%)
z NE.
Na vprašanje, ali menijo, da bi bila koristna uvedba nove storitve »podpora pri
razvoju poslovnih modelov«, je 56 podjetij (81,2%) odgovorilo z DA ter 13 podjetij
(18,8%) z NE.
Na vprašanje, ali menijo, da bi bila koristna uvedba nove storitve »vzpostavitev
partnerstev«, je 69 podjetij (93,2%) odgovorilo z DA ter 5 podjetij (6,8%) z NE.
Storitve, ki so jih dodatno predlagala podjetja, so: iskanje investitorjev, sofinanciranje
projekta, finančna pomoč, podpora vstopom na trge.
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Interes glede tujega investitorja
Na vprašanje, ali podjetja razmišljajo o tem, da bi k sodelovanju privabili tujega
investitorja, je odgovorilo 69 podjetij, od tega jih je 31 (oz. 44,9%) izrazilo interes za
tujega investitorja, 38 (oz. 55,1%) pa jih je odgovorilo negativno.
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Zaključek
Na vprašalnik je odgovorilo 6 velikih podjetij in 71 (oz. 92,2%) MSP. Odgovori, prejeti v
okviru vprašalnika so lahko relevantni za oblikovanje politik na področju spodbujanja
internacionalizacije, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju internacionalizacije
slovenskih MSP, ki bistveno težje širijo svoje poslovanje na tuje trge kot velika podjetja.
Glede na dejstvo, da je kar 92% podjetij, ki je odgovarjalo na vprašalnik, MSP, ni
presenetljivo, da jih kar 40% še ne izvaža, 31% pa jih ali ne želi izvažati, ne razmišlja
še o izvozu oz. nima želje po krepitvi sodelovanja s tujino.
Podatki o trgih, na katerih so podjetja že prisotna in kamor želijo širiti svoje poslovanje
v prihodnje prav tako ne odstopajo od v preteklosti ugotovljenih trendov, to je, da so
MSP prisotna oz. želijo širiti svoje poslovanje večinoma na bližnjih (sosednjih oz.
evropskih) trgih. To lahko za oblikovalce politik pomeni dvoje, in sicer da morajo biti
podjetjem na voljo ukrepi, namenjeni krepitvi poslovanja na bližnjih trgih, po drugi strani
pa pomanjkanje vizije MSP za nastope na bolj oddaljenih trgih vodi k oblikovanju novih
ukrepov, ki bi pomagala tem podjetjem vstopiti tudi na trge, o katerih danes še ne
razmišljajo, seveda ob ustreznih virih (kadrovskih, finančnih, proizvodnih,..).
Pri ocenjevanju koristnosti ukrepov, ki so na voljo podjetjem v okviru spodbujanja
internacionalizacije, so podjetja najbolje ocenila sofinanciranje sejemskih nastopov,
sledijo spletne informacije, organizacija B2B srečanj, svetovanje, najmanj najvišjih
ocen pa je prejel ukrep »organizacija gospodarskih delegacij«. Slednje tako pomeni, da
je potrebno nameniti še več poudarka organizaciji delegacij, ki morajo biti sektorsko oz.

pod-sektorsko ciljno usmerjane, z vzporedno organizacijo B2B srečanj. Na podlagi
prejetih odgovorov je smiselno nadaljevati z nudenjem vseh navedenih ukrepov tudi v
prihodnje.
Podjetjem so bili predlagani tudi nekateri novi možni ukrepi v podporo
internacionalizaciji, za katere so podjetja podala svojo oceno o koristnosti, in sicer
podpora pri vzpostavitvi e-poslovanja, podpora pri razvoju poslovnih modelov ter
vzpostavitev partnerstev. Vsi predlagani ukrepi so prejeli bistveno več ocen, da so
koristni, kot da niso koristni. Najbolje ocenjen predlagan ukrep je vzpostavitev
partnerstev, za katerega kar 93,2% vprašanih meni, da bi bil koristen, sledi podpora pri
razvoju poslovnih modelov ter podpora pri vzpostavitvi e-poslovanja. Za oblikovalce
politike spodbujanja internacionalizacije to pomeni, da je smiselno nadaljevati s
pripravo tovrstnih ukrepov.
Med ukrepi, ki so jih dodatno predlagala podjetja, so: iskanje investitorjev (op. kar
delno sovpada z ukrepom, predlaganim v okviru Programa spodbujanja
internacionalizacije 2015-2020 – spodbujanje tujih neposrednih investicij),
sofinanciranje projekta, finančna pomoč ter podpora vstopom na trge. Zadnji trije
predlagani ukrepi so precej splošni in so v določeni obliki že na voljo.
Podjetjem je bilo v okviru vprašalnika zastavljeno tudi vprašanje, ali razmišljajo o tem,
da bi k sodelovanju privabili tujega investitorja. Glede na to, da jih je skoraj 45%
odgovorilo
pritrdilno,
je
smiselno
med
prihodnje
ukrepe
spodbujanja
internacionalizacije uvrstiti tudi pomoč pri iskanju oz. privabljanju tujih investitorjev za
konkretna slovenska podjetja, ki bi za to izrazila interes.
Vprašalnik je v veliki meri potrdil že znane ugotovitve pri programu spodbujanja
internacionalizacije, dal pa je tudi ideje in potrditve pri razmišljanju o novih ukrepih, ki
bi bila koristna za slovenska podjetja. V prihodnje je smiselno vprašalnik ponoviti oz.
ga objaviti na letni osnovi, vprašanja pa aktualizirati.

