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Le dobro poznavanje tveganj  

omogoča obvladovanje tveganj 

 

Zaostrene razmere svetovnega gospodarstva v zadnjih letih so posledica nezadostnega in 

neustreznega obvladovanja tveganj. Predpogoj za prodor in nastop podjetij na tujih trgih je namreč 

poznavanje tveganj pri poslovanju na novih trgih. Brez teh znanj in informacij tveganj ne moremo 

obvladovati, kar podjetja ovira pri poslovanju. Poznavanje sektorskega, državnega in regionalnega 

konteksta pa omogoča razvoj produktov prilagojenih trgu in je osnova za uspešno poslovanje.  

 

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) ima kot neprofitna organizacija poslanstvo 

spodbujati mednarodno sodelovanje. Ključna mehanizma sta mednarodno razvojno sodelovanje in 

izdelava objektivnih analiz tveganja poslovanja. Pri tem je ocena rizičnosti države je ključna analiza 

ki združuje vse potrebne informacije.1 

 

V skladu s svojim poslanstvom je CMSR v začetku letošnjega leta izvedel raziskavo med 

slovenskimi izvoznimi podjetji, katere namen je bil ugotoviti, katere informacije so po mnenju 

slovenskih podjetij najbolj pomembne pri prodoru na tuje trge, kje podjetja te informacije 

pridobivajo ter kakšno pomoč pričakujejo od raziskovalnih institucij in države. 

 

Pomen ocenjevanja rizičnosti držav 

 

V okviru raziskav in analiz tujih trgov je najpomembnejša dejavnost izdelava ocen rizičnosti držav 

po metodologiji, ki je bila razvita v CMSR in se redno posodablja. Deželno tveganje (rizičnost 

države, country risk) zajema široko področje tveganj, vključno s političnim, ekonomskim in 

finančnim tveganjem, opredelimo pa ga lahko tudi kot izpostavljanje izgubam v poslih s tujino 

zaradi okoliščin, ki nastanejo zaradi vpliva države na te posle. Deželno tveganje je na nek način 

kreditno tveganje posamezne države in je posledica dejstva, da lahko določena država z zakonom 

ali dekretom prepove ali omeji izvoz kapitala v tujino, s čimer onemogoči domačim 

posojilojemalcem, da vrnejo dolgove, najete v tujini; lahko pa država objavi moratorij na 

odplačevanje dolgov v tujini preprosto zato, ker servisiranja svojih dolgov enostavno ni sposobna. 

Pomembno je ločevanje med deželnim tveganjem in tveganjem suverena (sovereign risk). O 

tveganju suverena govorimo takrat, ko je posojilojemalka ali garant posojila tuja država, medtem 

ko so deželnemu tveganju izpostavljena vsa posojila – tako vladi, privatnemu sektorju kot tudi 

                                                 
1
 CMSR je osredotočen predvsem na ocenjevanje rizičnosti držav nekdanje Jugoslavije in nekdanje Sovjetske zveze. 

Ocene CMSR so ena od pomembnejših osnov za kreiranje zavarovalne in kreditne politike SID banke, CMSR pa je 
vključen tudi v državno Komisijo za pospeševanje mednarodne menjave v okviru SID banke, ki odobrava ali zavrača 
zavarovalne posle. Poleg tega CMSR predstavlja Republiko Slovenijo na sestankih strokovnjakov za ocenjevanje 
deželnega tveganja (Country Risk Experts) na OECD. 

 



2 
 

posameznikom znotraj države. Deželno tveganje je potrebno ločiti tudi od kreditnega tveganja – to 

je tveganje, ki se veže na točno določeno kreditno transakcijo in posojilojemalca in je vezano na 

točno določen projekt. 

 

Ob upoštevanju ocene rizičnosti države lahko ustrezne analize dovolj zgodaj opozarjajo na 

tveganja in napovedujejo dogodke ter v dani situaciji prispevajo k sprejemu najustreznejših 

odločitev. Objektivna analiza tveganja omogoča obvladovanje tveganj, kar spodbuja mednarodno 

sodelovanje – tako izvoz kot tudi neposredne naložbe. Ocenjevanje rizičnosti držav je namreč 

pomembna faza procesa ocenjevanja in izbire izvoznih oziroma naložbenih destinacij. Zaradi vse 

težjega razlikovanja med komercialnimi in nekomercialnimi riziki (nekomercialni riziki v bolj rizičnih 

državah pogosto kot oddaljeni vzrok škode vodijo tudi do nastanka komercialnih rizikov) je koncept 

deželnega tveganja v zadnjih letih postal še bolj pomemben, kar pri ponudbi svojih produktov 

upoštevajo tudi izvozno kreditne agencije (še posebej pri projektnem financiranju).  

 

Raziskava: katere informacije slovenska podjetja potrebujejo? 

 

Slovenski izvozniki se vse bolj zavedajo uporabne vrednosti raziskav in analiz, ki jih pripravljajo s 

raziskovalne ustanove, je pokazala raziskava CMSR. Anketo CMSR je izpolnila tretjina od 148 

kontaktiranih največjih slovenskih izvoznih podjetij.  

 

Čeprav – deloma tudi zaradi premajhnega poznavanja nabora informacij, ki jih lahko dobijo prek 

tovrstnih analiz – velik del slovenskih izvoznikov informacije o tujih trgih pridobiva predvsem preko 

svojih lokalnih partnerjev ali predstavništev, če jih imajo, sicer pa preko neplačljivih spletnih virov in 

lastnih analiz, se podjetja vse bolj zavedajo nepopolnosti in enostranskosti takih informacij. Vse 

več podjetij – glede na raziskavo CMRS je takih okoli 20 odstotkov – svoje analize naroča pri 

raziskovalnih institucijah. Raziskava je tudi pokazala, da so slovenska podjetja sicer zainteresirana 

za analize in raziskave specializiranih ustanov, vendar je le slaba polovica anketiranih podjetij 

vedela, kako jim lahko na ta način pridobljene informacije konkretno koristijo do te mere, da se 

splača vanje investirati. Plačljive analize bi namreč naročilo 49 odstotkov vprašanih podjetij, 34 

odstotkov podjetij pa na to vprašanje ni odgovorilo. To kaže na določeno stopnjo nezaupanja, ki je 

posledica nepoznavanja dejavnosti raziskovalnih ustanov, kot je CMSR in podobne.  

 

Anketirana podjetja so izrazila največji interes za analize bilateralnega sodelovanja Slovenije z 

izbrano državo, torej za podatke o obsegu in strukturi blagovne menjave in neposrednih naložb, 

sklenjenih sporazumih ter zamudah v plačilih in težavah v poslovanju (pri rangiranju je 28,3 

odstotka podjetij te analize uvrstilo na prvo mesto). Pri tem si podjetja želijo tudi konkretnih 

poslovnih stikov in povezav, informacij o slovenskih podjetjih, ki so že prisotna na določenem trgu, 

ter predstavništvih Republike Slovenije, ki bi podjetjem pomagala pri prodoru na tuji trg. Podjetja 
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med drugim zanimajo tudi informacije o možnih oblikah pomoči oziroma sofinanciranja, tako v 

Sloveniji kot v izbrani državi (kot npr. donacije Republike Slovenije, možnosti koriščenja 

nepovratnih sredstev EU, možnosti kreditiranja in zavarovanja SID banke, spodbude za tuje 

vlagatelje, itd.), informacije o javnih razpisih in projektih ter analize strateških usmeritev izbrane 

države (srednjeročni plani načrtovanih investicij).  

 

Slika 1: Analize, ki so za podjetja pri prodoru na tuje trge najbolj koristne – uvrščene na prvo mesto 

 

Vir: Raziskava CMSR, marec 2012. 

 

Slika 2: Analize, ki so za podjetja pri prodoru na tuje trge najbolj koristne – uvrščene na drugo 

mesto 

 

Vir: Raziskava CMSR, marec 2012. 

 

Med najbolj koristnimi analizami so poleg bilateralnih analiz še prognoze gospodarskih gibanj v 

posameznih državah, sektorske analize ter analize politične stabilnosti in stabilnosti poslovnega 
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okolja. Zanimivo je, da so podjetja pri rangiranju pomembnosti različnih vrst analiz ocene 

deželnega tveganja uvrščala na predzadnje ali zadnje mesto, kar kaže na njihovo nepoznavanje 

tovrstnih analiz. Ocene rizičnosti držav namreč zajemajo vse naštete informacije in nudijo še bolj 

poglobljeno analizo.  

 

Slovenska podjetja se pri vstopu na tuje trge srečujejo z različnimi ovirami, od drugačne poslovne 

kulture, nepoznavanja zakonodaje in gospodarstva, korupcije, itd., dobrih 28 odstotkov vprašanih 

podjetij pa meni, da mora država pri njihovem prodoru na tuje trge storiti več. Podjetja so npr. zelo 

zadovoljna z donacijami Republike Slovenije iz naslova uradne razvojne pomoči, saj jih kar 49 

odstotkov meni, da donacije zelo veliko pripomorejo k realizaciji njihovih projektov v državi 

prejemnici pomoči. Kar 72 odstotkov vprašanih podjetij bi svojo dejavnost ob podpori uradne 

razvojne pomoči ter ob informacijski in analitski podpori CMSR širilo na nove trge. Med ciljnimi trgi 

se največkrat omenjajo predvsem države Zahodnega Balkana oziroma države bivše Jugoslavije, 

na drugem mestu so države bivše Sovjetske zveze, ob podpori uradne razvojne pomoči pa tudi 

Severna Afrika, Indija, Turčija. 

 

Slika 3: Najpogostejše ovire, s katerimi se podjetja srečujejo pri vstopu na tuje trge – uvrščene na 

prvo mesto 

Vir: Raziskava CMSR, marec 2012. 

 

Med ostalimi ovirami, s katerimi se podjetja srečujejo pri vstopanju na tuje trge in kjer pričakujejo 

pomoč države, se najpogosteje omenjajo pomanjkanje finančnih sredstev oziroma sredstev za 

investicije; pomanjkanje informacij o črpanju donacijskih sredstev; premajhna sredstva, namenjena 

za bilateralno pomoč, ter prenizek delež sofinanciranja. Sledijo še pasivna vloga države Republike 

Slovenije; pomanjkanje informacij o ciljnih trgih s strani države; močna konkurenca iz drugih držav 

EU, kjer država nastopa skupaj z investitorjem; močan lobističen vpliv nekaterih držav in podjetij pri 

razpisih, kjer se uporablja sofinanciranje s sredstvi EU; problemi pri navezovanju stikov s tujimi 
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partnerji; administrativne ovire za države izven EU; ter slaba koordiniranost in odsotnost skupnih 

nastopov slovenskih podjetij. 

 

Slika 4: Najpogostejše ovire, s katerimi se podjetja srečujejo pri vstopu na tuje trge – uvrščene na 

drugo mesto 

 

Vir: Raziskava CMSR, marec 2012. 

 

 

Ključne ugotovitve analize 

 

Raziskava CMSR je pokazala, da podjetja zanimajo informacije o možnih oblikah pomoči oziroma 

sofinanciranja, tako v Sloveniji (kot npr. donacije ali možnosti kreditiranja in zavarovanja) kot v 

izbrani državi (analize strateških usmeritev ali srednjeročni plani načrtovanih investicij, konkretni 

poslovni stiki in informacije o institucijah za podporo na trgu). To vlogo uspešno opravljata CMSR 

in skupina SID banke. Za podjetja pa so poleg storitev, ki jih zagotavlja CMSR, pomembne tudi 

informacije o javnih razpisih in projektih ter koriščenju nepovratnih sredstev EU v izbrani državi, 

kakovostne informacije o ciljnih trgih, ki ji pripravlja država (torej brezplačne), ter informacije o 

spodbudah za tuje vlagatelje v Slovenijo. Teh informacij CMSR oziroma skupina SID banke v 

okvirih svojega mandata ne more zagotoviti. 

 

Iz odgovorov podjetij v raziskavi je moč razbrati, da ob prodoru na tuje trge podjetja ne posvečajo 

posebne pozornosti ustreznim informacijam. Kot glavne ovire pri nastopu na tujih trgih 

prepoznavajo predvsem drugačno poslovno kulturo in premajhno podporo države, ne pa tudi 

pomanjkanje informacij o gospodarstvu, sektorjih in zakonodaji, ki so po mnenju CMSR pomemben 

dejavnik pri pridobivanju poslov v tujini. Tak pristop je lahko eden od zavirajočih dejavnikov rasti 

slovenskega izvoza. Podjetja se sicer legitimno zanašajo na podporo države, vendar jim tak pristop 

onemogoča nastope na trgih, kjer podpore države ni ali je omejena. V zadnjem času se morajo 

soočiti tudi z novo politiko države, ki podporo podjetjem pri izvozu drastično zmanjšuje, kljub temu 
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da kar 49 odstotkov podjetji meni, da donacije zelo veliko pripomorejo k realizaciji njihovih 

projektov v državi prejemnici pomoči in da bi kar 72 odstotkov vprašanih podjetij svojo dejavnost 

ob podpori širilo na nove trge. Prav tako po mnenju CMSR podjetja pri diverzifikaciji izvoza ovira 

omejevanje na tisto regijo, kjer za slovenska podjetja ni značilno različne poslovne kulture (saj je 

za njih pomembna ovira drugačna poslovna kultura). Ta regija (Jugovzhodna Evropa) predstavlja 

namreč le minimalen del svetovnega trga, poleg tega je poslovanje na teh trgih povezano z 

visokimi tveganji na drugih področjih. 

 

Glede na rezultate raziskave je razvidno, da v primeru ko podjetja razmišljajo o potrebnih 

informacijah, pravilno ocenjujejo, da so najbolj pomembne informacije o bilateralnem sodelovanju 

Slovenije z izbrano državo, prognoze gospodarskih gibanj in sektorske analize. Pri tem se podjetja 

večinoma zanašajo predvsem na lastne vire informacij – lokalna predstavništva in lastne analize, 

sledijo prosto dostopne informacije na spletu. Podjetja, ki svoje analize naročajo pri raziskovalnih 

institucijah so še vedno v manjšini. Razlog za to, da podjetja niso pripravljena plačati za analize je 

deloma v nezaupanju in nepoznavanju določenih raziskovalnih institucij, deloma pa v tem, da 

podjetja od analize pričakujejo tudi konkretne finančne učinke. Ocenjujemo, da ni zadostno 

omogočati dostop do ustreznih in koristnih informacij, temveč je potrebno podjetja tudi izobraziti o 

tem kakšne informacije dejansko potrebujejo ter kako in kje jih pridobijo, saj le slaba polovica 

anketiranih podjetij ve, kako jim pridobljene informacije konkretno koristijo do te mere, da se splača 

vanje investirati. Pri poplavi prosto dostopnih a nepreverjenih, napačnih in neprimerljivih ter včasih 

kontradiktornih informacij je za slovenske izvoznike ključno, da imajo dostop do zanesljivih 

informacijskih virov. Zanesljivi in med državami, regijami in sektorji primerljivi viri ne morejo biti 

brezplačni, morajo pa biti dostopni po sprejemljivi ceni, kar je poslanstvo CMSR.  

 

Analiza je pokazala, da CMSR in skupina SID banke lahko delno zagotovita ustrezno podporo 

slovenskim izvoznikom in da je pomembno to podporo v slovenskem prostoru ohranjati. Na 

področju informacij o tujih trgih si bo CMSR skladno z zaključki analize prizadeval, da bo podjetja 

natančneje seznanil z različnimi vrstami analiz, ki jih nudi, hkrati pa svoje analize še bolj prilagodil 

potrebam podjetij. Za slovenske izvoznike je pomembno, da imajo možnost brezplačnega dostopa 

do osnovnih informacij o tujih trgih, ki pa morajo biti kakovostne in medsebojno primerljive, in 

nujno, da dobi Slovenija PSLO (Private Sector Liaison Officer) institut za posredovanje informacij o 

razpisih.  

 

Analiza opozarja na potrebe, ki jih sistem podpore spodbujanja mednarodnega gospodarskega 

sodelovanja Slovenije mora zadovoljevati v mednarodnem konkurenčnem okolju. Šele ko bo 

sistem zadovoljivo deloval, bomo na CMSR lahko pripravili analizo o tem ali in kako poslovanje in 

vodenje podjetij vpliva na slovensko gospodarsko rast.  


