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1 UVOD

V okviru narodnega gospodarstva so bila ravno trgovska podjetja prva, ki so se odzvala na
procese konsolidacije in koncentracije v dejavnosti, ki jih je narekovala potreba po eko-
nomiji obsega. Za slovenska podjetja v trgovini na drobno je bilo zato obdobje zadnjih
deset let izredno zahtevno in turbulentno. Posebej srednja podjetja in tista, ki po svojih
značilnostih ustrezajo opisu srednjih podjetij, so bila najbolj podvržena konkurenčnim
pritiskom na trgu. Imena, kot so Živila Kranj, Vele Domžale, Koloniale, Potrošnik, Me-
talka, Izbira itd., so že izginila ali pa še izginjajo s seznamov najuspešnejših trgovskih
podjetij. Zadnje obdobje združevanj je Živila pripojilo Mercatorju, Vele in Koloniale pa
Tušu iz Celja. Tržnemu vodji Mercatorju sledi Spar, njemu Tuš. Na četrto mesto po trž-
nih deležih se je v letu 2005 uvrstila Era. 

Širitev, rast in razvoj podjetja Ere d.d. iz Velenja je bila v zadnjih desetih letih dosežena
predvsem na podlagi širitve lastne maloprodajne mreže in kapitalskega ter interesnega
povezovanja podjetij. Kapitalsko povezovanje manjših podjetij v regiji je pospeševalo
rast, ki jo je Era sicer dosegala s svojo osnovno dejavnostjo – širitvijo lastnih trgovin. Po-
vezovanje v interesna združenja in partnerstva je podjetju ohranjalo sposobnost in zmož-
nost konkuriranja na trgu skozi cenovno politiko, ki je zahtevala dobre izhodiščne pogo-
je v nabavi trgovskega blaga.

Podjetja, ki so želela ostali pomembni igralci na trgu, so morala najti pot za še hitrejšo rast
in razvoj, saj je domači trg po svojih značilnostih že prehajal v zrelostno fazo. Širitev in
vstop na trge sta za Ero d.d. koncem 90. let pomenila ključen korak za zagotavljanje do-
volj hitre rasti in razvoja v zelo dinamični panogi trgovine. Usmeritev na trge JV Evrope
na podlagi odpiranja predstavništev v Bosni, Srbiji, poslovanja in spoznavanja trga na Hr-
vaškem ter priprav na vstop v Črno goro so bili zametki bodoče strateške usmeritve pod-
jetja na te trge. Nakup podjetja Skopski Saem v Makedoniji, aktiviranje maloprodajnih ak-
tivnosti v Črni gori ter nakup večinskega deleža podjetja Tornado Bakin d.o.o. iz Karlovca
v začetku leta 2003 so bili prvi koraki k uresničevanju te strategije. Na ta način je inten-
zivni razvoj na trge JV Evrope postal za Ero eden najpomembnejših strateških ciljev.

Po vstopu na hrvaški trg je pričela Era z intenzivnim razvojem maloprodajne mreže, kar
ji je zagotavljalo organsko rast, vendar pa je dinamika na trgu kmalu pokazala, da rast na
podlagi razvoja maloprodajne mreže lastnih trgovin ne dosega potrebne rasti tržnega de-
leža. Razvoj podjetja se je znašel v isti razvojni fazi, v kakršni je bila Era d.d. manj kot de-
setletje poprej. 

Leto 2005 je bilo za Ero prelomno leto. Vstop v Evropsko unijo je razlike v ekonomiji ob-
sega med domačimi podjetji še bolj poudaril, vstop na slovenski in hrvaški trg pa so in-
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tenzivno pripravljali tudi diskontni trgovci. V začetku leta je Era preko svojega hčerin-
skega hrvaškega podjetja prevzela še eno hrvaško podjetje iz skupine CBA Trgohit s se-
dežem v Čakovcu. Projekcije skupnega nastopa dveh hrvaških podjetih so kazale sinergi-
je v kapitalu, nabavi in znanju. Ob polletju je Era d.d. ustvarila že skoraj polovico poslov-
nih prihodkov izven meja Slovenije in je skupno zaposlovala 2.912 zaposlenih, od tega
na Hrvaškem že več kot 1.000. Nadaljne širitve so zahtevale dinamičen investicijski ci-
kel, povračila na vložena sredstva pa so zaradi pritiskov na cene in agresivnih napadov
tržnih pozicij prihajala vse počasneje. Podjetje je izčrpalo lasten investicijski potencial,
hiter razvoj pa je zahteval dodaten kapital, katerega tudi matično podjetje Era d.d. ni mo-
glo več zagotavljati. Posledično je sredi leta 2005 Era Mercatorju prodala najprej svoje
premoženje na Hrvaškem, konec leta je tej prodaji sledil še slovenski del. 

V magistrskem delu želim prikazati ozadje te pomembne managerske in poslovne odlo-
čitve. Hkrati želim odgovoriti na vprašanji, zakaj in kdaj za podjetje v trgovini na drob-
no nastopi faza, ki narekuje potrebo po tako koreniti spremembi razvojne strategije. 

Po uvodu tako v drugem poglavju najprej opisujem značilnosti srednjih podjetij ter s pri-
merom opisa razvojne poti Ere poskušam pojasniti podobnosti med značilnostmi Ere in
vsebinskom opisom razvojne poti srednjih podjetij. Poglavje nadaljujem z opisom proce-
sov internacionalizacije v trgovini, obravnavam načine vstopa na tuje trge ter posebej
vstope slovenskih trgovskih podjetij na trge JV Evrope oz. na hrvaški trg, ki je kmalu po-
stal za naša podjetja najzanimivejši vstopni trg. 

V tretjem poglavju na podlagi PEST analize analiziram vplive makrookolja države Hrvaš-
ke. Trgovska organizacija, ki vstopa na tuji trg, ima pred seboj velik izziv določiti in pred-
videti strukturne spremembe v svojem tržnem okolju, da bi pravilno usmerjala in prila-
gajala svoje strateške usmeritve. 

V četrtem poglavju poskušam na podlagi SWOT analize opredeliti strateške prednosti
Ere in posledično njeno strateško pozicioniranje. Podlaga za to mi bo analiza struktur-
nih sil oz. Porterjeva analiza. Med strukturnimi silami sta za podjetja v trgovini na drob-
no in uspešnost njihovih maloprodajnih strategij najpomembnejši in največji sili obna-
šanje potrošnikov in konkurentov na trgu, zato sta ti dve silnici v tem poglavju tudi naj-
podrobneje opisani. 

V poglavju o segmentiranju predstavljam rezultate raziskave o nakupnih navadah Erinih
potrošnikov, ki sem jo izvedla v letošnjem letu. Posebej bom prikazala rezultate o ugo-
tovljeni lojalnosti trgovskim znamkam in o poznavanju ter zaupanju vanje. 

Poglavje o maloprodajnih strategijah zaključujem z združitvijo spoznanj iz prejšnjih pogla-
vij z argumenti, ki potrjujejo nujnost spremembe Erine razvojne maloprodajne strategije. 
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2 SLOVENSKA PODJETJA V TRGOVINI NA DROBNO

2.1 Razvoj trgovine na drobno v Sloveniji 

Slovenska trgovina in podjetja znotraj nje so bila v okviru gospodarstva prva, ki so se od-
zvala na globalne pojave povezovanja in koncentracije kapitala ter prepoznala prednosti
ekonomije obsega. Ti procesi so se pojavljali in prepletali bolj ali manj intenzivno že več
kot desetletje. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je pomenil nov mejnik v razvoju trgovi-
ne v Sloveniji. Dodaten pritisk na konkurenčnost, ki so ga ob vstopu na slovenski trg na-
povedovali diskontni trgovci, je domača trgovska podjetja usmeril k ponovnemu razmiš-
ljanju o svojih celovitih in znotraj njih maloprodajnih strategijah. Ekonomija obsega, in-
ternacionalni izvori blaga, tržni delež ter finančni in kadrovski viri so postali ključni pri
odločanju o tem, kdo bo sposoben ostati na trgu in kljubovati prihodu konkurenčnih
podjetij iz ostalih delov Evrope (Buble et al., 2003, str. 99).

Oblikovanje celovitih strategij, ki nudijo in bodo podjetjem nudila dobro osnovo za traj-
no konkurenčno prednost, je ključnega pomena za uspešno delovanje na domačih kot
tujih trgih. Trgovska podjetja v Sloveniji so v zadnjih letih že dala in še vedno dajejo po-
seben poudarek implementiranju strateških povezovanj in strategijam rasti, kot so raz-
voj trga, produktno-tržna diverzifikacija in konglomeratna diverzifikacija. Ostra koncen-
tracija v trgovinski dejavnosti v Sloveniji je povzročila še večjo agresivnost po večanju
tržnega deleža domačih podjetij in posledično usmeritev v razvoj in širitev na trge JV
Evrope. Usmerjenost podjetij na delovanje izven domačega trga je spremljalo nenehno
vprašanje, ali lahko hitra rast na tujih trgih nadomesti relativno slabšanje konkurenčne
pozicije na domačem trgu. 

2.2 Srednje podjetje v trgovini na drobno 

2.2.1 Vsebinski opis srednjih podjetij

Za predstavitev načina razvoja srednjih podjetij v trgovini na drobno v Sloveniji je potre-
ben najprej vsebinski opis glavnih značilnosti.

Prašnikar, Cirman, Milenković, Pahor (2003, str. 19) vsebinsko opisujejo srednje podjet-
je z naslednjimi značilnostmi: Za srednja podjetja je značilen večji vodstveni tim. Pod-
jetje razvije poslovne funkcije in uveljavi jasnejšo razmejitev med izvedbenimi in štabni-
mi funkcijami. Svoje področje delovanja razširi na več dejavnosti in se pozicionira na
mednarodnih trgih kot nišni igralec. Poslovodenje je običajno v rokah najetih manager-
jev. V nasprotju z velikimi so srednja podjetja manj diverzificirana. Lažje opredelijo svo-
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je cilje in o njih laže informirajo zaposlene. Srednja podjetja so močneje vpeta v okolje
in uveljavljajo tipičen model vodenja, t.i. prosvetljeni paternalizem. Gre za način vode-
nja, kjer je vodja učinkovit pri oblikovanju kulture podjetja, ki temelji na jasno oprede-
ljenih vrednotah, načelih in ciljih. Vodje delegirajo avtoriteto na učinkovit način, čeprav
meje odgovornosti niso vedno natančno določene. V financiranje srednjih podjetij se po-
leg koriščenja lastnih virov največ vključujejo banke. Trg kapitala običajno v financiranju
srednjih podjetij nima pomembnejše vloge. 

Tri najpomembnejše lastnosti srednjega podjetja so naslednje: prvič, da je vloga podjet-
nika v njih še velika, pomen pridobiva transformacijski vodja, število zaposlenih je še ob-
vladljivo; drugič, da so srednja podjetja praviloma nišni igralci in se umeščajo na trg na
podlagi sposobnosti, ki izhajajo iz specifičnih naložb zaposlenih v podjetje in tretjič, da
imajo zaradi večje informacijske asimetrije kot pri velikih podjetjih otežen dostop do zu-
nanjih finančnih virov in zato večje težave pri financiranju svojih razvojnih načrtov (Pra-
šnikar in drugi, 2003, str. 7).

Srednje podjetje je uspešno, če ima posebne sposobnosti, ki mu omogočajo oblikovanje
konkurenčne prednosti. Oblikovanje teh sposobnosti temelji predvsem na posebni vlogi
podjetnika in zaposlenih. Če posebnih sposobnosti srednje podjetje ne razvije, ga konku-
renca izloči in postane lokalni oskrbovalec. Če pa so za ohranitev in oblikovanje konku-
renčnih prednosti potrebne večje in bolj tvegane naložbe, dobivajo značilnosti velikih
podjetij. Velikost podjetja kot konkurenčno prednost lahko srednja podjetja uveljavljajo
tudi s povezovanjem v ustrezna omrežja podjetij. Srednje podjetje, ki raste proti velike-
mu, to dosega zlasti s širitvijo trga, bolj uporablja zunanje finančne vire in zunanje spe-
cialiste managerje (Prašnikar in drugi, 2003, str. 14).

V Sloveniji je mnogo srednjih podjetij nastalo s privatizacijo nekdanjih družbenih podje-
tij in ostaja odprto vprašanje njihove nadaljnje razvojne poti. Večina slovenskih podjetij
se je v procesu lastninskega preoblikovanja odločila za prevladujoč model interne privati-
zacije. Ključna spremenljivka med prevladujočim notranjim in prevladujočim zunanjim
lastništvom je bila vrednost družbenega kapitala (Prašnikar, Svejnar, 2000). Podjetja so se
za interni odkup odločila, če so bila v času privatizacije dovolj ‘majhna’, da je zaposlenim
v privatizacijskem procesu uspelo pridobiti prevladujoč lastniški delež. Tipično slovensko
podjetje s prevladujočo interno lastniško strukturo v Sloveniji po lastnostih ustreza opisu
srednjih podjetij, navedenim v prejšnjih odstavkih. Zaradi modela privatizacije je lastniš-
tvo v teh podjetjih razpršeno. Zato praviloma nimamo opraviti s podjetnikom lastnikom,
kakršnega običajno najdemo v srednjih podjetjih, v njegovi odsotnosti je alokacijsko funk-
cijo prevzel transformacijski vodja (manager). Večina srednjih podjetij v Sloveniji je moč-
no usmerjena na izvozne trge (Prašnikar in drugi, 2003, str. 24).
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2.2.2 Primer podjetja Ere d.d.

Era je primer podjetja, katerega značilnosti so v veliki meri podobne opisanim značilno-
stim srednjih podjetij. Opis njene razvojne poti je iz istega razloga podrobneje predstav-
ljen v nadaljevanju. 

Začetki podjetja pod imenom Era segajo v leto 1969, ime pa je povzemalo tri glavna področ-
ja takratnega delovanja podjetja: elektroindustrija, rudarstvo in agrarija. Po letu 1993 je pod-
jetje oblikovano kot delniška družba z dvema tržnima enotama: živila in neživila. Program
lastninskega preoblikovanja v letu 1995 je podjetju omogočil izpeljavo procesa lastninjenja,
na podlagi katerega so imeli zaposleni možnost pridobiti prevladujoč lastniški delež.

Rast skupine Era se je odražala v pozitivni in strmi rasti vseh kazalcev poslovanja. Čisti
prihodki od prodaje so tako iz dobrih 10 mia SIT v letu 1998 zrasli na dobrih 60 mia SIT
v letu 2004, rast pa se je napajala predvsem s širitvijo maloprodajne dejavnosti. Število
zaposlenih se je povečalo iz manj kot 800 zaposlenih v letu 1998 na kar 2.700 v letu
2004. Po letu 2000 je Era močno intenzivirala tudi materialno naložbeno dejavnost, kar
je posledično vplivalo na rast donosa iz poslovanja, čistega dobička ter na rast kapitala.

Hitra rast osnovne dejavnosti je vodila družbo k oblikovanju koncernskega načina vode-
nja skupine, ki je omogočala konsolidacijo in racionalizacijo poslovanja in se je pokaza-
la v povečanju produktivnosti na zaposlenega, znižanju stroškov poslovanja družbe in
pospešenemu razvoju. Družba je oblikovala večji vodstveni tim in zasnovala jasno stra-
tegijo, vizijo, vrednote ter kulturo podjetja, temelječo na spodbujanju podjetništva, ko-
munikativnosti, znanja in visoke motiviranosti zaposlenih. V financiranje naložb je Era
vključevala poleg lastnih virov predvsem banke.

Povezovanje v interesna združenja in partnerstva je podjetju ohranjalo sposobnost in
zmožnost konkuriranja na trgu ob cenovni politiki, ki je zahtevala ugodne izhodiščne po-
goje v nabavi trgovskega blaga. Po interesnem združenju GIZ ABC, ki je združevalo ve-
letrgovce in maloprodajo, se je po pripojitvi okoliških lokalnih trgovcev k Eri oblikovalo
gospodarsko interesno združenje SUMA 2000, katere člani so bili štirje pomembnejši
slovenski trgovci: Živila Kranj, Vele Domžale, Koloniale Maribor in Era Velenje. Ker je s
prevzemi svoj položaj krepil tudi tržni vodja Mercator, je bil cilj združenja postaviti učin-
kovit drugi steber slovenske trgovine.

Hiter razvoj in pospešena konsolidacija v dejavnosti trgovine sta od podjetij, ki so želela
ostali pomembni igralci na trgu, zahtevala še hitrejši tempo rasti in razvoja. Širitev in
vstop na tuje trge je za Ero koncem 90. let pomenila ključen korak za zagotavljanje dovolj
hitre rasti in razvoja v zelo dinamični panogi trgovine. Usmeritev na trge JV Evrope na
podlagi odpiranja predstavništev v Bosni, Srbiji, poslovanja in spoznavanja trga na Hrvaš-
kem ter priprav na vstop v Črno goro so postali zametki kasnejše strateške usmeritve pod-
jetja na te trge. Nakup podjetja Skopski Saem v Makedoniji, aktiviranje maloprodajnih ak-
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tivnosti v Črni gori ter nakup večinskega deleža podjetja Tornado Bakin d.o.o. na Hrvaškem
v začetku leta 2003 so potrdili resnost podjetja pri uresničevanju te strateške usmeritve. 

Celotno trgovinsko dejavnost v Sloveniji so v letu 2004 zaznamovali vstop Slovenije v
Evropsko unijo, pritiski globalizacije, poslovna partnerska povezovanja, reorganizacija in
konsolidacija dejavnosti. Vsi ti procesi so pričeli Ero obračati v smer iskanja novih dejav-
nosti z večjo dodano vrednostjo. Rezultat iskanja novih tržnih niš je bila v letu 2004 us-
tanovitev skupnega mešanega podjetja z italijanskim podjetjem Eurospin. S tem kora-
kom je Era vstopila na področje diskontne prodaje. 

Leto 2005 je bilo za Ero prelomno leto. V začetku tega leta je preko svojega hčerinskega
hrvaškega podjetja Era Tornado prevzela podjetje iz skupine CBA Trgohit s sedežem v
Čakovcu. Prevzeto podjetje je bilo po organiziranosti in dejavnosti povsem komplemen-
tarno Eri Tornado, projekcije skupnega nastopa na trgu pa so pokazale sinergije v naba-
vi, kapitalu in znanju. Ob polletju je tako Era d.d. ustvarila že polovico poslovnih prihod-
kov izven meja Slovenije in je v skupini zaposlovala skupaj 2.912 zaposlenih, od tega jih
je bilo samo na Hrvaškem 1.000, preostalih 162 pa v Črni gori in Makedoniji. 

Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo so se konkurenčni pogoji poslovanja za podjetja še
bolj zaostrili. Izkoriščanje ekonomije obsega in internacionalni izvori v nabavi trgovske-
ga blaga so postali nujni za ohranjanje velikosti tržnega deleža. Ostra konkurenca na tu-
jih trgih in hitra koncentracija v dejavnosti sta omejevala tržne priložnosti in diktirala
ostre cenovne vojne ter politiko nizkih maržnih stopenj trgovskih podjetij. Dobri poslov-
ni rezultati kot pričakovani učinek širjenja na tuje trge so prihajali prepočasi zaradi po-
treb po hitri širitvi in nenehnih investicijah, da bi podjetje raslo dovolj hitro in ohranja-
lo svoj položaj na trgu. Investicijski potencial podjetij na tujih trgih je bil omejen z veli-
kostjo kapitala ter vrednostjo lastnih nepremičnin, zrelost trga in ostra konkurenca v
Sloveniji sta namreč omejila zmožnosti Ere za prepotrebno korporacijsko financiranje
investicij podjetij v tujini. Posledično se je Era v letu 2005 odločila, da svojo maloprodaj-
no dejavnost združi skupaj s strateškim partnerjem, ki bo s tem korakom in s tako pove-
čanim tržnim deležem predvsem na Hrvaškem postal eden ključnih igralcev na trgu. 

2.3 Proces internacionalizacije 

Podjetja se za vstop na tuji trg odločajo iz različnih vzrokov, odločitev za usmeritev na
posamezen trg pa je odvisna od značilnosti posameznega trga. Na to, kam bodo podjetja
usmerila svoje internacionalne trgovske aktivnosti, v veliki meri vpliva geografska do-
stopnost in bližina trgov, njihova kulturna posebnost ter stopnja ekonomskega razvoja
tujega potencialnega trga (Alexander, 1997, str. 12). 
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Maloprodajna podjetja se sama po sebi lahko razvijajo na podlagi lastnega inovativnega ali
pa sposojenega (z nekega drugega trga ali od nekega drugega podjetja v isti dejavnosti)
koncepta razvoja. Na tej razvojni poti gredo podjetja običajno skozi naslednje tri faze: 

a) Ustanovitev: v tej fazi podjetje eksperimentira s konceptom in sčasoma razvije
format ali maloprodajno obliko, ki zadosti trenutnim tržnim potrebam.

b) Ekspanzija na domačem trgu: v tej fazi trgovec razširi poslovanje geografsko zno-
traj domačega trga. Maloprodajni format (oblika) bo prišel v konflikt z ostalimi tr-
govskimi podjetji, ki delujejo znotraj istega trga in uporabljajo isti format.

c) Zrelost: v tej fazi trgovec doseže točko, kjer nadaljnja rast na domačem trgu ne bo
več prinesla pričakovanih učinkov oz. zgolj omejene efekte. Na tej stopnji je geo-
grafski trg z vidika tega podjetja pokrit.

Kot kaže spodnja shema, se spoznanje internacionalnih priložnosti lahko pojavi v kate-
rikoli fazi razvoja maloprodajnega podjetja na domačem trgu. Nekatere internacionalno
najbolj pomembne maloprodajne oblike so se v podjetjih pojavile v relativno zgodnjih fa-
zah razvoja. Poleg razvojne faze na domačem trgu je za podjetje ključnega pomena tudi
sposobnost za internacionalizacijo (Alexander, 1997, str 136).

Shema 1: Razvoj maloprodajnega podjetja do faze internacionalizacije

Vir: Alexander, 1997, str. 135.

Pri opredeljevanju motivov podjetij za internacionalizacijo nam pomaga naslednja ma-
trika, ki kaže štiri osnovne pozicije motivacijske strukture:

a) Avtohtono: trgovec je na domačem trgu dosegel točko razvoja, kjer je zrelostna
faza tega trga nepomembna, njegova dejavnost pa ima znotraj globalnega okolja
omejen potencial. 
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b) Reaktivno: trgovec je dosegel točko razvoja domačega trga, kjer je zrelostna faza
trga pomembna, njegova dejavnost pa ima znotraj globalnega trga omejen po-
tencial.

c) Ekspanzivno: trgovec je dosegel točko razvoja domačega trga, kjer je zrelostna
faza trga pomembna, njegova dejavnost pa ima znotraj globalnega trga precejšen
potencial.

d) Proaktivno: trgovec je dosegel točko razvoja domačega trga, kjer je zrelostna faza
trga nepomembna, njegova dejavnost pa ima znotraj globalnega trga precejšen po-
tencial.

Shema 2: Motivacijska struktura v procesu internacionalizacije

Vir: Alexander, 1997, str. 133.

Internacionalizacija se lahko pojavi znotraj katerekoli od teh pozicij, vendar pa bo faza
razvoja trgovskega podjetja in posledično narava njegovega internacionalnega razvoja
odvisna od pozicije, ki jo zaseda v času procesa internacionalizacije (Alexander, 1997, str.
134).

Največja slovenska podjetja v trgovini na drobno so v zadnjih desetih letih razvijala in
oblikovala med seboj po vsebini zelo podobne maloprodajne oblike (formate), razlikova-
la pa so se predvsem po zunanji podobi, bolj ali manj inovativnem marketingu, usmeri-
tvah v ostale tržne segmente ponudbe po cenovni politiki. Relativna majhnost domače-
ga trga in hiter prehod v zrelostno fazo trga sta podjetja prisilila, da so se usmerila v in-
ternacionalni razvoj ali v diverzifikacijo ponudbe. 

Za najpomembnejša in hkrati največja slovenska trgovska podjetja praviloma velja, da je
zanje faza zrelosti domačega trga zelo pomembna, glede na razlike v velikosti teh podje-

- 8 -



tij pa je različen tudi njihov potencial znotraj globalnega trga. Tako so se Mercator, Mer-
kur in Era na podlagi različnih mehanizmov internacionalizacije1 med prvimi usmerili v
strategijo vstopa na tuje trge (skoraj izključno na trge JV Evrope), medtem pa so se Spar,
Tus in Vele v večini še vedno posvečali izkoriščanju ostalih tržnih segmentov ter širitvi
ponudbe na domačem trgu (franšizing, cash&carry-ji, specializirane prodajalne). Na ta
način so krepili tržne deleže in se pripravljali na prevzeme in združitve na domačem
trgu, prav tako pa tudi na neodložljivi in organiziran prihod diskontnih trgovcev. 

2.3.1 Način vstopa trgovskih podjetij na tuji trg

Osnovni pristopi, ki jih trgovska podjetja uporabljajo pri vstopu na tuje trge, so direktna
investicija, skupna vlaganja, strateško partnerstvo in franšizing (Levy in Weitz, 2001, str.
188). Slovenska podjetja so na tuje trge vstopala skoraj izključno s pristopom tuje direkt-
ne investicije.2

Podjetja investitorje na tujem trgu pogosto privlačijo nizke prodajne cene aktive, nižja
cena dela, potencialno višja ekonomska rast, prenos dobičkov in ostale prednosti vstopa
na novi trg. Potencialni investitor ima tako predvsem naslednje cilje: prodaja na rasto-
čem trgu, vstop na trg pred konkurenco, poceni produkcija in izvoz na ostale trge.

Managerji praviloma niso nagnjeni k tveganju in se o investiranju ne odločajo, dokler se
ne pojavi t.i. iniciativna sila, kar pa je lahko zunanji predlog, bojazen pred izgubi obsto-
ječega trga, uspešen nastop konkurenčnega podjetja na tujem ali ostra konkurenca s stra-
ni tujih podjetij na domačem trgu, ki podjetje prisili k iskanju novih poslovnih priložno-
sti. V primeru tuje direktne investicije podjetja v odločitvenem procesu tehtajo različne
faktorje, ki vplivajo na odločitev. Ključni faktorji lokacije tuje direktne investicije so
tako:

• velikost tržišča države gostiteljice,
• vhodni stroški (naravni viri in cena delovne sile),
• investicijsko tveganje, vezano na politično in ekonomsko okolje države.
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1 Mehanizmi za internacionalizacijo na podlagi strategij vstopa na trg se tipično nahajajo v:
• prevzemih ali združitvah,
• franšizingu,
• notranji ali organski ekspanziji,
• skupnih vlaganjih – angl. Joint Venture (Kent in Omar, 2003, str. 135).
2 Tuja investicija pomeni lastništvo tujega premoženja v zamenjavi za finančno povračilo (angl. financial

return), kot so obresti in dividende. Tuja investicija ime dve pojavni obliki: direktna in portfolio inves-
ticija (Daniels, Radebaugh, 2001, str. 11). Direktna investicija je mednarodni premik kapitala, ki preč-
ka meje običajno takrat, kadar je pričakovani donos (upoštevajoč faktor tveganja in stroške prevzema)
višji v ciljni državi, kot v državi s sedežem podjetja. Poleg premika kapitala pa investitor vedno trans-
ferira tudi druge tipe sredstev: managerje, stroškovne kontrolne sisteme, rezervacije …



Ko podjetje pretehta faktorje lokacije tuje direktne investicije, nastopi faza raziskovalne-
ga procesa, ki obravnava državno politiko, ekonomijo, zakonodajo, socialno okolje, infra-
strukturo, sledi pa ji faza odločitve o investiranju. Pred sklepno fazo odločitve se projekt
modificira v skladu s pogajanji najprej znotraj podjetja, potem pa še z zunanjimi partner-
ji. Na odločitev vplivajo še pripadnost, socialne strukture in odnosi moči v podjetju (Da-
mijan, 2001, str. 15).

Pri odločanju o nastopu na tujem trgu trgovska podjetja prav tako tehtajo med prodajo
neposredno preko izvoza ali pa preko lastne podružnice v tujini, pri investiranju pa med
nakupom že uveljavljenega podjetja in gradnjo novega podjetja. V nadaljevanju so opisa-
ni argumenti za vsako od obeh možnosti: 

a) Razlogi za nakup/prevzem na trgu že uveljavljenega podjetja:

• Težavnost prenosa nekaterih sredstev v tuje podjetje ali pridobitev teh sredstev na
lokalnem trgu za novoustanovljeno podjetje (predvsem iskanje novih zaposlenih,
če je stopnja brezposelnosti nizka) je eden izmed razlogov, da podjetje prevzemnik
pridobi ne samo usposobljeno delovno silo in lokalni managerski potencial, tem-
več tudi že postavljeno organizacijsko strukturo.

• Podjetje pridobi ‘dobro ime’ ali prepoznavnost blagovne znamke, kar je še posebej
pomembno pri marketinških aktivnostih na trgu množičnih proizvodov, velja pa
zlasti takrat, ko so stroški in tveganje oblikovanja nove blagovne znamke veliki.

• Prevzeto podjetje, ki je na lokalnem trgu močno odvisno od sredstev financiranja
lokalnih finančnih institucij, bo imelo veliko lažji dostop do potrebnega kapitala,
ker ga lokalne institucije v primerjavi z novim podjetjem spremljajo in zato dobro
poznajo (Daniels in Radebaugh, 2001, str. 280).

b) Razlogi za izgradnjo/ustanovitev novega podjetja:

• V primeru, da podjetje investira na tujem trgu, kjer ni konkurence ali pa je ta zelo
slaba, nima možnosti najti primernega obstoječega podjetja za nakup. 

• Lokalne oblasti lahko preprečujejo prevzeme, ker želijo vzpodbujati konkurenco
na trgu in imajo strah pred prevlado tujih podjetij na domačem trgu.

• Potencialna podjetja za prevzem lahko posedujejo občutne probleme, ki se odraža-
jo v slabih medsebojnih in poslovnih odnosih, blagovne znamke so lahko slabo
predstavljene ali pozicionirane, prav tako so lokacije poslovnih enot lahko slabo
vzdrževane ali slabo locirane. 

• Managerji matičnega podjetja lahko le s težavo sodelujejo z obstoječo vodstveno
ekipo v prevzetem podjetju. 

• Velikokrat lahko podjetje bistveno lažje pridobi finančna sredstva pri bankah za iz-
gradnjo novih enot kot za rekonstrukcijo obstoječih (Daniels in Radebaugh, 2001,
str. 281).
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Z vidika poslovnih tveganj so slovenska podjetja v investicijskem procesu precej pozor-
nosti pri prvi naložbi na območje nekdanje Jugoslavije namenjala predvsem izbiri nači-
na vstopanja. Tveganost naložb je razlog, da so kot vstopno strategijo največkrat upora-
bila vstop z ustanovitvijo novega podjetja. Svoje prve naložbe so slovenska podjetja fi-
nancirala skoraj izključno z lastniškim kapitalom bodisi samega podjetja ali s sredstvi nji-
hovega lastnika (Damijan P., 2001).

2.3.2 Vstopi slovenskih podjetij na hrvaški trg

Slovenska podjetja so po letu 1990 nove naložbe na tuji trg pogosto usmerjala na območ-
je nekdanje Jugoslavije, najpogosteje v Hrvaško. V tem obdobju je bilo zaradi znanih do-
godkov zelo tvegano vlagati v ostala območja nekdanje Jugoslavije, zato je delež naložb v
Hrvaško znašal 45 % vseh naložb v tem obdobju. Prevladovale so naložbe v trgovinske
obrate (37 %), sledijo naložbe v proizvodne obrate (28 %) in predstavništva (19 %). Med
naložbami v trgovinske obrate so prevladovale naložbe v izboljšanje prodajne mreže
(Prašnikar in drugi, 2001, str. 162, 173).

Trgovska podjetja so imela naložbe v dveh valovih. Prvi val je bil takoj po osamosvojitvi,
ko so na hrvaškem trgu nekatera podjetja začela oblikovati trgovsko mrežo (Merkur).
Drugi val poteka od leta 1999, ko so Mercator, Era, Tuš in Petrol začeli sistematično pro-
dirati na jugovzhodne trge. 

Era se je pri vstopu na hrvaški trg odločila za nakup na trgu že uveljavljenega podjetja
Tornado Bakin iz Karlovca. S tem je vstopila v podjetje s postavljeno organizacijsko
strukturo, usposobljeno in motivirano delovno silo ter lokalno poznanim imenom uspe-
šnega trgovskega podjetja. S strateško povezavo v interesno združenje maloprodajnih tr-
govcev, skupino CBA, si je zagotovila dobre izhodiščne nabavne pogoje, s prevzemom us-
pešnega in zdravega podjetja pa je pridobila dostop do dodatno potrebnega kapitala za fi-
nanciranje nadaljnjega razvoja preko lokalnih finančnih institucij. 

Mercator je vstop na hrvaški trg pričel z ustanovitvijo lastnega podjetja Mercator Hrvat-
ska in z odprtjem prvega dela Mercatorjevega centra v Puli spomladi leta 2000. V juniju
2001 je odprtju centra sledil nakup trgovskega podjetja Sloboda v Veliki Gorici, ki je leta
2002 postala del podjetja Mercator Hrvatska. Odpiranje trgovskih centrov v Zagrebu,
Splitu, Čakovcu, Karlovcu in ostalih večjih mestih po Hrvaški je nadaljevanje Mercator-
jeve strategije postati pomemben trgovec na hrvaškem trgu. 

Poleg Mercatorja in Ere sta se na pot na hrvaški trg podala še Merkur in Tuš iz Celja.
Merkur je kot prvi trgovec vstopil na hrvaški trg, vendar je z intenzivno širitvijo malo-
prodajne mreže dosegel največ ravno v zadnjih letih. Po odprtju edinega trgovskega cen-
tra v Rijeki, se je s hrvaškega trga v letu 2005 umaknil Tuš in s tem zaključil samostojno
razvojno pot na Hrvaškem. 
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2.4 Procesa koncentracije in konsolidacije v trgovini na drob-
no v Sloveniji in na trgih JV Evrope

Koncentracija na področju trgovine na drobno se razlikuje glede na posamezen sektor:
največja je na področju prodaje izdelkov vsakdanje rabe (fast moving consumer goods),
vedno večja postaja na področju centrov z neživili (elektronika, drogerije, naredi sam
prodajalne). Uspešne trženjske strategije so povečale koncentracijo tudi na področju ob-
lačil, obutve, deloma tudi na področju pohištva. Na področju cvetja, izdelkov za gospo-
dinjstvo in časopisov pa ostaja koncentracija še vedno na nizki stopnji (M+M Planet Re-
tail, 2002, str. 1).

V Sloveniji vodilni trije trgovci skupaj dosegajo danes 80 % tržni delež, medtem ko je
položaj v ostalih državah JV Evrope precej drugačen in je trg z vidika števila trgovcev
bolj razdrobljen. Na Hrvaškem deset vodilnih trgovcev skupaj dosega 45 % tržni delež,
v Srbiji in Črni gori ima šest vodilnih trgovcev 16 % tržni delež, v Romuniji ima prvih
deset 9-odstotni tržni delež in v Bolgariji prvih šest trgovcev skupaj 9-odstotni tržni de-
lež. Na Hrvaškem ima vodilni položaj domači Konzum, ki je razširjen v vseh hrvaških
regijah, njegov tržni delež pa je 17,3-odstoten, na drugem mestu pa je vodilni v segmen-
tu cash&carry, in sicer Getro s 7,3 % odstotnim tržnim deležem. Sledita nemška trgov-
ca Kaufland s 5,4 % in Bila s 5,1-odstotnim tržnim deležem. V Srbiji in Črni gori na vo-
dilnih mestih najdemo domače trgovce, in sicer Maxi s 5-odstotnim tržnim deležem,
Rodic MB s 4,5-odstotnim in C Market s 4,2-odstotnim tržnim deležem (Vresk, 2005,
str. 14).

Veliki trgovci se lahko širijo na podlagi organske rasti ali s prevzemi. Organska rast je po-
stopna, zato je z vidika urada za varstvo konkurence manj nadzorovana in omejevana,
medtem ko so pripojitve in prevzemi nenadni in kot takšni zahtevajo večjo pozornost to-
vrstnih uradov. Trgovci na drobno se velikokrat poslužujejo pripojitev in prevzemov, saj
vse trgovine na drobno v veliki meri prodajajo podobne izdelke vsakodnevne potrošnje.
Pripojitev dveh trgovskih verig je smiselna, organizacija centralizirane nabave pa ne pri-
naša dodatnih težav (Sedej, 2003, str. 384).

Proces koncentracije lastništva v trgovini na drobno je aktiven že od zgodnjih devetde-
setih let, v obdobju pred in po procesu vključitve Slovenije v Evropsko unijo pa je postal
še izrazitejši. Najavljen organiziran prihod diskontnih trgovcev je pritisk na koncentra-
cijo v panogi še dodatno okrepil. Po prevzemu kranjskih Živil s strani Mercatorja ter Ve-
leja in Kolonial s strani Tuša je postalo odprto vprašanje nadaljevanja samostojne poti
tudi za Ero. Do nakupa Erinega premoženja na Hrvaškem, v Makedoniji, nato pa tudi v
Sloveniji s strani Mercatorja je prišlo v jeseni 2005. 
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3 ANALIZA OKOLJA

Z analizo okolja želim predstaviti najprej širše makrookolje, v naslednjem poglavju pa
tudi mikrookolje države3 Hrvaške. Cilj analize je predstaviti okolje, v katerega je vstopi-
la Era, ter analizirati njegovo delovanje ter vplive na poslovanje in strateško usmerjenost
tega podjetja. 

Eden velikih izzivov za katerokoli trgovsko organizacijo je določiti ali predvideti struk-
turne spremembe v svojem tržnem okolju z namenom pravočasno izpeljati potrebne
strateške prilagoditve. Neuspeh pri teh aktivnostih lahko povzroči dolgoročne težko pre-
mostljive slabosti na konkurenčnem trgu ali celo popolni neuspeh ob nastopu na trgu.
Tržna okolja v razvitih državah kot v državah v razvoju doživljajo in bodo doživljala ob-
čutne spremembe zaradi vpliva različnih trendov, kot so tehnologija, socialne razmere,
rastoči dohodek potrošnikov, poglobljena pričakovanja, razvoj logističnih institucij (Kay-
nak, 1988, str. 51).

V nadaljevanju analiziram makrookolje s t.i. PEST analizo. V okviru analize posebej
obravnavam vplive politično-pravnih, tehnoloških, socialnih, demografskih in najobšir-
neje predvsem ekonomskih sil, ki vplivajo na oblikovanje in uresničevanje zastavljene
maloprodajne strategije trgovskega podjetja. V poglavju o konkurenčnih prednostih Ere
analiziram mikrookolje podjetja s Porterjevim modelom strukturnih silnic, ki vplivajo na
poslovanje družbe. 

3.1 Analiza makrookolja – PEST analiza

3.1.1 Politično-pravno okolje

Hrvaška je z vidika obstoječih pravnih regulativ naklonjena tujim vlagateljem. Z začetki
pogajanj za članstvo v Evropski uniji se Hrvaška pripravlja na vstop na skupen evropski
trg, ki ga z vidika trgovine zaznamujejo predvsem prost pretok blaga, ljudi in kapitala.
Hrvaška je koncem devetdesetih let postala za tuje vlagatelje zelo zanimiva in je v samo
nekaj letih pritegnila številne tuje vlagatelje (Metro, Kaufland, Billa, Ipercoop ...), ki so
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3 Maloprodajna podjetja morajo na podlagi analize okolja razlikovati tipe zunanjih sil, ki izhajajo iz
makro in mikro okolja (Kent in Omar, 2003, str. 32):
• Makrookolje opisuje širše okolje, v katerem delujejo podjetja, in vključuje ekonomske, socialne,

demografske, pravne in tehnološke sile. Predstavlja najširše državne usmeritve in politike v družbi,
gospodarstvu, pravni in politični regulativi. 

• Mikrookolje vključuje tiste aspekte zunanjega okolja, ki na podjetje vplivajo bolj direktno kot drugi
zaradi njihove tesne povezave z notranjim delovanjem podjetja. To okolje določa konkurente,
dobavitelje, potrošnike, trg dela, finančne instituceje …



začrtali resno strategijo širitve na tem trgu. Investicije v državo je dodatno pospeševala
naložbam ugodna davčna politika, ki je postala zanimiva tudi za slovenske vlagatelje.

3.1.2 Demografsko in sociološko okolje

Stopnja rasti velikosti trga se zadnjih trideset let zmanjšuje, ker imajo družine v povpreč-
ju manj otrok. Na rast populacije, ki je pomembna za rast na trgih maloprodaje, vpliva-
ta še stopnja življenjskega pričakovanja in neto migracijska vrednost. Z rastjo življenjske
dobe postaja populacijska baza večja, vendar pa celotna populacijska osnova raste z upo-
časnjeno stopnjo rasti, kar pomeni, da se bodo morala maloprodajna podjetja soočiti z
obstoječo velikostjo trga z ostalimi konkurenti. 

Spremembe v starostni porazdelitvi prebivalstva močno vplivajo na nakupovalne vzorce
populacije. S staranjem prebivalstva, spreminjanjem obstoječe politike socialne varnosti,
ekonomskih trendov, ki se odražajo v stopnjah zaposlenosti oz. nezaposlenosti, se spre-
minjajo segmenti znotraj starostnih skupin. 

Med sociološkimi vplivi so najpomembnejši naslednji trendi v okolju: rastoča izobrazbe-
na raven, status prebivalcev, prirastek gospodinjstev in spreminjajoča se narava dela. Z
višanjem izobrazbene ravni se spreminjajo potrošnikov osebni dohodkovni potencial,
pristop k nakupu in nakupne navade, ki bodo skupno povzročali vse večjo zahtevnost po-
trošnikov. Obratovalni čas trgovin in ponudba, namenjena manjšim skupnostim ali sam-
skim, bosta postala pomemben razlikovalni dejavnik v ponudbi določenega trgovca. Za
trgovska podjetja je pomembno, da pravočasno prepoznajo spremembe v teh segmentih
in jim prilagodijo ponudbo in oglaševalske akcije (Kent in Omar, 2003, str. 34).

3.1.3 Ekonomsko okolje

Hrvaška je s stabilizacijskim programom leta 1994 in s protiinflacijsko politiko dosegla
znižanje inflacije, stabilizacijo maloprodajnih cen, stabilno kupno moč domače valute
kune ter stabilni devizni tečaj, kar so bili glavni faktorji, ki so gospodarstvo ločili od dol-
goročnih neugodnih tendenc razvoja hrvaškega gospodarstva. Ta začetni pozitivni trend
pa ni bil spremljan z dolgoročnimi merili, kot so nižanje deleža države v bruto domačem
proizvodu (BDP), uravnoteženem proračunu, stimulativnimi in nižjimi davčnimi stop-
njami, hitrejši privatizaciji, prestrukturiranju bank in državnih podjetij (občutno preve-
lika in neučinkovita) ter primerni in učinkoviti zakonodaji. Cena za ta drugi neuspeh je
bila za Hrvaško dolgo trajajoča recesija. 

V reševanju pritiskajočega ekonomskega problema brezposelnosti je za Hrvaško v seda-
njem obdobju ključen dinamičen razvojni ritem, ki bo temeljil na rasti izvoza na makro
in mikro ravni in ne toliko na domači potrošnji, kar pomeni zniževanje javne porabe z
55 % na 40 % BDP-ja. Na mikroekonomski ravni je v tem obdobju pomembno strokovno
izpopoljnjevati upravljavsko in managersko osebje in jim omogočiti spoprijemanje z iz-
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zivi novega tržnega okolja. Podjetniška klima mora postati in ostati spodbudna s podpo-
ro učinkovitega zakonodajnega aparata, kreditne institucije pa ustrezno zavarovane. S
procesom približevanja Hrvaške Evropski uniji in z ustrezno dinamiko okolja, ki bo pri-
vlačno za tuji kapital, bi Hrvaška morala v letih do leta 2010 dosegati letno stopnjo rasti
BDP-ja 6–7 %, kar bi zagotavljalo 3 % letno stopnjo rasti zaposlenosti in produktivnosti
(Bujas, 2002, str. 55).

3.1.3.1 Gospodarska rast

Grafa 1 in 2: BDP na prebivalca (v EUR) in realna stopnja rasti BDP-ja za Hrvaško v ob-

dobju do 2004:

Vir: Hrvaška narodna banka, 2005.

V obdobju od 1990 do 1994 je bruto domači proizvod Hrvaške upadel za približno 40 od-
stotkov. Gospodarstvo se je začelo krepiti po koncu vojne in z vzpostavljanjem politične
stabilizacije v regiji. K izboljšanju gospodarske slike in rasti bruto domačega proizvoda
sta prispevali predvsem rast prihodkov od turizma in industrijske proizvodnje. Stopnja
rasti bruto domačega proizvoda je strmoglavno padla v letu 1999. Stopnja inflacije je v
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letu 2000 zrasla na 7,4 odstotka, primanjkljaj državnega proračuna je dosegel 7,4 odstot-
ka uradnega BDP-ja, primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance pa 8 odstotkov BDP-
ja. Po recesiji leta 1999 je hrvaško gospodarstvo hitro okrevalo, predvsem zaradi razcve-
ta turistične dejavnosti, povečanja osebne porabe in investicij. Na rast osebne porabe je
med drugim vplival prihod tujih bank, ki so pospešile rast osebne porabe s potrošniškimi
posojili. Neposredne investicije so se povečale predvsem zaradi privatizacijskega proce-
sa ter zaradi vlaganja v infrastrukturo. 

V letu 2003 je bila stopnja rasti bruto domačega proizvoda še na relativno visoki ravni
in je znašala 4,6 odstotka. Rast je bila v prvi polovici leta hitrejša predvsem zaradi po-
večanja investicijske potrošnje in pozitivne razlike neto izvoza blaga in storitev. Gospo-
darska rast se je v zadnjih treh mesecih leta 2003 upočasnila, trend padanja se je nada-
ljeval v letu 2004, ko je dosegla stopnjo rasti 3,8 odstotka, za leto 2005 pa se napovedu-
je še nižja stopnja rasti in se bo po ocenah gibala med 3,2 in 3,6 odstotka. Na negativen
trend v gospodarski rasti so vplivali predvsem upadanje proizvodnje investicijskih do-
brin (slabitev domačega povpraševanja po teh dobrinah), upadanje uvoza kapitalnih do-
brin in v začetku leta 2005 tudi počasnejša rast proizvodnje dobrin, namenjenih široki
potrošnji, kar kaže na prav tako oslabljeno domače povpraševanje po teh dobrinah
(ISEE, 2004, str. 2).

3.1.3.2 Cene

Graf 3: Povprečna letna stopnja inflacije v % v obdobju 1996–2004

Vir: Hrvaška narodna banka, 2005.

Inflacija je na Hrvaškem4 dosegla najvišjo stopnjo zadnjih pet let v letu 2000, ko je te-
meljna stopnja inflacije znašala v povprečju 4,6 odstotka in se je v naslednjem letu, kljub
pritiskom na rast cen zaradi povečevanja cen nafte, znižala na 1,7 odstotka. Na realizira-
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no nižjo inflacijo v letu 2002 so vplivali predvsem: umirjena rast plač, znižanje carin za-
radi zunanjetrgovinske liberalizacije in povečana konkurenca v trgovini na drobno. Niz-
ka stopnja inflacije je zabeležena tudi v letu 2003, ko je znašala 1,8 odstotka, v letu 2004
pa je nekoliko porasla na 2,1 odstotka. 

3.1.3.3 Zaposlenost in plače

Eden velikih izzivov hrvaške vlade je ravno zmanjševanje stopnje brezposelnosti, ki je še
vedno na relativno visoki ravni. Prestrukturiranje velikih družbenih podjetij je število
brezposelnih povečevalo, rast v sektorju malih in srednjih podjetij pa je potekala prepo-
časi, da bi poskrbela za zadostno število novih delovnih mest. V letu 2002 je brezposel-
nost dosegla najvišjo stopnjo in je znašala 22,3 odstotka po modelu administrativne stop-
nje brezposelnosti. V letu 2003 se je zmanjšala za 3,2 odstotne točke in je znašala 19,1
odstotka, v letu 2004 pa se je znižala za nadaljnjo 1,1 odstotno točko na 18 odstotkov, na
kar je vplival pozitiven trend v gospodarski dejavnosti države v tem obdobju. Anketna
stopnja zaposlenosti je bila v letih 2002 in 2003 na približno enaki ravni, spremenila pa
se ni niti v letu 2004. 

Grafa 4 in 5: Stopnja brezposelnosti in neto plača v USD in HRK Hrvaške v obdobju

1996–2004

Vir: Gospodarska zbornica Hrvaške, 2005.
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Vir: Hrvaška narodna banka, 2005.

Povprečna neto plača v HRK po letih raste in je v letu 2004 znašala 4.173 HRK. Rast neto
plače, merjena v USD, je precej bolj umirjena.  

3.1.3.4 Zunanji dolg in plačilna bilanca

Zunanji dolg Hrvaške se je v letu 2002 povečal bolj, kot je bilo pričakovano, in je dose-
gel raven 15 mrd EUR ali 62,2 % uradnega bruto domačega proizvoda. Konec leta 2003
je dosegel 19,8 mrd EUR ali 77,6 % bruto domačega proizvoda. Kljub opozorilu Medna-
rodnega monetarnega sklada je dolg zrasel močno tudi v letu 2004, in sicer na 22,7 mrd
EUR oz. kar 82,1 % bruto domačega proizvoda. V strukturi dolga prevladuje država, sle-
dijo ji banke in nato podjetja.

Graf 6: Saldo tekočega računa plačilne bilance v % BDP-ja v obdobju 1996–2004

Vir: Gospodarska zbornica Hrvaške, 2005.

Vse od leta 1995 ima tekoči račun plačilne bilance primanjkljaj. Po obdobju zniževanja
primanjkljaja tekočega računa v letih 2000 in 2001 se je v letu 2002 primanjkljaj znova
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bistveno povečal na celih 8,7 % uradnega bruto domačega proizvoda. Po letu 2002 se
trend nekoliko izboljšuje. Primanjkljaj nastaja zaradi primanjkljaja v blagovni menjavi.

3.1.3.5 Neposredne tuje naložbe

Graf 7: Višina neposrednih tujih naložb na Hrvaškem v obdobju 1996–2004 (v mio USD)

Vir: Gospodarska zbornica Hrvaške, 2005.

Da je Hrvaška vedno bolj zanimiva za tuje vlagatelje, potrjuje raven naložb, ki se je v de-
setih letih povečala desetkrat (iz 114 mio USD v letu 1995 na 1,076 mio USD v letu
2004). Hrvaška je v zadnjih letih med vodilnimi tranzicijskimi državami glede na priliv
neposrednih tujih naložb. Največ tujih naložb je v zadnjih desetih letih prišlo iz držav
Evropske unije. Slovenija je med tujimi vlagatelji na sedmem mestu, pomembnejše dr-
žave vlagateljice so predvsem Avstrija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska; za
Slovenijo pa še Velika Britanija, EBRD in Švica. V zadnjem desetletju so investitorje naj-
bolj zanimale investicije v telekomunikacije (24,5 % vlagateljev), finančno posredovanje
(22,8 %) in proizvodnjo farmacevtskih proizvodov z 12,8-odstotnim deležem tujih inve-
sticij. Trgovina na drobno je pomemben delež zavzela nekoliko kasneje, in sicer je v letu
2003 zasedla drugo mesto s 16,9-odstotnim deležem investicij takoj za vlaganji v nakup
in prodajo nepremičnin – 19,4 % v letu 2003 (Benko, 2004, str. 4).

Ključna spoznanja o gibanjih makroekonomskih kazalcev lahko strnemo v naslednje
ugotovitve:

• Stopnja rasti BDP-ja je bila v obdobju 2001–2003 med 4 in 5 %, v letu 2004 se je
znižala na raven 3,8 %, predvidevanja za leto 2005 kažejo na znižanje na raven do
3,6 %.

• Ključen dejavnik rasti je v dejavnosti gradnje in obnove predvsem zaradi intenziv-
nih investicij v cestno infrastrukturo in v gradnjo s strani prebivalstva.

• Osebna potrošnja se je upočasnila in raste v povprečju na ravni 3,4 %.
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• V primerjavi z letom 2001 je celotna realizacija v trgovini na malo zrasla za 22,3 %.
V letu 2003 je porasla za 7,8 %, v letu 2004 pa je bila stopnja rasti realizacije v tr-
govini na malo v porastu le še za 3,6 %, kar kaže na stagnacijo v dejavnosti.

• Povprečne realne neto plače nadaljujejo rast in so v prvem četrtletju leta 2004 do-
segale stopnjo rasti 4,2 % (trgovina na malo).

• Zunanji dolg, ki je že na relativno visoki ravni, je nadaljeval z rastjo in dosegel šte-
vilko 22,6 mrd EUR konec leta 2004.

• Inflacija je v letu 2003 znašala 1,8 %, v letu 2004 pa nekoliko več, in sicer 2,1 %. 
• Brezposelnost se je zadnja leta zniževala, kljub temu pa je odstotek brezposelnih oseb

še vedno precej visok (19,1 % v letu 2003 in 18 % v letu 2004). V letu 2005 je bila
mesečna stopnja brezposelnosti v povprečju višja kot v primerljivem obdobju lani,
vendar pa se je v mesecu juliju že znižala na nivo prejšnjega leta, in sicer na 17 %).

Poleg ugodnih gospodarskih gibanj vplivajo na podjetja v trgovini na drobno tudi t.i. eko-
nomski trendi v okolju, ki vplivajo na način obnašanja potrošnikov, in sicer: 

• Rast dohodka: Z rastjo dohodka gospodinjstev raste razpoložljivi dohodek, ki pa
ne raste enakomerno po skupinah ali posameznih razredih, in je definiran kot
osebni dohodek, zmanjšan za osebne davke. 

• Osebni prihranki: Na raven povpraševanja po blagu oz. potrošnji vpliva gibanje
trenda v prihrankih prebivalstva. Spremembe v naložbeni politiki prebivalstva ima-
jo vpliv na splošno raven potrošnje. 

• Ženske v delovni sili: Večanje števila žensk v agregatu delovne sile pozitivno vpli-
va na razpoložljivi dohodek gospodinjstev. 

• Široka uporaba kreditnih instrumentov: Ponudniki kreditnih kartic so povzroči-
li, da raven zadolžitve prek kreditnih kartic raste mnogo hitreje od rasti dohodkov
prebivalstva, in so prispevali k rasti maloprodajne potrošnje (Kent in Omar, 2003,
str. 34).

3.1.4 Tehnološko okolje 

Tehnološko okolje podjetij v trgovini na drobno zaznamujejo razvoj na področju inter-
netnega poslovanja, logistične in skladiščne funkcije, ki omogočajo racionalizacijo po-
slovanja skozi nove modele izbire in definiranja logističnih poti, optimizacijo naroča-
nja in količine zalog, spremljavo stanja ter spremljanje uspešnosti poslovanja. Informa-
cijski sistemi za celovito podporo poslovanju so postali nujnost tudi za podjetja v malo-
prodaji. 
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4 KONKURENČNE PREDNOSTI IN STRATEŠKO
POZICIONIRANJE ERE

4.1 Konkurenčne prednosti Ere na Hrvaškem 

4.1.1 Analiza strukturnih sil konkurenčnega okolja – Porterjeva
analiza

Poglavje o konkurenčnih prednostih pričenjam s Porterjevim modelom, ki podaja razu-
mevanje petih strukturnih sil, ki oblikujejo konkurenčno okolje ter tako vplivajo na do-
bičkonosnost v dejavnosti, hkrati pa tudi na nastop posameznega podjetja v tej dejavno-
sti. Strukturne sile po Porterju so: stopnja tekmovalnosti med podjetji v panogi, nevar-
nost vstopa novih konkurentov, pritisk substitutov, pogajalska moč kupcev in pogajalska
moč dobaviteljev (Kent in Omar, 2003, str. 88).

Shema 3: Model strukturne analize po Porterju

Vir: Kent in Omar, 2003, str. 88.

Strateške priložnosti se le redko najdejo v resursih znotraj podjetja ali znotraj svoje po-
stavljene organizacijske strukture. Priložnosti se nahajajo najpogosteje v vsakodnevni
realnosti nenehno spreminjajočega se okolja. Med strukturnimi silami sta za podjetja v
trgovini na drobno in uspešnost njihovih maloprodajnih strategij najpomembnejši in
največji naslednji dve sili iz okolja, ki sta tudi obširjeno predstavljeni v nadaljevanju:
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• Obnašanje potrošnikov, ki ima in bo imelo občuten vpliv na prihodnost malopro-
dajnega podjetja. Trgovec mora razumeti determinante nakupovalnega obnašanja
potrošnikov tako, da lahko spremlja tudi najmanjše spremembe v tem obnašanju in
razvije primerne strategije.

• Obnašanje konkurence oz.: kako se bodo tekmujoča maloprodajna podjetja obna-
šala, bo imelo velik vpliv na izbor najbolj primerne strategije, ki jo naj trgovec raz-
vija. Podjetja morajo razviti konkurenčne strategije, ki jih ni lahko preseči ali kopi-
rati (Dunne, Lusch, Griffith, 2002, str. 56).

V nadaljevanju opisujem konkurenčnost v panogi na podlagi analize panoge trgovine na
drobno Hrvaške, ki ji sledi ocena tekmovalnosti med obstoječimi podjetji v panogi. 

4.1.2 Analiza panoge – predstavitev dejavnosti trgovine na
drobno Hrvaške

Agregatni podatki za trgovino na drobno Hrvaške kažejo izredno dinamiko v dejavnosti
v obdobju zadnjih deset let, še posebej pa se je dejavnost razvijala po letu 2000. Promet
v trgovini na malo je dosegal najvišje stopnje rasti v obdobju 2000–2004, v letu 2001 je
tako zrasel glede na leto 2000 za 6 odstotnih točk, v letu 2002 pa že za 22,3 odstotne
točke glede na predhodnje leto, ko je bila dinamika v dejavnosti največja. V letu 2003 se
je promet nekoliko umiril, stopnja rasti prometa v trgovini na malo se je povečala za 7,8
odstotnih točk. V letu 2004 se trend umirjenosti nadaljuje, stopnja rasti se je povečala le
še za 3,6 odstotne točke. Za leto 2005 se ne napoveduje večjih sprememb v stopnji rasti
prometa v trgovini na drobno v primerjavi s preteklim letom. Dinamika v stopnji rasti
prometa v trgovini na drobno Hrvaške kaže na postopno umirjanje trga in na začetek
prehoda trga v zrelejšo fazo.

Graf 8: Promet v trgovini na malo, realni indeksi v obdobju 1996–2004

Vir: Gospodarska zbornica Hrvaške, 2005.
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Podobno je dinamiki v rasti prometa sledila tudi dinamika v številu zaposlenih v dejav-
nosti trgovine na malo. Zanimivo je, da je v istem obdobju dosegla največjo porast Hr-
vaška tudi v višini povprečne realne neto plače zaposlenih v tej dejavnosti. Neto plače so
v obdobju med 2001 in povprečjem prvega četrtletja leta 2005 zrasle kar za 25,6 odstot-
kov. Največji skok v realnih neto plačah je zabeležen v letu 2002, ko so se plače zvišale
kar za 9,3 odstotne točke v primerjavi s predhodnim letom. V naslednjih dveh letih je
stopnja rasti znašala približno 6 %. Trgovina na malo je v letu 2001 zaposlovala 15,1 %
vseh zaposlenih oseb na Hrvaškem. Delež je v letu 2002 porasel na 15,6 %, v letu 2003
na 16,3 %, v letu 2004 pa je znašal že 17 % vseh zaposlenih oseb v narodnem gospodar-
stvu te države.

Graf 9: Povprečna neto plača in število zaposlenih v deležu vseh zaposlenih na Hrvaškem

v obdobju 2001–IV/2005

Vir: Hrvaška gospodarska zbornica, 2005.

Tabela 1: Trgovina na Hrvaškem v številkah (1998–2004) 

*Produktivnost na zaposlenega = celotni prihodki/število zaposlenih

Vir: Zavod za statistiko Hrvaške, 2004.

Delež trgovine v BDP-ju se po letu 1999 ponovno povečuje vzporedno z rastjo celotne tr-
govinske realizacije, celotnih prihodkov in števila zaposlenih, kar se odraža v višanju
produktivnosti na zaposlenega. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Delež trgovine v BDP (v %) 10,0 8,4 8,6 9,5 10,1 10,2 10,1

Celotna trgovinska realizacija (mio HRK) 150.411 144.742 159.299 153.439 180.890 205.645 n/a

Celotni prihodki (v mio Kn) 97.971 98.099 109.375 124.629 148.709 n/a n/a

Število zaposlenih (v 000) 156,0 153,2 150,2 159,4 165,4 177 187

Produktivnost na zaposlenega* 628,0 640,3 728,2 781,9 899,1 n/a n/a



Tabela 2: Tržni deleži po tipih trgovinskih oblik po regijah v letu 2004

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Hipermarketi so skoncentrirani skoraj izključno v Zagrebu in njegovi okolici ter v nekaj
preostalih velikih mestih po državi. Enako velja za cash&carry-je medtem, ko male pre-
hrambene trgovine ravno obratno prevladujejo po skoraj vseh ostalih področjih. Super-
marketi so prisotni v največjem deležu na področju centralne Hrvaške. 

Graf 10: Delež tipov trgovinskih oblik v letih 2000–2004

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

V obdobju 2000 do 2004 raste z najvišjo stopnjo rasti delež supermarketov (17 % v letu
2000, 43 % v prvi polovici leta 2004) predvsem zaradi hitrega upadanja deleža malih
prehrambenih trgovin (70 % v letu 2000 in samo še 41 % v prvi polovici leta 2004). De-
lež hipermarketov raste zelo počasi (3 % v letu 2004), delež cash&carry-jev pa se je v
letu 2003 glede na preteklo leto povišal za 3 odstotne točke, v prvi polovici leta 2004 je
tako znašal 9 %.
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Trgovska 
veriga

Hrvaška 
skupaj

Zagreb in
okolica

Centralna
Hrvaška

Severni 
Jadran Slavonija Dalmacija

Hipermarketi 3,2 10,1 0,2 2,7 0,7 1,0

Cash&Carry 8,8 19,9 2,4 9,6 5,4 4,5

Supermarketi 43,3 29,4 51,4 40,6 44,6 42,6

Male prehra.
trgovine 40,5 33,9 42,2 43,1 45,6 48,3

Ostalo 4,2 6,7 3,7 4,0 3,7 3,6



Tabela 3: Vrednost nakupa in frekvenca nakupov na Hrvaškem v prvi polovici leta 2004

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

V obdobju od januarja do junija 2004 je povprečno hrvaško gospodinjstvo kupovalo krat-
kotrajne izdelke najpogosteje do sedaj (natančno vsak 1,3-tji dan). Povprečni hrvaški po-
trošnik nakupuje 23,4 dni v mesecu, povprečno hrvaško gospodinjstvo pa porabi 96,96
HRK pri posameznem nakupnem obisku. V mesecu dni porabi povprečno hrvaško gos-
podinjstvo 2.268,90 HRK za potrošnjo kratkotrajnih izdelkov.

Distribucija izdatkov gospodinjstev v nadaljevanju kaže, da gospodinjstva še vedno sko-
raj 40 % izdatkov namenijo za hrano, pijačo in tobak, sledijo transportne storitve, izdat-
ki za energijo in potrebščine za dom (ca 13 %), oblačila in obutev (ca 10 %), izobraževa-
nje, zabava, šport in rekreacija (ca 3 %), najmanj pa gospodinjstva namenjajo proizvo-
dom za zdravje in osebno nego, in sicer v povprečju le slab odstotek.

Graf 11: Distribucija izdatkov gospodinjstev po strukturi potrošnje v obdobju 1998–2002

Vir: Statistični zavod Hrvaške, 2004.
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Frekvenca nakupa (vsak x dan) 1,3

Povprečno število nakupovalnih dni v mesecu 23,4

Povprečna vrednost nakupa v HRK 96,96

Povprečna mesečna poraba po gospodinjstvu (HRK) 2.268,90



4.1.2.1 Analiza konkurentov v dejavnosti

Tabela 4: Tržni deleži v trgovskih podjetjih na drobno po regijah (prva polovica leta 2004)

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Zgornja tabela prikazuje razporeditev tržnih deležev trgovskih podjetij na drobno po re-
gijah Hrvaške. Razporeditev kaže, da deset največjih trgovskih verig predstavlja 60,3 %
trga maloprodaje, posamezne trgovske verige pa so zelo neenakomerno razporejene po
posameznih regijah. Daleč najbolj skoncentrirana je po pričakovanju regija Zagreba in
okolice, najmanj pa področje Severnega Jadrana in Slavonije. Od slovenskih podjetij sta
vidno rast na trgu dosegala predvsem Mercator in Era. Mercator je s trgovskimi centri
pokril predvsem Zagreb z okolico ter večja mesta (Pula, Split, Rijeka, Čakovec ...). Pod-
jetje Era je s svojo maloprodajno verigo pokrivalo predel okoli Zagreba do Karlovca pa
vse do Istre. 
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Trgovska 
veriga

Hrvaška 
skupaj

Zagreb in
okolica

Centralna
Hrvaška

Severni 
Jadran Slavonija Dalmacija

Konzum 17,3 30,2 7,3 9,9 17,1 19,5

NTL 7,7 1,9 4,0 5,7 3,7 28,6

CBA 7,6 0,0 10,2 3,7 15,9 8,6

Getro 7,3 16,1 2,0 7,8 5,4 4,4

Kaufland 5,4 3,4 9,9 4,2 4,6 3,4

Billa 5,1 4,5 7,2 9,4 2,1 2,3

KTC 5,0 1,2 11,2 0,0 10,0 0,0

Mercator 2,1 6,6 0,2 2,7 0,0 0,6

Metro 1,5 3,8 0,4 1,3 0,0 0,0

Era Tornado 1,3 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0

Ipercoop 1,3 4,6 0,1 0,0 0,7 0,4

Skupaj 61,6 72,3 52,5 44,7 59,5 67,8

Ostala 
podjetja 39,7 27,6 47,5 55,4 40,5 32,1

Po regiji 100,0 26,2 19,2 16,2 16,4 22,0



Tabela 5: Gibanje tržnih deležev 10 največjih trgovskih podjetij na Hrvaškem (2000–2004)

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Gibanje tržnih deležev vodilnih hrvaških podjetij v dejavnosti trgovine na drobno kaže,
da vsa podjetja utrjujejo svoj položaj na trgu, saj je njihov skupni tržni delež v letu 2002
znašal 37,1 %, v prvi polovici leta 2004 pa so ista podjetja skupaj pokrivala že skoraj 50 %
celotnega trga. Ker prvih 10 podjetij še vedno obvladuje le polovico trga, lahko sklepamo
na intenzivno koncentracijo v dejavnosti v prihodnjem obdobju, ko si bodo glavni igral-
ci poskušali razdeliti trg. 

Podatki kažejo, da je Era na Hrvaškem v prvi polovici leta 2004 dosegala zgolj tržni de-
lež v višini 1,3 %. V drugi polovici leta 2004 je Era odprla velik in sodoben trgovski cen-
ter v Samoboru in v začetku leta 2005 prevzela podjetje Trgohit iz Čakovca, tako da je
ob polletju velikost skupnega podjetja že dosegla skoraj 40 % tržnega deleža celotne sku-
pine CBA. Tudi ostala podjetja, predvsem Konzum, Kaufland in Getro v zadnjem času hi-
tro krepijo tržne deleže. S prevzemom članice CBA Minaco d.o.o. je poskočila v rasti tudi
Billa. 

Podjetja s pretežno domačim lastništvom (Kerum, KTC, Plodine, članice CBA) na drugi
strani rastejo vse počasneje v primerjavi s podjetji, ki so v tuji lasti. Podjetjem s pretežno
domačim lastništvom primanjkuje svežega investicijskega potenciala pa tudi znanja ter
poznavanja sistemskih rešitev, ki bi jim pomagale in omogočale hitrejšo organsko rast.
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Podjetje/Leto 2000 2001 2002 2003 1. pol. 2004

Konzum 6,6 8,0 9,4 15,1 17,3

Getro 4,5 5,2 7,6 8,0 7,3

Kaufland - - 1,8 3,0 5,4

Billa 0,7 2,8 4,4 5,0 5,1

KTC 3,1 4,6 5,4 6,7 5,0

Presoflex n/a 2,1 2,3 2,3 2,4

Mercator - 1,1 3,1 2,1 2,1

Kerum 1,7 2,0 1,5 1,2 1,7

Metro - - 0,7 1,4 1,5

Era Tornado - - 0,5 0,9 1,3

IperCoop - - 0,9 0,5 1,3

Skupaj 16,6 25,8 37,1 45,3 50,4

Ostale verige 83,4 74,2 62,9 54,7 49,6



Pričakovati je, da bodo v prihodnjih letih poskušala v svoji dejavnosti najti strateške part-
nerje, ki bodo nadaljevali rast in razvoj teh podjetij. Napovedi potrjuje tudi podatek, da
so imela mala trgovska podjetja v letu 1999 70 % tržnega deleža hrvaške trgovine na
drobno. V letu 2003 se je njihov delež znižal na 30–35 %, pričakuje pa se, da bo do leta
2005 ta delež padel na vsega 5–10 % celotnega skupnega deleža na trgu. 

Tabela 6: Najuspešnejša podjetja v letu 2003, rangirana po celotnih ustvarjenih prihodkih

v HRK

Vir: Privredni Vjesnik, priloga, 2004.

Tabela prikazuje razvrstitev podjetij v trgovini na drobno v Hrvaški po skupni realizaci-
ji. Med večjimi podjetji manjkajo podatki za trgovsko verigo Kaufland. Hrvaška Era se je
po rang listi konkurenčnih trgovskih podjetij uvrstila na petnajsto mesto v letu 2003 po
celotni realizaciji v tem letu, dosegla pa je najvišjo stopnjo dobičkonosnosti prihodkov
(kar 1,69 %). Med velikimi podjetji, ki so v tem letu izkazala negativen rezultat, so iz-
ključno podjetja s tujim lastništvom (Metro, Mercator, Ipercoop). 

V pričakovanju intenzivnosti konkurence tržni vodja Konzum utrjuje svoj tržni delež
predvsem s prevzemi lokalnih podjetij (v letu 2004 Mediator) in razvojem veleprodajne-
ga formata Velpro, s čimer je dodatno zaostril bitko na področju trgovine na veliko. Kot
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Podjetje Štev. zaposlenih Prihodki Dobiček po davkih Dobiček v prihodkih

Konzum 6.078 5.776.277.000 32.159.309 0,56 %

Getro 1.429 2.086.816.000 5.018.915 0,24 %

Metro 804 1.097.109.000 0

Billa 718 974.128.000 398.411 0,04 %

KTC 644 959.933.000 6.433.133 0,67 %

Pevec 800 952.485.000 3.642.863 0,38 %

Mercator 1.151 936.867.000 0

Kerum 755 736.842.000 6.540.675 0,89 %

Plodine 443 639.513.000 5.072.045 0,79 %

Presoflex 521 510.738.000 4.234.286 0,83 %

Tommy 597 508.248.000 1.755.628 0,35 %

Studenac 417 480.079.000 3.247.410 0,68 %

IperCoop 475 457.657.000 0

Era Tornado 319 450.719.000 7.596.754 1,69 %



rezultat tega se je nekoliko bolj proti maloprodajnim potrošnikom usmeril v letu 2004
tudi Getro, ki s tem izgublja na percepciji klasičnega cash&carry trgovca. Največjo rast
je realizirala nacionalna veriga Konzum in ohranja mesto vodilnega podjetja na trgu, de-
loma tudi skozi ekspanzijo v Slavoniji in Dalmaciji v letu 2003. Vidno rast je dosegel v
zadnjem obdobju Kaufland, ki je po vstopu na trg v letu 2002 postal tretja največja trgov-
ska veriga v manj kot dveh letih, stabilno na drugem mestu pa ostaja Getro, tržni vodja
v segmentu cash&carry-jev.

Če povzamemo dogajanja v dejavnosti trgovine na drobno, lahko potrdimo, da je trgov-
ski sektor v zadnjem desetletju in pol doživel velike spremembe, ki so se odrazile tako v
sektorju trgovine kot v obnašanju potrošnikov. 

Značilnosti konkurenčnega okolja trgovine na drobno so: 
• Rastoči pritisk velikih trgovskih verig, ki trg obvladujejo predvsem z močnimi in

velikimi trgovskimi centri na najboljših lokacijah v večjih mestih. 
• Pomanjkanje strateškega in dolgoročno orientiranega trgovinskega razvojnega

načrta dejavnosti in siva ekonomija ogrožata rast in razvoj manjših podjetij v trgo-
vini na drobno.

• Koncentracija v dejavnosti je zelo izrazita, posledično je tržni delež desetih vodil-
nih trgovskih podjetij zrasel s samo 26 % v letu 2001 na skoraj 50 % v prvi polovi-
ci leta 2004.

• V državi načelno vlada bojazen glede usode hrvaške industrije iz razloga, ker veli-
ke trgovske verige načeloma preferirajo blago iz tujih izvorov, velikokrat iz izvorne
države trgovskega podjetja. Zato poskušajo domača trgovska podjetja (z različnimi
aktivnostmi) zgraditi pri potrošnikih konkurenčno prednost s ponudbo domačega
blaga. 

• Navkljub dobri začetni razvojni prednosti domačih trgovskih podjetij v primerjavi
s tujimi konkurenti (poznavanje domače zakonodaje in navad potrošnikov) doma-
ča podjetja prednosti niso izrabila. Šele ko so tuje verige bolj ali manj vzpostavile
svoj tržni položaj na trgu, so se začeli domači trgovci aktivno povezovati, da bi iz-
boljšali svoje trže deleže in dosegli boljše pogajalske pozicije pri dobaviteljih (zdru-
ženja CBA, NTL ...).

• Sektor trgovine na drobno je v celoti sestavljen iz 30.000 enot, ki so porazdeljene
med podjetja (37,5 %) in obrtnike (62,5 %). Sektor zaposluje 99.500 zaposlenih,
od tega podjetja zaposlujejo 62,5 % zaposlenih, obrtniki pa 37,5 % celotnega števi-
la zaposlenih v sektorju maloprodaje.

• Republika Hrvaška je razdeljena na 6.700 občin, od tega 3.800 občin nima trgov-
skih enot posebnega tipa in so poseljene s skoraj 600.000 prebivalci. V nasprotju s
tem pa več kot 2,5 milijonov prebivalcev živi v približno 80-ih občinah in tu je
skoncentrirana glavnina konkurenčnih trgovinskih podjetij.

• V primerjavi z izrednim razvojem in popularnostjo v Zahodni Evropi, na Hrvaškem
še vedno ni pravih diskontnih trgovcev, svoj prihod na Hrvaško pa je že zasnoval
Lidl (Progressive, 2005, str. 19).
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4.1.1.2 Analiza potrošnikov v trgovini na drobno na Hrvaškem

V nadaljevanju prikazujem izsledke raziskave, ki prikazuje nakupne navade hrvaških
gospodinjstev.5 Analiza prikazuje, kako pogosto potrošniki opravljajo velike in vsakod-
nevne nakupe, kje jih opravljajo (tipi maloprodajnih oblik) in na kakšnih površinah pro-
dajnih prostorov, kakšne načine plačil uporabljajo najpogosteje ter kolikšna je njihova
povprečna potrošnja za velike kot tudi za vsakodnevne nakupe.

a) Frekvenca nakupnih obiskov za obdobje 2002–2004

Potrošniki v povprečju največ vsakodnevnih nakupov opravijo približno 2- do 3-krat te-
densko (27,3 % v letu 2004), pogosto pa opravljajo vsakodnevne nakupe tudi v frekven-
ci 4- do 5-krat tedensko (21,6 % v letu 2004).

Graf 12: Frekvenca malih (vsakodnevnih nakupov) hrvaških gospodinjstev v obdobju

2001–2004

Vir: GFK Hrvaška, 2004.
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5 Raziskavo je v obdobju 2002 do 2004 opravilo podjetje GFK Croatia. Analiza prikazuje nakupne navade
hrvaških gospodinjstev in je bila narejena na reprezentativnem vzorcu hrvaških potrošnikov (glede na
regijo, velikost gospodinjstva …). Analiza je v vzorec zajela približno 700 hrvaških gospodinj, ki so izpol-
njevale anketni vprašalnik na temo svojih navad pri opravljanju vsakodnevnih kot tudi tedenskih
nakupov.



Graf 13: Frekvenca velikih nakupov hrvaških gospodinjstev v letih 2002–2004

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Največji delež hrvaških gospodinjstev opravlja velike nakupe enkrat mesečno (38 % v
letu 2004), vendar ta delež v obdobju 2002–2004 nekoliko pada. Še vedno precejšen de-
lež gospodinjstev ne opravlja rednih mesečnih velikih nakupov (29,1 % v letu 2004),
medtem ko 18,2 % gospodinjstev opravlja velike nakupe enkrat na štirinajst dni ali po-
gosteje. 

b) Prodajne oblike opravljanja nakupov v obdobju 2002–2004

Grafa 14 in 15: Prodajne oblike hrvaških gospodinjstev za velike in vsakodnevne opravlje-

ne nakupe v obdobju 2002–2004 
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Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Podatki prikazujejo, da hrvaška gospodinjstva vsakodnevne nakupe še vedno v znatnem
deležu (76,8 % v letu 2004) opravljajo v majhnih prehrambenih trgovinah. Delež vsa-
kodnevnih nakupov v supermarketih se povečuje (19,8 % v letu 2004), vsakodnevni na-
kupi na tržnici se počasi znižujejo, delež majhnih nakupov v hipermarketih pa je prav
tako izredno nizek in je znašal v letu 2004 vsega 1,2 %. 

Veliki nakupi se v 66,5 % opravljajo v supermarketih (podatek za leto 2004), sledijo na-
kupi v cash in carry-jih (18,6 % v letu 2004), sledijo majhne prehrambene trgovine z de-
ležem 9,3 % v letu 2004 in hipermarketi, katerih delež je v letu 2004 znašal 5,6 % in je
beležil rast za dve odstotni točki v primerjavi s preteklim letom. Veliki nakupi se v ved-
no večjem deležu opravljajo v supermarketih in hipermarketih, manj pa v majhnih pro-
dajalnah in v cash&carry-jih. 

c) Prodajne površine opravljanja nakupov v obdobju 2002–2004

Grafa 16 in 17: Prodajna površina, kjer so hrvaška gospodinjstva opravljala velike in vsa-

kodnevne nakupe v obdobju 2002–2004
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Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Hrvaška gospodinjstva so v letu 2004 velike nakupe opravljala v povprečju na prodajnih
površinah v rangu med 401 in 2000 m2 (55,5 % gospodinjstev v letu 2004). 15,8 % gos-
podinjstev je velike nakupe opravljalo na prodajnih mestih površin, večjih od 2001 m2,
25,5 % gospodinjstev pa je velike nakupe opravljalo v manjših supermarketih (od 101 do
400 m2 prodajne površine). Podatki kažejo, da se nakupi v hipermarketih in velikih su-
permarketih povečujejo, veliki nakupi pa se praviloma vedno manj opravljajo v manjših
supermarketih in marketih. 

Vsakodnevni nakupi so enakomerneje razporejeni na različno prodajno površino, ki si-
cer spada v kategorijo marketov (10–100 m2). V skupini prevladujejo trgovine z večjo
prodajno površino od 100 m2 z deležem nakupov od 32,9 % v letu 2004. 

d) Načini plačil pri opravljanju nakupov v obdobju 2002–2004

Grafa 18 in 19: Načini plačil hrvaških gospodinjstev, uporabljenih pri velikih in vsakodnev-

nih nakupih, v obdobju 2002–2004 
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Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Gornja grafikona prikazujeta, da potrošniki tako pri velikih kot pri malih nakupih kot
plačilno sredstvo v veliki večini še vedno uporabljajo gotovino (v letu 2004 je delež go-
tovine v strukturi vseh načinov plačil kar 73,1 %, pri vsakodnevnih nakupih pa je ta de-
lež v višini 98 %). Gotovina kot plačilni instrument je še vedno v porastu, med načini
plačil se veča uporaba kreditnih kartic, zmanjšuje pa se uporaba čekov. 

e) Potrošnja na opravljen nakup v obdobju 2002–2004

Grafa 20 in 21: Potrošnja na nakup hrvaških gospodinjstev za velike in vsakodnevne naku-

pe v obdobju 2002–2004 
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Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Podatki kažejo, da hrvaška gospodinjstva v povprečju porabijo med 200 in 800 HRK za
velike nakupe (skoraj 65 % vseh gospodinjstev), 8,7 % jih je v letu 2004 porabilo manj
kot 200 HRK za posamezen večji nakup, 25 % gospodinjstev pa je za povprečen velik na-
kup v tem letu odštela med 800 in 1000 HRK. 

Za vsakodnevne nakupe so gospodinjstva porabila v povprečju med 20 in 60 HRK (55 %
v letu 2004), 17,9 % pa jih je v tem letu za manjši nakup porabilo do 20 HRK. 

f) Časovna razporeditev opravljenih nakupov tekom dneva in razporeditev med dnevi v
tednu v obdobju 2002–2004

Spodnja grafikona prikazujeta časovno razporeditev nakupov tekom dneva za velike in
vsakodnevne nakupe hrvaških gospodinjstev. Podatki kažejo, da potrošniki velike naku-
pe v skoraj 50 % opravljajo v večernih urah, v 25,6 % pa v popoldanskih urah. Preostalih
20 % nakupov potrošniki opravijo zgodaj zjutraj. Dopoldanski čas in čas kosila za velike
nakupe za hrvaške potrošnike ni aktualen.

Vsakodnevni nakupi se ravno nasprotno v več kot 70 % opravijo dopoldne, v 30 % pa po-
poldne. Najbolj obiskani čas prodajaln je zgodnje dopoldne, ko prodajalne obišče 40 %
potrošnikov (podatki iz leta 2004). 
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Grafa 22 in 23: Veliki in vsakodnevni nakupi v času dneva v obdobju 2002–2004

Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Grafa 24 in 25: Veliki nakupi hrvaških gospodinjstev tekom tedna in tekom meseca v ob-

dobju 2002–2004
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Vir: GFK Hrvaška, 2004.

Podatki prikazujejo, da potrošniki svoje velike tedenske nakupe v dobrih 60 % opravlja-
jo ob petkih in sobotah. Sobota je za nakupe tudi sicer najboljši dan v tednu, torek pa naj-
slabši. Kar 62 % gospodinjstev velike nakupe opravlja v sredini meseca (plače), začetek
in konce meseca sta približno enako obiskana z 18–19 % deležem. 

g) Privatne trgovske blagovne znamke

V prvi polovici leta 2004 je delež znanih trgovinskih blagovnih znamk v strukturi potroš-
nje znašal 95 %, kar pomeni, da so privatne blagovne znamke predstavljale v strukturi
potrošnje 5 %. Glede na geografsko porazdelitev je bil delež potrošnje privatnih trgov-
skih blagovnih znamk višji le na področju Zagreba in okolice, kjer je znašal 8 %, na po-
dročju centralne Hrvaške pa vsega 3 %. V strukturi blagovnih skupin, ki imajo najvišji
delež zastopanosti privatnih blagovnih znamk, so prehrambni proizvodi za zajtrk (6 %),
sledijo ostali prehrambni artikli in nato artikli za vsakodnevno nego in pranje perila.

h) Obmejni nakupi

V celotni strukturi nakupov so nakupi v tujini znašali v letu 2002 3 %, v letu 2003 2 %,
v letu 2004 pa le še 1 % celotnih opravljenih nakupov. Podatki kažejo na to, da se delež
nakupov, opravljenih v tujini, znižuje in postaja z vidika obravnave dejavnosti trgovine
skorajda nepomemben. Potrošniki s področja Zagreba in okolice so največ nakupov
opravljali v Sloveniji (v letu 2002 je ta delež znašal 68 % vseh nakupov, opravljenih v tu-
jini, v letu 2003 25 % in v letu 2004 le še 15 % vseh nakupov, opravljenih v tuji državi.

Potrošniki pri odločanju o izbiri določene maloprodajne oblike v primerih velikih in vsa-
kodnevnih nakupov ločijo med različnimi faktorji pomembnosti: 
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Tabela 7: Lestvica faktorjev, ki odločajo o izbiri maloprodajne oblike v primerih velikih in

vsakodnevnih nakupov (podatki za leto 2004):

Vir: Gral-Iteo, 2005.

Potrošniki se pri odločanju o prodajnem mestu za velike nakupe odločajo predvsem za-
radi globine in širine asortimana, ravni cen, plačilnih pogojev in prednosti ponudbe bla-
ga na enem mestu. Sledijo bližina doma, veliki parkirni prostor in šele nato kvaliteta in
svežina proizvodov. Odpiralni čas, prijazno osebje, promocijske akcije so za potrošnike
faktorji z nižjo pomembnostjo.

Pri izbiri mesta za vsakodnevne nakupe potrošniki daleč najvišje cenijo faktor bližine
doma, nato z bistveno nižjo pomembnostjo sledijo navada, asortiman in raven cen. V
manjših prodajalnah potrošniki večjo pomembnost pripisujejo prijaznemu in ustrežljive-
mu osebju ter odpiralnemu času, manj pa plačilnim pogojem, parkirnemu prostoru in
ponudbi na enem mestu.

4.1.2.2.1 Analiza Erinih potrošnikov na Hrvaškem in njihovih nakupnih navad

V mesecu maju in juniju letošnjega leta je Erino podjetje Era Tornado na Hrvaškem
opravilo obsežno tržno raziskavo, katere cilj je bil analizirati in preučiti značilnosti in na-
kupne navade svojih potrošnikov ter jih primerjati z navadami povprečnega hrvaškega
potrošnika. Potrošniki so bili analizirani na treh geografskih področjih, ki jih je podjetje
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Veliki nakupi 2004 Mali nakupi 2004

1 Globina in širina asortimana 63,7 1 Bližina doma 74,2

2 Raven cen 60,2 2 Navada 33,5

3 Plačilni pogoji 32,3 3 Globina in širina asortimana 32,1

4 Vse na enem mestu 31,6 4 Raven cen 30,8

5 Bližina doma 30,5 5 Prijazno in ustrežljivo osebje 25,4

6 Velik parkirni prostor 30,4 6 Kvaliteta in svežina proizvodov 22,3

7 Kvaliteta in svežina proizvodov 22 7 Odpiralni čas 17,2

8 Navada 19,4 8 Plačilni pogoji 17

9 Odpiralni čas 17,8 9 Vse na enem mestu 10,3

10 Prijazno in ustrežljivo osebje 14 10 Bližina dela 7,2

11 Promocijske aktivnosti 9,7 11 Velik parkirni prostor 6

12 Bližina dela 3 12 Promocijske aktivnosti 4,1

13 Ostali razlogi 0,4 13 Ostali razlogi 1



geografsko obvladovalo s svojo dejavnostjo. Raziskava je bila narejena v trgovskih centrih
v Karlovcu, Samoboru in Čakovcu. Na območju Karlovca je bila Era prisotna in uveljav-
ljena kot največji in prvi velik trgovec, prav tako v Čakovcu preko podjetja Trgohit, v Sa-
moboru pa je v letu 2004 odprla nov, sodoben trgovski center. Z zakasnitvijo se je tako v
Karlovcu kot v Čakovcu pojavil tudi prvi slovenski trgovec – Mercator. V Samoboru Mer-
cator ni prisoten, vendar pa so potrošniki s tega območja do odprtja Ere nakupe redno
opravljali v Zagrebu in posledično tudi v Mercatorju. 

Za anketiranje Erinih potrošnikov smo se odločili, da bi preverili, kako in koliko se Erin po-
trošnik razlikuje v značilnostih, navadah in vrednotah v primerjavi s povprečnim hrvaškim
potrošnikom. Znanje o tem, kako se potrošnik razlikuje od drugih in v čem je poseben, tr-
govcu omogoča prilagoditi splet maloprodajnih in marketinških aktivnosti tako, da kar naj-
bolje zadovolji potrebe kupca. Ugotovitve o značilnostih nakupnih navad Erinih potrošnikov
mi bodo pomagale pojasniti, ali se obstoječe maloprodajne strategije obeh podjetij na Hrvaš-
kem (Ere in Mercatorja) na pravi način usmerjajo na kupce oz. ali bodo v bodoče zaradi do-
ločenih posebnosti v navadah potrošnikov potrebne prilagoditve maloprodajnih aktivnosti. 

Metodologija in vzorec

Tržna raziskava je bila opravljena na reprezentativnem vzorcu 1.500 potrošnikov v trgov-
skih centrih Ere v Karlovcu, Samoboru in Čakovcu. V vzorec je bilo zajetih po 500 po-
trošnikov z vsakega geografskega območja, ki so obiskali trgovski center in ob obisku iz-
polnili anketni vprašalnik. Od 1.499 izpolnjenih vprašalnikov, ki so bili vneseni v bazo
podatkov je bilo 141 nepopolno izpolnjenih in so bili tekom obdelave podatkov iz nje od-
vzeti. Potrošniki so anketne vprašalnike izpolnjevali pred ali po opravljenem nakupu v
Eri. Vzorec glede na širino zagotavlja reprezentativnost vseh preučevanih spremenljivk. 

Anketni vprašalnik je bil oblikovan po enaki metodologiji, kot jo uporablja podjetje Grk
Gral-Iteo pri tržnih raziskavah značilnosti in nakupnih navad slovenskih potrošnikov, ki
se objavljajo v redni mesečni izdaji Trgovinskega monitorja. Raziskava se uporablja za
največja trgovska podjetja v Sloveniji, kot so Mercator, Spar, Tuš, Leclerc in Era. Ker se
podobna tržna raziskava na Hrvaškem ne izvaja, je bil osnovni konstrukt te tržne razi-
skave dopolnjen in prilagojen potrebam podjetja, raziskava pa je bila izvedena na vzorcu
potrošnikov v omenjenih trgovskih centrih. 

Metodološki okvir raziskave:
a) Statistična populacija: v raziskavo je vključena in obravnavana statistična populaci-

ja naključnih kupcev in obiskovalcev Erinih trgovskih centrov v Karlovcu, Samoboru,
Čakovcu.

b) Vzorčna enota: naključni kupec ali obiskovalec Era centra.
c) Postopek vzorčenja: vzorec pokriva geografsko tri največja področja, kjer je Era pri-

sotna, trgovski center pa največjo prodajno obliko na določenem geografskem območ-
ju. Vzorec je tako reprezentativen glede na regijsko prisotnost Ere.
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d) Velikost vzorca: 3 maloprodajne oblike (trgovski centri), v katerih je bilo anketiranih
po 500 kupcev oz. obiskovalcev trgovskega centra. Skupaj je v vzorec zajetih 1.499
kupcev ali potrošnikov. 

e) Raziskovalni instrument: vprašalnik, oblikovan po metodologiji tržnih raziskav, ki
jih v Sloveniji opravlja Gfk Gral-Iteo. V vprašalnik so vključene različne oblike vpra-
šanj: demografska vprašanja, vprašanja z več možnimi odgovori, trditve, kjer so anke-
tirani z uporabo sedemstopenjske lestvice ocenjevali pomembnost posameznih dejav-
nikov pri nakupni odločitvi in vrednotili skozi zadovoljstvo s temi dejavniki pri Eri;
ter vprašanja z dvema možnima odgovoroma (da/ne).

f) Oblika komuniciranja: osebno anketiranje na terenu, v trgovskem centru Era. Anke-
tirani so bili kupci oziroma potrošniki trgovskega centra med obiskom v centru. An-
ketiranje je bilo izvedeno v mesecu aprilu in maju leta 2005.

g) Način obdelave podatkov: Računalniška obdelava s pomočjo statističnih paketov
SPSS for Windows 11.0 ter Microsoft Excel XP.

Omejitve tržne raziskave nakupnih navad Erinih potrošnikov so:
• Raziskava je bila opravljena med Erinimi potrošniki, ki so anketni vprašalnik izpolni-

li pred ali po nakupu v Era centru. Pri izpolnjevanju vprašalnika so zaradi istočasne
prisotnosti v centru samem Ero morda ovrednotili drugače oziroma višje, kot bi jo v
primeru, da bi se anketa izvajala na povsem nevtralnem terenu. 

• Na odgovore anketirancev lahko na kakršen koli način vpliva prisotnost anketarjev: po-
java anketarjev ali pa neposreden vpliv anketarja na anketiranega (pomoč pri odgovorih).

• Na odgovore anketiranih je lahko vplival tudi relativno dolg vprašalnik, ki je lahko
zmanjšal pripravljenost anketiranega, da vse do konca vprašalnika podaja odgovore,
ki so rezultat njegovega mnenja. 

Rezultati raziskave: Nakupne navade Erinih potrošnikov in primerjava s hrvaškimi
povprečnimi potrošniki

Graf 26: Splošna pogostost kupovanja Erinih potrošnikov po prodajnih področjih 

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.
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Erini potrošniki v povprečju v 52,7 % opravljajo nakupe vsak dan, 31,9 % jih opravlja na-
kupe večkrat v tednu, 11 % enkrat v tednu in 4,4 % enkrat na štirinajst dni in manj. Pri-
merjava med Erinimi prodajnimi področji pokaže, da je pogostost kupovanja v povpreč-
ju najvišja v Čakovcu (v povprečju 59 % potrošnikov nakupuje v splošnem vsak dan). 

Graf 27: Pogostost nakupovanja Erinih potrošnikov v Eri 

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Podatki o pogostosti kupovanja v Eri se razlikujejo od podatkov o pogostosti kupovanja
Erinih kupcev v splošnem. V povprečju največ anketiranih v Eri kupuje enkrat tedensko
(31,6 %) in enkrat na štirinajst dni ali manj (25,9 %). Vsakodnevnih nakupov v Eri je bis-
tveno manj (14,4 %), kot nakupe v splošnem opravljajo Erini potrošniki (52,7 % jih v
splošnem nakupuje vsak dan). 

Tabela 8: Primerjava pogostosti kupovanja v Eri in v povprečju na Hrvaškem

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005. GFK Hrvaška, Nakupne na-

vade hrvaških potrošnikov, 2004.

Primerjava pogostosti kupovanja Erinih potrošnikov s povprečnimi hrvaškimi potrošni-
ki kaže, da Erini potrošniki v Eri nakupujejo v povprečju bistveno redkeje. Hrvaški po-
trošniki v 38,7 % kupujejo vsak dan, Erini potrošniki pa le v 14,4 %. Erini potrošniki v
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Nakupi v ERI/Erini kupci % Vsakodnevni nakupi % Veliki nakupi %

Vsak dan 14,4 Vsak dan 38,7 Brez velikih nakupov 29,1

4–5x na teden 8,8 2–3 krat tedensko 27,3 Enkrat v dveh tednih ali
pogosteje 18,2

2–3x na teden 19,3 4–5 krat tedensko 21,6 Enkrat na mesec 38,0

1x na teden 31,6 Enkrat tedensko 12,4 Enkrat v dveh mesecih 14,7

1x na 14 dni ali manj 25,9



Eri opravljajo v povprečju največ nakupov tedensko ali na štirinajst dni, kar je bližje po-
datkom, ki veljajo za pogostost kupovanja v primeru velikih nakupov. 

Grafa 28 in 29: Povprečna vrednost velikega nakupa v Eri

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005. GFK Hrvaška, Nakupne na-

vade hrvaških potrošnikov, 2004.

Analiza povprečne vrednosti nakupa v Eri kaže, da v povprečju 52,4 % potrošnikov po-
rabi na velik nakup med 200 in 600 HRK, 8,8 % jih porabi največ za velike nakupe (na-
kupi v višini 1.000 HKR in več) in 17,6 % jih porabi za velike nakupe najmanj (do 200
HRK). Primerjava med Erinimi centri kaže, da potrošniki v Karlovcu porabijo za velike
nakupe veliko več (16,2 % za nakupe nad 1.000 HRK) v primerjavi z ostalima centroma,
v Samoboru pa za velike nakupe porabijo potrošniki v primerjavi s povprečjem bistveno
manj (23,6 % velikih nakupov je v višini do 200 HRK).

V primerjavi s hrvaškim povprečjem je med Erinimi potrošniki kar 8,8 % takih, ki pora-
bijo od 1.000 HRK in več za velike nakupe, takšnih hrvaških povprečnih kupcev je le
3,6 %. Na drugi strani je med Erinimi potrošniki tudi v povprečju več takih, ki za velike
nakupe porabijo najnižji znesek (17,6 % v Eri in 8,7 % za hrvaško povprečje) 200 HRK.
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Graf 30: Povprečna vrednost malih nakupov v Eri

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Primerjava povprečne vrednosti malih nakupov pri Eri kaže, da potrošniki v povprečju
za male nakupe porabijo med 20 in 60 HRK (46,4 % vseh potrošnikov), 15,9 % jih pora-
bi za mali nakup do 20 HRK, 12 % pa nad 101 HRK. Primerjava med regijami pokaže, da
potrošniki v Čakovcu za male nakupe v povprečju namenijo bistveno manj sredstev (do
40 HRK kar 48,6 % vseh potrošnikov), v Karlovcu pa potrošniki za male nakupe name-
nijo bistveno več sredstev od povprečja vseh treh regij.

Graf 31: Primerjava vrednosti malih nakupov Erinih potrošnikov v Eri in hrvaškega povprečja

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005. GFK Hrvaška, Nakupne na-

vade hrvaških potrošnikov, 2004.

Primerjava hrvaških potrošnikov z ugotovitvami pri Erinih potrošnikih kaže, da je pov-
prečna vrednost malih nakupov pri hrvaških potrošnikih nižja od tiste pri Erinih. V pov-
prečju 51,5 % hrvaških in le 37,5 % Erinih potrošnikov porabi do 40 HRK. Erini potro-
šniki porabijo za male nakupe v povprečju višje zneske (23,8 % jih nameni za mali na-
kup 80 HRK in več, med hrvaškimi je takih potrošnikov le 15,3 %).
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Graf 32: Maloprodajna oblika v primeru velikih nakupov (Erini potrošniki)

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Analiza kaže, da v primeru velikih nakupov Erini potrošniki v 66,5 % izberejo hipermar-
ket in v 22,4 % supermarket. Primerjava med prodajnimi področji kaže, da v Karlovcu kar
84 % vseh potrošnikov velike nakupe opravlja v hipermarketih, v Samoboru pa je delež
velikih nakupov v hipermarketih najnižji (38 %), 35,3 % potrošnikov v Samoboru velike
nakupe opravlja v supermarketih, 10,6 % v cash&carry-jih, najvišji pa je tudi delež naku-
pov na tržnici (7,7 %). Hrvaški povprečni kupec v primerjavi z Erinim 66,5 % velikih na-
kupov opravi v supermarketih, v hipermarketih le 5,6 %, kar 18,6 % pa v cash&carry-jih.

Graf 33: Primerjava izbire maloprodajne oblike v primeru velikih nakupov

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005. GFK Hrvaška, Nakupne na-

vade hrvaških potrošnikov, 2004.

Primerjava med potrošniki v primeru odločitve za vsakodnevni nakup v določeni malo-
prodajni obliki pokaže zanimive razlike med potrošniki. Erini potrošniki v povprečju v
49,3 % za vsakodnevni nakup izberejo supermarket, v 18,1 % cash&carry in v 27 % trž-
nico, zanemarljiv pa je delež vsakodnevnih nakupov v malih prehrambenih trgovinah.
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Primerjava med področji pokaže, da so v Karlovcu vsakodnevni nakupi v supermarketih
v primerjavi s povprečjem pogostejši, v Samoboru potrošniki več od povprečja kupujejo
v cash&carry-jih, v Čakovcu pa na tržnici. 

V primerjavi s povprečjem Hrvaške Erini potrošniki v bistveno večjem deležu vsakod-
nevno kupujejo v supermarketih (Erini v 49,3 %, hrvaški v 19,6 %), na tržnici (Erini v
27 %, hrvaški le v 1,6 %) in v cash&carry-jih (Erini v 18,1 %, hrvaški le v 0,3 %). V pov-
prečju hrvaški potrošniki vsakodnevne nakupe v 76,8 % deležu opravijo v malih pre-
hrambenih trgovinah, Erini pa le v 2,3 %. 

Graf 34: Maloprodajna oblika v primeru vsakodnevnih nakupov (Erini potrošniki)

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Graf 35: Maloprodajna oblika – vsakodnevni nakupi, primerjava v Eri in za povp. Hrvaške

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005. GFK Hrvaška, Nakupne na-

vade hrvaških potrošnikov, 2004.
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Graf 36: Razlog obiska Era centra

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Potrošniki prihajajo v Erine centre z namenom kupovanja hrane (v povprečju 80,7 %
vseh potrošnikov), 2,7 % potrošnikov prihaja z namenom kupiti tehnično blago
(ADUT), 4,7 % tekstil, 6,1 % potrošnikov prihaja zaradi ostale ponudbe v centru in 3,6 %
zaradi dogodkov v centru. Primerjava med centri pokaže precejšnje razlike. V Karlovcu
prihajajo potrošniki med vsemi centri v najvišjem deležu z razlogom nakupa prehrambe-
nih artiklov (92,7 % potrošnikov), najvišji pa je tudi delež potrošnikov, ki prihajajo zara-
di nakupa tehničnega blaga (3,4 %). V Samoboru prihaja 10 % potrošnikov zaradi po-
nudbe tekstilnega blaga, 12,7 % zaradi ostale ponudbe v centru in 8,2 % zaradi dogod-
kov v centru. Ponudba blaga je najpomembnejši faktor pri razlogu obiska trgovskega cen-
tra, ni pa zanemarljivo, da več kot 30 % potrošnikov centra v Samoboru prihaja iz dru-
gih razlogov in ne zaradi nakupa prehrane. 

Graf 37: Oddaljenost potrošnikov od Era centra

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.
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Analiza kaže, da prihaja največ potrošnikov v Erine centre iz bližnje okolice ali neposred-
ne bližine centra (do 5 km), in sicer je takih cca 60 % vseh potrošnikov. V Čakovcu in
Karlovcu potrošniki prihajajo od najdlje, zanemarljiv pa je delež potrošnikov iz Sloveni-
je v vseh treh centrih.

4.1.2.3 Pogajalska moč dobaviteljev

Konkurenčni pritiski s strani velikih igralcev na trgu, koncentracija v dejavnosti ter širo-
ka ponudba blaga internacionalnega izvora so dejavniki, ki potiskajo predvsem srednja
in majhna trgovska podjetja v neprimerno slabšo pogajalsko pozicijo z dobavitelji v pri-
merjavi z velikimi in mednarodnimi trgovskimi verigami. Predvsem domača podjetja v
trgovini na drobno so se začela kmalu povezovati v interesna združenja, da bi si ohrani-
la konkurenčnost na trgu v primerjavi s konkurenco in si zagotovila ugodne nabavne po-
goje pri svojih dobaviteljih. Skupina CBA, NTL, Ultra grupa so samo nekatere od takšnih
strateških interesnih povezav. Era je kot pomembna članica skupine CBA na domačem
trgu kupovala trgovsko blago po nabavnih pogojih, ki so bili zaradi velikosti celotne sku-
pine takoj za tistimi, ki jih je dosegal prvi trgovec Konzum. V primerjavi z ostalimi kon-
kurenti je bila to Erina velika izhodiščna prednost, ki jo je podjetje dosegalo na podlagi
skupnih pogajanj z dobavitelji ter sklepanja pogodb na nivoju skupine. Mercator je v pri-
merjavi z Ero na Hrvaškem uveljavljal centralno dogovorjene pogoje na podlagi realiza-
cije za celotno skupino Mercator ter s tem pri dobaviteljih uveljavljal konkurenčno pred-
nost na podlagi velikosti skupine. 

4.1.2.4 Nevarnost substitutov

Substituti podjetjem v trgovini na drobno so praktično vsa ostala trgovska podjetja v isti
dejavnosti, ki ponujajo blago na podlagi podobnih maloprodajnih formatov in konkuri-
rajo med seboj na osnovi cen in potrošniške storitve. Podrobneje substitutov zato v delu
ne obravnavam. 

4.2 Model konkurenčnih prednosti v maloprodaji

Podjetja stalno poskušajo biti boljša od tekmecev. Če podjetje želi postati drugačno od
svoje konkurence na način, ki mu bo omogočil ustvarjati višjo vrednost za odjemalca, kot
jo slednjemu omogočajo dosegati tekmeci, mora razviti in posedovati konkurenčno
prednost (Porter, 1996, str. 61–78). Bistvo konkurenčne strategije je ustvariti si konku-
renčno prednost na dolgi rok.

Vzpostavitev primerjalne konkurenčne prednosti pomeni, da maloprodajni trgovec zgra-
di steno okoli svoje pozicije na maloprodajnem trgu. Ta stena otežuje konkurentom zu-
naj nje, da bi s svojimi aktivnostmi dosegli potrošnike na trgu tega maloprodajnega tr-
govca. Če si je trgovec zgradil steno okoli atraktivnega tržnega segmenta, bodo konku-
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renti poskušali porušiti steno. Čez čas se zaradi teh konkurenčnih sil vse relativne pred-
nosti izničijo, toda z vzpostavitvijo visokih in trdnih preprek lahko trgovci minimizirajo
konkurenčne pritiske in dlje časa maksimizirajo dobičke. Vzpostavitev relativne konku-
renčne prednosti je hkrati ključ za doseganje dolgoročnejše finančne stabilnosti in uspe-
šnosti.

Uspešna podjetja tekmujejo z unikatnimi sposobnostmi ali konkurenčnimi prednostmi,
ki se nanašajo na njihove trge, te prednosti pa so ključne sposobnosti podjetja oz. tehno-
logije, ki podjetju omogočajo, da ustvarja posebno vrednost za potrošnike. Za ugotovitev,
ali podjetje ima/poseduje takšne konkurenčne prednosti, si mora podjetje odgovoriti na
naslednja vprašanja:

Shema 4: Ključne konkurenčne prednosti 

Vir: Kent in Omar, 2003, str. 98.

4.2.1 Teorija o oblikovanju konkurenčnih prednosti

V teoriji strateškega managementa več avtorjev razlaga osnove konkurenčne prednosti
podjetij. Porterjeva teorija (Porter, 1996) razlaga, da lahko podjetje izbere med dvema
osnovama (viroma) ustvarjanja konkurenčne prednosti: z nizkimi stroški ali diferencia-
cijo proizvoda. Osnove konkurenčnih prednosti razlagajo tudi druge teorije.6
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6 Druga dobro oblikovana teorija osnov konkurenčne prednosti je teorija konkurenčnih prednosti, ki te-
melji na virih podjetja (Resource-based theory), ki so jo oblikovali Penrose, Peteraf, Wiliams in Lynch in
razlaga izvor konkurenčne prednosti podjetja s tem, da podjetje uporablja heterogene vire, da bi izkori-
stilo priložnosti, ki nastajajo v okolju podjetja (lokalni monopoli, nepopolna nadomestljivost, informa-
cijska asimetrija …). Gre za vire, ki niso v celoti predmet trgovanja ali za njihovo nepopolno gibljivost
oz. fiksnost in jih ni mogoče popolnoma posnemati. 
Teorija konkurenčnih prednosti, ki temelji na zmožnostih, ki so jo oblikovali avtorji Stalk, Day in Nedun-
gadi, razlaga, da niso gradniki strategije podjetja proizvodi in trgi, ampak poslovni procesi. Po tej teoriji je
konkurenčna prednost podjetja odvisna od pretvarjanja ključnih procesov podjetja v strateške zmožnosti. 



Za ugotavljanje osnov konkurenčnih prednosti za Ero na Hrvaškem se bomo v osnovi dr-
žali Porterjeve izhodiščne razlage o stroških ali diferenciaciji proizvoda kot viru za us-
tvarjanje konkurenčne prednosti. Priložnosti, ki maloprodajnemu podjetju omogočajo,
da razvije svojo drugačnost in s tem konkurenčno prednost, so:

a) potrošnikova lojalnost,
b) lokacija,
c) odnosi s poslovnimi partnerji,
d) učinkoviti in predani zaposleni ter
e) stroškovno učinkovito vodenje operacij (Kent in Omar, 2003, str. 99).

Lojalnost potrošnikov
Lojalnost potrošnikov pomeni, da so kupci navajeni oz. predani nakupom na malopro-
dajnih lokacijah določenega trgovskega podjetja. Trgovska podjetja dosegajo lojalnost
svojih kupcev s: 

a) pozicioniranjem,
b) potrošniško storitvijo,
c) programi lojalnosti na podlagi podatkovne baze kupcev in
d) univerzalnim merchandisingom.

Vsa velika trgovska podjetja na Hrvaškem so v zadnjih letih zelo aktivno razvijala svojo
bolj ali manj jasno, razločujočo zunanjo podobo z maloprodajnimi storitvami in ponud-
bo blaga. Era je na hrvaški trg vstopila v obstoječe podjetje in je zaradi previdnosti pred
izgubo lojalnosti potrošnikov še nekaj časa poslovala pod imenom obstoječega podjetja,
pri graditvi svoje podobe na trgu pa je tudi kasneje ohranjala tiste elemente podobe (ce-
novna ugodnost, domačnost, prijaznost osebja), ki so se pri kupcih pokazali kot razloču-
joči in prepoznavni. Mercator je z domačega trga z vstopom na hrvaški trg prinesel tudi
nespremenjeno in celovito podobo s celotnim spletom aktivnosti in tako samo razširil
prepoznavnost na hrvaškem trgu. Hrvaške trgovske verige (Konzum, Plodine, Kerum,
Tommy ...) so se poskušale v očeh potrošnikov pozicionirati kot ‘domače’ (pretežno z
blagom domačih proizvajalcev), potrošnikom prijazne in cenovno zelo ugodne verige. 

Maloprodajno podjetje lahko razvije lojalnost pri potrošnikih tudi s ponudbo izredno do-
brih potrošniških storitev. Stalno ponudbo takšnih storitev je zelo težko doseči, nudijo
pa jo zaposleni, katerih stalnost kakovosti storitve je v praksi težko obvladljiva in doseg-
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Prehalad in Hamel sta v okviru teorije zmožnosti razvila svojo podteorijo. Utemeljujeta, da so osrednje
sposobnosti podjetja glavna osnova oz. vir njegove konkurenčne prednosti. Osrednje sposobnosti so re-
zultat sposobnosti poslovodstva, da konsolidira določene tehnologije in proizvodne spretnosti v podjet-
ju v sposobnosti, ki usposabljajo podjetje, da se hitro prilagaja spremenjenim zunanjim priložnostim. 
Paradigma poslovodenja znanja, ki je bila razvita v devetdesetih letih, trdi, da lahko človeški in struktur-
ni kapital predstavljata dejansko osnovo konkurenčne prednosti, ki jo ima neko podjetje (tehnične eks-
pertize, poslovodne spretnosti, patenti, blagovne znamke, modeli, baze podatkov, mreže partnerjev in
odjemalcev, razviti tržni položaji podjetja, kultura podjetja in sistemi za varovanje znanja v podjetju so
prednosti, ki temeljijo na znanju in jih ni mogoče zlahka posnemati).



ljiva. Redka trgovska podjetja svojo prepoznavnost gradijo izključno na potrošniški sto-
ritvi. Najbližje temu je bila Era v Sloveniji s svojim sloganom prepoznavnosti: ‘trgovina
prijaznih’. Kakovost potrošniške storitve kot konkurenčno prednost znotraj svoje celost-
ne podobe zelo poudarja Merkur, v splošnem pa se vse tehnične trgovine veliko bolj us-
merjajo k potrošniku preko storitev svetovanja, reševanja tehničnih težav potrošnikov in
poprodajnih storitev. 

Maloprodaja na podlagi podatkovne baze kupcev je razvoj in implementacija malopro-
dajnih programov za izgradnjo lojalnosti z uporabo računalniških datotek s podrobnimi
podatki o kupcih in nakupovalnih vzorcih. Dobra baza podatkov o lastnih potrošnikih je
postala pomembna skoraj vsem trgovskim verigam pri razvijanju njihovih maloprodajnih
strategij, akcij, ciljnem oglaševanju ...

Za maloprodajnega trgovca je težko razviti lojalnost kupcev s ponudbo blaga oz. aktivno-
sti merchandisinga, ker večina konkurentov prav tako ponuja poznane nacionalne in
internacionalne blagovne znamke. Trgovska podjetja zato pogosto uveljavljajo svojo kon-
kurenčno prednost na podlagi razvoja lastne blagovne znamke, ki jo je mogoče najti le v
ponudbi njihovih trgovin. Hrvaški Konzum je v zadnjih petih letih najširše in zelo uspe-
šno zastavil projekt lastne blagovne znamke. Podjetja, povezana v skupino CBA, so v svo-
jih prodajalnah kupcem nudila proizvode iz skupno dogovorjene linije lastne blagovne
znamke, tuja trgovska podjetja pa so izvore in proizvode pod lastno znamko prenesla
preko internacionalnih trgov tudi na Hrvaško (Billa, Metro, Kaufland, Mercator). 

Lokacija
Lokacija je kritični faktor pri izbiri kupca za določeno maloprodajno mesto oz. določeno
trgovino. Istočasno je to konkurenčna prednost, ki je ni enostavno izničiti niti kopirati.
Trgovska podjetja si z dobrimi lokacijami zgradijo obranljivo konkurenčno prednost na
dolgi rok. 

Odnosi s poslovnimi partnerji 
Z razvojem trdnih odnosov z dobavitelji lahko maloprodajni trgovec pridobi posebne ali
ekskluzivne pravice:

• za prodajo blaga v določeni regiji,
• za nakup blaga po nižji ceni in po boljših pogojih v primerjavi s konkurenti, ki ni-

majo takšnega odnosa z dobaviteljem,
• za pridobitev najnovejšega blaga v izredno hitrih dobavah.

Odnosi z dobavitelji se enako kot odnosi s kupci razvijejo skozi daljše časovno razdobje
in za konkurenta ni enostavno kljubovati tem odnosom. 

Učinkoviti, predani zaposleni
Maloprodaja je delovno intenzivna dejavnost. Zaposleni imajo glavno vlogo v ponudbi
storitev za kupce in izgradnji lojalnosti kupcev. Vedoželjni in dobro izučeni zaposleni, ki
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so predani ciljem svojega podjetja, so kritično sredstvo za podporo poslovnega uspeha
nekaterih maloprodajnih družb, ki samo skozi razvoj zaposlenih oblikujejo svoje konku-
renčne prednosti. 

Stroškovno učinkovito vodenje operacij
Vsako maloprodajno podjetje je zaskrbljeno nad stroški, ki jih povzroča maloprodajna
dejavnost. Stroškovna učinkovitost, ki v primerjavi s konkurenco predstavlja boljše izho-
diščne pogoje, poenostavljeno pomeni večje dobičkovne stopnje oz. večje možnosti in-
vestiranja dodatnih sredstev v pridobitev novih kupcev in posledično zopet povečanje
prodaje. Učinkovito upravljanje s celotno ponudbeno verigo igra pomembno vlogo v raz-
voju komparativne konkurenčne prednosti. 

Za izgradnjo oz. vzpostavitev primerljive konkurenčne prednosti se maloprodajna pod-
jetja le redko zanašajo na samo en posamezen dejavnik ali način, npr. na stroškovno
učinkovitost oz. izjemno storitev. Za postavitev kar najvišje stene okoli svoje pozicije na
trgu uporabljajo kar največ možnih pristopov. 

4.2.2 SWOT analiza

V prejšnjih poglavjih sem obravnavala predvsem silnice zunanjega in notranjega okolja
podjetja v trgovini na drobno na Hrvaškem. Zunanje okolje opredeljuje zunanje dejavni-
ke konkurenčnosti podjetja, notranje okolje pa notranje sposobnosti podjetja za ustvar-
janje vrednosti. Zunanje okolje predstavlja za podjetje priložnosti (Opportunities) in ne-
varnosti (Threats), notranje okolje pa prednosti (Strenghts) in slabosti (Weaknesses).
SWOT analiza omogoči ugotoviti konkurenčne prednosti podjetja, na katerih se lahko
podjetje strateško pozicionira. SWOT analiza za trgovsko podjetje zahteva odgovore na
naslednja vprašanja: 

Tabela 9: Vprašanja za SWOT analizo trgovskega podjetja

Vir: Kent in Omar, 1993, str. 99.
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Prednosti: Slabosti:

• Katere večje komparativne prednosti
imamo?

• V čem smo dobri?
• Kaj kupci zaznavajo kot naše najmočnejše

točke?

• Katere večje komparativne prednosti imajo
naši konkurenti pred nami?

• V čem so konkurenti boljši kot mi?
• Kaj so naše največje interne slabosti?

Priložnosti: Nevarnosti:

• Kateri so ugodni trendi v okolju, ki nam
lahko prinesejo koristi?

• Kaj na našem počne trgu konkurenca?
• Katera področja, ki so močno povezana z

nami, so slabo razvita?

• Kateri neugodni trendi v okolju lahko v
bodočnosti prizadenejo naše poslovanje?

• Kako nas lahko aktivnosti naših konkurentov
(cene, novi produkti, storitve), novi konku-
renti ali izguba dobaviteljev prizadenejo?

• Katere nove tehnologije, ki prihajajo, imajo
lahko vpliv na naše podjetje?



Tabela 10: SWOT analiza Erinega hrvaškega podjetja

4.2.2.1 Obranljive in spodbijajoče konkurenčne prednosti Ere na
Hrvaškem 

Era na Hrvaškem ni imela ubranljivih konkurenčnih prednosti. Najpomembnejša je bila
prednost izredno ugodnih nabavnih cen za trgovinsko blago, saj je pogodbe z dobavitelji
sklepala centralno preko interesnega združenja CBA. Skupina CBA je pri pogajanjih do-
segala pogoje, ki so bili le za kakšno odstotno točko slabši od Konzuma, ki je hrvaška naj-
večja trgovska veriga. Če bi se še katero od podjetij v skupini odločilo za prodajo podjet-
ja izven povezane interesne skupine (npr. nakup podjetja Minaco s strani Bille v letu
2005), bi bil vprašljiv nadaljnji obstoj celotne interesne skupine. 

Pomembna prednost za Ero je prepoznavnost na trgu cenovno zelo ugodnega trgovca.
Image ‘poceni’ trgovca je lahko osnova za pomembno konkurenčno prednost, ki podjet-
ju pomaga v procesih hitrih organskih širitev kot tudi pri ohranjanju lojalnosti potrošni-
kov. Era je pri širitvah s pomočjo te prepoznavnosti hitreje dosegala kritično maso po-
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Prednosti: Slabosti:

Komparativne prednosti in najmočnejše točke:
• Izredno ugodni nabavni pogoji (članica

skupine CBA).
• Prepoznavno ime trgovca z zelo ugodnimi

cenami. 
• Lojalnost potrošnikov. 
• Fleksibilnost in hitra odzivnost na spremem-

be.
• Ponudba prehrane in neprehrane na istem

mestu. 
• Politika nizkih maloprodajnih cen. 
• Navajenost kupcev na prodajalne.
• Kombinacija maloprodajnih formatov.
• Široki asortiman artiklov. 
• Zagotavljanje dobrih plačilnih pogojev.
• Prijaznost osebja.
• Dobra plačilna politika do dobaviteljev.

Prednosti konkurentov:
• Internacionalni izvori nabave blaga.
• Uveljavljena lastna trgovska znamka.
• Nižji stroški in večja učinkovitost

skladiščno-logistične funkcije.
• Procesni know how.
• Prednosti ekonomije obsega pri pogajanjih 

z domačimi dobavitelji.
• Korporacijsko financiranje investicij. 
• Agresivni marketing (večji razpoložljivi

budget).
Interne slabosti:
• Informacijska podpora – problem kvalitete

managerskih informacij, potrebnih za
odločanje.

• Pomanjkanje lastnega kreditnega potenciala
za nadaljnje širitve.

• Nizkocenovna politika (nizke maržne 
stopnje).

Priložnosti: Nevarnosti:

Ugodni trendi v okolju:
• Razvoj supermarketov in hipermarketov.
• Rast deleža nakupov kot tudi pogostosti

kupovanja v večjih trgovskih centrih.
Kaj počne konkurenca?
• Napadi na tržne deleže konkurenčnih pod-

jetij.
• Direktno konkuriranje z aktivnosti pospeše-

vanja prodaje, storitev in širino asortimana.
Slabo razvita področja, povezana s podjetjem:
• Nepoznavanje potreb kupcev.
• Nefleksibilnost konkurence.

Neugodni trendi v okolju:
• Nadaljnja koncentracija lastništva med

konkurenti in povezanimi podjetji (razpad
združenja CBA).

• Vstopanje novih tujih konkurentov na obsto-
ječi trg.

• Vstop diskontnih trgovcev.
• Močna cenovna konkurenca med podjetji.



trebnega prometa za novo prodajalno, njene poslovne enote pa so v povprečju dosegale
zelo visok promet, merjen na kvadratni meter prodajne površine ali na zaposlenega. Era
je na Hrvaškem v resnici vodila politiko povprečno zelo ugodnih maloprodajnih cen oz.
nizkih maržnih stopenj. Takšna politika je lahko za podjetje dobičkonosna samo ob stal-
ni in strmi rasti prihodkov ter visoki stroškovni učinkovitosti. Hitra rast podjetja je zah-
tevala tudi intenzivno investicijsko politiko ter spremembe v organiziranosti in delova-
nju, kar je prineslo s seboj tudi precejšnje sistemske stroške. Era se je tako znašla v ciklu,
kjer sicer hitra rast prihodkov ni dohitevala rasti razvojnih in sistemskih stroškov vedno
večjega podjetja. 

Lojalnost potrošnikov Eri je prav tako velika prednost, ki je podjetju pomagala pri vsto-
pu novih konkurenčnih podjetij na trg. Lojalnost Erinih potrošnikov je bila izrazita pred-
vsem na področju Karlovca in okolice, kjer je kupna moč potrošnikov v osnovi v povpreč-
ju nižja, vendar pa je glede na pogostost in velikost nakupne košarice Era ravno na tem
območju dosegala najboljše prodajne uspehe. 

Ostale prednosti (širok asortiman, prijaznost osebja, navajenost potrošnikov na proda-
jalne, dobri plačilni pogoji ...) so lahko relativno hitro kopirane ali celo presežene s stra-
ni konkurenčnih podjetij. Fleksibilnost mladega podjetja, hitra odzivnost na spremembe
in image cenovno ugodnega trgovca so tiste prednosti, ki so podjetju pomagale ohranja-
ti prednost v procesih organske širitve, niso pa bile v osnovi dovolj velike ali pomembne,
da bi lahko prerasle v trajne in ubranljive konkurenčne prednosti. 

4.2.2.2 Strateško pozicioniranje Ere na Hrvaškem

Shema 5: SWOT analiza strateškega pozicioniranja

Vir: Kent in Omar, 2003, str. 99.
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Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v primeru Ere na hrvaškem trgu po-
kaže številne prednosti podjetja, vendar pa nevarnosti (konsolidacija lastništva v dejav-
nosti, koncentracija, vprašljivost obstoja interesnih povezav na srednji in daljši rok, na-
java diskontnih trgovcev na vstop na hrvaški trg) opozarjajo na to, da je za podjetje nuj-
na prilagoditev obstoječih strategij. Stopnjevanje konkurenčnih pritiskov, agresivne ma-
loprodajne aktivnosti konkurence, pomanjkanje novega kapitala za financiranje investi-
cij, pomanjkanje internacionalnih izvorov blaga in artiklov lastne blagovne znamke so
argumenti, ki potrjujejo to usmerjenost podjetja. 
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5 SEGMENTIRANJE7

V prejšnjem poglavju sem na podlagi SWOT analize prišla do zaključkov, da je za hrvaško
Ero smiselno, da prilagodi obstoječe strategije. Ker so v maloprodajni dejavnosti ključni
in odločilni potrošniki, v nadaljevanju prikazujem izsledke interne raziskave Erinih hrvaš-
kih potrošnikov, ki sem jih razvrstila v nekaj osnovnih segmentov. Rezultati so nadaljeval-
ni del rezultatov analize o nakupnem obnašanju Erinih potrošnikov na Hrvaškem.

5.1 Cilji raziskave in predpostavke raziskave

Z raziskavo sem želela:
• spoznati nakupne navade Erinih potrošnikov in ugotoviti njihovo podobnost oz.

razlike v primerjavi z navadami povprečnih hrvaških potrošnikov (primerjava z re-
zultati raziskave nakupne navade hrvaških potrošnikov, Gfk, 2004);

• spoznati in opredeliti ciljne skupine Erinih kupcev, njihove značilnosti in nakupne
navade; 

• izmeriti stopnjo lojalnosti Erinih kupcev Eri pri nakupih prehrambenega blaga v
primerjavi z lojalnostjo Mercatorju ali ostalim konkurenčnim podjetjem na ob-
močjih Čakovca, Samobora in Karlovca; 

• izmeriti stopnjo lojalnosti Erinih kupcev Eri pri nakupih neprehrambenega blaga v
primerjavi z lojalnostjo Mercatorju ali ostalim konkurenčnim podjetjem na ob-
močjih Čakovca, Samobora in Karlovca; 

• preveriti zaupanje v obe trgovski znamki, tako v Ero kot Mercator, pri obstoječih
kupcih Ere v Čakovcu, Karlovcu in Samoboru in primerjati stopnjo zaupanja s kon-
kurenčnimi podjetji.

Z ugotovitvami tržne analize sem želela preveriti, ali so temelji, na katerih je osnovana
Erina maloprodajna strategija, pravi oz. ali so ključne konkurenčne prednosti, ki jih ima
in razvija Era, tiste prednosti, ki jih kot take vidijo, upoštevajo in z nakupi potrjujejo tudi
Erini potrošniki. 
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7 Segmentacija trga je metoda, ki jo maloprodajni trgovci uporabljajo za preučevanje načinov segmenti-
ranja oz. oblikovanja heterogene populacije kupcev v manjše, bolj homogene skupine na osnovi njihovih
karakteristik.
Tržna segmentacija pomaga trgovcem razumeti, kdo so njihovi potrošniki, kako razmišljajo, kaj počno in
tako omogoča vzpostaviti pomembno sliko o kupčevih potrebah, željah, zaznavanjih, nakupnemu
obnašanju in o imageu, ki ga imajo kupci o tem trgovcu v primerjavi z njegovimi konkurenti. Samo s
tržno segmentacijo lahko podjetje upa, da bo bolje zadovoljilo potrebe svojih kupcev kot konkurenti.
Nezmožnost predvidevanja sprememb na trgu pomeni, da bo podjetje na te spremembe reagiralo in se
prilagodilo tistemu, kar so ostali igralci na trgu že zaznali pred njim. Podjetja posnemovalci hitreje zaide-
jo v finančne težave in veliko težje obvladujejo operacije, saj kupcu ne nudijo posebne razlikujoče pred-
nosti (Greenly in Shipley, 1992, str. 25).



Posebej sem želela izmeriti stopnjo lojalnosti in zaupanja v Ero v primerjavi s konku-
renčnimi podjetji na različnih geografskih področjih, da bi dobila oceno, ali so te stop-
nje tako visoke, da bi s prilagoditvijo svoje razvojne strategije in prenosom dejavnosti na
drugo podjetje, ta ‘prednost’ Ere lahko postala zaviralni dejavnik v procesih združevanja
dveh konkurenčnih podjetij. Zanimalo me je tudi poznavanje trgovskih znamk Ere, Mer-
catorja in ostalih trgovskih verig na teh istih območjih. 

Ključne domneve tržne raziskave

Ključne domneve, ki sem jih s tržno raziskavo želela preveriti, so:
1. Era ima dva po velikosti različna segmenta ciljnih kupcev. Večji segment so ženske

srednjih let, zaposlene, s povprečnimi dohodki in prihajajo v trgovske centre s ciljem
kupiti hrano. Manjši segment so moški srednjih let, s povprečnimi dohodki in priha-
jajo v trgovski center s ciljem kupiti tehnično blago. 

2. Ciljne skupine Erinih potrošnikov so enake na vseh treh geografskih območjih (Kar-
lovec, Samobor, Čakovec).

3. Delež sredstev, porabljen za veliki nakup ali vsakodnevni nakup, je enak deležu za na-
kupe povprečnih hrvaških potrošnikov.

4. Erini potrošniki vsakodnevne nakupe opravljajo v marketih in supermarketih, velike
nakupe pa v hipermarketih.

5. Erini potrošniki Ero kot trgovsko znamko dobro poznajo, njeno poznavanje pa je v pri-
merjavi s poznavanjem Mercatojeve višje, prav tako je poznavanje višje od trgovskih
znamk konkurence. 

6. Erini potrošniki so Eri lojalni in v njenih trgovinah opravijo večino svojih nakupov
prehrambenih proizvodov.

7. Erini potrošniki so Eri lojalni in v njenih trgovinah opravijo večino nakupov tehnič-
nega blaga. 

8. Na območju Karlovca je zaupanje Erinih potrošnikov v Ero višje kot v Mercator, na ob-
močju Čakovca je višje v Mercator kot v Ero, zaupanje v Samoboru pa je v obe trgov-
ski verigi enako. 

5.2 Razvrščanje kupcev v skupine8 na podlagi demografskih
dejavnikov ter razloga obiska trgovskega centra

Pri razvrščanju enot v skupine sem izbrala spremenljivke:
• spol,
• starost,

- 56 -

8 Metode razvrščanja v skupine so namenjene združevanju objektov (bodisi enot ali spremenljivk) v
skupine, za katere je značilno naslednje (Sharma, 1996, str. 185):
• vsaka skupina je glede na določene lastnosti objektov homogena, njeni objekti so v tem smislu medse-

bojno podobni (notranja kohezivnosti) in
• vsaka skupina se mora po proučevanih lastnostih objektov razlikovati od drugih skupin (zunanja izolacija).



• izobrazba,
• poklic,
• velikost gospodinjstva,
• dohodek gospodinjstva.

Pri razvrščanju celotnega vzorca anketiranih potrošnikov sem oblikovala šest homoge-
nih skupin. S ponovnim razvrščanjem v skupine potrošnikov ločeno po prodajnih po-
dročjih pa so skupine Erinih potrošnikov postale še lažje določljive.

Tabela 11: Skupine Erinih potrošnikov po prodajnih področjih 

- 57 -

Skupine Erinih potrošnikov Demografske značilnosti skupine

KARLOVEC – Ženske
Mlajše ženske, starosti v večini do 35 let, srednje izobražene (srednja šola
64,5 %, višja 18,3 %), gospodinje ali delavke, s povprečnimi dohodki gospod-
injstva, v povprečju iz štiričlanskih gospodinjstev.

KARLOVEC – Moški
Moški, v povprečju nekoliko starejši od skupine žensk; višje izobraženi, de-
lavci, uslužbenci in managerji (višjih poklicev), višjih dohodkov gospodinjstev
glede na žensko skupino, povprečno iz tro- ali štiričlanskih gospodinjstev.

KARLOVEC – Upokojenke
Ženske, starosti 55 in več let, nižje izobražene (43 % osnovna šola, 52 %
srednja šola), upokojene, v povprečju iz dvočlanskih gospodinjstev,  z nižjimi
do zelo nizkimi dohodki na gospodinjstvo.

KARLOVEC – Upokojenci
Moški, 46 let in več – mlajši od upokojenk, srednje do višje izobraženi (76 % SŠ,
20 % visoko izobraženih in višje izobraženih), upokojeni, z visokimi do srednje
visokimi dohodki na gospodinjstvo, iz dvo- ali štiričlanskih gospodinjstev.

SAMOBOR – Ženske

Mlade ženske (45,5 % do 25 let; 23,9 % med 26 in 35 let), v poprečju s sred-
nješolsko izobrazbo, v povprečju s poklicem gospodinje ali delavke, iz gos-
podinjstev z več člani (4 ali več) in v povprečju iz gospodinjstev z višjimi
dohodki.

SAMOBOR – Moški
Moški, v povprečju starejši od skupine žensk, v povprečju s srednješolsko
izobrazbo, s poklicem delavca ali delovodje iz gospodinjstev z več člani 
(4 ali več), v povprečju  iz gospodinjstev z višjimi in najvišjimi dohodki.

SAMOBOR – Upokojenke

Ženske, v starosti 55 do 66 let (35 %) in 66 in več let (45 %), v povprečju s
srednješolsko izobrazbo (55 %), z višjo izobrazbo (25 %), upokojenke, v
povprečju iz dvočlanskih gospodinjstev (40 %), tročlanskih (25 %), z višje in
srednje visokimi dohodki.

SAMOBOR – Upokojenci

Moški nekoliko starejši od žensk upokojenk v Samoboru (41 % 55–65 let in
41 % med 66 in več let, v povprečju s srednješolsko izobrazbo (59,6 %), manj 
z višješolsko izobrazbo, upokojenci, v povprečju iz enočlanskih (17,9 %) in
dvočlanskih gospodinjstev (38,5 %) s  povprečno nižjimi in nizkimi dohodki
na gospodinjstvo.

ČAKOVEC – Mlade ženske

Ženske v večini do 25 let (94,2 %), v povprečju s srednješolsko izobrazbo
(63,5 %) in z 33,7 % deležem višje in visoke (18,3 %) izobrazbe, v povprečju
študentke/dijakinje ali delavke (39,4 %, in 40,4 %) v povprečju iz štiričlanskih
gospodinjstev, iz gospodinjstev z visokimi in srednjimi dohodki.

ČAKOVEC – Ostale ženske

Ženske, v povprečju starosti med 36 in 45 let, srednje izobrazbe, delavke
(48 %) in uslužbenke (22,7 %), iz gospodinjstev enake velikosti kot pri mladih
ženskah, v povprečju iz gospodinjstev z visokimi in višjimi dohodki (nekoliko
višji v primerjavi s skupino ostalih žensk.

ČAKOVEC – Moški

Moški, povprečne starosti med 25 in 35 let, skoraj izključno s srednješolsko
izobrazbo, v povprečju skoraj izključno delavci iz gospodinjstev s srednjimi
do višjimi dohodki (nekoliko višji kot pri ostalih ženskah), iz gospodinjstev
enake velikosti kot pri ostalih dveh skupinah v Čakovcu, iz gospodinjstev z
višjimi do srednjimi dohodki.



5.3 Rezultati analize nakupnega obnašanja za posamezne
segmente Erinih potrošnikov

Preučevanje nakupnih navad znotraj skupin potrošnikov pojasni dodatne značilnosti po-
sameznih skupin, ki jih na podlagi opazovanja potrošnikov v celotnem ali parcialnem
vzorcu ne moremo ugotoviti. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati za posamezne
preučevane spremenljivke, kot so pogostost kupovanja, povprečna vrednost nakupov,
mesto opravljanja nakupov in razlog obiska trgovskega centra. 

a) Pogostost nakupovanja v splošnem in v Eri

Grafa 38 in 39: Pogostost nakupovanja v splošnem in v Eri po skupinah Erinih kupcev

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Gornji sliki kažeta razlike med posameznimi skupinami Erinih kupcev pri pogostosti ku-
povanja v splošnem, še več razlik pa je med skupinami pri pogostosti nakupovanja v Eri.
Erini potrošniki v splošnem nakupujejo v veliki večini vsak dan, zelo redko pa 1 krat na
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14 dni ali manj. Erini potrošniki nakupujejo v Eri redkeje, v večini opravljajo nakupe
nekajkrat v tednu, najpogosteje pa 1 krat na teden ali 1 krat na 14 dni ali manj. 

b) Povprečna vrednost velikih in vsakodnevnih nakupov

Grafa 40 in 41: Povprečna vrednost velikih in vsakodnevnih nakupov po skupinah Erinih

kupcev

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Podatki kažejo povprečno vrednost velikih nakupov in vsakodnevnih nakupov ciljnih
skupin Erinih kupcev. Po najvišji povprečni vrednosti velikih nakupov izstopajo skupina
moških v Karlovcu, skupina žensk v Samoboru in skupina žensk v Karlovcu. Najnižjo
vrednost velikih nakupov ima skupina upokojencev (moških) v Samoboru ter prav tako
upokojenih moških v Karlovcu.  
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c) Mesto opravljanja nakupov (maloprodajna oblika)

Grafa 42 in 43: Maloprodajna oblika (mesto) opravljanja vsakodnevnih nakupov – po sku-

pinah

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Pri mestu ali prodajni obliki, kjer Erini potrošniki opravljajo velike nakupe, se kažejo raz-
like med ciljnimi skupinami po prodajnih področjih kot tudi med skupinami znotraj
njih. V supermarketih nakupujejo v Samoboru moški in ženske, v Čakovcu pa predvsem
mlajše ženske. V malih prehrambenih trgovinah v Samoboru nakupujejo upokojeni moš-
ki, v cash&carry-jih pa predvsem ženska in moška skupina. Vsakodnevne nakupe v su-
permarketih opravljajo največ upokojeni moški Samoboru ter upokojene ženske in moš-
ki v Karlovcu. V cash&carry-jih nakupujejo ženske in moški v Samoboru ter skupine iz
Čakovca, v malih prehrambenih trgovinah upokojenci iz Samobora, na tržnici pa največ
upokojeni moški v Karlovcu ter moška skupina in skupina ostalih žensk iz Čakovca. 
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d) Razlog obiska Era centra

Graf 44: Razlog obiska Era centra – po skupinah Erinih kupcev

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Vse skupine v osnovi prihajajo v Ero s ciljem kupiti hrano. Poleg nakupa hrane pa so pri
nekaterih skupinah vidni tudi ostali razlogi prihoda v trgovski center. S ciljem nakupo-
vanja tehničnega blaga prihajajo predvsem upokojeni moški iz Samobora, moški v Ča-
kovcu, moški v Samoboru ter upokojenci in moški v Karlovcu. Mlajše ženske v Čakovcu
ter ženske v Samoboru prihajajo zaradi nakupa tekstila, zaradi ostale ponudbe v centru
prihajajo moški in ženske iz Samobora, zaradi dogodkov pa predvsem upokojenci v Sa-
moboru. 

Po ugotovljenem razlogu obiska Erinega centra sem v nadaljevanju raziskave ugotavljala
predvsem lojalnost in stopnjo zaupanja Erinih potrošnikov v trgovsko znamko Ere v pri-
merjavi s trgovskimi znamkami Mercatorja ter drugih konkurenčnih podjetij. 
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5.3.1 Lojalnost trgovskim znamkam pri nakupih prehrambenega
in neprehrambenega blaga

Graf 45: Lojalnost trgovskim znamkam Erinih potrošnikov pri nakupih hrane 

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Zgornja slika kaže, da je lojalnost pri nakupu prehrambenih artiklov največja v Karlov-
cu, kjer Erini potrošniki kupujejo hrano v Eri v 79,8 %, sledijo nakupi v Kauflandu
(13,6 %), Getroju (3,6 %) in Mercatorju (1 %). V Samoboru potrošniki izkazujejo Eri
nižjo stopnjo lojalnosti, saj je delež nakupov hrane v Eri le 41,4 % (Konzum – 21,3 %,
Ipercoop – 14,8 %, Getro – 5,7 %, Metro – 2,9 %, Kaufland – 2 %, Mercator – 1,6 % in
ostale neimenovane trgovine – 10,3 %). V Čakovcu potrošniki nakupujejo hrano v Eri v
78,4 % (Kaufland – 9,8 %, Konzum – 4,2 %, Getro – 2,6 % in ostale neimenovane trgo-
vine – 3,8 %).

Podatki kažejo, da so Erini potrošniki pri nakupih prehrambenih proizvodov daleč naj-
bolj lojalni Erini trgovski znamki in to na vseh geografskih področjih, kjer je Era prisot-
na že dlje časa (Karlovec in Čakovec), lojalnost pa je nižja na področju Samobora, kjer je
bil Erin trgovski center v času analize odprt šele slabo leto. V splošnem je lojalnost po-
trošnikov Eri v Karlovcu in Čakovcu na izredno visoki stopnji. Podatki tudi kažejo, da po-
trošniki, ki nakupujejo v Eri, v zanemarljivem deležu opravljajo nakupe v Mercatorju
(Samobor – 1,67 %, Karlovec – 1 %, Čakovec zanemarljiv delež), kar kaže na veliko kon-
kurenčno prednost Ere pred Mercatorjem na vseh obravnavanih geografskih področjih. 
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Graf 46: Nakupi tehničnega blaga v trgovskih verigah po prodajnih področjih Ere

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Lojalnost potrošnikov pri nakupih tehničnega blaga je v primerjavi z nakupi hrane bis-
tveno slabša. Potrošniki kupujejo tehnično blago v Eri v Karlovcu v 58 % (ostalo v trgo-
vinah trgovske znamke Pevec in v manjših trgovinah), v Samoboru v 38,8 % (ostalo pa v
trgovskih centrih v Zagrebu – Bauhaus, Pevec, Baumax in v ostalih manjših trgovinah),
v Čakovcu pa samo v 34,3 % v Eri (ostalo v trgovskih verigah Merkur, Pevec in v manj-
ših prodajalnah).

Podatki kažejo na to, da je lojalnost Erinih potrošnikov pri nakupu tehničnega blaga naj-
višja v Karlovcu, kjer je tudi sama ponudba konkurenčnih podjetij v tem segmentu zelo
majhna. Prav tako podatki kažejo, da potrošniki tehnično blago kupujejo praviloma iz-
ključno v specializiranih prodajalnah s tehničnim blagom in ne v prodajalnah z mešanim
blagom. S tega vidika je Erina pomembna konkurenčna prednost tudi v tem, da je na
vseh geografskih lokacijah prisotna z obema vrstama prodajaln. 

Lojalnost Erinih potrošnikov Eri pri nakupih tehničnega blaga je v splošnem občutno
nižja kot pri nakupih hrane, kar potrjujejo tudi doseženi slabši prodajni rezultati Ere pri
prodaji tehničnega blaga. 

Poleg merjenja lojalnosti trgovskim znamkam sem preverjala tudi stopnjo poznavanja tr-
govskih znamk in stopnjo zaupanja vanje. Rezultate navajam v nadaljevanju. 
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5.3.2 Poznavanje trgovskih znamk in zaupanje vanje

Graf 47: Poznavanje trgovskih znamk Erinih potrošnikov

Vir: Raziskava Nakupne navade Erinih potrošnikov, Era, 2005.

Anketa je pokazala, da Erini potrošniki relativno dobro poznajo skoraj vse konkurenčne
trgovske znamke, nekoliko manj je v Samoboru prepoznavna trgovska blagovna znamka
CBA, enako tudi trgovska veriga Ipercoop v Čakovcu. Ero kot trgovsko znamko njeni po-
trošniki dobro poznajo, relativno manj prepoznavna pa je znamka, imenovana ADUT –
Erina trgovska znamka za prodajalno s tehničnim blagom. Prepoznavnost Ere in Merca-
torja je s strani Erinih potrošnikov zelo dobra in skoraj popolnoma enako visoka. Poleg
Ere in Mercatorja sta najbolj prepoznavni trgovski znamki Getro in Konzum, vsa ostala
konkurenčna imena merijo nižje stopnje prepoznavnosti. 

Zaupanje v trgovsko znamko Era in v trgovske znamke konkurenčnih podjetij sem ugo-
tavljala s pomočjo analizo variance (ANOVA poizkus). Največji razkoraki pri spremen-
ljivkah zaupanja so ugotovljeni pri Konzumu (F=56.254, p=0,00), Ipercoopu
(F=64.295, p=0,00), sledijo pa Metro, Bauhaus, Baumax, Merkur, Mercator in Getro.
Zaupanje v trgovsko znamko Era kaže najnižje razkorake v vrednostih zaupanja
(F=2.136, p=0,019).

S Post Hoc testom (Duncan) sem preverjala razlike v zaupanju v posamezne trgovske
znamke med homogenimi skupinami. Rezultati za ugotovljene razlike med skupinami
so kratko opisani v naslednji preglednici:
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Tabela 12: Stopnje zaupanja Erinih potrošnikov v posamezne trgovske znamke

Vir: Lastna analiza.

Era v primerjavi z ostalimi podjetji v trgovski verigi dosega daleč najvišje rezultate o stop-
nji zaupanja Erinih potrošnikov v trgovsko znamko. Med potrošniki ji najvišje stopnje
zaupanja izkazuje segment upokojenk v Samoboru, med najnižjimi stopnjami so stopnje
zaupanja moških v Čakovcu in Karlovcu ter moške in ženske skupine iz Samobora. Stop-
nje zaupanja v Mercator so bistveno nižje, izrazito nizke so pri upokojencih in upokojen-
kah v Karlovcu, najvišje pa pri ženski in moški skupini v Samoboru, kjer Mercator s svo-
jo prodajalno ni prisoten (nakupi se torej opravljajo v Zagrebu). 
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Konzum
Najvišja stopnja zaupanja vseh skupin v Samoboru: upokojenke (5,40), moški
(5,37), ženske (5,17); sledi Čakovec; najnižje zaupanje v Karlovcu v skupinah
upokojencev.

Mercator Najvišje: Samobor, ženske (4,23), moški (4,09); najnižje: Karlovec, upokojenci in
upokojenke (2,33 in 2,50).

Getro Najvišje: Samobor, moški (4,39), in ženske (4,38); najnižje: Karlovec, upokojenci
(2,52).

CBA Najvišje: Karlovec, ženske (5,10); Čakovec, ostale ženske (5,02) in mlade ženske
(4,97); najnižje: Samobor, upokojenci (3,87).

Ipercoop Najvišje: Samobor, ženske (4,96), upokojenke (4,30), moški (4,30), upokojenci
(4,30); najnižje: Čakovec, ostale ženske (1,70).

Metro Najvišje: Samobor, upokojenke (4,95), moški (4,77), ženske (4,67), upokojenci;
najnižje: Karlovec, upokojenci (2,07), upokojenke (2,52).

Bauhaus Najvišje: Samobor, moški (4,79), upokojenke (4.75); najnižje: Karlovec, upoko-
jenci (2,40).

ADUT Najvišje: Karlovec, upokojenci (5,86), ženske (5,78), upokojenke (5,77); najnižje:
Čakovec, moški (4,69), mlade ženske (4,86), ostale ženske.

ERA Najvišje: Samobor, upokojenke (6,5); najnižje: Čakovec, moški (5,81); Karlovec,
moški (5,85); Samobor, ženske (5,95), moški (5,95).

Baumax Najvišje: Čakovec, moški (4,49); najnižje: Karlovec, upokojenci (2,04).

Merkur Najvišje: Čakovec, mlade ženske (4,0), ostale ženske (4,01); najnižje: Karlovec,
upokojenci (2,0).



Pri ugotavljanju razlik v zaupanju v posamezno trgovsko verigo med prodajnimi področ-
ju (Karlovec, Čakovec, Samobor) je analiza pokazala naslednje ugotovitve:

Tabela 13: Razlike v zaupanju v posamezno trgovsko verigo

Vir: Lastna analiza.

Rezultati v splošnem kažejo nizke razlike v stopnjah zaupanja v Ero v primerjavi z osta-
limi konkurenti. Zaupanje v Ero je torej v splošnem izredno visoko za vse segmente. 

Daleč najvišje so stopnje zaupanja Erinih potrošnikov v trgovsko znamko Era, zaupanje
v trgovsko znamko za tehnične trgovine ADUT je nižje. Po stopnjah zaupanja Erini po-
trošniki od konkurenčnih podjetjih najbolj zaupajo Konzumu v Čakovcu, sledi Ipere-
coop za potrošnike iz Samobora ter Metro in Bauhaus za potrošnike iz Samobora. Po-
leg Merkurja Erini potrošniki v splošnem najnižje stopnje zaupanja izkazujejo Merca-
torju. Mercator beleži najnižjo stopnjo zaupanja v Karlovcu, najvišjo pa pri potrošnikih
v Samoboru.
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Trgovska veriga Najnižja stopnja zaupanja Najvišja stopnja zaupanja

Konzum Karlovec (2,6) Samobor (5,1)

Mercator Karlovec (2,8) Samobor (4,0)

Getro Karlovec (3,2) Samobor (4,2)

CBA Samobor (4,0) Čakovec (4,8), Karlovec (4,9)

Ipercoop Čakovec (1,9) Samobor (4,7)

Metro Karlovec (2,9) Samobor (4,6)

Bauhaus Čakovec (2,9) Samobor (4,6)

ADUT Čakovec (4,8) Karlovec (5,6)

ERA Samobor (5,89) Čakovec (6,0), Karlovec (6,1)

Baumax Karlovec (2,9) Čakovec (4,3)

Merkur Karlovec (2,4) Čakovec (3,9)



6 STRATEGIJE

6.1 Vrste strategij in ravni strategij

Strateški cilji in na njihovi osnovi izoblikovane strategije se lahko nanašajo na celotno
podjetje ali na njegove posamezne dele. Glede na organizacijsko raven je možno določi-
ti vsaj tri vrste strategij (Pučko, 1999, str. 175):9

• celovite strategije,
• poslovne strategije in 
• funkcijske strategije.

Strategije podjetja opisujejo pristop k doseganju zastavljenih strateških ciljev. Če so cilji
odgovor na vprašanje, kaj želi podjetje doseči, pa strategije dajejo odgovor na vprašanje,
kako te cilje doseči. Strategije lahko glede na obseg oziroma abstraktnost njihovih opre-
delitev razvrstimo v štiri ravni. Tako strategija podjetja vključuje splošna načela in
pristope k zasnovi poslovnih procesov na ravni celotnega podjetja in predstavlja okvir za
preostale podrejene strateške ravni (Prašnikar in drugi, 2002, str. 25). Vse strategije
izhajajo iz strategije celotnega podjetja, kar prikazuje tudi naslednja shema: 
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9 Pojem celovite strategije predstavlja v prihodnje delovanje naravnana strateška usmerjenost celotnega
podjetja, ki predstavlja podlago za vse nadaljnje strateške in operacionalne odločitve. Ta strategija se
nanaša na raven celotnega podjetja in mora v osnovi odgovoriti na vprašanje, s katerimi poslovnimi
področji in v kakšnem okvirnem obsegu se bo podjetje ukvarjalo (Pučko, 1999, str. 176). 

Poslovne strategije določajo prihodnje smernice strateškim poslovnim enotam. Praviloma naj bi bile
izvedene iz celovite strategije ali z njo vsaj skladne, njihovo bistvo pa je v opredeljevanju poti do
konkurenčne prednosti podjetja (Pučko, 1999, str. 204). Nandler poslovno strategijo obravnava kot sku-
pek namenov in akcij, ki so povezane s produkti in ponudbami na povezanih trgih. Z njimi podjetje
definira kupce, ponudbo, zmožnosti podjetja in načine za oblikovanje konkurenčne prednosti na osnovi
razpoložljivih informacij (Nandler, 1998, str. 154).

Funkcijske strategije so najbolj ozko usmerjene strategije, ki predstavljajo poslovne usmeritve
posameznih funkcijskih področij v podjetju (finance, komerciala, nabava ...) in podpirajo uresničevanje
poslovnih in celovitih strategij (Pučko, 1999, str. 217). Johnson jih definira kot strategije, ki omogočajo
raznolike sestavne dele podjetja (viri, procesi, ljudje in njihove sposobnosti) uskladiti med seboj na
način, da podjetje deluje v smeri zastavljenih strateških usmeritev (Johnson, Scholes, 1997, str. 11).



Shema 6: Ravni strategij

Vir: Prašnikar in drugi, 2004, str. 25.

Najnovejše usmeritve na področju oblikovanja celovitih strategij poudarjajo upoštevanje
človeškega faktorja pri določanju temeljnih ciljev in usmeritev podjetja. Vizija in
poslanstvo podjetja, s katerima se zaposleni in strateški partnerji lahko identificirajo in
ju s tem tudi uspešneje izvajajo, nudita večji potencial za uspešno prihodnost. 

Razlikovanje posameznih vrst in nivojev strategij predstavljam zaradi razumevanja
povezav med celovito strategijo Ere, poslovno strategijo Erinega podjetja na Hrvaškem
ter maloprodajno strategijo tega podjetja, ki so opisane v naslednjem poglavju.

6.2 Maloprodajna strategija

Rastoča konkurenčnost na trgu, prihodi trgovcev z novimi maloprodajnimi oblikami,
novimi tehnologijami prodaje in premiki v potrošnikovih potrebah silijo maloprodajna
podjetja, da posvečajo vedno več pozornosti dolgoročnemu strateškemu razmišljanju.
Osnova tega razmišljanja je maloprodajna strategija, ki predstavlja most med
razumevanjem maloprodajnega okolja in operativnim upravljanjem maloprodajne
dejavnosti ter managiranjem dela v trgovini. V nadaljevanju obravnavam teoretično
ozadje oblikovanja maloprodajne strategije v podjetju. 

Maloprodajni trgovec mora po postavitvi misije in ciljev razviti tudi maloprodajno
strategijo. Strategija je natančno oblikovan plan doseganja ciljev, katere uresničevanje
vodi v ustvarjanje pričakovanih rezultatov. Avtorji navajajo, da maloprodajna podjetja
delujejo znotraj treh osnovnih strategij: 
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1) pripeljati kupce v trgovino,
2) pretvoriti kupce v potrošnike, tako da med obiskom v trgovini tudi kupijo blago,

kar zahteva pravo ponudbo blaga, pravi izgled in predstavitev blaga ter izučeno
prodajno osebje,

3) to aktivnost izpeljati pri najnižjih mogočih operativnih stroških z ravnijo storitve,
ki jo potrošniki zahtevajo (Dunne, Lusch, Griffith, 2002, str. 49).

Maloprodajna strategija je opredelitev, ki določa:
1) ciljni trg maloprodajnega trgovca,
2) maloprodajni format, ki ga trgovec uporablja za zadovoljevanje potreb ciljnega trga

in
3) osnovo, na podlagi katere maloprodajni trgovec načrtuje oblikovanje primerljive

konkurenčne prednosti (Lewy in Weitz, 2001, str. 171).

Ciljni trg je tržni segment, proti kateremu namerava trgovec usmeriti svoje resurse in
maloprodajni splet aktivnosti. Maloprodajni format oz. oblika je maloprodajni zbir
ponujenega blaga in storitev, cenovne politike, oglaševalskega in promocijskega progra-
ma, osnovnega pristopa k oblikovanju trgovin in vizualnega merchandisinga. 

Maloprodajni koncept zahteva, da maloprodajni trgovci pri razvoju svoje maloprodajne
strategije upoštevajo tako potrošnike kot svoje konkurente. Uspešni trgovci zadovoljuje-
jo potrebe potrošnikov na svojem ciljnem trgu bolje, kot to počno njihovi konkurenti.
Izbira ciljnega trga usmerja maloprodajnega trgovca na skupino potrošnikov, katerih
potrebe bo poskušal zadovoljiti. Izbira maloprodajnega formata definira maloprodajni
zbir, ki ga bo podjetje uporabilo za zadovoljevanje potreb kupcev na ciljnem trgu. Malo-
prodajna strategija definira trge, na katerih bo maloprodajni trgovec tekmoval z ostalimi
trgovci.

6.2.1 Teorije o razvoju maloprodaje

Razumevanje razvojnih faz podjetja v maloprodajni dejavnosti pojasnjujejo teorije, ki
razlagajo spremembe v dejavnosti maloprodaje in predvsem poskušajo razložiti fenomen
očitne ciklične povezave cene s povečanim pomenom storitev in prodajnega asortimana.
Teorije tudi predlagajo načine, po katerih lahko maloprodajni trgovec modelira prihod-
nji razvoj v maloprodaji. Pristopi k spremembam so lahko ciklični, konfliktni in okoljski
(Kent in Omar, 2003, str. 50).

Teorija o življenjskem ciklu proizvoda
Na podlagi teorije o življenjskem ciklu proizvoda se je v zadnjih dveh desetletjih razvila
teorija o institucionalnem življenjskem ciklusu, ki pojasnjuje spremembe v dejavnosti
maloprodaje v štirih fazah, ki so opredeljene na naslednji shemi:
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Shema 7: Življenjski cikel maloprodaje (tipičnega maloprodajnega koncepta)

Vir: Kent in Omar, 2003, str. 51.

• Inovacija: Novi, podjetniško usmerjeni prodajni formati, prednosti pred
konkurenti predvsem zaradi stroškovno učinkovite strukture, razlikujočega se pro-
duktnega spleta (product mix), lokacije in nakupovalnega ugodja. Prodaja občutno
raste, dobički lahko rastejo počasneje. 

• Poudarjen razvoj: Prodajne količine in dobički povečujejo tržni delež, konven-
cionalne trgovine trpijo izgube. Obstoječa podjetja uporabljajo programe lojalnos-
ti. Rast dobičkov se dosega skozi vzvod fiksnih stroškov, z oblikovanjem ekonomi-
je obsega.

• Zrelost: Tržni delež se normalizira, in sicer: 1) podjetniška managerska kultura se
sooči z nepoznanim stabilnim okoljem z veliko organizacijo in omejenimi sposob-
nostmi; 2) prezasedenost kapacitet in prevelika prodajna površina; 3) oblikujejo se
nove oblike distribucije.

• Upad: Velika izguba tržnega deleža, minimalni dobički, delničarji spoznajo nez-
možnost nadaljnje konkurenčnosti. 

Podaljševanje faze zrelosti oz. izogibanje prehajanja v fazo upada podjetja dosežejo s
strateškimi inovacijami v več operacijah, z vzpostavitvijo različnih kombinacij prednos-
tnih spremenljivk (kvaliteta, raznolikost, moda, hitrost, stroškovna učinkovitost). Orga-
nizacije oblikujejo inovacije tudi s strateškimi in novimi organizacijskimi oblikami in s
spodbujanjem podjetniškega razmišljanja v vseh svojih organizacijskih funkcijah. Malo-
prodajna podjetja imajo običajno v istem času različne maloprodajne formate v različnih
fazah življenjskega cikla. 

Era je v letu 2004 s postavitvijo in odprtjem Erinega največjega nakupovalnega centra v
Samoboru oblikovala nov prodajni format, podjetje na Hrvaškem je v tem obdobju še
vedno izkoriščalo prednosti stroškovno učinkovite organizacijske strukture, prodaja je
občutno rasla, zaradi visoke naložbene aktivnosti pa so dobički v tem obdobju rasli
počasneje. Podjetje je znanje iz Slovenije prenašalo na Hrvaško in se predstavljalo z
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novim ter učinkovitim produktnim spletom. Visoka investicijska dejavnost, širitev malo-
prodajne mreže ter prevzem podjetja Trgohit iz Čakovca v začetku leta 2005 so naglo
povečevali tržni delež, obstoječe manjše prodajalne so zaradi prihoda konkurenčnih cen-
trov izgubljale prihodke. Zaradi konkurenčnih pritiskov na trgu sta ekonomija obsega in
obvladovanje stroškov postala ključna vzvoda za doseganje dobičkonosnosti poslovanja.
Podjetje je skladno s teorijo o življenjskem ciklu prešlo iz faze inovacije v fazo poudar-
jenega razvoja.

Kolo maloprodaje (The Wheel of Retailing)
Druga osnovna teorija, imenovana kolo maloprodaje, je bila v originalu predstavljena
leta 1958 in razlaga, da je vhodna faza za novo maloprodajno obliko ali format skozi
nizko maržno stopnjo, nizek status in nizko cenovno pozicijo. Ko poslovanje raste, pre-
haja v fazo večjih operativnih stroškov poslovanja, vse dokler ne preide v visoko
stroškovno in visoko cenovno pozicijo, ki postane ranljiva za nove nizko cenovne
prišleke na trgu, s tem pa se celotno kolo ponovno zavrti. Kljub nekaterim nekonsistent-
nostim model ostaja dominanten koncept v teoriji maloprodaje. 

Lewy in Weitz (2001, str. 71) pojasnjujeta to teorijo s prehodi maloprodajnega podjetja
iz faze inovativnega podjetja v fazo tradicionalnega in nazadnje v fazo zrelega malopro-
dajnega podjetja. Prehod v fazo tradicionalnega podjetja poteka zaradi želje po rasti trga,
kar zahteva zaloge dražjega blaga, več storitev ter urejene in modernizirane trgovine. Vse
te aktivnosti povečujejo stroške in povzročajo potrebo po dvigu ravni cen, kar hitro
postane priložnost za vstop nižje cenovnih podjetij na trg. 

Shema 8: Kolo maloprodaje (The Wheel of Ratailing)

Vir: Kent in Omar, 2003, str. 52.
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Erino hrvaško podjetje je bilo v začetni razvojni fazi poznano kot nizkocenovno trgovsko
podjetje, ki je imelo relativno preprosto oblikovane trgovine in preprosto organizacijsko
strukturo podjetja. Z razvojem novega maloprodajnega koncepta, izgradnjo velikih
hipermarketov in razvojem podjetja v novo organizacijsko obliko so v podjetju porasli
operativni stroški poslovanja. Da bi podjetje ohranilo dobičkovnost poslovanja, je bilo v
letu 2005 primorano dvigniti cene in spremeniti dotedanjo maržno politiko. Skladno s
teorijo kolesa maloprodaje, je podjetje iz faze ranljivosti prešlo v fazo trgovanja.

Teorija harmonike (Accordian Theory)
Poleg omenjenih dveh teorij se v teoretičnih raziskavah omenja še t.i. teorija harmonike,
ki temelji na ideji, da se podjetje v dolgoročnem razvoju razvija od generalista v smer
specialističnega trgovca oz. iz strategije ponudbe blaga, ki obsega številne blagovne kat-
egorije z ozko širino asortimana, do strategije ponudbe omejenega števila blagovnih kat-
egorij s široko paleto izdelkov znotraj kategorije. 

Prvi dve teoriji sta t.i. ciklični teoriji, ki razlagata, da gredo maloprodajna podjetja skozi
cikle, začenši z določeno fazo, v katero se po določenem času vrnejo. Lewy in Weitz
(2001, str. 73) pa navajata še dve teoriji, in sicer t.i. dialektični proces in naravno selek-
cijo, ki sta evolucijski teoriji in ki razlagata, da so spremembe v maloprodajnih podjetjih
podobne vzorcem, ki jih opazujemo v procesu naravne biološke evolucije. 

Dialektični proces in teorija naravne selekcije
Dialektični proces, ki govori o tezi, antitezi in sintezi, razlaga, da nova maloprodajna
podjetja nastajajo s sposojanjem karakteristik od drugih zelo različnih konkurentov,
podobno, kot so otroci kombinacija genov svojih staršev. Takšna institucija, poznana po
višjih maržah, nižji realizaciji, dražji opremi, je specializirana trgovina oz. teza. Antiteza
storitveno orientiranim specializiranim trgovinam so diskontne trgovine v zgodnji
razvojni fazi (nizke marže, visoki zaslužki, poenostavljena oprema). Čez čas so se karak-
teristike obeh trgovin združile v kategorijo velikih specializiranih trgovin. 

Teorija naravne selekcije skladno z Darwinovo teorijo predpostavlja, da se organizmi
razvijajo in spreminjajo na osnovi zakona o preživetju najmočnejšega. V maloprodaji
imajo najboljšo možnost preživeti institucije, ki se uspejo najbolje in najhitreje prilagodi-
ti spremembam pri potrošnikih, tehnologiji, konkurenci in legalnemu okolju (Levy in
Weitz, 2001, str. 73).

6.2.2 Dejavniki sprememb v okolju, ki vplivajo na oblikovanje
maloprodajnih strategij

Opredelitev dejavnikov v okolju, ki bodo v prihodnosti vplivali na poslovanje podjetja v
dejavnosti trgovine na drobno, je pomembno za razmišljanje pred odločanjem o izbiri,
analiza dejavnikov pa je potrebna tudi pri vsakodnevnem uresničevanju že postavljene
strategije. 
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a) Koncentracija

Koncentracija na področju trgovine na drobno je največja pri prodaji izdelkov vsakdanje
rabe (t.i. FMCG – fast moving consumer goods), vedno večja postaja tudi na področju
velikih modernih centrov z neživili (elektronika, prodajalne naredi sam, drogerije).
Uspešne trženjske strategije trgovcev so povečale koncentracijo tudi na področju oblačil,
obutve, deloma tudi na področju pohištva. 

Tabela 14: Sile, ki vplivajo na koncentracijo trgovcev

Vir: M+M Planet Retail, 2002, str. 1.

Medtem ko je število različnih maloprodajnih formatov močno poraslo, se število
konkurentov znotraj posameznega formata vztrajno zmanjšuje. Nekaj mednarodnih ali
nacionalnih trgovcev obvladuje tržni položaj v večini formatov. Konsolidacija se je pojav-
ila predvsem ob intenzivnih procesih pripojitev in združitev. Razvoj učinkovitih dis-
tribucijskih in informacijskih sistemov je v primerjavi z manjšimi lokalnimi podjetji za
velika nacionalna podjetja pomenil izkoriščanje občutnih stroškovnih prednosti (Lewy
in Weitz, 2001, str. 43).

b) Diverzifikacija 

Nove maloprodajne oblike dopolnjujejo in istočasno zamenjujejo tradicionalne malopro-
dajne trgovine. Vsak tip trgovine nudi različen skupek prednosti, kupci pa povezujejo
svoje nakupe v različnih tipih z različnimi okoliščinami nakupa. Večja diverzifikacija
nakupovalnih oblik oz. maloprodajnih formatov povečuje konkurenčnost znotraj
dejavnosti trgovine in omogoča kupcem nakupe blaga in storitev od tistega trgovca, ki
znotraj specifičnih okoliščin nakupa bolje zadovolji njihove potrebe (Lewy in Weitz,
2001, str. 42).

c) Trženje v nišah s pomočjo analize segmentacije

Razumevanje demografskih značilnosti in življenjskega stila kupcev postaja bistveni
dejavnik uspešnega poslovanja trgovca. Potrebno je poznati regijske značilnosti ciljnih
kupcev ter kupce na podlagi življenjskega stila razdeliti v tržne segmente. Nato se mora
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Sile, ki spodbujajo koncentracijo Sile, ki zavirajo koncentracijo

• izkoriščanje ekonomij obsega
• transfer znanja in know-how-a na nove trge
• širitev trgovske znamke
• razvoj mednarodnih distribucijskih centrov
• zasičenosti razvitih trgov
• širitev na podlagi pripojitev

• omejitve uradov za varstvo konkurence
• osredotočenost na bistvene sektorje in raz-

pad konglomeratov
• prodaja preko interneta ponuja priložnosti

za 'nov prišleke'
• zadovoljevanje lokalnih potreb kupcev in

upoštevanje lokalnih predpisov



trgovec odločiti, ali bo ciljal na vse segmente oziroma le na izbrane. Vsakemu segmentu
pa je v nadaljevanju potrebno prilagoditi njemu lasten trženjski splet. 

d) Razvoj trgovske znamke

Razvoj trgovske znamke je univerzalen trend, ki se pojavlja na vseh svetovnih trgih, saj
delež prodaje izdelkov trgovske znamke v skupni prodaji narašča tako pri izdelkih vsak-
danje potrošnje kot tudi pri izdelkih iz skupine neživil. Drug trend, ki se pojavlja na tem
področju, je, da nekateri izdelki trgovske znamke postajajo ‘globalni’ in prevzemajo
značilnosti svetovno znanih blagovnih znamk proizvajalcev. 

Posledice razvoja trgovske znamke so naslednje: razvoj trgovske blagovne znamke (v
nadaljevanju TBZ) bo povečal konkurenčnost med proizvajalci blagovnih znamk in
proizvajalci TBZ. Proizvajalci blagovnih znamk bodo zato morali znatna investirati v
oglaševanje in druge tržno komunikacijske aktivnosti (predvsem oglaševanje v prodajal-
nah oziroma na prodajnem mestu). Pričakovati je, da se bo v državah Srednje in
Vzhodne Evrope TBZ intenzivno razvijala, saj se v te države širijo zahodno evropski
trgovci, ki so kupce že ‘navadili’ na kupovanje v modernih trgovskih centrih. Prav tako
so kupci na teh trgih zaradi splošno nižje kupne moči prebivalstva cenovno bolj obču-
tljivi. V prihodnjem obdobju bo največji konkurenčni bolj med proizvajalci na področju
svežega programa, tržna niša pa je nastala na področju ekološko pridelanih izdelkov
(M+M Planet Retail, 2002, str. 9).

e) Trendi na področju operativnega poslovanja

Upravljanje procesa nabavne verige (Supply Chain Management)
V zadnjih desetih letih se je trgovcem, ki so v svoje poslovanje vgradili proces upravljan-
ja nabavne verige, povečala produktivnost. Učinkovit distribucijski sistem je v veliki
meri tudi ključ do prihodnjega uspeha (ključ uspeha podjetja Wal-Mart v zadnjih desetih
letih). Zmožnost zagotavljanja nabavljenih izdelkov v prodajalni v pravem trenutku in v
pravih količinah je nujna, da bi lahko izboljšali obračanje zalog, rast prihodkov in znižan-
je stroškov, in to na prav vseh področjih trgovine na drobno. 

Upravljanje odnosov s kupci (Customer Relationship Management)
Upravljanje odnosov s kupci omogoča trgovcem učinkovito obvladovanje velike količine
podatkov. Veliko trgovcev je zaradi lažjega pridobivanja podatkov o kupcih uvedlo pro-
grame zvestobe, ki temeljijo na uporabi trgovčeve plačilne kartice. Podatki, pridobljeni
s pomočjo programov zvestobe, lahko trgovcu veliko povedo o svojih kupcih. S pomočjo
sistema upravljanja odnosov s kupci lahko spremljamo vedenje kupcev in pripravljamo
trženjske programe, ki so prilagojeni posameznemu segmentu kupcev oziroma z njimi
dosežemo najbolj dobičkonosne kupce (Sedej, 2003, str. 387).
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6.2.3 Strategija Ere na Hrvaškem

Vizija Erinega podjetja na Hrvaškem je poudarjala neprestano širjenje mreže maloproda-
jnih enot na čim širše območje Republike Hrvaške. Podjetje je imelo z vstopom v
skupino CBA za svojo dejavnost prodaje prehrambenih proizvodov omejeno območje
dovoljenega širjenja, in sicer po območju srednje Hrvaške (od mesta Zagreb, Samobora,
Siska, Karlovca, Ogulina), območju Istre in Primorja, območju Ličko-Senjske županije in
vse do Zadra. Širjenje po Hrvaškem je bilo za to podjetje mogoče le z razvojem in širitvi-
jo verige tehničnih trgovin, širitev maloprodaje prehrambenih trgovin pa je bila mogoča
le z nadaljnjim kapitalskim povezovanjem z ostalimi članicami skupine CBA ali ostalimi
podjetji v isti dejavnosti. 

S kapitalskim povezovanjem, nadaljnjim razvojem maloprodajne mreže (gradnjo lastnih
trgovskih centrov, tehničnih trgovin ADUT, supermarketov in marketov ter franšiznih
prodajaln), razvojem distribucije, razvojem in širjenjem lastnih blagovnih znamk
(GOOD, ADUT, AGRINA), koriščenjem blagovnih znamk skupine CBA, nadgradnjo sis-
tema informacijske tehnologije, modernizacijo in razvojem človeških sposobnosti in
znanj se je podjetje v letu 2005 želelo uvrstiti med deset največjih trgovskih verig na
hrvaškem trgu. 

Podjetje je v opisu svoje strategije zapisalo tudi, da želi svojim kupcem, dobaviteljem in
lastnikom ponuditi čim večjo vrednost in korist na področju poslovnega sodelovanja in
nenehno stimulirati osebni razvoj in znanje človeških potencialov. Na podlagi poznavan-
ja želja in potreb kupcev jim želi za investiran denar in izkazano zaupanje zagotavljati
najboljše in najkvalitetnejše proizvode.

Osnovni cilj10 Erinega podjetja na Hrvaškem je bil postati prepoznavna in priznana trgov-
ska veriga, ki bo konkurirala na nivoju maloprodajnih cen, kvaliteti proizvodov in
storitev na hrvaškem trgu.

- 75 -

10 Glede na to, da cilji kažejo, kaj mora doseči maloprodajni trgovec, so strategije kazalec tega, kako bo
podjetje te cilje doseglo s sredstvi, ki jih ima na razpolago. Maloprodajno podjetje mora imeti dobro
razvito marketinško strategijo, ki naj bi vsebovala naslednje:
• Specifični ciljni trg – to je skupina posameznih skupin kupcev, ki jih želi zadovoljiti maloprodajni

trgovec.
• Lokacija – to je lahko tradicionalna prodajalna na določenem geografskem območju ali potrošnikov

dom, če gre za tiskan katalog, televizijsko prodajo ali pa virtualno prodajo, ki je usklajena s potrebami
in željami ciljnega trga.

• Specifični splet (retail mix) maloprodajnih aktivnosti, ki ga maloprodajni trgovec namerava uporabiti,
da pritegne svoj ciljni trg in doseže svoje finančne cilje. Maloprodajni splet je kombinacija blaga, ce-
novne politike, oglaševalskih in promocijskih aktivnosti, potrošniških storitev in prodaje, izgleda in
oblikovanja trgovine, ki jih podjetje uporablja, da zadovolji ciljni trg (Kent in Omar, 2003, str 100).



Glavni strateški cilji podjetja so bili:
• konstantna rast obsega poslovanja oz. rast prodaje,
• širjenje poslovne dejavnosti na nova področja in razvoj novih trgovinskih oblik, 
• povečevanje zadovoljstva kupcev ob učinkoviti cenovni politiki, 
• ustvarjanje in ohranjanje dolgoročnih partnerskih odnosov z dobavitelji oz. proizva-

jalci,
• neprestano večanje poslovne učinkovitosti in uspešnosti, 
• razvijanje dobrih medčloveških odnosov in spodbujanje osebnega razvoja zaposlenih, 
• zagotavljanje varnih naložb investitorjev, 
• ustvarjanje vrednosti in koristi za lastnike, 
• skrb za širšo družbeno okolje.
(Gospodarski plan za godinu 2005, str. 15).

Ključno vprašanje, ki je z razvojem poslovne dejavnosti vse bolj zahtevalo svoj odgovor,
je postajalo vprašanje strategije razvoja osnovne trgovinske dejavnosti – maloprodaje.
Podjetje se je znašlo v fazi, ko je matično podjetje Era v Sloveniji že kazalo zametke spre-
membe usmerjenosti maloprodaje v smer iskanja novih poslovnih priložnosti v diskont-
ni prodaji. Osnovna maloprodajna dejavnost se je v zadnjih dveh letih v Eri v Sloveniji
razvijala na osnovi gradnje srednje velikih trgovskih centrov, ki so združevali prehram-
bene supermarkete in neprehrambene trgovine skupaj z ostalo dopolnjujočo ponudbo.
Maloprodajna dejavnost hrvaškega podjetja se je v primerjavi z Ero v Sloveniji odvijala v
največji meri v velikih trgovskih centrih in v supermarketih, pokritost s prodajalnami na
širšem geografskem področju pa je dopolnjevalo sodelovanje z lokalnimi ponudniki
prehrambenega blaga na osnovi franšiznih pogodb. Dejavnosti maloprodaje neprehram-
benega blaga, športa kot tudi ostale dejavnosti so sicer dopolnjevale celovito ponudbo
Ere tako v Sloveniji kot na ostalih trgih, vendarle pa je maloprodaja na področju
prehrane ohranjala tako uspešnost poslovanja kot tudi prepoznavnost trgovskega imena
Ere kot takega.

6.3 Strateška izbira 

Strateška izbira se ukvarja z učinkovito rabo notranjih resursov podjetja, z uporabo pred-
nosti in kar največjim zmanjševanjem učinkov slabosti, z izrabo priložnosti in izogiban-
jem nevarnostim podjetja, aktivnosti pa so usmerjene k doseganju ciljev in oblikovanju
močne konkurenčne pozicije. 

Strateška izbira pomeni izbrati strategijo na osnovi konkurenčnega pozicioniranja tako,
da se variabilnost dobičkonosnosti zniža za najmanj 50 % zaradi izbire določene strate-
gije. Maloprodajni trgovec mora oblikovati tip konkurenčne prednosti in metode za
ohranitev te prednosti. Dimenzije prednosti so v osnovi določene s tremi generičnimi
strategijami, in sicer: s cenovnim vodjem, diferenciacijacijo in osredotočenjem ali foku-
som (Porter, 1980).
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Shema 9: Tri generične strategije po Porterju

Vir: Kent in Omar, 2003, str. 100.

Dunne, Lusch, Griffith (2002, str. 51) navajajo, da je ena največjih napak večine današ-
njih maloprodajnih trgovcev, da se v glavnem koncentrirajo na samo en način diferen-
ciacije – ceno. Cenovne promocijske aktivnosti običajno privlačijo veliko kupcev, le
redko pa jih zadržijo, ker so to cenovno občutljivi kupci, ki bodo reagirali enako, ko bo
eden od konkurentov predstavil cenovno še bolj uspešno akcijo. Po navedbah avtorjev so
veliko boljši načini diferenciacije naslednji:

• psihološka diferenciacija proizvodov,
• prodajni proces (predvsem učinkovite prodajne storitve),
• po nakupno zadovoljstvo (programi zagotavljanja kakovosti, garancij za zado-

voljstvo),
• lokacija,
• zagotavljanje stalnih zalog blaga (zadovoljitev pričakovanj).

Za Erino hrvaško podjetje bi bila najbolj sprejemljiva generična strategija diferenciacije.
Zaradi vprašljivosti dolgoročnejše sposobnosti zagotavljanja nizkih cen je smiselna dife-
renciacija v smeri prodajnega procesa, ponakupnega zadovoljstva kot tudi psihološke
diferenciacije proizvodov. 

Glede na smer razvoja podjetja se strategije podjetja ločijo na strategije rasti (razvoja),
strategije stabilizacije (normalizacije) in strategije krčenja (dezinvestiranja). Glede na
to, da je bila Era na Hrvaškem usmerjena v razvoj in rast, v nadaljevanju analiziram še
strategije rasti v maloprodaji.

Strateško izbiro lahko opredelimo tudi s pomočjo Ansoffove matrike, kjer predstavljamo
priložnosti za rast podjetja, razdeljene glede na trg in izdelek, ki ga na trgu podjetje
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ponuja, oziroma ga bo na trgu ponudilo. Na podlagi razdelitve opredelimo 4 različne
smeri, v okviru katerih določimo strategije:

• penetracija trga,
• razvoj trga,
• razvoj novega izdelka in 
• diverzifikacija.

Za podjetje v trgovini na drobno pod pojmom izdelek razumemo maloprodajni format
skupaj z za podjetje specifičnim spletom maloprodajnih aktivnosti (Retail mix).

Shema 10: Ansoffova matrika rasti

Vir: Ansoff, 1965.

Strategija rasti v smeri penetracije trga
Priložnost za rast v smeri penetracije trga za Erino podjetje pomeni, da ne nadaljuje s ši-
ritvijo po ostalih področjih Hrvaške, ampak na obstoječem trgu z obstoječim produktom
intenzivira prodajo (z maloprodajnimi aktivnostmi) obstoječim segmentom potrošnikov.
V času, ko se ostali konkurenti geografsko širijo na trgu, bi ta korak za podjetje verjetno
pomenil nižanje stopnje rasti podjetja, ki je raslo ravno na podlagi hitrega odpiranja ma-
loprodajnih enot ali na osnovi prevzemov ostalih podjetij v panogi. Na že osvojenih
geografskih območjih je apliciralo vse maloprodajne formate (trgovski center s hiper-
marketom, supermarketi in marketi), tako da je organska rast na obstoječih trgih ome-
jena. 

Strategija rasti v smeri razvoja trga
Rast v smeri razvoja trga pomeni organsko rast z odpiranjem novih maloprodajnih enot
po širšem območju Hrvaške, kar pa je za podjetje možno le s prevzemi ostalih podjetij v
interesni skupini (podjetje je bilo vezano na pogoje iz ustanovitvene pogodbe, ki so
vsakemu podjetju v skupini opredeljevali dovoljeno območje širjenja). Organska rast na
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ostalih geografskih območjih ali prevzemi podjetij s teh območij bi za podjetje zelo ver-
jetno pomenili izključitev iz interesne skupine in s tem poslabšanje nabavnih pogojev pri
dobaviteljih na trgu, kar pa je bilo za obstoječo ekonomijo obsega podjetja precejšnje tve-
ganje. 

Strategija rasti v smeri razvoja izdelka
Razvoj izdelka ali bolje produkta pomeni, da bi podjetje moralo nadaljevati rast v smeri
razvoja novega produkta, ki bi ga potem usmerilo v prodajo obstoječim segmentom na
obstoječem trgu potrošnikov. Podjetje je v tem času ravno oblikovalo in standardiziralo
svoj nov maloprodajni format z notranjo in zunanjo podobo ter definiralo vsebino, ki je
bila namenjena vsem segmentom obstoječih potrošnikov. Razvoj novega produkta, ki bi
pospeševal dodatno prodajo, bi se moral osredotočiti na posamezne segmente, kar pa je
za podjetje odprto vprašanje, ki v skladu na možnost nadaljnje širitve ni našlo ustrezne-
ga odgovora. Razvoj takšnih ‘specializiranih’ produktov zahteva precejšnje razvojne
stroške kot tudi sredstva za ustrezno predstavitev in pozicioniranje produkta na trgu v
očeh potrošnikov. 

Strategija rasti v smeri diverzifikacije
Rast podjetja v smeri diverzifikacije bi za Ero pomenila geografske širitve v povezavi z
uvajanjem novih produktov. Geografske širitve bi zaradi izključitve podjetja iz skupine
verjetno pomenile bistveno poslabšanje pogojev, ki so v tem obdobju za podjetje bistve-
na konkurenčna prednost. Nov produkt bi za razvoj in predstavitev na trgu zahteval
občutna finančna sredstva, kar pomeni dvakraten in občuten neposreden vpliv na
uspešnost poslovanja podjetja. 

Če povzamemo, strateška izbira za podjetje pomeni izbrati strategijo, ki bo variabilnost
dobičkonosnosti znižala vsaj za polovico in bo izbrana na način, da bo kar najbolje izko-
ristila prednosti in priložnosti podjetja v okolju ter znižala vplive nevarnosti iz okolja kot
tudi internih slabosti na najnižjo možno raven. 

6.4 Dejavniki odločitve o prodaji premoženja Ere na
Hrvaškem Mercatorju

Ozadje odločitve o prodaji premoženja Ere Mercatorju sem opisala med potekom naloge,
odgovore na vprašanja, zakaj in kdaj za podjetje v trgovini na drobno nastopi faza, ki
narekuje potrebo po spremembi razvojne strategije trgovskega podjetja, pa povzemam v
zadnjem poglavju.

SWOT analiza je pokazala številne prednosti Ere (članstvo v skupini CBA, image cenov-
no ugodnega trgovca, lojalnost potrošnikov Eri, ponudba prehrane in neprehrane na
enem mestu, širok asortiman, fleksibilnost in hitra odzivnost na spremembe …) in
priložnosti v okolju (razvoj maloprodajnega formata, ki ga je razvijala Era, rast deleža
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nakupov v hipermarketih in supermarketih …), vendar pa so na odločitev o strateški
izbiri vplivale predvsem interne slabosti Ere in nevarnosti v okolju. Zanjo najpomemb-
nejša prednost izredno dobrih nabavnih cen za trgovsko blago je bila pogojena s
članstvom v skupini CBA, katerega obstoj je v letu 2005 postal vprašljiv, zaradi interesov
po prodaji podjetij v skupini večjim mednarodnim trgovskim verigam. Članstvo je od Ere
zahtevalo tudi omejitve pri širjenju na ostala geografska območja Hrvaške, kar ji je v
osnovi omejevalo razvoj. 

Era je s prepoznavnostjo na trgu in lojalnostjo svojih potrošnikov hitreje dosegala višjo
maso prometa v svojih prodajalnah. K uspešnosti prodaje ji je pomagala tudi uspešna
kombinacija maloprodajnih formatov. V skladu z razvojnimi trendi je Era predvsem v
večjih mestih razvijala hipermarkete in supermarkete, ostala območja pa je pokrila z
marketi, ki so na Hrvaškem danes še vedno najpogosteje obiskana maloprodajna oblika.
Ker je Era na Hrvaškem tudi v resnici vodila politiko v povprečju zelo ugodnih malopro-
dajnih cen oz. nizkih maržnih stopenj, je bila za uspešnost poslovanja nujna visoka
stroškovna učinkovitost. Ker pa je rast podjetja zahtevala intenzivno investicijsko poli-
tiko ter spremembe v organiziranosti in delovanju, je razvoj s seboj prinašal tudi pre-
cejšnje sistemske stroške. Era se je tako znašla v ciklu, kjer sicer hitra rast prihodkov ni
dohitevala rasti razvojnih in sistemskih stroškov vedno večjega podjetja in je bilo že v
letu 2005 nujno prilagoditi maržno politiko. Poleg nevarnosti, ki so na srednji rok
ogrožale obstoj konkurenčnih prednosti, so bile za prilagoditev obstoječih strategij po
modelu strateškega pozicioniranja ključne pomanjkanje internacionalnih izvorov blaga,
pomanjkanje artiklov lastne blagovne znamke ter nezmožnost nadaljnjega financiranja
investicij z lastnimi viri. Era d.d. v tem obdobju namreč ni več zmogla korporacijsko
financirati večjih investicij. Vse našteto kaže na to, da Era na Hrvaškem ni imela
ubranljivih konkurenčnih prednosti. 

Dejavniki sprememb v okolju, ki bodo vplivali na razvojne strategije konkurenčnih pod-
jetij v prihodnosti opozarjajo na nadaljnjo koncentracijo na trgu in potrebo po diverzi-
fikaciji maloprodajnih podjetij. Trženje v nišah s pomočjo segmentacije, razvoj trgovske
blagovne znamke, upravljanje procesa nabavne verige in upravljanje odnosov s kupci
bodo pomembni fakotrji bodočih maloprodajnih strategij. 

Analiza generičnih strategij po Porterju kaže, da je za podjetje smiselno izkoristiti
strateške prednosti v vsej industriji in se usmeriti v diverzifikacijo, kar potrjuje realna
ocena, da se podjetje ni bilo sposobno orientirati na mesto cenovnega vodje, kar v trgovi-
ni na drobno pomeni biti sposoben postati največji trgovec na trgu z ekonomijo obsega.
Ker pa je bilo podjetje primer rastoče in razvojno usmerjene družbe, z analizo strategij
rasti v Ansoffovi matriki ugotovimo, da je nadaljnja rast v vseh smereh (penetracija,
razvoj trga, razvoj izdelka, diverzifikacija) omejena in ne kaže na sposobnost podjetja, da
bi na dolgi ali srednji rok povečevalo svojo uspešnost s katerokoli od izbranih strategij
rasti. 
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6.4.1 Erini potrošniki v procesu spremembe maloprodajne
strategije

Analiza nakupnih navad Erinih potrošnikov je pokazala, da so potrošniki pri nakupih
prehrambenih in neprehrambenih proizvodov daleč najbolj lojalni Erini trgovski znam-
ki, in to na vseh geografskih področjih, kjer je Era prisotna že dalj časa (Karlovec,
Čakovec, Samobor). Podatki iz analize kažejo tudi, da potrošniki, ki nakupujejo v Eri, v
zanemarljivem deležu opravljajo nakupe v Mercatorju, kar kaže na veliko prednost Ere
pred Mercatorjem na vseh obravnavanih geografskih območjih. Zanimiv pogled so
pokazali rezultati o stopnjah zaupanja posameznih segmentov Erinih potrošnikov in o
razlikah med stopnjami zaupanja segmentov na posameznih geografskih območjih. Era
dosega visoke stopnje zaupanja v vseh segmentih na vseh geografskih območjih prisot-
nosti, razlike v stopnjah zaupanja pa so v primerjavi z ostalimi konkurenti nizke. V
nasprotju s tem Mercator dosega velike razlike v stopnjah zaupanja, najnižje stopnje zau-
panja segmentov beleži v Karlovcu in Čakovcu, kjer ima lastne trgovine, v Samoboru,
kjer so stopnje zaupanja višje, pa s prodajalnami niti ni prisoten.

Z vidika maloprodajnega formata velja tudi na tem mestu poudariti, da se je kombina-
cija različnih maloprodajnih formatov Ere pri njenih potrošnikih pokazala kot zelo
dobra, saj Erine prodajalne v povprečju dosegajo zelo visok promet. Mercator se je v
nasprotju z Ero usmerjal izključno v razvoj in širitev velikih trgovskih centrov s hiper-
marketi ali supermarketi, ki pa so na Hrvaškem razvojna oblika, ki postaja sicer vse bolj
pomembna in razširjena, vendar pa velika večina hrvaških potrošnikov danes še vedno
nakupuje v manjših prehrambenih trgovinah. Iz teh razlogov bi bilo za Mercator smisel-
no, da z vidika zadovoljstva Erinih potrošnikov z maloprodajnimi formati Ere vsaj za
določen čas zadrži obstoječo maloprodajno obliko, da bi se ohranila lojalnost
potrošnikov kot tudi dobri prodajni rezultati. 
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7 SKLEPNE MISLI

Če povzamemo ugotovitve iz opisa srednjih podjetij, najdemo med njimi in Ero številne
vzporednice. Era je podjetje, ki ima vse do danes še vedno lastnosti srednjega podjetja in
je za ohranitev in oblikovanje konkurenčnih prednosti morala voditi aktivno naložbeno
politiko ter je s tem dobivala vse značilnosti velikih podjetij. Velikost podjetja kot kon-
kurenčno prednost je uveljavljala s povezovanjem v omrežja podjetij in na ta način izko-
riščala prednosti ekonomije obsega pri pogajanjih z dobavitelji. 

Ker je trg trgovine na drobno v Sloveniji prehajal v zrelostno fazo, je Era dosegla točko,
kjer ji nadaljnja rast na domačem trgu ni več prinašala pričakovanih učinkov oz. so bili
učinki omejeni. Njen del geografskega trga je bil pokrit, vsak korak širitve na nova geo-
grafska področja je pomenil srečanje z vsaj še dvema večjima slovenskima trgovcema
(odpiranje centrov v Novem mestu in Novi Gorici v letu 2003). Spoznanje o internacio-
nalnih priložnostih se je v Eri razvilo sicer že veliko prej, vendar pa so bili resni koraki
vstopov na tuje trge narejeni najprej z nakupom podjetja v Makedoniji in nato še v letu
2003 z nakupom podjetja v Karlovcu na Hrvaškem. 

Z nakupom na trgu poznanega in že uveljavljenega podjetja je vstopila v podjetje s po-
stavljeno organizacijsko strukturo, usposobljeno in motivirano mlado delovno silo ter z
imenom lokalno dobro poznanega podjetja, s čimer si je olajšala dostop do dodatno po-
trebnega kapitala, potrebnega za financiranje razvoja na hrvaškem trgu. Najpomembnej-
ši razlog in hkrati osnova za sposobnost uspešnega nadaljnjega poslovanja na trgu pa je
bil vstop v podjetje, ki je imelo z interesno povezavo v skupini CBA dostop do trgovske-
ga blaga po konkurenčnih cenah (takoj za Konzumom, ki je hrvaški največji trgovec). 

Hrvaški trg je z vidika stanja koncentracije v dejavnosti trgovine na drobno za slovenska
podjetja na prvi pogled izredno zanimiv trg, saj na Hrvaškem deset vodilnih trgovcev sku-
paj dosega 45 % tržni delež v primerjavi z domačim trgom, kjer vodilni trije trgovci sku-
paj dosegajo 80 % tržnega deleža. Analiza makrookolja kaže številne pozitivne trende, kar
je povzročilo, da je trg hitro postal zanimiv tudi za številne velike tuje vlagatelje (Metro,
Kaufland, Billa, Ipercoop …), ki so se najprej osredotočili na pokritje glavnega in ostalih
velikih mest po Hrvaški. Koncentracija v dejavnosti je samo v nekaj letih izredno narasla
in številna domača podjetja so se pod pritiski velikih verig odločila za kapitalske poveza-
ve z velikimi podjetji, da bi s tem svojim podjetjem omogočila nadaljnjo rast in razvoj. 

Na cenovno še vedno zelo občutljivem trgu (povprečno še vedno zelo nizka kupna moč
prebivalstva) so se slovenska podjetja, in s tem tudi Era, znašla v vlogi, ko je trg z vidika
geografskih možnosti širitve nudil številne možnosti za razvoj maloprodajne mreže, a je
na drugi strani omejeval maloprodajna podjetja pri zaslužkih s pritiski po nudenju blaga
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po nizkih cenah. Posebej verige tujih trgovskih podjetij so postajale v cenovni vojni vse
bolj agresivne, kar kažejo tudi podatki iz analize strukturnih sil konkurenčnega okolja, v
kateri sem se osredotočila predvsem na konkurente in potrošnike.

Analiza hrvaških potrošnikov kaže na trende v razvoju maloprodaje, ki ustrezajo sloven-
skim podjetjem, ki so vstopila na ta trg. Delež nakupov v supermarketih in hipermarke-
tih se povečuje, rastejo tudi deleži nakupov na večjih prodajnih površinah, kar potrjuje
pravilnost maloprodajnih strategij tako Ere kot Mercatorja, ki sta na Hrvaškem razvijala
ravno te maloprodajne formate (trgovske centre s hipermarketi in supermarkete). V
strukturi plačil na Hrvaškem še vedno prevladuje gotovinsko plačevanje, čeprav so šte-
vilna podjetja svojo konkurenčno prednost oblikovala tudi na podlagi nudenja storitve
odloženih ali obročnih nakupov. 

Analiza Erinih potrošnikov je pokazala, da le-ti v primerjavi s povprečnim hrvaškim po-
trošnikom nakupujejo redkeje, v primerjavi s povprečjem v Eri pa porabijo za velike in
manjše nakupe več kot povprečni hrvaški potrošniki. Erini potrošniki v večini nakupuje-
jo v supermarketih in cash&carry-jih, medtem ko povprečni hrvaški potrošnik še vedno
v veliki večini nakupuje v majhnih prehrambenih trgovinah. Analiza kaže tudi veliko za-
nimivih razlik med potrošniki različnih geografskih področij, kjer je bila Era prisotna s
trgovskim centrom.

SWOT analiza za Erino hrvaško podjetje kaže številne prednosti, od katerih so najpo-
membnejši nabavni pogoji na podlagi članstva v skupini CBA, kar je podjetju pomagalo
oblikovati ime trgovca z ugodnimi cenami. Hitrost, odzivnost na spremembe in fleksi-
bilnost podjetja so prednosti, ki so mu omogočile hiter razvoj na trgu. Prijaznost osebja,
širok asortiman izdelkov, politika nizkih maloprodajnih cen in dobri plačilni pogoji so
faktorji nakupov, ki so jih kot prednosti prepoznali in cenili tudi Erini potrošniki. Anali-
za pa pokaže tudi številne slabosti (pomanjkanje kapitala za financiranje investicij, logi-
stika, informatika) in predvsem nevarnosti v okolju (možnost razpada skupine CBA za-
radi pritiskov koncentracije kapitala na domača trgovska podjetja, vstopi novih konku-
rentov in diskontnih trgovcev na trg). Povzetek analize pokaže, da je za Ero potrebna pri-
lagoditev obstoječih strategij. 

Analiza segmentov Erinih potrošnikov pokaže zanimive razlike v nakupnih navadah med
posameznimi geografskimi območji in med ciljnimi skupinami potrošnikov na teh
območjih. Zelo pomembni pa so rezultati raziskave, ki kažejo lojalnost potrošnikov tr-
govskim znamkam. Lojalnost Eri je pri nakupih hrane povsod izrazita, posebej še v Kar-
lovcu in Čakovcu. Pri nakupih tehnike je lojalnost Eri sicer najvišja v primerjavi s kon-
kurenti, vendar pa so deleži potrošnikov, ki so lojalni Eri, v tem primeru v splošnem niž-
ji kot pri nakupih hrane. Ker je na vseh treh področjih, kjer je bila opravljena analiza, pri-
soten tudi Mercator, velja poudariti, da je lojalnost Erinih potrošnikov Mercatorju izred-
no nizka oz. skorajda zanemarljiva (1,6 % potrošnikov, ki nakupujejo v Eri, je lojalnih
Mercatorju pri nakupih hrane, pri nakupih tehnike je ponekod odstotek še nižji). Erini
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potrošniki v večini dobro poznajo skorajda vse konkurenčne trgovske znamke. Prav tako
Era pri segmentih svojih potrošnikov dosega daleč najvišje stopnje zaupanja v primerja-
vi z Mercatorjem kot tudi z ostalimi konkurenti. 

Skladno s teorijo o življenjskem ciklu maloprodaje je Era v letu 2005 prešla v fazo pou-
darjenega razvoja, po teoriji kolesa maloprodaje pa iz faze vstopa na trg v fazo trgovanja. 

Že SWOT analiza strateškega pozicioniranja je nakazala, da je zaradi nevarnosti v okolju
nujna prilagoditev obstoječih strategij podjetja. Analiza generičnih strategij po Porterju
kaže, da je za podjetje smiselno izkoristiti strateške prednosti celetne panoge in se usme-
riti v diverzifikacijo, vendar pa na podlagi analize strategij rasti ugotovimo, da je nadalj-
nja rast v vseh smereh (penetracija, razvoj trga, razvoj izdelka, diverzifikacija) omejena
in ne kaže sposobnosti podjetja, da bi na dolgi ali srednji rok povečevalo svojo uspešnost
s katerokoli od izbranih strategij rasti. 

Zaradi vseh zgoraj omenjenih zaključkov je bila prodaja premoženja Ere na Hrvaškem
Mercatorju v minulem letu logična poslovna odločitev. Vendar pa analiza Erinih potrošni-
kov kaže na previdnost pri hitrem prenosu dejavnosti Ere na Mercator zaradi velike lojal-
nosti potrošnikov Eri in zaupanju vanjo. Previdnost velja upoštevati predvsem pri komu-
nikacijo s potrošniki. Era se je v očeh svojih potrošnikov uspela pozicionirati kot cenovno
ugodno, prijazno in ‘domače’ podjetje, medtem ko Mercator predstavlja sliko uspešnega,
modernega trgovskega podjetja, ki ponuja kvaliteten asortiman. Cenovna občutljivost
povprečnega hrvaškega potrošnika, posebej izven območja Zagreba in okolice, pa je še
vedno zelo izrazita, kar kažejo odzivi potrošnikov na razne nizkocenovne potrošniške ak-
cije. Z vidika teh ugotovitv je za Erine prodajalne smiselno razmisliti o postopnem preho-
du na cenovno politiko slovenskega največjega maloprodajnega trgovca. 
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PRILOGA 

Anketni vprašalnik

SPOL
a Moški

b Ženski

STAROST
a do 25 let

b 26 do 35 let

c 36 do 45 let

d 46 do 55 let

e 55 do 65 let

f 66 let in več

IZOBRAZBA
a osnovna šola

b srednja šola

c višja šola

d visoka šola

e magisterij/doktorat

POKLIC
a upokojenec

b učenec,študent

c gospodinja, nezaposlena oseba

d delavec, delovodja

e strokovnjak, uslužbenec, državni uradnik

f lastnik, menedžer

g drugo 

ODDALJENOST OD ERINEGA CENTRA
a neposredna bližina (do 2 km)

b bližnja okolica (do 5 km)

c okolica (do 20 km)

d oddaljeno mesto (več kot 20 km)

e Slovenija

- I. -



VELIKOST GOSPODINJSTVA
a 1 član

b 2 člana

c 3 člani

d 4 člani

e 5 ali več članov

DOHODEK GOSPODINJSTVA
a manj od 3.000 KN neto

b od 3001 KN do 4000 KN neto

c od 4001 KN do 5000 KN neto

d od 5001 KN do 6000 KN neto

e nad 6000 KN neto

f ne želi povedati

ŠTEVILO OBISKOV - DO DANES - V ERA CENTRU
a prvi

b drugi

c tretji

d četrti

e peti

f več kot peti

POGOSTOST KUPOVANJA - SPLOŠNO
a vsak dan

b 4 – 5krat na teden

c 2 – 3 krat na teden

d 1 krat na teden 

e 1 krat na 14 dni ali manj

POGOSTOST NAKUPOVANJA V ERA CENTRU
a vsak dan

b 4 – 5krat na teden

c 2 – 3 krat na teden

d 1 krat na teden 

e 1 krat na 14 dni ali manj

- II. -



- III. -

PORABA / POSAMEZEN NAKUP - VELIKI NAKUPI 
a do 200 KN

b 201 KN do 400 KN

c 401 KN do 600 KN

d 601 KN do 800 KN

e 801 KN do 1000 KN

f 1000 KN in več

PORABA / POSAMEZEN NAKUP - VSAKODNEVNI NAKUP 
a do 20 kn

b 21 KN do 40 KN

c 41 KN do 60 KN

d 61 KN do 80 KN

e 81 KN do 100 KN

f 101 KN in več

g brez odgovora 

MESEČNA PORABA ZA RAZNE NAKUPE
a do 500 KN

b od 501 KN do 1000 KN

c od 1001 KN do 1500 KN

d od 1501 KN do 2000 KN

e nad 2001 KN

DELEŽ SREDSTEV NAMENJENIH ZA NAKUPE V ERA
PRODAJALNAH
a manj kot tretjina

b tretjina

c polovica

d tri četrtine

e skoraj celoten znesek

MESTO NAKUPOVANJA - KJE OPRAVLJATE VELIKE NAKUPE 
a supermarketi

b cash & carry-i

c male prehrambene trgovine

d hipermarketi

e tržnica

f brez odgovora



MESTO NAKUPOVANJA - KJE OPRAVLJATE VSAKODNEVNE
NAKUPE 
a male prehrambene trgovine

b supermarketi

c tržnica

d cash & carry-i

e hipermarekti

f ostalo

NAJPOGOSTEJŠI PREDMET OBISKA ERA CENTRA 
a prehrana in nujne potrebščine (hipermarket)

b tehnično blago (ADUT)

c tekstil 

d ostala ponudba (storitve in ostali najemniki)

e dogodki (prireditve, zabavni program)

POMEMBNOST DEJAVNIKOV PRI NAKUPU
a delovni čas prodajalne 1 2 3 4 5 6 7

b širina ponudbe izdelkov 1 2 3 4 5 6 7

c višina cen 1 2 3 4 5 6 7

d svežina in kvaliteta izdelkov 1 2 3 4 5 6 7

e čistoča trgovina in njene okolice 1 2 3 4 5 6 7

f prijaznost in ustrežljivost osebja 1 2 3 4 5 6 7

g hitrost oz. skupen čas nakupa 1 2 3 4 5 6 7

h dodatne pozornosti trgovine 1 2 3 4 5 6 7

(dogodki, otroški vrtec…)

i bližina oz. oddaljenost trgovine 1 2 3 4 5 6 7

j počutje v trgovini 1 2 3 4 5 6 7

k da so tudi druge ponudbe/storitve 1 2 3 4 5 6 7

v kompleksu centra

l razporeditev blaga v trgovini 1 2 3 4 5 6 7

m ponudba izdelkov domačih 1 2 3 4 5 6 7

proizvajalcev

n razpoložljivi parkirni prostor 1 2 3 4 5 6 7

o navajenost na trgovino 1 2 3 4 5 6 7

p možnost plačila brez gotovine - 1 2 3 4 5 6 7

kreditne kartice

r možnost plačila na obroke - odlog plačila 1 2 3 4 5 6 7

s nagrajevanje zvestobe (kartica, točke…) 1 2 3 4 5 6 7

t veliko izdelkov v akcijski ponudbi 1 2 3 4 5 6 7

u predstavitev izdelkov, akcije, vzorčki 1 2 3 4 5 6 7

v v neposredni bližini trgovini 1 2 3 4 5 6 7

- IV. -



s prehrano in tehničnim blagom

ZADOVOLJSTVO Z DEJAVNIKI NAKUPA V ERI
a delovni čas prodajalne 1 2 3 4 5 6 7

b širina ponudbe izdelkov 1 2 3 4 5 6 7

c višina cen 1 2 3 4 5 6 7

d svežina in kvaliteta izdelkov 1 2 3 4 5 6 7

e čistoča trgovina in njene okolice 1 2 3 4 5 6 7

f prijaznost in ustrežljivost osebja 1 2 3 4 5 6 7

g hitrost oz. skupen čas nakupa 1 2 3 4 5 6 7

h dodatne pozornosti trgovine 1 2 3 4 5 6 7

(dogodki, otroški vrtec…)

i bližina oz. oddaljenost trgovine 1 2 3 4 5 6 7

j počutje v trgovini 1 2 3 4 5 6 7

k da so tudi druge ponudbe/storitve 1 2 3 4 5 6 7

v kompleksu centra

l razporeditev blaga v trgovini 1 2 3 4 5 6 7

m ponudba izdelkov domačih 1 2 3 4 5 6 7

proizvajalcev

n razpoložljivi parkirni prostor 1 2 3 4 5 6 7

o navajenost na trgovino 1 2 3 4 5 6 7

p možnost plačila brez gotovine - 1 2 3 4 5 6 7

kreditne kartice

r možnost plačila na obroke - odlog plačila 1 2 3 4 5 6 7

s nagrajevanje zvestobe (kartica, točke…) 1 2 3 4 5 6 7

t veliko izdelkov v akcijski ponudbi 1 2 3 4 5 6 7

u predstavitev izdelkov, akcije, vzorčki 1 2 3 4 5 6 7

v v neposredni bližini trgovini 1 2 3 4 5 6 7

s prehrano in tehničnim blagom

V KATERI TRGOVSKI VERIGI STE NAJPOGOSTEJE KUPOVALI
HRANO V ZADNJIH 3 MESECIH
a ERA

b Kaufland

c Getro

d Metro

e Konzum

f Ipercoop

g Mercator

h Ostale manjše trgovine ______________

- V. -



V KATERI TRGOVSKI VERIGI STE NAJPOGOSTEJE KUPOVALI
TEHNIČNO BLAGO V ZADNJIH 3 MESECIH
a ERA (ADUT)

b Merkur

c Baumax

d Bauhaus

e Gramat

f Pevec

g Ostale manjše trgovine ______________

ZA KATERO TRGOVSKO ZNAMKO STE ŽE SLIŠALI?
a Getro DA NE

b Konzum DA NE

c Mercator DA NE

d ERA DA NE

e CBA DA NE

f ADUT DA NE

g Ipercoop DA NE

h Metro DA NE

i Baumax DA NE

j Bauhaus DA NE

k Merkur DA NE

KATERI TRGOVSKI ZNAMKI NAJBOLJ ZAUPATE
a Konzu 1 2 3 4 5 6 7

b Mercator 1 2 3 4 5 6 7

c Getro 1 2 3 4 5 6 7

d CBA 1 2 3 4 5 6 7

e Ipercoop 1 2 3 4 5 6 7

f Metro 1 2 3 4 5 6 7

g Bauhaus 1 2 3 4 5 6 7

h ADUT 1 2 3 4 5 6 7

i ERA 1 2 3 4 5 6 7

j Baumax 1 2 3 4 5 6 7

k Merkur 1 2 3 4 5 6 7
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