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1. Uvod  
 
1.1. Problematika in namen magistrskega dela 
 
Panoga informacijske tehnologije (IT) je zadnjih dvajset let ena izmed najhitreje 
rastočih. Podjetja s pomočjo inovativne tehnologije programske opreme 
spreminjajo ter izboljšujejo učinkovitost poslovnih procesov. Še pred desetletjem 
je bilo povpraševanje po informacijski tehnologiji večje kot ponudba, zato je trg 
sprejel strojno in programsko opremo, ki je bila v danem trenutku na voljo. 
Posledica tehnološke zagledanosti ponudnikov je bila nepravilna umestitev ali celo 
odsotnost trženjske funkcije v podjetju. Lehmann (2002, str. 15) trdi, da nekatera 
podjetja dobesedno dihajo s trženjskim načrtom, ostala, npr. proizvajalci 
programske opreme, pa mu ne posvečajo velike pozornosti in pomena. Tudi 
Fletcher (1990, str. 35) ugotavlja, da je tržna kratkovidnost ali produktna 
naravnanost posebej opazna v visokotehnoloških panogah, predvsem v panogi 
IT, kjer inovacije in razvoj novih produktov večinoma ne sledijo tržnim potrebam. 
 
Nova programska oprema je tako nastajala pri inovatorjih, ki pa je pogosto niso 
znali tržiti. Trženjski pristop z vsemi komponentami trženjskega spleta in funkcijo 
trženja ni bil definiran in vgrajen v nobeno razvojno fazo izdelka, zato produkti in 
storitve niso zadovoljevali konkretnih potreb trga. Poleg tega so bile skupne 
funkcije trženja, raziskav in razvoja ter proizvodnje slabo povezane. 
 
Tovrstno ravnanje ni prisotno samo na trgu končnih uporabnikov, ampak tudi na 
medorganizacijskem trgu. Ena izmed največjih napak na medorganizacijskem 
trgu, kjer so produkti in storitve kompleksnejši in tehnološko naprednejši, je 
produktna naravnanost (Webster, 1991, str. 15), kar pomeni, da podjetja 
pripisujejo večji pomen produktu ali storitvi kot potrebam kupca in trga. 
 
Danes je vse več ponudnikov informacijske tehnologije, življenjski cikli produktov 
so vse krajši, netrženjska naravnanost pa je ponudnike IT prisilila k temu, da 
posvečajo več pozornosti potrebam kupcev ter spremljajo delovanje konkurence. 
Podjetja se srečujejo z vprašanjem, kako se razvijati naprej in na katere trge je 
smiselno vstopati. Možnosti rasti so predstavljene z Ansoffovo mrežo širjenja 
produkta in trga, s pomočjo katere ponudniki izbirajo med kombinacijami širitve 
obstoječih ali novih produktov in storitev na obstoječe ali nove trge (Kotler, 1996, 
str. 77). V zvezi s tovrstnimi odločitvami se porajajo vprašanja strateškega vstopa 
na izbranih trgih ter vprašanja prilagoditve in razvoja novih produktov in storitev 
glede na potrebe trga. Ko se podjetje odloči za vstop na tuj trg, mora določiti 



2 

svojo politiko in cilje mednarodnega trženja, najti pa mora tudi najboljši način za 
strateški vstop in nastop (Kotler, 1996, str. 412). 
 
Umestitev produktnega vodenja kot dela trženjske funkcije zajema analizo trga, 
torej potrošnikov, konkurence, zunanjega in notranjega okolja podjetja ter 
umestitev teh informacij v strategijo produkta in storitve. Funkcija je vpeta v 
podjetje tako, da povezuje njegove dele, kot so raziskave in razvoj, proizvodnja, 
trženje in finance (Lehmann, 2002, str. 1). 
 
V magistrskem delu je obravnavano podjetje, ki je z lastnim znanjem oblikovalo 
inovativno programsko rešitev za elektronsko bančništvo. Rešitev je bila 
ustvarjena kot odraz notranjih raziskav in razvoja brez upoštevanja stanja trga in 
potreb kupcev. Kljub temu je podjetje na slovenskem trgu pridobilo status 
tržnega vodje. Tak uspeh lahko pripisujemo tudi takratnemu stanju na trgu, na 
katerem je obstajalo samo eno konkurenčno podjetje, ki je z zamikom ponujalo 
podobno rešitev za elektronsko bančništvo.  
 
Podjetje si je danes postavilo cilj širitve poslovanja na trg Sveta zalivskih držav 
(ang. Gulf Council Countries – GCC); strategija pa predvideva trženje že 
obstoječe programske rešitve za elektronsko bančništvo brez prilagoditev glede 
na potrebe trga. Trženjsko usmerjenost podjetja ovira naslednje: 

- Inovacije za izboljšavo in nadgradnjo programske rešitve za elektronsko 
bančništvo nastajajo znotraj podjetja in ne kot odgovor na potrebe trga. 
Pri tem je vprašljivo, ali bo ciljni trg sprejel programsko rešitev za 
elektronsko bančništvo, če le-ta ni osnovana kot odgovor na zahteve trga 
oziroma kot rešitev konkretnega poslovnega problema. 

- Podjetje nima izoblikovane enotne trženjske funkcije, ki bi usklajevala 
zahteve trga s funkcijami raziskav in razvoja ter proizvodnje programske 
opreme.  

- Trženjske analize in načrti se izvajajo sporadično in nenačrtovano, zato je 
vprašljiva trženjska naravnanost obravnavanega podjetja. 

- Podjetje še vedno nima izoblikovane strategije vstopa na ta trg. 
 
Namen magistrskega dela je dokazati ali zavreči hipotezo, da je pri širitvi 
poslovanja s programsko rešitvijo za elektronsko bančništvo na trg Sveta zalivskih 
držav nujno preiti na temeljito prilagojeno trženjsko funkcijo produktnega 
vodenja in upoštevati potrebe kupcev in posebnosti ciljnega trga, če želimo na 
tem trgu strateško poslovati. Obenem bo oblikovana tudi konkurenčna 
programska rešitev za elektronsko bančništvo za izbran trg Sveta zalivskih držav. 
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1.2. Cilj magistrskega dela 
 
Cilj magistrskega dela je v teoretičnem delu predstaviti strategije mednarodnega 
trženja, metodologijo produktnega vodenja ter tehnologijo rešitve za elektronsko 
bančništvo. Hipotezo bom preverila v analitičnem delu: na praktičnem primeru 
bom predstavila rezultate raziskave trga programske rešitve za elektronsko 
bančništvo v Svetu zalivskih držav in nato s pomočjo poglobljenega znanja 
definirala prilagojene komponente funkcije produktnega vodenja za obravnavano 
podjetje. Celovita strategija vstopa na ciljni trg s programsko rešitvijo za 
elektronsko bančništvo bo v prihodnjem (perspektivnem) delu potrdila trženjsko 
naravnanost podjetja.  
 
V skladu s ciljem bo tematika predstavljena v naslednjih poglavjih. V drugem 
poglavju bom obravnavala strategijo mednarodnega trženja s poudarkom na 
produktnem vodenju, v tretjem tehnologijo programske rešitve za elektronsko 
bančništvo, v četrtem poglavju bom predstavila podrobno analizo trga 
programskih rešitev za elektronsko bančništvo na območju Sveta zalivskih držav 
in v petem poglavju bom izpostavila novo umestitev funkcije produktnega 
vodenja. Nazadnje bom v šestem poglavju obravnavala vstop na cilnji trg. Vsi 
zaključki bodo strnjeni v zadnjem poglavju.  
 
1.3. Metode dela 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela se bom osredotočila na proučevanje in 
analizo problematike s pomočjo obstoječe literature in virov. Z uporabo metode 
kompilacije obstoječih rezultatov raziskav in predvidevanj raziskovalnih institucij s 
tega področja, s poslovnimi izkušnjami pridobljenega znanja o trgu Sveta 
zalivskih držav ter metode številčenja bom predstavila trg programske rešitve za 
elektronsko bančništvo. Obenem bom opravila sekundarno tržno analizo stanja 
elektronskega bančništva. S statistično analizo multiple linearne regresije bom 
ugotavljala, kako različne neodvisne spremenljivke vplivajo na število 
strokovnjakov informacijske tehnologije. To je le eden izmed pogojev za vstop v 
državo, s katerimi bom ocenila, katera izmed držav je najprimernejša za prvi 
vstop. Z metodo specializacije bom definirala vpeljavo funkcije produktnega 
vodenja oziroma trženja v izbrano podjetje. Poglobljeno poznavanje problematike 
podjetja, programskih rešitev za elektronsko bančništvo in trga Sveta zalivskih 
držav mi bo omogočilo deskriptivno prikazati zaključke in v perspektivnem delu z 
deduktivno metodo sintetizirati strategijo vstopa na izbran trg. 
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2. Strategije mednarodnega trženja s poudarkom na 
produktnem vodenju 

 
V literaturi najdemo številne definicije trženja. Podobno se dogaja v podjetjih, v 
katerih je trženjska funkcija opredeljena na različne načine. V nadaljevanju je 
zapisanih nekaj možnih interpretacij trženja. 
 
Trženje je upravljavski proces, odgovoren za identificiranje, napovedovanje in 
zadoščanje potrošniških zahtev na dobičkonosen način (Fletcher, 1990, str. 26).  
 
Trženje je družbeni in upravljavski proces, s pomočjo katerega organizacije in 
posamezniki dobijo, kar potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in 
medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost (Kotler, 1996, str. 13). 
 
Trženje je načrtovanje in izvajanje aktivnosti, potrebnih za uveljavitev takega 
produkta ali storitve, ki upošteva potrošnikove želje in potrebe, ki omogoča 
največjo prodajo po optimalni ceni in s tem največji dolgoročni dobiček, ki 
ustreza ciljem podjetja (Carlton, 2001, str. 12). 
 
Trženje obsega vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in storitve dosežejo 
končnega odjemalca (Možina, 1994, str. 776). 
 
O trženju med podjetji govorimo, kadar koli sta izdelek ali storitev prodana za 
kakršno koli drugačno uporabo, kot je osebna poraba. Tako se porabniško trženje 
in medorganizacijsko trženje razlikujeta bolj po naravi kupca kot po naravi izdelka 
(Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 338).  
 
Večina opredelitev trženja vključuje vidik potrošnika in podjetja – njune potrebe 
morajo biti zadovoljene in cilji podjetja doseženi, vendar pa je v praksi to zelo 
težavno. Potrebno je najti pravilno ravnotežje med kupčevimi željami glede 
produkta in podjetniškimi cilji glede kratkoročnega in dolgoročnega dobička in 
rasti na trgu. V ta namen opravimo številne analize in oblikujemo strategijo za 
posamezen trg. V nadaljevanju bodo opisani različni pristopi k mednarodnemu 
trženju ter potrebne analize, na podlagi katerih lahko določimo primeren vstop na 
trg. 
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2.1. Načrtovanje trženjske strategije  
 
Uspešno strateško načrtovanje pomeni, da bo podjetje delalo prave stvari, v 
nasprotju s tem, da bi delalo stvari samo učinkovito. Strateško načrtovanje mora 
predvsem sistematično ustvarjati nove zamisli poslovanja, ki bodo skladne s 
spremembami v okolju podjetja (Možina, 1994, str. 277). 
 
Učinkovita trženjska strategija potrebuje (Webster, 1991, str. 20): 

- celovito razumevanje potrošnikov in njihovih potreb, 
- podobno tehnično orientiranost potrošnikov in podjetja, 
- oceno edinstvenih prednosti podjetja, 
- določitev prednosti in slabosti podjetja ter njihovo ujemanje s 

potrošnikovimi potrebami ter  
- integriranje komponent strategije na način, ki izraža konkurenčne 

prednosti z diferenciacijo. 
 
Porter vnaša v teorijo pojem »razvoj konkurenčne strategije«, ki je po njegovem 
dejansko razvoj grobe formule, kako bo podjetje tekmovalo na trgih in kateri cilji 
podjetja in katere politike so potrebne za dosego teh ciljev (Porter, 1980, str. 
xvi). Na najširšem in najbolj grobem nivoju oblikovanja strategije pomeni 
Porterjev razvoj konkurenčne strategije upoštevanje tistih ključnih faktorjev, ki 
določajo meje uspeha nekega podjetja. Ti faktorji pa so dejavniki znotraj in zunaj 
podjetja, kot jih prikazuje naslednja slika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 1: Vsebina oblikovanja konkurenčne strategije podjetja 
Vir: Porter, 1980, str. xviii. 
 

prednosti in  
slabosti podjetja

konkurenčna 
strategija

priložnosti in  
grožnje podjetja 
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strategije družbena 
pričakovanja
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Strateško načrtovanje se prične pri načrtovanju poslanstva podjetja in širi navzdol 
do nivoja produkta. Strategija mora obravnavati učinkovitost, pri čemer 
poudarjamo, kaj trg potrebuje, in ne, kaj zmoremo narediti. Strateško 
načrtovanje in trženjska strategija si delita številne aktivnosti z razliko, da slednja 
zajema vse aktivnosti, ki so potrebne za to, da ponudimo trgu, kar potrebuje.  
 
Trženjsko strategijo razvijemo postopoma, preko treh različnih nivojev analize. Ti 
nivoji so (Hooley, 1998, str. 33):  

- osnovanje osrednje strategije, 
- ustvarjanje konkurenčne umestitve (ang. competitive positioning) in 
- implementacija strategije. 

 
Pred začetkom ustvarjanja strategije pa moramo definirati poslanstvo podjetja, 
saj je to osnova za nadaljnje analize.  
 
Na prvem nivoju trženjske strategije se podrobno in kreativno opredeli 
sposobnosti ali zmožnosti podjetja, torej njegove prednosti in slabosti v 
primerjavi s konkurenco, ter priložnosti in grožnje, ki izhajajo iz okolja. Analiza 
kupcev in konkurence je v tej fazi pomembna za definiranje osrednje strategije. 
 
Na drugem nivoju se definirajo ciljni trgi in konkurenčne prednosti podjetja, ki 
odgovarjajo na potrebe tega trga. Konkurenčno umeščanje, ki iz tega izhaja, nam 
pove, na kakšen način bo podjetje delovalo na trgu. 
 
Na tretjem nivoju podjetje ustvari pogoje, primerne za implementacijo strategije, 
kar vključuje postavitev primerne organizacije, trženjskega spleta in nadzorne 
funkcije. 
 
Strateško načrtovanje tako vključuje odločitve o osrednji strategiji, ustvarjanju 
konkurenčnega umeščanja podjetja in ponudbe ter implementacijo strategije, kot 
je prikazano na naslednji sliki. 
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Slika 2: Proces načrtovanja trženjske strategije 
Vir: Hooley, 1998, str. 33. 
 
Za različna podjetja so pomembne različne funkcije. V tehnoloških podjetjih je 
običajno vodilna tehnična, inženirska ali oblikovalska funkcija. Nasprotno pa je v 
podjetjih, ki so usmerjena proti trgu, v središču trženjska funkcija (Cateora, 2000, 
str. 486). 
 
Kot vidimo, različni avtorji različno opredeljujejo strateško načrtovanje, kljub 
temu pa lahko zaključimo, da je za formulacijo strategije podjetja bistven proces, 
ki se začne pri analizi zunanjega in notranjega okolja podjetja, razvijanja, 
ocenjevanja in izbora najboljše strategije ter se konča z implementacijo in 
nadzorom strategije. 
 
2.2. Stopnja vpletenosti podjetja na mednarodnem trgu 
 
Podjetja se širijo na mednarodno področje zaradi notranjih razlogov, ki izhajajo iz 
trženjske strategije. Najdemo lahko štiri tipe vzgibov, zaradi katerih se podjetje 
odloči za vstop na mednarodni trg (Dunning, 1992, str. 56): 

- iskanje virov, 
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ciljni trgi 

analiza podjetja osrednja
strategijaanaliza trga 

konkurenčno
umeščanje

konkurenčne
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nadzor implementacija organizacija 
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- iskanje trga, 
- iskanje učinkovitosti in  
- iskanje strateških premoženj ali znanj.  

 
Vzgibi, ki pripeljejo podjetje na mednarodno področje, so lahko ofenzivni ali 
defenzivni. Za ofenzivno dejavnost je značilno, da si podjetja na aktiven način 
pridobijo prednosti, pri defenzivni pa podjetja samo odgovarjajo na dejavnost 
konkurence, da bi zaščitila svoj tržni delež.  
 
Iskalci virov vidijo motiv za mednarodno poslovanje v povečanju donosnosti in 
konkurenčnosti podjetja na obstoječih in bodočih trgih. Obstajajo podjetja, ki 
iščejo fizične vire določene vrste. Ta podjetja so primarni proizvajalci iz razvitih ali 
nerazvitih držav, ki želijo zmanjšati stroške in si zagotoviti ponudbo virov. Viri, ki 
jih iščejo, so rudnine, primarni materiali in agrikulturni izdelki. Obstajajo podjetja, 
ki iščejo področja in države s poceni in neizobraženo delovno silo. S prenosom 
delovno intenzivnih procesov proizvodnje znižajo proizvodne stroške in s tem 
postanejo bolj konkurenčni pri izvozu. Tretji tip iskalcev virov so podjetja, ki 
investirajo zato, da bi pridobila tehnologijo ter tržna in organizacijska znanja. 
 
Iskalci trga so podjetja, ki investirajo v tuj trg, da lahko ponudijo svoje izdelke in 
storitve ter s tem razširijo svoje možnosti zaslužka, ohranijo in zaščitijo obstoječe 
trge ter povečajo prodajo na novih.  
 
Iskalci učinkovitosti želijo najbolje izkoristiti geografsko razpršenost investicij za 
iskanje virov in trga. Prednosti izhajajo predvsem iz ekonomij obsega in 
diverzifikacije tveganja, podjetja koncentrirajo produkcijo na nekaj lokacijah, 
oskrbujejo pa številne trge. Prednost imajo zato, ker poznajo trge, kulturo, 
ekonomske sisteme in institucionalno ureditev. 
 
Iskalci strateških premoženj kupujejo podjetja v tujini, da bi pridobili in razširili 
portfelj investicij. Pridobitniki strateškega premoženja izkoriščajo prednosti 
skupnega lastništva v različnih panogah in aktivnostih ali podobnih panogah in 
aktivnostih v različnih ekonomskih okoljih. V primeru velikih strateških investicij 
se pričakuje, da bodo te koristne za celotno organizacijo, bodisi zaradi odprtja 
novih trgov, ustvarjanja raziskovalnih in razvojnih združenj, zniževanja 
transakcijskih stroškov, večje strateške prilagodljivosti ali zmanjšanja tveganja 
kot posledice širitve. 
 
Ne glede na to, kakšen je vzgib podjetja za mednarodno poslovanje, mora 
podjetje pripraviti tržno strategijo, v kateri bo definirana stopnja mednarodne 
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integracije na način, da uresničuje cilje in namene podjetja (Cateora, 2000, str. 
244).  
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na podjetje, ki namerava z mednarodnim 
delovanjem razširiti poslovanje in s tem iskati nove prodajne trge. Ko se podjetje 
odloči, da bo delovalo v mednarodnem okolju, mora hkrati sprejeti odločitev, na 
kakšen način bo vstopilo na tuj trg in kakšna bo njegova stopnja mednarodne 
udeležbe ali tržne vpletenosti.  
 
V splošnem velja, da se lahko podjetje mednarodno udeležuje na naslednje 
načine (Cateora, 2000, str. 16): 

- Faza brez mednarodne vpletenosti: v tem primeru ni aktivnega 
mednarodnega poslovanja, vendar del izdelkov kljub temu lahko doseže 
tuje trge. 

- Faza občasne mednarodne vpletenosti: občasni viški proizvodnje se 
izvozijo na tuje trge, ob tem pa je izpeljan posel enkraten; ni namena 
vzdrževanja stalne prisotnosti. 

- Faza stalne mednarodne prisotnosti: na tej stopnji je del proizvodnje 
namenjene tujemu trgu, del prodaje je organiziran na pomembnejših tujih 
trgih. 

- Faza mednarodnega trženja ali internacionalizacije: podjetje je v tej fazi 
popolnoma podrejeno in zavezano aktivnostim na tujih trgih. Strategije 
vstopa in nastopa so odvisne od značilnosti ciljnih trgov. 

- Faza globalnega trženja: podjetje enovito obravnava domači trg in tuje 
trge. Strategija nastopa je enotna za cel svet in odseva podobnost potreb 
svetovnih trgov. 

 
2.2.1. Koncepta internacionalizacije in globalizacije poslovanja 
 
Podjetja se udeležujejo mednarodne menjave na tri različne načine. 
Najenostavnejši pristop k mednarodnemu poslovanju je, da podjetje v tujini 
prodaja nediferencirane produkte, zahtevnejša pa sta pristopa, pri katerih 
podjetje produkte diferencira za vsak trg posebej ali pa skupne potrebe in celemu 
svetu ponudi en sam produkt. V nadaljevanju se bom osredotočila na koncepta 
internacionalizacije in globalizacije. 
 
V primeru internacionalizacije obravnavamo posamezen tuj trg kot svojstven, 
zato trženjski splet prilagodimo vsakemu trgu posebej. Kadar pa svetu in 
domačemu trgu ponudimo enak koncept trženjske strategije, govorimo o 
konceptu globalizacije.  
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V spodnji tabeli so navedene razlike med internacionalnim in globalnim podjetjem 
glede na življenjski cikel produkta, dizajn, tržno segmentacijo, konkurenco, 
proizvodnjo, kupce, produkt, ceno, komunikacijo in prodajne poti.  
 

 Internacionalno podjetje Globalno podjetje 

Življenjski cikel produkta 
Produkti so na različnih trgih 
v različnih fazah življ. cikla. 

Obstaja globalni življenjski 
cikel produkta. Vsi kupci želijo 

najnovejše produkte. 

Dizajn 
Spremembe produktov, 

prvotno ustvarjenih za domači 
trg. 

Mednarodni kriteriji so 
upoštevani v začetnih fazah 

dizajna. 

Prilagoditev 
Prilagoditve produkta za 

posamezne nacionalne trge so 
nujne. 

Produkt je prilagojen 
globalnim željam in potrebam.

Tržna segmentacija 

Razlike se kažejo v 
segmentih, za katere so 

produkti prilagojeni. 
Veliko trgov z regionalnimi in 

nacionalnimi razlikami. 

Segmenti odražajo skupinske 
podobnosti trgov, ki se širijo 

na svetovni nivo. 
Malo standardiziranih trgov. 

Konkurenca 
Domači in nacionalni 
konkurenčni odnosi. 

Podjetje na globalnem trgu se 
srečuje z globalno 

konkurenco. 

Proizvodnja 
Malo standardizacije, ker se 

produkt prilagaja 
posameznemu trgu. 

Globalno standardizirana 
proizvodnja. Manjše 
spremembe preko 

modularnega dizajna. 

Kupci 
Različne želje na posameznih 

trgih. 
Globalne želje in 

pričakovanja. 

Produkt 
Produkt se razlikuje po 
dizajnu, funkciji in stilu. 

Poudarek na vrednostnem 
razlikovanju. 

Cena 
Kupci so za prirejen produkt 

pripravljeni plačati več. 

Kupci dajejo prednost 
globalno standardiziranemu 
produktu, če je ta cenejši. 

Komunikacija 
Stil in komunikacija sta 

prilagojena posameznemu 
trgu. 

Globalen stil in komunikacija. 

Prodajne poti Nacionalne prodajne poti. Globalne prodajne poti. 

 
Tabela 1: Pregled razlik med internacionalnim in globalnim podjetjem 
Vir: Cateora, 2000, str. 245. 
 
Osnovna razlika med internacionalnim in globalnim tržnim pristopom je 
usmerjenost. Internacionalni tržni koncept temelji na predpostavki medkulturnih 
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razlik in zato vzpostavlja različne trženjske strategije za različne trge, medtem ko 
globalni tržni koncept obravnava svet kot en trg in je zato osnovan na 
identificiranju in ciljanju na enakosti med kulturami (Cateora, 2000, str. 244). 
 
Obravnavani strategiji sta uspešni, vendar je zaradi raznolikosti mednarodnega 
trga primerna strategija nastopa na trgu za podjetje tista, ki upošteva tudi vire 
podjetja, sam produkt in ciljni trg (Cateora, 2000, str. 286). Trend velikih podjetij 
je globalizacija usmeritve in strategije, vendar – kot to velja tudi za manjša 
podjetja – so nujne modifikacije in prilagoditve produkta. Zaradi vse ostrejše 
konkurence podjetij, ki ponujajo podobne produkte kot mi sami, moramo za 
uspešen prodor in uspeh na določenem trgu prilagoditi produkt. Modifikacije v 
trženjskem spletu so nujne. Če bo produkt globalen, torej enak za cel svet, bodo 
za uspeh na tujem trgu nujne vsaj spremembe načina komunikacij, prodajnih poti 
ali cen.  
 
Zagovorniki globalnega pristopa k mednarodnemu trženju trdijo, da 
standardizacija proizvodnje pripelje do ekonomij obsega in s tem prihrankov, ki 
omogočajo dobičke s cenami, ki so zanimive za določen trg. Taka standardizacija 
omogoča ekonomije obsega proizvodnje, lažje načrtovanje, učinkovito kontrolo, 
boljšo izkoriščenost upravljavskih sposobnosti in s tem nižje stroške. Ravno ti 
prihranki bodo omogočali določeno stopnjo prilagoditve ostalih elementov 
trženjskega spleta za uspešen nastop na ciljnem trgu.  
 
Internacionalni pristop zahteva prilagoditve produkta zaradi različnih okusov 
oziroma kulturnih razlik. S študijami posameznega trga, njegovih odzivov, oceno 
domače in tuje konkurence ter kulture želimo ugotoviti, kakšne prilagoditve so 
potrebne, da bo produkt ustrezal potrebam ciljnega trga. Ob tem pa skušamo 
določene proizvodne, upravljavske ali trženjske procese poenotiti in povezati.  
 
Določitev stopnje tržne vpletenosti na tujih trgih vpliva na definiranje in strategijo 
samega produkta, njegove cene, komunikacije in prodajnih poti. Kot vidimo, oba 
načina mednarodnega trženja zahtevata določeno stopnjo prilagoditve enega od 
elementov trženjskega spleta. To je pomembna ugotovitev za načrtovanje 
strategije vstopa na tuj trg.  
 
2.3. Načini in oblike poslovanja v tujini  
 
Za učinkovito in uspešno delovanje v mednarodnem okolju skrbijo enote v 
podjetju in enote podjetja v drugih državah. Glede na strateško usmeritev 
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podjetja na tujem trgu je treba določiti tudi stopnjo oziroma obliko 
mednarodnega poslovanja.  
 
Glavne oblike delovanja podjetja v mednarodnem okolju so trgovinsko oziroma 
izvozno poslovanje, licenčno poslovanje, franšizno poslovanje, strateška 
zavezništva, naložbe na tujem in lastno podjetje v tujini. Značilnosti posamezne 
oblike ter prednosti in slabosti so prikazane v spodnji tabeli. 
 
Oblika delovanja Značilnosti Prednosti Slabosti 

Izvozno poslovanje 
Presežki domače 

proizvodnje se izvozijo 
v tujino. 

Večji obseg 
poslovanja izboljšuje 

gospodarnost, 
izvozno poslovanje je 
skladno z globalno 

strategijo. 

Podjetje si za 
poslovanje ne izbira 
območij z najnižjimi 
stroški, transportni 
stroški so lahko zelo 
občutni, poslovanje 
lahko ovirajo carine, 
ni diferenciranega 

pristopa na tuje trge. 

Licenčno poslovanje

Podjetje daje 
drugemu podjetju na 
voljo določene vire 

proti plačilu – 
licenčnini; največkrat 

gre za razvojno, 
tehnološko in 
proizvodno 

dokumentacijo. 

Nižji stroški za vstop 
na tržišče, manjša 
politična tveganja. 

 
Podjetje ne obvladuje 

tehnologije. 

Franšizno 
poslovanje 

Podjetje za plačilo in 
ob določenih pogojih 

drugemu podjetju 
podeli pravico, da 
lahko uporablja 

njegovo blagovno 
znamko ter proizvaja 
določen produkt ali 
opravlja določeno 

storitev. 

Nižji stroški za vstop 
na tržišče, manjša 
politična tveganja. 

Podjetje na kakovost 
produkta ali storitve 

ne more vplivati. 

Skupne naložbe 

S skupno naložbo 
podjetje želi izkoristiti 
ali pridobiti prednosti, 
ki jih samo nima. To 
je lahko dostop do 

virov, trga, 
tehnologije ali drugih 

znanj. 

Vključitev krajevnih 
znanj, delitev 

stroškov in tveganj; 
velikokrat je to edina 
možnost poslovanja. 

Podjetje tehnologije 
ne nadzoruje, možne 
so težave s partnerji. 
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Lastno podjetje v 
tujini 

Podjetje v tujini, ki je 
samostojno, posluje v 
lastnem interesu in je 
kapitalsko povezano z 
matičnim podjetjem. 

Obvladovanje 
tehnologije in 

izvajanja. 

Stroški za porabo 
virov so višji. 

 
Tabela 2: Oblike mednarodnega poslovanja 
Vir: Možina, 1994, str. 109. 
 
Za podjetja, ki razvijajo programsko opremo, je v primeru ustanavljanja lastnih 
podjetij najugodnejši model dežnika, ki ga podrobneje definira Hrastelj (Hrastelj, 
1995, str. 188). Model dežnika: 

- obravnava različne trge krajevno neodvisno, 
- posamezne enote so strateško svobodne, 
- matica oblikuje cilje celotnega poslovnega sistema in nudi štabne oddelke 

za pomoč enotam, 
- naloge trženja temeljijo na diferenciaciji prodajnih poti in komunikacij, 

medtem ko matica na podlagi vhodnih podatkov iz posameznih enot skrbi 
za usklajen razvoj izdelka in cenovno politiko, 

- potencialna slabost je zmanjševanje zaupanja v štabne službe, težave s 
komunikacijo z matico, poglablja se prepad dvojne lojalnosti med matico in 
delovnim okoljem, 

- podjetja so bolj odgovorna okolju kot v primeru organizacije makrostožca, 
- motivacija krajevnih poslovodij in strokovnjakov je višja, saj so 

neposredno vključeni iz lokalnega okolja in tako družbeno-politično bolj 
opazovani, 

- politika matice je ponavadi takšna, da obdrži v roki vzvode denarne in 
kadrovske politike. 

 
Poleg omenjenih oblik mednarodnega delovanja predvidevam, da bo analiza 
pokazala eno od možnosti delovanja na tujem trgu s strateškim partnerjem. Zato 
bom v nadaljevanju opisala tudi to možnost. 
 
2.4. Strateška partnerstva 
 
Strateško partnerstvo je način, kako premostiti slabosti in povečati konkurenčne 
prednosti podjetja. Motivi za sklepanje partnerstev so hiter prodor na tuje trge, 
dostop do nove tehnologije, učinkovitejša proizvodnja, nižji stroški trženja in novi 
viri kapitala. Motivi dveh podjetij za partnerstvo so skupni cilji, izničenje slabosti 
enega s prednostmi drugega, cenejši in hitrejši doseg cilja kot brez partnerja, ob 
tem pa morajo skupne prednosti omogočiti dosego ciljev, ki sicer ne bi bili 
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dosegljivi. Strateška zavezništva so kompleksna, odprta in skupna izpeljava 
postopkov, ki izpolnjujejo posamične strateške smotre, cilje in naloge najmanj 
dveh strank, in to bolje, kot bi jih vsaka stranka izpeljala sama (Hrastelj, 2001, 
str. 198). 
 
Podjetje sklene strateško partnerstvo takrat, kadar v novi kombinaciji hitreje in 
učinkovito doseže svoje cilje, ima pri tem nižje stroške ter se sooča z manjšim 
tveganjem, kot bi se sicer. Za vstop v strateško partnerstvo se podjetja odločijo 
tudi zaradi pridobitve tržnega deleža, zmanjšanja tveganja prodora na nov trg in 
zmanjšanja s tem povezanih stroškov, pospešitve uveljavljanja novih izdelkov 
zaradi njihovih vse krajših življenjskih ciklov, doseganja ekonomij obsega 
proizvodnje, raziskav in razvoja ter trženja, premostitve kulturnih razlik in tržnih 
ovir ter razširitve poslovanja. 
 
Pojavne oblike strateških partnerstev so številne. Hrastelj (2001, str. 201) navaja 
kar nekaj različic: izključni dobaviteljski aranžmaji, dogovori o pomoči, skupni 
ponudbeni dogovori, kooperativni dogovori, licenčni dogovori, franšizni dogovori, 
dogovori o navzkrižni distribuciji, dogovori o navzkrižnem licenčnem sodelovanju, 
dogovori o družabništvu na področju raziskav in razvoja, povratni nakupi, 
dogovori o zamenjavi (ang. swap) izdelkov oziroma zmogljivosti, skupna vlaganja 
in skupna vlaganja po principu t. i. pajkove mreže.  
 
Poleg koristi, ki ji prinašajo strateška partnerstva, obstajajo tudi pasti, na katere 
moramo biti pozorni preden sprejmemo dogovor. Tveganja so naslednja 
(Hrastelj, 2001, str. 215): neusklajenost družabnikov, asimetričnost posredovanih 
informacij, razdelitev informacij med družabniki, potencialna izguba avtonomije in 
spremembe v okoliščinah in pričakovanjih.  
 
Na temelju strateškega partnerstva prihaja do velike koncentracije virov na 
določenih področjih in v določenih panogah. Zato je za podjetje zelo pomembno, 
da obdrži ustrezno tržno odzivnost ter nenehno spremlja tovrstne povezave na 
področju razvoja programske opreme ter se po potrebi začne vključevati v 
povezave. 
 
Brez primernega trženjskega načrta za pristop že v fazi raziskave okolja in 
potencialnih partnerjev, ki poteka na osnovi proučitve možnosti za izpolnjevanje 
navedenih pogojev, na dolgoročen uspeh ni mogoče računati. 
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2.5. Analiza okolja podjetja 
 
Kadar poslujemo, lahko nastopamo na domačem in tujem trgu. Razlika v nastopu 
ni v različni filozofiji trženja, ampak v različni trženjski strategiji, ki se zasnuje za 
posamezno okolje, v katerem podjetje nastopa. Edinstvenost mednarodnega 
trženja izhaja iz številnih neznanih dejavnikov in možnih strategij, ki so potrebne 
za soočenje z različnimi nivoji negotovosti tujega trga (Cateora, 2000, str. 7). 
 
Ne glede na trg lahko vedno vplivamo na ceno izdelka, izdelek sam, prodajne poti 
in komunikacijo. Na domačem trgu ne moremo vplivati na strukturo konkurence, 
ekonomsko klimo ter politične in pravne usmeritve. Ob vstopu na tuj trg se 
soočamo še z različno ekonomsko razvitostjo države in njenim tehnološkim 
nivojem, kulturnimi razlikami, geografskim položajem in infrastrukturo ter z 
različnimi političnimi, pravnimi, ekonomskimi in konkurenčnimi usmeritvami. Pri 
trženju na mednarodnem področju se torej soočamo z dvema nivojema 
negotovosti, za razliko od trženja doma, kjer se soočamo le z enim.  
 
Da bi strategijo lahko prilagodili mednarodnemu okolju, moramo interpretirati 
vpliv posameznega neznanega dejavnika za vsak trg, na katerem želimo 
poslovati, posebej. Prilagoditev je zavestno dejanje, s katerim želimo predvideti 
vplive domačih in tujih neznanih dejavnikov na trženjsko strategijo (Cateora, 
2000, str. 13).  
 
Okolje dejavnosti organizacije je najprej tržno okolje v širšem pomenu besede; v 
njem so organizacije, pri katerih se organizacija oskrbuje z viri za svoje 
delovanje, nato tiste, ki jih oskrbuje s svojimi produkti in storitvami, in tekmice, 
pa tudi organizacije, ki so vpletene v te procese. Prav tako pomembna so druga 
okolja organizacije: tehnološko, socialno, ekonomsko, politično in zakonsko 
(Možina, 1994, str. 86). 
 
Pred vstopom na tuj trg mora podjetje analizirati naslednja področja in sprejeti 
ukrepe za zmanjšanje tveganj. 
 

- Ekonomska in tehnološka razvitost države: obe področji pomembno 
vplivata na odločitev o vstopu in nastopu na nekem trgu, saj z njima 
ocenjujemo perspektivnost trga za ponujen produkt. Pri analizi 
ekonomskih tveganj naletimo na makroekonomska tveganja, s katerimi 
država uvaja nadzor nad menjavo valut, omejuje uvoz, spreminja davčne 
dajatve, nadzira cene ali določa vsebnost domačih produktov v končnih 
izdelkih.  
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- Politično tveganje: velik pomen pri nastopu na tujih trgih ima ocena 
političnega tveganja države. Vpletenost vlade v ekonomsko sfero države 
mora biti analizirana in ocenjena, kar je zaradi negotovosti kontinuitete 
ekonomske in pravne politike včasih težko. Politično tveganje je posledica 
nestabilnosti vladajočih političnih strank in nacionalizma ter se lahko 
odraža kot konfiskacija in nezmožnost povračila kapitala ali transferja 
dobička.  

 
- Pravni red: pravni red določene države vpliva na poslovanje podjetja. Zato 

moramo poznati pravni red države v kateri želimo poslovati, njene zakone 
o zaščiti pravic intelektualne lastnine in protikonkurenčne zakone. Osnovna 
naloga je osnovati trženjsko strategijo, ki bo ostala nespremenjena kljub 
različnim okoljskim elementom.  

 
- Elementi kulture: študija vpliva elementov kulture na trženjsko strategijo 

je potrebna za prodajo produktov na tistih trgih, na katerih še nismo 
poslovali. Kulturo razumemo kot združitev številnih najboljših rešitev za 
probleme, ki se pojavljajo v določeni družbi. S proučevanjem kulture, ki je 
pomemben element pri mednarodnem trženju, želimo predvideti možne 
vplive ter zmanjšati tveganja pri nastopu na določenem trgu.  

 
Analiza javnega, ekonomskega, socialnega in tehnološkega vpliva okolja, v 
katerem podjetje posluje ali želi poslovati, je znana pod kratico PEST (ang. 
political, economic, social and technological). Z analizo makroekonomskega 
okolja želimo izpostaviti posredni in neposredni vpliv spremenljivk na aktivnosti 
podjetja; spremenljivke lahko delujejo kot priložnost ali ovira. 
 
Fletcher (1990, str. 62) v javno okolje prišteva politične, pravne in etične 
spremembe države; v ekonomsko okolje splošne ekonomske pogoje, kot so 
stopnja inflacije, gospodarska rast, omejitve v finančnem sektorju; v socialno 
okolje kulturo, demografske spremembe in gostoto prebivalstva ter v tehnološko 
okolje spremembe v tehnologiji, ki bodo vplivale na proizvodne in distribucijske 
procese. 
 
S primerjavo podjetja ali produkta s konkurenčnim ne ugotovimo samo slabosti in 
groženj okolja, v katerem poslujemo, temveč tudi moči in priložnosti. Končni 
namen analize SWOT (ang. strengths, weaknesses, opportunities and threats) ni 
zgolj naštevanje pozitivnih in negativnih vidikov mikrooklja, temveč definiranje, 
kako lahko notranje slabosti in zunanje grožnje spremenimo v tržne priložnosti.  
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Kot vidimo, obstajajo številna orodja, s katerimi analiziramo makro- in 
mikrookolje podjetja in ki nam služijo za definiranje trženjske strategije. 
Strategija odgovori, kam gremo v prihodnosti in na kakšen način bomo dosegli 
svoje cilje. Za natančne odločitve o stopnji prilagajanja produkta potrebam 
ciljnega trga pa moramo uporabiti teorijo produktnega vodenja. 
 
2.6. Produktno vodenje 
 
Funkcija produktnega vodenja je v različnih organizacijah poimenovana različno. 
Tako nekateri govorijo o vodji trženja, vodji blagovne znamke, produktnem 
vodji … v splošnem pa velja, da je produktni vodja odgovoren za načrtovanje 
aktivnosti, ki so povezane s produktom, ter analizo trga, kar vključuje kupce, 
konkurenco in zunanje okolje. Pridobljene informacije prevede v trženjsko 
strategijo. Poleg tega ima produktni vodja usklajevalno vlogo med raziskovalno in 
razvojno, proizvodno, finančno in trženjsko funkcijo za doseganje skupnih ciljev 
podjetja (Lehmann, 2002, str. 1). 
 
Produktno vodenje se za razliko od trženja ukvarja z enim produktom ali linijo 
podobnih produktov, razvojem tržnih ciljev in strategij za ta produkt ali linijo, 
odločitve so taktične narave in se nanašajo na trženjski splet, produktno vodenje 
določa kratkoročne cilje tržnega deleža, dobička in obsega prodaje. Trženje je 
usmerjeno v upravljanje portfelja produktov, določa strateške usmeritve, odloča, 
katere produkte dodati in katere prenehati izdelovati, usmerjeno je v dolgoročne 
odločitve o poslovanju (Corey, 1991, str. 5). 
 
Tako kot za tržnega vodjo tudi za produktnega vodjo obstaja več definicij. Carlton 
(2001, str. 16) v svojem delu navaja kar pet različnih definicij, naj navedem le 
eno: produktni vodja je oseba, ki uporablja vire podjetja in je odgovorna za 
oblikovanje načrtov, izvajanje projektov in revizij ter ostalih potrebnih aktivnosti 
za podporo produktu ali storitvi. Odgovorna je za dobičkonosnost v določenem 
obdobju in dosego podjetniških ciljev.  
 
Prednosti takega načina vodenja produktov in storitev so številne; podjetje bolje 
razume svoje kupce in trg, produkt je razvit in oblikovan glede na razumevanje, 
želje in potrebe trga in ne kot koncept internega razvoja tehnologije. Tak način 
tudi omogoča hitro izdajo novih ali posodobljenih produktov in storitev po 
primerni ceni. Informacije za vodstvo, proizvodnjo, trženje, prodajo in razvoj so 
usklajene, enotne in usmerjene k cilju, ki si ga je podjetje postavilo. Koordinacija 
med vsemi udeleženci podjetja je enostavnejša.  
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Produktno vodenje je usmerjeno v odločitve o produktu ali storitvi. Ker nenehno 
spremlja stanje na trgu in njegove odzive prevaja v akcije, je to edino zagotovilo, 
da bomo uspešno nastopili na trgu. S trženjsko strategijo ne povemo natančno, 
katere spremembe produkta ali storitve so potrebne, da bi podjetje zadovoljilo 
ciljni trg. Podjetje pa brez predhodno opredeljenega poslanstva in trženjske 
strategije ne more pričeti s produktnim načinom vodenja. Oba pristopa se v 
določenih segmentih prekrivata, vendar sta nujna oba.  
 
Za oblikovanje primernega produkta ali storitve moramo predhodno opraviti 
številne analize, ki nam olajšajo odločitve o načinu vstopa na želen trg. V primeru 
produktnega vodenja opravimo številne analize, ki bodo opisane v nadaljevanju. 
 
2.6.1. SWOT analiza 
 
Črki S in W označujeta notranje prednosti in slabosti produkta, storitve ali 
podjetja z vidika kupčeve zaznave internih podjetniških aktivnosti, virov in znanja, 
O in T pa izražata zunanje priložnosti in grožnje, ki izhajajo iz trga in konkurence. 
SWOT analiza je lahko opravljena z več vidikov: kot kupčev pogled na produkt, 
storitev ali kot primerjava našega produkta, storitve s konkurenčnim. Notranje 
prednosti in slabosti lahko nadziramo in nanje vplivamo, na zunanje pa ne 
moremo vplivati.  
 
S tako analizo lahko na izviren način spremenimo naše slabosti v prednosti in 
grožnje v priložnosti. Služi tudi kot prvi korak k izdelavi trženjske strategije, 
navedbi konkurenčne prednosti in konkurenčnemu umeščanju. Konkurenčna 
prednost je nekaj, kar lahko podjetje na trgu izkoristi, ne da bi to lahko 
posnemala konkurenca (patent, edinstveni viri, distribucija, tehnologija, blagovna 
znamka, strateške povezave …). Konkurenčno umeščanje produkta ali storitve 
nam jasno pokaže, komu prodajamo, njegov razlog za nakup ter edinstveno 
prednost našega produkta ali storitve pred konkurenčnimi. S pravilnim 
umeščanjem bo trženjski splet dosegel ciljne kupce in posredoval pravilne 
informacije, zakaj je naš izdelek boljši od konkurenčnega.  
 
Umeščanje je dober način, kako sporočiti trgu in notranji organizaciji, katere 
potrebe zadovoljujemo na določenem trgu. Dobra izjava o umeščanju bo 
vključevala tri bistvene podatke (Webster, 1991, str. 103): 

- ciljni trg, 
- opis produkta ali storitve in 
- konkurenčno prednost.  
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Poleg naštetega s SWOT analizo jasno določimo slabosti in grožnje, ki jih s 
premislekom lahko spremenimo v naše konkurenčne prednosti. Pri SWOT analizi 
nemalokrat analiziramo, kako kupci vidijo naše podjetje, produkt ali storitev v 
primerjavi s konkurenčnimi, ali pa sami primerjamo naše podjetje, produkt ali 
storitev s konkurenčnimi. Tako dobimo širok spekter predlogov izboljšav in 
smernic rasti.  
 
2.6.2. Analiza lastnosti in koristi 
 
Vsi produkti in storitve imajo določene lastnosti in njim pripadajoče koristi. 
Lastnost je atribut ali komponenta, je prednost, ki jo produkt ali storitev prinaša z 
uporabo, posedovanjem ali izkoriščanjem. Koristi pa so tiste prednosti, ki jih 
lastnosti produkta nudijo kupcu. Taka analiza je vedno opravljena z vidika kupca. 
Analizo lastnosti in koristi potrebujemo za določitev konkurenčne prednosti. 
 
2.6.3. Trženjski splet in analiza življenjskega cikla 
 
Trženjski splet je niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetja uporabljajo, da 
sledijo svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu. Trženjski splet je sestavljen iz 
štirih »P-jev«, in sicer iz: izdelka, cene, prodajnih poti in komunikacij (ang. 
product, price, placement, promotion). Trženjski splet je sestavni del trženjskega 
načrta, s katerim podjetje uresničuje svojo strategijo.  
 
Življenjski cikel produkta je miselni koncept, ki opisuje, kako se prodaja in 
dobiček gibljeta skozi čas. Vsi produkti in storitve imajo življenjski cikel, ki je 
razdeljen na štiri faze: faza uvajanja, faza rasti, faza zrelosti in faza upadanja. 
Razvoj tehnologije krajša življenjske cikle produktov; ti so merjeni v tednih, 
mesecih ali letih. Z življenjskim ciklom je povezan tudi model kupčevega 
obnašanja. Rast in padec te krivulje sta odvisna od faktorjev, na katere podjetje 
nima nobenega vpliva: spremenjene kupčeve potrebe in želje, napredek v 
tehnologiji ter spreminjajoča se konkurenca.  
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faza uvajanja faza rasti faza zrelosti faza upadanja

celotna prodaja

cas

 
Slika 3: Življenjski cikel produkta ali storitve 
Vir: Carlton, 2001, str. 72. 
 
V prvi fazi, fazi uvajanja, kupujejo nove izdelke le inovatorji. Ti so pripravljeni 
plačati več, da bi ohranili mesto tržnih vodij, vendar pred nakupom zahtevajo tudi 
več informacij in izobraževanj. Podjetje ima v tej fazi lahko monopol, hkrati pa 
majhni dobički nakazujejo visoke stroške raziskav in razvoja ter trženja. Točka 
preloma povrnitve stroškov investicij v raziskave in razvoj nastopi po določenem 
številu prodanih enot.  
 
V naslednji fazi kupujejo prvi prilagojevalci, ki sledijo inovatorjem. Rast trga, ki je 
v tem delu življenjskega cikla največja, privlači vstop prvih konkurentov, ki 
znižujejo cene. Produkt je bolj znan in zanj ni potrebno izdajati obsežnih 
informacij. Ob prehodu v naslednjo fazo stopnja rasti dobička dobi negativen 
predznak zaradi vedno večje konkurence.  
 
Faza zrelosti pomeni še večjo konkurenco in še nižje cene, uporabljena 
tehnologija je znana. Dobršen del kupcev se v tej fazi odloči za nakup. Rast trga 
doseže svoj maksimum. V določenem trenutku pride do obrata; število prodanih 
artiklov se prične zmanjševati.  
 
V zadnji fazi kupci zamudniki kupujejo produkte, ki so najcenejši in jih že vsi 
uporabljajo. Dobički podjetja so vse manjši, prične se dezinvestiranje v produkte. 
 
Nekateri avtorji omenjajo pet in celo šest faz življenjskega cikla produkta. Zaradi 
vse večje ekološke osveščenosti postajata razgradnja in reciklaža delov izdelka 
pomembni komponenti, ki nastopita v zadnji fazi življenjskega cikla.  
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Glede na fazo življenjskega cikla so ukrepanja o trženjskem spletu različna. 
Naslednja tabela prikazuje možne strategije trženjskega spleta v različnih fazah 
življenjskega cikla. 
 

Trženjski splet Uvajanje Rast Zrelost Upadanje 

Izdelek 
Ponudi osnovni 

izdelek 

Ponudi široko 
skupino izdelkov, 
storitve, jamstvo

Diverzificiraj 
blagovne znamke 

in modele 

Izloči slabe 
izdelke 

Cena Visoka cena 
Določi ceno, s 

katero boš prodrl 
na trg 

Uskladi ceno s 
konkurenco 

Znižaj ceno 

Prodajne poti 
Selektivna 
distribucija 

Intenzivna 
distribucija 

Še intenzivnejša 
distribucija 

Zavzemi 
selektivni pristop, 
izloči nedonosna 
prodajna mesta 

Komunikacije 

Vzpodbudi 
zavedanje o 
izdelku med 
porabniki in 

trgovci 

Vzpodbudi 
zavedanje in 
zanimanje za 

izdelek na 
množičnem trgu 

Poudari razlike 
med blagovnimi 

znamkami in 
njihove prednosti 

Znižaj do ravni, 
ki je potrebna, 

da obdržiš 
najzvestejše 
porabnike 

Pospeševanje 
prodaje 

Izvedi zelo 
močno 

pospeševanje 
prodaje, da 
porabnike 

spodbudiš k 
preizkušanju 

izdelka 

Izkoristi 
povpraševanje in 

zmanjšanj 
pospeševanje 

prodaje 

Povečaj prodajne 
aktivnosti, da boš 

vzpodbudil 
prehod k svoji 

blagovni znamki 

Zmanjšaj 
prodajne 

aktivnosti na 
najnižjo možno 

mero 

 
Tabela 3: Pregled strategij glede na življenjski cikel izdelka 
Vir: Kotler, 1996, str. 361. 
 
Koncept življenjskega cikla produkta je pomembno orodje za načrtovanje in nudi 
tri bistvene implikacije za trženjsko upravljanje (Webster, 1991, str. 127): 

- potrebo po stalnem razmišljanju o novih produktih in storitvah, 
- potrebo po različnih trženjskih strategijah za produkte na različnih 

stopnjah življenjskega cikla in 
- potrebo po načrtovanju strategij za celotno obdobje življenjskega cikla 

produkta ali storitve.  
 
2.6.4. Analiza trga 
 
Analiza trga je sistematičen proces zbiranja, beleženja in analiziranja podatkov o 
trgu in kupcih v povezavi s trženjem produkta ali storitve. Podatke o trgu 
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moramo nenehno spremljati in akumulirati. Analiza vključuje podatke o: velikosti 
trga, stopnji rasti, prihodkih, konkurenci, potencialu produkta, tehnologiji, 
potrebah kupcev, uporabniških vzorcih, prodajnih poteh, cenah, komunikacijah, 
cikličnosti prodaje … 
 
Upočasnjena rast trgov, krajši življenjski cikli produktov in večanje tuje 
konkurence negativno vplivajo na dobiček, zato je potrebna konkurenčna analiza 
trga (Lehmann, 2002, str. 138). Sekundarni in primarni viri podatkov nam povejo, 
kdo so naši konkurenti, kakšni so njihovi produkti in storitve ter kakšne so 
njihove strategije trženjskega spleta. 
 
Neposredno konkurenco predstavljajo tista podjetja, ki s svojimi produkti ali 
storitvami ciljajo na iste kupce kot mi sami, če pa zadovoljujejo podobne potrebe 
kot mi, govorimo o posredni konkurenci. Na odločitve o obstoječih produktih 
najbolj vpliva neposredna konkurenca, medtem ko moramo pri oblikovanju 
trženjskega načrta novih produktov upoštevati tudi posredno.  
 
Privlačnost trga lahko ovrednotimo z analizo velikosti potencialnega trga, stopnje 
rasti tega trga, cikličnosti prodaje, sezonskih vplivov in stopnje dobička 
(Lehmann, 2002, str. 82). Porter pri analizi potenciala trga upošteva tudi 
naslednje kategorije: vstop novih konkurentov, pogajalsko moč kupcev in 
dobaviteljev, tekmovalnost obstoječe konkurence in moč substitutov. 
 
Ti podatki morajo biti zbrani pred začetkom analize, vendar se pogosto dogaja, 
da nimamo možnosti za pridobitev vseh želenih ali potrebnih podatkov. V tem 
primeru jih sproti dodajamo in vrednotimo. Podatke pridobimo iz sekundarnih ali 
primarnih virov. Med prve sodijo podatki ekonomskih združenj, zbornic, podatki iz 
brošur konkurentov, letnih poročil, dobaviteljev, prodaje, interneta … med 
primarne vire pa sodijo tudi lastne in naročene tržne raziskave.  
 
Raziskava trga se zaključi z analizo, oceno rezultatov in sklepom, ki se ga 
posreduje vsem internim zainteresiranim uporabnikom – oddelku za raziskave in 
razvoj, trženje, proizvodnjo. 
  
2.6.5. Analiza segmenta  
 
Segmentacija je ena izmed najpomembnejših analiz, ki točno pokaže velikost 
trga, potencial rasti, dobička ter število obstoječih in potencialnih konkurentov. 
Segment vključuje kupce s skupnimi potrebami glede načina, kako zaznavajo, 
vrednotijo in kupujejo produkt ali storitev. Nenazadnje je zelo pomembno, da 
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naša konkurenčna prednost produkta ali storitve zadovoljuje potrebe in zahteve 
segmenta ter da so te prednosti ciljnemu trgu jasno razvidne.  
 
Strategija izbora segmentov kupcev je v idealnem primeru osnovana na natančni 
analizi trga in sposobnostih podjetja (Webster, 1991, str. 98).  
 
Webster v svojem delu navaja pet tipov strateških tržnih segmentov, po katerih 
se lahko orientiramo in razvrščamo trge: segment končnih uporabnikov, segment 
produkta, segment geografskega območja, segment skupnega načina nakupa in 
segment glede na velikost kupca. Rezultat kreativne analize trga bi lahko 
upošteval kombinacijo pravkar navedenih segmentov. 
 
Segmentacija na medorganizacijskem trgu poteka drugače kot na porabniškem 
trgu. Porabniški trg segmentira uporabnike po demografskih kazalnikih, kot so 
spol, starost, zaposlitev, izobrazba, dohodek, želje … vendar ti kazalniki ne 
morejo označevati podjetja. Webster zagovarja makro- in mikrosegmentacijo trga 
za potrebe trženja med organizacijami. Makrosegment oblikuje na podlagi: 

- velikosti podjetja,  
- stopnje porabe produkta ali storitve,  
- klasifikacije podjetja,  
- organizacijske strukture ali  
- lokacije. 
 

Če se segment na naš trženjski splet dobro odziva, mikrosegmentacije ni 
potrebno opraviti. Sicer pa makrosegmente delimo na manjše homogene enote 
glede na: 

- položaj avtoritete in komunikacijsko mrežo podjetja,  
- osebne značilnosti,  
- zaznavo pomembnosti nakupa,  
- vedenje do prodajalcev ali 
- pravila odločanja. 

 
Bonoma in Shapiro sta razvila še podrobnejši način segmentiranja 
medorganizacijskega trga, ki sta ga poimenovala gnezdni pristop (ang. nesting 
approach). Makrosegmentacijo in mikrosegmentacijo enačita z demografijo in 
osebnostnimi značilnostmi, temu pa dodajata še operativne spremenljivke, 
nakupni proces in situacijske faktorje. 
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Slika 4: Gnezdni pristop 
Vir: Bonoma, Shapiro: 1983, str 127. 
 
2.7. Produkt v primerjavi s storitvijo 
 
V teoriji produktnega vodenja so produkti in storitve obravnavani enako. Vse 
zgoraj naštete analize so ne glede na to, kaj podjetje izdeluje ali nudi, potrebne, 
če želi podjetje uspešno nastopiti na trgu. Zaradi same narave produkta, ki je 
otipljiv, in storitve, ki je neotipljiva, ju številni avtorji zelo jasno ločijo. 
 
Produkt je skupek fizičnih ali oprijemljivih in neoprijemljivih elementov, ki tvorijo 
celotno uporabnikovo izkušnjo. Z analizo vseh komponent produkta dosežemo, 
da lahko vplivamo in spreminjamo različne elemente produkta v skladu z 
zahtevami in potrebami ciljnega trga.  
 
Jedro produkta, kot srž komponent, sestavljajo platforma z osnovno tehnologijo, 
dizajnom in funkcionalnostmi. Naslednji nivo produkta je njegova embalaža, ki je 
sestavljena iz imena, kvalitete, stila, fizične embalaže, cene in zakonskih 
predpisov. Zadnja komponenta pa je sestavljena iz podpore in vzdrževanja, 
navodil, vgradnje, garancije, rezervnih delov in ostalih storitev (Cateora, 2000, 
str. 304).  
 
Mühlbacher (1999, str. 541) opredeljuje produkt kot skupek štirih elementov. 
Osnovni in središčni element je jedro produkta, v katero lahko uvrščamo 
materialne ali nematerialne osnovne prednosti produkta, ki ga prodajamo. Širše 
se produktu dodajajo s strani uporabnika pričakovane in dodane funkcionalnosti. 
Uporabnik zaznava tudi simbolične prednosti produkta, predvsem ime blagovne 
znamke, status ter poreklo države.  
 

demografski kazalniki

operativne spremenljivke

nakupni proces

situacijski faktorji

osebne 
značilnosti
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Storitve moramo obravnavati drugače kot produkte. Njihova vrednost je rezultat 
procesa, izvršitve, oziroma je pojav, ki obstaja, medtem ko je ustvarjan. So 
dejavnosti, koristi ali zadovoljstva, ki so naprodaj. Značilno je, da so neotipljive, 
neločljive od izvajalca, spremenljive in minljive, zato je potreben strožji nadzor 
kakovosti, verodostojnosti dobavitelja in večja prilagodljivost (Kotler, 1996, str. 
436). 
 
Velikokrat se srečujemo s produkti, ki so skupek materialnih in nematerialnih 
elementov, tudi storitev. Kupci zaznavajo tak produkt kot celoto, sveženj 
prednosti materialnega in nematerialnega dela produkta, ki ga bodo uporabili 
(Mühlbacher, 1999, str. 561).  
 
Najpomembnejše dejstvo pri trženju storitve je razumevanje njene vrednosti z 
vidika kupca. Razumevanje vrednosti s kupčeve perspektive in njegovo grajenje 
vrednosti storitve morata vplivati na izvedbo storitve. Zbiranje informacij, zahtev 
in pričakovanj je pomembno pred izvedbo same storitve, ki je po definiciji 
neločljiva od izvedbe. 
 
Pri programski opremi se pojavi kombinacija produkta in storitve. V primeru 
rešitve za elektronsko bančništvo je fizični produkt najmanjša komponenta 
rešitve, ki jo kupec prevzame. Ostalo so storitve, ki jih produkt omogoča in bodo 
podrobno opisane v tretjem poglavju, ter storitve implementacije, integracije, 
testiranja in vzdrževanja rešitve, ki jih kot pogoj za delovanje rešitve vključuje 
podjetje. 
 
2.8. Medorganizacijski trg 
 
Razlike v trženju se pojavljajo tudi glede na to, na katerem trgu nastopamo. V 
literaturi zasledimo vrsto poimenovanj medorganizacijskega trženja: nekateri 
govorijo o industrijskem trženju, drugi o institucionalnem ali medorganizacijskem 
trženju, tretji o reprodukcijskem trženju (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 
334).  
 
Medorganizacijski trgi imajo več značilnosti, po katerih jih razlikujemo od 
porabniških trgov (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 335). Navajam le 
pomembnejše: 

- bistveno manjše število kupcev, 
- večji kupci, 
- kompleksnejši nakupni proces, 
- aktivna vloga dobaviteljev in odjemalcev, 
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- izvedeno povpraševanje, 
- pomembnejša vloga tehnologije, 
- interakcija, 
- kompleksnost poslovnih odločitev,  
- ustvarjanje dodane vrednosti in  
- vzajemnost. 
 

Trg končnih produktov in medorganizacijski trg se razlikujeta po številu 
ponudnikov in kupcev; medorganizacijski trg je manjši, kupci so večji in 
predvsem iščejo dobiček. Nakup na medorganizacijskem trgu poteka bistveno 
drugače kot na trgu končnih produktov, saj so kupci bolje informirani, visoko 
organizirani, nakupno obnašanje pa je bolj izdelano in izpopolnjeno, odločitve se 
sprejemajo na različnih nivojih. Večinoma so produkti in storitve na 
medorganizacijskem trgu polizdelki oziroma storitve, ki se porabijo za proizvodnjo 
končnega izdelka. Trg poslovnih storitev je visokokonkurenčni trg v porastu, na 
katerem sta pomembni kvaliteta in vrednost storitev. Neotipljivost storitev poraja 
skupek problemov, ki jih mora dobavitelj rešiti.  
 
Na medorganizacijskem trgu kupec največkrat ni končni uporabnik določenega 
produkta ali storitve, ki se večinoma uporabijo v dodelavi ali predelavi v končne 
produkte. Zaradi že naštetih značilnosti in navedenega razloga imajo medsebojni 
vplivi organizacij in mreže poznanstev velik pomen za doseganje prodaje. 
Medtem ko tradicionalno trženje prisega na konkurenčnost in osebni interes, 
trženje na principu razmerja (ang. relationship marketing) temelji na 
medsebojnem sodelovanju, zaupanju in skupnih koristih. Namen takega načina 
trženja je povečanje uspešnosti in učinkovitosti ter znižanje stroškov in povečanje 
konkurenčnih prednosti, obenem pa zahteva dolgoročnost in višjo stopnjo obveze 
(Cateora, 2000, str. 320). Ker gre tu za vmesne produkte, je razumevanje potreb 
končnih kupcev ključnega pomena tudi za dobavitelja. Le tako bo s svojimi 
produkti lahko sledil zahtevam končnih kupcev in proizvajalcu ponudil 
najprimernejšo tehnologijo. Dobavitelj vmesnega produkta ali storitve pogosto 
prevzame vlogo svetovalca proizvajalcu, to pa zahteva visoko stopnjo zaupanja v 
obstoječe razmerje in njegovo dolgoročnost. 
 
Štiri ključne dimenzije v apliciranju tržnih konceptov na medorganizacijskem trgu 
so (Webster, 1991, str. 13): 

- približevanje cilju povečanja dobičkov s povečanjem prodaje, 
- identificiranje potreb potrošnikov, ki zahteva razumevanje ekonomike 

operacij potrošnikov, strukture panoge in načina njihovega konkuriranja, 



27 

- izbor skupin potrošnikov oziroma segmentiranje potrošnikov je zelo 
pomembno, saj so prodajalci in potrošniki tesno povezani, 

- oblikovanje širšega produkta ali storitve; širše lastnosti produkta so 
večinoma pomembnejše od osnovnega produkta ali storitve. 

 
Z vidika trženjskega spleta obstajajo razlike med medorganizacijskim trgom in 
trgom končnih produktov. Izdelek kot ena izmed štirih komponent trženjskega 
spleta je na medorganizacijskem trgu najpomembnejša sestavina. Cena in 
prodajni pogoji so pomembna spremenljivka v medorganizacijskem trženju, 
čeprav so med samimi predmeti trženja velike razlike. Prodajne poti so kar se da 
neposredne in v primerjavi s trgom končnih produktov tudi krajše. Med 
komunikacijskimi potmi so daleč najpomembnejše osebne prodaje, ostali deli 
spleta pa le-te podpirajo (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 340). 
 
Kulturološki dejavniki so v medorganizacijskem trženju manj pomembni, razen v 
fazi pogajanj, zalo pomembni pa so pravni in politični vidiki oziroma vsi 
okoljstveni vidiki (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 342). 
 
Tudi v primeru, ki ga bom analizirala v nadaljevanju magistrskega dela, vstopamo 
na medorganizacijski trg, saj naš kupec oziroma banka ponuja storitve naše 
rešitve za elektronsko bančništvo svojim komitentom. Zato so nakupne 
posebnosti banke in prodajne strategije podvržene značilnostim tega trga.  
 

3. Tehnologija programske rešitve za elektronsko 
bančništvo 

 
3.1. Elektronsko poslovanje  
 
Informacijska tehnologija ima tri komponente – strojno, programsko in 
telekomunikacijsko opremo – ki v kombinacijah nudijo različne produkte in 
storitve. Tako lahko govorimo o zbiranju, obdelavi, hranjenju, prikazovanju in 
prenosu informacij kot eni izmed definicij informacijske tehnologije. Strojna 
oprema vključuje računalnike, informacijske povezave ali mreže, baze podatkov, 
mobilne telefone, dlančnike in vse ostale naprave za množično komunikacijo 
(Fletcher, 1990, str. 5).  
 
Nove tehnologije omogočajo neposredne in izredno hitre povezave med partnerji 
v poslovnih procesih, ki temeljijo na brezpapirnem poslovanju. Govorimo o 
elektronskem poslovanju organizacij. Turban definira elektronsko poslovanje kot 
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izmenjavo standardiziranih sporočil oziroma poslovnih informacij preko omrežij s 
pomočjo računalniške izmenjave podatkov (Turban, 1999, str. 211). 
 
V Beli knjigi o elektronskem poslovanju v majhnih in srednjih podjetjih (White 
book, European Commision, 1997, str. 37) naletimo na eno najširših opredelitev: 
elektronsko poslovanje je proces poslovnih aktivnosti, v katerem se uporabljajo 
elektronske tehnologije, metodologije in postopki. V Beli knjigi pa zasledimo tudi 
eno najožjih opredelitev elektronskega poslovanja: elektronsko poslovanje je 
poslovni odnos, v katerem partnerja uporabljata računalnike in omrežja pri 
prodaji ali nakupu storitev ali blaga.  
 
Elektronsko poslovanje med podjetji ni novo. Leto 1968, ko se je začel razvoj 
računalniških omrežij in je bil vpeljan standard za izmenjavo podatkov, lahko 
označimo za začetek elektronskega sporočanja podatkov med podjetji.  
 
V sedemdesetih letih se je s pojavom elektronskih finančnih prenosov med 
bankami prek varnih zasebnih omrežij spremenil način poslovanja na finančnem 
trgu. V poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih je elektronsko 
poslovanje v obliki sistemov za prenos podatkov, računalniške izmenjave 
podatkov in elektronske pošte uporabljalo vse več podjetij.  
 
Sredi osemdesetih so se pojavile elektronske konference, učenje na daljavo in 
prenosi datotek. V devetdesetih sta razvoj in razširjenost svetovnega spleta 
(interneta) sprožila razvoj elektronskega poslovanja, ki smo mu priča danes. 
Internet je nastal iz razvojnih in raziskovalnih potreb ameriškega industrijskega in 
vojaškega kompleksa pred tridesetimi leti, v zadnjih letih pa se je pričela 
intenzivno širiti njegova uporaba v komercialne namene. Nove tehnologije so 
zagotovile prijaznost do uporabnikov in enostavno uporabo. Poslovanje preko 
interneta je pomenilo cenejše poslovne aktivnosti in ekonomijo obsega (Jerman - 
Blažič, 2001, str. 14). 
 
Od prvih začetkov elektronskega poslovanja pa do danes smo bili priča širitvi 
tovrstnega poslovanja še na mnoga druga področja. Danes lahko zasledimo 
(Toplišek, 1998, str. 15): 

- elektronsko trgovanje, 
- elektronsko bančništvo, 
- elektronsko plačevanje (kartice, bankomati), 
- elektronske finančne prenose (SWIFT – mednarodni bančni standard za 

finančne prenose), 
- delo na daljavo, 
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- elektronsko založništvo, 
- elektronsko arbitražo, 
- elektronsko borzno posredništvo, 
- elektronsko zavarovalništvo, 
- elektronsko ponudbo, naročanje in prodajo, 
- elektronske poprodajne dejavnosti (navodila za vzdrževanje), 
- notranje elektronsko poslovanje, 
- elektronsko izobraževanje, 
- elektronsko poslovanje državnih in javnih služb in drugo. 

 
Uvedba elektronskega poslovanja spreminja naravo dela v podjetjih, čemur se 
morata prilagoditi organizacija poslovanja in izvajanje posameznih poslovnih 
funkcij. Tako so v elektronsko poslovanje vpletene različne funkcije podjetja: 
trženje, nabava, logistika, skladiščenje, finance, proizvodnja, računovodstvo, 
revizija in vodstvo. Elektronsko poslovanje poteka med različnimi udeleženci: 

- končnimi uporabniki, državljani (ang. customer – C), 
- podjetji (ang. business – B) in 
- državo, javno upravo (ang. government – G). 

 
Udeleženci elektronskega poslovanja nastopajo v različnih medsebojnih 
kombinacijah. Poslovanje med različnim subjekti se je tudi v primeru 
elektronskega poslovanja oblikovalo na naslednje načine:  

- B2B (podjetje s podjetjem), 
- B2C (podjetje s končnim uporabnikom), 
- G2B (država z podjetjem) in 
- G2C (država z državljanom). 

 
3.2. Elektronsko bančništvo 
 
Kot smo videli v predhodnem poglavju, je elektronsko bančništvo podvrsta 
elektronskega poslovanja. Elektronsko bančništvo pomeni opravljati bančne posle 
na elektronski način preko različnih medijev. Značilnosti elektronskega 
poslovanja, subjektov, ki nastopajo, infrastrukture in zahtev po informacijski 
varnosti se nanašajo tudi na elektronsko bančništvo.  
 
Zaradi široke definicije elektronskega poslovanja, moramo za potrebe definiranja 
elektronskega bančništva najprej predstaviti, kaj vse le-to vključuje, ter se nato 
odločiti, na katera področja se bomo omejili.  
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Avtorica Miš Svoljšak (1999, str. 4) nazorno opredeli oblike elektronskega 
bančništva in ga razdeli v tri skupine:  

- elektronsko bančništvo med bankami,  
- elektronsko bančništvo v banki in  
- elektronsko bančništvo pri poslovanju s strankami.  

 
Elektronsko bančništvo med bankami razvijajo že zelo dolgo, pri čemer so na tem 
področju dosegli velike uspehe predvsem pri standardizaciji tehničnih rešitev in 
medsebojnem povezovanju. Vrhunec tega predstavlja uveljavitev mednarodnega 
informacijskega sistema za izvajanje plačilnega prometa SWIFT. (ang. Society to 
Worldwide Interbank Financial Transactions), brez katerega si mednarodnega 
poslovanja danes ni več mogoče predstavljati (Bratož, 2002, str. 4). 
 
Elektronsko bančništvo v banki se odraža kot avtomatiziranje procesov bančnega 
poslovanja. Različne aplikacije omogočajo hitro odzivnost, vpoglede v baze 
podatkov, izvedbo transakcij, aktivnih in pasivnih bančnih storitev ter podpornih 
funkcij.  
 
Elektronsko bančništvo se pri poslovanju s strankami razveja na bančništvo od 
doma, samopostrežne terminale in plačilne kartice (Miš Svoljšak, 1999, str. 5). V 
praksi pa vidimo, da banke ločijo svoje poslovanje s komitenti predvsem z vidika 
poslovanja z občani (ang. retail banking) in poslovanja s podjetji (ang. corporate 
banking). Poslovanje organizacijsko oblikujejo predvsem z vidika t. i. tržnih poti, 
preko katerih komitenti dostopijo do banke in opravijo različne storitve. Tržne 
poti so največkrat naslednje: bančno okence, internet, fiksni telefon, mobilni 
telefon, dlančnik, televizija, informacijski in POS terminal. Z razvojem tehnologije 
si lahko obetamo nove naprave, ki bodo obdelovale, sprejemale in oddajale 
elektronske podatke ter s tem omogočale opravljanje različnih bančnih storitev. 
 
V magistrskem delu se bom osredotočila na elektronsko bančništvo pri poslovanju 
s strankami. Termin elektronsko bančništvo bo označeval storitev banke, ki 
omogoča prikaz in izmenjavo podatkov ter opravljanje raznovrstnih transakcij 
med komitentom in banko preko različnih t. i. tržnih poti na elektronski način. 
 
3.2.1. Bančne storitve 
 
Danes je banka podjetje, ki sprejema denarne naložbe in daje kredite, izvaja 
plačilni promet, trguje z instrumenti denarnega in kapitalskega trga doma in v 
tujini ter opravlja druge finančne funkcije.  
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Bančne storitve se lahko opravljajo na finančnem trgu ali izven njega. V del 
storitev, ki se opravlja izven bančnega trga, sodijo plačilni promet, svetovalne in 
hrambne storitve ter storitve v lastnem imenu in za lasten račun (Dimovski, 1996, 
str. 53). 
 
S finančno-analitičnega vidika delimo bančne storitve na pasivne, aktivne in 
nevtralne storitve oziroma posle. Med pasivne posle štejemo tiste naložbene 
bančne storitve, pri katerih banka zbira in pridobiva prosta denarna sredstva, kot 
so npr. sprejemanje depozitov, izdajanje blagajniških zapisov in obveznic ter 
hranilne vloge.  
 
Banka preoblikuje zbrana sredstva v svojem poslovnem procesu v kreditne in 
druge naložbe. Med aktivne posle uvrščamo kredite različnih vrst in namenov, ki 
jih banka odobrava tistim, ki potrebujejo denarna sredstva.  
 
Pri nevtralnih bančnih poslih nastopa banka kot posrednica. V teh primerih 
opravlja storitve za svoje komitente in jim zanje zaračunava provizijo in druge 
stroške.  
 
Bančne storitve lahko delimo na primarne in sekundarne. Med primarne storitve 
uvrščamo kreditne in naložbene storitve, storitve plačilnega prometa in ostale 
bančne storitve. Vse te se izvajajo na trgu bančnih storitev. Med sekundarne 
uvrščamo medbančne in lastne storitve. 
 
V zadnjem desetletju bankam močno konkurirajo finančne in tudi nefinančne 
institucije, to so zavarovalnice, borzne hiše, verige trgovin, institucije lizinga, 
institucije faktoringa, ki ponujajo bančne storitve. Zaradi konkurence so banke 
prisiljene spreminjati svojo ponudbo in se poleg finančnih storitev ukvarjati z 
raznovrstnimi, pogosto tudi bančno netradicionalnimi posli (na primer z 
zavarovalništvom, borznim posredništvom, upravljanjem premoženja, lizinškimi 
posli …), zaradi česar specializirana banka izgublja svoje prednosti. Na njeno 
mesto stopa univerzalna banka, ki je sposobna zadovoljiti številne želje in 
potrebe svojih strank, poleg tega pa zanje opravi tudi bančno netradicionalne 
posle. Banke se spreminjajo v univerzalne banke. Da bi poslovale z dobičkom ali 
vsaj pozitivno, ustanavljajo ustrezne odvisne družbe, ki se ukvarjajo z nebančnimi 
finančnimi storitvami (Črčinovič Krofič, 1998, str. 19). 
 
Zgoraj naštete storitve, ki jih banke opravljajo za svoje komitente, želijo banke 
obdelovati in opravljati na elektronski način. Lastna raziskava trinajstih največjih 
svetovnih bank, ki svoje storitve ponujajo preko interneta, je pokazala 
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raznovrstne funkcionalnosti in smeri komunikacije (Priloga 3). Sledijo opisi treh 
nivojev komunikacije med komitentom in banko ter najpogostejše 
funkcionalnosti. 
 
Z enosmerno komunikacijo banka omogoči vpoglede v določene podatke na 
varen način. V skladu s svojo ponudbo in strategijo razvoja se banka na ta način 
predstavi ali omogoči vpoglede v stanje računov svojih komitentov. 
 
Komitent je preko spletne strani obveščen o bančni ponudbi, lokacijah 
poslovalnic, odpiralnem času in poslovanju. Z uveljavitvijo bančno 
netradicionalnih storitev banka ponudi informacije o vrednostnih papirjih, 
borznem posredništvu, indeksih, zavarovalniških poslih, investicijskem 
bančništvu, slovar bančnih izrazov, razne preglede transakcijskih računov, 
prometa, vrednosti portfelja in/ali življenjskega zavarovanja, pregled stanja in 
prometa na plačilnih karticah in drugo.  
 
Naslednji nivo interakcije so informativni izračuni ter orodja za analizo in 
načrtovanje. Na tem nivoju komitent vpiše zneske v dinamične spletne strani in 
kot rezultat obdelave dobi točne ali simulirane podatke.  
 
Med tradicionalne bančne izračune lahko uvrstimo izračun višine kredita, dobe 
odplačila glavnice, izračun višine vezanih sredstev, izračun menjave domače in 
tujih valut … bančno netradicionalne storitve pa narekujejo vpeljavo orodij za 
izračun in načrtovanje pokojnine, navideznega gibanja vrednosti portfelja delnic, 
skladov, načrtovanje in izračun življenjskega zavarovanja in drugo. 
 
V tretji nivo interakcije med komitentom in banko sodi dvosmerna komunikacija 
in opravljanje transakcij preko izbrane tržne poti.  
 
Banka lahko svojim komitentom ponudi možnost opravljanja plačil, transferjev 
sredstev, kupovanja in prodaje vrednostnih papirjev, vezave sredstev, 
odobravanja hitrih kreditov, sklepanja zavarovanja in drugo. 
 
Od poslovnega modela banke je odvisno, katere načine interakcije in kakšno 
stopnjo komunikacije s komitenti bo izbrala.  
 
3.2.2. Tržne poti 

 
Preko tržnih poti bančni komitenti vstopajo v banko in opravljajo bančne posle. 
Najbolj klasična in prva uveljavljena pot je bančno okence, preko katerega fizične 
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in pravne osebe opravijo denarne in nedenarne bančne posle. S hitrim razvojem 
informacijske tehnologije in interneta so tudi banke sledile novostim in ponudile 
nove tržne poti. Med najbolj razširjenimi so trenutno (Interno gradivo, Zaslon, 
2002):  

- internetna, 
- mobilna, 
- telefonska in 
- multimedijska tržna pot. 

 
Banka odpre svoje storitve za komitente in jim omogoči različna bančna opravila. 
Storitve se v tem primeru odražajo v funkcionalnostih posamezne tržne poti, ki se 
med seboj razlikujejo glede na možnost in smiselnost prikazovanja podatkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Tržne poti 
Vir: Interno gradivo, Zaslon, 2002. 
 
Internetna tržna pot omogoča največji grafični prikaz podatkov in je zato najbolj 
priljubljena tako med bankami kot med komitenti. Komitent lahko s katere koli 
lokacije z uporabo osebnega računalnika in povezave z internetom uporablja 
bančne storitve. Zaradi vpeljanih varnostnih mehanizmov je možno opravljanje 
različnih dvosmernih komunikacij in oblikovanje personalizirane ali osebne 
ponudbe za posameznika. Najbolj značilne funkcionalnosti, ki jih banke nudijo na 
tej tržni poti, so: 

- vpogled v stanje in promet na računih, 
- vpogled v stanje in promet na plačilnih karticah, 
- plačila in transferji sredstev ter njihova zgodovina, 
- naročila (hitro varčevanje in posojila, transferji …), 
- storitve za komitenta (informacije, pomoč), 
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- tiskanje, 
- pošta in 
- osebne nastavitve. 

 
Mobilna tržna pot vključuje tri tehnološko različne zvrsti elektronskega bančništva 
preko mobilnega telefona. To so mobilno bančništvo, WAP (ang. Wireless 
Application Protocol) in SMS (ang. Short Message Service). V prvih dveh primerih 
je komunikacija dvosmerna, v zadnjem pa enosmerna. Prednost zadnje je 
možnost personalizirane ponudbe in hitrega informiranja komitenta. 
 
V primeru mobilnega bančništva s pomočjo pametne SIM kartice v meniju 
mobilnega telefona najdemo prednastavljene funkcionalnosti, ki omogočajo 
mobilno bančništvo: 

- vpogled v stanje in promet na računih, 
- plačila in transferji sredstev,  
- alarmi, 
- naročila, 
- pomoč in  
- nastavitve. 

 
Druga zvrst elektronskega bančništva je mogoča s tehnologijo WAP. Tehnologija 
je v osnovi podobna tehnologiji interneta, vendar je prikaz količine teksta v tem 
primeru omejen na velikost zaslona mobilnega telefona. Večinoma so 
funkcionalnosti podobne kot pri mobilnem bančništvu.  
 
Tretja zvrst je funkcionalno najbolj omejena. V tem primeru je banka tista, ki 
posreduje komitentu SMS sporočila z dogovorjeno vsebino (stanje na računu, 
informacije o plačilih, prekoračitev limita ...). 
 
Za telefonsko tržno pot, ki se poslužuje telefonov s fiksno linijo in faksov, so na 
razpolago tri zvrsti komunikacije z banko: preko klicnega centra, z rešitvijo za 
avtomatsko prepoznavanje glasu in telefaks sporočila.  
 
Storitve klicnega centra vključujejo vse funkcionalnosti interneta. Uporabnikom 
pri izvajanju bančnih storitev pomaga telefonski operater. Rešitev za 
prepoznavanje glasu omogoča avtomatizacijo funkcionalnosti za posredovanje 
podatkov, torej gre za enosmerno komunikacijo. Sistem telefaks sporočil se 
uporablja za obveščanje uporabnikov o spremembah na računih. 
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Multimedijska tržna pot temelji na informacijskih terminalih. Z uporabo takšnih 
multimedijskih informacijskih terminalov lahko stranke dostopajo do informacij in 
opravljajo številne bančne storitve. 
 
3.2.3. Programska rešitev za elektronsko bančništvo 
 
Programska rešitev za elektronsko bančništvo povezuje različne obstoječe bančne 
informacijske sisteme in omogoča predstavitev in izmenjavo podatkov med 
komitentom in banko v realnem času, na enovit, varen in zanesljiv način preko 
različnih tržnih poti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Arhitektura programske rešitve za elektronsko bančništvo 
Vir. Interno gradivo, Zaslon, 2002. 
 
Jedrni sistem elektronskega bančništva (ang. core system) predstavlja 
najpomembnejšo povezavo med obstoječim informacijskim sistemom banke in 
oddaljenimi tržnimi potmi. Skrbi za izvajanje poslovne logike, podpira podvajanje 
podatkov ter vsebuje varnostne mehanizme (izdajanje in podaljševanje 
certifikatov, podpora za pametne kartice, elektronski podpis ...). Vsa 
avtorizacijska pravila veljajo na vseh dostavnih tržnih poteh (internetni, mobilni, 
telefonski in multimedijski), ki jih lahko modularno dodajamo jedrnemu sistemu 
elektronskega bančništva. 
 
Sistemski upravljavec elektronskega bančništva (ang. system manager) omogoča 
vsakodnevno upravljanje elektronske bančne rešitve in s tem povezanih odnosov 
s strankami ter opravlja samodejni nadzor in analizo vseh nameščenih 
programskih aplikacij. 
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Tržne poti so komponente rešitve, ki je integrirana v obstoječi bančni 
informacijski sistem. Omogočajo varno, hitro izmenjavo in procesiranje podatkov 
v realnem času ter enovit vpogled v komitentove podatke. V rešitvi za 
elektronsko bančništvo so podprte naslednje tržne poti:  

- internetna, 
- mobilna (mobilno bančništvo, WAP, SMS), 
- telefonska (klicni center, avtomatsko prepoznavanje glasu, telefaks) in 
- multimedijska tržna pot. 

 
Bančna politika in njeno poslovanje narekujeta tako nabor funkcionalnosti 
posamezne tržne poti kot tudi izbrane tržne poti, preko katerih bo banka 
poslovala s komitenti.  
 
Banka lahko na enostaven način izvaja svoje varnostne ukrepe. Izbira lahko med 
posameznimi mehanizmi ali kombinacijo le-teh. 
 
Pretok informacij med banko in strankami je zaščiten s pomočjo protokola SSL, ki 
zagotavlja popolno zaupnost vseh transakcij. Sistem 128-bitnega kodiranja 
podatkov preprečuje prisluškovanje podatkovni izmenjavi. 
 
Infrastruktura javnega ključa (ang. Public Key Infrastructure – PKI) v povezavi z 
digitalnimi certifikati, pametnimi karticami (z 1024- ali večbitnimi šiframi), 
elektronsko podpisovanje in požarni zidovi (ang. firewall) zagotavljajo najvišjo 
stopnjo varnosti in nadzora dostopa v bančno okolje.  
 
Implementacija učinkovite programske rešitve poteka v nekaj točno določenih 
fazah, ki jih je potrebno v celoti in zaporedoma izvesti. Končna vrednost 
nameščene rešitve je prav toliko odvisna od same osnove kot od kakovosti njene 
implementacije. 
 
Integracija komponent obsega povezovanje obstoječega bančnega 
informacijskega sistema z osrednjo rešitvijo, izbranimi tržnimi potmi in 
varnostnimi mehanizmi. 
 
Poleg tega obravnavano podjetje nudi dodatne storitve vzdrževanja, podpore in 
izobraževanja o uporabi rešitve ter tehnično in uporabniško dokumentacijo. 
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3.3. Varnostni mehanizmi 
 
Osnovna zahteva elektronskega poslovanja je zagotavljanje varnosti, predvsem 
zaupnosti in avtentičnosti elektronskih podatkov ter preverjanje identitete 
subjektov, s katerimi komuniciramo. Brez dodatne zaščite je zelo enostavno 
prestreči elektronske podatke in jih spremeniti. Na internetu zlahka prikrijemo 
pravo identiteto, morebitne napake v programski opremi pa še olajšajo 
nepooblaščen dostop do podatkov ali uporabo le-teh v nepooblaščene namene. 
Varnost moramo zagotoviti z dodatnimi tehnološkimi, organizacijskimi in pravnimi 
ukrepi. 
 
Ko poslujemo preko interneta, mora elektronsko poslovanje, če želimo, da je 
varno, zadostiti naslednjim zahtevam (Interno gradivo, 2003): 

- s pomočjo avtentikacije ali pristnosti (ang. authentication) z gotovostjo 
trdimo, da je oseba resnično tista, za katero se izdaja. To prejemniku 
zagotavlja, da je sporočilo res poslal pošiljatelj in da to ni ponarejeno 
(digitalni podpisi, certifikati in gesla); 

- z avtorizacijo (ang. authorisation) zagotavljamo, da le tisti, ki je 
pooblaščen, lahko pride do podatkov (uporabniška imena in gesla, 
biometrična identifikacija); 

- s celovitostjo (ang. integrity) zagotovimo, da dokument med prenosom 
ostane nespremenjen, popolnoma enak, kot je bil poslan. Podatki se med 
prenosom ne spreminjajo (šifriranje in digitalni podpisi); 

- nezatajljivost (ang. nonrepudiation) omogoča, da pošiljatelj in prejemnik 
ne moreta zanikati pošiljanja ali prejema in sta prepričana drug o drugem. 
Omogoča zaščito pred tem, da bi pošiljatelj lažno zanikal, da je podatke 
poslal, ali prejemnik lažno zanikal, da jih je prejel; 

- z zasebnostjo (ang. confidentiality) preprečujemo vpogled tretji ali 
kateri koli osebi v naše podatke. Nepooblaščeno razkritje podatkov ni 
mogoče (šifriranje, kriptografija, zaupanja vredne tretje strani); 

- z nadzorom pretoka (ang. transfer control) omogočimo vpogled samo 
določenim osebam (požarni zid). 

 
Eden najpomembnejših ukrepov za varnost elektronskega poslovanja v javnih 
omrežjih je vsekakor uporaba kriptografije ali šifriranja (Interno gradivo, Zaslon, 
2002). S šifriranjem zadostimo trem zahtevam varnega poslovanja. Z 
zagotavljanjem zasebnosti preprečimo vpogled tretji ali kateri koli osebi v 
dokumente, besedila ter podatke, ki si jih izmenjujemo v elektronski obliki; 
uporablja se predvsem za zavarovanje tajnih podatkov. Z nadzorom dostopa pa 
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zagotavljamo, da ima vpogled v dokument, besedilo ali podatke samo določena 
oseba. S šifriranjem zagotavljamo celovitost poslanega sporočila. 
 
Celoten sistem za uporabo varnostnih metod na podlagi asimetričnega šifriranja v 
elektronskem poslovanju imenujemo infrastruktura javnih ključev (ang. Public 
Key Infrastructure – PKI). Zasebni in javni ključ sta osnova t. i. kriptografije 
(šifriranja) z javnimi ključi. Vsak uporabnik ima par ključev: javnega in 
zasebnega. Zasebni ključ, ki ga poseduje posameznik in ga ima shranjenega na 
določenem mediju, na primer na disketi, trdem disku ali pametni kartici, je znan 
samo uporabniku in nikoli ne potuje po mreži oziroma po kakšnem drugem 
komunikacijskem kanalu. Nasprotno pa javni ključ ni tajen; običajno je zapisan v 
imeniku javnih ključev pri overitelju in je dostopen vsakomur, ki ga želi imeti. Le s 
kombinacijo zasebnega in javnega ključa pa je mogoče določeno vsebino, ki je 
šifrirana, tudi dešifrirati. 
 
Pomembno je, kam spravimo zasebni ključ; če je le-ta dostopen drugi osebi, 
lahko namreč ta v našem imenu opravi transakcijo ali izmenja elektronske 
podatke brez naše vednosti. Za večjo varnost je zato priporočljivo, da zasebni 
ključ shranjujemo na pametni kartici (ang. smart card). Pametna kartica je 
plastična kartica velikosti plačilne, na kateri je čip. Pomembna lastnost pametne 
kartice je, da je zasebni ključ nikoli ne zapusti, zato ni nevarnosti, da bi bil razkrit. 
Dostop do pametne kartice je zaščiten z geslom.  
 
Poleg zaščite zasebnega ključa, varne opreme in velikosti ključev temelji varnost 
digitalnih podpisov v elektronskem poslovanju še na overjanju javnih ključev. 
Pred uporabo javnih ključev, na primer pri digitalnem podpisovanju ali šifriranju, 
moramo biti povsem prepričani, da ključ res pripada domnevnemu podpisniku 
sporočila ali naslovniku kodiranega sporočila. Overjanje javnih ključev je zato 
osnovni pogoj za uporabo vseh varnostnih metod, ki temeljijo na asimetrični 
metodi. Preverjanje povezave med uporabnikom in njegovim ključem omogočajo 
v elektronskem poslovanju posebne ustanove, agencije za certificiranje 
(overjanje) javnih ključev (ang. Certificate Authority – CA). V zakonu o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je tak subjekt imenovan 
overitelj. Overitelj izda lastniku javnega ključa digitalno podpisano potrdilo ali 
digitalni certifikat, s katerim drugim uporabnikom zagotavlja avtentičnost ključa. 
S tem potrdilom lahko lastnik dokaže lastništvo ključa in svojo identiteto v 
elektronskem okolju. Tudi te certifikate, ki predstavljajo naše končne točke 
zaupanja, je priporočljivo shraniti na pametnih karticah.  
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Ne glede na to, ali so dokumenti v elektronski obliki zaupni ali ne, moramo imeti 
na voljo mehanizem, s katerim nadomestimo lastnoročni podpis in preprečimo 
nepooblaščeno spreminjanje podatkov. Preverjanju pristnosti podatkov in 
identifikaciji podpisnika v elektronskem poslovanju so namenjeni elektronski 
podpisi. Ena izmed metod je digitalno podpisovanje, ki temelji na asimetrični 
metodi. Pri digitalnem podpisovanju podpisujemo z zasebnim ključem, podpise pa 
preverjamo s podpisnikovim javnim ključem.  
 
Z digitalnim podpisom pri elektronskem poslovanju zagotovimo avtentikacijo, pri 
čemer je pošiljateljev podpis nujno povezan s poslano datoteko oziroma 
sporočilom. Ko govorimo o celovitosti pri digitalnem podpisovanju, zagotavljamo, 
da se vsebina datoteke, ki je bila poslana, od podpisa naprej ne spreminja. 
Podpisa ni mogoče zanikati, ker določeni overitelj stoji za potrdilom in zagotavlja, 
da je podpisnik dejansko tista oseba, ki je dokument podpisala. Tako dosežemo 
nezatajljivost.  
 
Digitalni podpis je namenjen predvsem prepoznavanju in overjanju uporabnikov, 
zagotavljanju neokrnjenosti elektronskih podatkov in preprečevanju zanikanja 
sodelovanja v aktivnostih elektronskega poslovanja. Z njegovo pomočjo se 
prepričamo, ali je dokument poslal podpisani. S tem podpisnik tudi zagotovi, da v 
poslani dokument v času pošiljanja nihče ni posegel oziroma da se dokument ni 
spreminjal. Z digitalnimi podpisi lahko z gotovostjo identificiramo kogar koli na 
internetu, pa naj bo to uporabnik ali računalnik. 
 
Za zaščito transakcij na internetu in s tem ustrezno stopnjo varnosti in zaupnosti 
se uporablja protokol SSL (ang. Secure Socket Layer). Računalnika, ki za 
sporazumevanje uporabljata SSL protokol, imata med seboj zagotovljen varen 
kanal za prenos elektronskih podatkov. 
 
Podjetje, do katerega končni uporabniki dostopajo in opravljajo dvosmerne 
izmenjave podatkov, mora zagotoviti mehanizme, ki preprečujejo vdore in 
napade nepooblaščenim osebam. To omogočijo požarni zidovi (ang. firewall), 
interne kontrole in uporaba identifikacijskih kartic zaposlenih. 
 
3.4. Nadaljnji razvoj rešitve za elektronsko bančništvo 
 
Že do sedaj opravljena analiza splošnih trendov v bančništvu in tehnologiji 
elektronskega bančništva narekuje določene spremembe in izboljšave v obstoječi 
rešitvi za elektronsko bančništvo. Naslednja generacija rešitve za elektronsko 
bančništvo naj bi tako vključevala večnivojske komunikacije ne samo s centralno 
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bančno aplikacijo, ki omogoča transakcije, temveč z vsemi funkcionalnimi in 
informacijskimi deli banke oziroma aplikacijami in bazami podatkov. Kot smo 
ugotovili, se banke širijo na netradicionalna bančna področja, ki jih bodo tudi 
podprle z informacijsko tehnologijo in omogočile odprtje navzven oziroma dostop 
in interakcijo s komitenti preko različnih tržnih poti. Torej predvidevamo razširitev 
funkcionalnosti na področja elektronskega zavarovalništva, upravljanja 
premoženja in borznega posredništva. 
 
Rešitev za elektronsko bančništvo mora biti oblikovana tako, da se lahko 
povezuje z aplikacijami različnih proizvajalcev, jih medsebojno poveže, prikazuje 
podatke in aplikacije ter opravlja dvosmerne komunikacije ter netradicionalne 
bančne storitve. Današnje tehnologije omogočajo take performanse, kar še pred 
nekaj leti ni bilo mogoče. Rešitev predstavlja edinstvena vstopna točka za 
bančnega komitenta, preko katere lahko opravlja vse tri nivoje interakcije za vse 
svoje račune, pogodbe in izdane kartice. Dodane funkcionalnosti v internetni tržni 
poti so lahko: 

- vpogled v stanje in promet po različnih pogodbah (varčevanje, posojila, 
zavarovanje, upravljanje premoženja …), 

- nakup in prodaja vrednostnih papirjev, 
- orodja za analizo, simulacijo in načrtovanje (načrt za upokojitev, nakup 

nepremičnine, načrtovanje in upravljanje premoženja, načrtovanje študija, 
menjalni izračuni, izračuni višine kredita in obresti, gibanje vrednosti 
vrednostnih papirjev …), 

- informacije (tečajne liste, indeksi vrednostnih papirjev, obrestne mere …), 
- personalizirana ponudba bančnih produktov in 
- storitve za komitenta (osebni svetovalec, slovar bančnih izrazov …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Nadgradnja rešitve za elektronsko bančništvo 
Vir: Lastna analiza, 2004. 
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Informacije so personalizirane. Prednosti take rešitve za banko so: 
- hitro dodajanje novih bančnih storitev in rešitev, 
- polna izkoriščenost obstoječega vlaganja v splet ter podedovanih aplikacij 

in podatkov, 
- hitra implementacija in enostavno vzdrževanje ter s tem nižji stroški 

informacijske tehnologije in  
- možnost razvoja v interni portal, portal za pravne osebe ali portal za 

partnerje.  
 
Prednosti nadgrajene rešitve za komitenta so naslednje: 

- enostavnost uporabe, 
- celovite informacije o celotnem poslovanju na enem mestu, 
- poenotena uporabnikova izkušnja, 
- personalizirana ponudba, 
- enkratna avtentikacija za vse bančne storitve (digitalno potrdilo) in  
- večjezična izvedba. 

 
Kot vidimo nam že splošni trendi v elektronskem bančništvu narekujejo 
spremembe v rešitvi. Ker je naš ciljni trg geografsko osredotočen na Svet 
zalivskih držav, smiselno pred vstopom na ta trg opraviti predhodne analize 
stanja trga, konkurence in potreb kupcev ter s tem ugotoviti morebitne drugačne 
zahteve in potrebe glede na obstoječo rešitev. V naslednjem poglavju je zato 
obravnavan trg programskih rešitev za elektronsko bančništvo na območju Sveta 
zalivskih držav. 
 

4. Trg programskih rešitev za elektronsko bančništvo 
na območju Sveta zalivskih držav 

 
4.1. Splošne značilnosti ciljnega trga 
 
Svet zalivskih držav (ang. Gulf Cooperation Council – GCC), ki vključuje Združene 
arabske emirate, Bahrajn, kraljevino Savdsko Arabijo, sultanat Oman, Katar in 
Kuvajt, je bil ustanovljen 25. maja 1981 v Abu Dhabiju, v Združenih arabskih 
emiratih. 
 
V preambuli so jasno zastavljene osnove združenja. Opirajo se na posebne vezi, 
enake kvalitete in podobne sisteme, osnovane na islamu, zaupanju v eno usodo 
in delitev enega cilja ter na plemenite cilje arabskega naroda. Odločitev za tako 
združenje je zgodovinska, socialna in kulturna stvarnost ter globoka religiozna 
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vez med šestimi državami. Vsi ti faktorji, z eno geografsko entiteto in skupnimi 
mejami, ki se razprostirajo od Perzijskega zaliva do Rdečega morja, so pripomogli 
k ustvarjanju homogenih vrednot in vzniku podobnih karakteristik.  
 

 
 
Slika 8: Geografsko območje Sveta zalivskih držav 
Vir: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook, 2004. 
 
Z ustanovitvijo Sveta zalivskih držav so države članice določile okvir za 
sodelovanje na področju koordinacije, integracije, povezovanja na vseh 
področjih, poglabljanja vezi med državljani, formuliranja podobnih predpisov na 
področjih ekonomije, financ, zavarovalništva, trgovine, carin, turizma, prava, 
administracije, znanstvenega in tehnološkega razvoja industrije, rudarstva, 
agrikulture, vodnih in živalskih virov, ustanavljanja znanstvenih raziskovalnih 
centrov, skupnih vlaganj ter spodbud zasebnemu sektorju (http://www.gcc-
sg.org). 
 
Svet zalivskih držav se zgleduje po ustanovnem pismu Združenih narodov v delu 
o mednarodnih odnosih. Spoštujejo arabske in mednarodne obveznosti, držijo se 
principa dobrih sosedskih odnosov, medsebojnega spoštovanja suverenosti, 
nezavzemanja tuje zemlje z nasiljem, spoštujejo pogajanja kot učinkovit 
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instrument za pomiritev sporov v skladu s principom mirnega sobivanja Združenih 
narodov in mednarodnega prava. 
Cilj usklajevanja vseh šestih držav na ekonomskem področju je premik 
sodelovanja in večja ekonomska integracija tega območja. Dve leti po 
ustanovitvi, torej leta 1983, so uzakonili prosto trgovinsko cono na celotnem 
območju Sveta zalivskih držav, kar pomeni, da dobrine nacionalnega izvora niso 
podvržene carinam, do marca 2005 pa bodo vzpostavili carinsko cono, v kateri se 
bo oblikovala enotna carinska, izvozna in uvozna politika ter enotna pogajalska 
pozicija v odnosu do tretjih držav. V zadnji stopnji ekonomske integracije 
nameravajo vzpostaviti Zalivski skupni trg, na katerem poleg omejitve pretoka 
dobrin tudi omejitve pretoka kapitala in ljudi ne bo več. Dosedanja usklajevanja 
med državami članicami so pripeljala tudi do poenotenja ekonomskih politik držav 
in strategij. Med pomembnejšimi, ki zadevajo vstop na tem trgu z opremo za 
elektronsko bančništvo, so zaščita intelektualne lastnine, poenotenje razvojne 
strategije industrije, vzpostavitev komunikacijske mreže in mreže multimedijskih 
informacijskih terminalov za potrebe bančništva. 
 
Pomemben sporazum o sodelovanju med tedanjo Evropsko ekonomsko 
skupnostjo in Svetom zalivskih držav je bil podpisan leta 1988, danes pa si 
prizadevajo, da bi z Evropsko unijo sprejeli sporazum o prosti trgovinski coni. O 
ekonomskem sodelovanju se dogovarjajo tudi z Združenimi državami Amerike. 
 
Sodelovanje na finančnem področju je omogočilo usklajevanje politike domačih in 
tujih investicij, poenotenje bančnih in monetarnih predpisov in prava, povečanja 
usklajenosti monetarnih agencij in centralnih bank ter postavitev temeljev za 
prehod na eno valuto.  
 
Sodelovanje na področju infrastrukture in komunikacij vključuje področja 
pomorskega, kopenskega in zračnega prometa ter mobilnih in fiksnih 
komunikacijskih linij, ki jim pripisujejo velik pomen.  
 
Področja, na katerih sodelujejo in na katerih poteka poenotenje, so še raziskave 
in razvoj, šolstvo, zdravstvo, socialna dejavnost, varstvo okolja, šport, informacije 
in mediji. 
 
Seznami obvezujočih pravil so sestavljeni, da bi se poenotili postopki na področjih 
agrikulture, vodnih virov, patentov, blagovnih znamk, tujih investicij, 
zavarovalništva, telekomunikacij in bi se spodbujala skupna vlaganja. 
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V Prilogi 1 bodo predstavljene geografske, politične in ekonomske značilnosti 
držav članic Sveta zalivskih držav. 
 
4.2. Trgovinski in poslovni dejavniki ciljnega trga 
 
Sodelovanje in članstvo v mednarodnih organizacijah omogoča harmonizirano 
mednarodno poslovanje in primerljive pogoje na področjih trgovine. Bahrajn, 
Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati in Oman so članice Svetovne trgovinske 
organizacije (ang. World Trade Organisation – WTO), prve štiri so bile pridružene 
GATT (ang. General Agreement on Tariffs and Trade). Savdska Arabija pa se z 
organizacijo WTO dogovarja o pogojih sodelovanja.  
 
Velik problem na trgu storitev predstavljajo kršitve pravic intelektualne lastnine. 
Države pristopnice Svetovni trgovinski organizaciji so se s podpisom sporazuma 
TRIPS (ang. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) zavezale k 
spoštovanju pravic intelektualne lastnine in s tem varovanju avtorskih in sorodnih 
pravic, znamk, patentov, geografskih označb, industrijskih vzorcev in modelov ter 
topografij integriranih vezij. 
 
Države Sveta zalivskih držav so v različnih fazah pristopa h konvencijam o zaščiti 
pravic intelektualne lastnine (ang. Intellectual Property Rights – IPR). Vse so 
članice Svetove organizacije intelektualne lastnine (ang. World Intellectual 
Property Organisation – WIPO). Države so pokazale napredek v sprejemanju 
zakonov in predpisov na področju zaščite pravic intelektualne lastnine, vendar 
večina sprejetih zakonov še ni usklajena s TRIPS. Vse države razen Savdske 
Arabije so se zavezale k uskladitvi zakonov s TRIPS. Z izjemo Združenih arabskih 
emiratov in Bahrajna so države na posebnem seznamu zaradi nepravilne zaščite 
pravic intelektualne lastnine (Foreign Trade Barriers, 2004). 
 
V obravnavanem primeru rešitve za elektronsko bančništvo je zaščita pravic 
intelektualne lastnine zelo pomembna, saj je predmet prodaje programska 
oprema, ki jo je možno nezakonito posredovati ali se okoriščati z njenim 
posedovanjem. 
 
Svet zalivskih držav je vzpostavil prvi urad za patente, ki se nahaja v Rijadhu, 
Savdska Arabija, katerega namen je pregled in zaščita prijavljenih patentov na 
območju držav članic. Svet je pokazal zanimanje za skupne zakone o blagovnih 
znamkah in ponatisu.  
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Omejitve neposrednih tujih investicij obstajajo na celotnem območju Sveta 
zalivskih držav, vendar so med obravnavanimi državami posamezne razlike. 
Združeni arabski emirati omejujejo tuje lastništvo v podjetjih na 49 odstotkov. Ob 
tem pa so vzpostavili prosta območja (op. Jebel Ali, Dubai Internet City), v 
katerih so tujci 100-odstotni lastniki podjetja in kjer sta transfer dobičkov in 
povračilo kapitala možna v celoti. Ena izmed prednosti ustanovitve podjetja v 
prosti coni je oprostitev plačila davka na dobiček. Proizvodi, ki vstopajo v državo 
iz teh območij, so obravnavani kot tuji proizvodi. Kuvajt dovoljuje tujcem 100-
odstotno lastništvo podjetij, ki kotirajo na borzi z izjemo bank – v slednjih imajo 
lahko tujci največ 49-odstotni delež. Bahrajn dovoljuje 100-odstotno lastništvo 
tujcem, ki izhajajo iz območja Sveta zalivskih držav, vendar nameravajo razširiti 
te pravice na vse tuje investitorje. Oman stimulira pritok tujega kapitala z 
zniževanjem davkov. Tuja podjetja z vsaj 1 odstotkom domačega kapitala so 
deležna le 25-odstotnega davka na dobiček, kar je v primerjavi s preteklim 50-
odstotnim davkom veliko znižanje. Katar dovoljuje 100-odstotno lastništvo tujih 
investitorjev v podjetjih, ki se ukvarjajo s turizmom, izobraževanjem, industrijo, 
zdravstvom in naravnimi viri po predhodni odobritvi s strani vlade. Tuj kapital 
lahko v ostalih sektorjih predstavlja do 49-odstotkov kapitala podjetja. Savdska 
Arabija je sprejela pravila o tujih investicijah, s katerimi dovoljuje skupna 
vlaganja in 100-odstotno tuje lastništvo na svojem ozemlju. Pravica do transferja 
dobičkov in povračila kapitala je podeljena. 
 
Davki na dobiček so v posameznih državah različni (Foreign Trade barriers, 
2004). Savdska Arabija in Kuvajt obdavčujeta tuja podjetja, medtem ko so 
domača izvzeta. 55-odstotni davek na dobiček je najvišja vrednost, ki jo plačujejo 
tuja podjetja v Kuvajtu. Predlogi za sprejetje nižjega, 25-odstotnega davka, so v 
pripravi. Bahrajn nima ne osebnih davkov ne davkov na dobiček podjetij, država 
se financira z obdavčitvijo industrije proizvodnje nafte. Združeni arabski emirati 
obdavčujejo tuja podjetja z davkom na dobiček v višini 20 odstotkov, kar ne velja 
za podjetja, ustanovljena v prostih conah, ki so davka oproščena. Tuja podjetja v 
Omanu, ki imajo v lasti manj kot 70 odstotkov kapitala, so podvržena 12-
odstotnemu davku, podjetja z več kot 70 odstotki tujega kapitala pa 25-
odstotnemu davku na dobiček. V Katarju se davki na dobiček gibljejo med 5 in 35 
odstotki. Domača podjetja prvih pet let po ustanovitvi ne plačujejo davkov, tujim 
pa se lahko z dekretom emirata to obdobje podaljša na deset let. V Savdski 
Arabiji so tuji investitorji prvih deset let oproščeni davka na dobiček, če poslujejo 
na področju agrikulture in proizvodnje z minimalnim 25-odstotnim deležem 
domačega kapitala. Sicer pa skupna vlaganja obdavčujejo s 25-odsotnim davkom. 
Domača podjetja so davka na dobiček oproščena.  
 



46 

Zakonodaja na področju elektronskega poslovanja je na tem območju še v 
povojih. Vsi se zavedajo prednosti, ki jih prinaša informacijska tehnologija, zato 
želijo vzpostaviti pogoje in spodbujati napredne načine poslovanja. S tem 
namenom so v Dubaju oblikovali prosto območje za razvoj informacijske 
tehnologije (ang. Dubai Internet City – DIC). Tu je dovoljeno ustanavljati 
podjetja v 100-odstotni tuji lasti, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo 
(www.dubaiinternetcity.com). Transferji dobičkov in povračilo kapitala v domačo 
državo so dovoljeni. Temu zgledu je sledil tudi Bahrajn, ki je implementiral 
»pametni park« v sklopu svoje znane industrijske cone (ang. Hidd industrial 
area). V pripravi pa je tudi zakon o elektronskem poslovanju. Kuvajt stopa po isti 
poti kot Bahrajn in gradi informacijsko-tehnološki center ter pripravlja zakone na 
področju elektronskega poslovanja.  
 
Svet zalivskih držav je leta 1996 sprejel obvezo o prekinitvi bojkotiranja Izraela 
kot pomemben in nujen ukrep k pospešitvi procesa miru in promoviranja 
sodelovanja med Bližnjim vzhodom in severno Afriko. 
 
Področje, ki ga obravnavamo, je bančni sektor, zato nas zanima, ali obstajajo 
omejitve bančnih storitev. V državah članicah veljajo različne omejitve (Foreign 
Trade Barriers, 2004). Bahrajn tako še vedno deluje kot bančno središče, ki 
vzpodbuja islamsko, »offshore« in investicijsko bančništvo in podeljuje licence 
tujim bankam. V Kuvajtu so tujci lahko lastniki 49-odstotnega deleža, v Savdski 
Arabiji pa do 40-odstotnega. Medtem ko Oman, Katar in Združeni arabski emirati 
z zakonom dovoljujejo poslovati tujim bankam na njihovem ozemlju, so postavili 
omejitve poslovanju novih bank, ki prihajajo iz držav nečlanic. Tujim bankam je 
dovoljeno odpreti predstavništvo, z izjemo v Omanu.  
 
4.3. Varnostni in politični vidik ciljnega trga 
 
Danes si Združene države Amerike in Evropa prizadevajo za dolgoročno stabilnost 
Bližnjega vzhoda, predvsem iz ekonomskih razlogov. Upravičeno se lahko 
vprašamo, kakšno tveganje predstavljata bližina iraške krize in nestabilnost 
območja Bližnjega vzhoda za poslovanje v eni izmed držav Sveta zalivskih držav.  
 
Na Bližnjem vzhodu so prisotni trije poli sil z različnimi pogledi na prevlado: Svet 
zalivskih držav s Savdsko Arabijo, Iran in Irak. Savdska Arabija ohranja status 
quo na političnem in strateškem področju, Iran in Irak pa ne. Iranske oblasti 
občutijo, da jim je pozicija vodilne sile v Zalivu zanikana, Irak je imel podobne 
ambicije, vendar je trenutno notranje politično in ekonomsko preveč 
neorganiziran, da bi lahko stremel k tem ciljem (Rathmell, 2003).  
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Naslednji problem območja je nesimetričnost treh polov. Geografski položaj Irana 
kaže na njegovo strateško pozicijo, število prebivalcev zagotavlja naravno 
dominacijo. Iraku je med vojno v sedemdesetih in osemdesetih letih uspelo z 
vojaško močjo nadvladati Iran, danes pa tega ne zmore več. Svet zalivskih držav 
je ekonomsko zelo močan, vendar je državam spodletelo pri prenosu te moči v 
politično prednost. Prav tako jim ni uspelo zavzeti pomembne vloge pri 
stabilizaciji tega območja. Nobeden od polov ni pokazal določene stopnje 
pripravljenosti za sodelovanje in pripravo splošnega varnostnega sistema.   
 
Zahodni svet potrebuje naravne vire nafte, zato so na tem območju prevladale 
zunanje sile, ki so uravnavale varnostno politiko. Prvih sedem desetletij 
prejšnjega stoletja je to vlogo prevzela Velika Britanija, ki se je v sedemdesetih 
letih umaknila s tega območja. Za njo so Združene države Amerike prevzele vlogo 
varnostnega organa z zelo razširjeno prisotnostjo vojaškega aparata. Odstranitev 
Sadama iz Iraka pa še ni zagotovila varnostne stabilnosti regije, na drugi strani 
pa Iran še vedno ostaja potencialno žarišče destabilizacije (Rathmell, 2003). 
 
Monarhična vodstva arabskih držav se počutijo ogrožena z vizijo demokratizacije, 
ki jo prinaša ameriški nasilni vnos. Savdska Arabija in ostale države Sveta 
zalivskih držav sprejemajo reforme v smislu demokratizacije (Rathmell, 2003) le-
ta in parlamentarni sistem pa po Sobanu (2004) nista v nasprotju z islamom. 
 
Bodoči varnostni sistem Zaliva bo moral biti osnovan na treh medsebojno 
povezanih elementih: ravnovesju moči, reform in multilateralnosti. 
 
Politična usmerjenost v demokratizacijo in odprtost v zahodni ekonomski sistem 
sta v skladu z ameriškimi interesi na tem območju. Varnostni vidik ciljnega 
območja, kljub bližini kriznih žarišč sosednjih držav, ni ogrožen. Zaključim lahko, 
da je poslovanje na območju Sveta zalivskih držav dokaj varno in tudi v bodoče 
stabilno. 
 
4.4. Vpliv islamske vere na finančni sistem  
 
Muslimani danes predstavljajo četrtino celotne svetovne populacije, 10 odstotkov 
svetovnega bruto nacionalnega proizvoda proizvedejo islamske države 
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook, 2004); s tem predstavljajo 
pomemben segment svetovne ekonomije. Na območju Sveta zalivskih držav 
prevladuje muslimanska vera. Proučevanje muslimanske kulture ter s tem 
povezane miselnosti in njihovega pravno-ekonomskega reda je zato pomembno. 
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Tako posameznikovo kot družbeno življenje prežema in regulira islamska vera, 
tako tudi finance in instrumente pogojujejo etične vrednote islama.  
 
Islam je tretja svetovna monoteistična religija in izhaja iz iste semitske dediščine 
kot judovstvo in krščanstvo. Od samega začetka je islam vseboval značilnosti 
religije, ki združuje spiritualno in posvetno življenje posameznika ter opredeljuje 
posameznikov odnos do boga in človekove odnose v družbi. Kot dodatek k 
verskim principom obstajajo še islamsko pravo in sekularne institucije, ki 
uravnavajo individualno obnašanje in družbene odnose (Introduction to Islamic 
Finance, 2002).  
 
Arabski termin islam dobesedno pomeni vdaja. To je osnova religije in pomeni 
popolno predajo vernika volji boga ali Allah-a. Alahova volja, ki se ji mora človek 
podrediti, je zapisana v sveti knjigi Koran. Nauke je Alah posredoval preko 
preroka Mohameda. Po islamu je smisel človekovega obstoja in obstoja drugih 
bitij podreditev božji volji.  
 
Obstaja pet osnovnih zahtev, ki jih muslimani spoštujejo 
(http://www.nmhschool.org): 

- vera v islam; »obstaja samo en bog in to je Alah, in Mohamed je njegov 
prerok«, 

- molitev; petkrat dnevno opravijo molitev, pri čemer so obrnjeni proti Meki, 
- dobrodelnost; obveza plačila davka v višini 2,5 odstotka, 
- post; v času Ramadana, luninega meseca, ki je sveti mesec v islamskem 

koledarju, 
- romanje; vsak fizično in psihično sposoben moški mora vsaj enkrat v 

življenju obiskati Meko. 
 
Celotna struktura zapovedi in pravil, ki uravnavajo življenje muslimanov je znana 
pod imenom Sharia'ah (islamsko pravo) in pomeni pot. V islamu ni jasne ločnice 
med posvetnim in verskim življenjem. Življenjska načela islama pokrivajo pravne, 
etične in socialne vidike. Shari'ah je široka interpretacija verskih zakonov, ti 
ukrepi izhajajo iz discipline fiqh. Fiqh je človekov poskus razumevanja božje volje, 
ki je zapisana v različnih virih (Vogel, 1998, str. 27): 

- Qur'an: muslimani verjamejo, da je Qur'an božja beseda, prenesena 
Mohamedu (570–632 n. š.), 

- Sunna: Mohamedove besede in dejanja, ki podrobneje razlagajo Qur'an in 
so zapisane v Hadith, 
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- Ijma: dogovor islamske skupnosti; osnova pravnega odločanja. Vpeljava 
Ijme v drugem stoletju islama je pripomogla k standardizaciji pravne 
teorije, 

- Qiyas: izvor sodne prakse z uporabo analogije iz Qur'ana in Haditha, 
- Ijtihad: mnenje islamskega pravnika o posebnem vprašanju, osnovan na 

Qur'anu in Sunni.  
 
Shari'ah definira štiri večje prepovedi, ki se nanašajo na islamske finance in se po 
tem razlikujejo od zahodnega poznavanja financ.  
 
Eden izmed najpomembnejših principov islamskih financ je zapisana prepoved 
obresti. Namesto obresti se uveljavlja riba. Riba dobesedno pomeni dodatek, ki 
ga dobi oseba, ko prevzame tveganje za lastništvo. V praksi to pomeni, da 
posojilodajalec dobi vnaprej dogovorjen znesek za posojen denar. Prepoved 
obresti naj bi preprečila izkoriščanje in povečala socialne koristi; islam namreč 
poudarja družbeno in ne posameznikovo blagostanje.  
 
Naslednji koncept je znan pod imenom gharar in pomeni negotovost v pogodbah. 
Podpisnik pogodbe v določenih primerih sklene pogodbo ne da bi bil prepričan, 
da se bo ta tudi izpolnila, zaupa v izpolnitev negotovega dogodka in to je 
prepovedano.  
 
Tretja prepoved se nanaša na tvegane igre, masir, ki lahko privedejo do 
nemoralnosti in ostalih socialnih negativnosti, revščine. Ta prepoved neposredno 
vpliva na znane finančne instrumente, kot so opcije, »forward« in »future« 
pogodbe; uporaba le-teh ni dovoljena. 
 
Zadnja prepoved se nanaša na prepoved uporabe določenih produktov, kot so 
svinjina in alkohol. 
 
Islamsko pravo vnaša prepoved kakršne koli vrste ekonomske aktivnosti, ki je 
moralno ali socialno škodljiva. Vendar pa vsakdanje življenje prinaša številne 
situacije, v katerih je potrebno določiti primerno pozicijo. Za razrešitev sporov so 
prisotne fiqh ali akademije, na katerih proučijo problem in zavzamejo določeno 
stališče.  
 
Nacionalni, kulturni in politični vidiki se mešajo z religijo, z učinkom na različno 
stopnjo religioznosti države. Edina razlika med muslimanskimi državami nastane, 
ko država in vlada integrirata islamske principe v vsakdanje življenje. Države, ki 
so ekonomski sistem popolnoma podredile islamskim principom, imajo tudi 
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islamsko vlado (Pakistan, Sudan in Iran), zmerne vlade (Bahrajn, Brunej, Kuvajt, 
Malezija, Turčija, Katar, Združeni arabski emirati) sprejemajo islamsko 
bančništvo, hkrati pa dopuščajo zahodni bančni sistem (Vogel, 1998, str. 154). 
Države, kot so Egipt, Jemen in Singapur, islamskega bančništva ne podpirajo, ga 
pa tudi ne zavračajo, medtem ko Savdska Arabija in Oman aktivno preprečujeta 
ločen islamski bančni sektor.  
 
Ker v islamskem svetu velja prepoved obresti, se postavlja vprašanje načina 
financiranja bank. Baza depozitov izhaja iz dveh virov. Transakcijski depoziti so 
podobni zahodnim, s to razliko, da ne izplačujejo obresti. Islamske banke ob tem 
zagotavljajo nominalno vrednost transakcijskih depozitov. V nasprotju s temi pa 
obstajajo investicijski depoziti, ki so podobni delnicam podjetja. Namesto plačila 
fiksnega zneska, ki je določen ex-ante kot obresti, banka izplača prihodek, 
osnovan na dobičku investicij, zaradi česar nominalna vrednost investicijskega 
depozita ni zagotovljena. Poleg lastniškega kapitala so depoziti največji vir 
dolžniškega kapitala. Banke imajo na razpolago široko paleto finančnih 
instrumentov, v katere lahko investirajo kapital. Kot v običajnem tudi v islamskem 
bančništvu delimo instrumente na lastniške in dolžniške. 
 
Lastniški instrumenti so (Vogel, 1998, str. 147): 

- Modaraba: v primeru te pogodbe islamska finančna institucija priskrbi 
kapital za financiranje projekta, medtem ko podjetnik uporabi svoje 
upravljavske ali katere koli druge sposobnosti. Pri financiranju takega 
projekta finančna institucija izda samo sredstva investitorjev in ne lastnih 
sredstev. Po plačilu za upravljavske sposobnosti finančna institucija od 
podjetnikovega dobička odbije določen znesek za storitve upravljanja 
sredstev, preostali dobiček je razdeljen med investitorje. 

- Mosharaka: ta pogodba je zelo podobna modarabi, s to razliko, da v tem 
primeru vloge partnerjev niso razdeljene na financiranje in upravljanje. 
Provizija na kapital in upravljavske sposobnosti so deljene. 

- Prednostne delnice: v skladu s Shari'ah je dopustno uporabiti različne 
razrede delnic. 

 
Dolžniški instrumenti so (Vogel, 1998, str. 151): 

- Morabaha: s to pogodbo islamska finančna institucija kupi določeno blago 
in ga proda kupcu z odlogom plačila po vnaprej določeni ceni. Dobiček 
institucije je razlika med nakupno in prodajno vrednostjo blaga. Kupec se 
lahko odloči za takojšnje ali poznejše plačilo. Večinoma so te pogodbe 
kratkoročne. 
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- Ijara: s to pogodbo islamska institucija kupi nepremičnino ali premičnino in 
jo da v najem po ceni, ki je periodično revidirana in popravljena. Dobiček 
iz tega naslova je upravičen, ker je institucija lastnik predmeta in sprejme 
tveganje njegovega pravilnega delovanja. Nakup po preteku najemne 
pogodbe je zaradi negotovosti, izhajajoče iz opcij, prepovedan, obstaja pa 
možnost, da kupec po izteku najema vnaprej soglaša, da bo kupil predmet 
pogodbe. 

- Mukarada: ta instrument je podoben obveznici, izdani s strani islamske 
finančne institucije za financiranje določenega projekta. Investitorji nimajo 
glasovalne pravice, imajo pa pravico, da so udeleženi pri dobičku ali izgubi. 

- Salam: je pogodba, s katero se sklene bodoč nakup. Investitor ali 
institucija plača proizvajalcu za blago, ki bo proizvedeno in dobavljeno na 
določen datum. Plačilo se izvede z dnem podpisa pogodbe. 

- Istisna': v tej pogodbi se ena stran zaveže k nakupu dobrin, proizvedenih s 
strani drugega, z izvedbo plačila na določen datum v prihodnosti. Razlika 
med istisna in salam pogodbo je, da se slednja uporablja za dobrine, ki 
sicer ne bi bile proizvedene. 

 
Večina držav Sveta zalivskih držav si je šele v obdobju po drugi svetovni vojni (v 
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja) izborila neodvisnost od 
Velike Britanije. Izjemi sta Savdska Arabija, ki je neodvisnost pridobila leta 1932, 
in Oman, ki je neodvisen od leta 1650. Islamsko bančništvo ni zaživelo do 
ustanovitve prve banke v Egiptu leta 1963. 
 
Pred tem časom je na Bližnjem vzhodu vladalo le nekaj pomembnih družin in 
poslovnih združb, ki so obvladovale večino premoženja tega dela sveta. Ker 
islamske banke niso obstajale in posledično ni bilo mogoče investirati v skladu z 
islamskim prepričanjem, so presežke plemenitili v zahodnih bankah. Šele z 
naraščanjem pomena nafte ter izvoza iz teh držav se je povečalo premoženje 
posameznikov in s tem potreba po investiranju denarja v skladu z verskim 
prepričanjem – Shari'ah. Kot odgovor na vse večje povpraševanje po islamskih 
finančnih institucijah so se začele ustanavljati islamske banke na območjih z 
muslimanskim prebivalstvom 
(http://www.iibu.com/islamic_finance/islamicfin.htm). 
 
4.5. Značilnosti trga elektronskega bančništva 
 
Ker se države članice Sveta zalivskih držav med seboj razlikujejo, bo v 
nadaljevanju prikazan nabor tehnoloških, ekonomskih in demografskih 
indikatorjev obravnavanega območja. Bruto družbeni produkt na prebivalca je 
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najvišji v Združenih arabskih emiratih (ZAE), kjer znaša 22.100 USD, najnižji pa je 
v Omanu, kjer znaša 8.300 USD. Kar nekaj spremenljivk, s katerimi merimo 
razvitost trga informacijske tehnologije, je najvišjih v Združenih arabskih 
emiratih. Tako znaša internetna penetracija, ki je kazalnik uporabe interneta 
27,69 uporabnikov na 100 prebivalcev, uporaba mobilnih telefonov znaša 40,24 
mobilnih telefonov na 100 prebivalcev, imajo pa tudi 45,69 strokovnjaka 
informacijske tehnologije na 100.000 prebivalcev. Ostale države članice sledijo 
tem vrednostim, vendar nobena ne izstopa tako kot Združeni arabski emirati. 
Podatki se nanašajo na leto 2003 in so prikazani spodnji tabeli. 
 

Ekonomski in demografski 
indikatorji  

Bahrajn Kuvajt Oman Katar 
Savdska 
Arabija 

ZAE 

Odstotek bank, ki ima vpeljano  
elektronsko bančništvo¹ 

44,23 % 54,54 % 42,10 % 47,05 % 50,00 % 40,98 %

Število mobilnih telefonskih linij 
na 100 prebivalcev² 

8,77 9,21 2,13 5,32 11,93 40,24 

Internetna penetracija³ 22,06 % 8,91 % 5,56 % 7,59 % 6,81 % 27,69 %

Penetracija osebnih računalnikov³ 15,74 % 12,17 % 3,52 % 13,54 % 6,38 % 13,85 %

Število strokovnjakov IT na 
100.000 prebivalcev³ 

32,35 14,57 5,19 25,82 2,52 45,69 

Odstotek tujcev v državi² 35,23 % 59,15 % 0,00 % 0,00 % 22,95 % 64,63 %

BDP per capita v USD² 15.100 17.500 8.300 20.100 11.400 22.100 

Odstotek moške populacije med 
15. in 64. letom² 

39,91 % 44,44 % 33,29 % 50,82 % 31,69 % 43,78 %

Odstotek ženske populacije med 
15. in 64. letom ² 

28,09 % 25,08 % 22,09 % 21,56 % 23,14 % 26,61 %

Odstotek domačih bank¹ 36,54 % 100,00 % 52,64 % 47,06 % 87,50 % 40,99 %

Odstotek tujih bank¹ 63,46 % 0,00 % 47,36 % 52,94 % 12,50 % 59,01 %

 
Tabela 4: Ekonomski in demografski indikatorji za področje Sveta zalivskih držav 
Vir: 1. Lastna analiza, 2003. 

 2. http://www.odci.gov/cia/publications/factbook, 2003. 
 3. Knowledge Economy Research on the Middle East, 2003. 

 
Danes je na celotnem območju Sveta zalivskih držav 176 bank (Priloga 4) pri 
čemer je vpeljava elektronskega bančništva na zelo različnih stopnjah. Banke na 
tem območju so z vpeljavo pričele po letu 2001. To se je zgodilo predvsem zaradi 
porasta števila izobražene mlajše in srednje generacije, navdušenja nad 
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tehnologijo, višanja konkurence in zaradi velikih zahtev po novostih. Nekatere 
nimajo niti spletne predstavitve, kar pomeni, da tudi elektronskega bančništva 
nimajo, nekatere imajo vpeljano le spletno predstavitev, nekatere pa imajo 
elektronsko bančništvo z vsaj eno tržno potjo.  
 
Napovedi skupine Madar research za leto 2005 na področju internetne 
penetracije spet dajo prednost Združenim arabskim emiratom. Ta naj bi znašala 
38 odstotka, sledi pa Bahrajn z 32 odstotki, kar je razvidno iz naslednjega grafa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Napovedi internetne penetracije za leto 2005 
Vir: Madar Research Group, 2003. 
 
Naslednja slika prikazuje absolutno število bank v posameznih državah glede na 
stopnjo vpeljave elektronskega bančništva. Na celotnem območju je 51 brez in 47 
bank z spletno stranjo, 78 bank pa ima vsaj eno vpeljano tržno pot. Absolutno 
imajo največ bank Združeni arabski emirati (ZAE), in sicer 61, od tega 16 bank 
brez in 20 bank s spletno stranjo, 25 pa jih ima vsaj eno tržno pot. Naslednji po 
številu bank je Bahrajn: skupaj ima 52 bank, od tega 21 bank brez in 8 bank s 
spletno stranjo, 23 bank pa ima vpeljano vsaj eno tržno pot.  
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Slika 10: Absolutno število bank glede na kriterije po državah 
Vir: Lastna analiza, 2003. 
 
Naslednja slika prikazuje obravnavano območje v relativnih številkah. V povprečju 
je na območju Sveta zalivskih držav 28,9 odstotka bank brez spletne strani in 
hkrati brez elektronskega bančništva, 26,7 odstotka ima le predstavitveno spletno 
stran in 44,3 odstotka ima vpeljano vsaj eno tržno pot.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 11: Relativno število bank glede na kriterije po državah  
Vir: Lastna analiza, 2003. 
 
Na območju Sveta zalivskih držav je struktura lastništva bank različna. Kriterij 
razlikovanja je domači kapital, torej kapital iz islamskega sveta, in tuji kapital, ki 
izhaja iz zahodnih držav. V naslednji sliki je prikazana struktura lastništva ter 
vpeljava elektronskega bančništva.  
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Iz slike je razvidno, da v Kuvajtu ni tujih bank, vse so v domači lasti. Sledi 
Savdska Arabija, v kateri je samo 12,5 odstotka bank v tuji lasti. Ostale štiri 
države imajo v povprečju 55,7 odstotka bank v tuji lasti. Naš potencialni trg, 
gledano z vidika lastništva domačega kapitala in neobstoja spletne strani ali 
elektronskega bančništva, znaša v absolutni številki 54 bank.  
 
Podatek, ki nam razkrije, kolikšna je banka in kolikšen je obseg njenega 
poslovanja, je njena bilančna vsota. Z analizo javno dostopnih bilanc bi lahko 
razvrstili banke po velikosti glede na njihovo bilančno vsoto. Poleg tega nam 
podatek o številu komitentov banke ponudi tudi sliko o obsegu poslovanja. Oba 
podatka bi lahko uporabili za razvrstitev bank in odločitev, v katero banko ali 
banke vstopiti najprej. Vsekakor pa obdelava tovrstnih informacij presega namen 
magistrskega dela.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slika 12: Relativno število bank z ali brez elektronskega bančništva glede na 
strukturo lastništva 
Vir: Lastna analiza, 2003. 
 
Lastna raziskava je razkrila zelo nizko stopnjo vpeljave varnostnih mehanizmov, 
kot so pametne kartice ali digitalni podpis. Avtentikacija komitenta v večini 
primerov poteka preko statičnih gesel, kar predstavlja minimalno stopnjo 
informacijske zaščite. Po raziskavi institucije Zawya so banke in še posebej njihovi 
podjetniški komitenti zaskrbljeni zaradi slabih varnostnih mehanizmov. Hkrati je 
raziskava Albassera project pokazala veliko zanimanje bank za naslednja 
varnostna mehanizma (Multi-Channel Banking in the Middle East, 2003, str. 6): 

- pametne kartice in 
- biometrika. 
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Vpeljava elektronskega bančništva v Evropi je obljubljala nižanje stroškov 
operacij na bančnih okencih. Z leti so izračuni pokazali, da ta prihranek ne 
utemeljuje visokih stroškov vpeljave rešitev za elektronsko bančništvo. Banke na 
območju Sveta zalivskih držav se danes za vpeljavo tovrstnih rešitev odločajo iz 
drugačnih razlogov kot njihove evropske predhodnice. Vpeljavo utemeljujejo s 
povečanjem dodatnih virov prihodkov, večjim zadovoljstvom komitentov in s tem 
zadrževanjem obstoječih in pridobitvijo novih komitentov ter z vpeljavo novega 
tržnega mehanizma.  
 
Finančne institucije prenavljajo informacijsko infrastrukturo zato, da bi pridobile 
integrirane in fleksibilne platforme za poslovne storitve, da bi znižale celotne 
stroške lastništva in povečale hitrost vpeljevanja novih storitev (Datamonitor, 
2003). Glavne tehnologije, ki bodo uporabljene v te namene, so integracija 
poslovnih aplikacij (ang. Enterprise Application Integration – EAI), procesiranje v 
realnem času, informacijski portali, ki so enotna vstopna točka za različne 
notranje in zunanje vire podatkov, ter spletne storitve (ang. web services).  
 
Po podatkih Datamonitorja bodo banke v bodoče povpraševale po integriranih 
rešitvah za elektronsko bančništvo. Iskale bodo ponudnike, ki so zmožni 
sodelovati z internimi oddelki in vzpostaviti dolgoročno poslovanje. Na 
tehnološkem nivoju bo najpomembnejše dokazati odprtost standardov platform, 
saj imajo banke že danes različne platforme, ki šele s specifičnimi integracijskimi 
posegi delujejo vzajemno. Manjše banke pa bodo zahtevale minimalno 
kompleksnost tehnološke implementacije rešitve.  
 
Zadovoljevanje kritičnih potreb bank bo najpomembnejši faktor uspeha 
prodajalcev rešitev za elektronsko bančništvo. Ne glede na velikost bank bodo te 
zahtevale (Datamonitor, 2003): 

- integracijo rešitve v njihov obstoječi informacijski sistem, tako na nivoju 
transakcij kot tudi na nivoju poslovnih procesov, 

- fleksibilnost pristopa, 
- kompatibilnost z odprtimi platformami in arhitekturo, 
- najmodernejšo tehnologijo in kredibilnost podjetja, 
- skalabilnost rešitve in 
- stalno poprodajno podporo. 
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Slika 16: Razširjenost platform pri ponudnikih informacijskih sistemov 
Vir: Datamonitor, 2003. 
 
Kljub dejstvu, da vstopamo na medorganizacijski trg, so storitve naše rešitve del 
bančne ponudbe, zato moramo oceniti tudi potrebe končnih uporabnikov oziroma 
bančnih komitentov. Sledenje potrebam končnih kupcev ni samo domena banke, 
ampak tudi ponudnika rešitve za elektronsko bančništvo. Iz tega razloga bom v 
nadaljevanju analizirala značilnosti končnih uporabnikov rešitve za elektronsko 
bančništvo. 
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Slika 13: Rast števila uporabnikov internetnega bančništva po svetu 
Vir: Datamonitor, 2003. 
 
Po raziskavah Datamonitorja so napovedi rasti števila uporabnikov internetnega 
elektronskega bančništva pozitivne. Leta 2005 naj bi bilo skupno število 
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uporabnikov internetnega elektronskega bančništva na svetu 189 milijonov, glede 
na leto 2004 naj bi se torej povečalo za 23,2 odstotka.  
 
Dosedanji končni uporabniki elektronskega bančništva na območju Sveta zalivskih 
držav največkrat uporabljajo funkcionalnosti plačila domačih in mednarodnih 
računov, plačila kreditnih kartic ter funkcionalnost izpiski. Porazdelitev vseh 
funkcionalnosti je prikazana v spodnji sliki. 
 
Na področju novih funkcionalnosti elektronskega bančništva napovedujejo prodor 
naslednjih področij (Multi-Channel Banking in the Middle East, 2003, str. 6): 

- B2B,  
- storitev z dodano vrednostjo, kot so orodja za finančno trgovanje, 
- podjetniškega elektronskega bančništva, 
- večjezičnih vmesnikov, 
- orodja za elektronsko učenje in  
- povezave z vlado.  
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11%

plačilo mednarodnih 
računov
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16%

 
Slika 14: Pregled največkrat uporabljenih funkcionalnosti v elektronskem 
bančništvu 
Vir: Multichannel banking in the Middle East, 2003. 
 
Upravljanje premoženja, spletno trženje in zavarovalništvo v elektronskem 
pomenu so na tem območju še vedno redkost. Elektronsko borzno posredništvo 
se počasi uveljavlja le pri večjih in naprednejših bankah (www.zawya.com). 
Inovativne storitve  večinoma najprej ponujajo mednarodne banke, z zamikom 
jim sledijo islamske banke. Na naslednji sliki vidimo primerjavo razvojnih in 
ostalih stroškov glede na segment elektronskega bančništva, zavarovalništva in 
upravljanja premoženja za leto 2004. Kot vidimo banke v povprečju namenjajo 
več kot 30 odstotkov sredstev IT v razvoj bančno netradicionalnih storitev. 
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Slika 14: Struktura stroškov IT v finančne storitve 
Vir: Datamonitor, 2003. 
 
Končni uporabniki se razlikujejo glede na nacionalnost. Na obravnavanem 
območju je veliko tujcev, in prav ti pogosto uporabljajo elektronsko bančništvo. 
Ta ugotovitev je pomembna za načrtovanje rešitve za elektronsko bančništvo, saj 
mora le-ta omogočati dvo- ali večjezičnost uporabniškega vmesnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 15: Struktura uporabnikov elektronskega bančništva glede na nacionalnost 
Vir: http://www.albassera.com, 2003. 
 
4.6. Konkurenca 
 
V splošnem konkurenca na področju elektronskega bančništva obstaja v dveh 
segmentih. Prvi segment so oddelki za informacijsko tehnologijo v banki sami. 
Večje in kapitalsko močnejše banke imajo lastne razvojne oddelke, ki suvereno 
konkurirajo s številom in znanjem ponudnikov programske opreme. Razlog za 
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obstoj internih informacijskih oddelkov je zaščita in ohranjanje edinstvenih 
konkurenčnih prednosti informacijskega sistema banke. 
 
Drugi segment konkurentov so ostala informacijska podjetja, ki nudijo 
programsko opremo za elektronsko bančništvo. Konkurenčna podjetja oziroma 
ponudniki rešitev elektronskega bančništva se delijo na ponudnike infrastrukture, 
ponudnike aplikacij in sistemske integratorje. Na področju Sveta zalivskih držav 
delujejo vsi trije segmenti konkurence. 
 
Tudi rešitve za vzpostavitev elektronskega bančništva lahko delimo na dve 
različni veji, ki sledita zahtevam različnih bank. Ko se banka odloči za tak sistem, 
lahko (Datamonitor, 2003): 

- izbere že zasnovano rešitev (ang. packaged solution) s platformo ali 
aplikacijo za elektronsko bančništvo, ki omogoča povezovanje prednjih in 
zalednih aplikacij (ang. front and back-end connectivity) ali 

- sama implementira aplikacijski strežnik ali platformo za elektronsko 
bančništvo, ki omogoča povezavo in razvojno okolje za komponentni 
razvoj internetnih aplikacij. 

 
Kot smo že pojasnili, bodo večje banke z lastnimi razvojnimi oddelki izbrale drugo 
možnost, saj bodo tako lahko same razvile skalabilno rešitev po svoji meri. 
Srednje in manjše banke z manj kompleksnim informacijskim sistemom in 
predvsem brez razvojnih virov pa se bodo odločile za vpeljavo že zasnovane 
rešitve. 
 
Naša obravnavana rešitev za elektronsko bančništvo neposredno konkurira 
ponudnikom programske opreme z že zasnovano rešitvijo ter ponudnikom 
integracijskih storitev. Integracijske storitve so nujne za vzpostavitev delovanja 
sistema, zato jih naše podjetje tudi nudi. Ponudniki rešitev za elektronsko 
bančništvo se osredotočijo na različne segmente, nekateri pokrivajo celotno 
infrastrukturo in programsko opremo z integracijskimi storitvami, nekateri se 
odločajo le za posamezen segment ponudbe. Poleg tega se ponudniki razlikujejo 
glede na tehnološko zasnovo rešitve za elektronsko bančništvo (glej sliko 16: 
Razširjenost platform pri ponudnikih informacijskih sistemov). Ponudniki strojne 
opreme so komplementarni naši rešitvi, zato jih lahko uvrstimo med možne 
partnerje za sodelovanje pri projektih.  
 
V spodnjem grafu so prikazani različni segmenti konkurence in najznačilnejši 
ponudniki na ciljnem trgu.  
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Slika 17: Ponudniki tehnologij elektronskega bančništva 
Vir: Datamonitor, 2003. 
 
Lastna raziskava konkurence na obravnavanem področju je pokazala, da je 
največ predstavništev tujih podjetij za informacijsko tehnologijo v Združenih 
arabskih emiratih. Večina podjetij ima predstavništvo v prosti coni, od katerih je 
najbolj znana Dubai Internet City (DIC). 
 
DIC je prosta cona, v kateri je tujim podjetjem dovoljeno ustanavljati 
predstavništva, skupna vlaganja ali podjetja brez deleža domačega, arabskega 
kapitala. Dobički podjetij, ki so ustanovljena v tej prosti coni, niso obdavčeni, 
podjetja pa imajo pravico poslovati na celotnem območju Sveta zalivskih držav in 
drugod. Možen je 100-odstoten transfer dobičkov in 100-odstotno povračilo 
kapitala. DIC tujim podjetjem ponuja še naslednje ugodnosti: nobenih valutnih 
omejitev, enostavno registracijo ter zaščito intelektualne lastnine. To okolje 
privablja zelo različna podjetja, ki pokrivajo vse spektre informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Naslednja slika prikazuje strukturo podjetij v DIC-u 
glede na dejavnost, ki jo opravljajo.  
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Slika 18: Struktura podjetij v DIC-u glede na dejavnost 
Vir: Madar Research, 2003. 
 
Glede na to, da so vsa ta podjetja zbrana na enem mestu, se odpirajo nove 
možnosti sodelovanja, zelo kvalitetnih poslovnih interakcij in delitve znanja. 
Ostale prednosti poslovanja v DIC-u so še infrastruktura, ki podpira poslovanje, 
prestižen poslovni naslov, dostop do velikega števila delavcev z znanjem in 
rekreacijski centri. 
 
Od svetovno znanih konkurenčnih podjetij, ki se ukvarjajo z elektronskim 
bančništvom (Priloga 5), ima predstavništvo v DIC-u le IBM, prisotna pa so 
naslednja manj znana podjetja: 

- Cyber globe, Indija,  
- Ducont.com, Bahrajn in 
- LogicaCMG, Velika Britanija. 
 

Izven območja cone DIC ima v Združenih arabskih emiratih odprto predstavništvo 
le podjetje CR2, ki ima osem referenc prodanih rešitev. Podjetje 724 na tem 
območju nima predstavništva, ima pa tri reference na bankah, in sicer v Kuvajtu 
in Katarju.  
 
Večina kazalnikov splošne dinamike panoge elektronskega bančništva na območju 
Sveta zalivskih držav je pozitivna. Tako politični kot tehnološki trend sta 
pozitivna, življenjski cikel rešitev za elektronsko bančništvo je v fazi rasti, kar 
pomeni, da so ovire za vstop konkurence srednje visoke, tehnološko znanje še ni 
na nivoju splošne razširjenosti in zahteva specializacijo ponudnikov, dobički so 
pozitivni in rastejo.  
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Slika 19: Dinamika panoge elektronskega bančništva na ozemlju Sveta zalivskih 
držav 
Vir: Datamonitor, 2003. 
 
V tem poglavju sem opisala značilnosti ciljnega trga Sveta zalivskih držav. 
Homogenost območja se kaže v geografski enovitosti, enotni islamski veri, 
institucionalnem povezovanju držav članic na različnih nivojih in področjih, države 
pa imajo tudi skupne ekonomske in politične cilje.  
 
Trg elektronskega bančništva, na katerem so prisotne tako zahodne kot islamske 
banke, ponudniki strojne in programske opreme ter končni uporabniki rešitev za 
elektronsko bančništvo, se po posameznih obravnavanih državah razlikuje. Glede 
na življenjski cikel se trg nahaja v fazi rasti, število bank z že vpeljano rešitvijo je 
v posameznih državah različno, prisotna je maloštevilna konkurenca. 
 
Najpomembnejše značilnosti ciljnega trga, ki neposredno vplivajo na storitve 
oziroma funkcionalnosti rešitve za elektronsko bančništvo, so: 

- posebnosti islamskih finančnih instrumentov, 

Politični trend: pozitiven              
vladna podpora investicijam in razvoju 
informacijske tehnologije; deregulacija 
različnih področij 

Ekonomski trend: nevtralen   
nevtralna pričakovanja glede 

prihodnosti; velike investicije v številne 
panoge in nove smeri razvoja 

Tehnološki trend: pozitiven    
hitra rast in vpeljava novih tehnologij 

zahteva zunanje ponudnike; visoke 
kupčeve zahteve po novih 

funkcionalnostih 

Socialni trend: pozitiven              
hitra rast potrošnikove sprejemljivosti 
za nove proizvode, trendi v smeri 
lastnega upravljanja financ 

Ovire za vstop: srednje      
trg je na sredi faze zrelosti, ni 

ovir za vstop z naslednjo 
generacijo rešitev 

Grožnje substitutov: srednje     
največjo grožnjo predstavljajo 

interni IT oddelki; zaradi potrebe 
po hitrih vpeljavah rešitev se na 
srednji rok grožnja zmanjšuje 

Konkurenca: srednja           
le nekaj aktivno prisotnih 

svetovnih ponudnikov; grožnjo 
predstavljajo poceni indijske 

rešitve, ki nimajo celovite podpore 

Moč ponudnikov: srednja     
premalo vodilne IT 
tehnologije; velika 
konkurenca za najboljše 
ponudnike 

Moč potrošnikov: srednja   
še vedno so možni interni 
projekti, vendar manj za 
kompleksne in napredne 

projekte 
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- širitve storitev bank na bančno netradicionalna področja in  
- internacionalnost končnih uporabnikov rešitve. 

 

5. Nova umestitev funkcije produktnega vodenja v 
obravnavano podjetje 

 
V različnih podjetjih so pomembne različne funkcije. V tehnoloških podjetjih je 
večinoma vodilna tehnična, inženirska ali dizajnerska funkcija. Nasprotno pa 
podjetja, ki so orientirana proti trgu, postavljajo na prvo mesto trženjsko funkcijo 
(Cateora, 2000, str. 486). 
 
V primeru našega podjetja, ki je tehnološko naravnano, je imela vodilno vlogo 
tehnična funkcija oziroma razvoj. S širitvijo poslovanja podjetja na nove trge se je 
prvič postavilo vprašanje primernosti in univerzalnosti rešitve za elektronsko 
bančništvo. Z analizami predvidenimi v produktnem vodenju bomo raziskali ali so 
potrebne spremembe v obstoječi rešitvi za elektronsko bančništvo za učinkovit 
vstop na trg Sveta zalivskih držav. 
 
Za uspešen strateški vstop na izbran trgu s programsko opremo za elektronsko 
bančništvo bomo opravili naslednje: 

- SWOT analizo, 
- analizo konkurenčnega umeščanja in postavitev osrednje strategije ter  
- implementacijo strategije. 

 
5.1. SWOT analiza  
 
V spodnji tabeli sem opredelila prednosti in slabosti ter priložnosti in grožnje, ki 
izhajajo iz lastnosti obstoječe rešitve in podjetja glede na obstoječe rešitve in 
konkurenco na trgu Sveta zalivskih držav. Prednosti in slabosti bom najprej 
obravnavala z mikroekonomskega vidika, torej z notranjega vidika podjetja glede 
na konkurenco, nato pa še z makroekonomskega vidika, priložnosti in groženj – 
ta pogled nas bo prisilil k širšemu razmišljanju o vplivih zunanjega okolja. Analiza 
nam bo služila za opredelitev osrednje strategije in vplivala na oblikovanje 
konkurenčnega umeščanja in implementacijo trženjskega spleta ter na iskanje 
novih rešitev in izboljšav, morda ustvarjanja konkurenčne prednosti.  
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Prednosti Slabosti 
- Rešitev podpira vse tržne poti (internetno, mobilno, 
telefonsko in multimedijsko), ki se modularno 
priključujejo v bančni informacijski sistem ter enotno 
upravljajo in nadzirajo.  
- Vpeljani so najnaprednejši sistemi in tehnologije za 
informacijsko varnost (PKI, SSL, pametne kartice, 
digitalni certifikati, požarni zidovi …) v bančnem 
okolju, na poti komunikacije in pri komitentu. 
- Številne mednarodne izkušnje pri implementaciji in 
integraciji rešitve v različne informacijske sisteme in 
baze podatkov ter dolgoletne mednarodne izkušnje.  
- Razvojni stroški so v primerjavi s konkurenco z 
zahoda nižji. 
 
 

- Rešitev nima razširjenih funkcionalnosti na področju 
netradicionalnega bančništva, dodajanja novih 
bančnih storitev, večjezičnega vmesnika in 
prilagoditve uporabniškega vmesnika celostni bančni 
podobi ter vpeljanih specifičnih islamskih finančnih 
instrumentov. 
- Biometrija kot varnostni mehanizem ni še vpeljana. 
- Aktivna konkurenta na tem področju sta irsko 
podjetje CR2 in kanadsko 724, ki imata že delujoče 
instalacije po bankah - naše podjetje izven Evrope 
nima delujočih rešitev. 
- V prvi fazi bo potrebna selitev delovne sile in 
kasneje prenos tovrstnega znanja na lokalne 
specialiste. 
- Podjetje še ni lokalno, fizično prisotno, kar pa je 
nujen pogoj za stalnost poslovanja in pridobivanje 
novih kupcev. 
- Prisotnost velikega števila potencialnih strank in 
morebiten počasen prenos znanja v lokalno okolje 
lahko upočasni prodajne aktivnosti in poveča zahteve 
po delovni sili na področju implementacije, 
integracije in podpore. 
- Kulturne razlike in delno poznavanje 
muslimanskega dela sveta bi lahko negativno vplivali 
na izid pogajanj o novih poslih. 

Priložnosti Grožnje 
 - Uveljavitev na trgu z rešitvijo za elektronsko 
bančništvo bi omogočila prodor na izjemno bogat trg 
tudi z ostalo ponudbo podjetja.  
- Ponudba na področju informacijske varnosti še ni 
na nivoju slovenske, zato bi z obstoječo ponudbo 
informacijske varnosti ponujali novosti in edinstvene 
storitve in rešitve. 
- Z morebitnimi akvizicijami manjših konkurentov bi 
lahko pridobili tržni delež v določeni državi. 
- Z morebitno prodajo v tuje in domače banke na 
izbranem ozemlju bi lahko povečali in razširili prodajo 
tudi v zahodnoevropske države, v katerih imajo 
banke svoja predstavništva.  
- Podjetje je že delovalo na območju Sveta zalivskih 
držav, predvsem na področju storitev hranjenja 
podatkov. Poznanstva in kontakte bi lahko uporabili 
za širjenje poslovanja. 
- Morebitna ustanovitev podružnice v Dubay Internet 
City bi omogočila kontakte s potencialnimi partnerji 
za integracijske storitve in sodelovanje s 
komplementarnimi ponudniki, ki so že prisotni na tem 
trgu (npr. IBM). 

- Prihod nizkocenovne indijske konkurence bi v 
določenih primerih lahko izzval konkuriranje na 
podlagi nižanja cen rešitev za elektronsko bančništvo.
- Ofenziven vstop drugih konkurentov, predvsem iz 
Zahodne Evrope, na izbrane trge ter ofenzivna 
prodaja podobnih rešitev sta možna. Ker so številne 
banke v tuji lasti, ima lahko konkurenčno podjetje 
prednost, ker že sodeluje z matičnimi bankami v 
Zahodni Evropi in so njegove rešitve celo 
priporočene. 
- Geografska bližina kriznih žarišč Iraka in 
Afganistana lahko zaradi prisotnosti vojaških sil in 
konfliktov ogrozi tudi politično stabilnost Sveta 
zalivskih držav. 

 
Tabela 5: SWOT analiza 
Vir: Lastna analiza, 2004. 
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Z analizo in odpravo zgoraj navedenih slabosti lahko dosežemo prednosti na 
naslednjih področjih: 

- Omogočimo razširitev funkcionalnosti na bančno netradicionalna področja, 
veljavo specifičnih islamskih instrumentov ter biometrijo. 

- Omogočimo prikaz delujoče rešitve v realnem času, kar pomeni 
sodelovanje z eno izmed referenčnih bank ter vzpostavitev uporabniškega 
vmesnika demo verzije z večjezično izvedbo. 

- Nujna je ustanovitev lokalne prisotnosti, s katero se približamo trgu in 
izvajamo storitve integracije, podpore in vzdrževanja. 

- Omejitve zaradi kulturnih razlik in potrebe po integracijskemu kadru 
odpravimo tako, da na to lokacijo začasno namestimo lastne strokovnjake, 
ki poznajo muslimansko kulturo in običaje ter so specialisti na svojem 
področju. 

- Vstop nizkocenovne indijske konkurence na področje elektronskega 
bančništva je resen problem v fazi zrelosti življenjskega cikla rešitve. Pred 
nastopom te faze predvidevamo širitev prodaje z ostalimi segmenti 
portfelja ponudbe obravnavanega podjetja in s tem prodor v globino 
informacijskih sistemov bank in na nove tržne segmente.  

 
5.2. Konkurenčno umeščanje in osrednja strategija 
 
Konkurenčno umeščanje je ena izmed najpomembnejših faz postavljanja 
osrednje strategije. To je rdeča nit celotne trženjske strategije vstopa na ciljni 
trg. Šele s pravilno opredelitvijo ciljnega trga postane osrednja strategija 
učinkovita. To pomeni, da moramo ciljni trg sprva omejiti oziroma ga 
segmentirati in nato zanj opredeliti konkurenčno umestitev. 
 
Lastna analiza stanja trga na območju Sveta zalivskih držav je pokazala obstoj 
176 bank. Vpeljava elektronskega bančništva je na zelo različnih stopnjah. 
Nekatere nimajo spletne strani, kar pomeni, da tudi elektronskega bančništva 
nimajo, nekatere imajo le spletno stran, nekatere pa imajo elektronsko 
bančništvo z vsaj eno tržno potjo. Na celotnem območju je 51 bank brez spletne 
predstavitve, 47 bank ima le spletno predstavitveno stran, 78 bank pa ima vsaj 
eno vpeljano tržno pot. 
 
Segment bank, na katere bomo najprej ciljali, so banke z ali brez vpeljane spletne 
strani. Relativni potencial bank, ki bi prvič kupile sistem za elektronsko bančništvo 
znaša v absolutnih številkah 98 bank. V potencial vključujemo banke brez ali s 
spletno stranjo, ne glede na lastništvo kapitala banke. Ob upoštevanju značilnosti 
naše rešitve, ki vzpostavi večnivojsko komunikacijo med banko in komitentom ter 
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podpira številne tržne poti, lahko pričakujemo tudi zamenjave obstoječih rešitev, 
dodajanje tržnih poti ali pa vsaj nadgradnjo z našo rešitvijo tudi v tistih bankah, 
ki že imajo neko rešitev za elektronsko bančništvo. 
 
Na ciljnem območju je struktura lastništva bank različna. Kriterij razlikovanja je 
domači kapital, torej iz islamskega sveta, in tuj kapital, ki izhaja iz zahodnih 
držav. Zanimivo je, da v Kuvajtu ni bank v tuji lasti. V Savdski Arabiji je 12,5 
odstotka bank v tuji lasti, v ostalih štirih državah pa je v tuji lasti v povprečju 
55,7 odstotka bank.  
 
Glede na lastniško strukturo se bomo najprej osredotočili na banke z domačim, 
torej islamskim kapitalom. Politika investiranja in preferenc glede dobaviteljev je 
v bankah s tujim kapitalom večinoma predpisana s strani matične banke, zato 
nanje v prvi fazi ne bomo ciljali. Z upoštevanjem teh dveh omejitev se v absolutni 
številki ponuja potencial 54 bank na celotnem ciljnem območju, od tega je 15 
bank v Združenih arabskih emiratih, 16 pa v Bahrajnu.  
 
Trg elektronskega bančništva je na obravnavanem območju v fazi rasti 
življenjskega cikla. Kupci inovatorji so prvi kupili drage rešitve, sedaj jim sledi 
prva večina. Uporabljene tehnologije rešitev za elektronsko bančništvo so visoko 
specializirane in dostopne le redkim ponudnikom. Kljub temu pa rast trga, ki je v 
tem delu življenjskega cikla največja, privlači vstop dodatnih konkurentov, ki 
znižujejo cene.  
 
Če želimo na trg uspešno vstopiti, moramo našo rešitev primerno umestiti. To 
pomeni, da moramo predstaviti koristi, ki jih bo banka imela, če vpelje našo 
rešitev, predstaviti pa moramo tudi razločevalne faktorje rešitve glede na 
konkurenco oziroma, z drugimi besedami, predstavimo konkurenčno umeščanje. 
 
Koristi banke ob vpeljavi trgu prilagojene rešitve in sodelovanja s podjetjem so 
sledeče: 

- V obstoječi bančni informacijski sistem integrirana rešitev nudi enovit 
vpogled in upravljanje s podatki komitentov preko različnih tržnih poti; 
bančni komitenti v realnem času varno opravljajo bančne storitve in 
transakcije. 

- Vpeljava modularnih naprednih tržnih poti, ki se vključijo v obstoječ bančni 
informacijski sistem in ga povežejo v enovito rešitev. 

- Poenotena in enostavna uporabniška izkušnja, podprta z enkratno 
avtentikacijo, večjezično izvedbo in personalizirano ponudbo za komitente 
bank ter varen centralni upravljavski modul. 



68 

- Funkcionalna podpora bančno netradicionalnim storitvam, kot so 
elektronsko zavarovalništvo, upravljanje premoženja in borzno 
posredništvo. 

- Z uporabo najmodernejših varnostnih mehanizmov sta dostop komitentov 
do podatkov ter opravljanje transakcij 24 ur na dan varna in zanesljiva. 

- Možnost razvoja v interni portal ali portal za partnerje.  
- Hitra implementacija in enostavno vzdrževanje ter s tem nižji stroški 

upravljanja informacijskega sistema. 
- Nudenje evaluacijske večjezične demo rešitve in realen prikaz referenčne 

rešitve zagotavljata delujočo rešitev. 
- Celovita in predvsem hitra podpora iz lokalne podružnice ter vzdrževanje iz 

razvojnega centra sta zagotovilo za dolgoročno delovanje rešitve. 
- Znanja v podjetju omogočajo reševanje zahtevnih problemov banke, 

zaradi česar smo lahko prednostni partner tudi za svetovanje in integracije 
na področjih hranjenja podatkov, mrežnih sistemov in varnosti informacij.  

- Vpeljan in potrjen ISO standard, specializiran za računalniška podjetja, 
zagotavlja nadzor nad postopki razvoja in kakovostjo storitev in rešitev. 

 
Razločevalne prednosti rešitve pred konkurenčnimi so: vsebovanje 
visokokakovostnih in najnaprednejših tehnologij za informacijsko varnost, 
nudenje dodatnih storitev in vzdrževanja ter zagotavljanje lokalne podpore. 
Konkurenca na ciljnem območju je oblikovala svoje rešitve le z eno ali dvema 
tržnima potema, običajno sta to internetna in/ali mobilna. Edinstvena prednost 
naše rešitve je vpeljava štirih različnih tržnih poti (internetne, mobilne, telefonske 
in multimedijske), integracija z različnimi zalednimi bančnimi aplikacijami in 
bazami podatkov. Pri umeščanju poudarimo tehnološko vodstvo, številne tržne 
poti in lokalni pristop. Poleg tega so pomembne naslednje lastnosti: 

- integracija rešitve v njihov obstoječi informacijski sistem, tako na nivoju 
transakcij kot tudi poslovnih procesov, 

- fleksibilnost pristopa, 
- kompatibilnost z odprtimi platformami in arhitekturo, 
- najmodernejša tehnologija in kredibilnost podjetja, 
- skalabilnost rešitve in 
- stalna poprodajna podpora. 

 
Z osrednjo strategijo želimo poudariti cilje na izbranem trgu. To so predvsem 
prodor na nov trg in razpoznavnost podjetja v izbranem segmentu, zasedba 
mesta pomembnega ponudnika rešitev za elektronsko bančništvo glede na 
prodane enote rešitev za elektronsko bančništvo in opravljanje integracijskih 
storitev.  
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Na nivoju mednarodnega delovanja se podjetje odloči za model 
internacionalizacije poslovanja. To pomeni, da se strategija vstopa in aktivnosti 
na tujih trgih razlikujejo glede na značilnosti posameznega tujega trga. Naše 
ciljno območje se od dosedanjih prodajnih območij razlikuje, vendar je v ciljnih 
državah homogeno. Trženjski splet bo tem značilnostim prilagojen, saj so 
kulturne, geografske, ekonomske in tehnološke značilnosti tega ozemlja 
popolnoma drugačne od zahodnih držav, v katerih poslujemo. 
 
Faza življenjskega cikla rešitve v primerjavi z evropskim trgom kasni za eno 
stopnjo. Na tem območju je šele v fazi rasti, medtem ko je Evropi v fazi zrelosti 
oziroma v nekaterih državah že v fazi upadanja. Tovrstna razlika pomeni 
prednost, saj vnaprej poznamo dinamiko bank, konkurence in prodaje. Hkrati 
razvijamo in testiramo nove produkte na domačem in evropskem trgu, ki bodo z 
letno do največ dvoletno zakasnitvijo aktualni na ciljnem trgu in že danes 
predstavljajo konkurenčno prednost. 
 
Na podlagi opravljenih analiz sem se odločila, da najprej ciljamo na banke z ali 
brez vpeljane spletne strani, glede na lastniško strukturo se osredotočimo na 
banke z domačim, torej islamskim kapitalom. Prodajni cilji v smislu količin bodo 
tako predvidoma najvišji v drugem letu, saj po enem letu prisotnosti pričakujemo 
večjo prepoznavnost tako podjetja kot tudi rešitve. Pesimistične napovedi se 
lahko uresničijo v primeru premalo intenzivnih prodajnih in oglaševalskih 
aktivnosti. Tretje leto pričakujemo rahel padec prodanih količin zaradi vstopa 
novih konkurentov in vstopa rešitve v fazo zrelosti življenjskega cikla. V drugem 
in tretjem letu predvidevamo, da bodo rešitev kupile tudi banke s tujim kapitalom 
ter da bodo banke z že vpeljanimi rešitvami za elektronsko bančništvo pričele z 
zamenjavo ali dodajanjem novih bančnih tržnih poti. 
 

 

Število vseh  
bank/število 

bank v 
izbranem 
segmentu 

Najvišje/najnižje 
napovedi 

prodaje za: 
prvo leto 

Najvišje/najnižje 
napovedi 

prodaje za: 
Drugo leto 

Najvišje/najnižje 
napovedi 

prodaje za: 
tretje leto 

Bahrajn 52/16 3/1 6/3 4/2 

Kuvajt 11/5 0/0 2/0 1/0 

Oman 19/7 0/0 2/0 1/0 

Katar 17/5 0/0 2/1 1/0 

Savdska 
Arabija 

16/6 2/0 3/1 2/1 
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ZAE 61/15 4/2 8/4 5/3 

Skupaj 176/54 9/3 23/9 14/6 

 
Tabela 6: Najvišje in najnižje napovedi prodaje rešitev za elektronsko bančništvo 
Vir: Lastna analiza, 2004. 
 
5.3. Implementacija strategije 
 
Z implementacijo strategije želimo tudi funkcijo produktnega vodenja umestiti v 
podjetje tako, da bo le-to najprej upoštevalo zahteve trga ter nato lastne 
prednosti in omejitve glede na zahteve trga. Pri tem analiziramo vsako 
komponento trženjskega spleta posebej, določimo organizacijski vidik funkcije 
trženja in njen nadzor. Pri umestitvi trženjskega spleta upoštevamo konkurenčno 
umeščanje in osrednjo strategijo podjetja. 
 
5.3.1. Izdelek 
 
Izdelek je v našem primeru rešitev za elektronsko bančništvo, pri čemer 
ponujamo tako izdelek kot storitve. Osnova sistema za elektronsko bančništvo je 
obširna in celovita, vmesna programska rešitev (ang. middleware), ki je 
nameščena na strežnik sistema za elektronsko bančništvo in je integrirana z 
obstoječim informacijskim sistemom banke. To je osnova za vzpostavitev 
kakršnega koli nivoja varne interakcije med komitentom in banko.  
 
Tržne poti so komponente rešitve, ki omogočajo varno, hitro izmenjavo in 
procesiranje podatkov v realnem času ter enovit vpogled v komitentove podatke. 
V rešitvi za elektronsko bančništvo so podprte naslednje tržne poti:  

- internetna, 
- mobilna (mobilno bančništvo, WAP, SMS), 
- telefonska (klicni center, avtomatsko prepoznavanje glasu, telefaks) in 
- multimedijska tržna pot. 

 
Bančna politika in njeno poslovanje narekujeta tako nabor funkcionalnosti 
posamezne tržne poti kot tudi izbrane tržne poti, preko katerih bo banka 
poslovala s komitenti.  
 
Implementacija funkcionalnosti je odvisna od želja bank, vendar bo internetna 
tržna pot glede na opravljeno analizo (Poglavje 4) vsebovala vsaj spodaj 
navedene komponente. Ob tem ne smemo pozabiti na ostale tržne poti, ki bodo 
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glede na smiselnost prikaza in interakcije s komitentom vsebovale nekatere od 
naštetih funkcionalnosti: 

- elektronsko zavarovalništvo: 
o informacije, 
o orodje za načrtovanje, 
o registracija in sklenitev zavarovanja; 

- elektronsko borzno posredništvo: 
o nakup in prodaja vrednostnih papirjev, 
o pregled stanja in prometa, 
o orodje za simulacijo trgovanja, 
o informacije o trgovanju in povezave na ponudnike informacij; 

- elektronsko upravljanje premoženja: 
o informacije, 
o orodje za simulacijo alokacije sredstev, 
o registracija in sklenitev pogodb; 

- elektronske transakcijske: 
o pregled stanja in prometa vseh računov, 
o plačila nacionalnih in mednarodnih računov, 
o nakazila, 
o izpiski, 
o orodje za načrtovanje upokojitve, nakupa hiše in šolanja, 
o neposredni kontakt z osebnim svetovalcem, 
o personalizirana ponudba; 

- enoten pregled stanja celotnega portfelja in sklenjenih pogodb; 
- personaliziran prikaz in ponudbo ostalih bančnih produktov; 
- varen način vstopa v aplikacijo. 

 
V primeru podjetniškega sektorja dodamo v funkcionalnosti elektronskih 
transakcij specifične islamske lastniške in dolžniške instrumente. Komitenti tako 
lahko: 

o dobijo informacije o instrumentih; 
o podajo zahtevke in sklepajo pogodbe Modaraba, Mosharaka, 

Morabaha, Ijara, Mukarada, Salam in Istisna. 
 

Uporabniški vmesnik je prilagojen tako angleškemu kot arabskemu jeziku, 
omogočen je enostaven prehod iz enega v drug jezik. 
 
Naslednja storitev, ki jo podjetje nudi v sklopu celovite podpore, je integracija 
komponent in obsega povezovanje obstoječega bančnega informacijskega 
sistema z osnovo sistema, izbranimi tržnimi potmi in varnostnimi mehanizmi. 
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Ob prenosu tehnologije sledi tudi prenos znanja o uporabi, kar zahteva več ur 
izobraževanja bančnih uslužbencev ter tehnično in uporabniško dokumentacijo. 
 
Podpora in vzdrževanje rešitve se skleneta na željo banke in sta oblikovani glede 
na dve diferencirani obliki z različnimi pogoji izvrševanja dolžnosti. Z višanjem 
nivoja storitev bo tudi cena za storitve višja. 
 
5.3.2. Cena 
 
Določanje cene je težavno, ko podjetje prvič določa ceno. To se zgodi, ko 
podjetje razvije ali pridobi nov izdelek ali ko že obstoječ izdelek uvaja na novo 
geografsko območje. Podjetje se mora odločiti, kako bo svoj proizvod umestilo 
glede na kakovost in ceno (Kotler, 1996, str. 489). Če je podjetje skrbno izbralo 
svoj ciljni trg in premišljeno določilo tržno umeščanje, bo dokaj enostavno 
določilo trženjski splet in ceno, ki pomeni celoten sklop vidnih in nevidnih sestavin 
in ki jo je kupec pripravljen plačati.  
 
Pri določanju cene bomo upoštevali različne parametre, vsekakor pa se cena ne 
bo oblikovala na podlagi dejanskih stroškov plus pribitek za dobiček. Upoštevali 
bomo vplive: 

- makroekonomske pozicije države oziroma območja, na katerega 
vstopamo, 

- ekonomske moči kupcev in 
- želene pozicije na trgu. 

 
V našem primeru rešitve za elektronsko bančništvo s podprtimi različnimi tržnimi 
potmi je modularen način oblikovanja cene najprimernejši; ceno torej oblikujemo 
za osrednji sistem in vsako posamezno tržno pot posebej. Dodatne storitve, kot 
so svetovanje, integracija, prilagajanje rešitve, so variabilna postavka v ceniku. 
Na podlagi raziskave funkcionalnih zahtev, uporabnosti ter obstoječega bančnega 
informacijskega sistema lahko ocenimo obseg storitev relativno natančno. V 
dosedanji praksi se pri določanju končnih cen uporabljata dva modela: 

- postavitev »na ključ«, kjer je cena dogovorjena vnaprej za celotno rešitev 
(sistem in storitve) in 

- cena po ceniku, kar pomeni, da se vse storitve obračuna po ceniku.  
 

Trg se na tem območju nahaja v fazi rasti, zato bomo ceno oblikovali tako, da jo 
bo trg sprejel. 
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Končna cena je še posebej v arabskem svetu stvar dolgotrajnih pogajanj. Težko 
bo oblikovati veljaven cenik, ki naj bi bil javen, saj je način razmišljanja in 
postavljanja cen v tem delu sveta drugačen kot na Zahodu. Podjetje mora imeti 
cenovni okvir, v katerem se giblje in s tem umešča v primerjavi s konkurenco, 
vendar pa pri dveh kupcih cena nikoli ne bo povsem enaka, pa čeprav gre za isto 
ponudbo.  
 
Cenovno se primerjamo z dvema največjima konkurentoma (CR2 in 724), 
tehnološko pa ponudimo več možnosti izbire med različnimi tržnimi potmi, lokalno 
podporo in možnost nadgradnje. Torej kupci z našo rešitvijo za primerljivo ceno 
dobijo več. 
 
5.3.3. Komunikacije 
 
Komunikacije o podjetju kot tudi o rešitvi morajo biti celostno zastavljene in 
stalne. Ker so banke tradicionalne ustanove in imajo večstopenjski nakupni 
proces, moramo temu primerno oblikovati vsa sporočila, jih usmeriti na vse 
odločevalce, predvsem pa biti stalno prisotni. 
 
Javni dogodki, kot so specializirani sejmi in konference, nam služijo za 
predstavitev podjetja in rešitve. Največji specializiran sejem za informacijsko 
tehnologijo tega območja je GITEX, ki se odvija vsako leto oktobra. Največji 
svetovni IT ponudniki predstavijo svoje novosti v WTC-ju Dubaj. Obiskanost je 
dobra, med obiskovalci so tako najvplivnejši gospodarstveniki, predstavniki 
podjetij in vodilni ljudje v tehnologiji; svoj pečat doda tudi začetek sejma, ki ga 
vsako leto otvori vodilni šejk Združenih arabskih emiratov.  
 
Specialistična konferenca o elektronskem bančništvu se prav tako odvija vsako 
leto v Dubaju. E-bank je tridnevno srečanje predstavnikov bank in ponudnikov 
tehnologij za informacijske sisteme in elektronsko bančništvo. Razstavljavcem je 
dana možnost predstavitve rešitve v okviru konference. 
 
Strategija komunikacij vključuje aktivni nastop na obeh dogodkih, saj povečuje 
prepoznavnost podjetja in rešitve, možnost nadaljnjih pogovorov, sodelovanja in 
spoznavanja potencialnih kupcev. 
 
Zelo uspešen in prodoren način vzpostavljanja stikov in predstavitve je 
organizacija lastne konference s prisotnostjo znanih predavateljev s področij 
raziskav globalnih trendov IT, informacijske varnosti, elektronskega poslovanja in 
bančništva. Udeleženci enodnevne konference so odločevalci nakupnega procesa, 
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torej vodje informacijskih oddelkov, vodje poslovnih oddelkov ali oddelkov za 
elektronsko poslovanje in direktorji. 
 
Naslednji način, ki nam omogoča prisotnost v javnosti celo leto, je oglaševanje v 
specializiranih revijah za informacijsko tehnologijo in bančništvo ter pisanje 
strokovnih člankov zanje. Dve specializirani reviji, ki izhajata na območju 
Bližnjega Vzhoda, sta IT News in Banker ter svetovno znana Banking Technology. 
V enem letu predvidevamo objavo treh strokovnih člankov o elektronskem 
bančništvu, informacijski varnosti in naprednih tehnologijah v vsaki od naštetih 
revij. O novostih v podjetju, rešitvi in prvih referencah bomo informacije pošiljali 
novinarjem, na lokalne časopise in radijske postaje. Predvidevamo tudi 
sodelovanje z lokalno oglaševalsko agencijo oziroma agencijo za odnose z 
javnostjo, ki nam bo pomagala in svetovala pri lokalnem oglaševanju. 
 
Pomemben predstavitveni faktor so kakovostno izdelani tiskani in elektronski 
materiali v angleškem in arabskem jeziku. Osnovni nabor brošur vključuje 
predstavitev podjetja in rešitve za elektronsko bančništvo s tržnimi potmi, 
tehnične podrobnosti in opise referenc. Spletna stran mora podpirati dvojezičnost 
in nuditi celovite informacije ter obveščati o novostih.  
 
Ob predstavitvah pri strankah je zelo učinkovito sredstvo demo verzija rešitve, s 
katero lahko stranke poizkusijo delovanje ter vidijo realen večnivojskih 
komunikacij med banko in komitentom. Testna kopija rešitve naj bi bila 
nameščena pri potencialnih kupcih.  
 
Prva instalacija rešitve je zelo pomembna, saj bi jo lahko v dogovoru z banko 
predstavili tudi potencialnim kupcem in tako povečali zaupanje v pravilno in varno 
delovanje rešitve. 
 
5.3.4. Prodajne poti  
 
Prodajna pot bo v našem primeru kar se da neposredna. Predvidevam 
ustanovitev lastnega podjetja v območju DIC, prodajne aktivnosti (vzpostavitev 
kontaktov, predstavitve, pogajanja) bodo opravljene s strani domačega 
prodajnega in tehničnega strokovnjaka.  
 
Pogajanja v arabskem svetu v veliki meri potekajo v skladu s kulturnimi 
posebnostmi. Dosedanje izkušnje kažejo, da kupci zahtevajo dolgoročen namen 
poslovanja tujega podjetja na tem ozemlju ter vzpostavitev zaupanja med 
strankami. Na ta način se oba, kupec in prodajalec, dobro spoznata in stvar 
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končne cene je splet vrednotenja pomembnosti in nujnosti rešitve s strani kupca, 
njegovih finančnih možnosti, moči pozicije prodajalca in šele na koncu dejanskih 
stroškov celotne rešitve. Časovna komponenta je manj pomembna, zato ne ena 
ne druga stran ne bo ali ne sme popustiti tem pritiskom. Predvidevam, da bo 
najtežje prodati prvo rešitev, saj nam bo ta zagotovila kredibilnost in močnejšo 
pozicijo za pogajanja pri naslednjih prodajah. Časovni pritisk bo za nas v tem 
primeru velik. Tudi zato bomo upoštevali dodaten popust pri prvi prodaji in 
integraciji rešitve v vsaki novi državi na tem območju. 
 
V splošnem je fizična distribucija programske opreme enostavna, saj gre za 
digitalni zapis, ki ga lahko razvijalec ponudi preko interneta ali na zgoščenki. V 
našem primeru rešitve za elektronsko bančništvo je namestitev in predvsem 
integracija v obstoječ bančni informacijski sistem zelo zahtevna. Tako klasična 
distribucijska pot ni mogoča, saj v večini primerov strokovnjaki sami prinesejo 
programsko opremo in jo tudi namestijo. V primeru nadgradnje ali manjših 
popravkov opreme se distribucija lahko izvede tudi preko elektronskih povezav 
(internet, oddaljen dostop). 
 
V materialni obliki je potrebno distribuirati le tiskano dokumentacijo ali strojno 
opremo za podporo delovanja programske rešitve.  
 
Poprodajne akcije vključujejo predvsem vzdrževanje programske opreme in 
podporo pri morebitnih težavah in njihovo odpravo. 
 
Rešitev za elektronsko bančništvo je sistem, ki mora delovati 24 ur na dan, in to 
vsak dan, zato je ena od pomembnih prvin samega izdelka tudi njegovo 
vzdrževanje po prevzemu s strani naročnika. Vzdrževanje sistema sestavljata 
tehnično vzdrževanje, ki zagotavlja nemoteno delovanje, odpravo morebitnih 
napak ali tehničnih odpovedi, ter vsebinsko vzdrževanje, ki naročniku zagotavlja, 
da prejme popravke programske opreme ali določene izboljšave za stabilnejše in 
hitrejše delovanje.  
 
S podporo stranki omogočamo hitro odpravo napak in vzpostavitev stanja 
normalnega delovanja rešitve. Ob prejemu nujnega klica se morajo strokovnjaki v 
podpori odzvati v roku ene ure in odkriti napako v vzdrževanem sistemu.  
 
Stranka ob tem poda opis napake in stopnjo resnosti:  

- Kritična napaka: stranka rešitve ne more uporabljati, kar vpliva na 
opravljanje njene dejavnosti. Napaka zahteva takojšnji poseg in odpravo.  
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- Resna napaka: stranka rešitev sicer lahko uporablja, vendar je njena raba 
zelo omejena. Napaki se smemo izogniti z začasno nadomestno rešitvijo.  

- Občutna napaka: stranka rešitev lahko uporablja, vendar z omejitvami, ki 
za celoto niso kritične.  

- Majhna napaka: stranka se majhni napaki zlahka izogne in rešitev 
uporablja nemoteno. Pri tovrstnih napakah lahko nadomestna rešitev 
postane trajna rešitev.  

- Zanemarljiva napaka: ta na delo stranke ne vpliva. Takšne so tudi napake, 
ki jih stranke odkrijejo, vendar tistega  dela ne uporabljajo. 

 
Glede na kategorizacijo napake je rok za popravilo in odpravo različen, vendar pa 
mora biti vedno ocenjen v roku ene ure. Glede na odzivni čas in rok za odpravo 
napak uvajamo na tem mestu dve različici pogodb za vzdrževanje in podporo. Ker 
imamo omejeno število tehničnega kadra, ki prevzema klice o napakah, analizira 
situacijo in posreduje zahtevke za dopolnila v centralo, želimo enakomerno 
porazdeliti predvideni čas za odpravljanje napak. To bomo omogočili z 
diferenciranjem cen glede na odzivni čas v delovnem času in izven delovnega 
časa ter zahtevan časovni rok za odpravo napak.  
 
Vpeljali bomo pogodbo s celovito podporo, ki bo delovala 24 ur na dan in bo 
zagotavljala odpravo kritične napake v roku treh ur. Druga vrsta pogodbe bo 
imela diferenciran odzivni čas za obdobje v delovnem času (ena ura) in izven 
delovnega časa (tri ure) ter rok za odpravo kritične napake pet ur. Odprava 
ostalih napak bo glede na kategorizacijo zahtevala nekoliko več časa. Tudi cena, 
ki jo bosta določali ti dve pogodbi, bo odvisna od vsebine, v prvem primeru višja, 
v drugem nižja, hkrati pa dopuščamo možnost kombinacij med elementi 
odzivnega časa in roka za odpravo napak ter tako nastanka kombiniranih pogodb. 
 
Kot primer lahko navedem, da ima pri nas v skladu z zakonom o obligacijskih 
razmerjih vsak izdelek določen garancijski rok za odpravo skritih napak. Na 
območju Sveta zalivskih držav so razmere drugačne, zato smo opredelili pogoje 
za rešitev za elektronsko bančništvo, pri čemer je garancijski rok eno leto, razen 
v izrednih primerih, kadar stranka izrazi željo po daljšem garancijskem roku.  
 
5.4. Organizacijska umestitev funkcije produktnega vodenja v 
obravnavano podjetje 
 
Postavitev primerne organizacije in vključevanje funkcije produktnega vodenja v 
ostale funkcije podjetja je ključnega pomena. Kot smo že govorili v drugem 
poglavju, številna podjetja dajejo prednost tehničnim ali razvojnim funkcijam kot 
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ključnim funkcijam v podjetju. Če se želimo usmeriti na trg in zadovoljevati 
njegove potrebe, morata imeti funkcija trženja in produktno vodenje večji 
pomen. Funkciji v določenih strateških segmentih sovpadata.   
 
Funkcija produktnega vodenja se ukvarja z iskanjem in analizo podatkov o 
notranjemu in zunanjem okolju podjetja, konkurentih, potencialnih in obstoječih 
kupcih, tržnih segmentih, življenjskem ciklu produktov, potencialnih partnerjih, z 
analizo lastnosti in koristi ter definiranjem trženjskega spleta. Naštete analize 
služijo strateškim odločitvam o usmeritvah in ciljih podjetja za določen trg ali 
produkt. Produktno vodenje torej deluje kot povezovalni in usklajevalni člen med 
raziskavami in razvojem, proizvodnjo in vodstvenim členom v podjetju. Le na ta 
način je možno usklajeno vstopiti na trg in predstaviti primeren trženjski splet, ki 
je v podporo strateškemu cilju.  
 
Informacije o kupcih, trgu in konkurenci so pomembne, zato jih moramo stalno 
pridobivati. Analiza teh informacij omogoči nastanek strateškega trženjskega 
načrta ali kratkoročnih tržnih akcij. Krog informacij je sklenjen, ko dobimo 
povratne informacije kupcev in te prevedemo v ukrepe. Če želimo dolgoročno 
slediti trgu in na njem strateško poslovati, se mora ta struktura pridobivanja in 
analiziranja informacij ter ukrepanja ciklično ponavljati. 
 
V našem primeru bo funkcija produktnega vodenja v podjetju dobila večjo 
veljavo, saj bo to dodatni usklajevalni, organizacijski in strateški člen, ki bo 
potrebe kupcev prevajal v strateške usmeritve podjetja in trženjske načrte in 
akcije.  
 
Obravnavano podjetje je prejelo certifikat kakovosti ISO 9001 TickIT, ki je 
specifičen standard za razvojna informacijska podjetja, iz česar sledi, da bo v 
poslovnik podjetja potrebno umestiti opise funkcij, nalog trženja in produktnega 
vodenja ter relacije v primerjavi z ostalimi funkcijami v podjetju. Le tako bo 
funkcija trženja, razširjena s produktnim vodenjem, dobila svojo veljavo v 
procesu razvoja programske opreme.  
 
5.5. Nadzor 
 
Izvedene trženjske akcije je potrebno nadzorovati, da ugotovimo in merimo 
učinke opravljenih strategij in jih po potrebi izboljšamo. Kot indikator uspešne 
trženjske strategije si izberemo število prodanih rešitev, število pridobljenih 
kontaktov in potencialnih strank. Ker prodajni ciklusi glede na prakso trajajo od 
šest do deset mesecev, je merjenje učinkov podano za enoletno obdobje. 
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Ker so vse aktivnosti trženja organizacijsko gledano projekti, bomo ob zaključku 
vsakega projekta vpeljali zaključni pregled projekta, s katerim ugotavljamo dobre 
prakse in pregledamo napake. Tovrsten pregled je dobra osnova za izboljšanje 
poslovanja. 
 
Nadzorovali bomo še tri dodatne sklope, in sicer kakovost izdelkov in storitev, 
izvrševanje strategije na ciljnih trgih ter rezultate oziroma uspehe. 
 
Kakovost izdelkov nadzorujemo z obstoječimi metodami, ki jih podjetje izvaja v 
skladu s standardom kakovosti ISO 9001 TickIT ter internimi pravili zagotavljanja 
kakovosti. Prav tako je potrebno preveriti in nadzorovati kakovost storitev, ki bi 
jih izvajali morebitni strateški partnerji, saj lahko le-ta vpliva tudi na celotno 
oceno in s tem na zadovoljstvo stranke. 
 
Izvrševanje akcij v skladu s strateškim načrtom je ključno za podporo hitremu 
tempu delovanja v začetnih fazah vstopa. Kakršne koli težave, ki lahko povzročijo 
zamude, je treba čim prej odkriti in rešiti, saj bi večji zaostanek pomenil izgubo 
določenega (kritičnega) dela trga in s tem zmanjšal možnost uspeha samega 
vstopa na ciljni trg. 
 

6. Strateški vstop na trg Sveta zalivskih držav 
 
Vstop na nov geografski trg ali pa vstop na trg z novim izdelkom mora biti skrbno 
načrtovan. Zunanji in notranji dejavniki vplivajo na uspešnost poslovanja na 
izbranem trgu, zato jih moramo proučiti, razumeti in nato na trg pravilno vstopiti, 
če želimo doseči zastavljene cilje. Rešitev za elektronsko bančništvo je za naše 
podjetje poznan izdelek, implementiran in delujoč pri več bankah. Sedaj se 
podjetje podaja na nov trg, zato mora izdelati strategijo vstopa. V prejšnjem 
poglavju sem celostno prilagodila rešitev, cenovno politiko, prodajne poti in 
komunikacijo ciljnemu trgu. Z analizo zunanjega in notranjega okolja podjetja 
sem zastavila osrednjo strategijo in ugotovila konkurenčne prednosti.  
 
Naš ciljni trg Sveta zalivskih držav obsega šest držav, ki se razlikujejo po 
posameznih makroekonomskih in tehnoloških vidikih. Značilnost prodaje in 
integracije rešitve za elektronsko bančništvo pa zahteva lokalno prisotnost.  
 
V naslednjem poglavju bom ugotovila, kakšen način vstopa, torej lokalne 
prisotnosti, je najprimernejši, prikazala in utemeljila bom izbiro države, v katero 
je smiselno vstopiti najprej, predstavila finančne tokove za prva tri leta in 
možnost vstopa s strateškim partnerjem. 
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6.1. Strategija vstopa 
 
Narava rešitve, uporaba znanj visoke tehnologije in kompleksnost integracije 
rešitve v bančno informacijsko okolje zahteva specialistično znanje, ki ga v 
relativno kratkem času ne moremo prenesti na nove ljudi oziroma na potencialno 
partnersko podjetje. Potreben bo čas, da izberemo primerne kadre in jih 
usposobimo za tovrstna opravila. Ciljni trg zahteva dolgoročnost namere 
poslovanja, saj sta za banke pomembni vzdrževanje in podpora rešitev 
elektronskega bančništva. Banke kot tradicionalne ustanove potrebujejo sebi 
enakovredne in zanesljive partnerje, s katerimi bodo dolgoročno poslovale in ki 
jim bodo na voljo.  
 
Med znanimi načini internacionalizacije podjetja lahko prehajamo od enostavnih 
oblik izvoza do kompleksnejših povezav s tujimi partnerji v smislu licenčnega in 
franšiznega poslovanja ali skupnih naložb. Najvišja, pa tudi kapitalsko 
najzahtevnejša in najbolj tvegana oblika je ustanovitev lastnega podjetja, 
prednosti le-tega pa sta neodvisnost in celotno lastništvo. Vse zahteve trga 
ciljnega območja nam narekujejo ustanovitev lastnega podjetja v tujini. 
 
V prvem letu bomo uporabili domače specialiste za prodajo, svetovalce in 
tehnične strokovnjake. Izkušnje so pokazale, da lahko en strokovnjak za 
integracijo, če je delo enakomerno razporejeno skozi celo leto, opravi 
integracijska dela v treh bankah. Hkrati bomo na lokalnem trgu iskali 
specialistično delovno silo za integracijo in podporo, na katero bomo prenesli 
svoja znanja. Predvidevamo, da bomo v drugem letu vrzeli na tehničnem 
področju v celoti zapolnili z lokalno delovno silo.  
 
Odločitvi za način internacionalizacije sledi izbor države, v kateri bomo ustanovili 
lastno enoto. Ciljni trg je geografsko dokaj velik, zato moramo izbrati državo, v 
katero bomo vstopili najprej. Odločilni kriteriji pri ustanavljanju podjetja v 
določeni državi Sveta zalivskih držav so: 

- geografska bližina največjega potencialnega trga, zaradi prodaje, 
integracije, podpore in vzdrževanja,  

- dovolj velik potencial domačih strokovnjakov za informacijsko tehnologijo 
za opravljanje storitev integracije in podpore, 

- poenostavljeni postopki ustanovitve podružnice ter neodvisnost od 
domačega, islamskega kapitala, davčne olajšave in možnost transferja 
dobičkov in povračila kapitala ter 

- spoštovanje pravic intelektualne lastnine. 
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V četrtem poglavju sem predstavila relativno in absolutno velikost potencialnega 
trga. Najnižja odstotka vpeljanega elektronskega bančništva v banke imata Oman 
(44,23 odstotka) in Združeni arabski emirati (40,98 odstotka). Potencialni trg je v 
teh dveh državah relativno gledano najvišji, če pa pogledamo absolutne številke z 
omejitvami obstoja domačega kapitala v banki, neobstoja spletne strani in 
elektronskega bančništva, vidimo, da imata največ bank, ki ustrezajo naši 
segmentaciji, Bahrajn (16 bank) in Združeni arabski emirati (15 bank). 
 
Integracija rešitve ter kasnejše vzdrževanje in podpora zahtevata zelo 
specializirana tehnološka znanja. Del teh znanj predvidevamo posredovati lokalni 
delovni sili, zato je število strokovnjakov informacijske tehnologije v državi, v 
kateri bomo ustanovili podjetje, zelo pomembno. Število IT strokovnjakov je v 
ciljnih državah različno. Bahrajn ima 32,35 IT strokovnjaka na 100.000 
prebivalcev, medtem ko je v Združenih arabskih emiratih 45,69 tovrstnega 
strokovnjaka na 100.000 prebivalcev.  
 
Število strokovnjakov se bo v prihodnosti spreminjalo, nas pa zanima, v kolikšni 
smeri. V prilogi 2 sem statistično analizirala odvisnost števila IT strokovnjakov na 
100.000 od izbranih neodvisnih spremenljivk in ugotovila, da na odvisno 
spremenljivko vplivata internetna penetracija in odstotek moške populacije med 
15. in 65. letom. Po predvidevanjih za leto 2005 bosta Bahrajn in Združeni 
arabski emirati imela najvišjo internetno penetracijo, v prvi bo ta 32-odstotna, v 
drugi 38-odstotna. Iz modela odvisnosti sledi, da bo rast števila IT strokovnjakov 
v primerjavi z ostalimi državami ciljnega trga najvišja v teh dveh državah. 
 
Naslednji odločitveni točki za vstop v državo sta poenostavljen postopek 
ustanovitve podružnice in neodvisnost od islamskega kapitala. To možnost dajejo 
proste cone, v katerih imajo tujci pravico ustanavljati podjetja, ki so 100-odstotno 
v njihovi lasti. Na območju Sveta zalivskih držav je najbolj znano prosto območje, 
ki je posebej namenjeno informacijskim podjetjem, Dubai Internet City (DIC) v 
Združenih arabskih emiratih. Podobno industrijsko cono ustavljajo tudi v 
Bahrajnu, imenuje se Hidd Industrial Area. V DIC-u je postopek registracije in 
ustanovitve podjetja zelo poenostavljen, hiter in stroškovno ugoden. 
Ustanovljeno podjetje lahko najame ali zakupi poslovne prostore na območju te 
cone, ki je telekomunikacijsko in infrastrukturno izjemno dobro urejena. Velika 
prednost poslovanja na tem območju je, da ni davka na dobiček, kar pomeni, da 
je celoten zaslužek neobdavčen. Transfer dohodkov in povračilo kapitala sta 
možna v celoti.  
 



81 

Zelo pomemben faktor za podjetje, ki se ukvarja z razvojem informacijske 
tehnologije, je spoštovanje pravic intelektualne lastnine. Programska oprema je 
lahko nepooblaščeno kopirana in izkoriščana, če to ni pravno in formalno urejeno 
s strani države. Vse države ciljnega območja so se zavezale k zaščiti pravic 
intelektualne lastnine, vendar večina sprejetih zakonov še ni v skladu s TRIPS-
om, z izjemo Savdske Arabije, ki se sploh ni zavezala k temu. Z izjemo Združenih 
arabskih emiratov in Bahrajna so države Sveta zalivskih držav na posebnem 
seznamu zaradi nepravilne zaščite pravic intelektualne lastnine (Foreign Trade 
Barriers, 2004).  
 
V spodnji tabeli so države točkovane glede na izbrane in za ustanovitev podjetja 
pomembne kriterije. Razvidno je, da so za ustanovitev podjetja najbolj primerni 
Združeni arabski emirati, saj so tam izpolnjeni vsi za nas pomembni kriteriji. 
 

 Bahrajn Kuvajt Oman Katar 
Savdska 
Arabija 

Združeni 
arabski 
emirati 

Geografska 
bližina 

največjega 
potencialnega 

trga 

1 0 0 0 0 1 

Potencial 
domačih IT 

strokovnjakov
1 0 0 0 0 1 

Poenostavljeni 
postopki 

ustanovitve 
podružnice 

0 0 0 0 0 1 

Spoštovanje 
pravic 

intelektualne 
lastnine 

1 1 1 1 0 1 

Skupno število 
točk 

3 1 1 1 0 4 

 
Tabela 7: Točkovanje držav glede na kriterije vstopa v državo 
Vir: Lastna analiza, 2004. 
 
6.2. Stroški poslovanja prvega leta in projekcija prvih treh let 
 
Dubai Internet City (DIC) je informacijski in telekomunikacijski center v okviru 
proste cone, ki je namenjen poslovanju podjetij izključno na področju 
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informacijske tehnologije. DIC nudi tujim podjetjem enostavno in cenovno 
ugodno registracijo podjetja z omejeno odgovornostjo ali podružnice tujega 
podjetja. Registracija je potrebna, da podjetje pridobi pravno varstvo in pravico 
do oprostitve davka na dobiček. DIC nudi celotno infrastrukturo, ki omogoča, da 
podjetje prične s poslovanjem na območju Sveta zalivskih držav ali širše. Na 
celotnem območju DIC-a so urejene stavbe s poslovnimi prostori, telefonskimi, 
internetnimi, mrežnimi povezavami, elektriko in opremo, ki se jo najame na 
osnovi enoletne pogodbe.  
 
V prvem letu poslovanja bodo potrebe po prodajnem in strokovnem kadru velike; 
v tem letu nameravamo zaposliti izključno kadre iz centrale. Predvidevamo 
namestitev vodje poslovalnice, ki bo opravljal splošne naloge vodenja in trženja, 
vodje prodaje, ki bo odgovoren za razvoj poslovanja, in tehničnega svetovalca za 
predprodajno svetovanje in integracijo. V prvem letu predvidevamo postopno 
zaposlovanje in izobraževanje dveh lokalnih strokovnjakov za potrebe integracije 
in podpore.  
 
Podpora za trženjske akcije bo organizirana iz centrale, odgovorna oseba bo po 
potrebi nameščena tudi v Dubaju. Predvidevamo najem stanovanjske hiše za 
namestitev stalnih in občasnih kadrov ter izvajanja gostitev partnerjev in 
potencialnih kupcev. 
 
Kot sem že omenila v četrtem poglavju, predvidevam v prvem letu aktivno 
udeležbo na konferenci e-bank, specializirani za elektronsko bančništvo, ter 
največjem sejmu ponudnikov informacijske tehnologije GITEX ter organizacijo 
lastne konference. Ostali trženjski materiali so deloma že prevedeni v angleščino, 
potreben bo prevod v arabščino in ažuriranje tekstov.  
 

Postavka  Strošek v € 
Poslovanje   
Registracija podjetja – enkratni znesek  2.000 
Licenca za poslovanje – letni znesek 3.500 
Najem poslovnega prostora s pripadajočo infrastrukturo (60 m2) in 
stroški – letni znesek  

110.000 

Osnovna sredstva (računalniki, telefoni …) – enkratni znesek 10.000 
Kadri   
Osebni dohodki za tri osebe – letni znesek  400.000 
Najem stanovanjske, reprezentančne hiše (150 m2) – letni znesek 90.000 
Prevozni stroški 10.000 
Komunikacije   
E-bank konferenca 20.000 
GITEX sejem 15.000 
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Lastna konferenca 30.000
Reprezentanca – letni znesek 12.000
Materiali  10.000
Skupni stroški prvega leta  712.500

 
Tabela 8: Predvideni stroški poslovanja v prvem letu v evrih 
Vir: Lastna analiza, 2004. 
 
Predvideni stroški poslovanja prvega leta, ki vključujejo stroške za zagon 
poslovanja, znašajo 712.500 evrov.  
 
V prvih treh letih poslovanja predvidevam, da bo prodaja najbolj narasla v 
drugem letu ter nato zaradi vstopa novih konkurentov v tretjem letu nekoliko 
upadla. Poslovanje prvega leta je lahko pozitivno ob realizirani prodaji treh 
rešitev za elektronsko bančništvo, kar vključuje osrednji sistem, povprečno dve 
tržni poti, integracijske storitve in svetovanje. V drugi polovici prvega leta 
prisotnosti predvidevam zaposlitev in izobraževanje dveh domačih strokovnjakov 
za integracijo, saj se za drugo leto predvideva višja prodaja rešitev za elektronsko 
bančništvo in s tem tudi integracijskih storitev. Predvidoma naj bi v drugem letu 
prodali devet rešitev, prihodek naj bi prinašale tudi vzdrževalne pogodbe iz 
prvega leta. V tretjem letu predvidevam padec prihodkov zaradi vstopa novih 
konkurentov.  
 
Nižji prihodki naj ne bi ogrozili poslovanja na tem trgu, saj predvidevamo širitev 
prodajnih segmentov na področja, ki bodo zanimala bodoče kupce. Podjetje 
namreč nudi storitve razvoja programske opreme in svetovanja na področju 
hranjenja podatkov ter upravljanja omrežij in sistemov. To je programska 
oprema, brez katere informacijski sistemi ne delujejo in je nujna tudi v bankah. 
 
Kakšne prihodke, odhodke in dobičke lahko predvidevamo v naslednjih treh letih, 
je razvidno iz spodnje tabele.  
 

 Prvo leto Drugo leto Tretje leto 
Prodaja  3 x 350.000 9 x 350.000 6 x 350.000

Prihodki 
Vzdrževalne pogodbe 3 x 12.000 12 x 12.000

Odhodki  Stroški poslovanja in novih kadrov 762.500 800.500 800.500
Dobiček v € 287.500 2.385.500 1.443.500

 
Tabela 9: Predvidevanja o prihodkih, odhodkih in dobičkih v evrih 
Vir: Lastna analiza, 2004. 
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6.3. Vstop s strateškim partnerjem  
 
Kot sem zapisala že v drugem poglavju, so mednarodna strateška partnerstva 
način, kako premostiti slabosti in povečati konkurenčne prednosti podjetja. Motivi 
dveh podjetij, da postaneta partnerja, so v: skupnih ciljih pri čemer so slabosti 
enega izničene s prednostmi drugega, v želji po cenejšem in v hitrejšem 
doseganju cilja kot brez partnerja. Poleg tega so cilji: hiter prodor na tuje trge, 
dostop do novih tehnologij, učinkovitejša proizvodnja, nižji stroški trženja ali 
pridobivanje novih virov kapitala. Ob tem naj bi skupne prednosti omogočale 
dosego ciljev, ki sicer ne bi bili. 
 
Konkurenčna podjetja, ponudniki rešitev elektronskega bančništva, se delijo na 
ponudnike infrastrukture, ponudnike aplikacij in sistemske integratorje. Na 
področju Sveta zalivskih držav delujejo vsi trije segmenti konkurence. Z našo 
rešitvijo se umeščamo med ponudnike že zasnovanih rešitev (ang. packaged 
solution) s platformo oziroma aplikacijami za elektronsko bančništvo, ki 
omogočajo povezovanje prednjih in zalednih aplikacij, ter med ponudnike storitev 
integracije. Sklepamo lahko, da so potencialni strateški partnerji, s katerimi lahko 
vstopimo, ponudniki infrastrukture za elektronsko bančništvo. 
 
Na ciljnem trgu je delujoči ponudnik strojne opreme oziroma infrastrukture in 
potencialni strateški partner IBM. Hkrati posluje tudi na področju platform za 
razvoj rešitev za elektronsko bančništvo, vendar sem pred tem ugotovila, da 
velike banke uporabnice tovrstnih sistemov niso naš ciljni trg. Poleg tega 
ugotavljam, da smo na področju integracije rešitev komplementarni z IBM-om. 
Strateško IBM ni usmerjen v povezovanje rešitev, baz in aplikacij v zaledne 
informacijske sisteme bank in ostalih strank, kar pa je področje našega 
delovanja. Oboji lahko izkoristimo prednosti, ki bodo izničile slabosti enega in 
drugega partnerja.  
 
Fizična prisotnost potencialnega strateškega partnerja – IBM-a – v DIC-u in naš 
namen otvoritve podjetja v isti prosti coni lahko omogoči lažje povezovanje in 
sodelovanje v doseganju skupnega cilja, ki je povečanje tržnega deleža.  
 

7. Sklep 
 
Podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem informacijske tehnologije (IT), so dobila 
zagon poslovanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Inovacije, novi produkti 
in rešitve so bili plod raziskav in razvoja notranjih oddelkov in ne analiz potreb 
trga. Trg je sprejemal maloštevilno ponudbo, čeprav rešitve niso vedno 
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zadovoljevale poslovnih ali osebnih potreb kupcev. Konkurenca ni bila velika, saj 
je omejitev za vstop predstavljalo težko dostopno visoko tehnološko znanje. 
Trženjski pristop z vsemi komponentami trženjskega spleta in funkcijo trženja ni 
bil definiran in vgrajen v nobeno razvojno fazo izdelka. 
 
V magistrskem delu obravnavam podjetje za razvoj informacijske tehnologije, ki 
želi vstopiti na trg Sveta zalivskih držav s programsko rešitvijo za elektronsko 
bančništvo. Podjetje je na slovenskem trgu z obstoječo rešitvijo zasedlo mesto 
tržnega vodje, sedaj pa želi z isto rešitvijo prodreti na trg Sveta zalivskih držav. 
 
Z opravljenimi analizami sem prišla do zaključka – s čimer sem tudi potrdila 
postavljeno hipotezo –, da je pri širitvi poslovanja s programsko rešitvijo za 
elektronsko bančništvo na ciljni trg nujno preiti na temeljito prilagojeno trženjsko 
funkcijo produktnega vodenja in upoštevati potrebe kupcev in specifičnosti 
izbranega trga, če želimo na njem strateško poslovati. Posebnosti trga Sveta 
zalivskih držav narekujejo prilagoditev vseh komponent trženjskega spleta.  
 
Analiza trendov v elektronskem bančništvu, konkurence in specifičnih lokalnih 
potreb nam je razkrila zahteve po spremembi in dodajanju novih funkcionalnosti 
obstoječi rešitvi za elektronsko bančništvo, če želimo, da bo ciljni trg sprejel našo 
rešitev. Potrebna je vpeljava bančno netradicionalnih funkcionalnosti, kot so 
elektronsko zavarovalništvo, elektronsko borzno posredništvo in elektronsko 
upravljanje premoženja. Poleg tega je potrebno omogočiti enoten pregled stanja 
celotnega portfelja, personaliziran prikaz ponudbe bančnih storitev in večjezično 
izvedbo. Posebnosti islamskega finančnega trga narekujejo vpeljavo dveh povsem 
novih funkcionalnosti prikaza in sklepanja pogodb specifičnih dolžniških in 
lastniških instrumentov. Rešitev mora biti dovolj fleksibilna, da je možna 
integracija v kateri koli obstoječi bančni informacijski sistem, rešitev mora biti 
kompatibilna z odprtimi platformami in arhitekturo ter hkrati skalabilna. 
 
Končna cena je še posebej v arabskem svetu stvar dolgotrajnih pogajanj, zato bo 
težko postaviti veljaven cenik. Določili bomo cenovne okvire, znotraj katerih se 
lahko gibljemo in umeščamo glede na konkurenco. Ciljni trg je v fazi rasti, zato 
bo modularna cena oblikovana na način, da jo bo trg sprejel. 
 
Aktivno bomo tržili rešitev na dveh specializiranih dogodkih, na e-bank konferenci 
in GITEX sejmu, ter ob organizaciji lastne konference. Strokovni članki v dveh 
lokalnih specializiranih revijah (IT News in Banker) ter v mednarodni izdaji 
Banking Technology nam bodo omogočili stalno prisotnost in uveljavitev pri vseh 
odločevalcih nakupa. Prav tako so pomembne za dobro predstavitev ostale 
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običajne metode, kot so tiskani materiali, spletna stran in realna demo verzija 
rešitve. 
 
V DIC-u (ang. Dubai Internet City) bomo ustanovili lastno podjetje, iz katerega se 
bodo vršile tržne aktivnosti, izvrševalci pa bodo vodja poslovalnice, specialist za 
prodajo in specialist za tehnologijo. Zaposleni bodo za uspešno delo nujno 
potrebovali dobro poznavanje arabske kulture in pogajalskih tehnik tega dela 
sveta. 
 
Pri raziskavi in vpeljavi strategije sem obravnavala zunanje in notranje vplive. 
Analiza zunanjega okolja je pokazala, da združenje Sveta zalivskih držav sloni na 
zgodovinski, socialni in kulturni stvarnosti, šest držav pa povezujejo močne 
religiozne vezi. Poleg tega imajo države eno geografsko entiteto, razprostirajo se 
od Perzijskega zaliva do Rdečega morja in imajo skupne meje, kar je pripomoglo 
k ustvarjanju homogenih vrednost in vzniku podobnih karakteristik. Države 
članice dejavno sodelujejo na področjih koordinacije, integracije, formuliranja 
podobnih regulativ na področjih ekonomije, financ, zavarovalništva, trgovine itd. 
Z izjemo Savdske Arabije so članice Sveta zalivskih držav včlanjene v Svetovno 
trgovinsko organizacijo, večina tudi v GATT. Čeprav so vse članice Svetove 
organizacije intelektualne lastnine, so vse v različnih fazah pristopa h 
konvencijam o zaščiti pravic intelektualne lastnine (TRIPS); še najbolje je to 
urejeno v Bahrajnu in Združenih arabskih emiratih.  
 
Med državami članicami obstajajo tako ekonomske kot tehnološke razlike. 
Možnosti internacionalizacije poslovanja tujih podjetij obstajajo, vendar z 
omejitvami v lastništvu kapitala; izjema so proste cone, kjer so tuja podjetja 
lahko 100-odstotni lastniki podružnic in imajo možnost transferja dobička in 
povračila kapitala. Dve znani prosti območji se nahajata v Bahrajnu in Združenih 
arabskih emiratih. Varnostni in politični vidik celotne regije, v katero sodita tudi 
Iran in Irak, nekoliko povečujeta tveganje poslovanja na tem območju. Naravni 
viri nafte in potrebe zahodnega sveta po njih bodo tudi v bodoče narekovali 
aktivno prisotnost zunanjega faktorja, da bi bilo območje bolj stabilno. Države 
Sveta zalivskih držav sprejemajo reforme, saj demokracija in parlamentarni 
sistem nista v nasprotju z islamom, zato menim, da bo poslovanje na tem 
območju tudi v bodoče varno.  
 
Na obravnavanem območju je uradna vera islam, ki združuje spiritualno in 
posvetno življenje ter določa odnose v družbi. Tako kot je posameznikovo in 
družbeno življenje prežeto in regulirano s strani islamske vere, tako so tudi 
finance in instrumenti pogojeni z etičnimi vrednotami islama. Eden 
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najpomembnejših principov islamskih financ je zapisana prepoved obresti. 
Namesto obresti se uveljavlja riba – dodatek, ki ga dobi oseba, ko prevzame 
tveganje za lastništvo. Iz tega principa izhajajo različni lastniški in dolžniški 
instrumenti.  
 
Analiza trga rešitev za elektronsko bančništvo nam je razkrila razlike v 
absolutnem številu bank z in brez vpeljane rešitve, v razvitosti internetnega 
poslovanja po državah, specifične zahteve v funkcionalnostih rešitve za 
elektronsko bančništvo in v vpeljavi varnostnih mehanizmov glede na že 
obstoječo rešitev in obstoj konkurence glede na domači trg. Ciljni trg je za razliko 
od domačega v fazi rasti; glede na trende predvidevam, da bo v naslednjih dveh 
letih prešel v fazo zrelosti.  
 
Opravljena SWOT analiza nam je poleg prednosti in priložnosti razkrila tudi 
slabosti in grožnje, ki so lahko osnova za iskanje novih rešitev in izboljšav, celo 
ustvarjanja konkurenčne prednosti. V našem primeru z odpravo notranjih slabosti 
pridobimo prednosti na naslednjih področjih: 

- Omogočimo prikaz delujoče realne rešitve. 
- Nujna je lokalna prisotnost; na ta način se približamo trgu in izvajamo 

storitve integracije, podpore in vzdrževanja. 
- Omejitve zaradi kulturnih razlik in potrebe po integracijskemu kadru na 

samem mestu izvedbe projektov odpravimo z začasno namestitvijo 
strokovnjakov iz Sarajeva, ki poznajo muslimansko kulturo in običaje ter so 
specialisti na svojem področju. 

- Vstop nizkocenovne indijske konkurence na področje elektronskega 
bančništva je hud problem v fazi zrelosti življenjskega cikla rešitve. Pred 
nastopom te faze predvidevamo širitev prodajnih aktivnosti na ostale 
segmente portfelja ponudbe obravnavanega podjetja ter s tem prodor v 
globino informacijskih sistemov bank in na nove tržne segmente.  

 
Rezultati SWOT in konkurenčne analize ter segmentacija trga nam razkrijejo 
razločevalne prednosti rešitve za elektronsko bančništvo. To so predvsem: 
vsebovanje izjemno kakovostnih in najnaprednejših tehnologij za informacijsko 
varnost ter nudenje dodatnih storitev, vzdrževanja in lokalne podpore. Edinstvena 
prednost naše rešitve je vpeljava štirih različnih tržnih poti (internetne, mobilne, 
telefonske in multimedijske), integracija z različnimi zalednimi bančnimi 
aplikacijami in bazami podatkov. Pri umeščanju poudarimo tehnološko vodstvo, 
podprte štiri različne tržne poti rešitve in lokalno prisotnost. 
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Segment bank, na katere bomo najprej ciljali, so banke z vpeljano ali brez 
vpeljane spletne strani. Glede na lastniško strukturo se bomo najprej osredotočili 
na banke z domačim, torej islamskim kapitalom. Politika investiranja in preferenc 
glede dobaviteljev je v bankah s tujim kapitalom večinoma predpisana s strani 
matične banke, zato nanje v prvi fazi ne bomo ciljali. Če upoštevamo ti dve 
omejitvi, je absolutno gledano potencial 54 bank na celotnem ciljnem območju, 
od tega je 15 bank v Združenih arabskih emiratih in 16 v Bahrajnu.  
 
Postavitev primerne organizacije in vključevanje trženjske funkcije produktnega 
vodenja med ostale funkcije podjetja je ključna. Zato bomo produktno vodenje 
vključili v podjetje kot povezovalni in usklajevalni člen med raziskavami in 
razvojem in proizvodnjo v podjetju. Le tako je mogoče usklajeno vstopiti na trg in 
ponuditi primeren trženjski splet, ki je v podporo strateškemu cilju. 
 
Podjetje je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001 TickIT, ki je specifičen za 
razvojna informacijska podjetja, iz česar sledi, da bo v poslovnik podjetja 
potrebno umestiti opise funkcij, nalog trženja in produktnega vodenja ter relacije 
v primerjavi z ostalimi funkcijami v podjetju. Le tako bo funkcija trženja, 
razširjena s produktnim vodenjem, dobila svojo veljavo v procesu razvoja 
programske opreme.  
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Priloga 
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Priloga 1 
 
Bahrajn 
 
Bahrajn je majhen otok v Perzijskem zalivu, kateremu se zmanjšujejo rezerve 
nafte. Iz tega razloga so se preusmerili v rafiniranje in procesiranje nafte ter 
vzpostavili pogoje za mednarodni bančni center. Neodvisnost od Velike Britanije 
so pridobili leta 1971, danes pa Bahrajnu vlada kralj družine Al Kalifa. Proizvodnja 
nafte danes predstavlja le 30% BDP, dobra infrastruktura in komunikacijska 
oprema je vzpodbudila prihod številnih mednarodnih podjetij, ki operirajo v tem 
področju. 
 
Površina  Mejne države Klima  Naravne nevarnosti  
665 km2 otok v Perzijskem zalivu, 

blizu Savdske Arabije  
Pusta, vroča in vlažna 
poletja, zmerne zime 

peščeni viharji, suše  

    
Naravni viri Okolje Prebivalstvo  Starostna struktura 
Nafta, zemeljski plin, ribe, 
perle 

Onesnaženost obale in 
morja, poškodbe koralnih 
grebenov, pomanjkanje 
podtalnice; skrb za: 
biorazličnost, klimatske 
spremembe, ogrožene 
živalske vrste, ozon, morje 

667.238 od tega 235.108 
tujcev  

0-14 let: 28,8% 
m 97.294  
ž 94.930 
15-64 let: 68%  
m 266.351  
ž 187.473 
nad 65 3,2%  
m 10.807 
ž 10.383 

    
Etnične skupine Religija Jezik  Državna ureditev 
Bahrainčani 63%, Azijci 
19%, ostali Arabci 10%, 
Iranci 8%   

Sunni Muslimani 30%, Shi'a 
Muslimani 70%),  

arabščina (uradno),  
angleščina, farsi, urdu  

Ustavna dedna monarhija  

    
Pravni red Neodvisnost  Volitve  Politične stranke 
Osnovano na angleškem 
splošnem pravu in 
islamskem pravu 

Od VB 15.8.1971 Ni volitev, monarhija je 
dedna, predsednik vlade 
imenovan s strani kralja  

Prepovedane, politično 
orientirane združbe so 
dovoljene  

    
Sodelovanje  BDP BDP/capita Inflacija 
G77, IBRD, ILO, IMF, UN, 
WHO, WIPO, WTrO,… 

9,91 mld USD 15.100 USD  2% 

    
Brezposelnost  Delovna sila Industrija Uvoz  
15%  295.000 od tega 44% tujcev Procesiranje nafte, 

obdelovanje aluminija, 
turizem, offshore bančništvo, 
popravilo jaht  

Surova nafta, kemikalije   

    
Fiskalno leto  Mobilne telefonske linije Uporabniki interneta Ponudniki interneta 
Koledarsko leto 58.543 140.000 1 
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Kuvajt 
 
Velika Britanija je nadzorovala zunanjo politiko in obrambo za vladajočo dinastijo 
Al-Sabah od 1899 do 1961 leta. Leta 1990 je bil Kuvajt napaden s strani Iraka, 
leta 1991 pa so Združeni narodi s posredovanjem ameriške vojske v štirih dneh 
osvobodili ozemlje. Ekonomija države sloni na naravnih viri nafte, katera 
predstavlja kar 50% BDP in 95% celotnega izvoza. Podnebje ni naklonjeno 
kmetijstvu, zato so z izjemo rib, odvisni od uvoza hrane in vode. 
 
Površina  Mejne države Klima  Naravne nevarnosti  
17.820 km2, strateška 
pozicija v Perzijskem zalivu  

Irak, Savdska Arabija, 
Perzijski zaliv 

Suha puščava, izjemno vroča 
poletja; kratka, mrzla zima  

Nenadne nevihte od oktobra 
do aprila, ki poškodujejo 
ceste in objekte; peščeni 
viharji med marcem in 
avgustom  

    
Naravni viri Okolje Prebivalstvo  Starostna struktura 
Nafta, ribe, raki, zemeljski 
plin 

Omejeni vodni viri, 
onesnaženost zraka in vode; 
naraščanje puščave 

2.183.161; od tega 
1.291.354 tujcev  

0-14 let: 27.9% 
m 310.008  
ž 298.474 
15-64 let: 69.5%  
m 970.282  
ž 547.753 
nad 65 2.6%  
m 36.306 
ž 20.338 

    
Etnične skupine Religija Jezik  Državna ureditev 
Kuvajtčani 45%, ostali Arabci 
35%, Azijati 9%, Iranci 4%, 
ostali 7%   

Muslimani 85% (sunni 70%, 
Shi'a 30%), Kristijani, 
Hindujci in ostali 15%   

arabščina (uradno),  
angleščina  

Ustavna monarhija  

    
Pravni red Neodvisnost  Volitve  Politične stranke 
Civilno pravo upošteva 
islamsko pravo 

Od VB 19. 6. 1961 Ni volitev, monarhija je 
dedna, predsednik vlade in 
ministri so imenovani s strani 
monarha  

Nobene, prepoved 
ustanavljanja  

    
Sodelovanje  BDP BDP/capita Inflacija 
G77, IBRD, ILO, IMF, UN, 
WHO, WIPO, WTrO,… 

36, 85 mld USD 17.500 USD  2% 

    
Brezposelnost  Delovna sila Industrija Uvoz  
7%  1.3 milijona, od tega 80% 

tujcev 
Nafta, naftni derivati, 
desalinizacija vode, 
prehrambna industrija, 
gradbeni material 

Hrana, gradbeni material, 
avtomobili in deli, oblačila  

    
Fiskalno leto  Mobilne telefonske linije Uporabniki interneta Ponudniki interneta 
1. april – 31. marec  210.000 200.000 3 
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Oman  
 
Oman je samostojen že od leta 1650, družina, ki mu vladuje je Al-Said. Današnji 
sultan, ki je prevzel prestol od očeta pospešeno vpeljuje modernizacijske 
programe in odpira državo napram tujini. Hkrati ohranja politično in vojaško 
razmerje z Veliko Britanijo in dobre odnose z državami bližnjega vzhoda. Oman 
nadaljuje z liberalizacijo trga in vpeljavo trgovinskih in ostalih spodbud za tuje 
investicije. 
 
Površina  Mejne države Klima  Naravne nevarnosti  
212.460 km2,  Jemen, Savdska Arabija,  

Združeni arabski emirati, 
Arabsko morje, Perzijski zaliv 

Suha puščava, vroča in 
vlažna klima vzdolž obale, 
suha notranjost, poletni 
monsun 

peščeni viharji, prašne 
nevihte v notranjosti, suša 

    
Naravni viri Okolje Prebivalstvo  Starostna struktura 
Nafta, baker, azbest, 
marmor, apnenec, krom, 
zemeljski plin 

Povečanje slanosti zemlje, 
omejeni vodni viri, 
onesnaženost obale, skrb za: 
biorazličnost, klimatske 
spremembe, ogrožene 
živalske vrste, ozon, morje  

2.807.125  0-14 let: 42,2% 
m 603.664  
ž 580.469 
15-64 let: 55,4%  
m 934.621  
ž 620.158 
nad 65 2,4%  
m 36,504 
ž 31.709 

Etnične skupine Religija Jezik  Državna ureditev 
Arabci, Baluchi, južni Azjati 
(Indijci, Pakistanci, 
Bangladežani), Afričani 

Muslimani 85% (Ibadhi, 
Sunni, Shi'a), Hindujci  

arabščina (uradno),  
angleščina, baluchi, urdu 

Monarhija    

    
Pravni red Neodvisnost  Volitve  Politične stranke 
Osnovano na angleškem 
splošnem pravu in islamskem 
pravu, končni priziv pri kralju 

1650 (od Portugalske) Ni volitev, monarhija je 
dedna 

Nobene 

    
Sodelovanje  BDP BDP/capita Inflacija 
G77, IBRD, ILO, IMF, UN, 
WHO, WIPO, WTrO,… 

22,4 mld USD 8.300 USD  - 0,5 % 

    
Brezposelnost  Delovna sila Industrija Uvoz  
N.p.%  920.000 Nafta, naftni derivati, 

zemeljski plin, cement, baker
Hrana, avtomobili in ostala 
transportna sredstva, končni 
proizvodi, lubrikanti 

    
Fiskalno leto  Mobilne telefonske linije Uporabniki interneta Ponudniki interneta 
Koledarsko leto  59.822 120.000 1 

 
Katar 
 
Vladanje družine Al-Thani traja od sredine devetnajstega stoletja, neodvisnost od 
Velike Britanije pa so pridobili leta 1971. Leta 1995 je vladavino na miren način 
prevzel sin dotedanjega kralja, kateri vlada še danes. Nafta in zemeljski plin 
predstavljata 55% BDP, oziroma 85% izvoza. Ob črpanju nafte z današnjimi 
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količinami, ocenjene rezerve zadostujejo za sledečih triindvajset let. Tudi iz tega 
razloga Katar danes še ne razmišlja o prestrukturiranju industrije v nove panoge. 
 
Površina  Mejne države Klima  Naravne nevarnosti  
11.437 km2  Savdska Arabija, Perzijski 

zaliv  
Suha, blage zime, zelo vroča 
in vlažna poletja  

 Megla, prašne nevihte, 
peščeni viharji  

    
Naravni viri Okolje Prebivalstvo  Starostna struktura 
Nafta, ribe, zemeljski plin Omejeni vodni viri, skrb za 

biorazličnost, klimatske 
spremembe, ogrožene 
živalske vrste, ozon, morje 

817.052  0-14 let: 24.7% 
m 102.938  
ž 98.934 
15-64 let: 72.4%  
m 415.302  
ž 176.183 
nad 65 2.9%  
m 17.199 
ž 6.496 

    
Etnične skupine Religija Jezik  Državna ureditev 
Arabci 40%, Pakistanci 18%, 
Indijci 18%, Iranci 10% 
ostali 14%  

Muslimani 95% arabščina (uradno),  
angleščina  

Tradicionalna monarhija  

    
Pravni red Neodvisnost  Volitve  Politične stranke 
Samovoljni pravni sistem, 
kontroliran s strani kralja,  
islamsko pravo ureja 
družinske in osebne zadeve 

Od VB 3.9.1971 Ni volitev, monarhija je 
dedna; volitve v centralni 
mestni zbor, ki ima 
svetovalno vlogo 

Nobene 

    
Sodelovanje  BDP BDP/capita Inflacija 
G77, IBRD, ILO, IMF, UN, 
WHO, WIPO, WTrO,… 

15,91 mld USD 20.100 USD  1,9 % 

 
 
 

   

Brezposelnost  Delovna sila Industrija Uvoz  
2,7 %  280.122 Nafta, naftni derivati, 

gnojila, jeklene ojačitvene 
strukture, cement 

Hrana, avtomobili in ostala 
transportna sredstva, 
kemikalije  

    
Fiskalno leto  Mobilne telefonske linije Uporabniki interneta Ponudniki interneta 
1. april – 31. marec  43.476 75.000 1 

 
Savdska Arabija 
 
Leta 1902 je Al-Aziz Al-Saud zasedel Riyadh in stremel k združitvi arabskega 
polotoka. Leta 1932 so pridobili neodvisnost od Velike Britanije, v tistih letih je 
odkritje nafte spremenilo državo. Savdska Arabija ima največje svetovne zaloge 
nafte, kar jo postavlja na prvo mesto izvoznika in najvplivnejše države v OPEC. 
Nafta predstavlja 45% BDP, oziroma 90% dohodkov izvoza. Vlada spodbuja 
privatizacijo sektorja telekomunikacij in elektrogospodarstva, da bi zmanjšala 
odvisnost zaposlitev od naftne panoge. Spodbude v izobraževanju, proizvodnji 
pitne vode in hrane so tudi zelo pomembna postavka vlade. 
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Površina  Mejne države Klima  Naravne nevarnosti  
1.960.582 km2  Irak, Jordanija, Kuvajt, 

Oman, Katar, Združeni 
arabski emirati, Jemen, 
Perzijski zaliv 

Izjemno suha puščava, veliki 
temperaturni ekstremi  

Peščeni in prašni viharji  

    
Naravni viri Okolje Prebivalstvo  Starostna struktura 
Nafta, zemeljski plin, zlato, 
baker 

Omejeni vodni viri, 
onesnaženost obale, skrb za: 
biorazličnost, klimatske 
spremembe, ogrožene 
živalske vrste, ozon, morje 

24.293.844; od tega 
5.576.076 tujcev 

0-14 let: 42.3% 
m 5.245.413  
ž 5.028.595 
15-64 let: 54.8%  
m 7.700.121  
ž 5.622.099 
nad 65 2.9%  
m 393.173 
ž 304.443 

    
Etnične skupine Religija Jezik  Državna ureditev 
Arabci 90%, Afro-Azijci 10%   Muslimani 100%   arabščina (uradno),  

angleščina  
Monarhija  

    
Pravni red Neodvisnost  Volitve  Politične stranke 
Islamsko pravo, komercialno 
področje uravnava posebna 
komisija 

Od VB 23.9.1932 Ni volitev, monarhija je 
dedna 

Nobene 

    
Sodelovanje  BDP BDP/capita Inflacija 
G19, IBRD, ILO, IMF, UN, 
WHO, WIPO,…  

268,9 mld USD 11.400 USD  1% 

    
Brezposelnost  Delovna sila Industrija Uvoz  
25 %  7 milijona; od tega 35% 

tujcev 
Nafta, naftni derivati, 
cement, konstrukcije, 
gnojila, plastika 

Hrana, transportna sredstva, 
kemikalije, oblačila  

    
Fiskalno leto  Mobilne telefonske linije Uporabniki interneta Ponudniki interneta 
Koledarsko leto 2.900.000 1.453.000 22 

 
Združeni arabski emirati 
 
Do leta 1971 je Velika Britanija temu ozemlju nudila podporo pri obrambnih 
nalogah. Leta 1972 se je šest držav združilo v današnje Združene arabske 
emirate. Njihova ekonomija je odprta, kar jim omogoča vitalno vlogo v regiji. 
Proizvodnja nafte in zemeljskega plina predstavlja 33% BDP, rezerve pa 
zadostujejo za naslednjih deset let. Zato Emirati usmerjajo svojo ekonomijo v 
informacijsko tehnologijo, bančništvo in turizem. 
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Površina  Mejne države Klima  Naravne nevarnosti  
82.880 km2 Oman, Savdska Arabija, 

Perzijski zaliv  
Vroča poletja, hladneje v 
vzhodnih gorah  

peščeni viharji 

    
Naravni viri Okolje Prebivalstvo  Starostna struktura 
Nafta, zemeljski plin Onesnaženost obale 

pomanjkanje vode; skrb za: 
biorazličnost, klimatske 
spremembe, ogrožene 
živalske vrste, ozon, morje 

2.484.818 od tega 1.606.079 
tujcev  

0-14 let: 26,7% 
m 338.245  
ž 324.866 
15-64 let: 70,4%  
m 1.087.927  
ž 661.349 
nad 65 2,9%  
m 52.059 
ž 20.372 

    
Etnične skupine Religija Jezik  Državna ureditev 
Emirati 19%, ostali Arabci in 
Iranci 23%, južni Azijci 50%, 
zahodnjaki in ostali 8%  

Muslimani 96% (Shi'a 16%), 
Kristijani, Hindujci 

arabščina (uradno),  
angleščina, hindujščina , 
urdu 

Federacija   

    
Pravni red Neodvisnost  Volitve  Politične stranke 
Sekularno in  islamsko pravo Od VB 2.12.1971 Predsednik in podpredsednik 

izvoljen s strani vodij sedmih  
emiratov  

Jih ni  

    
Sodelovanje  BDP BDP/capita Inflacija 
G77, IBRD, ILO, IMF, UN, 
WHO, WIPO, WTrO,… 

53,97 mld USD 22.100 USD  2,8% 

    
Brezposelnost  Delovna sila Industrija Uvoz  
n.p.%  1.600.000 od tega 74% 

tujcev 
Nafta, petrokemija, ribe, 
gradbeni material, turizem  

Transportni sistemi, hrana, 
kemikalije 

    
Fiskalno leto  Mobilne telefonske linije Uporabniki interneta Ponudniki interneta 
Koledarsko leto 1.000.000 900.000 1 
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Priloga 2 
 
Z uporabo statistične metode multiple regresije sem želela raziskati soodvisnost 
in vpliv izbranih ekonomskih in demografskih spremenljivk na razvitost trga 
informacijske tehnologije. 
 
Kot odvisno spremenljivko in dober pokazatelj razvitosti države na tem področju 
sem izbrala število IT strokovnjakov na 100.000 prebivalcev. S statistično analizo 
multiple linearne regresije sem ugotovila, da na odvisno spremenljivko in s tem 
razvitost trga informacijske tehnologije vpliva internetna penetracija in odstotek 
moške populacije v 15 – 65 let.  
 

DRŽAVA STEV_IT_
STROK 

NTI PISMENOST 
INTERNET_ 

PENT 
INFLACIJA OBDELOVANJE MOŠKI_15_65 

BH 32,35 81,00 ,8910 ,2206 ,0050 ,0435 ,3991 
EG ,89 509,90 ,5770 ,0211 ,0430 ,0285 ,3128 
YE ,02 -204,90 ,5020 ,0021 ,1220 ,0275 ,2570 
JO 10,83 169,10 ,9130 ,0604 ,0330 ,0287 ,3230 
KW 14,57 -147,00 ,8350 ,0891 ,0200 ,0034 ,4444 
LB 4,10 249,30 ,8740 ,1122 ,0350 ,1760 ,3159 

OM 5,19 42,00 ,7580 ,0556 -,0050 ,0008 ,3329 
QA 25,82 296,00 ,8250 ,0759 ,0190 ,0127 ,5082 
SA 2,52 20,00 ,7880 ,0681 ,0100 ,0172 ,3169 

UAE 45,69 257,00 ,7790 ,2769 ,0280 ,0048 ,4378 

 
Tabela: Izbrane spremenljivke v desetih državah Bližnjega vzhoda 
Viri: Madar Research Group, 2003. 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook, 2003. 
 
S pomočjo aplikacije SPSS je ocenjena regresijska funkcija sledeča: 
STEV_IT_STROK” = -27,544 + 121,309 * INTERNET_PENT + 81,768 * 
MOŠKI_15_65. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je prvi parcialni regresijski 
koeficient enak 121,309, kar pomeni, da se število IT strokovnjakov na 100.000 
prebivalcev v povprečju poveča za 121,309, če se internetna penetracija poveča 
za en odstotek, odstotek moških v letih od 15 – 65 pa ostane nespremenjen. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je drugi parcialni regresijski 
koeficient enak 81,768, kar pomeni, da se število IT strokovnjakov na 100.000 
prebivalcev v povprečju poveča za 81,768, če se odstotek moških v letih od 15 – 
65  poveča za en odstotek, internetna penetracija pa ostane nespremenjena. 
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Priloga 3 
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Upravljanje premoženja               

Informacije  x x x x x x   x x x x 10 
Orodje za simulacijo alok. sredst.      x        1 

Bančništvo               

Orodje za planiranje upokojitve     x x    x   x 4 
Orodje za načrt. nakupa hiše      x      x x 3 
Elek. izstavljanje in plačilo računa   x  x     x    3 
Pregled tokov kreditnih kartic  x     x       2 
Slovar bančnih izrazov  x           x 2 
Pregled plačila kreditov     x  x       2 
Pregled vezav, naročilo in prenos     x  x       2 
Orodje za upravljanje dolga      x       x 2 
Orodje za posodobitev hiše      x       x 2 
Dvojezična aplikacija  x   x         2 
Pregled stanja kreditnih kartic  x            1 
Plačilo kreditnih kartic       x       1 
Informacije o bančnem posl.  x            1 
Pregled leasinga in sklenitev     x         1 
Naročilo kredita zav. s hipoteko          x    1 
Orodje za planiranje šolanja      x        1 
Orodje za planiranje budgeta   x           1 
Online naročila            x  1 
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Ločeno spremljanje računov x             1 
Mesečno poročilo po e-mailu x             1 
Prikaz novih sporočil  x            1 

Borzno posredništvo               

Nakup in prodaja vred. papirjev x x x x x x x x  x x x x 12 
Pregled računa x x x x x   x  x   x 8 
Informacije o trg. in povezave  x x x x   x  x  x x 8 
Orodje za iskanje podatkov  x x x  x     x x x 7 
Analize trga    x x     x x x x 6 
Orodje za simulacijo trgovanja x   x  x    x   x 5 
Informacije o strategijah      x     x  x 3 
Možnost personalizacije strani   x        x x  3 
Prenos xml podatkov  x            2 
Online svetovanje      x  x      2 
Investiranje za ženske      x    x    2 
Vzorčno shranjevanje   x           1 
Online investiranje          x    1 

Zavarovalništvo               
Orodje za planiranje     x x   x x   x 5 
Informacije        x   x x  3 
Online registracija      x        1 

Investicijsko bančništvo               

Informacije  x x  x x x    x  x 7 

 
Tabela prikazuje funkcionalnosti na internetni tržni poti večjih svetovnih bank, ki jih obstoječa rešitev za elektronsko bančništvo ne 
podpira.  
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Priloga 4  
 

Ime banke Lastništvo banke Spletna stran Stanje elektronskega bančništva 
    

Bahrain     
 Arab Bank   tuja brez spletne strani / 
 Bank Investcorp   tuja http://www.investcorp.com/ spletna stran 
 Bank Melli Iran   tuja brez spletne strani / 
 Bank Muscat tuja http://www.bankmuscat.com/ call center, web client (retail), kiosk 
 Bank Saderat Iran   tuja http://www.bank-saderat-iran.com/ call center 
 Banque Du Caire   tuja brez spletne strani / 
 Banque Paribas   tuja brez spletne strani / 
 Citibank   tuja Citibank  web client (retail, corporate) 
 Credit Agricole Indosuez tuja http://www.ca-indosuez.fr/ web samo za evropske banke 
 Deutsche Bank   tuja brez spletne strani / 
 Gridlays Bahrain Bank   tuja brez spletne strani / 
 Habib Bank Limited   tuja http://www.habibbankltd.com/ spletna stran 
 HSBC Bank Middle East   tuja http://www.banking.middleeast.hsbc.com/ web client (retail, corporate) 
 International Arab Bank   tuja brez spletne strani / 
 JPMorgan chase bank tuja http://www.chase.com/ web client retail 
 Muslim commercial bank tuja http://www.mcb.com.pk/Index.htm sms, call center 
 National Bank of Abu Dhabi   tuja http://www.nbad.com/ web client (retail, corporate) 
 National Bank of Kuwait   tuja brez spletne strani / 
 National bank of Pakistan  tuja brez spletne strani / 
 Rafidain Bank   tuja brez spletne strani / 
 Standard Chartered Bank   tuja Standard Chartered Bank  call center, web client corporate 
 Saudi National Commercial Bank   tuja brez spletne strani / 
 Mashreq Bank PSC   tuja http://www.mashreqbank.com/ web client, sms 
 Denizbank  tuja http://www.denizbank.com.tr/ spletna stran 
 Disbank tuja www.disbank.com.tr/  spletna stran 
 Finansbank tuja http://www.finansbank.com.tr/ spletna stran 
 HSBC Bank AS tuja http://www.hsbc.com.tr/ spletna stran 
 Kocbank AS tuja http://www.kocbank.com.tr/_eng/index.asp spletna stran 
 Oyak bank AS tuja http://www.oyakbank.com.tr/ spletna stran 
 PamukBank TAS tuja http://www.pamukbank.com.tr/ spletna stran 
 Turkiye Garanti Bankasi AS tuja http://www.garanti.com.tr/ web client 
 Turkiye Is Bankasi AS tuja Brez spletne strani / 
 Yapi ve Kredi Bankasi AS tuja http://www.ykb.com/ / 
 ABC Islamic Bank   domača http://www.arabbanking.com/index/index.asp web client, wap, mobile banking 
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 Al- Ahli United Bank   domača http://www.ahliunited.com/ web client retail   
 Al UBAF Arab International Bank   domača brez spletne strani / 
 Al-Baraka Banking Group   domača http://www.barakaonline.com/ spletna stran 
 Al-Baraka Islamic Bank   domača http://www.barakaonline.com/ spletna stran 
 Arab Asian Bank   domača brez spletne strani / 
 Arab Banking Corporation   domača http://www.arabbanking.com/index/index.asp web client, wap, mobile banking 
 Bahrain Development Bank   domača brez spletne strani / 
 Bahrain Institute of Banking & Finance (BIBF)   domača http://www.bibf.com/ web page 
 Bahrain International Bank   domača brez spletne strani / 
 Bahrain Investment Bank   domača brez spletne strani / 
 Bahrain Islamic Bank   domača http://www.bahisl.com.bh/english/index.htm web page  
 Bahrain Middle East Bank   domača brez spletne strani / 
 Bahraini Saudi Bank   domača http://www.bahrainisaudibank.com/ call center 
 Bank of Bahrain & Kuwait BSC   domača http://www.bbkonline.com/ web client, mobile banking, call center 
 Faisal Islamic Bank of Bahrain   domača brez spletne strani / 
 Gulf International Bank   domača http://www.gibonline.com/ web page 
 National Bank of Bahrain   domača http://www.nbbonline.com/ sms, call center 
 Shamil Bank of Bahrain   domača web underconstruction / 

    

Kuvajt     
 Al-Ahli Bank of Kuwait   domača brez spletne strani / 

 Bank of Bahrain & Kuwait BSC   domača http://www.bbkonline.com/ web client retail and corporate, mobile 
banking, call center 

 Bank of Kuwait and the Middle East   domača http://www.bkme.com/corp_dir.html web client, call center, wap, sms 
 Burgan Bank   domača http://www.burgan.com/ web client (retail)  
 Commercial Bank of Kuwait   domača http://www.cbk.com/index_ht.html spletna stran 
 Kuwait Finance House   domača http://www.kfh.com/news/wap.htm wap 
 Kuwait Real Estate Bank   domača http://www.akaribank.com/home.asp spletna stran 
 Savings And Credit Bank   domača brez spletne strani / 
 The Gulf Bank   domača http://www.gulfbank.com.kw/ call center, sms, wap, web client  
 The Industrial Bank of Kuwait   domača http://www.ibkuwt.com/index.htm spletna stran 
 The National Bank of Kuwait   domača http://www.nbk.com/NBK/default.htm web client (retail), wap, sms, call cent 
    

Oman    
 Bank of Baroda   tuja http://www.bankofbaroda.com/ spletna stran 
 Bank Melli Iran   tuja http://www.bmi.co.ae/ web  site 
 Bank Saderat Iran   tuja http://www.bank-saderat-iran.com/ call center 
 Banque Banorabe   tuja brez spletne strani / 
 Citibank NA   tuja Citibank  web client (retail, corporate) 
 Habib Bank Limited   tuja http://www.habibbankltd.com/ spletna stran 
 HSBC Bank Middle East   tuja http://www.banking.middleeast.hsbc.com/ web client (retail, corporate) 
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 National Bank of Abu Dhabi   tuja http://www.nbad.com/ web client (retail, corporate) 
 Standard Chartered Bank   tuja Standard Chartered Bank call center, web client corporate 
 Bank Dhofar Al-Omani Al-Faransi   domača http://www.bankdhofar.com/ spletna stran 
 Bank Muscat   domača http://www.bankmuscat.com/ call center, web client (retail), kiosk 
 Commercial bank of Oman domača http://www.combankoman.com/ spletna stran 
 Majan International Bank   domača brez spletne strani / 
 National Bank of Oman   domača http://www.nbo.co.om/ call center, web client (corporate) 
 Oman Arab Bank   domača http://www.omanab.com/ spletna stran 
 Oman Development Bank (SAOG)   domača brez spletne strani / 
 Oman Housing Bank   domača http://www.i-ohb.com.om/ spletna stran 
 Oman International Bank   domača http://www.oiboman.com/ call center 
 Oman Industrial Bank   domača –z Muscat bank brez spletne strani / 

    

Qatar     
 ANZ Grindlays Bank PLC   tuja brez spletne strani / 
 Arab Bank   tuja http://www.arabbank.com/ web client, wap, sms, call center) 
 El-Mashrek Bank   tuja brez spletne strani / 
 HSBC Bank Middle East   tuja http://www.banking.middleeast.hsbc.com/ web client (retail, corporate) 
 Palestinian National Bank   tuja brez spletne strani / 
 P.N.B. Paribas tuja http://www.bnpparibas.com/fr/home/default.asp web client - not in qt 
 Saderat Iran Bank tuja www.bank-saderat-iran.com  web page 
 Standard Chartered Bank   tuja Standard Chartered Bank  call center, web client corporate 
 United Bank LTD.   tuja http://www.ubl.com.pk/ web client (retail, corporate) sms 
 Al-Ahli Bank of Qatar   domača brez spletne strani / 
 Doha Bank   domača http://www.dohabank.com.qa/dohabank/ call center, wap 
 Grindlays Qatar Bank   domača brez spletne strani / 
 Qatar Industrial Development Bank   domača http://www.qidb.com/services1.htm spletna stran 
 Qatar International Islamic Bank   domača http://www.qiibonline.com/ spletna stran 
 Qatar Islamic Bank   domača http://www.qib.com.qa/ spletna stran 
 Qatar National Bank   domača http://www.qatarbank.com/ call center  
 The Commercial Bank of Qatar   domača http://www.cbq.com.qa/ web client (retail, ) call center 

    

Saudska Arabija    
 Faysal Islamic Bank   tuja brez spletne strani / 
 Gulf International Bank   tuja http://www.gibonline.com/ spletna stran 
 Al Rajhi Banking & Investment Corporation   domača http://www.alrajhibank.com.sa/ call center, web client retail 
 Al-Bank Al-Saudi Al-Faransi   domača http://www.alfransi.com/English/english.htm call center, web client retail 
 Al-Rajhi Commercial Foreign Exchange   domača http://www.bankalrajhi.com/ spletna stran 

 Arab National Bank   domača http://www.anb.com.sa/ call center, web client (retail, 
corporate) 

 Bank Al-Jazira   domača http://www.baj.com.sa/ call center, web client (retail, 
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corporate) 
 Islamic Development Bank   domača http://www.isdb.org/english_docs/idb_home/ spletna stran 
 Riyad Bank   domača http://www.riyadbank.com.sa/ call center, web client, wap 
 Saudi American Bank   domača http://www.samba.com.sa/index.html web client corporate, retail, call center 
 Saudi Arabian Agricultural Bank   domača brez spletne strani / 
 Saudi Credit Bank   domača brez spletne strani / 
 Saudi Investment Bank   domača http://www.saib.com.sa/ spletna stran (statements via e-mail) 
 The National Commercial Bank   domača http://www.alahli.com/ web client, call center, wap, pda 
 The Saudi British Bank   domača z HSBC http://www.sabb.com.sa/ call center, web client retail,  
 Saudi Hollandi Bank   domača z ABN AMRO  http://www.shb.com.sa/ spletna stran 

    

Združeni arabski Emirati    
 ABN Amro Bank   tuja http://www.abnamro.com/com/;  spletna stran 
 Al-Ahli Bank of Kuwait   tuja brez spletne strani / 
 ANZ Grindlays Bank LTD   tuja http://www.anz.com/ web client (retail, corporate) 
 Arab African International Bank-Abu Dhabi   tuja brez spletne strani / 
 Arab African International Bank-Dubai   tuja brez spletne strani / 
 Arab Bank - Abu Dhabi   tuja brez spletne strani / 
 Arab Bank -Dubai   tuja brez spletne strani / 
 Bank Melli Iran   tuja http://www.bmi.co.ae/ call center,   
 Bank of Baroda   tuja http://www.bankofbaroda.com/ spletna stran 
 Bank Saderat Iran   tuja http://www.bank-saderat-iran.com/ call center 
 Banque Banorabe   tuja brez spletne strani  
 Banque Du Caire   tuja http://www.bdc.com.eg/html/main.htm spletna stran 
 Banque Du Caire - Abu Dhabi   tuja http://www.bdc.com.eg/html/main.htm spletna stran 
 Banque Du Caire - Dubai   tuja http://www.bdc.com.eg/html/main.htm spletna stran 
 Banque Du Caire - Sharjah   tuja http://www.bdc.com.eg/html/main.htm spletna stran 
 Banque Libanaise pour Le Commerce (France) - 
Dubai   tuja brez spletne strani / 

 Banque Libanaise pour Le Commerce (France) - 
Ras Al Khaimah   tuja brez spletne strani / 

 Banque Libanaise pour Le Commerce (France)-
Sharjah   tuja brez spletne strani / 

 Barclays Bank tuja brez spletne strani v državi / 
 BNP Paribas   tuja http://corp.bnpparibas.com/ web client - not in uae 
 Citibank   tuja Citibank  web client (retail, corporate) 
 Credit Agricole Indosuez tuja http://www.ca-indosuez.fr/ web samo za evropske banke 
 Dresdner Bank   tuja http://www.dresdner-bank.de/ web client (retail, corporate) 
 El-Nileine Bank   tuja brez spletne strani  

 First Union National Bank   tuja http://www.firstunion.com/ web client (retail, corporate)banking, 
billpayment, brokerage 

 Habib Banks AG Zurich   tuja http://www.habibbank.com/ wap, web client, sms 
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 HSBC Bank Middle East   tuja http://www.banking.middleeast.hsbc.com/ web client (retail, corporate) 
 Janata Bank   tuja http://www.janatabank-bd.com/index1.htm spletna stran 
 Lloyds TSB Bank   tuja http://www.lloydstsb.com/homepage/ web client, call center 
 National Bank of Bahrain   tuja http://www.nbbonline.com/ sms, call center 
 National Bank of Oman   tuja http://www.nbo.co.om/ call center, web client (corporate) 
 Rafidain Bank   tuja brez spletne strani / 
 Royal Bank of Canada   tuja http://www.royalbank.com/ web client, call center, PDA,  
 Saderat Iran Bank tuja www.bank-saderat-iran.com  web page 
 Standard Chartered Bank   tuja Standard Chartered Bank  call center, web client corporate 
 United Bank LTD   tuja http://www.ubl.com.pk/ web client (retail, corporate) sms 
 Abu Dhabi Commercial Bank   domača http://www.adcbuae.com/ spletna stran 
 Abu Dhabi Islamic Bank   domača http://www.adib.co.ae/Main_E/index.asp call center, sms 
 Arab Bank for Investment and Foreign Trade   domača http://www.arbift.com/ spletna stran 
 Arab Emirates Investment Bank LTD   domača brez spletne strani / 
 Bank of Sharjah   domača http://www.nbs.co.ae/ spletna stran 
 Commercial Bank International   domača http://www.cbiuae.com/ spletna stran, mail  
 Commercial Bank of Dubai   domača http://www.cbd.co.ae/ spletna stran  
 Dubai bank domača brez spletne strani / 
 Dubai Islamic Bank   domača http://www.alislami.co.ae/ call center, web client (retail) 
 Emirates Bank Group   domača http://www.emiratesbank.com/ web client, call center 
 Emirates Bank International   domača http://www.emiratesbank.com/ebi/ web client, call center 
 Emirates Commercial Bank   domača brez spletne strani / 

 Emirates Industrial Bank   domača http://www.emiratesindustrialbank.net/financialservice
s.htm spletna stran 

 First Gulf Bank   domača http://www.firstgulfbank.ae/index.asp spletna stran 
 Invest Bank   domača http://www.invest-bank.com/ spletna stran 
 Mashreq Bank   domača http://www.mashreqbank.com/ web client, sms 
 Middle East Bank PJSC   domača http://www.emiratesbank.com/meb/index.html web client, call center 
 National Bank of Abu Dhabi   domača http://www.nbad.com/ web client (retail, corporate) 
 National Bank of Dubai   domača http://www.nbd.com/ web client, sms, call center 
 National Bank of Fujairah   domača http://www.nbf.co.ae/basefr.html spletna stran 
National Bank of Ras Al Khaimah   domača National Bank of Ras Al Khaimah  call center 
 National Bank of Sharjah   domača National Bank of Sharjah  spletna stran 
 National Bank of Umm Al Qaiwain Ltd. PSC   domača brez spletne strani / 
 Union National Bank   domača http://www.unb.co.ae/ web client, call center 
 United Arab Bank   domača http://www.uab.ae/ spletna stran 

 
Tabela prikazuje vse banke na ozemlju Sveta zalivskih držav, strukturo lastniškega kapitala, naslov spletne strani in pregled obstoja 
elektronskega bančništva. 
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Priloga 5 
 

Ime podjetja Spletna stran Tržni segment  Vertikalni tržni segment  
4th Generation www.4thg.com Consultancy, Education / Training Education 

A'Ayan Magirus www.aayanmagirus.com Other(Value Added Distributer) IMB, HP partner 

ACTERNA www.acterna.com Business 
Services/Skes/Marketing/Telecomunication   

AFRICACOMMERCE DOTCOM LTD www.Myafricacommerce.com Web-based & eCommerce/Consultancy   

AIRCOM MEA FZ LLC http://aircom.co.uk Software/Consultancy/Education/Training Manufacturing/Other 

AL JAMEA FAST FOOD (SUBWAY )   Other ( Restarant ) Other ( Services ) 

Altitude Software www.altitude.com     

AMLAKI FZ LLC www.amlaki.com Business Services/Consultancy real estate 

APPLICOM S.A.R.L. www.applicom.net Back office   

Asiapapermarkets.com FZ-LLC www.Asiapapermarkets.com Web-based & eCommerce internet based services in finance and other 

Asiasoft Middle East Ltd www.asiasoftonline.com Software, Business Services, Consultancy, Web- 
based & eCommerce  e-startegy for banking and otehrs 

ASTROLABE ARABIA,FZ,LLC www.astrolabearabia.com     

Al Tamimi & Company FZ-LLC   Advocates & Legal Consultants   

AVIS RENT A CAR www.avis-uae.com Business Services, Other ( Rent A Car ) Other(Transport Service and Car Rental) 

Beaufort Associates FZ-LLC   Business Services, Consultancy,    

BELDEN WIRE & CABLE www.belden.com Sales / Marketing Manufacturing 

CacheFlow Middle East  www.cacheflow.com Other ( Networking Appliances,internet )  security of web connectivity 

CAMBISTA TECHNOLOGIES LTD www.cambista.com Software Finance & Banking 

CIME FZ LLC www.chloridepower.com Sales / Marketing Manufacturing 

CITRIX Systems Middle East www.citrix.com Software   

Clarendon Parker Middle East www.clarendonparker.com 

Software,Business Services,Web based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Sake
s/Marketing,Back 
office,Other(Recruitment,Advertising,Assessment,
Contract Staffing  

Finance & Banking, Retail,  Manufacturing, 

CONEXUS www.conexusbiz.com Software,Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training Education,Other 

Connexxions FZ LLC www.connexxions.co.uk Software, Other ( Energy 
Infomediary,Subscription based Portal Other ( Oil & Gas & energy sector ) 

CRYSTAL INFORMATION www.crystal-info.com Business Services, Web-baed & data, voice wireless transfer 
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TECHNOLOGY FZ LLC eCommerce,Consultancy,Sales/Marketing 

CYBER GLOBE (INDIA) PRIVATE LTD  www.cgi.co.in Software,Business Services,Web based & 
eCommerce,Consultancy e-banking , brokerage, investment 

CYBER CONSULT www.cyber-consult.com Consultancy Telecommunication & Broadcasting 

Digital Office LLC www.digitaloffice.com Business Services   

Diwan Software Ltd www.diwan.com Software publishing 

Ducont.com www.ducont.com Software e-banking, broking and insurance–related 
services  

e Trans FZ - LLc www.etransfz.com 

Software,Business 
Services,Education/Training,Web-based & 
eCommerce,Cosultancy,Sakes/Marketing,Back 
office Other(Special needs!Medical,Multimedia & 
Services ) 

internet and electronic transaction 

Edu Systems Gulf www.edusystems.com Education/Training Education 

Edutech Middle East www.edutech.com Education/Training Other ( Technology based 
Education,Training and Information resources  

Finance & 
Banking,Retail,Education,Manufacturig,Other(Health 
care,FMCG,Consultancy,Engineering and 
Telecommunication )  

ELC - FZ - LLC www.elcnewmedia.com Software, Web-based & eCommerce, Consultancy web 
ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS 
FZ-LLC   Web-based & eCommerce Retail 

EMC 2 Middle East www.emc.com 
Software,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Sake
s/ Marketing 

Manufacturing 

Emirates Explorer FZ LLC www.emiratesexplorer.com  Web-based & eCommerce ,Consultancy web design 

Emirates Intellectual Embryo www.intellectualembryo.com  Software, Consultancy, Other(Incubation/Venture 
Capitalist/Corporate Advisory ) Finance & Banking 

eSolutions FZ - LLC http://www.mro.com/corporate/com
pany/index.htm Software e-business solutions 

EXPATSITE.COM www.expatsite.com Software,Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy web site 

Ezitron Technologies, FZ LLC www.ezitron.com Sakes / Marketing smart cards 

Financial Network Services www.fns.com.au Software core systems, e-banking 

Fixit Express   Business Services   

FOCUS SOFTNET  www.focussoftnet.com 

Software for mobile computing and prjects,Web-
based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Back 
office,Other(Rout Accounting for Van sales, 
Arabization for Pocket PC, Networking Solutions   

Accounting, Finance & Banking , Retail, Education, 
Manufacturing 

Foundry Networks www.foundrynetworks.com Other( Networking Hardware )  Manufacturing 
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Fourth Shift Mena FZ-LLC www.fs.com 
Software,Bunsiness Services,Wen-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Sales 
and Marketing,Back Office. 

Manufacturing 

Fujitsu Siemens Computers www.fujitsu-siemens.com Skes/Mrketing, Other ( IT-HARDWARE PRODUCTS 
) Finance & Banking,Retail,Education,Manufacturing  

Global One / Equant www.equant.com Telecommunication,Frame Relay,ATTI,IP/VPN, 
Data Services Voice Services,Network Analysis,Integration Services 

GRAFIX ADVERTISING www.grafix-uae.com Other ( Advertising & Design ) web design 

GROUPE INOVA INTERNATIONAL LTD www.groupeinova.com Business Services,Web-based & eCommerce erp,  

GULF TATAL INTERNET SOLUTIONS www.internetsolutions.ae Software,Business Services,Web-based & 
eCommerce,Sakes/Marketing,Back Office web design, sw, hw 

Haroun Multi Media www.haroun.com   Legal 

HPS GLOBAL SYSTEMS (ME) FZ LLC www.helpcrot.com Software,Web-based & eCommerce,Consultancy  Finance & Banking, Other ( Travel,Telecommunication 
& Health Care ) 

Ideal Solutions www.idealsol.com Software,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training Finance & Banking,Education partners? 

iHilal ( middle East ) FZ LLC www.ihilal.com Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy Finance & Banking  education 

Infinite Dimensions, Inc www.infdim.com 
Market Segment: Software Development, 
Consulting sevices Vertical Segment:Healthcare, 
ERP, Telecom, Education 

Healthcare, ERP, Education 

INFO 2 CELL.COM FZ LLC www.info2cell.com Other ( Wireless Application Services Provider ) mobile banking 
INFOCOM CONNECT (TRADING AS 
TELCOMMUNICATION    Other ( International Telecommunication ) Retail ( Telecommunication ) 

Insyst Technologies (MEA) Limited 
(unit of ICICI Infotech Services 
Limited) 

www.insyst.com 

Software:(ERP II Solution for 
distribution,retail,manufacturing,contracting and 
oil & gas related businesses(ORION),ERP for 
Insurance Companies(PREMIA),Integrated 
business solution for small 
Enterprises(MERLIN),Enterprise Relationship 
Management(CRM,PRM,E 

insurance, tarding solutions 

Integrated Information Network  www.iingroups.com Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training 

Finance & Banking, Education , Manufacturing,Other ( 
Government ) 

INTERACTIVE LIMITED www.interactive.com Web-based & eCommerce, Consultancy Finance & Banking,Education, 
International Computing Solutions 
(ME) Inc. - ICSME  www.icsme.co.ae Software, Business Services, Consultancy, 

Imagingand Document Management imaging, archiving 

INTERSHOP Communication Middle 
East FZ - LLC www.intershop.com Software,Web-based eCommerce,Consultancy e-commerce software 

INTERVID FZ LLC www.intervid.com Consultancy, Sales / Marketing digital imaging solutions 

ITREXS 3 Dubai FZ - LLC  www.itrexs.com Software,Consultancy, Back Office Finance & Banking 

ITTI Arabia Fz LLC   ERP Services, e-Business Sulutions, Decision FMCG/Distribution Companies,Autmotive, Process 
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Support Systems, Helpdesk Manangement, Open 
Software Development, Financial Services  

Industries, Telecommunications, High Tech 

ITXC Corp www.itxc.com Other(Telecommunication) Other(Wholesale Carrier) 

JAVELIN COMMUNICATIONS       

Juniper Networks www.juniper.net Other(IP Infrastructure for the New Public 
Network ) 

Other(Next Generation Network Operators and Service 
providers 

Kingdom Venture Partners www.k-v-p.com Cosultancy Finance & Banking 

Limra Infotech Limited www.limrainfotech.com 

Software for mobile computing and prjects,Web-
based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Back 
office,Other(Rout Accounting for Van sales, 
Arabization for Pocket PC, Networking Solutions   

Finance & Banking , Retail, Education, Manufacturing 

Logica www.logica.com Software, Consultancy, Sales  Finance & Banking, Telco, Energy & Utilities 

MAGNA MEDIA www.magnam.com Web-based & eCommerce, Consultancy web design 

Maktoob.com Inc www.Maktoob.com Business Services,Web-based & 
eCommerce,Sakes/Marketing,Other Education, Other 

Market Vision Research & consulting 
Services FZ-LLC www.market-vision.com  Consultancy,Market Research,Marketing 

Cosulting,Business Consulting, Tourism Consulting research comp 

Master Card International Inc. www.mastercard.com   Finance & Banking 

META DATA TECHNOLOGIES www.metadatacorp.com Software,Business Services,Education/Training Finance & Banking, Retail, Manufacturing 
MIDDLE EAST TELECOMMUNICATION 
CO. FZ-LLC www.metconetworks.com Business Services, Web-baed & 

eCommerce,Consultancy,Sales/Marketing Other(Telecommunication Equipment & Services 

MITEL TELECOM SYSTEMS MIDDLE 
EAST www.mitel.com Business 

Services,Education/Training,Sakes/Marketing Finance & Banking,Retail,Education,Manufacturig  

MITSTAR INTERNATIONAL www.Mitstar.com Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training Education,Other (Defense Services ) 

NCC EDUCATION LIMITED www.nccedu.com Education/Training ( U.k. IT Education/ Training 
Provider ) Education 

NERA NETWORKS AS ( DUBAI 
BRANCH ) www.nera.no Other ( Wireless Telenommunication ) Other ( Wireless Telecommunication ) 

NET SOLUTIONS FZ LLC www.netsolutionsme.com 
Software,Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Sake
s Marketing,Back Office 

Finance & Banking,Retail,Manufacturing 

Nihar Infoway (gulf) FZ LLC www.niharonlice.com 
Software,Business Services,Web-based 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Back 
Office 

Finance & Banking,Retail,Education, 

NIXU MIDDLE EAST www.nixu.com Software,Consultancy  Finance & Banking,Other 

NSI Middle-East  www.nsiglobalinc.com Other(Telecommunication,Satellite-based 
networking solutions) Other ( Distribution ) 

ONLINE LLC   Business Services   
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PLANET ARABIA FZ LLC www.planetarabia.net Web-based & eCommerce   

RAS INFOTECH LIMITED www.rasinfotech-dubai.com Software,Web-based & 
eCommerce,Education/Training,Sakes/Marketing   

Razorcat FZ-LLC www.razorcat.com Software (Security,Data Management and e 
Business Solutions   

RGV TELECOM CONSULTANTS FZ-LLC www.rgvtelecom.com Consultancy, Sales / Marketing Other ( Telecommunication ) 

Risk Diversion Middle East www.riskdiversion.com Software,Business Services,Consultancy Finace and Banking 

ROAD AHEAD GROUP LTD www.roadaheadgroup.com Education / Training Education 
Royal & Sun Alliance Insurance ( 
Middle East ) Ltd. E.c. www.rsame.com Middle East Regional Support Office   

Sakhr Software www.sakhr.com Software   

SAP AG www.sap.com Software   

Softwarecomplex.com Corporation  www.softwarecomplex.com 
Software,Business Services,Web-based & 
eCommerce,Consultancy,Education/Training,Sake
s Marketing,Back Office 

solutions 

SOLIT MIDDLE EAST LLC www.solit.com Sofrware.Web-based & eCommerce   

Sony Ericsson Mobile communication www.sonyericsson.com Sales / Marketing   
SPIDER INFOEMATION RESOURCES 
LTD   Sofrware.Web-based & 

eCommerce,Education/Training Retaio,Education 

Sunburst Info tech Fz.LLC www.sunburstinfo.com software,Business 
Service,Consultancy,sales/Marketing. Finance & Banking,retail,Manufacturing,others 

Superior Modular Products ME www.superiormod.com Other ( Network Cabling ) Manufacturing 

SYBARI SOFTWARE www.sybari.com Software   

Symbol Technologies ME www.symbol.com 
Wireless Local Area Networks,Mobile 
Coputing,Automated Data Capture Solutions,Bar 
Code Scanning 

Manufacturing,Retail,Education,Transportation & 
Logistics,Healthcare & Hospitality 

SYNERGY PROFESSIONAL SERVICES 
FZ LLC www.synergyct.com Consultancy,Education/Training, network training 

TECH ACCESS FZ LLC www.tech-acces.com Hardware Hardware Distribution 

TECHLOGIX FZ - LLC www.techlogix.com Software Finance & Banking, Retail, Manufacturing 

Technomight FZ LLC www.technomight.com 
Business Services,Cosultancy, 
Sakes/Marketing,Other(Audio-Visual and 
Multimedia System Integrator 

Finance & Banking, Education, Manufacturing 

Tejari.com FZ LLC www.tejari.com  Web-baed & eCommerce   

Tekla ME www.tekla.com Software, Web-based & eCommerce, 
Sakes/Marketing Other ( Steel Fabrication ) 

TEMENOS Middle-East www.temenos.com Software Finance & Banking 

THE WEBSMITHS FZ LLC www.thewebsmiths.net Software,Business Services   

Trans Data Systems   Software Education 
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TRICOLOUR INFOTECH 
INTRNATIONALINC www.icici-infotech.com 

Software,Business Services,Web-based & 
eCommerce,Cosultancy,Education/Training,Back 
Office,Other 

Finance & Banking, 

T-SURF MIDDLE EAST FZ-LLC www.t-surf.com Software, Consultancy Manufacturing 

Wallfina ecom Services FZ LLC www.wallfina.com Web-based & eCommerce   

Western Union Financial Services Inc www.westernunion.com Consultancy, Sales / 
Marketing,Education/Training,Back Office Finance & Banking 

Yahoo! Middle East Ad Sales - Dotcom www.dotcomarabia.com Web-based & eCommerce,Sales/Marketing Other(IT Advertising)

 
Tabela prikazuje podjetja, ki delujejo na območju Dubai Internet City.
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Priloga 6  
 
Slovar okrajšav 
 
B2B Business to Business 
B2C Business to Customer 
CA Certificate Authority 
DIC Dubai Internet City 
EAI Enterprise Application Integration 
G2B Government to Business 
G2C Government to Customer 
GATT General Agreement on Tarifs and Trade 
GCC Gulf Council Countries 
PKI Public Key Infrastructure 
POS Point of Sale 
SIM Subscriber Identity Module 
SMS Short Message Service 
SSL Secure Socket Layer 
SWIFT Society to Worldwide Interbank Financial Transactions 
TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
WAP Wireless Application Protocol 
WTO World Trade Organisation 
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