UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

INTERNACIONALIZACIJA V TRGOVINI NA DROBNO–ANALIZA
MOŽNOSTI MERCATORJEVEGA VSTOPA NA MAKEDONSKI TRG

Ljubljana, september 2006

MAJA BURGAR

IZJAVA
Študentka Maja Burgar izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod
mentorstvom dr. Irene Vida in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih
straneh.

V Ljubljani, dne 20. september 2006

Podpis: _________________

KAZALO
1. UVOD ....................................................................................................................................1
2. INTERNACIONALIZACIJA V TRGOVINI NA DROBNO ..........................................2
2.1. INTERNACIONALIZACIJA ...................................................................................................2
2.2. TVEGANJA PRI VSTOPU NA TUJE TRGE ...............................................................................4
2.3. NAČINI VSTOPA NA MEDNARODNE TRGE ...........................................................................4
2.3.1. Izvoz ..........................................................................................................................4
2.3.2. Franšizing.................................................................................................................5
2.3.3. Licenciranje ..............................................................................................................5
2.3.4. Skupne naložbe .........................................................................................................5
2.3.5. Strateške zveze in partnerstva ..................................................................................5
2.3.6. Prevzemi podjetij ......................................................................................................6
2.3.7. Neposredna naložba .................................................................................................6
2.4. ZGRADITEV TRAJNE KONKURENČNE PREDNOSTI ...............................................................6
2.4.1. Lokacija ....................................................................................................................7
2.4.2. Distribucija in informacijski sistem..........................................................................7
2.4.3. Upravljanje s človeškimi viri....................................................................................7
2.4.4. Zvestoba kupcev........................................................................................................7
2.4.5. Storitve......................................................................................................................8
2.4.6. Unikatni izdelki.........................................................................................................8
2.4.7. Povezava trgovca s proizvodnimi podjetji................................................................8
3. ANALIZA MERCATORJEVEGA POSLOVNEGA OKOLJA......................................8
3.1. TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO ...................................................................................9
3.2. PREDSTAVITEV PODJETJA MERCATOR ..............................................................................9
3.2.1. Začetek podjetja Mercator........................................................................................9
3.2.2. Mercator danes.......................................................................................................11
3.3. MERCATOR NA NOVIH TRGIH ..........................................................................................12
3.4. KONKURENCA NA TRGIH, KJER POSLUJE MERCATOR ......................................................12
3.5. RAZVITOST GOSPODARSTEV DRŽAV, KJER POSLUJE MERCATOR .....................................14
3.6. RAZVOJ DRŽAV ZAHODNEGA BALKANA .........................................................................15
3.7. STRATEGIJA ŠIRJENJA NA TUJE TRGE ...............................................................................17
4. ANALIZA MAKEDONIJE ...............................................................................................18
4.1. ZUNANJE OKOLJE ............................................................................................................18
4.1.1. Socio-demografsko in fizično okolje.......................................................................20
4.1.2. Politično okolje.......................................................................................................22
4.1.3. Pravni sistem ..........................................................................................................23
4.1.4. Ekonomsko okolje...................................................................................................24
4.1.5. Kulturno okolje in nakupne navade........................................................................29

4.2. TRGOVINA NA DROBNO V MAKEDONIJI .......................................................................... 30
4.2.1. Struktura trgovine na drobno na makedonskem drobnoprodajnem trgu............... 30
4.2.2. Velikost trgovine na drobno v Makedoniji............................................................. 31
4.2.3. Dobavitelji in logistika........................................................................................... 32
4.2.4. Lokacija.................................................................................................................. 33
4.2.5. Trgovske blagovne znamke .................................................................................... 35
4.2.6. Tržno komuniciranje in promocija......................................................................... 35
4.3. KONKURENCA V TRGOVINI NA DROBNO NA TRGU MAKEDONIJE ..................................... 36
4.3.1. Prehod v tržno gospodarstvo ................................................................................. 36
4.3.2. Konkurenti na trgu Makedonije ............................................................................. 36
4.4. NAČIN VSTOPA NA TRG MAKEDONIJE ............................................................................. 39
4.5. SWOT-ANALIZA ............................................................................................................ 40
5. SKLEPI ............................................................................................................................... 42
LITERATURA ....................................................................................................................... 45
VIRI......................................................................................................................................... 46
ANGLEŠKO - SLOVENSKI SLOVAR UPORABLJENIH BESED
PRILOGE

1. UVOD
Čezmejna menjava blaga je potekala že mnogo pred nastankom t.i. Svilene ceste, po nastanku
katere je ta menjava dobila neslutene razsežnosti, povezujoč vzhod z zahodom, od Xiana
(Kitajska) do Rima (Italija). Danes dve tretjini celotne trgovine z dobrinami in storitvami
nadzorujejo multinacionalna podjetja in menjava blaga je del globalizacije. Ta se je začela že
v 19. stoletju z industrializacijo in nas sedaj spremlja na vsakem koraku ter sili podjetja, da
iščejo tržne priložnosti na novih trgih. Pojav, ki se kaže v vedno večji konkurenci, povečani
medodvisnosti podjetij in internacionalizaciji, ponazarja pritisk konkurence in hkrati tudi
tržne priložnosti. Trgovina na drobno je začela dobivati svoje razsežnosti šele po drugi
svetovni vojni, danes pa je eden največjih sektorjev v svetovnem gospodarstvu (Levy, Weitz,
2004, str. 4, 9–10).
Podjetja, ki še 20 let nazaj niso imela nobene podružnice v tuji državi ali celo niso obstajala,
so danes ena največjih – sodeč po prihodkih, kot tudi številu trgov, na katerih nastopajo (Levy,
Weitz, 2004, str. 11, 12; Akehurst, Aleksander, 1997, str.1). Zdi se, da je internacionalizacija
postala neizogiben proces, in vedno več je trženjskih agencij, ki opravljajo tržne analize, ter
knjig in priročnikov, ki svetujejo, na kateri trg je najbolj priporočljivo vstopiti.
Vzhodna Evropa je kot rastoči trg eden najbolj privlačnih. Vendar prevladujejo birokratski
problemi, privatizacija poteka počasi, zakoni o poslovanju in lastništvu zemlje so nejasni,
delavci niso seznanjeni s tržno ekonomijo in malo jih je pripravljenih trdo delati za zaslužek.
Proizvodnja, distribucija in tehnologija so zastarele in brezposelnost je visoka (Levy, Weitz,
1998, str. 178). V primerjavi s preostalo Evropo dobimo približno tako sliko: leta 2004 je
evropski BDP dosegel 11.637 milijard EUR in prebivalstvo se je zmanjšalo na 799 milijonov.
Od petih evropskih regij (zahodna, južna, severna, vzhodna in Balkan ter centralna) ima
Vzhodna Evropa največ prebivalcev (33 %), vendar zelo majhen, le 6-odstotni prispevek k
celotnemu BDP (v primerjavi z Zahodno Evropo, ki k evropskemu BDP-ju prispeva 60 %).
Največ denarja za živila (na prebivalca) namenijo v Zahodni (2.065 EUR), Južni (1.265 EUR)
in Severni Evropi (2.181EUR), v Vzhodni in na Balkanu pa samo 661 EUR. Tu pa je
potencial rasti, saj bodo z razvojem regije, rasli tudi izdatki na prebivalca (IGD, 2005, str.3–4).
Februarja 2005 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., na makedonskem trgu ustanovila
podružnico Mercator Makedonija, d.o.o., ki je v 90-odstotni lasti Mercatorja d.d. S prevzetjem
podjetja Era je Mercator dobil eno zazidljivo lokacijo v Skopju in eno kupil, vendar sta obe do
danes še neizrabljeni.
Dejstvo, da med Mercatorjeve načrte za leto 2006 spadata »preučitev in analiza priložnosti za
morebitno širitev na trgu Makedonije« (Letno poročilo 2005, str. 87), je postalo izziv za
pisanje diplomske naloge. Namen te diplomske naloge je analizirati makedonski trg kot enega
potencialnih trgov za vstop Poslovnega sistema Mercator d.d. in preučiti možnosti za širjene
trgovine na drobno (v nadaljevanju TND) na tem trgu.
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Cilj diplomskega dela je s pomočjo teoretičnih izhodišč in najnovejših podatkov o trgu
analizirati okolje Makedonije – ekonomsko, demografsko, pravno, politično in kulturno,
stanje v trgovini na drobno (velikost trga) in konkurente na tem trgu. Na podlagi teh podatkov
bom naredila SWOT-analizo in podala mnenje o privlačnosti trga, kar bi bilo v pomoč
menedžmentu v prihodnjem odločanju o vstopu na makedonski trg.
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij, pri čemer ima drugo poglavje štiri
podpoglavja, tretje sedem in četrto štiri podpoglavja. Uvodu sledi teoretični del naloge, kjer
razložim proces internacionalizacije, tveganja pri vstopu na tuje trge, načine vstopa na
mednarodne trge in podam teoretični okvir, kaj je potrebno, da podjetje na novem trgu zgradi
dolgoročno konkurenčno prednost. V tretjem poglavju predstavim podjetje Mercator,
dejavnost podjetja, poslovanje doma in v tujini ter razvoj zahodnega Balkana in Mercatorjevo
strategijo širjenja na tuje trge. To je tudi navezava na novo, četrto poglavje, kjer analiziram
makedonski trg, trenutno najbolj privlačen za vstop Mercatorja. Četrto poglavje je razdeljeno
na pet podpoglavij: zunanje okolje (kjer upoštevam demografsko in fizično okolje, politično,
pravno, ekonomsko in kulturno okolje); trgovina na drobno v Makedoniji, analiza
konkurentov v Makedoniji, predstavim načine vstopa na trg Makedonije, ter nazadnje SWOTanaliza na podlagi podatkov. V zadnjem, petem poglavju predstavim osebna priporočila in
mnenje o privlačnosti trga oz. o najboljšem načinu vstopa.

2. INTERNACIONALIZACIJA V TRGOVINI NA DROBNO
V tem poglavju bom predstavila teoretični del diplomske naloge, ki temelji na dveh strateških
usmeritvah Mercatorja: »postati prvi ali drugi največji trgovec z market programom na trgih
Hrvaške, Srbije in Črne Gore ter Bosne in Hercegovine«, ter »vstop oz.možnosti vstopa na
druge trge jugovzhodne Evrope, kjer obstaja potencial, da postane en izmed petih vodilnih
trgovcev« (Letno poročilo 2005, str. 28).
Podjetja v trgovini na drobno so po drugi svetovni vojni, predvsem pa v devetdesetih letih,
dobila nepričakovano velike razsežnosti in se začela uvrščati med največja podjetja na tem
področju gospodarstva. Vsa večja podjetja v trgovini na drobno so se internacionalizirala, in
tako je to za podjetje postalo skoraj nujen pogoj za obstoj na trgu oz. neobhodno, če želi ostati
pomemben igralec v sektorju trgovine (Akehurst, Aleksander, 1997, str. 1). Tudi Potočnik
(2002, str. 461) pravi, da podjetja ne morejo poslovati le na domačem trgu, saj se večina
panog globalizira in je internacionalizacija nujna, da bi si zagotovili dolgoročni razvoj in
preživetje.
2.1. Internacionalizacija
Internacionalizacija je širjenje ekonomske dejavnosti preko meja ene države oziroma
vključevanje v mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo tako z vidika menjave blaga
in storitev (v trgovinski bilanci) oziroma tekočega in kapitalskega dela plačilne bilance ter
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drugih oblik mednarodnega ekonomskega sodelovanja. V najširšem smislu se torej nanaša na
vse oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja (Trtnik, 1999, str. 7; Myers, 1997).
Meje držav so navadno meje homogenega okolja, kar pa ni nujno res. Včasih so meje med
državami, v smislu demografskih, ekonomskih in tudi kulturnih značilnosti precej zabrisane,
toliko bolj, če govorimo o značilnostih potrošnikov, kot so razpoložljivi dohodek, struktura
gospodinjstev in življenjski stil. Če državne meje niso najbolj razumljiva meja za ločevanje
področij, kako lahko določimo regije in proces menjave med njimi (Myers, 1997)? Okolje
določajo faktorji demografske, socialne, kulturne, politične, pravne in ekonomske narave, ki
nam dajo celovito sliko trga, s katerim imamo opravka. Kar je na eni strani
internacionalizacija enega podjetja, je na drugi strani neposredna investicija v drugo državo
(NTI). NTI imajo za države v tranziciji (predvsem države Centralne in Vzhodne Evrope,
znane pod imenom CEE) izredno velik pomen, predvsem zaradi strojev, opreme, tehnologije,
menedžmenta in trženjskega znanja, ki ga prinesejo s seboj, in pomagajo pri procesu
preoblikovanja iz socialističnega v kapitalistični sistem (Dunning, Rojec, 1993, str. 11).
Sam proces internacionalizacije pa poteka v dveh smereh (Loustarinen, 1994, str. 18), in sicer
je vhodna, kjer je mednarodno poslovanje v državi posledica vpliva tujih ekonomskih
subjektov na njenem trgu in sodelovanja z njimi, ter izhodna, pri čemer domača podjetja širijo
svojo dejavnost preko nacionalnih meja. Vmesnega tipa je internacionalizacija
kooperativnega tipa (npr. strateške povezave). Proučevanje internacionalizacije se večinoma
osredotoča na izhodno internacionalizacijo, kar pa je primer tudi tega diplomskega dela.
Sparks (1997, str. 93, 94) pravi, da je internacionalizacija trgovine na drobno mnogo več kot
samo odpiranje trgovin na tujih trgih. Odpira mnogo poslovnih priložnosti, ki pa se lahko
uresničijo samo, če je podjetje dolgoročno prisotno na trgu, kajti v tem času pride do
medsebojne povezanosti vseh, ki so vpleteni v ta proces. Internacionalizacija trgovine na
drobno bo najbolj uspešna, če podjetje gradi na dobrih, dolgoročnih medsebojnih odnosih in
poskuša poglobiti vse dejavnosti internacionalizacije. V takih primerih pride do medsebojnih
koristi, kar je morda tudi bolj temeljna značilnost internacionalizacije trgovine na drobno kot
sam vstop na nove trge. Številne študije, kot npr. študija Dinamični model
internacionalizacije v trgovini na drobno (Vodlan, Vida, 2002, str. 2), v ospredje uspeha
internacionalizacije postavljajo psihološko oddaljenost, 1 zelo pomembna pa so tudi
značilnosti ponudbe trgovskega podjetja in stopnja njegove prilagoditve značilnostim lokalnih
trgov (Vodlan, Vida, 2002, str. 3).
Pred odločitvijo za investicijo je treba upoštevati veliko dejavnikov: socialno, politično in
ekonomsko okolje izbrane države na eni strani ter razvoj trgovine na drobno in potrošnje,
konkurenco, vstope novih konkurentov in stopnjo razvoja lokalnih podjetij na drugi strani.
Nakupne navade se v prehodnih gospodarstvih hitro spreminjajo in so na različnih stopnjah
gospodarske razvitosti in družbenega napredka. Nedvomno drži, da prisotni trgovci na drobno
pripomorejo k nastanku novega srednjega razreda, ki je gonilna sila prihodnjega
1

Zaznana stopnja podobnosti ali razlik med domačim in tujim trgom.
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ekonomskega uspeha in družbenega napredka teh gospodarstev (PWHC, 2005, str. 5). Na
evropski ravni kot tudi na posameznih tržiščih (predvsem tistih, ki ostajajo razdrobljena) pa
prihaja do vedno večjih združevanj in dobavitelji se morajo pripraviti na nadaljnjo rast kupne
moči vodilnih evropskih trgovcev, medtem ko bo vedno večji pritisk na manjše trgovce, da so
drugačni, tudi skozi proces diverzifikacije (IGD, 2005, str. 1).
2.2. Tveganja pri vstopu na tuje trge
Še leta 2000, ko se je Mercator začel širiti preko meja domače države, trg Makedonije ni bil
zanimiv zaradi velikega tveganja, prenizke kupne moči, močne navzočnosti grških trgovcev in
logističnih težav (Vodlan,Vida, 2002, str. 9). Vsaka država pa predstavlja neko stopnjo
tveganja. Kotler (1996, str. 410) je ta povzel tako: zadolženost v trgovini, nestabilna vlada,
problemi s tujo vlado, zahteve tuje vlade pri vstopu in birokracija, carine in druge omejitve,
korupcija, tehnološko piratstvo ter visoki stroški izdelka in komunikacijska prilagoditev.
V trgovini na drobno in v potrošnji gospodarstva v prehodu (iz enega sistema v drugega)
širom sveta kažejo različne stopnje izziva in priložnosti za investitorje. Analize trgov kažejo
zasičenost na nekaterih trgih, visok potencial rasti in tržnih niš na drugih in spet drugje kličejo
po previdnosti. Dolgoročno pa prednosti izdelave močne globalne strategije močno odtehtajo
slabosti (PWHC, 2005, str. 5).
2.3. Načini vstopa na mednarodne trge
Po opravljeni analizi trga in odločitvi glede izbire trga za vstop se mora podjetje odločiti za
način vstopa na ta trg. Na odločitev v veliki meri vplivajo motivi oz. vzroki podjetja za vstop
na novi trg in značilnosti industrije, v katero vstopa (Dunning, Rojec, 1993, str. 17). Na izbiro
ima nekaj načinov vstopa, pomembno pa je, da izbere najboljšega v danih razmerah.
2.3.1. Izvoz
Je najpogostejši način vstopa na tuje trge. Podjetje izdelke proizvaja doma in jih izvaža na tuji
trg. Glede na način izvoza ločimo posredni ali neposredni izvoz.
- Posredni izvoz
Pri posrednem izvozu podjetje najde nekega posrednika za izvoz, tako imenovanega
izvoznika, ki predstavlja povezavo med domačim in tujim trgom oz. domačim in tujim
podjetjem. Agenti so neodvisni posamezniki ali podjetja, ki dobro poznajo lokalni trg in
pogodbeno poslujejo v korist izvoznikov na podlagi zaračunane provizije za opravljene posle.
Distributerji v nasprotju z agenti kupijo proizvod od proizvajalca in tako nase prevzamejo
tveganje. Tu poznamo tudi piggybacking, ko gre za izkoriščanje obstoječe mednarodne
distribucijske mreže enega podjetja za podporo distribuciji proizvodov drugega podjetja
(Ruzzier, 2002, str. 14). Prednost posrednega izvoza je, da je manj tvegan in zahteva majhne
naložbe.
- Neposredni izvoz
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Podjetje samo izvaža svoje izdelke, brez posrednika. Prednost neposrednega izvoza so večji
možni donosi, vendar so večje tudi naložbe in tveganje.
2.3.2. Franšizing
Je pravica uporabe zaščitne znamke, izdelka in metode kot načina prodaje izdelkov in vsebuje
visok delež storitev. Prednosit so majhno tveganje in majhen strošek za dajalca franšize,
veliko prednosti pa prinašajo tudi najemniku franšize – franšizorju (Quinn, Doherty, 2000).
Franšizing je dober način, kako se izogniti omejitvam pri vstopu, ponuja dobre možnosti
zaposlovanja lokalnega prebivalstva (tudi na višje managerske položaje), lociranje na bolj
obrobne trge, uporaba lokalno konkurenčne trženjske politike, na izbiro je veliko vrst pogodb
in relativno hitro se doseže prisotnost na trgu. Največje slabosti so, da matično podjetje težko
ohrani nadzor nad franšizorjem (Quinn, Doherty, 2000), lahko so težki pravni pogoji, treba je
pridobivati vedno nove franšizorje in odnos med prejemnikom in dajalcem franšize se lahko
zaostri (Sparks, 1997, str. 63).
2.3.3. Licenciranje
Proizvajalec da dovoljenje podjetju v tujini, da proizvaja njegov izdelek ali uporabi njegov
patent, blagovno znamko, know-how ipd., za kar to podjetje plačuje določeno licenčnino
(Potočnik, 2002, str. 464). Pri pogodbeni proizvodnji domače podjetje dovoli podjetju na
vstopnem trgu, da izdeluje njegov izdelek pod točno določenimi pogoji. Prednost je majhno
tveganje vstopa, vendar pri licenciranju pogosto pride do kopiranja znanja in tehnologije, prav
tako je tudi manjši nadzor matičnega podjetja.
2.3.4. Skupne naložbe
Harrigan (1988) je skupne naložbe (joint ventures) opredelil kot »poslovni dogovor, s katerim
dve ali več podjetij ustanovijo neodvisno podjetje« s specifičnim namenom (Bailey et al, 1997,
str. 33). Potočnik (2002, str. 464) jih opredeli kot povezavo proizvajalca s tujimi vlagatelji za
realizacijo skupne naložbe. Proizvajalec je tako soudeležen pri lastništvu, nadzoru in delitvi
dobička (Levy, Weitz, 2004, str. 156). Ta način je zlasti primeren, če podjetje vstopa na trg, ki
je zelo drugačen od domačega, in bi zaradi slabega razumevanja kulture in navad lahko prišlo
do hudih nesporazumov – tipičen primer so azijske države. S sodelovanjem z lokalnim
podjetjem se izogne procesu dolge krivulje učenja. Vendar je težko najti pravega partnerja na
trgu. Večino skupnih naložb izvedejo transnacionalna podjetja v sodelovanju z lokalnim
partnerjem, kjer prvi prispeva specifično prednost podjetja (znanje, tehnologijo ali kapital),
lokalni partner pa poznavanje lokalnega okolja (Ruzzier, 2002, str. 18), prav tako pa ima
lokalni partner dostop do resursov – prodajalcev in nepremičnin (Levy, Weitz, 2004, str. 157).
Prednost je tudi ta, da podjetje kasneje lahko opusti ta trg ali pa se odloči za vstop v 100odstotnem lastništvu. Najpomembnejše v skupnih naložbah je zaupanje, vendar kljub temu
večkrat prihaja do sporov med partnerji, ki lahko vodijo celo do razpada podjetja.
2.3.5. Strateške zveze in partnerstva
Strateška zveza (mergers and alliances) nastane, če najmanj dve neodvisni podjetji povežeta
svoje vire in ustvarita partnerski odnos, ki temelji na skupnih interesih oz. potrebah in ustvarja
5

nove sposobnosti in znanja (Potočnik, 2002, str. 465; Akehurst, Aleksander, 1997, str. 26;
Levy, Weitz, 2004, str. 157). V trgovini na drobno so bile strateške povezave predvsem
operativne narave, npr. za podporo prodaji, logistični del ali skladiščenje, vendar naraščajo
tudi strateški razlogi (Levy, Weitz, 2004, str. 157; Akehurst, Aleksander, 1997, str. 26).
Prednosti so v kombiniranju dodane vrednosti posameznih aktivnosti za doseganje
konkurenčnih prednosti in podjetje tudi relativno hitro vstopi na novi trg oz. pridobi tržni
delež, vendar je težko izstopiti, če se pojavi napaka, saj je ocenitev podjetja za strateško
zvezo (ali prevzem) težak in dolgoročen proces (Sparks, 1997, str. 63). Neuspeh se največkrat
pokaže tudi v različnih ciljih in motivaciji partnerjev.
2.3.6. Prevzemi podjetij
Podjetja se prevzema (takeover) po kriteriju primernosti, če to ni možno, pa po kriteriju
razpoložljivosti. Pozitivna stran je, da s prevzemi podjetij pridobijo izšolan kader, kupce in
dobavitelje prevzetega podjetja, njegovo blagovno znamko, tržni delež in drugo, kar lahko
predstavlja relativno hiter vstop na trg (Sparks, 1997, str. 63). Po drugi strani pa lahko pride
do nezadovoljstva zaposlenih, predvsem ko gre za vpeljevanje nove organizacijske kulture v
podjetje in zmanjševanje števila zaposlenih. Pomembno je, da pride do sinergije s prevzetim
podjetjem, kar pa žal ni pogost pojav.
2.3.7. Neposredna naložba
Neposredne tuje investicije (NTI) oz. Foreign Direct Investment (FDI) so investicije, ki jih
izvrši strateški investitor (družba) iz ene države (domača država) z dolgotrajnim interesom in
namenom, pridobiti aktivno vlogo v družbi v tuji državi (Dunning, 1993, str. 3). So najvišja
oblika vstopa na tuj trg in vključujejo največ tveganja, kot tudi največje možne donose.
Smernice za obravnavanje tujih neposrednih investicij, ki sta jih v letu 1992 pripravila
Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, ugotavljajo, da večji pritoki neposrednih naložb
prinašajo bistvene prednosti svetovnemu gospodarstvu in posebej državam v razvoju (Trtnik,
1999, str. 15). Neposredna naložba (Greenfield investment) je oblikovanje lastnega
proizvodnega ali trgovskega obrata v tujini, s čimer podjetje zadrži popoln nadzor nad
naložbo (Potočnik, 2002, str. 465). Nadzor in aktivna vloga v upravljanju gospodarske družbe
pa sta tudi bistveni značilnosti, ki NTI ločujeta od portfolijskih investicij in ostalih
mednarodnih tokov kapitala (Salvatore, 1998, str. 366; Ethier, 1995, str. 303).
2.4. Zgraditev trajne konkurenčne prednosti
Trgovci na drobno morajo oblikovati in implementirati strategijo podjetja, ki predstavlja načrt
podjetja, kako doseči zastavljene cilje. Ta strategija obsega načrtovanje a) ciljnih trgov in
trgov, kjer podjetje namerava povečati svoj tržni delež, b) dobrin in storitev, ki jih bodo nudili
na teh trgih, in c) kako zgraditi dolgoročno konkurenčno prednost (Levy, Weitz, 2004, str.
19–20, 151). Ko podjetje enkrat vstopi na novi trg, mora graditi na trajni konkurenčni
prednosti, ki mu bo omogočila obstoj na trgu, četudi se bo povečalo število konkurentov in/ali
njihov tržni delež.
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Avtorji (Potočnik, 2002, str. 44; Azevedo, 2004; Levy, Weitz, 2004, str. 151–157; Cox,
Brittain, 1988, str. 33–34) navajajo podobne razloge, ki podjetju lahko prinesejo trajno
konkurenčno prednost, najbolj razširjeno teorijo pa sta podala Levy in Weitz, ki pravita, da
konkurenčne prednosti nekega podjetja lahko temeljijo na a) lokaciji, b) distribuciji in
informacijskem sistemu, c) upravljanju s človeškimi viri, č) zvestobi kupcev, d) storitvah, e)
unikatnih izdelkih in f) povezavi podjetij.
2.4.1. Lokacija
Najpomembnejša za kupca je lokacija, ki prav tako kot distribucija spada med pomembnejše
in dolgoročnejše sestavine trženjskih strategij (Potočnik, 2002, str. 282; Levy, Weitz, 1998,
str. 230; Cox, Brittain, 1988, str. 77–82). Je eden najpomembnejših dejavnikov pri nakupnih
odločitvah potrošnika, pri ocenjevanju možnosti razvoja lokacije in njene dobičkonosnosti pa
se mora trgovec najprej prepričati, ali bo njegov ciljni trg prevzamejo to lokacijo za svojo. Pri
tem je zelo pomembna dostopnost/priročnost lokacije, ki ima dve komponenti: v
makroanalizo je zajet tržni prostor v premeru 2 do 3 km, pri čemer se ocenjujejo ceste ter
naravne in umetne prepreke; mikroanaliza pa se koncentrira na bližnjo okolico, kot so
vidljivost, pretok ljudi in prometa, parkiranje, gneča (ljudi ali avtov) ter vhodni in izhodni del
zgradbe (Levy, Weitz, 2004, str. 237, 248–249).
2.4.2. Distribucija in informacijski sistem
Podjetju omogočita učinkovito poslovanje, če stranka dobi izdelke, ki jih želi, kolikor in kadar
jih želi ter po najnižjih možnih stroških (Levy, Weitz, 2004, str. 156, 308). Izbira tržne poti je
zelo pomembna, saj jo je mnogo težje spremeniti kot na primer ceno ali oglaševanje izdelka in
več kot je ravni na poti izdelka do končnega porabnika, večji so distribucijski stroški. Izbira
tržne poti vpliva tudi na vse druge trženjske odločitve podjetja (Potočnik, 2002, str. 254).
2.4.3. Upravljanje s človeškimi viri
Dobro upravljanje s človeškimi viri pomeni zadovoljne zaposlene, ti pa vplivajo na kakovost
storitev in zvestobo kupcev (Levy, Weitz, 2004, str. 156, 273, 294). Izrednega pomena je
kultura podjetja, ki jo morajo zaposleni med šolanjem (Cox, Brittain, 1988, str. 166,167) in
opazovanjem prevzeti za svojo, prav tako pa se ta kultura prenese iz domačega podjetja na
tista, ki obratujejo v tujini.
2.4.4. Zvestoba kupcev
Podjetje jo lahko doseže na več načinov: s predanimi delavci, unikatnimi izdelki, dobrimi
storitvami, za kar pa mora imeti dobro izdelan načrt zvestobe (Levy, Weitz, 2004, str. 156,
273, 294). Podjetje mora biti osredotočeno na kupca in mora graditi na odnosu z njim (Kotler
et al., 1999, str. 471), pri čemer sta izrednega pomena informacijski sistem in dobra baza
podatkov. Zelo pomembno je tudi merjenje zadovoljstva kupcev in prilagajanje željam
glavnih oz. najbolj profitabilnih kupcev, katerih je treba pritegniti in zadržati tudi z
oglaševanjem (Kotler et al., 1999, str. 476, 489).
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2.4.5. Storitve
Storitve so vse vrste dejavnosti in koristi, ki jih ena oseba lahko ponudi drugi, vendar niso
oprijemljive in se ne dajo izraziti kot nekogaršnja lastnina (Kotler et al., 1999, str. 646).
Težko jih je vzdrževati na visokem nivoju, da pa bi čim bolj zagotovili konsistentnost, morajo
postati del organizacijske kulture (Levy, Weitz, 2004, str. 156, 618). Bistvo storitev je, da
presežejo kupčeva pričakovanja in dajo več, kot je bilo obljubljeno (Kotler et al., 1999, str.
658). Storitve so primarne (prodaja izdelkov) in dopolnilne (dostava, možnost plačila v več
obrokih itd.), kakovost storitev pa je odvisna od ciljnega trga (Cox, Brittain, 1988, str. 196–
197).
2.4.6. Unikatni izdelki
Težko je imeti unikatne izdelke, zato edinstvenost ponudbe trgovci dosežejo predvsem z
lastnimi oz. trgovskimi blagovnimi znamkami (Levy, Weitz, 2004, str. 156, 362). Uveljavile
so se z razvojem velikih trgovskih verig, blagovnic, hipermarketov in nakupovalnih centrov
(Potočnik, 2002, str. 284) in so koristna poslovna odločitev tako za trgovca kot za
proizvajalca izdelka. Proizvajalcu se poveča proizvodnja in hkrati postane manj občutljiv na
sezonska nihanja, trgovsko podjetje pa te izdelke kupuje po nižjih cenah, poveča
razpoznavnost svojega podjetja s trgovsko blagovno znamko in lažje nadzoruje cene,
kakovost in dobavo. Slabe strani so, da trgovske blagovne znamke zaradi cenovne
konkurenčnosti lahko potisnejo kakšne druge blagovne znamke s trga ali da podjetja začno
manj investirati v razvoj novih izdelkov (Cox, Brittain, 1988, str. 102–103).
2.4.7. Povezava trgovca s proizvodnimi podjetji
Povezava trgovca na drobno s proizvodnimi podjetji lahko trgovcu omogoči posebne pogoje
nakupa določenih izdelkov, hitro dobavo ali celo ekskluzivnost prodaje izdelkov v regiji. Za
tovrstne povezave je večinoma potrebno kar nekaj časa (Levy, Weitz, 2004, str. 156).
Tovrstne povezave lahko poimenujemo tudi strateške povezave. Boljše povezave kot jih ima
podjetje doma in v tujini, bolj uspešno bo, četudi se podjetja povezujejo na zelo različne
načine: na temelju izdelkov ali storitev, promocij, logistike ali cenovne politike (Kotler,
Keller, 2006, str. 57).

3. ANALIZA MERCATORJEVEGA POSLOVNEGA OKOLJA
Po teoretičnem delu sledi analiza Mercatorjevega poslovnega okolja, kjer bom pojasnila dva
pomembna pojma (trgovina na debelo in drobno), tej analizi pa sledi predstavitev podjetja
Mercator v Sloveniji in na novih trgih. Predstavljena je tudi analiza primerjav držav
zahodnega Balkana, v katero sem vključila tri države, kjer je Mercator že prisoten, in
Makedonijo, kjer je Mercator prisoten od leta 2005 dalje, vendar ne kot trgovec na drobno,
pač pa kot pravno podjetje, zapisano v sodnem registru.
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3.1. Trgovina na debelo in drobno
Najpomembnejša in najobsežnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na debelo in
drobno z izdelki široke potrošnje. Posamezni pojmi pomenijo naslednje:
• »Trgovina na debelo je nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo in nadaljnja prodaja
tega blaga trgovcem, predelovalcem ali velikim porabnikom doma in v tujini. Blago se
lahko prodaja nespremenjeno ali po obdelavi, pakiranju, prepakiranju, ki je značilno
za trgovino na debelo« (Trgovina v RS, 2006, str. 8). Oskrbuje trgovce na drobno s
potrošnim blagom, prav tako pa tudi zagotavlja dobavo industrijskih dobrin vsem
ostalim panogam, naj bo to kmetijska, industrijska ali storitvena.
Njena glavna dejavnost je posredovanje izdelkov med proizvajalci in trgovci na drobno,
opravlja pa tudi dopolnilne dejavnosti, kot so skladiščenje, pakiranje, sortiranje in dostava
izdelkov končnim kupcem (Potočnik, 2002, str. 269).
• »Trgovina na drobno je nakupovanje blaga ter nadaljnja prodaja tega blaga končnim
porabnikom (za osebno porabo in potrebe gospodinjstev) ali drugim, ki nabavljeno
blago uporabljajo za opravljanje dejavnosti pod določenimi pogoji« (Trgovina v RS,
2006, str. 8). Prihodek trgovine na drobno je po eni strani mera outputa in po drugi
strani kazalec potrošnje gospodinjstev v četrtletnem obdobju.
Je zadnja stopnja v menjalnem procesu in vzpostavlja posredno povezavo med proizvajalci in
končnimi porabniki. Glavna naloga trgovcev na drobno je, da zagotovijo ustrezen obseg in
strukturo ponudbe na dostopnih lokacijah, pravočasno in po primernih cenah (Potočnik, 2002,
str. 274).
Trgovina na drobno je družbenega, političnega in kulturnega pomena, v ekonomskem smislu
pa ena največjih in najpomembnejših industrij v današnji družbi in v zahodnem svetu
zaposluje več ljudi kot proizvodnja (Levy, Weitz, 1996, str. 5). Je skupek poslovnih
dejavnosti in storitev, ki izdelku dodajajo vrednost in ga trgovska podjetja nato ponudijo
potrošniku za osebno ali družinsko končno uporabo. Te poslovne dejavnosti so zagotavljanje
pestre izbire izdelkov, prepakiranje velikih pošiljk v potrošniku prijazne količine oz. embalaže,
skladiščenje blaga in nudenje storitev, ki potrošniku lajšajo nakup (Levy, Weitz, 2004, str. 6).
3.2. Predstavitev podjetja Mercator
Delovanje podjetja Mercator sem razdelila na dva dela: začetek podjetja Mercator in njegova
zgodovina od leta 1949 do leta 2006 in nato Mercator danes, kjer opišem, kaj obsega Skupina
Mercator in kakšen je njen tržni delež ter kakšne so strateške usmeritve Mercatorja, ki se
nanašajo na prihodnje delovanje.
3.2.1. Začetek podjetja Mercator
Zgodovino podjetja Mercator bi v grobem lahko razdelili na sedem obdobij. Prvo se je začelo
leta 1949, ko je Vlada Ljudske Republike Slovenije z odlokom ustanovila trgovsko podjetje
na debelo "Živila, Ljubljana" z osrednjo nalogo razdeljevanja živil, ko je bil nakup mogoč le
na bone. Štiri leta kasneje, s spremembo življenjskih razmer in poslovnih okoliščin, je bilo
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podjetje preimenovano v Mercator, s sedežem v Ljubljani, s čimer je zaključeno prvo obdobje
(Letno poročilo 2005, str. 11; Rudolf, 2001, str. 3).
Drugo obdobje je najdaljše, dolgo kar 37 let, od leta 1953 do 1989, in je skladno s
spremembami ekonomskih, družbenih in poslovnih razmer v državi zahtevalo tudi večje
spremembe organiziranosti podjetja. V tem času so bile Mercatorjeve glavne dejavnosti
trgovina na debelo in drobno ter agroživilska industrija, kmetijska proizvodnja in storitve.
Začetek decembra 1989 je bil ustanovljen Poslovni sistem Mercator, d.d., (Letno poročilo
2005, str. 11; Rudolf, 2001, str. 4) in s tem se zaključi drugo obdobje.
Leta 1990 se začne tretje obdobje, zaznamovano s preoblikovanjem podjetja v »Poslovni
sistem Mercator, d.d.,« in koncernsko organiziranostjo. Proces privatizacije podjetja se je
začel 1993. leta z javno prodajo delnic in končal 1994. leta, ko si je lastništvo podjetja delilo
okoli 63.000 malih delničarjev in državni skladi, določeni z zakonom. 12. oktobra 1995 je bila
družba Poslovni sistem Mercator, d.d., vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani z osnovnim kapitalom v višini 33.442.400.000,00 tolarjev (Letno poročilo 2005, str.
11; Ruzzier, 2002, str. 41).
Četrto obdobje (1995–1998) so zaznamovale spremembe notranje organiziranosti,
prestrukturiranje in prilagajanje evropskim modelom uspešnosti. Prelomno leto 1997 sta
zaznamovala nova, petčlanska uprava s predsednikom Zoranom Jankovićem na čelu in uspeh,
ko se je Mercator razvil v eno najuspešnejših trgovskih podjetij na področju nekdanje
Jugoslavije (Letno poročilo 2005, str. 11).
Peto obdobje delno sovpada s šestim, in sicer se je začelo leta 1999 z utrjevanjem položaja na
domačem trgu in večanjem tržnega deleža. V tem času so v podjetju širili in posodabljali
maloprodajne mreže, vlagali v velike nakupovalne centre po Sloveniji ter se kapitalsko
povezovali in prevzemali druge maloprodajne trgovske družbe v Sloveniji (Letno poročilo
2005, str. 11). Mercator je zaradi svojih pripojitev že nekajkrat prišel pod drobnogled Urada
za varstvo konkurence, kljub temu pa je prejel soglasje Urada za vse pripojitve in ima danes
45,5-odstotni tržni delež (Letno poročilo 2005, str. 7).
Širitev na nove trge se je začela leta 2000, kar je tudi začetek šestega obdobja, ki se še ni
končalo, saj ima Mercator nadaljnje cilje širjenja svojega poslovanja na jugu in vzhodu
evropskega prostora (Ruzzier, 2002, str. 41, Mercator trženjski dnevi, 2005, str. 2). S tem je
podjetje začelo uresničevati svoj strateški cilj širitve v srednjeevropski gospodarski prostor in
je postalo slovenski primer mednarodnega trgovskega podjetja.
Sedmo obdobje delno sovpada s šestim, vendar ju ločijo drugačne osnove, in sicer se sedmo
obdobje začne leta 2006, ko je v Mercatorju prišlo do strateških sprememb (Letno poročilo
2005, str. 12,13). Novembra 2005 je nadzorni svet odstavil predsednika uprave in 1. januarja
2006 je na čelo podjetja stopila nova, štiričlanska uprava z novim predsednikom, Žigo
Debeljakom na čelu. 4. aprila je londonska upravljalna skupina Altima objavila namero za
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odkup največ 24,99 % delnic Mercatorja, s skupno vrednostjo posla 33 milijard tolarjev,
vendar ji je uspelo dobiti manj kot 5 % (vsi bivši člani uprave so delnice prodali). Pri tem se
je postavilo tudi vprašanje, kaj dobijo s tem Britanci in ali ni v ozadju srbska družba Delta,
vendar te špekulacije niso bile razjasnjene (Letno poročilo 2005, Novkovič, 2006, str. 3; P. S.,
D. R., 2006, str. 2–3). V zadnjih letih se močno spreminja tudi lastniška struktura, tista iz leta
2005 je predstavljena v Prilogi 1. Tudi sedmo obdobje še ni končano, vendar se postavlja
vprašanje, ali bo to slovensko podjetje dovolj močno, da se bo uprlo pritiskom tujih
multinacionalk, ki bodo zainteresirane za odkup deležev ali celo za prevzem podjetja.
3.2.2. Mercator danes
Skupino Mercator so v letu 2005 sestavljale trgovske in netrgovske družbe v industrijski,
gostinski in storitveni dejavnosti. Posluje v različnih trgovinskih formatih, kot so nakupovalni
centri (vključujejo hipermarkete), supermarketi, superete, blagovnice in diskonti. Pomemben
del vseh prodajnih površin obsegajo tudi prodajalne tehničnega, tekstilnega in pohištvenega
programa. Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je obvladujoča družba skupine povezanih
podjetij (Skupine Mercator) in ima dvojno nalogo: opravlja trgovsko dejavnost in izvaja
različne koncernske naloge za družbe v skupini. Poslovni sistem Mercator je 1. januarja 2006
zaposloval 9.458 ljudi, cela Skupina Mercator pa 16.372 (Letno poročilo 2005, str. 14–16).
Najpomembnejša in najobsežnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na debelo in
drobno z izdelki široke potrošnje. Tržni delež Mercatorja na slovenskem trgu je bil leta 1997
15,4-odstoten (Rudolf, 2001, str. 3). Mercator je v tem obdobju posloval negativno, 31. 12.
2005 pa je bil njegov tržni delež 45,5-odstoten in posluje z dobičkom, s čimer so v Mercatorju
tudi presegli ciljni tržni delež na domačem trgu (40,00 %) (Letno poročilo 2005, str. 7) .
Eden izmed ciljev, ki si ga je podjetje Mercator zadalo že leta 2001, je bil, da se do leta 2003
uvrsti med 200 največjih trgovskih družb na svetu. »Želi postati pomemben dejavnik v
razvoju srednjeevropskega gospodarskega prostora, ki bo po vseh elementih ponudbe,
kakovosti, organiziranosti, kot tudi rezultatih poslovanja primerljiv z največjimi evropskimi in
tudi svetovnimi trgovskimi verigami« (Rudolf, 2001, str. 3 ). Te cilje pa so v naslednjih letih
le še dopolnjevali in natančneje opredelili.
Mercator pri širitvi na tuje trge ohranja enako razmerje živil in neživil kot v Sloveniji, kar je
60 % živil in 40 % neživil, celotna ponudba Mercatorjevega centra pa vključuje približno
100.000 izdelkov. Ciljni trg so kupci srednjega in višjega dohodkovnega razreda, osnovna
cenovna strategija temelji na vsakodnevno nizkih cenah. Glavna merila za izbiro lokacije so
dostopnost, vidnost, bližina stanovanjskega naselja in radij dogajanja v okolici. Oglašujejo
selektivno, vendar močno, izrednega pomena za pospeševanje prodaje je tudi program
zvestobe kupcev. K tržnemu komuniciranju štejejo tudi osebni odnos in prijaznost zaposlenih
(prodajno osebje je na prvem mestu med storitvami), razpoloženje v prodajalni in vizualno
predstavitev. Zasnova fizičnega okolja v prodajalni temelji na gradnji celostne podobe in
prepoznavnosti (Vodlan, Vida, 2002, str. 12).
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Strateške usmeritve Mercatorja so (Letno poročilo 2005, str. 27, 28):
1. ohraniti vodilni tržni delež v market programu v Sloveniji,
2. postati prvi ali drugi največji trgovec z market programom na trgih Hrvaške, Srbije in
Bosne in Hercegovine,
3. vstopiti ali zagotoviti možnost vstopa na druge trge JV Evrope, kjer obstaja potencial
postati eden od petih vodilnih trgovcev v market programu,
4. razvijati nemarket programe in
5. zagotavljati dobičkonosno poslovanje.
3.3. Mercator na novih trgih
Mercator se je, tako kot mnoge druge trgovske verige pred njim, odločil za geografsko bližnje
trge, na odločitev, kam se širiti, pa sta vplivala tako poznavanje blagovne znamke Mercator
pri kupcih kot tudi nerazvitost trgovine na izbranih trgih (Vodlan,Vida, 2002, str. 9). Pri tem
je rasel organsko (greenfield investicije oz. gradnja nakupovalnih centrov) in s prevzemi
trgovskih verig (tako na Hrvaškem kot v Srbiji). V opisu zgodovine Mercatorja je šesto
obdobje osredotočeno na širitev poslovanja Mercatorja izven meja svoje države, kar je konec
leta 2005 obsegalo tri države (Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina). Je pa bila v letu
2005 ustanovljena tudi podružnica v Makedoniji, vendar do danes še niso zgradili oz. odprli
prodajalne.
Ciljni tržni deleži glede na Letno poročilo 2005 (str. 29) so znašali (slika 2 v Prilogi 2):
Slovenija 40 %, Hrvaška 12 %, Srbija in Črna gora 10 % ter Bosna in Hercegovina 5 %.
3.4. Konkurenca na trgih, kjer posluje Mercator
Pri analizi konkurence v trgovini s pretežno živili, sem imela na voljo različne vire podatkov,
ki so redko skladni. Kjer je bilo možno, sem uporabila podatke zbrane v tržni analizi trga,
naročene s strani Mercatorja.
Na slovenskem trgu Mercator ohranja vodilni položaj trgovca z izdelki vsakdanje rabe v
gospodinjstvu z največjim tržnim deležem; tržni delež Mercatorja je konec leta 2005 znašal
45,5 %, skupaj z Erinimi prodajalnami 48,9 % (Letno poročilo 2005, str. 32). Največji trije
trgovci na slovenskem trgu zavzemajo 82 % trga, skupaj z Erinimi prodajalnami v okviru
Mercatorja pa 85,4 %.
Hrvaška je s približevanjem vstopu v EU eden najbolj zanimivih trgov za vstop, četudi zaradi
visoke zadolženosti ni pričakovati, da bo vstopila istočasno z Romunijo in Bolgarijo.
Trgovina z dobrinami za široko potrošnjo je dobro razvita in konkurenca se povečuje. Pet
največjih trgovcev ima skupaj več kot 40-odstotni tržni delež. Mercator je leta 2005 družbo
Mercator-H, d.o.o. dokapitaliziral v višini 20.146 mio SIT s prevzemi družb Era Tornado,
d.o.o., in Era Trgohit, d.o.o. Tržni delež Mercatorja v letu 2005 so povečali z 2,1 (v letu 2004)
na 2,4 % (Tržna analiza Hrvaške, 2006, str. 4) oz. na 4 odstotke, sodeč po drugih raziskavah
(Letno poročilo 2005, str. 32) in Mercator je po številu trgovin celo na drugem mestu, takoj za
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vodilno hrvaško Konzum Group, ki ima 21,2-odstotni tržni delež. Večje trgovske verige
supermarketov, po tržnem deležu pred Mercatorjem, so še Getro (7,2%), Billa (6,7%),
Kaufland (5,4%), KTC (4,5%) in Kerum (2,5%) (Tržna analiza Hrvaške, 2006, str. 2).
Pričakujejo se vstopi novih internacionalnih trgovcev, med zadnjimi je bil Spar International
(Planet Retail, HR, 2006; IGD, 2005). Na Hrvaškem ima Mercator sedem nakupovalnih
centrov. Nadaljujejo se tudi aktivnosti za pridobivanje novih zemljišč in dokumentacije,
potrebne za gradnjo novih maloprodajnih enot v Zagrebu, Veliki Gorici in Koprivnici (Letno
poročilo 2005, str. 36).
Pritisk konkurence na trgu Srbije je v primerjavi s Hrvaško manjši, vendar nekatere trgovce
vseeno močno skrbi povečevanje konkurence (Hipermarketi v Srbiji, 2003). Vodilne trgovske
verige supermarketov, Maxi (7-odstotni tržni delež 2005), C Market (3,6-odstotni tržni delež
2005) in Pekabeta (1,1-odstotni tržni delež 2005), so v lasti podjetja Delta M (Tržna analiza
Srbija, 2006, str. 5–8). Velik tržni delež ima tudi lokalna trgovska veriga Rodić MB (6% leta
2005), na trgu pa je prisotnih še nekaj večjih trgovcev (Univerexport, Metro, Intermarche,
Veropoulos itd.) (Tržna analiza Srbija, 2006, str. 8–10). Grški trgovec Veropoulos načrtuje
širitev prodajne mreže v Srbiji, dolgoročno celo 10 supermarketov, s skupno investicijo več
kot 30 milijonov EUR (Veropoulos expansion, 2005; Veropoulos u Srbiji, 2005; Glas javnosti,
2002; Belošević, 2003). Podjetje Delta načrtuje investicijo v Makedoniji v vrednosti 113 mio
EUR v letih 2006 in 2007 (Tržna analiza Srbije, 2006, str. 7), strategija širjenja poslovnih
enot pa zavzema vse trge bivše Jugoslavije, razen Slovenije. Gradnjo hipermarketa načrtuje
tudi francoski trgovec Cora. Mercator ima 0,4-odstotni tržni delež in konec leta 2005 so
prisotnost na srbskem trgu okrepili še z Mercatorjevim centrom v Čačku in supermarketom v
Zemunu (Letno poročilo 2005, str. 32). V letu 2006 družba načrtuje odprtje manjšega
nakupovalnega centra v Novem Beogradu, veliko napora pa bodo namenili zagonu trgovin, ki
so jih odprli konec leta 2005. Nadaljujejo se aktivnosti za pridobivanje novih zemljišč in
dokumentacije, potrebne za gradnjo, širitev ali ureditev nakupovalnih centrov v Nišu, Šabcu,
Leskovarju, Valjevem, Kraljevici in Inđiji (Letno poročilo 2005, str. 36). V Srbiji ima
Mercator dva Mercator centra.
Stanje, podobno tistemu na srbskemu trgu, je na trgu Bosne in Hercegovine, kjer je tržni
delež petih največjih trgovcev na trgu ocenjen na 31,6 odstotkov (Planet Retail, BiH, 2006) in
kjer je tržni delež Mercatorja je v letu 2005 po meritvah družbe GfK 2 znašal 1,6 %. Konec
leta 2005 so v Sarajevu odprli Trgovski center Dobrinja, v letu 2006 je bil odprt trgovski
center v Banji Luki, medtem ko je center v Mostarju v gradnji (Interni viri Mercator, 2006;
Letno poročilo 2005, str. 36). Načrtujejo tudi odprtje centrov v Zenici, Čaplini in Brčkem
(Interni viri Mercator, 2006). V Bosni in Hercegovini ima Mercator štiri Mercator centre
(Letno poročilo 2005, str. 32; Interni viri Mercator, 2006). Vodilni položaj na trgu si trenutno
delita Intermarche (11-odstotni tržni delež) in domači trgovec VF Komerc, ki ima malenkost
manjši tržni delež (9,7 %). Pričakuje se vstop in širjenje novih družb iz Slovenije, Hrvaške in
Srbije (Planet retail, BiH, 2006), kar bo dvignilo trgovino na drobno na višjo raven.
2

Gesellschaft für Konzumforschung oz. Growth from Knowledge; nemška organizacija za tržne raziskave, sedaj
četrta največja po svetovnih merilih (GfK, 2006).
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3.5. Razvitost gospodarstev držav, kjer posluje Mercator
Slovenija: Gospodarska rast leta 2005 je dosegla 3,9 %, kar je manj kot leta 2004 (4,6 %),
vendar višje od povprečja evroobmočja (1,7 %) (Statistični urad RS, 2006). Inflacija je bila
leta 2005 (2,5 %) za 3,5 odstotnih točk nižja kot leta 2004 (6 %), zniževanje inflacije pa je
rezultat usklajenih makroekonomskih politik Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije.
Ta restriktivna makroekonomska politika je bila potrebna zaradi izpolnitve zahtev
maastrichtskih konvergenčnih kriterijev za prevzem evra v letu 2007 (Letno poročilo 2005,
str. 32; CIA factbook, SI, 2006), kar je Slovenija v letu 2006 tudi uspela doseči.
Gospodarsko stanje na Hrvaškem je dobro: proračunski primanjkljaj so zmanjšali, stopnja
rasti BDP v letu 2005 je znašala 4 %, inflacija je bila 3,3-odstotna (CIA factbook, HR, 2006).
Privatizacija je že skoraj končana, bančni sektor saniran in devizni tečaj trden, glavne
makroekonomske težave Hrvaške pa ostajajo visok zunanji dolg, visoka brezposelnost (okoli
18 %) in visok zunanjetrgovinski primanjkljaj (CIA factbook, HR, 2006; Letno poročilo 2005,
str. 32). Oktobra 2005 je Hrvaška začela pristopna pogajanja za vstop v Evropsko unijo, kar
med drugim pomeni tudi, da se bo, zaradi prizadevanja za izpolnjevanje kriterijev EU,
gospodarsko stanje v državi še izboljšalo (Planet Retail, HR, 2006; Izvoznookno, HR, 2006).
Pri tečaju HRK je opazna vsakoletna sezonska komponenta: vrednost HRK v poletnih
mesecih zaradi turistične sezone doseže najvišjo vrednost, proti koncu leta pa se postopno
znižuje (Letno poročilo 2005, str. 32).
V Bosni in Hercegovini so v letu 2005 nadaljevali z gospodarskimi reformami, katerih cilj
sta predvsem poenostavitev in izboljšanje učinkovitosti delovanja gospodarstva (Letno
poročilo 2005, str. 32). Največji problem v državi predstavljata visok proračunski primanjkljaj
in visoka brezposelnost, prav tako pa proces privatizacije poteka (pre)počasi (CIA factbook,
BH, 2006; Planet Retail, BH, 2006). V začetku letošnjega leta je začel veljati davek na
dodano vrednost (Letno poročilo 2005, str. 32). Gospodarska rast je v letu 2005 znašala 5,7
%, kar je 1,7 % odstotka več kot leta 2004, medtem ko za leto 2006 napovedujejo 5,5odstotno rast (Izvoznookno, BH, 2006). Inflacija je leta 2005 znašala 2,8 % (oz. 4,4%, sodeč
po podatkih CIA factbook, 2006), v letu 2004 pa le 1,0 % (Letno poročilo 2005, str. 32).
Vzpodbudna novica pa je, da je trgovina na debelo in drobno v zadnjih štirih letih bila na
drugem mestu oz. prvem mestu v deležu skupne dodane vrednosti, prav tako pa ta delež vsako
leto narašča (Statistična poročila BH, 2004, str. 2).
Črna gora se je junija 2006 odcepila od Srbije, kar se bo še pokazalo v vplivu na
gospodarstvo, ti podatki pa se nanašajo na leto 2005, ko je bila to ena država. Srbija si
trenutno prizadeva za podpis stabilizacijskega pakta, kar so tudi prvi koraki za pristop k EU
(CIA factbook, SR, 2006). V letu 2005 je Srbija uspela zmanjšati zunanjetrgovinski
primanjkljaj, toda inflacija (15,5 %) in brezposelnost (31,6 %) ostajata politični in ekonomski
problem (CIA factbook, SR, 2006). Centralna banka Srbije je zato izvajala restriktivno
denarno politiko, njen cilj za leto 2006 pa je znižati inflacijo na manj kot 10 % (Letno
poročilo 2005, str. 32). V letu 2005 so uvedli davek na dodano vrednost, ki je povzročil
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močno povečanje davčnih prihodkov. Od leta 2000 je gospodarska rast med 2 % in 8 %
(Statistična poročila SR, 2005, str. 4), 4,6-odstotna v letu 2005 (Planet Retail, SR, 2006),
vendar je to rast z zelo nizke osnove, kar pomeni, da bo trajalo še desetletje, preden se bo
Srbija približala evropskemu standardu. Mednarodni denarni sklad (IMF) je še posebej
zaskrbljen zaradi naraščajoče inflacije in velikega zunanjetrgovinskega neravnovesja, prav
tako pa je viden le majhen napredek v prestrukturiranju industrije in privatizaciji podjetij
(Izvoznookno, SR, 2006).
Vsi trgi bivše Jugoslavije imajo nekaj skupnih značilnosti, in sicer slabo delujoče
administrativne organe, slab pravosodni sistem in neugodno zakonodajo, naraščajoče
oblikovanje družbenih razredov, relativno visoko brezposelnost in nizko kupno moč. Slednje
ne omogoča visoke potrošnje in se kaže v veliki cenovni občutljivosti kupcev, kot tudi v tem,
da velik del dohodka namenijo osnovnim življenjskim potrebščinam, predvsem živilom.
Vendar se situacija povsod izboljšuje, kar je zaradi priprav na vstop v EU najbolj vidno na
Hrvaškem.
3.6. Razvoj držav zahodnega Balkana
Države zahodnega Balkana so eni najhitreje rastočih in razvijajočih se trgov Evrope. Veliko
podjetij razmišlja o naložbah na tem področju, prav tako pa so te države tudi pod
drobnogledom velikih evropskih in svetovnih organizacij, kot so Mednarodni denarni sklad
(IMF), Svetovna banka (WB), Evropska banka za obnovo in razvoj (EBCD) in mnogo drugih.
Za to diplomsko nalogo je pomembna raziskava, ki jo je decembra 2005 zaključil Eurostat, o
razvoju zahodnega Balkana 3 v letih 2004 in 2005. V naslednjih tabelah lahko vidimo stopnje
rasti v trgovini na debelo in drobno v omenjenih državah glede na prejšnje leto.
V Tabeli 1 (original v Prilogi 3) vidimo stopnje rasti v trgovini na debelo v treh državah
zahodnega Balkana in v tabeli 2 (original v Prilogi 4) stopnje rasti v trgovini na drobno v
štirih državah zahodnega Balkana, in sicer za štiri četrtletja v letu 2004 in prvo polovico leta
2005. Primerjave med obdobji so relativne in ne v absolutnih številkah.
Tabela 1: Indeks prihodka v trgovini na debelo v državah zahodnega Balkana, 2005
Indeks prihodka v trgovini na debelo
Č1-04
Č2-04
Č3-04
Č4-04
Č1-05
Č2-05
EU-25
2.4
5.1
5.3
5.2
5.5
6.8
BA
36.5
50.1
35.9
36.8
21.8
25.7
HR
3.0
- 3.3
- 3.6
0.5
2.0
5.6
MK
3.9
20.9
23.6
23.7
10.3
2.3
Vir: Behrens, 2006, str. 5. Priloga 3, Slika 3.

3

Države zahodnega Balkana so: Albanija (AL), Bosna in Hercegovina (BA), Hrvaška (HR), Makedonija (MK)
in Srbija ter Črna gora (CS) (Kosovo (XS)).
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V Bosni in Hercegovini je bila v obdobju proučevanja dvoštevilčna rast, medtem ko je bila v
Makedoniji precejšnja v letu 2004, vendar je močno upadla v letu 2005. Hrvaška je beležila
precej manjšo rast v analiziranem obdobju, vendar je v tem času prešla iz negativnih v
pozitivne rezultate.
Tabela 2: Indeks prihodka v trgovini na drobno v državah zahodnega Balkana, 2005
Indeks prihodka v trgovini na drobno
Č1-04
Č2-04
Č3-04
Č4-04
Č1-05
Č2-05
EU-25
3,0
3,1
2,8
2,5
2,0
1,7
BA
22,8
42,4
45,5
40,4
48,5
50,0
HR
10,5
8,3
9,3
8,9
3,1
6,7
CS (XS)
17,6
22,6
33,7
38,1
49,4
59,4
MK
5,3
3,8
4,5
6,6
5,3
14,7
Vir: Behrens, 2006, str. 6. Priloga 3, Slika 4.
Kazalec prihodkov od prodaje blaga v trgovini na drobno (turnover index) za Hrvaško in
Makedonijo je v opazovanem obdobju kazal pozitivne rezultate, kljub nihanjem navzgor in
navzdol, medtem ko sta Bosna in Hercegovina in Srbija v istem obdobju beležili celo
dvoštevilčno in ves čas naraščajočo rast (izjema je zadnje četrtletje Bosne in Hercegovine leta
2004). Pri Makedoniji je rast prihodkov v trgovini na drobno najmanjša, vendar narašča.
Zelo zanimivo raziskavo v sektorju trgovine na drobno vsako leto opravi A.T. Kearney. S
pomočjo makroekonomskih kazalcev in prilagojenih spremenjljivk je razvil GRDI oz. Global
Retail Development Index, ki je kazazalec razvitosti trgovine na drobno. V raziskavo
zajamejo 30 držav, ki so najbolj privlačne za investicije v ta sektor. Spremenljivke, ki jih
uporabljajo za meritev privlačnosti države za investicije v trgovino na drobno so politično
tveganje, privlačnost trga, zasičenost trga in časovni pritisk za vstop na trg. Zanimivo je, da so
bili leta 2005 najblj zanimivi trgi v Vzhodni Evropi, in sicer jih je med 30 izbranimi državami
polovica iz Vzhodne Evrope. Med nove in privlačne trge v letu 2005 sta se uvrstili tudi
Makedonija in Bosna in Hercegovina. Najbolje uvrščena med državami Zahodnega Balkana
je Slovenija (na 5. mestu), sledijo pa Hrvaška (7. mesto), Makedonija (16. mesto) ter Bosna in
Hercegovina (20. mesto). Srbija ni uvrščena med te države, Makedonija ter Bosna in
Hercegovina pa sta se že prvo leto s tem kazalcem dobili dobro oceno in dobro uvrščenost na
lestvici držav (Atkearney, 2005). Zanimivo je tudi, da je časovni pritisk za vstop na trg
največji na Hrvaškem, sledi Bosna in Hecagovina, nato Makedonija in nazadnje Slovenija.
Raziskava A. T. Kearney je predstavljena v Prilogi 4.
Primerjava ravni cen na zahodnem Balkanu v letu 2003
Leta 2003 je ECP (European Comparison Programme) 4 opravil raziskavo primerjav ravni
cen v petih (teh istih) državah zahodnega Balkana (brez Kosova (XS)). V to raziskavo je
poleg petih zahodnih balkanskih držav vključil še 31 drugih držav: 25 članicah EU, Bolgarijo,
4

ECP deluje v okviru organizacije Eurostat.
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Romunijo, Turčijo, Islandijo, Norveško in Švico. Ravni cen so enkrat primerjali s povprečjem
cen EU (EU-25 = 100) (Auno, 2005, str. 1–2) in drugič s povprečjem cen v Ljubljani
(Ljubljana = 100). Rezultati raziskave so v Prilogi 5. Ena raziskava je bila opravljena
spomladi, ko so zbirali cene hrane, pijače in tobaka, in druga jeseni, ko so zbirali cene obleke
in obutve. Iz raziskave lahko vidimo, da so najnižje cene v Makedoniji, kar je bilo
pričakovati, saj je Makedonija med bivšimi državami Jugoslavije najmanj razvita.
Zanimiva pa je tudi analiza cen, ki so jo MBA-študentje, pod mentorstvom prof. Nade Zupan
leta 2001 naredili v Makedoniji. V njej so ugotovili, da so cene živil slovenskega porekla
(Perutnina Ptuj, Gorenjka, Ljubljanske mlekarne, Droga, Fructal), kot tudi pijač (Union in
Kolinska) v Makedoniji veliko nižje kot v Sloveniji (trgovine Era), medtem ko so cene
izdelkov za osebno nego in dom dražje (Zupan et al., 2001, str. 67).
Med regijami v Evropi so velike razlike v načinu potrošnje oz. količini denarja, ki ga
potrošniki namenijo za živila in neživila. Največja razlika je ravno med Zahodno in Vzhodno
Evropo – v prvi regiji namenijo v povprečju 40,9 % celotne potrošnje za živila, v Vzhodni
Evropi pa kar 74,3 % (povprečje cele regije) (IGD, 2005, str. 23). Na bolj razvitih in zrelih
trgih je odstotek celotne potrošnje v TND ponavadi majhen, kar se da razložiti s tem, da je
tam višji življenjski standard (bolj premožni ljudje), kot tudi višji razpoložljivi dohodek, ki ga
lahko porabijo za kaj več kot samo zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb, kot so živila
(IGD, 2005, str. 27). Z razvojem trga se najprej poveča potrošnja za živila, nato pa potrošnja
za neživila, kar se tudi kaže na vseh trgih, ki so bili in so v tranziciji, in tovrstni razvoj se
pričakuje na trgih Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. Ravno majhna potrošnja za
živila v teh državah (v primerjavi z npr. povprečjem Centralne Evrope – 41 % oz. 821
EUR/prebivalca (IGD, 2005, str. 26)) je največje okno priložnosti, ki pa ne bo dolgo odprto.
Med državami, vključenimi v Tabelo 2 (na str. 16), imata le Slovenija in Hrvaška nekaj večjo
potrošnjo za neživila, v vseh ostalih državah pa je ta zaenkrat še zelo majhna. Če bi primerjali
regije ali mesta znotraj države, bi sicer spet prišli do precej drugačne slike, vendar takih
podatkov ni bilo na voljo.
3.7. Strategija širjenja na tuje trge
Za Mercator sta bila glavna razloga za širitev na tuje trge zasičenost domačega trga in pravne
omejitve za rast tržnega deleža. Vizijo širjenja na trge JV Evrope ima zelo močno. Javnosti je
predstavljena v letnem poslovnem poročilu in na trženjskih dnevih, ki potekajo vsako leto
februarja. Primarni cilj v letu 2006 je utrditi položaj na že obstoječih trgih, kot tudi proučiti
možnosti in analizirati priložnosti za morebitno širitev na trgu Makedonije (Letno poročilo
2005, str. 87).
Pri odločanju, kam in kako se bo Mercator širil, je treba upoštevati tudi strategijo vstopa
Mercatorja na nove trge v letu 2005, ki se je razvijala skladno z naslednjimi smernicami
(Tržna raziskava, 2005, str. 1):
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Na nove trge jugovzhodne Evrope vstopa s prodajnim formatom velik Mercator center,
ki poleg velikega hipermarketa vključuje tudi Mercatorjev B-program (specializirane
verige razen formata Hura! Diskont) in izredno kakovostno in privlačno ponudbo
dopolnilnih programov partnerjev (tekstil, obutev, storitve – gostinski lokali), če ga v
mestu še ni oziroma obstaja potencial. Poudarek je na izgradnji velikih nakupovalnozabaviščnih centrov.
Vstopa v glavna mesta držav ali pa v regijska središča z zadostnim številom
prebivalcev v zaledju in kupno močjo nad povprečjem oziroma v povprečju glede na
nivo države.

V prvi fazi se na novih trgih postavi moderno nakupovalno središče, v prenovah po
določenem času, pa se vključujejo inovacije, ki so se na domačem trgu izkazale za uspešne in
ki lahko za Mercator na trgu prinesejo konkurenčno prednost. Gre za pravilen in previden
pristop k investicijam, ki sledi razvojni dinamiki posameznega trga in pričakovanjem kupcev,
hkrati pa Mercatorju omogoča, da postane na vseh trgih generator inovacij (Interni viri
Mercator).
V tabeli 3 so združeni podatki o maloprodajnem trgu petih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije
in Črne gore (v času analize je to bila še ena država), Bosne in Hercegovine in Makedonije.
Tovrstni podatki so mi bili na voljo iz večih virov, najbolj celovito pa so bili predstavljeni v
IGD, zato sem se odločila uporabiti te podatke. Namen tabele je, da bralec dobi širšo sliko o
državah zahodnega Balkana – trgih, kjer je Mercator že prisoten, in trgu Makedonije, kjer se
Mercator pripravlja na vstop. Več o makedonskem trgu je povzeto v četrtem poglavju, ki poda
širšo sliko na podlagi opravljenih analiz.

4. ANALIZA MAKEDONIJE
Na koncu tretjega poglavja nam tabela 3 poda prve informacije o trgu Makedonije, ki jih bom
v tem poglavju razširila z analizo: 1) zunanjega okolja, 2) trgovine na drobno v Makedoniji in
3) konkurentov v trgovini na drobno na trgu Makedonije, 4) načini vstopa na trg Makedonije
in nazadnje s 5) SWOT -analizo.
4.1. Zunanje okolje
Za podjetje sta pomembni tako notranje kot zunanje okolje, v katerih deluje. Notranje okolje
oz. mikrookolje nekega podjetja vključuje (Kotler et al., 1999, str. 146, 150) dobavitelje,
posrednike, kupce, konkurente in javnost (vlada, zaposleni, mediji itd.) oziroma (Azevedo,
2004) resurse, ki se združujejo v sposobnosti podjetja in so lahko temelj za trajno
konkurenčno prednost. V zunanje okolje neke države spadajo (Kotler et al., 1999, str. 151,
Azevedo, 2004) socio-demografsko in fizično, politično, ekonomsko, naravno, tehnološko in
kulturno okolje. V tem delu se bom osredotočila na zunanje okolje oz. trg Makedonije, pri
čemer sem se namesto naravnega in tehnološkega okolja odločila opisati pravno okolje trga.
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Tabela 3: Podatki o drobnoprodajnem trgu v državah zahodnega Balkana, 2005
A
Bruto
B
D
Število
Trgovina na
C
družbeni
Izdatki za izdelke za
Izdatki za
CELOTNA
drobno
DRŽAVA
prebiIzdatki za živila v TND
široko potrošnjo v TND
neživila v
proizvod
POTROŠNJA
valcev
(TND)
(BDP)
TND
A = B+C+D
Mio EUR
milijarde EUR milijarde
milijarde %
EUR milijarde %
EUR milijarde
EUR na
EUR
na
EUR
EUR
celotne na
EUR
celotne na
EUR
preb.
preb.
TND
preb.
TND
preb.
2.0 25,9 12.962
13,4 6.716
8,2
4,1
50 % 2.054
3,3
40 % 1.643
0,8
Slovenija
4,4 27,5
6.200
16,7 3.761
8,3
4,1
49 %
924
3,7
44 %
832
0,4
Hrvaška
4,2
6,5
1.552
2,5
609
1,4
1,1
77 %
258
1,1
77 %
259
0,0
Bosna in
Hercegovina
8,1 18,2
2.243
12,3 1.523
4,1
3,7
91 %
461
3,7
91 %
461
0,0
SRBIJA IN
ČRNA
GORA
Makedonija

2,1

4,4

2.141

3,3 1.588

1,3

Vir: IGD, 2005, str. 20, 23, 26, 28, 31–32.
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0,7

58 %

353

0,7

58 %

353

0,0

4.1.1. Socio-demografsko in fizično okolje
Makedonija je jugovzhodna evropska država, ki meji na Grčijo, Bolgarijo, Srbijo in Albanijo,
med katerimi je s svojimi 25.713 km2 (Statistični urad RS, 2006) najmanjša. Osmega
septembra 1991 je s 2.033.964 (Statistični urad RM, 2006) prebivalci postala samostojna
republika, julija 2005 pa je bilo ocenjeno, da je številka narasla na 2.045.262, kar je manj kot
pri popisu iz leta 1994, ko naj bi bilo 2.075.196 prebivalcev (Macedonia facts, 2006). Kratka
zgodovina Makedonije je predstavljena v Prilogi 6, tabela popisov prebivalstva pa je v Prilogi
7. Starostna struktura pokaže, da je mladih (0–14 let) dvakrat toliko kot starejših občanov (več
kot 65 let), in sicer 10,8%, in da je skoraj polovica prebivalstva mlajša od 30 let. Rast
prebivalstva je skromna, 0,26-odstotna (CIA factbook, RM, 2006), ženske živijo dlje od
moških (Macedonia facts, 2006).
Večja mesta, tj. mesta z več kot 50.000 prebivalci so Skopje, Srumica, Struga, Gostivar,
Ohrid, Tetovo, Kumanovo, Prilep, Veles in Bitola (Popis prebivalstva RM, 2002, str. 21).
Mesta so označena tudi na zemljevidu Makedonije (Slika 1, str. 21) in v Prilogah 8 in 9. Popis
prebivalstva 2002 (Priloga 11) je pokazal, da v Makedoniji živi 64,2 % Makedoncev, 25,2 %
Albancev, 3,9 % Turkov, 2,7 % Romunov, 1.8 % Srbov in 2.2 % ostalih narodnosti. 32,4 %
ljudi se je opredelilo za pravoslavce, 16,9 % za sunitske muslimane in 50,5 % prebivalstva se
versko ni opredelilo (Statistični urad RM, 2006). V makedonski ustavi so številna določila o
varstvu manjšin; v Makedoniji je najštevilnejša albanska manjšina. Prva neodvisna
makedonska pravoslavna cerkev je bila ustanovljena 1952. leta.
Slika 1: Makedonija in sosednje države

Vir: Macedonia facts, 2006
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Osemletna osnovna izobrazba je obvezna. Izobraževanje je brezplačno in stroške krije država,
ki prav tako subvencionira prehrano in nastanitev dijakov in študentov (Macedonia facts,
2006). Univerzitetno izobrazbo ima 12,6 % prebivalcev, od katerih je 5,6 % (17.669)
nezaposlenih (2004) (Interni viri Mercator, 2006) 5 . Uradni jezik je makedonski, prva
makedonska slovnica je bila izdana leta 1946. Jeziki, ki se uporabljajo v manjšinah, so
albanščina, turščina in srbščina (Izvoznookno, RM, 2006; Macedonia facts, 2006). Pišejo v
cirilici.
Kot v vseh razvitih državah tudi tu uporabljajo različne tipe telekomunikacije, kjer je popis
prebivalstva 2002 pokazal, da stacionarne telefone uporablja 560.000 prebivalcev, mobilne
830.000 (podatek iz leta 2005) in internet 100.000 prebivalcev (podatek iz leta 2005) (CIA
factbook, RM, 2006; Statistični urad RM, 2006). Ponudnik fiksnih telefonskih storitev je
privatizirana družba “Macedonian Telecommunications” (MT) ki je imela konec leta 2001
538.507 uporabnikov. Ponudnik mobilnih storitev je Mobimak, ki je v lasti MT, pred kratkim
pa je začel delovati tudi drugi mobilni operater, grško podjetje Kosmofon. Glavni ponudnik
internetnih storitev je makedonski Telekom, od leta 2002 so tudi drugi ponudniki. Skoraj vsa
ministrstva, banke in ostale ustanove že imajo svoje portale (Izvoznookno, RM, 2006). Pošta
iz Slovenije v Makedonijo potuje 3 do 5 dni, med kurirskimi servisi pa je prisoten tudi DHL.
Imajo 3 javne televizije in 5 javnih radijskih postaj. Te predstavljajo najmočnejši medij v
državi. Vsaka občina ima svojo radijsko (morda tudi televizijsko) postajo. Tiskajo 112
časopisov, od katerih so najpomembnejši Dnevnik, Macedonia Globe, Makedonsko Sonce,
Makfax, Nova Makedonija, Puls, Utrinski vesnik, Vest in Macedonia Breaking News –
Einnews (časopis je v angleščini) (CIA factbook, RM, 2006; Statistični urad RM, 2006;
Izvoznookno, MK, 2006).
Z vidika logistike in distribucije razpolagajo s 17 letališči, od tega 10 asfaltiranih, mednarodni
letališči pa sta v Ohridu in Skopju. Država je prepredena še s 700 km železniških prog in
5.540 km asfaltiranih cest (Macedonia facts, 2006). Najbolj poceni in enostaven način
prevoza blaga v Makedonijo in po njej je preko cestnega omrežja. Na trgu so različna podjetja,
ki se ukvarjajo z organizacijo in prevozom blaga. Prisotnih je več uvozno-izvoznih podjetij, ki
se delijo v tradicionalna, dolgo prisotna in novoustanovljena podjetja, ki so relativno majhna,
ter 350 špediterjev, ki niso specializirani za določene sektorje. Na področju distribucije blaga
sta najbolj znani makedonski podjetji MAKOŠPED (podjetje, ki izvaja vse vrste prevoza) in
BETAŠPED (organizacija distribucije blaga povsod po Evropi) (Izvoznookno, MK, 2006).
Makedonija je po velikosti in številu prebivalstva zelo podobna Sloveniji, prav tako je
podoben tudi njen izobraževalni sistem, uporabljajo iste tipe komunikacij, vendar na strani
potrošnikov velik problem predstavljata počasen prodor uporabe interneta in kreditnih kartic,
slednjih ne uporabljajo predvsem zaradi zlorab (US doing business in Macedonia, 2006, str.
8). Narodnostna in verska sestava pa sta močno podobni trgu Bosne in Hercegovine, kjer je
Mercator tudi že prisoten.
5

Nekaj več podatkov je tudi v Prilogi 10
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4.1.2. Politično okolje
Poglavitno žarišče notranjih sporov in napetosti v obdobju po pridobljeni neodvisnosti
predstavljajo zahteve albanske manjšine po enakih pravicah, kot jih ima makedonsko
prebivalstvo. Spori med Makedonci in Albanci so leta 2001 privedli do skoraj leto dni
trajajočih vojaških spopadov, ki so se po posredovanju mednarodne skupnosti s podpisom
Ohridskega mirovnega sporazuma in sprejetjem ustavnih amandmajev, ki zagotavljajo
albanskemu prebivalstvu več pravic, umirili (Izvoznookno, MK, 2006; CIA factbook, RM,
2006). Septembra 2002 je na parlamentarnih volitvah zmagala skupina strank Skupaj za
Makedonijo, s stranko SDSM Branka Crvenkovskega na čelu; ta je konec aprila 2004 zmagal
na predčasnih predsedniških volitvah (Izvoznookno, MK, 2006). Njihov vodilni cilj je
pridružitev Evropski Uniji (EU). Aprila 2001 so podpisali Stabilizacijsko-asociacijski
sporazum in komplementarni Pakt stabilnosti za JV Evropo (ustanovljen 30. 7. 1999, MZZ,
2006), marca 2004 pa so dali vlogo za polnopravno članstvo (Worldbank, external countries,
2005). Od 16. decembra 2005 dalje deluje nadzorni organ EUPAT (EU Police Advisory
Team), ki ga je EU ustanovila, da bi lažje implementirali potrebne spremembe za vstop v EU
tudi na lokalnem nivoju (EU enlargement, 2006). Odločitev za vstop v EU podpirajo tudi vse
stranke opozicije in upajo, da bo Makedonija postala polnopravna članica leta 2010
(Worldbank, external countries, 2005). Sedanji premier je Nikola Gruevski (od 28. 7. 2006
dalje), ki je po zadnjih parlamentarnih volitvah julija 2006 zamenjal Vlado Bučovskega
(stranka VMRO-DPMNE je dobila največ, 32.5% glasov). Predsedniške volitve bodo leta
2009 (CIA factbook, RM, 2006).
Republika Makedonija se je Svetovni Banki in Združenim narodom pridružila leta 1993, 2003
pa tudi Svetovni trgovinski organizaciji (US Department MK, 2006). Svetovna Banka je
Makedoniji nudila več vrst pomoči, med drugim tudi prilagojeni program za leta med 2004 in
2006, imenovan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). Ta program
temelji na izboljševanju makroekonomskega menedžmenta in pospeševanju strukturnih
reform (Jepson, 2002) v Makedoniji.
Velik problem v državi je pojav »bega možganov«, saj veliko visoko izobraženih
makedonskih državljanov išče načine, da bi začeli življenje v drugih državah, četudi je za
večino zelo težko dobiti vizo za EU (Jepson, 2002). Povečalo se je število ljudi, ki naprošajo
za vizo za Bolgarijo, ki se bo EU pridružila leta 2007 in od koder bi bilo kasneje lažje priti v
druge države EU. To seveda ni vzpodbudno za tako mlado državo, vendar ljudje ne najdejo
optimizma ob sedanji politični nestabilnosti in dolgoročnih vladnih načrtih o ekonomskih
spremembah.
Zdi se, da so se etnični konflikti v Makedoniji umirili in da je država na dobri poti k uvajanju
sprememb, potrebnih za vstop v EU. Kako uspešni bodo pri tem, bo pokazal čas, v zadnjih
šestih letih pa Makedonija prejema kar nekaj finančne in politične (svetovne) podpore. S
približevanjem EU in NATU izboljšujejo prilagajanje zakonodaje in reform na monetarnem in
pravosodnem področju (MF, 2006), reševanje problemov brezposelnosti, sive ekonomije,
korupcije itd.
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4.1.3. Pravni sistem
Pravni sistem spada v rimsko-germansko pravno družino (kontinentalno pravo), tako kot v
Sloveniji. Novo ustavo, ki je tudi najvišji pravni akt v Makedoniji, so sprejeli 17. novembra
1991 in zagotavlja vladavino prava, demokratični sistem in temeljne človekove pravice in
svoboščine. Poznajo ustavno sodno presojo zakonskih aktov.
Vsi, ki se odločajo za investicije v Makedoniji, se bodo soočili z veliko birokracije, s šibkim
pravosodnim sistemom in visoko stopnjo korupcije. V pravosodnem sistemu se pripravlja
veliko reform, zaenkrat pa so sodni procesi počasni, neučinkoviti in pod vplivom političnih
pritiskov ter korupcije, kar včasih močno otežuje uveljavljanje pogodb. Pravni sistem ni
primerljiv z evropskim pravnim redom in mnogi zakonov ne spoštujejo (US doing business in
Macedonia, 2006, str. 36). Makedonija je podpisala konvencijo OECD za boj proti korupciji
(US Department MK, 2006), vendar četudi so potrebni zakoni sprejeti, je implementacija
slaba in javnost načeloma vidi policijo, sodišča in zdravstveni sektor kot najbolj pokvarjene
državne institucije. Raziskava Transparency International je Makedonijo glede na stopnjo
korupcije v 133 državah postavila na 106. mesto. Prav tako hud podatek pa je, da 88,6 %
vprašanih verjame, da je vlada glavni nosilec prevar (Jepson, 2002).
CIA ocenjuje, da je slabo gospodarsko stanje države pravi raj za kriminalne aktivnosti in
gospodarsko korupcijo (več v Prilogi 12). Prav tako je pomembno središče za razpečevanje
droge in pranje denarja. Bivši predsednik države Boris Trajkovski je tako opisal stanje v
državi: “Balkan še danes ni varen, niti ni prostor za dostojno življenje. Obkroženi smo z
veliko količino orožja in ljudmi, ki bogatijo na račun tihotapstva, korupcije in umorov”
(Jepson, 2002).
Patenti in blagovne znamke
Zakon o industrijski lastnini je pričel veljati leta 1993. Zakon ureja pridobivanje pravic iz
intelektualne lastnine (patente, blagovne znamke, trgovske znamke, vzorce, modele in skice).
Za izvajanje zakona skrbi Urad za zaščito intelektualne lastnine. Makedonija je od leta 1993
članica Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property
Organization–WIPO), leta 1994 pa je postala članica Stalnega komiteja za intelektualno
lastnino pri WIPO. Preprečevanje kršitev zakona pa se ne izvaja v zadostni meri
(Izvoznookno, MK, 2006).
Konkurenčno pravo
Zaradi nizke stopnje povezanosti trgovcev med seboj konkurenčni zakoni ne igrajo
pomembne vloge na nacionalnem prehrambnem trgu v trgovini na drobno. To dejstvo se bo
seveda spremenilo, ko bodo na makedonskem trgu enkrat prisotna tudi druga mednarodna
podjetja in bodo domača podjetja začela lobirati pri vladi (US doing business in Macedonia,
2006, str. 31).
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Stvarnopravni predpisi
V Makedoniji Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RM, Nos. 53/01, 97/01) ureja prodajo
stavb in zemljišč, katerih lastnik je država. Prodaja se izvrši z javno dražbo ali direktno
prodajo, vendar zakon natančno določa pogoje, kdaj je možna direktna prodaja. Eden od teh
pogojev je, da ima eden od lastnikov več kot 51-odstotni delež (Government MK answers,
2005, str. 1–2). Zakon o ekspropriaciji 6 (sprejet junija 2004) ureja razlastitev lastnine in
pravice, ki jih ima lastnik na zemlji, stavbi ali drugih objektih, za gradnjo in izvajanje drugih
del, ki so v javnem interesu, vzpostavljanje javnega interesa in določanje primernega
nadomestila za razlaščeno nepremičnino. Večinskim lastnikom in solastnikom zemljišča (51%)
omogoča, da oblikujejo celovito zemljišče in izpeljejo investicijo (Government MK answers,
2005, str. 10–12, 14). Zakon o privatizaciji državnega premoženja pravi, da so pri dajanju
ponudb za komplete delnic, katerih lastnik je vlada, vsi tuji investitorji upravičeni do enakih
pravic kot domači. Ni nobenih preprek, ki bi ovirale tuje investitorje v procesu privatizacije
domačih podjetij (US Department MK, 2006).
Pravni sistem je morda najbolj problematično področje v zunanjem okolju Makedonije.
Zakonski predpisi urejajo praktično vse, kar nedvomno daje vtis urejenosti in občutek
zaupanja v sistem, po drugi strani pa vsi poslovni priročniki, kot tudi informativne brošure o
Makedoniji opozarjajo na visoko raven korupcije in probleme z uveljavljanjem pogodb (US
doing business in Macedonia, 2006, str. 2).
4.1.4. Ekonomsko okolje
Gospodarstvo
Leta 2004 je BDP imel nominalno vrednost 4.336,9 milijonov EUR. Glede na prejšnje leto je
realno zrasel za 4,1 %, nominalno pa za 5,5 % (Statistični urad RM, 2006). Struktura BDP-ja
za leto 2004 je bila taka: predelovalna industrija (15,0 %), trgovina na debelo in drobno,
posredništvo (13,6 %) in A-kmetijstvo, lov in gozdarstvo (11,3 %). Največjo nominalno rast
dodane vrednosti je bilo leta 2004 opaziti v sektorjih trgovina na debelo in drobno,
posredništvo (27,3 %), in finančno posredništvo (22,9 %) (Statistični urad RM, 2006).
Osnovni makroekonomski kazalci so prikazani v Prilogi 13.
Poslovna dejavnost
Do konca leta 2005 je Statistični urad v Makedoniji beležil 175.557 poslovnih subjektov.
38,2% teh so državna podjetja, 41,4 % trgovska podjetja, 11,9 % samostojnih podjetnikov in
8,5 % drugih (državna uprava, uradi lokalne oblasti, politične stranke, združenja, organizacije
in drugo).
Pri ustanavljanju poslovnih subjektov je bilo 95,8 % domačega kapitala, 2,3 % mešanega in
1,9 % tujega. Gledano po lastništvu je največ poslovnih subjektov v privatni lasti, in sicer
90,0 %, nedefiniranih 4,6 %, v družbeni lasti 3,0 %, mešanih 1,1 %, zadruge 1,0 % in
državnih 0,3 %. 37 % vseh poslovnih subjektov je v Skopju, sledijo pa druga večja mesta v
6

Ekspropriacija – razlastitev, kot nasilen ukrep državnih oblasti, namenjen v splošno korist.
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Makedoniji: Bitola 6,3 %, Kumanovo 4,3 %, Prilep 4,0 %, Tetovo 3,9 %, Strumica 3,8 %,
Ohrid 3,7 % (Statistični urad RM, 2006).
Sodeč po glavni dejavnosti, je največ poslovnih subjektov registriranih na področju trgovina
na debelo in drobno, posredništvo 50,8 %, v proizvodnji 12,0 %, v sektorju promet,
skladiščenje, zveze 9,6 %, v sektorju družbene, socialne in osebne storitvene dejavnosti 7,3 %,
gostinstvu 4,7 %, v sektorju nepremičnine, najem, poslovne storitve 4,5 %, v gradbeništvu 4,5
%, kmetijstvo, lov in gozdarstvo 2,8% itd. (Statistični urad RM, 2006).
Privatizacija podjetij
V Makedoniji je bilo do konca decembra 2003 privatiziranih 1.687 podjetij, okoli tretjina od
teh izhaja iz predelovalne industrije, četrtina iz kmetijskega sektorja, petina pa iz trgovine. Od
vseh privatiziranih podjetij je 65 % majhnih, 19 % srednjih ter 16 % velikih podjetij. Slednja
so najbolj problematična, saj so ali strateškega pomena ali pa proizvajajo velike izgube.
Strateška podjetja se bodo prodala predvsem tujim investitorjem. V procesu privatizacije je 79
podjetij s 7.656 zaposlenimi v skupni vrednosti 41,8 milijona evrov (Izvoznookno, MK, 2006).
Pri privatizaciji podjetij je veliko pomoč nudila EBRD, ki je zadnjih 15 let veliko investirala v
majhna in srednje velika podjetja ter bančni sektor (EBRD, 2005, str.1–3). Zadnje večje
podjetje, ki je bilo privatizirano, je makedonski Telekom, ki ga je kupil madžarski Telecom
Matav, naslednje na vrsti za privatizacijo pa je Elektropodjetje (US doing business in
Macedonia, 2006, str. 40; Izvoznookno, MK, 2006).
Investicije
Celotna vrednost bruto kapitala, vezanega v sredstva, ki proizvajajo dobrine in storitve v
Makedoniji, je v letu 2004 znašala 773 milijonov EUR. Nominalni porast glede na prejšnje
leto je tako 12,3-odstoten. Največji delež ima gradbeništvo z 58,3 % v strojništvu in opremi s
36,7 %. Investira se predvsem v gradbeništvo (31,5 %); predelovalno dejavnost (15 %);
promet, skladiščenje, zveze (14,3 %) in v trgovino in popravila motornih vozil (11,2 %)
(Statistični urad RM, 2006).
Največji porast investicij glede na preteklo leto je bilo v rudarstvu in kamnoseštvu; trgovini in
popravilu motornih vozil; družbenih, socialnih in osebnih storitvah ter gostinstvu (Statistični
urad RM, 2006).
Ustava Republike Makedonije zagotavlja prost pretok in vračilo investicijskega kapitala in
dobičkov. Po zakonu so tuji investitorji upravičeni do prenosa dobička in prihodkov ne da bi
morali za to plačati davek (US Department MK, 2006).
Neposredne tuje investicije (NTI)
Znesek NTI v letu 2004 je znašal 109,9 milijona EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom
povečal za 46,4 milijona EUR. Največ neposrednih investicij pride iz razvitih držav (101,4
milijona EUR), in sicer 85,8 milijona EUR s strani držav EU in 14 milijonov EUR s strani
držav članic EFTA. Sledijo države bivše Jugoslavije, nato države Srednje in Vzhodne Evrope
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in nazadnje Rusija, ki pa je največ prispevala v celotne tuje naložbe v prvih dveh mesecih leta
2005, ko so te znašale 19,74 milijona EUR (NTI, 2006). Po drugi strani pa ameriski viri
navajajo bistveno drugacne podatke in sem jih za primerjavo vključila v Prilogi 14.
Države z največjimi neposrednimi tujimi investicijami v Makedoniji leta 2004 so bile:
Nizozemska (50,7 mio EUR), Švica (14 mio EUR), Grčija (9,5 mio EUR), Nemčija (7 mio
EUR), Bolgarija (5,5 mio EUR), Velika Britanija (5 mio EUR), Avstrija (4,6 mio EUR),
Slovenija (4,2 mio EUR), Hrvaška (2,4 mio EUR), Italija (2,3 mio EUR), Luxemburg (2,1 mio
EUR) in ZDA (1,4 mio EUR). Četudi je Grčija eden večjih investitorjev (kupili so rafinerijo
Okta), pa to domačinom ni vedno po godu (NTI, 2006). Pri tem je potrebno omeniti, da so to
cenovno relativno nizke investicije, saj gradnja Mercatorjevega hipermarketa stane med 20 in
25 milijoni EUR (Interni viri Mercator, 2006).
Največje NTI leta 2004 so bile: a) v sektorju promet, skladiščenje, zveze, in sicer 52
milijonov EUR (predvsem zaradi grške naložbe v nakup drugega mobilnega operaterja) in b)
v proizvodno industrijo (30,4 mio EUR), kar predstavlja 75 % celotnih NTI (NTI, 2006).
Makedonija potrebuje predvsem greenfield naložbe v industrijski sektor, ki so še vedno nizke
in preko katerih bi se lahko povečal izvoz in zmanjšala brezposelnost. K nizkim naložbam
pripomore tudi dejstvo, da se privatizacija v večini največjih podjetjih sploh še ni začela.
NTI imajo pozitiven vpliv na realizirane letne finančne rezultate. V poslovnih zadevah z NTI
je bil celotni dobiček 24,5 milijona EUR v primerjavi z realiziranim dobičkom iz leta 2003, ki
je znašal 41,6 milijona EUR. Najboljše finančne rezultate je dosegel sektor trgovina na
debelo in drobno, posredništvo, kjer se je celotni dobiček povečal z 2,3 milijona EUR v letu
2003 na 8,4 milijona EUR v letu 2004 (Statistični urad RM, 2006).
Po privlačnosti tujih investicij, Makedonija zaostaja za drugimi državami v svoji regiji, prav
tako je zaskrbljujoča siva ekonomija, ki naj bi predstavljala kar 20 % BDP-ja (po nekaterih
podatkih celo 45 % BDP) (Tržna raziskava, 2005, str. 23). Na črnem trgu naj bi se največ
trgovalo s tobakom, alkoholom, kozmetiko in tekstilom.
Zunanja trgovina
Makedonija ima dolgo listo proizvodov, ki jih izvažajo, od tega pa predstavljajo največji
odstotek (57 %) visoko procesirani proizvodi, nekaj manj srednje procesirani (39 %) in le 8 %
izvoza predstavljajo surovine. Izvaža največ oblačil in tekstila, železa in jekla, kemičnih
izdelkov ter nafte in naftnih derivatov, največji del izvoza kmetijskih izdelkov pa
predstavljajo tobak, vino, grozdje in jagnjetina. V uvozu prevladujejo nafta in naftni derivati,
cestna vozila, industrijski stroji, meso in mesni izdelki ter medicinski in farmacevtski
proizvodi (Macedonia facts, 2006; Izvoznookno, MK, 2006).
Izvoz je bil v letu 2004 (Statistični urad RM, 2006) največji v Srbijo in Črno goro (31,4 %),
sledijo pa Nemčija (19,9 %), Grčija (9 %), Hrvaška (6,9 %) in ZDA (4,9 %). Po drugi strani
pa je bil uvoz v letu 2004 (Statistični urad RM, 2006) največji iz Grčije (15,5 %), sledijo pa
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Nemčija (13,1 %), Srbija in Črna gora (10,4 %), Slovenija (8,6 %), Bolgarija (8,1 %), Turčija
(6 %) in Romunija (4,7 %).
Zaposlenost
Delovno aktivnih je več moških kot žensk (razmerje je približno 60:40), med katerimi jih
največ dela v industriji in rudarstvu, čemur sledijo kmetijska dejavnost, gradbeništvo,
trgovina, izobraževanje, kultura in mediji ter zdravstvo (Statistični urad RM, 2006). Delovno
aktivnega prebivalstva v letu 2005 je bilo 869.187 ljudi, od tega 545.253 oz. 62.7 %
zaposlenih. V primerjavi z letom 2004 se je brezposelnost zmanjšala za 4,3 %. Največja
stopnja nezaposlenosti je med osebami, starimi med 20 in 29 let, od katerih jih ima kar 10 %
visoko izobrazbo (Statistični urad RM, 2006). Več kot 60 % nezaposlenih dela na črno, torej
delodajalci za njih ne plačujejo nobenih prispevkov. Največ omenjenih je iz Skopja ali
bližnjih mest (Tržna raziskava, 2005, str. 23). Delovno sposobnih ljudi je 855.000 (Statistični
urad RM, 2006), od katerih je 38 % brezposelnih. Ocenjuje se, da približno polovica
zaposlene in nezaposlene delovne sile dela na sivem trgu dela (Tržna raziskava, 2005, str. 23),
četrtina prebivalstva (30,2 %) pa živi pod pragom revščine (Statistični urad RM, 2006).
Zaposlovanje
Odnose med delavci in delodajalci urejajo individualne delovne pogodbe, ki morajo biti v
skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Zakon velja za domače in tuje zaposlene. Tujci, ki se
želijo zaposliti v Makedoniji, morajo imeti delovni vizum, ki ga lahko dobijo na podlagi
bivanja v tej državi, poroke z makedonskim državljanom, delovne pogodbe itd. Glede števila
ali časa zaposlitve tujcev ni nikakršnih omejitev. Delovni dan traja 8 ur, delavni teden pa ima
5 dni. Po zakonu ima delavec minimalno 18 in maksimalno 26 plačanih dni dopusta. Delovni
čas trgovin: 8.00–20.00 od ponedeljka do petka in 8.00–15.00 ob sobotah. Kolektivne
pogodbe se sklepajo med sindikati in Ministrstvom za delo in socialo in na ravni podjetja.
Sindikati so v zadnjih letih pod pritiskom recesije, nezaposlenosti in privatizacije
(Izvoznookno, MK, 2006; US doing business in Macedonia, 2006, str. 37–38).
Dohodek
Februarja 2006 je bila povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v Makedoniji 364,2
EUR, neto pa 213 EUR. Povprečni stroški dela na zaposlenega so za delodajalca v letu 2004
znašali 4.412,2 EUR (Statistični urad RM, 2006). Plače se močno razlikujejo po sektorjih, saj
so v finančnem sektorju plačani (422,7 EUR) več kot dvakrat bolje od povprečja, sledijo
javna uprava, transport, energetika, nepremičnine in trgovina na drobno (215,2 EUR).
Zdravstvo, izobraževanje, hoteli in restavracije, gostinstvo, kmetijstvo, proizvodnja in
predelava usnja ter tekstilna industrija pa spadajo med slabše plačane sektorje (Tržna
raziskava, 2005, str. 22–23). Dajatve na plače so sledeče: 15,00 % davek na osebni prejemek,
21,20% pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 9,60 % zdravstveno zavarovanje s
koeficientom glede na izobrazbo ter 1,60 % davek za zaposlitev (Izvoznookno, MK, 2006).
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Kupna moč
Pariteta kupne moči na prebivalca je 5.832 EUR, kar je nekaj manj kot tretjina slovenske
kupne moči na prebivalca (CIA factbook, RM, 2006). Izračunano na osnovi maloprodajnih
cen (avgust 2005) znaša vrednost povprečne makedonske potrošniške košarice za hrano in
pijačo štiričlanskega gospodinjstva 164,5 EUR. To v primerjavi z zneskom povprečnega
osebnega dohodka pomeni, da za potrebe mesečne potrošniške košarice zadostuje republiški
povprečni osebni dohodek ene zaposlene osebe, pri čemer 40 EUR ostane za ostale mesečne
izdatke (Tržna raziskava, 2005, str. 23). Od razpoložljivega dohodka namenijo 44,18 % hrani,
14,71 % za stanovanje, 11,45 % obleki in obutvi ter 8,16 % prevozu (Macedonia facts, 2006).
Življenje v Makedoniji je najdražje v Ohridu in najcenejše v Štipu (Tržna raziskava, 2005, str.
23). Pomembno je tudi, da se kupcem nudi več oblik financiranja, vendar kreditne kartice niso
v tako široki uporabi kot pri nas. Varstvo potrošnikov je v državi nerazvito (US doing
business in Macedonia, str. 7–8 ).
Potrošnja
V obdobju enega leta Makedonec v povprečju popije in poje 119 kg kruha, 89 kg zelenjave,
50 kg svežega sadja, 31 kg svežega ali obdelanega mesa, 3,5 kg rib, 61 l mleka, 9 kg sira, 120
jajc, 15 kg sladkorja, 1,6 kg kave, 5,7 l vina, 13 l piva in 4,5 l žgane pijače (Macedonia facts,
2006). Makedonski kupci so zaradi nizke kupne moči zelo občutljivi na cene in se pri nakupih
radi pogajajo. Cene uvoženih izdelkov so nekoliko višje v primerjavi z lokalnimi izdelki.
Makedonija je po prebivalstvu in nizkem dohodku oz. potrošnji eden najmanjših trgov
Centralne in Vzhodne Evrope. Za prebivalce Makedonije na podeželju je značilna tudi visoka
stopnja samooskrbe, saj imajo zemljo in si veliko sadja in zelenjave pridelajo sami (Interni
viri Mercator, 2006). Stopnja potrošnje v zadnjih treh letih je predstavljena v tabeli 4,
primerjava z drugimi državami Balkana pa je v tabeli 3.
Tabela 4: Potrošnja v Makedoniji, 2004–2006
2004
3,193
Potrošnja (EUR mio)
1,565
Potrošnja/preb. (EUR)
Vir: Planet Retail, RM, 2006.

2005
3,438
1,681

2006
3,535
1,724

Treba je upoštevati, da je v Makedoniji še vedno velik odstotek ruralnega prebivalstva, in
sicer več kot 37 % (Interni viri Mercator, 2006, Priloga 15), ki si določeno količino hrane
(predvsem sadja in zelenjave) pridela sam. Stopnja samooskrbe je relativno visoka (Interni
viri Mercator, 2006) in tudi zaradi tega je potrošnja prebivalstva Makedonije v prodajalnah
manjša.
Devizno poslovanje
Tujci lahko brez omejitev odprejo račun pri lokalni ali pooblaščeni banki in opravljajo plačila.
Od leta 2003 je v Makedoniji 21 bank (18 pooblaščenih za plače, promet, posojila in garancije
v tujini in 15 hranilnic), med temi tudi podružnica Ljubljanske banke. Plačilne transakcije se
izvajajo preko sistema POS. V plačilni promet so vezane tudi Makedonska centralna banka –
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NBRM, poslovne banke in poštne banke. Račune in prihranke poslovnih bank vodi NBRM.
Domače prebivalstvo lahko odpre račun v POS sistemu za navadno poslovanje (tekoči račun),
finančni račun in druge specifične račune (Izvoznookno, MK, 2006; US doing business in
Macedonia, 2006, str. 42–44).
Denar
Državna valuta je denar (MKD), ki je polno konvertibilen samo na domačem trgu, ne pa tudi
v tujini. Vezan je na evro, s čimer sta zagotovljena stabilnost valute in nizka inflacija (US
Department, MK, 2006).
Načrtovana rast
Vlada se bo pri oblikovanju gospodarske politike tudi v prihodnje držala smernic IMF, s
katerim je bil v letu 2005 sklenjen nov sporazum, katerega prioriteta so strukturne reforme.
Glavne naloge vlade bodo vzdrževanje fiskalne stabilnosti, pospešitev privatizacije velikih
podjetij, izboljšanje učinkovitosti sodnega sistema in državne administracije, izboljšanje
fleksibilnosti trga delovne sile, pokojninska in zdravstvena reforma ter vsaj kratkoročno
vzdrževanje trdnega tečaja denarja glede na evro (Izvoznookno, MK, 2006). Leta 2005 je bila
pričakovana rast 3,7-odstotna in 4,5-odstotna do leta 2007. Inflacija naj bi ostala pod 2 % in
fiskalni deficit pod 0,6 % BDP-ja (Worldbank, external countries, 2005).
Makedonija je v letu 2005 dosegla makroekonomsko stabilnost z nizko inflacijo (1,5 %),
majhnim proračunskim primanjkljajem (0,6 % BDP), valuto vezano na evro in gospodarsko
rastjo 4,4% (US doing business in Macedonia, 2006, str. 3). Država je prav tako odprta za
mednarodno poslovanje, kjer Slovenija zavzema pomembno vlogo. Zdi se, da je edini večji
problem nizka kupna moč prebivalstva, vendar ima na tem področju v primerjavi z Bosno in
Hercegovino in Srbijo Makedonija boljše rezultate. Več o ekonomskem stanju v državi je v
Prilogi 16.
4.1.5. Kulturno okolje in nakupne navade
Nekateri pravijo, da je Makedonija v svetu najbolj znana ravno zaradi dosežkov na področju
kulture in umetnosti. Kulturno življenje je sicer najbolj pestro v Skopju, velika izbira pa je
tudi v Ohridu, Strugi, Bitoli, Velesu in Štipu (Macedonia facts, 2006).
Življenje in vrednote prebivalcev nekdanje Jugoslavije so se pod vplivom dinamičnega
družbeno-gospodarskega okolja, privatizacije in prehoda v tržno gospodarstvo nedvomno
spremenile. Ti vplivi so posledično zaznamovali tudi nakupne navade porabnikov, njihove
želje in nagnjenja, vendar je informacij o nakupnih vedenjskih vzorcih porabnikov v tej regiji
malo (Vida, Dmitrovič, 2001 ). Za dobre poslovne odnose je treba ustvariti vzdušje zaupanja,
za kar so srečanja, kosila ali večerje dobra priložnost. Poslovni običaji so podobni evropskim
in tradicionalna podjetja poslujejo od 7.00 do 15.00, čeprav sprejemajo v vedno večjem
številu zahodni delovni čas (Izvoznookno, MK, 2006). Nakupne navade potrošnikov v Skopju
(oz. Makedoniji) do sedaj niso bile predmet sistematičnih trženjskih raziskav. Do sedaj so v
državi izvedli nekaj deset tovrstnih raziskav, vendar samo za posamezne proizvode v
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maloprodaji, najpogosteje po naročilu proizvajalca ali distributerja točno določenega
proizvoda. Te raziskave se niso navezovale na nakupne navade potrošnikov ali tendenco
razvoja velikih distribucijskih centrov v maloprodaji. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so
navade večine prebivalcev, starih nad 40 let, da trgujejo in nakupujejo na tržnicah in v
lokalnih trgovinah in da je samooskrba gospodinjstev precej visoka (Interni viri Mercator,
2006).
Maja 2005 je raziskovalna agencija Brime na zahtevo Mercatorja Makedonija, d.o.o., v
Skopju opravila tržno raziskavo, ki je pokazala, da je med nakupnimi dejavniki
najpomembnejša cena, nato lokacija in na tretjem mestu kakovost blaga (navajeni so na
domače izdelke). Večje nakupe opravljajo samo gospodinjstva z višjimi dohodki (Tržna
raziskava, 2005, str. 25). Tržna raziskava (2005, str. 24) je pokazala tudi, da je poreklo
izdelka polovici anketiranih zelo pomembno (45 % anketiranih želi kupiti izdelek
makedonskega porekla, 2 % se skušata izognit nakupu makedonskih izdelkov, 53 %
anketiranih ni zanimalo poreklo izdelkov). Pitje kave predstavlja pomemben del kulture, saj jo
redno pije kar 87 % anketiranih, precej visok procent pa pije tudi pivo (37 %) in vino (26 %).
Veliko je kadilcev (38 %). Na nizek standard kaže tudi dejstvo, da malo vprašanih obiskuje
restavracije (28 %), bare in nočne klube (19 %) in majhen odstotek vprasanih redno potuje v
tujino (14 %).
Potrošne potrebe in želje prebivalstva se kažejo v ponudbi izdelkov trgovcev v trgovini na
drobno, po drugi strani pa tudi trgovci vplivajo na potrebe, želje in nakupne navade
potrošnikov. Da bi svojo ponudbo čim bolje prilagodili potrebam in željam prebivalstva je
treba nakupne navade dobro poznati, vendar so te v Makedoniji slabo raziskane.
4.2. Trgovina na drobno v Makedoniji
Trgovina na drobno na svojevrsten način odseva družbenoekonomsko okolje, v katerem
deluje (Potočnik, 2002, str. 274), kar bom v nadaljevanju tudi izpostavila. Predstavlja
pomemben del našega življenja, saj nas spremlja na vsakem koraku – ob nakupu hrane,
oblačil ali večjih izdelkov, kot so pohištvo, avto ali hiša. V tem poglavju bom najprej
predstavila strukturo trgovine na drobno, nato velikost trgovine na drobno (izraženo v
prihodkih EUR) in nekaj posameznih elementov v trgovini na drobno, ki so pomembni za
doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja na tujem trgu.
4.2.1. Struktura trgovine na drobno na makedonskem drobnoprodajnem trgu
Makedonski trg obvladujejo trije trgovci (makedonski Tinex, grški Veropoulos ter turški
Migros Türk), ki skupaj pokrivajo manj kot 20-odstotni delež trga, medtem ko je preostali del
prehrambnega trga razdrobljen med nekaj tisoč majhnih, samostojnih trgovcev, katerim
dobavlja nekaj sto regionalno operativnih trgovcev na debelo (Izvoznookno, MK, 2006;
Planet Retail, RM, 2006). V Makedoniji so prisotne predvsem majhne trgovine na drobno. To
so obcestne trgovine in različne tržnice, ulične in mestne trgovine. Te so zelo pomemben
prodajni format, ki je v Sloveniji skoraj že izginil v boju z močno konkurenco, medtem ko v
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Makedoniji majhni, neodvisni prodajalci zaenkrat še ohranjajo svoj položaj. Razširjene so
predvsem specializirane trgovine za čevlje, usnje ali torbe, kljub temu pa lahko najdemo
trgovine z zelo mešanim blagom, kolesa, papir in male gospodinjske aparate skupaj. Nekaj
manjših trgovcev so zasebna podjetja Tinex, Tediko, Alkaloid, Replek itd. Tuji trgovci na
drobno so Gorenje, Candy, Franck, Samsung, LG itd (US doing busines in Macedonia, 2006).
Prav tako ne smemo zanemariti pomena odprtih tržnic, saj je za zelenjavo in sadje v
Makedoniji značilno, da ju prodajajo na tržnicah. Prodaja na odprtem je v Makedoniji zelo
razširjena in ena večjih tržnic je Skopski Pazar, ki kotira tudi na njihovi borzi. Kljub temu pa
imajo tudi nekaj trgovskih centrov in veleblagovnic, ki so prisotni v večjih mestih. Lastnik
edine trgovske verige, nekaj modernih supermarketov, je grški Veropulos (“Vero”), vendar je
vodilni trgovec domači Tinex z okoli 30 supermarketi (Izvoznookno, MK, 2006; Planet Retail,
RM, 2006). Vse bencinske črpalke so v domačem lastništvu in šele februarja 2006 je prvi
pomembni tuji investitor, ruski Lukoil, oznanil gradnjo svoje prve bencinske črpalke v
Makedoniji (US doing busines in Macedonia, 2006). Prvi hipermarket (Ramstore) se je na
makedonskem maloprodajnem trgu pojavil junija 2005.
Po velikosti ločimo več formatov prodajaln, kar je prikazano v tabeli 5. Mercator na tuje trge
vstopa s trgovinskim formatom hipermarket (Tržna raziskava, 2005, str. 1), na makedonskem
trgu pa zaenkrat prevladujejo manjše prodajalne in marketi.
Tabela 5: Razvrstitev prodajaln po velikosti
Oblika
Velikost
Kiosk
Manj kot 20 m²
Manjša prodajalna
Do 100 m²
Market
Do 400 m²
Supereta
Do 1.000 m²
Supermarket
Do 2.500 m²
Hipermarket
Do 5.000 m²
Megamarket
Več kot 5.000 m²
Veleblagovnica
Več kot 5.000 m²
Nakupovalni center
Več kot 10.000 m²
Vir: Potočnik, 2002, str. 278.
Na skopskem trgu je prisotnih le nekaj večjih trgovcev, število njihovih trgovin in tržni delež
na trgu je predstavljen v tabeli 6.
4.2.2. Velikost trgovine na drobno v Makedoniji
Registrirano število trgovskih podjetij je v letu 2004 doseglo številko 85.675, kar predstavlja
51,9 % vseh poslovnih subjektov v državi (stanje 30. novembra 2004). Trgovska podjetja se
ukvarjajo z domačo trgovino, trgovino na debelo in drobno in mednarodno trgovino (GZM,
2006). Približno 60% prihodkov v trgovini na drobno nastane s prodajo hrane (Planet Retail,
RM, 2006), kar kaže na omejene finančne zmožnosti prebivalcev za trošenje denarja na
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neprehrambnih izdelkih, kot so obleke, gospodinjski pripomočki itd. V sektorju Trgovina na
drobno in na debelo, posredništvo prihaja do pozitivnih sprememb, saj je (kot sem že
omenila), v letu 2004 dosegel najboljše finančne rezultate (celotni dobiček 8,4 milijona EUR),
imel največjo nominalno rast dodane vrednosti, bil drugi po vrsti po prispevku k BDP in tu se
je realiziral velik del investicij (več kot 11%) (Statistični urad RM, 2006).
Tabela 6: Vodilni trgovci na trgu Makedonije, 2006
Podjetje
Število
Prodajno
Povprečno
trgovin
območje (m²)
območje (m²)
Tinex
30
24,000
Veropoulos
7
16,800
Migros
1
5,000
Türk
Vmesna
38
45,800
vsota
Druga
Skupaj
Vir: Planet Retail, RM, 2006.

prodajno Tržni delež (%)
800
2400
5000

9,8
5,7
3,6
19,00
81,00
100,00

V Tabeli 7 je prikazana velikost trgovine na drobno v Makedoniji glede na prihodke v EUR.
Sektor trgovine na drobno je razdeljen na več delov: prodaja v trgovini na drobno, prihodki
blaga široke potrošnje v trgovini na drobno (TND), moderna distribucija blaga široke
potrošnje ter moderna distribucija blaga široke potrošnje, prihodki blaga široke potrošnje. Pri
vsakem delu so prodaja, prihodki ali distribucija preračunani še na prebivalca.
Prihodki naraščajo tako skupaj kot v posameznih delih trgovine na drobno, kar je vsekakor
vzpodbudna novica za vstop v ta sektor. Kljub temu so napovedi in podatki o velikosti trga in
potrošnji nezanesljivi in nepredvidljivi, če upoštevamo sivo ekonomijo (US doing business in
Macedonia, 2006, str. 7). V primerjavi s Slovenijo ali zahodnimi državami so to sicer še
vedno precej manjše številke, po drugi strani pa je pravi čas za vstop ravno v času, ko se
država in sektor razvijata.
4.2.3. Dobavitelji in logistika
Da bi bila prodaja na trgu učinkovitejša je priporočljivo stopiti v stik z lokalnimi prodajnimi
partnerji, obenem pa jih je potrebno skrbno nadzirati (Izvoznookno, MK, 2006). Mercator se
zaveda pomena in prednosti skupnega nastopa z lokalnimi dobavitelji in njegovo ciljno
razmerje dobaviteljev na trgih bivše Jugoslavije je: 40 % lokalnih dobaviteljev, 40 %
slovenskih dobaviteljev in 20 % preostalih tujih dobaviteljev (Vodlan, Vida, 2002, str. 10),
tako razmerje pa bodo skušali doseči tudi na trgu Makedonije, enem zadnjih trgov bivše
Jugoslavije (poleg Črne gore). Na makedonskem trgu je veliko vrst trgovskih zastopnikov,
agentov, posrednikov ter trgovcev na debelo in drobno, vendar je njihova učinkovitost v
primerjavi z zahodnimi trgi manjša. Nekaj sto majhnih dobaviteljev kupuje tudi od večjih
dobaviteljev, tako da je to precej neučinkovit sistem, toda zaenkrat ni boljše rešitve glede na
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dano infrastrukturo in slab ekonomski razvoj (Planet retail, RM, 2006; USA doing business in
Macedonia, 2006, str. 4). Zaradi pomanjkanja kakovostnih dobaviteljev Mercator tudi na
drugih trgih bivše Jugoslavije ciljnega razmerja ne dosega (Vodlan, Vida, 2002, str.10).
Tabela 7: Velikost trgovine na drobno v Makedoniji
Velikost trgovine na drobno (Retail market sizes)
2004
Prodaja v trgovini na drobno (milijoni EUR)
1.866
Prodaja v trgovini na drobno/preb. (milijoni EUR)
915
Prihodki blaga široke potrošnje v TND (milijoni EUR)
1.088
Prihodki blaga široke potrošnje v TND/preb. (EUR)
533
Vir: Planet Retail, RM, 2005
*ocenjeno

2005
2.000
978
1.161
568

2006*
2.045
997
1.182
576

Velik problem Mercatorju predstavlja logisitka. Pod vprašanjem je gradnja distribucijskega
centra, ki bi oskrboval prodajne centre na jugu Balkana, vključno s Skopjem, saj so
transportni stroški od Ljubljane do Skopja zelo visoki. Kje bi ta distribucijski center stal, pa je
novo zahtevno vprašanje. Odgovorni zaenkrat razmišljajo, da bi distribucijski center zgradili
v Zagrebu, Prištini ali Beogradu, vendar izračuni, kot tudi tržne raziskave še niso končane.
4.2.4. Lokacija
Hipermarketi in večje prodajalne zahtevajo ogromna sredstva, zato so odločitve o lokaciji s
tržnega in finančnega vidika izjemno pomembne. Mercator je s prevzemom Ere v Skopju
pridobil lokacijo Skopski sejem, kupil je lokacijo Bazen Karpoš, zaradi manjšinskega
lastništva pa je izgubil tretjo, a najbolj prestižno lokacijo v centru Skopja, ki jo je uspešno
prevzel Veroupolous (Government MK answers, 2005, str. 10-12). Makedonski premier
Vlado Bučkovski je komentiral, da razpis za to lokacijo ni potekal pravično in bo
razveljavljen (Stanković, 2005), vendar se to ni zgodilo.
Skopje je glavno mesto Makedonije in tudi politični, gospodarski in kulturni center. V njem
se nahajajo tudi vse institucije in tako ohranja pomembno vlogo, ki mu je bila dana že v
antičnih časih. Po popisu prebivalstva je bilo leta 2002 v Skopju 506.926 prebivalcev, po
štetju leta 2005 pa 691.381 in 7.972 gospodinjstev. Nacionalna struktura prebivalstva je:
Makedonci (88 %), Albanci (4 %), Srbi (2 %), Romi (3 %), Turki (1 %) (Interni viri Mercator,
2006). Razdeljeno je na 10 občin: Aerodrom, Butel, Gazi Baba, Đorče, Petrov, Karpoš, Kisela
Voda, Saraj, Centar, Čair in Šuto Orizari. V njem živi več kot 500.000 ljudi, kar je skoraj 30
% celotnega prebivalstva. Mesta, ki imajo več kot 30.000 prebivalcev, so še Bitola,
Kumanovo, Prilep, Tetovo, Veles, Ohrid in Štip, vendar izven Skopja ni pomembnejšega
urbanega centra (Tržna raziskava, 2005, str. 22). V Makedoniji je več kot 505.000
gospodinjstev, med katerimi je tretjina štiričlanskih, 5 % pa ima 8 ali več članov (Macedonia
facts, 2006).
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V tabeli 8 je predstavljenih vseh enajst občin mesta Skopje, in sicer glede na število
prebivalcev in število gospodinjstev. Občine (slika v Prilogi 17) so razvrščene po velikosti, od
največje do najmanjše, gledano na število prebivalcev.
Tabela 8: Občine v mestu Skopje in število prebivalcev
Občina
Gazi Baba
Aerodrom
Čair
Karpoš
Kisela Voda
Center
Đorče Petrov
Butel
Saraj
Šuto Orizari
SKOPJE
SKUPAJ

Št. prebivalcev

Odstotek

72.617
72.009
64.773
59.666
57.236
45.412
41.634
36.154
35.408
22.017
506.926

14,3
14,2
12,8
11,8
11,3
9,0
8,2
7,1
7,0
4,3
100,00

Število
gospodinjstev
20.336
21.495
17.107
19.680
17.577
15.355
11.886
7.972
10.056
5.102
146.566

Število
stanovanj
22.815
23.754
17.127
22.847
20.237
18.848
13.938
7.837
11.077
5.263
163.743

Vir: Tržna raziskava, 2005, str. 22
Mercator je lastnik dveh lokacij za potencialno gradnjo: Bazen Karpoš (občina Karpoš) in
Skopski sajam – ERA City Center (občina Gazi Baba). Lokacija »Bazen Karpoš« je od
centra oddaljena 4 km, ob sprehajališču z velikim pretokom ljudi, je zelo dobro dostopna in
dobro vidljiva. Prebivalci tega območja imajo status višjega srednjega razreda in ljudje ta del
mesta vidijo kot elitnejši predel mesta. Na razdalji 2 km ležijo trije trgovski centri: Gradski
trgovski centar, TC Beverly Hills, TC Bunjakovec. Sama občina neuradno šteje okoli 80.000
prebivalcev in 27.000 gospodinjstev (Tržna raziskava, 2005, str. 3).
Lokacija »Skopski Sajam« je sestavni del ERA City Center, ki zavzema 150.000 m2.
Vidljivost lokacije je dobra, vendar je pretok ljudi majhen. Vzporedno z lokacijo je avenija, ki
ima močan tovorni promet, vendar je za pešce slabše dostopen. V občini je nekaj manjših
supermarketov, v razdalji 3 km pa ležijo trije trgovski centri: Ramstore, TC Avtokomanda in
TC Tri Biseri. Občina neuradno šteje okoli 60.000 prebivalcev, večinoma muslimanske in
pravoslavne veroizpovedi, z gravitacijsko oceno okoli 25.000 gospodinjstev (Tržna raziskava
2005, str. 4).
Za nadaljnje širitve pa so privlačna tudi druga mesta v Makedoniji (teritorialna razdelitev v
Makedoniji je predstavljena v Prilogi 18), ki sem jih izbrala na podlagi potenciala rasti, ocene
pa je dalo podjetje Mercator Makedonija, d.o.o. Analiza potencialnih mest za širitev trgovske
mreže je v Prilogi 19.
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4.2.5. Trgovske blagovne znamke
V to skupino jih v Makedoniji lahko štejemo le nekaj, zato je treba omeniti, da je Veropoulos
edini trgovec, ki ima omejen izbor izdelkov pod trgovsko znamko SPAR, medtem ko ostali
trgovci temu ne pripisujejo večjega pomena, saj ni prave konkurence med trgovskimi
verigami. V letošnjem letu sta dve novi podjetji, Hedis in MakInvest, začeli uporabljati svojo
trgovsko blagovno znamko (Interni viri Mercator, 2006). Mercatorjeva znamka zajema več
linij in (v partnerstvu z dobavitelji) gradi na celostni podobi kakovostne in cenovno ugodne
znamke (Vodlan, Vida, 2002, str. 10; Letno poročilo Mercator, str. 68–69). Pomembno
vprašanje, ki bi ga tu izpostavila, je, ali Mercator z dobavitelji v Makedoniji lahko doseže
podobne sinergije.
4.2.6. Tržno komuniciranje in promocija
Oglaševanje je podobno, kot ga poznamo v razvitih državah: časopisi, revije, televizija, radio,
oglasne deske in panoji. Cene zakupa medijskega prostora nenehno rastejo, zato tega
uporabljajo večinoma tuja podjetja. Enako velja tudi za oglaševanje na televiziji. Počasi
narašča neposredno oglaševanje. Veliko trgovin je neurejenih, za izboljševanje njihovega
izgleda pa mora poskrbeti predvsem podjetje, ki izvaža na trg, oziroma podjetje, ki dobavlja
izdelke (Izvoznookno, MK, 2006; US doing business in Macedonia, 2006, str. 7–9).
Elektronski in tiskani mediji: V letu 2006 je v Makedoniji oddajalo 108 radijskih in
televizijskih postaj (Izvoznookno, MK, 2006), kar predstavlja precej močno konkurenco.
Najbolj priljubljeno je oglaševanje na radiu, takoj za tem pa oglaševanje v številnih tiskanih
medijih, predvsem v dnevnih časopisih. Najbolj priljubljeni so Utrinski Vesnik, Dnevnik,
Fakti in Makedonija Danes (Izvoznookno, MK, 2006). Zaradi nizkega življenjskega standarda
redki kupujejo drage revije, ki imajo posledično malo bralcev. Oglaševanje na oglasnih
panojih, plakatih, na avtobusih in oglasnih ekranih je relativno novo, zato je omejeno
predvsem na večja mesta in avtoceste ter hitre ceste.
Sejmi in sponzorstvo: Dober način tržnega komuniciranja so tudi sejmi, predvsem za
industrijske izdelke. Edino mednarodno sejmišče je Skopski sejem 7 . Prisotni so tudi
sponzorstvo in posebne promocijske akcije, ki so odličen način predstavitve novih izdelkov.
Druge vrste: V državi je nekaj oglaševalskih agencij (Izvoznookno, MK, 2006), pojavlja pa
se tudi oglaševanje z naročanjem katalogov preko elektronske pošte in televizijske prodaje
“Teleshop”, vendar ta način prodaje še ni dobro uveljavljen (US doing business in Macedonia,
2006, str. 8–9). Neposredna prodaja poteka preko katalogov, poznajo tudi telefonsko prodajo,
ki ni razširjena, in prodajo preko interneta, ki pa je nekoliko otežena zaradi nezaupanja
kupcev v bančni sistem, kreditne kartice in predvsem plačevanje preko interneta. Uporaba
kreditnih kartic se ne širi tako kot drugod po svetu. Potrošniki iz oddaljenih kmečkih predelov
zaupajo predvsem lokalnim prodajalcem (Izvoznookno, MK, 2006; US doing business in
Macedonia, 2006, str. 8–9).
7

www.skopjefair.com.mk.
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4.3. Konkurenca v trgovini na drobno na trgu Makedonije
Trgovina na drobno v Makedoniji je razdrobljena med veliko majhnih trgovcev, kar omogoča
krepitev položaja redkim večjim trgovcem, ki so prisotni, in pa odlično priložnost za vstop
novih trgovskih verig. Kakšno je bilo stanje v trgovini na drobno na trgu Makedonije pred
nekaj leti in kakšno je to stanje danes, pa je opisano v naslednjih treh podpoglavjih.
4.3.1. Prehod v tržno gospodarstvo
V Skopju sta 1990. leta še obratovala dva velika trgovinska sistema distribucije in
maloprodaje – "Centro" in "Slavija" – ter sistem velikih veleblagovnic – TIPO. Vsi so bili na
odličnih lokacijah, grajeni po strogih trgovinskih kriterijih, s skladišči in parkirnimi prostori,
vendar so v procesu transformacije bankrotirali ali pa so bili privatizirani (Interni viri
Mercator, 2006). V času med 1990 in 1998 so se na veliko odpirale majhne, zasebne
trgovinice s povprečno površino okoli 50 m2, ki so jih gradili tako rekoč na dosegu vsakega
potrošnika. Leta 1995 pa so začeli odpirat tudi večji sistemi maloprodaje – supermarketi
(Interni viri Mercator, 2006).
Danes je prevladujoč prodajni format supermarket, ki je tudi največji. Izdelke za vsakdanjo
rabo ljudje kupujejo v prodajalnah, na tržnicah ali v diskontnih centrih, večjih nakupovalnih
središč in hipermarketov pa v Skopju zaenkrat še ni. Po načelu poslovanja in kategorizaciji
trgovinske maloprodajne mreže v Skopju lahko najdemo: sistemske hipermarkete, povezane v
mrežo, neodvisne minimarkete, majhne trgovinice in odprte tržnice (za prodajo svežega sadja
in zelenjave). Glavni trije trgovci imajo največ tržnega deleža, in sicer okoli 30 %. (Interni
viri Mercator, 2006; Planet Retail, RM, 2006).
4.3.2. Konkurenti na trgu Makedonije
Glede na dejstvo, da je Mercator lastnik dveh lokacij v Skopju, se podatki o konkurentih na
trgu Makedonije nanašajo predvsem na Skopje.
1. Združenja Hedi's in MakInvest
V Makedoniji je močna konkurenca v trgovini na drobno, saj je veliko majhnih prodajalcev,
ki tekmujejo med seboj, ne morejo pa tekmovati s trgovskimi verigami. Da bi bili ti majhni
prodajalci (cenovno) bolj konkurenčni, je bilo oktobra 2005 ustanovljeno podjetje HEDIS in
je začelo delovati januarja 2006. Cilj tega podjetja je, da bi majhni marketi, ki prodajajo samo
izdelke za končno uporabo, preko njih kupovali izdelke po istih cenah, kot trgovske verige
kupujejo od večjih dobaviteljev, s čimer bi tudi sami lahko znižali prodajne cene, omogočajo
pa tudi odlog plačila dobavitelju za 90 dni. HEDIS je torej neke vrste skladišče oz. posrednik
izdelkov tem majhnim prodajalnam, prav tako pa nudi tudi pravno svetovanje in računovodski
servis. Sporazum za sodelovanje je bil sklenjen s 360 majhnimi prodajalnami, ki pa so
obdržale svoje originalno ime (Interni viri Mercator, 2006; Gorgiorski, 2002). Na podoben
način ustanovljeno in delujoče podjetje je tudi Mak Invest, ki pokriva 150 prodajaln pod
imenom "My Market". Te prodajalne na Mak Invest niso v celoti vezani in kupujejo izdelke
tudi od drugih dobaviteljev.
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2. Veropoulos (Vero Market)
Močna grška trgovska veriga Veropoulos, ki deluje na osnovi licence Spara, je svoj proces
internacionalizacije začela leta 1997 na trgu Makedonije in pot nadaljevala leta 2002 z
vstopom na trg Srbije. Med prebivalci Makedonije ta trgovska veriga velja za »visok srednji
razred« market in je bila do leta 2005 tudi edini internacionalni trgovec. V prodajnem
asortimanu imajo 7 % grških izdelkov. (Veropoulos thinks big, 2005; Tržna raziskava, 2005,
str. 5–6).
Veropoulos je prisoten v Skopju (7 trgovin), Tetovu (1 trgovina) in Bitoli (2 trgovini) in
načrtuje širjenje svoje prodajne mreže, najprej v Skopje v občino Čair. Ima približno 10odstotni tržni delež (Interni viri Mercator, 2006). Sodeč po objavah v lokalnih časopisih,
nameravajo investirati več kot 80 milijonov EUR v širitev svoje prodajne mreže doma (v
Grčiji) in na tujem. Približno polovica tega denarja bi šla za obnovitev trgovske mreže doma,
ostalo pa za povečevanje tržnega deleža na tujih trgih. Od tega naj bi šlo več kot pol za
investicije v Makedoniji, kjer namerava zgraditi že svoj osmi supermarket v prestolnici do
konca leta 2006 (Invest in Macedonia, 2006) v velikosti več kot 10.000 m². Ta naj bi bil eden
večjih trgovčevih trgovinskih centrov izven domače države (Veropoulos thinks big in
Macedonia, 2005). Prav tako pa ima prodorno strategijo pripravljeno tudi za Srbijo in Črno
goro, kjer bo začel graditi svoj tretji supermarket, medtem ko načrtuje tudi gradnjo petih
hipermarketov (Veropoulos expansion, 2005). Največja prodajna površina Vero Marketa
obsega 1.200 m², povprečna pa okoli 400 m² (Tržna raziskava, 2005, str. 5).
3. Migros Türk (Ramstore)
Je največji turški trgovec na drobno, prisoten na trgih Vzhodne Evrope in Združenja
neuvrščenih držav s podružnicami v Rusiji, Kazahstanu, Azerbejdžanu in Bolgariji, pripravlja
pa se tudi na vstop v Iran in Irak. Evropska banka za rekonstrukcijo in razvoj (EBRD) mu je
leta 2004 odobrila posojilo v višini 6,54 mio EUR, da razširi svojo dejavnost tudi na trg
Makedonije. Po besedah generalnega direktorja Omerja Bozerja je njihova strategija, da so
med prvimi na nastajajočih trgih in da ljudem na teh trgih predstavijo moderen koncept
trgovin Ramstore. Te vpeljujejo v bivših komunističnih državah ter s tem povečujejo
konkurenčnost in posledično tudi učinkovitost distribucije (Migros Türk Expands to
Macedonia, 2004).
Gradnja trgovskega centra Ramstore leta 2005 je bila investicija, vredna okoli 24 mio EUR.
Na 25.000 m² je okoli 80 trgovin, 4 kinodvorane, supermarket, restavracije in kongresni
center, skupaj pa so domačinom odprli nekaj sto delovnih mest. Ima odlično lokacijo in
dostop (ob eni glavnih mestnih prometnic), zunanje in notranje parkirišče. Pokriva športni,
tehnični in tekstilni program, po mnenju kupcev pa ni izpolnil njihovih pričakovanj glede
izbora izdelkov in zastopanostjo znanih blagovnih znamk. Market programu je namenjenih le
1.200 m² prodajne površine. Široka paleta proizvodov in številne storitve dobro pokrivajo
potrebe kupcev, vendar Ramstore velja za relativno dragega trgovca. V prodajnem asortimanu
supermarketa je prisotnih 20 % makedonskih izdelkov. Nameravali so zgraditi nove
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supermarkete v Skopju in Tetovem, vendar do sedaj še niso začeli uresničevati teh načrtov
(Turkish company, 2004; Tržna raziskava, 2005, str. 9).
4. Tinex
Podjetje je leta 1994 ustanovil Vladimir Teodorović, ki je tudi 100-odstotni lastnik. Trenutno
ima 25 prodajnih mest, od tega šest izven Skopja, in je vodilni trgovec z okoli 10-odstotnim
tržnim deležem (Interni viri Mercator, 2006). V Skopju ima sedem diskontnih prodajaln, kjer
so cene za 10 % nižje od rednih cen v drugih njegovih marketih. Prodajna površina prodajalne
je med 250 in 800 m² (Tržna raziskava, 2005, str. 7), vendar so vsi prostori v najemu.
Prodajajo širok asortiman osnovnih življenjskih potrebščin, kot so živila, izdelki za osebno
nego in dom ter šolske potrebščine, vendar ne tržijo svežega blaga (sadje in zelenjava) zaradi
hude konkurence prodajalcev na prostem (Zupan et al., 2001, str. 63–64). Nudijo številne
ugodnosti zaposlenim zaradi sklenjenih sporazumov z nekaterimi podjetji, kupcem pa nudijo
kreditno-plačilno kartico Tinex. Trgovine niso prostorne in imajo ozke prehode, med
prebivalci pa veljajo za market »srednjega razreda« (Planet Retail, RM, 2006).
5. Tediko
Lokalna zasebna veriga, ki jo ima Ilija Tepev v 100-odstotnem lastništvu, s sedežem v Velesu
posluje od leta 2000 dalje. Prodajalne ima po celi Makedoniji – 26 vseh skupaj, 9 od teh v
Skopju, njen tržni delež je ocenjen na 11 % (Interni viri Mercator, 2006). Objekti niso v
njegovem lastništvu, vendar je večina le-teh na dobrih lokacijah. Ima zelo nizke cene in velja
za "spodnji srednji razred". Poleg problemov z dobavitelji ima tudi hude finančne težave.
Povprečna površina marketa je med 250 in 400 m² (Interni viri Mercator, 2006).
6. Kam Market
Po načinu prodaje je podoben Lidlu in 75 % izdelkov je pakiranih v embalažo nemškega
»Lidla« (Mercator Macedonia d.o.o.). 30-odstotni lastnik podjetja je Kam Food (Kristina
Kamčeva) in drugi 30-odstotni lastnik je Ilija Kamčev. Podjetje posluje od leta 1990 in v tem
času so zgradili po vsaj eno trgovino v vsaki občini, od tega ima 14 maloprodajnih enot v
Skopju (Interni viri Mercator, 2006) in vsega skupaj 21 prodajaln. Tržni delež je ocenjen na 8
%. Ima dobre lokacije (bivše lokacije "Centro" in "Slavije"), vendar slab vizualni izgled. Je
najcenejši ponudnik na trgu ter posledično priljubljen predvsem med kupci nižjega
dohodkovnega razreda. Povprečna površina prodajalne je med 100 in 350 m² (Tržna raziskava,
2005, str. 10–11).
7. SP Market
Lastniki so desničarsko društvo (predsedujoči Sašo Davidovski), zaposleni in javna podjetja.
Obstaja od leta 1955, aktivno pa posluje od 1996. leta. Leta 2001 je bilo podjetje privatizirano.
V Skopju ima 12 prodajaln in eno izven Skopja (SP Market – 5, MAXI D – 8), tržni delež pa
je ocenjen na 6,5 % (Interni viri Mercator, 2006). Ponudba je dobra in prodajalne so urejene,
lokacije pa so večinoma na novo pozidane. Ti moderni marketi s povprečno površino med 500
in 1500 m² veljajo za "visoki razred" (Interni viri Mercator, 2006). Načrtujejo nove gradnje v
Skopju, kot tudi drugje v Makedoniji.
38

8. Skopski Pazar
Skopski Pazar je delniška družba, privatizirana leta 2001, ki upravlja z mestnimi tržnicami,
imenovanimi »Zelene pijace«. Tržnice skupaj zasedajo več kot 100.000 m², imajo pa še okoli
35.000 m² skladiščnih in poslovnih prostorov, svojo trgovsko mrežo za živila, tekstil in
pohištvo ter nekaj restavracij (Zupan et al., 2001, str. 62). Po mnenju kupcev nudi relativno
nizke oz. dostopne cene. Prodajaln ne gradi, ampak jih prenavlja. Nahajajo se na mestnih
vpadnicah. V preteklosti so jih mediji slabo predstavljali zaradi spornih privatizacij in
vpletenosti vlade (Tržna raziskava, 2005, str. 10).
Po nekaterih podatkih imajo ti konkurenti skupaj okoli 30-odstotni tržni delež (ocena) in
njihov cilj je, da se vztrajno in počasi širijo, zaradi česar majhne trgovinice počasi izginjajo. S
tem, ko trgi Zahodne in Centralne Evrope postajajo vse bolj zasičeni in zreli, pa trgovci s teh
trgov prihajajo na razvijajoče se trge Vzhodne Evrope, kjer želijo izkoristiti prednosti in
priložnosti. Za vstop na trg Makedonije se pripravljajo še EngroTuš, Delta Maxi, Intermarche
(InterEx) in Metro, ki je že eden vodilnih na trgih Vzhodne Evrope (Planet Retail, RM, 2006;
Izvoznookno, 2006; Interni viri Mercator, 2006),
Prav tako je v Skopju nekaj trgovskih centrov: Gradski TC, Ramstore, TC Beverly Hills, TC
Bunjakovec, TC Avtokomanda, TC Tri Biseri, TC Biser, TC Leptokarija, TC Paloma Bianca,
DTC Mavrovka, Kapištec, Karpoš III (Zupan et al., 2003, str. 62; Tržna raziskava, 2005, str.
11-18), kjer se da kupiti vse vrste dobrin, dobro pa so opremljeni tudi z restavracijami. Večina
le-teh je zastarelih, izjema je popolnoma nov Ramstore TC. Nekaj jih ima zelo prestižne in
dobre lokacije, poleg nakupov pa ljudje tja radi zahajajo tudi na večerno druženje. Trgovski
centri se razlikuje po pestrosti ponudbe in cenovnem razredu. Gradski trgovski centar je
najstarejši in največji (50.159 m2) trgovski center v Skopju, z dobro lokacijo in veliko
obiskanostjo ob koncu tedna (Zupan et al., 2003, str. 62; Tržna raziskava, 2005, str. 11).
Če primerjam ekonomsko situacijo in sektor trgovine na drobno v Srbiji in Makedoniji, je tu
kar nekaj podobnosti. Prebivalstvo Srbije še ni doseglo standarda, potrebnega za nakupovanje
v hipermarketih, ki so večinoma postavljeni izven centra, prav tako pa srbski prebivalci niso
navajeni na opravljanje nakupov za cel teden (Hipermarketi v Srbiji, 2003). Vendar z
razvojem potrošne družbe postajajo trgovski centri vedno bolj polni mladine, ki iščejo
predvsem zabavo, in potrošnikov srednjega razreda, ki iščejo izdelke boljše kvalitete.
Supermarketi in hipermarketi privlačijo vse kategorije kupcev s posebnimi akcijami in poceni
ponudbami. Poleg tega pomanjkanje časa v modernem načinu življenja ljudi sili, da želijo v
prostem času združiti nakupe z drugimi prostočasnimi dejavnostmi (PWHC, 2005, str. 130).
4.4. Način vstopa na trg Makedonije
Pri podajanju mnenja o najboljšem načinu vstopa na trg Makedonije sem omejena s podatki o
trgovini na drobno v Makedoniji in dejstvom, da ta raziskava ne vključuje finančnih analiz
Mercatorja. Mercatorjeva strategija internacionalizacije je kombinirana, in sicer vključuje
neposredne tuje investicije oz. greenfield investicije, prevzeme in strateške zveze z lokalnimi
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partnerji. Na trgih nekdanje Jugoslavije, kamor je Mercator že vstopil, je bilo malo primernih
podjetij za prevzem (Vodlan, Vida, 2002, str. 9), kar se zdi problem tudi v Makedoniji, vendar
so zaradi privatizacije velikih podjetij joint ventures vedno bolj pogosta izbira tujih podjetij
(US doing business in Macedonia, 2005, str. 6–7). Za izbiro primernega podjetja za skupno
naložbo ali prevzem bi bile potrebne nadaljnje, globje tržne raziskave in analize. V Sloveniji
se je Mercator pričel leta 1991 širiti tudi s franšizingom (z manjšimi, pretežno gotinskimi
lokali), trdne osnove za razvoj franšizinga in nov koncept (predvsem za franšizne prodajalne)
pa so postavili leta 1998 (Bajželj, 2001, str. 20). Vendar je franšizing v Mercatorju zaenkrat
omejen na slovensko območje in ostaja ena strateških usmeritev za razvoj in širitev franšiznih
trgovin na vseh trgih (Letno poročilo 2005, str. 27), prav tako franšizing v Makedoniji
zaenkrat še ni razširjen (US doing business in Macedonia, 2005, str. 6–7). Greenfield
investicija je najbolj uveljavljena strategija internacionalizacije v Mercatorju. Obe lokaciji v
Skopju sta obetavni, več prednosti pa ima Bazen Karpoš, kajti na Skopskem sajmu ni dovolj
velikega pretoka ljudi in ni poslovnih objektov, ki jih ima Era v poslovnih načrtih.

4.5. SWOT-analiza
Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila s sekundarno raziskavo makedonskega trga, sem
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti povzela v SWOT-analizi, katere namen je, da bo
v pomoč menedžementu pri odločanju o vstopu na trg Makedonije.
Prednosti:
- jasna razvojna strategija, cilji in vizija (Interni viri Mercator, 2006)
- močna organizacijska kultura in pripadnost zaposlenih (Interni viri Mercator, 2006)
- vedno boljši in bolj izpopolnjen informacijski sistem, ki omogoča boljši nadzor
- ima močne marketinške projekte, razvit program zvestobe (kartica Mercator Pika) in
kakovostno trgovsko znamko (Interni viri Mercator, 2006)
- razvoj različnih prodajnih programov na domačem in na tujih trgih - izkoriščanje sinergij
(Interni viri Mercator, 2006)
- 5 letne izkušnje s trgov bivše Jugoslavije in poznavanje situacije na teh trgih
- prepoznavnost Mercatorja na vseh trgih bivše Jugoslavije
- spodbujanje domačega in lokalnega gospodarstva
- Mercator prinaša know-how na področju trgovinske dejavnosti
- dobre lokacije
Slabosti:
- moderen koncept trgovine, visoko kvalitetna ponudba z dobrimi storitvami in posledično
visokimi cenami, ki si jih zaenkrat lahko le redki privoščijo
- slaba cenovna konkurenčnost na področju živil, ki pa je zaenkrat še glavni del potrošnje
- (pre)visoko pozicioniranje podjetja
- nerazvita logistična infrastruktura (ni distribucijskega centra) na območju Balkana, ki
omejuje učinkovitost dobavljanja in viša stroške
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- birokratski sistem bi lahko omejeval širitev Mercatorja (tako je v Srbiji) (Interni viri
Mercator, 2006)
- na tujih trgih, kjer je Mercator prisoten, trenutna velikost podjetja ne omogoča ekonomije
obsega, maloprodajna mreža ni razvejana in majhen tržni delež ne omogoča dobre
pogajalske pozicije pri dobaviteljih (Interni viri Mercator, 2006)
- potreben je čas, da se razvije in integrira informacijski sistem (Interni viri Mercator, 2006)
Priložnosti:
- trgovina je eden najhitreje rastočih in razvijajočih se sektorjev zadnjih nekaj let
- naraščajoč BDP in kupna moč (dvig standarda) imata pozitiven vpliv na sektor TND, saj
bodo kupci vedno več potrošili za živila, rasla pa bo tudi potrošnja neživil (IGD, 2005, str.
37)
- cenejša delovna sila
- v procesu nastajanja potrošniške družbe obstaja možnost vplivanja na nakupne navade
- z zorenjem trga in vstopom trgovinskih verig bo trgovska znamka vedno bolj pomembna,
omogočala bo predvsem večjo konkurenčnost na cenovno občutljivem trgu (IGD, 2005, str.
38)
- s pogajanji za vstop v EU se bo urejala zakonodaja in korupcija, kot tudi razmere na trgu
- začel je potekati proces tržne koncentracije, kar pomeni, da se majhni trgovci združujejo in
nastaja prostor za velike trgovce, ki izkoriščajo ekonomijo obsega in tako ponujajo nižje
cene ter širok izbor izdelkov
- na trgu sta prisotni samo dve mednarodni trgovski verigi, Mercator pa želi biti med »top 5«
- glede na to, da vstop napovedujejo še 4 drugi trgovci, je treba pohiteti
- potencial za diskontne trgovce, da vstopijo na trg
- fizična in kulturna bližina trga
Nevarnosti:
- največja nevarnost na trgu Makedonije je šibka pravna varnost – ni spoštovanja zakonov in
v državi vlada visoka stopnja korupcije
- velik del nakupov se še vedno opravlja na črnem trgu – predvsem sveže blago, tekstil in
nekaj tehnike
- visoka stopnja samooskrbe gospodinjstev (pridelava sadja in zelenjave doma)
- majhna potrošnja per capita (nizek življenjski standard) zaenkrat ne omogoča večje
potrošnje za živila in toliko manj za neživila
- cenovna občutljivost kupcev omejuje privlačnost prodajaln z dobrimi storitvami in omejuje
višino marž na izdelkih z dodano vrednostjo (IGD, 2005, str. 29)
- gospodarstvo v tranziciji ter ekonomska in politična nestabilnost večata tveganje poslovanja
podjetij (počasno izvajanje davčnih, finančnih, administrativnih reform)
- nerazvito gospodarsko okolje in finančna industrija, ki jima manjka predvsem
transparentnost (IGD, 2005, str. 29, 36)
- finančna disciplina v državi je slaba, kar zmanjšuje privlačnost grosistične dejavnosti
- trije največji trgovci imajo že utečene nabavne kanale in stalne stranke, predvsem pa
uspešno širijo svojo trgovsko mrežo
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- združevanje majhnih trgovcev, katerih moč v prihodnosti se še ne da predvideti
- nelikvidna podjetja v Makedoniji
- verjetno bo trajalo nekaj let, preden se povrnejo stroški investicije, glede na to, da se
moderni koncept TND šele razvija

5. SKLEPI
V času Jugoslavije je bila Makedonija najmanj razvita republika, saj je bila po 2. svetovni
vojni še skoraj povsem brez industrije. Industrializacijo v državi so nato pospešili, najbolj pa
sta se razvili težka in predelovalna industrija (Natek, 1999, str. 105). Z osamosvojitvijo države
je, zaradi uvedbe mednarodnih sankcij proti Jugoslaviji in grške blokade (1994–95), nastopilo
težko gospodarsko obdobje, ki se še ni končalo. Na to opozarjata nizek življenjski standard
ljudi in visoka stopnja brezposelnosti, ki od leta 2001 dalje spet narašča (Priloga 13). Analiza
trga Makedonije je pokazala, da na tem trgu preti nekaj nevarnosti, hkrati pa trg ponuja tudi
veliko priložnosti.
V zadnjih dveh letih je prišlo v Makedoniji do velikih sprememb, ki so jih vzpodbudile
predvsem neposredne tuje investicije in vstop tujih bank na ta trg, kar je močno olajšalo
poslovanje mnogokateremu podjetju. Šibka pravna varnost oz. visoka stopnja korupcije
predstavlja največjo nevarnost v državi, kar nam kaže tudi GRDI kazalec (Priloga 4). Vendar
se s približevanjem EU in NATU izboljšujejo tako ekonomsko, kot tudi pravno in politično
stanje v državi (MF, 2006). V neki meri je bil Mercator s problemi brezposelnosti, sive
ekonomije, korupcije itd. že soočen na trgih, na katere je vstopil, vendar je situacija v vsaki
državi drugačna in podjetje se sproti uči delovati v takšnem okolju.
Z odpiranjem države in večjo privlačnostjo trga se bo izboljšal standard prebivalstva (BDP na
prebivalca zadnjih 5 let narašča) in skupaj s tem se bo spremenila tudi struktura porabe
prebivalstva: zmanjšal se bo odstotek izdatkov za hrano in povečali se bodo izdatki za
luksuzne dobrine, ki si jih danes lahko privošči le majhen delež prebivalstva. Dvignila se
bosta kupna moč in maloprodajni promet (Planet Retail, RM, 2006). V potrošnji na prebivalca
prebivalci Makedonije zaostajajo za povprečjem regije, v primerjavi s Slovenijo pa je ta
razlika še mnogo večja. Standard prebivalstva se bo počasi približeval zahodnim državam,
vendar bo to trajalo še dolgo časa. Primer je Hrvaška, ki je že zelo blizu vstopu v EU,
potrošnja pa je še vedno pol manjša kot v Sloveniji.
Zaradi majhnega trga in nizkega dohodka prebivalcev je na makedonskem trgu prisotnih malo
tujih trgovcev. Koncentracija najmočnejših treh trgovcev (Veropoulos, Ramstore in Tinex) je
manjša od 30 % in Veropoulos je edini, ki ima supermarkete. Hipermarketov in modernih
trgovskih centrov v Skopju, ki je center ekonomskih aktivnosti in kulturnega življenja, ni.
Izjema je Ramstore nakupovalni center, ki pa ima kljub veliki površini celotnega trgovskega
kompleksa, majhno prodajno površino trgovine in je tako precej manjši od Mercatorjevih
hipermarketov. Koncentracija moči največjih konkurentov se veča, vendar je, sodeč po GRDI
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kazalcu (Priloga 4) trg še nezasičen, hkrati pa je precej velik časovni pritisk za vstop na trg.
Zdi se, da je okno priložnosti odprto sedaj in ne bo več dolgo, saj trg postaja vedno bolj
privlačen tudi za tuje investitorje in se bo konkurenca povečevala (Planet Retail, RM, 2006;
Izvoznookno, 2006, Interni viri Mercator, 2006). Na vstop na makedonski trg se pripravljajo
francoski trgovec Intermarche (InterEx supermarket), srbski Delta in slovenski Engrotuš, Tuš
supermarketi, zaradi česar sta pomembna čim prejšnji vstop na trg in zagotovitev čim boljšega
položaja. V uporabljenih virih nisem zasledila podatka, da bi kateri od pomembnejših
domačih trgovcev na debelo in drobno posloval tudi v tujini. Velika konkurenčna prednost
Mercatorja je tudi kulturna, geografska in poslovna vez s tem prostorom in posledično tudi
boljše poznavanje tega okolja. Postati vodilni igralec na trgu oz. »first mover advantage« je v
procesu nastajanja potrošniške družbe pomembno tudi zato, ker obstaja možnost vplivanja na
nakupne navade, pri čemer je treba upoštevati tudi dejstvo, da imajo slovenske znamke v
Makedoniji dober sloves (Zupan et al., 2001).
O potrošnikovih nakupnih navadah v Makedoniji je zelo malo podatkov, zato bodo potrebne
nadaljnje raziskave. Prvi podatki kažejo, da si ljudje v Makedoniji precej hrane pridelajo sami
in so navajeni na majhne sosedske trgovine, prav tako pa nimajo denarja in niso navajeni na
nakupe velikih vrednosti v večjih nakupovalnih centrih. Za postavitev slednjih to ni
vzpodbudna novica. Priložnost, ki se tu ponuja je, izkoristiti obdobje tranzicije, ko
prebivalstvo razvija svoje potrošne navade, na njih v največji možni meri vplivati ter hkrati
zadovoljiti potrebe porabnikov. Prav tako Mercatorju predstavlja problem oskrbovanje
centrov, saj nima dovršenega distribucijskega sistema. Zavedajo se pomembnosti lokacije
logističnega centra in kakšen vpliv bo to imelo na stroške, zato je to prioritetna naloga razvoja
Mercatorja na trgih bivše Jugoslavije (Interni viri Mercator, 2006).
Največje omejitve s katerimi se Mercator srečuje na tujih trgih, kjer posluje, so slabša
razvitost prodajne mreže, premalo razvit in neintegriran informacijski sistem ter majhen tržni
delež, zaradi česar imajo slabšo pogajalsko pozicijo pri dobaviteljih (Interni viri Mercator,
2006). Za doseganje konkurenčne prednosti je potrebno še mnogo več, kot dobra lokacija in
urejen distribucijski in logistični sistem, vendar se bodo te prednosti pokazale šele po vstopu
na trg. Tako doma kot na tujih trgih je program zvestobe v veliki meri razvit (Pika kartice) in
ga z vsakim letom izboljšujejo. Mercator ima tudi nekaj linij trgovskih znamk in asortiment
izdelkov, ki spadajo pod te linije je prav tako vsako leto bolj raznolik in bogat. Različni
prodajni programi so se tudi na vseh tujih trgih pokazali za prednost Mercatorja. Storitve v
trgovinah so na visokem nivoju in Mercator na vseh trgih išče povezave z domačimi podjetji
za izboljšanje poslovanja. Zaposleni v Mercatorju so za podjetje najpomembnejši vir in so
deležni veliko šolanja, tako so ankete, opravljene v podjetju Mercator, pokazale dobre
rezultate: zadovoljstvo zaposlenih in močno organizacijsko kulturo.
Pri danih omejitvah zaradi pomanjkanja podatkov in pomanjkanja analiz trga, kot tudi
nezadostno poznavanje srednjeročnih poslovnih strategij Mercatorja, lahko na podlagi
omejene količine podatkov in opravljene analize trdim, da se zdi vstop Mercatorja v Skopje
prava odločitev. Najbolj primerna se mi zdi neposredna investicija v obliki gradnje
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nakupovalnega centra, kar je tudi najbolj uveljavljena strategija internacionalizacije v
Mercatorju, poleg prevzemov in strateških zvez z lokalnimi partnerji. Lokaciji v Skopju sta
obetavni, več prednosti pa ima Bazen Karpoš, kjer je večji pretok ljudi in je boljša dostopnost.
Ne smemo pa pozabiti, da namerava Era v tem ali naslednjem letu začeti graditi načrtovana
poslopja, s čimer se bo privlačnost lokacije Skopski sejem povečala. Prav tako na obeh
lokacijah še gradijo infrastrukturo in stanovanjska naselja, kar prav tako povečuje njuno
privlačnost z vidika investicij.

Natančno oblikovana strategija internacionalizacije je izredno pomemben dejavnik uspeha
internacionalizacije. Upoštevati mora kulturne značilnosti, sposobnost prilagajanja trženjskih
strategij, način vstopa na tuje trge, izbiro lokacije in distribucijskih poti, poznavanje širšega in
ožjega poslovnega okolja, poznavanje lastnih konkurenčnih prednosti in slabosti podjetja.
Izrednega pomena so tudi značilnosti menedžerjev in organizacijska kultura v podjetju, ki se
prenaša na vse podružnice v tujini, zaradi česar mora biti na domačem trgu močno razvita. V
Mercatorju se zavedajo, da je treba investirati v razvoj socialnega kapitala in izgradnjo trdne
organizacijske kulture, ki se izraža v strokovnosti zaposlenih na vseh trgih, njihovi prijaznosti
do kupca ter v urejenem prodajnem okolju (Interni viri Mercator, 2006). Upam, da bo ta nabor
in analiza informacij o nekaterih značilnostih trga Makedonije v enem sklopu služil kot
pomoč pri sprejemanju odločitev, ki so povezane s tem trgom.
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PRILOGE
Priloga 1: Lastniška struktura Mercatorja na dan 30.06.2006
Slika 1: Lastniška struktura v Mercatorju na dan 30.06.2006
Lastniška struktura na dan 30.6.2006

Vir: Lastniška struktura Mercator, 2006.
Največji delničarji (30.06.2006) so: Pravne osebe (26,52%), Fizične osebe (17,64), Banka
Koper, d.d.(13,17%), Infond Holding, d.d.(12,76%), Pivovarna Union, d.d. (10,23%),
Pivovarna Laško, d.d.(8,84%), Istrabenz, d.d.(7,67%), Investicijske družbe in vzajemni skladi
(3,16%) (Lastniška struktura Mercator, 2006).
Priloga 2: Tržni deleži na domačem in na tujih trgih, 31.12.2005
Slika 2: Tržni deleži Mercatorja na tujih trgih na dan 31.12.2005

*Opomba: V letu 2005 imamo skupaj s prevzetimi enotami Ere na slovenskem trgu 48,9 % tržni delež, na
hrvaškem trgu pa ocenjujemo, da imamo skupaj s prevzetima družbama Era Tornado in Era Trgohit,
4 % tržni delež.
Na trgu Bosne in Hercegovine je Mercatorjev tržni delež do leta 2004 ocenjen. Tržni delež konec leta
2005 pa dosega po meritvah družbe GfK 1,6 %.
Vir: GfK, 1997-2005

Vir: Letno poročilo Mercator 2005, str. 16
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Priloga 3: Eurostat poročila 2006
Slika 3: Indeks prihodka v trgovini na debelo v državah zahodnega Balkana, 2005

Vir: Behrens, 2006, str. 5.

Slika 4: Indeks prihodka v trgovini na drobno v državah zahodnega Balkana, 2005

Vir: Behrens, 2006, str. 6.
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Priloga 4: Privlačnost posameznih držav za investicije v trgovino (GRDI kazalec)
Slika 5: Globalni kazalec razvitosti trgovine na drobno v 30. izbranih državah

Vir: Atkearney, 2005
A.T. Kearney od leta 2001 dalje vsako leto opravi raziskavo v sektorju trgovine na drobno.
GRDI oz. Global Retail Development Index je kazazalec razvitosti trgovine na drobno v 30
državah, ki so najbolj privlačne za investicije v ta sektor. Te države razvrstijo s pomočjo 25.
makroekonomskih kazalcev in posebnih spremenljivk, ki so prilagojene merjenju v trgovini
na drobno, kar vidimo tudi v Sliki 5. Ti kazalci so country risk (politično tveganje), market
attractiveness (privlačnost trga za vstop), market saturation (zasičenost trga) in time pressure
(časovni pritisk). GRDI nudi vpogled v spreminjajoče trende in kaže priložnosti na novih
trgih. Pri tem je zelo zanimiva primerjava razvitosti držav (glede na kazalec GRDI) skozi leta
(Atkearney, 2005).
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Slika 6: Privlačnost izbranih držav za investicije v trgovino v letu 2004

Vir: Atkearney, 2005
V Sliki 6 je privlačnost držav podana glede na dva kriterija: market potential (tržni potencial)
in economic and political stability (gospodarska in politična stabilnost države). Velikost
mehurčkov oz. krogov prikazuje izdatke (v ameriških dolarjih) za živila, pijačo in tobačne
izdelke v posamezni državi, brez davkov. Istočasno različne barve ocenjujejo privlačnost
trgov. Zelo privlačni trgi oz. on the radar, trgi za premisliti oz. to consider in manj privlačni
trgi oz. lower priority. Bosna in Hercegovina ter Makedonija se uvrščata med države z
visokim tržnim potencialom, vendar nizko gospodarsko in politično stabilnostjo. Hrvaška ima
precej visok tržni potencial in kar stabilno gospodarstvo in politiko, medtem ko je slednje za
Slovenijo ocenjeno zelo dobro. Slovenija in Hrvaška sta bili ocenjeni za zelo privlačna trga,
Makedonija in Bosna in Hercegovina za razmislit, medtem ko Srbije ni na sliki.
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Slika 7: Najbolj privlačne regije za investicije v trgovino na drobno

Vir: Atkearney, 2005
Trgovina na evropskem trgu, predvsem na razvitih trgih Zahodne Evrope, išče svojo
priložnost z razvojem novih formatov ponudbe in s širitvijo na nove trge jugovzhodne Evrope,
Azije in Rusije. Ti trgi so privlačni tudi z vidika naraščajoče stopnje gospodarske moči, kar
krepi nizko stopnjo kupne moči. Prav tako je na teh trgih trgovina na drobno zelo razdrobljena,
kajti vodilni trgovci na posameznih trgih dosegajo le nizke stopnje tržnih deležev (Interni viri
Mercator, 2006).
Razviti trgi Zahodne Evrope so zasičeni, najboljše lokacije zasedene in vodilnim evropskim
trgovcem ostane malo možnosti za širitev. Razvoj in generiranje prodaje za posameznega
trgovca je možen predvsem v dveh smereh (Interni viri Mercator, 2006):
• z uvajanjem inovacij v svojem poslovanju (npr. dodana vrednost za kupce, novi
prodajni programi itd),
• iskanje novih trgov s potencialom, kamor bi lahko razširili svoje poslovanje.
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Slika 8: Spremembe v privlačnosti držav Vzhodne Evrope za investicije v trgovino na drobno,
primerjava leta 2005 glede na 2004.

Vir: Atkearney, 2005.
Vsako leto se priložnosti za vstop na nove trge spremenijo. Leta 2005 so bili najblj zanimivi
trgi v Vzhodni Evropi, in sicer jih je med 30 izbranimi državami polovica iz Vzhodne Evrope
(Atkearney, 2005). Najbolj se je povečala privlačnost Ukrajine, medtem ko sta se med nove in
privlačne trge v letu 2005 uvrstili tudi Makedonija in Bosna in Hercegovina (Slika 8).
Privlačnost držav Vzhodne Evrope je najbolje vidna na Sliki 7.
V Vzhodni Evropi so tri okna priložnosti: "stara" oz. tradicionalna Vzhodna Evropa, ki
vključuje članice EU; "nova" Vzhodna Evropa, katero sestavljajo bivše komunistične države
(nekatere sedaj članice EU) in Rusija. Zaradi vstopa novih držav v regijo vzhodne Evrope in
zaradi širitve prisotnih trgovcev, se veča zasičenost trgov in konkurenca med trgovci.
Nekaterim državam "stare" Vzhodne Evrope posledično močno pada index (primer Češke).
Tudi Sloveniji se je zmanjšal index, vendar ostaja močno privlačna zaradi članstva EU in
visokega BDP na prebivalca. Konkurenca na trgu se zaradi prihoda vedno novih trgovcev
močno veča in ti so bolj agresivni. Indeks je padel tudi Hrvaški in Slovaški, vendar obe državi
ostajata privlačni za investitorje v trgovino na drobno (Atkearney, 2005). Položaj držav
vzhodne Evrope je dobro prikazan v Sliki 8.
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Priloga 5: Primerjava ravni cen na zahodnem Balkanu v letu 2003
Na Slikah 9 in 10 vidimo primerjavo med državami Balkana, kar zadeva izdatke na prebivalca
za živila in neživila ter izdelke za široko potrošnjo. Slovenija močno izstopa in je po porabi
bliže državam Južne Evrope, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora ter Makedonija pa
imajo precej podobno porabo. Vse države so zbirale cene v glavnih mestih, v BA in CS pa
celo v dveh mestih. V BA so delali analizo cen v Banja Luki in Sarajevu, v CS pa v Beogradu
in Podgorici. Cene, ki so jih zbrali so bile vezane na določeno mesto in trenutek in da bi jih
spremenili v letne nacionalne cene, je bilo potrebno uporabiti primerne časovne in prostorske
faktorje. Posamezna raziskava je pokrila okoli 350 produktov in tako omogočila, da je vsaka
država imela v raziskavo vključene izdelke, tipične za njihov vzorec potrošnje. European
Comparison Programme (ECP) je v koordinaciji s statističnim uradom Slovenije izbiral katere
produkte in cene se bo zajelo v raziskavo (Auno, 2005, str. 1–2).
Slika 9: Primerjava ravni cen hrane, pijače in tobaka ter oblek in obutve na zahodnem
Balkanu v letu 2003. EU-25=100.

Vir: Auno, 2005, str. 2.
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Slika 10: Primerjava ravni cen hrane, pijače in tobaka na zahodnem Balkanu v letu 2003.
Ljubljana = 100.

Vir: Auno, 2005, str. 2.
Albanija (AL), Bosna and Hercegovina (BA), Hrvaška (HR), Makedonija (MK) ter Srbija in
Črna gora – brez Kosova (CS).
Priloga 6: Kratka zgodovina
Ozemlje današnje Makedonije je bilo od leta 148 pr. n. št. rimska provinca, konec 6. stoletja
pa so območje poselila slovanska plemena. Nato je bilo ozemlje nekaj stoletij pod
Bizantinskim cesarstvom in leta 1230 je prišlo pod oblast Bolgarije. V 14. stoletju je bila
Makedonija del velike srbske države in konec stoletja so si jo podredili Turki. Uveden je bil
fevdalni sistem, del prebivalstva je prevzel islam in ponekod se je ohranilo krščanstvo. Šele v
začetku 19. stoletja se je začela prebujati makedonska narodna zavest. Meščanstvo je vodilo
narodno gibanje, v boju proti grškim vplivom (cerkveni oblasti itd.) pa jim je pomagalo
bolgarsko meščanstvo (Natek, 1999, str. 104). Po letu 1912 je bila Makedonija razdeljena
med Bolgarijo, Srbijo in Grčijo. V Kraljevini SHS in poznejši Kraljevini Jugoslaviji
Makedonci niso imeli dobrega položaja. Leta 1944 pa so v Makedoniji sprejeli sklep o
vključitvi Makedonije v Demokratično federativno Jugoslavijo in januarja 1946 je
Makedonija postala ena od zveznih republik FLRJ in poznejše SFRJ. V tem času je bila
Makedonija najmanj razvita republika. Septembra 1991 uspe referendum za neodvisnost in
nastane Republika Makedonija (Nationmaster, 2006). S Srbi ni bilo večjih problemov, pač pa
so se začeli pritiski Grkov, ki so zahtevali da uporabljajo ime Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija (FYRM), saj z imenom Makedonija kažejo želje po osvojitvi ozemlja,
ki leži znotraj meja Grčije. Nasprotja z Grčijo še danes niso razrešena. Marca 2001 je prišlo
do hudih etničnih konfliktov in na ozemlje Makedonije je vkorakala Osvobodilna Vojska
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Kosova, ki se bori za pravice 400.000 prebivalcev Makedonije albanskega porekla
(Macedonia facts, 2006). S tujo intervencijo so vladne sile popustile in država je pristala na
večjo zaščito albanskega naroda, jezika in kulture.
Priloga 7: Uradni popisi prebivalstva: Republika Makedonija
Tabela 1: Uradni popisi prebivalstva v Makedoniji med leti 1921 do 2002
Leto

2

Teritorij (km )

1921
1931
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002

25.713
25.713
25.713
25.713
25.713
25.713
25.713
25.713
25.713
25.713

Število
prebivalcev

Število
gospodinjstev

808.724
949.958
1.152.986
1.345.514
1.406.003
1.647.308
1.909.136
2.033.964
1.945.932
2.022.547

146.161
164.052
218.819
246.313
280.214
352.034
435.372
505.852
501.963
564.296

Število
prebivalcev na 1
km2
31,5
36,9
44,8
50,7
54,7
64,1
74,2
79,1
76,0
78,7

Vir: Interni viri Mercator, 2006.
Priloga 8: Pregled večjih mest in naselij
Tabela 2: Večja mesta in naselja
Glavno mesto

Skopje

Skupina A

Bitola, Gostivar, Gevgelija, Kavadraci, Kičevo,
Kumanovo, Ohrid, Prilep, Štip, Struga, Strumica,
Tetovo, Veles

Skupina B

Berovo, Debar, Delčevo, Kratovo, Kriva Palanka,
Kočani, Negotino, Probištip, Radoviš, Resen,
Sveti Nikole,Vinica

Skupina C

Bogdanci, Demir Hisar, Dojran, Kruševo,
Makedonski Brod, Valandovo

Skupine so razdeljene po številu prebivalcev in kriteriju/oceni za razvoj: A so najbolj in C najmanj
privlačna skupina mest za investicije.

Vir: Interni viri Mercator, 2006.
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Priloga 9: Pregled makedonskih mest po številu prebivalcev
Tabela 3: Mesto in število prebivalcev
Število
prebivalcev

Mesto
Skopje

več kot 500 000

50 000 – 100 000

- Bitola
- Kumanovo
- Prilep
- Veles
- Tetovo

25 000 - 50 000

- Gostivar
- Kavadraci
- Kočani
- Ohrid
- Struga
- Strumica
- Štip

10 000 - 25 000

- Debar
- Gevgelija
- Kičevo
- Kriva Palanka
- Negotino
- Probištip
- Resen
- Sveti Nikole

manj kot 10 000

- Dojran
- Berovo
- Kratovo
- Kruševo

Vir: Interni viri Mercator, 2006
Priloga 10: Izobrazba
Osemletna osnovna izobrazba je obvezna in jezik poučevanja je prilagojen populaciji, tako da
je širom države v štirih jezikih (makedonščini, albanščini, turščini in srbščini); vpis v srednjo
šolo je odvisen od povprečnih ocen v osnovni šoli. Vsako leto se vpiše približno 25.000
dijakov, od katerih šolo zaključi okoli 80 % (Macedonia facts, 2006 ). Srednje šole se delijo
na splošne oz. gimnazije in poklicne oz. oddelke, ki so namenjeni zaposlitvi takoj po
zaključku šole. Na fakultete se letno vpiše okoli 8.500 študentov, od katerih jih zaključi
približno 35 %. V šolskem letu 2005/06 se je na Univerzi v Skopju in Bitoli vpisalo 48.368
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študentov (Statistični urad RM, 2005). Fakultet je 31, 80 % teh je v Skopju, ostale pa so v
Bitoli, Ohridu, Štipu in Prilepu. Največ podiplomskih študentov v letu 2005 je bilo na
področju za družbene vede (43,9 %), področju za humanitarne vede (15,9 %), področju
tehnike in tehnologije (12,7 %) ter medicine (12,7 %) in matematike (11,1 %) (Statistični urad
RM, 2005). Izobraževanje je zastonj in stroške krije država, ki prav tako subvencionira
prehrano in nastanitev dijakov ter študentov (Macedonia facts, 2006). V letu 2004 je imelo
univerzitetno izobrazbo 12,6 % prebivalcev, od kateri je bilo 5,6 % (17.669) nezaposlenih
(Interni viri Mercator, 2006).
Priloga 11: Nacionalna struktura (popis 2002)
Tabela 4: Nacionalna struktura prebivalcev Makedonije
Nacionalnost Število prebivalcev Odstotek
Skupaj

2.022.547

100%

Makedonci
Albanci
Turki
Romi
Vlasi
Srbi
Bošnjaki
Ostalo

1.297.981
509.083
77.959
53.879
9.695
35.939
17.018
20.993

64,18
25,17
3,85
2,66
0,48
1,78
0,84
1,03

Vir: Interni viri Mercator, 2006.
Priloga 12: Korupcija
Korupcija v Makedoniji je velik problem na vseh ravneh delovanja države. Marca in avgusta
2002 sta dve poročili Crisis Group zaključili, da korupcija ogroža sam obstoj države, saj
močno upočasnjuje napredek države, kot tudi hrani organiziran kriminal ter posledično
politično in družbeno nestabilnost (Jepson, 2002). Sedanja vlada je po uspehu na volitvah leta
2002 takoj začela z anti-korupcijskimi ukrepi, med katerimi je eden največjih, ustanovitev
Državne komisije za boj proti korupciji z Antikorupcijskim zakonom.
Letos se je povečal pritisk na Makedonijo, da pokaže napredek pri zmanjševanju korupcije, če
želi postati članica EU v prihodnosti (Jepson, 2002). Država je že začela s protikorupcijskimi
ukrepi - v prvi vrsti je sprejela zakonodajni okvir za preprečevanje korupcije, vendar
implementacija poteka zelo počasi oziroma celo zaostaja, so rekli v Zvezi držav proti
korupciji, GRECU 8 . GRECO je napisal tudi 14 priporočil kako izboljšati protikorupcijski boj,
prav tako pa skrbi za boljšo kontrolo registracije podjetij, da bi zmanjšali pravne praznine, ki
omogočajo izogibanje plačevanju davkov.

8

the Group of States Against Corruption
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Makedonija je tudi podpisala OECD konvencijo za Boj proti korupciji (US Department MK,
2005) vendar četudi so potrebni zakoni na pravem mestu, je implementacija slaba in javnost
načeloma vidi policijo, sodišča in zdravstveni sektor kot najbolj pokvarjene državne
institucije. Raziskava Transparency International je ocenila korupcijo v Makedoniji na 106.
mesto od 133 držav, prav tako hud podatek pa je, da 88.6% vprašanih verjame, da je vlada
glavni nosilec prevar (Jepson, 2002).
Priloga 13: Osnovni ekonomski kazalci
Tabela 5: Osnovni ekonomski kazalci Makedonije med letom 1993 in 2005
BDP
Stopnja
inflacije
Index cen v
trgovini na
drobno
Stopnja
brezposelnosti
Proračunski
primanjkljaj

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
- 7,5 - 1,8 - 1,1 1,2 1,4 3,4 4,3 4,5 4,5 0,9 2,8 4,1 4,0
229,6 55,4

9,2

0,2

4,5

-1,0

2,3

6,1

3,7

1,1

2,6

-1,9

1,2

229,6 55,4

9,2

0,2

4,5

- 1,0

2,3

10,8

1,2

2,2

2,9

- 0,1

3,2

27,7

30,0 35,6 31,9 36,0 34,5 32,4 32,2 30,9 31,9 36,7 37,2 37,3

-13,4 - 2,9 - 1,2 - 0,5 - 0,4 - 1,7

0,0

1,8

- 7,2 - 5,7 - 1,1

0,0

0,2

Vir: Nacionalna banka RM, 2006, str. 1.

Priloga 14: NTI v Makedoniji po državi ($ milijoni USD)
Tabela 6: NTI posamezne države v Makedoniji med leti 2001 in 2005
Država
2001
2002
2003
2004
186,2
0,8
4,9
6,2
Nemčija
67,2
44,3
6,6
30,1
Grčija
92,2
0,02
0,01
0,02
Madžarska
64,1
4,3
3,5
0,5
ZDA
8,7
2,5
13,6
8,0
Švica
1,4
4,9
0,2
1,7
Ciper
3,7
3,9
6,1
4,4
Slovenija
2,7
0,5
0,7
7,4
Italija
1,2
2,3
6,8
0,6
Velika
Britanija
2,8
0,3
2,63
3,5
Avstrija
Vir: US doing business in Macedonia, 2006, str.40-41.
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2005
0,7
4,9
0,0
1,5
13,9
1,6
4,8
12,8
0,3
11,7

Priloga 15: Poseljenost v RM
Tabela 7: Poseljenost v Makedoniji leta 2002 (ob popisu prebivalstva)
Lokacije stalnega bivališča Število prebivalcev Odstotek
Skupaj

2.022.547

100%

Mestno
Podeželsko
Nerazvito

1.215.550
764.524
42.473

60.1
37.8
2.1

Vir: Interni viri Mercator, 2006.
Priloga 16: Zgodovina ekonomskega stanja v Makedoniji
Ob osamosvojitvi je bila Makedonija najmanj razvita država bivše Jugoslavije, s 5%
outputom dobrin in storitev. Zaradi pomanjkanja infrastrukture, sankcij UN, izgube
največjega trga Jugoslavije in kasneje (1995) embarga Grčije, je bil letni upad BDP-ja okoli
15–odstotni in inflacija je leta 1992 dosegla 1.511 %. S strogo proračunsko politiko so
ohranili stabilnost valute, z letom 1996 pa je zopet nastopilo boljše gospodarsko obdobje
(Natek, 1999, str. 105).
Konec leta 1994 je vlada s pomočjo mednarodnih donatorjev, Svetovne Banke in
Mednarodnega Denarnega Sklada začela izvajati Stabilizacijski program, da bi obnovili
makroekonomsko stabilnost države. Kljub nekaterim uspehom je brezposelnost ostala visoka
(37 %) in proizvodnja je bila leta 2003 manjša kot pred osamosvojitvijo leta 1991. Število
ljudi, ki živijo pod pragom revščine je naraščalo (Worldbank, external countries, 2005).
Pozitivni gospodarski trendi in 4,5 % rast v letu 2000 so se 2001 končali z vojaškimi posegi in
reforme so ustavili. Kljub gospodarskemu šoku je inflacija ostala nizka in menjalni tečaj
stabilen. Rast BDPja si je v letu 2002 rahlo opomogla, vendar je fiskalno ravnotežje padlo iz
presežka v letu 2000 na 7.2% deficit v letu 2001 kot rezultat preobsežnega izdajanja državnih
obveznic. Gospodarska rast je leta 2003 dosegla 2,8 %, ki jo je vodila 6 % rast v storitvah,
izboljšalo se je fiskalno ravnotežje in cene ter menjalni tečaj so ostali stabilni. Rast outputa je
leta 2004 ostala skromnih 2.9%, predvsem zaradi padca industrijske proizvodnje. Velik
fikalni primanjkljaj je postal presežek v letu 2004. Monetarna politika je ostala restriktivna in
Denar vezan na Euro (CIA factbook MK, 2006).
Počasi je Makedonija le dosegla makroekonomsko ravnotežje, z nizko inflacijo (1,5 % 2005),
deficitom 0,6 %, stabilno valuto in gospodarsko rastjo okoli 4 % (Izvoznookno, MK, 2005).
Pri vodenju fiskalne politike vladi pomaga IMF, s katerim so sklenili nov sporazum, ki bo
začrtal smernice gospodarske politike za naslednje srednjeročno obdobje (tri leta) in bo večjo
pozornost namenjal strukturnim reformam. Med drugim bo potrebno vzpostaviti učinkovitejše
delovanje sodnega sistema in javne uprave, izboljšati fleksibilnost na trgu delovne sile ter
izvesti reformo pokojninskega sistema in zdravstvenega sistema.
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V okviru monetarne politike je bila makedonska centralna banka v letu 2004 zaradi deflacije
in velikega padca rasti industrijske proizvodnje pod velikim pritiskom in je zato sprostila
monetarno politiko. Sedaj nekateri analitiki svetujejo nadaljnje znižanje obrestnih mer, saj bi
se na ta način povečali krediti poslovnih bank podjetjem, gospodarstvo pa bi si posledično
hitreje opomoglo. Bolj verjetno je, da bo vlada do konca leta in tudi v letu 2006 še bolj
zaostrila monetarno politiko, predvsem zaradi naraščajočega zunanjega neravnovesja. K večji
konkurenčnosti bi pripomogla tudi devalvacija denarja, vendar bo tečaj denarja po napovedih
vsaj kratkoročno še ostal trden in vezan na evro (Izvoznookno, MK, 2005).
Priloga 17: Občine v mestu Skopje
Slika 10: Označitev občin v mestu Skopje, leto 2006

Vir: Interni viri Mercator, 2006.
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Priloga 18: Teritorialna razdelitev v RM: 25 mest in občine
Slika 11: Teritorialna razdelitev v Makedoniji: 25 mest in občine

Vir: Interni viri Mercator, 2006.
Priloga 19: Opis mest v Makedoniji
Bitola:
Drugo največje mesto po številu prebivalstva v Makedoniji. Ima 95.385 prebivalcev, 37.225
stanovanj in 28.942 gospodinjstev (Statistični urad RM, 2006). Je hitro rastoče, urbano in
administrativno mesto, kot tudi pomemben industrijsko-kmetijski center. V okolici je nekaj
bogatih vasi in od Grčije so oddaljeni samo 13 km, za mesto je značilna tako dnevna kot letna
migracija. Bližina z Grčijo omogoča razvito trgovino, ker njeni prebivalci kupujejo v Bitoli,
tu preživljajo prosti čas in hodijo sem na dopust. Veliko družin iz Bitole ima sorodnike v
zahodnoevropskih državah, USA, Kanadi ali Avstraliji, ki izboljšujejo ekonomsko stanje
mesta. Zaposleni v inostranstvu se vračajo med petim in devetim mesecem. V mestu so
fakultete, kazinoji, Ski Centar Pelister, ambasade, Prespansko Jezero in velik kulturni
dogodek, največji filmski festival. Tu sta še otroški glasbeni festival ‘Sido’ in festival vseh
narodnosti, ki živijo v Makedoniji.
Prebivalci Bitole so v povprečju finančno dobro stoječ srednji razred s srednje visoko,
izraženo ter konstantno (vsakodnevno) kupno močjo. Trgovina na drobno za široko potrošnjo
je dobro razvita, prisotni trgovci so namreč: Veropulos (2), Tediko (2), Sik Marketi (4), Sik
Magacin (1), Skala (2), Vektra (Bilans komerc) (1), imajo pa tudi tri manjše trgovske centre,
Vektra – zaprta tržnica z dobro lokacijo in Javor – veleblagovnica v centru mesta (Interni viri
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Mercator, 2006). Prevladuje Makedonsko lastništvo, vendar so prisotni tudi Grški in Italjanski
investitorji.
Tetovo:
Nahaja se na severozahodnem delu države. Najbolj značilno za mesto je, da vedno bolj
prevladuje muslimanska skupnost na tem območju, kar dokazuje tudi ustanovitev univerze
Tetovo, ki ima predavanja v albanskem jeziku. Mesto ima zelo velik potencial za razvoj poleg naravnih danosti (dobri pogoji za poljedelstvo in živinorejo) je tu tudi poceni delovna
sila in v gradnji je magistralna cesta Drač-Sofija-Istambul, ki gre skozi Tetovo. Migracija
poteka predvsem med Tetovim in Skopjem ter sosednjimi vasmi. Večji kulturni dogodek v
mestu je tradicionalni Festival makedonskih pevskih zborov.
Prebivalcev je 86.580, 22.592 je stanovanj in 20.094 gospodinjstev (Popis prebivalstva 2002).
Prebivalci so srednjega razreda, solidno situirani in z veliko potrošno močjo, navajeni
zapravljanja. Obstaja trend odpiranja malih marketov površine 50–100 m2, predvsem v
bližnjih vaseh, ki so bogate in urbanizirane. Prisoten je že Veropoulos z enim marketom, Kam
market (1), Erzana (3-dobre lokacije, slabo finančno stanje), Di Vlaznit (1), za izgradnjo
marketa s trgovinicami pa se pripravlja tudi Ramstore (Interni viri Mercator, 2006). V mestu
je tudi ena veleblagovnica, TIPO. Prevladujejo francoska in turška podjetja.
Gostivar:
Leži na zahodnem delu RM, na stičišču poti med večjimi mesti - Tetovo, Skopje, Ohrid itd.,
kar mestu tudi omogoča hiter razvoj. Veliko se gradijo stolpnice in večnamenski trgovski
kompleksi, značilno za mesto pa je, da gradi predvsem albanska populacija, ki tudi prevladuje
(67 %). Mesto ima radikalnega albansko-muslimanskega župana. Situacija je drugačna v
starih predmestjih, kjer še živijo Makedonci, vendar se tudi tu izseljujejo in je vedno več
Albancev. Mesto ima 81.042 prebivalcev, 20.339 stanovanj in 18.091 gospodinjstev (Popis
prebivalstva 2002). Migracija poteka predvsem med Skopjem in sosednjimi vasmi.
Prebivalci Gostivara so v povprečju solidno situirana sredina, z visoko kupno močjo, navajeni
zapravljanja. Dominirajo turška podjetja. Trgovina na drobno je dobro razvita, prisotni trgovci
pa so: Getro (12-ima visoke cene), Vitamin AGD (1-vodilni market po prometu), Ice impeks
(1-finančni problemi), Orient Impeks (1) ter en večji trgovsko-poslovni center (Interni viri
Mercator, 2006).
Strumica:
Mesto se nahaja na jugo-vzhodnem delu države, celotna regija pa meji na Grčijo na jugu in
Bolgarijo na vzhodu. Mesto ima 54.676 prebivalcev, 18.473 stanovanj in 15.896
gospodinjstev in vztrajno raste (Popis prebivalstva 2002). Prebivalci so srednjega in višjega
sloja, dobro situirani in z visoko kupno močjo. Podjetja so predvsem v makedonski in grški
lasti. Migracija poteka predvsem med Skopjem in sosednjima državama, Grki in Bolgari pa
radi pridejo v Strumico tudi po nakupih. Trgovina je razvita za široko potrošnjo, dobro deluje
tudi uvoz-izvoz dobrin z Bolgarijo in Grčijo. Marketi so: Tineks (1-diskont), Kam Market (1),
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Horizont (4), Vivo Market (1) in dva večja poslovno-trgovska objekta (Interni viri Mercator,
2006).
Gevgelija:
Mesto se nahaja na južnem delu države in je na meji z Grčijo. Mesto ima 22.988 prebivalcev
(99 % Makedonci), 9.292 stanovanj in 7.221 gospodinjstev (Popis prebivalstva 2002).
Prebivalci so srednjega sloja, solidno situirani in z visoko ter konstantno kupno močjo.
Podjetja so predvsem v makedonski in grški lasti. Migracija poteka predvsem s strani Grčije,
ki prihajajo po nakupih ali v kazinoje. Trgovina je razvita za široko potrošnjo, marketi so:
Solun 53 (1), Tediko (1-v centru mestu vendar slabo založen) in en manjši poslovno-trgovski
objekt (Interni viri Mercator, 2006). Mesto je zelo znano po pridelavi grozdja, ki ga izvažajo
na več koncev Evrope.
Prilep:
Občina Prilep je v centralnem delu jugo-zahodnega področja Makedonije. Velik potencial je v
tobačni industriji, prav tako pa čez Prilep poteka pomembna pot do Velesa in Skopja. Podjetja
so v makedonski, grški in turški lasti. Migracija poteka predvsem iz sosednjih mest. Tu je
aktivna brezcarinska cona in nekaj fakultet. Mesto ima 76.768 prebivalcev (92 % Makedonci),
29.673 stanovanj in 24.398 gospodinjstev (Popis prebivalstva 2002). Prebivalci so srednjega
sloja, odlično situirani in s srednje visoko ter konstantno kupno močjo. Trgovina je srednje
razvita, marketi so: Tediko (2), Makedo (1), ena veleblagovnica v centru mesta ter en večji in
en manjši poslovno-trgovski center (Interni viri Mercator, 2006).
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