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Slovensko-ruski poslovni klub - vizitka

 misija – razvoj slovensko-ruskih gospodarskih vezi;

 uradno ustanovljen kot nekomercialno partnerstvo 3 slovenskih in 3 ruskih

ustanoviteljev oktobra 2009, prvi dogodek organiziran poleti 2009;

 za sopredsednika sta imenovana nekdanji predsednik podjetja LEK Metod

Dragonja in nekdanji minister za zunanjetrgovinske dejavnosti Moskovske

pokrajine in veleposlanik v Sloveniji Tigran Karahanov;

 zastopa interese več kot 30 slovenskih in ruskih podjetij;

 redno sodeluje pri delu ruskih poslovnih združenj, kjer zastopa interese svojih

članov;

 organizira skupne aktivnosti z ruskimi partnerji o aktualnih temah in oblikuje

skupno stališče slovenskih in ruskih poslovnežev in podjetnikov
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Klub kot platforma za komunikacijo in

širjenje slovenskega gospodarstva



Klub kot platforma za komuniciranje in

širjenje slovenskega gospodarstva
 V 3 letih je klub spodbudil več kot 30 razprav o aktualnih problemih

(forumi, seminarji, delavnice) in predstavitev slovenske ponudbe:

 državna ureditev (carina, migracije, regulacija investicijskega inženiringa);

 investicijsko sodelovanje med Slovenijo in Rusijo (obisk Predsednika Republike

dr. Danila Türka v Ruski federaciji, november 2010, obisk predsednika Vlade

RS Janeza Janše, november 2012);

 inovativna praksa in izmenjava tehnologij (forum slovenskih inovacij - 2011).

 Sektorske predstavitve: zdraviliška dejavnost, nepremičnine, investicijski

inženiring

 Klub je postal platforma, ki slovenskim podjetnikom odpira dostop do

sodelovanja pri delu ruskih poslovnih združenj:

 asociacija menedžerjev Rusije; javna organizacija Poslovna Rusija, panožne

zveze.

 Klub je organiziral nekaj PR projektov (največji ob 20. obletnici neodvisnosti

– predstavitev Slovenije na 25 straneh v analitični reviji Ekspert junija 2011)



Klub kot instrument vstopa na trg

 V 3 letih je klub opravil več kot 60 individualnih svetovanj s podjetji iz

naslednjih panog:

 gradnja in proizvodnja gradbenih materialov;

 živilska industrija (vstop v različne prodajne kanale);

 proizvodnja investicijske opreme (možnost podpore plasmaja z instrumenti

izvoznega financiranja, zavarovanje poslov, poslovni kontakti);

 zdraviliški turizem (okrogla miza in sodelovanje v reviji Dobrodošli v

Sloveniji);

 slovensko-ruske kulturne prireditve (projekt M. Izmajlove)

 Klub prav tako obvešča in svetuje ruskim podjetjem in fizičnim osebam, ki

želijo razviti svoj posel v Sloveniji ali investirati v Sloveniji



Dejavniki, ki določajo poslovanje v Rusiji

 velika udeležba države pri reguliranju poslovanja gospodarskih subjektov – funkcija

sporazumevanja z regulatorjem ima velik pomen;

 reguliranje konkurence blaga in storitev – visoke administrativne/ regulacijske ovire ali

povišan proračun za širjenje izdelkov, ki ne sovpada s predvidenim načrtom o povrnitvi

vložkov v projekt;

 segmentacija trga – tako v pospeševanju prodaje kot v distribuciji se je potrebno točno

fokusirati na določen segment trga in geografsko prisotnost/distribucijski kanal;

 izrazitejša hierarhija odnosov in zapletenost odločanja v podjetjih – včasih so centri 

sprejemanja odločitev nejasni

 plačilna in druga tveganja prisotna pri poslovanju na trgu – preverba novih partnerjev in 

instrumenti zavarovanja

 Potrebno je dobro razumevanje poslovne prakse v Ruski federaciji 

brez vnaprejšnjega preverjanja perspektiv na trgu, ocene vstopnih barier in
razumevanja načel delovanja panoge je vstop z izdelki in storitvami na ruski trg
pogosto tvegan in zahteva veliko neupravičenih stroškov.


