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Poslovati na Koroškem  Približno šest odstotkov tujih vlaganj ustvarijo slovenska 
podjetja – Od letos lahko v Avstriji poslujejo tudi neposredno, prihajajo gradbinci 

Avstrijo zanimajo slovenski vlagatelji

Vanja Tekavec

V zadnjem času v Avstrijo prihaja 
zlasti veliko slovenskih gradbin-
cev, ki čez mejo ustanavljajo svoje 
podružnice in hčerinske družbe, 
saj je bil do letošnjega maja avstrij-
ski trg gradbeništva nepredušno 
zaprt. Vlagateljev iz Slovenije pa si 
želijo tudi na Koroškem, ki je s svo-
jo geografsko lego odskočna deska 
za poslovanje z Nemčijo in z jugo-
vzhodnimi trgi. Kako na Koroškem 
skrbijo za vlagatelje, smo se pogo-
varjali z Andreasom Griesslerjem 
iz mednarodne pisarne za vlaga-
telje na razvojni agenciji Koroške 
(Entwicklungsagentur Kärtner).

Kako Koroška skrbi za tuje 
vlagatelje in kdo so vaši ciljni 
vlagatelji?
Naše ciljne skupine so vlagatelji 
iz severne Italije in Nemčije, po 
prvem maju letos pa tudi iz Slove-
nije.

Kaj privablja tuje investitorje na 
Koroško?
Več dejavnikov. Eden je geografska 
lega Koroške, ki je za podjetnike 
odskočna deska za posle z južno 
Nemčijo in za jugovzhodne trge, 
torej za posle v nekdanji Jugosla-
viji. Za italijanske vlagatelje je po-
membna tudi stabilna politična 
in gospodarska situacija v Avstriji. 
Zelo pomembni so tudi naši in-
dustrijski in tehnološki parki, kjer 
vlagateljem ponujamo dobre po-
goje za poslovanje. Na Koroškem 
imamo več industrijskih parkov, 
na primer industrijski park Šent-
vid pri Celovcu, v katerem se pod-
jetja osredotočajo na obnovljive 
vire energije, potem industrijski 
park ALPLOG Carinthia, kjer je 
ključna točka med podjetji logisti-
ka, ali tehnološki park Beljak, kjer 

se podjetja osredotočajo na elek-
troniko in obnovljive vire energije 
(fotovoltaika). Danes ima na Koro-
škem svoj sedež kar nekaj znanih 
podjetij, mdr. družba GreenOne 
Tec, ki je največji svetovni proi-
zvajalec za sončne kolektorje. Vsak 
četrti sončni kolektor na svetu je 
proizveden na Koroškem.

Zakaj so lahko industrijski parki 
primerna rešitev za privabljanje 
vlagateljev?
Prvič, industrijski parki so temat-
ski, kar pomeni, da lahko vsak 
podjetnik najde kooperacijo v tisti 
panogi, ki ga zanima, in se poveže 
s podjetji kot njihov partner ali do-
bavitelj. Drugič, vsa infrastruktura 
v parkih je urejena. Vsak park ima 
tudi svojega menedžerja, ki skrbi 
za vlagatelje. Naša razvojna agen-
cija ima tudi tako imenovano kon-
taktno točko (One-Stop-Shop ser-
vis), kjer lahko vlagatelji dobijo vse 
potrebne informacije, kako vlagati 

na Koroškem, kako ustanoviti pod-
jetje ali širiti poslovanje itn. Ponu-
jamo jim tudi pomoč pri najemu 
ali nakupu prostorov ali zemljišč.  
Seveda ne gre pozabiti niti na do-
bre pogoje za nakup zemljišč.

Koliko stane kvadratni meter 
zemljišča na Koroškem?
Cena je zelo odvisna od lege ze-
mljišča, na primer, ali je v bližini 
avtoceste. V industrijskih parkih se 
cene za odkup gibljejo od 30 do 65 
evrov na kvadratni meter, cene za 
najem pa od 3,80 evra. Ta cena je 
za vlagatelje precej privlačna. 

Je že kaj odziva slovenskih vlaga-
teljev?
Je, povečini se zanimajo za storitve, 
proizvodnih podjetij pa še ni. Pod-
jetniki vedo, da je Avstrija poslovni 
izziv, toda če so uspešni na avstrij-
skem trgu, bodo tudi na nemškem 
trgu. Velika prednost za Slovence 
je tudi dvojezičnost.

Ko je Avstrija prvega maja le-
tos formalno odprla trg dela 
oziroma odpravila delovna do-
voljenja in omejitve opravlja-
nja zaščitenih storitev tudi za 
slovenske državljane, se je med 
drugim povečalo zanimanje 
slovenskih podjetnikov in obr-
tnikov za čezmejno poslovanje. 

Pomembno za slovenska podjetja

Andreas Griessler

V finančni stiski gre za preživetje podjetij in bank

Katarina Fidermuc

Prvo službo je dobil v portoroški 
Drogi in po petnajstih letih od-
šel, ko je tja prišel Istrabenz: »Ko 
je bilo po moji presoji treba reči 
ne, sem to tudi storil. Danes pa 
se lahko ukvarjam le s tistim, kar 
me veseli. Pravim, da je na mojem 
jedilniku le tisto, kar imam rad.« 
Študiral je in potem kot doktor 
znanosti predaval študentom. 
Zdaj vodi zasebno družbo za sve-
tovanje podjetjem, inštitut za po-
slovne finance. Pred osmimi leti je 
spodbudil ustanovitev Združenja 
poslovnih finančnikov Slovenije, 
ki je vključeno v evropsko združe-
nje poslovnih finančnikov EACT, 
kjer je član upravnega odbora. 

Vlogo poslovnega finančnika v 
podjetju opisujete kot dejavnost, 
ki v podjetju skrbi za preživetje. 
Kako se poslovni finančniki glede 
na kreditni krč trenutno gledajo 
z bančniki?
V finančni stiski gre za prežive-
tje. Večina bank je v težavah. Zelo 
težko, če sploh, bodo dobile po-
vrnjene vse kredite. Likvidnost 
kreditov je zelo upočasnjena, zato 
banke izvajajo razne oblike pre-
strukturiranja. Če hočejo ohraniti 
kapitalsko ustreznost, bodo mo-
rale zagotoviti dodaten kapital, in 
če ga lastniki nimajo, bodo morale 
znižati bilančno vsoto, da bo pač v 
manjšem obsegu naložb absolutni 
delež kapitala večji. Banke, ki so v 
težavah, bodo, kjer bo to mogoče, 
umikale nalož-
be. Kreditirale 
bodo le še naj-
boljša podjetja, 
ki bodo gotovo 
lahko vrača-
la svoj dolg. 
Prednost bodo 
imele investi-
cije na krajši rok, kjer je tveganje 
manjše. Za podjetja je danes glav-
ni problem financiranje posla, saj 
tudi kupci teže poravnavajo svoje 
obveznosti. Odgovornost finanč-
nikov v podjetjih je v trenutnih 
razmerah zelo velika.

Ali se tudi poslovni finančniki 
po Evropi ukvarjajo s podobnimi 
težavami? 
V Sloveniji so problemi večji kot v 
večini drugih evropskih držav. Še 
vedno občutimo breme financi-
ranja lastninskega prestrukturira-
nja, skupaj z lastniško mrežo, ki je 
nastala: jaz imam tvoje delnice, ti 
imaš moje in tako naprej … Ko se 

začnejo domine podirati, je hudič. 
V takšni lastniški mreži je naložen 
jalov denar, ki ničesar ne prinaša, 
dolgove pa je treba poravnavati iz 
dejavnosti. V Evropi so takšne po-
vezave prej izjema kot pravilo. 

Se je razmerje med bankami in 
njihovimi komitenti po izbruhu 
finančne krize nasploh spreme-
nilo? 
Vsak ščiti svoj interes, vsak dela 
zase. Ponovno bo treba vzpostavi-
ti zaupanje. Menim, da je to tudi 
naloga našega združenja. Zato na 
naša srečanja vabimo bančnike in 
se z njimi pogovarjamo, kaj storiti, 
kako kakovostneje izdelati inve-
sticijske projekte in obvladovati 
tveganja. S tem se ukvarjam tudi 
v svojem podjetju, ko svetujem 
drugim podjetjem. Včasih mi uspe 
spraviti skupaj komitenta in ban-
ko, ki se ne znata dogovoriti, jaz 
pa poznam interese in cilje obeh. 
Ko sem odšel iz Droge, sem bil tri 
leta direktor oddelka problema-
tičnih naložb v največji slovenski 
banki. Vem, da niso vsi lumpi, ki 
ne morejo vrniti kredita. Iskati je 
treba rešitev, ki je sprejemljiva za 
obe strani.

Kaj pravijo o odnosih z bankami 
vaši kolegi poslovni finančniki iz 
drugih evropskih članic, ali je pri 
nas slabše kot pri njih? 
Ne, pri nas ni nič slabše. Upal bi si 
celo trditi, da so odnosi med pod-
jetji in bankami pri nas boljši. Vsaj 
tako se mi zdi, ko se s finančnimi 
direktorji Porscheja, Volkswagna, 
RTL in drugih multinacionalk po-
govarjam o njihovih problemih. V 
Evropskem združenju poslovnih 
finančnikov enkrat na leto izve-
demo anketo, v kateri finančnike 
povprašamo o njihovem odnosu z 
bankami. Združenje nato pripravi 
poročilo in ga pošlje več evrop-
skim institucijam. Imamo tudi 

svoje lobiste, ki ščitijo interese po-
slovnih finančnikov v podjetjih. 
Prizadevamo si preprečiti regula-
tivo, ki nam škodi. Tako smo bili 
na primer kar uspešni pri spre-
membi mednarodnih računovod-
skih standardov, precej manj pa 
pri regulativi za derivative.

In kaj pravijo vaši kolegi po 
Evropi o plačilnih navadah med 
podjetji, o likvidnostnih težavah? 
Vsak od nas lahko prispeva k izko-
reninjenju plačilne nediscipline – 
če bomo vsi nehali delati s tistimi, 
ki ne plačujejo, jih pač ne bo več 
na trgu. Delajmo samo za par-
tnerje, ki plačujejo, in konec. Za 

plačilno nedisciplino nista kriva 
država ali finančni sistem, kriv je 
vsak posameznik, ki je za nekoga 
pripravljen opraviti storitev in mu 
dobaviti blago, čeprav se zaveda, 
da je le malo možnosti, da bo ra-
čun plačan. Vsak mora skrbeti za 

svojo denarnico. 
Kaj ti pomagajo 
prihodki, ki niso 
tudi prejemki? Na 
koncu šteje le de-
nar na računu.

Si slovenska 
podjetja posojajo 

denar med sabo?
Tega je manj kot včasih, na primer 
pred 20 leti, ko so si podjetja med 
seboj posojala denar na sivem trgu. 
Ponavadi si denar posojajo med 
seboj povezane osebe in podjetja, 
ki s kreditiranjem dopolnjujejo 
sodelovanje. Sicer pa je tveganje 
preveliko.

Pred kakšnima dvema tednoma 
ste bili na srečanju mednarodne-
ga združenja poslovnih finanč-
nikov v Hongkongu. Kaj zapo-
sluje finančnike, ko se srečajo na 
mednarodni ravni?
Pogovarjali smo se o stvareh, ki 
nas povezujejo na mednarodni 

ravni, med drugim o strokovnem 
licenciranju, pa tudi o etičnem 
kodeksu. Veliko smo govorili o 
problemih, povezanih z regulacijo 
trgovanja z derivativi. Ne samo v 
Evropi, tudi v ZDA želijo uveljaviti 
standard, da bi podjetja oziroma 
vsi, ki trgujejo z derivativi, čeprav 
zaradi varovanja podjetja, polagali 
depozite za zavarovanje neizpolni-
tve. Poslovni finančniki menimo, 
naj bodo novi regulativi zavezani 
tisti, ki z derivativi špekulirajo, 
tisti, ki so države in svet pripeljali 
v sedanje razmere. Nasprotujemo 
pa ureditvi, po kateri bi morala 
takšno zavarovanje izvajati tudi 
podjetja, ki z derivativi zavarujejo 
svoje premoženje. To bo poslabša-
lo njihovo kapitalsko ustreznost in 
dvignilo stroške varovanja.

Kako pomembna pa je zdaj vloga 
izvedenih finančnih instrumen-
tov, derivativov na slovenskem 
trgu, za domača podjetja? 
Pred leti smo imeli v Sloveniji 
blagovno borzo. Sistem, ki je bil 
kopija čikaške borze, je bil nekaj 
časa kar uspešen. V Drogi smo 
na tej borzi varovali devizni tečaj 
dolarja. Problem je bil, ker ni bilo 
ustrezne zakonodaje, ni bilo kli-
rinških računov. Likvidnost borze 

je bila premajhna, propadla je tudi 
zamisel o ustanovitvi terminske 
borze v okviru ljubljanske bor-
ze. Derivativi so pač eno od oro-
dij za zavarovanje pred tveganji 
in za zmanjševanje tveganja. Če 
so obrestne mere danes nizke in 
predvidevamo, da bodo zrasle, si 
kupimo obrestno čepico, plačamo 
premijo, da nam obrestna mera ne 
bo zrasla čez določeno raven. Deri-
vativi tako prispevajo k doseganju 
razlike v ceni iz dejavnosti. Izloči-
mo ali zmanjšamo vplive finanč-
nega trga, trga surovin in drugih 
spremenljivk na naše poslovanje.

Ali naša podjetja uporabljajo 
derivative? 
Seveda jih. Obrestnih zamenjav 
je veliko, terminskih poslov tudi. 
Sicer pa smo po zakonu o finanč-
nem poslovanju dolžni obvladova-
ti tveganja, in ena od možnosti so 
derivativi.

Na srečanjih, kjer se zbirajo go-
spodarstveniki, pogosto slišimo, 
da ima podjetje posel, nima pa 
denarja, da bi izpolnilo naročilo, 
recimo nima denarja za material. 
Kaj svetujete v takih primerih? 
Najprej moram vedeti, ali bodo z 
naročilom ustvarili dobiček in ali 

bodo terjatve tudi plačane. To je 
posel. Če pa ustvarjaš samo pri-
hodke, ne glede na rezultate, in ne 
moreš zagotoviti poplačila dolgov, 
to gotovo ni posel. Podjetje ima 
lastnike, in če lastniki verjamejo 
v posel, naj sodelujejo z denarjem, 
ne samo z jezikom. 

Ampak če bi vas za nasvet 
prosilo podjetje, ki pravi, da ima 
posle, nima pa denarja, da bi ga 
izpeljalo, kje bi začeli delati? 
Ponavadi me povabijo k sodelova-
nju, ko je že prepozno. Veseli pa 
me, kadar stvar kljub temu uspe 
in posel izpeljemo do konca. Če 
verjamem v projekt, potem sode-
lujem in v sodelovanje prepričam 
tudi banke, sicer pa ne.

Ali stranki uredite sodelovanje z 
banko? 
Ne vedno. Najprej je treba ugoto-
viti, ali je to res posel ali le ustvar-
janje prihodkov. Eno samo naro-
čilo in stoodstotna odvisnost od 
enega kupca ni nikakršen posel. 
Kupci morajo biti ustrezno razpr-
šeni in plačilno sposobni. Pregle-
dati je treba finančne omejitve in 
kapacitete, ugotoviti, koliko pod-
jetje sploh lahko naredi in kaj lah-
ko proda. Po zakonu o finančnem 

poslovanju in kodeksu poslovno-
finančnih načel je poslovodstvo 
dolžno sklepati dogovore, pri 
katerih so finančne posledice ja-
sne. Skrbeti mora za neodvisnost 
podjetja. Če pa imaš le enega, dva 
ali tri velike kupce, si odvisen od 
njih. Sprejeti moraš, karkoli zah-
tevajo, ker si odgovoren za zapo-
slene, ker moraš vračati kredite 
… Razpršenost kupcev in dobavi-
teljev je med najpomembnejšimi 
cilji podjetja.

In kaj se zgodi, kadar je vaša 
pomoč uspešna? 
Pred časom sem v nekem podjetju 
prevzel vodenje poslovnih financ. 
Lastnik je imel enega velikega kup-
ca, ki je zanj predstavljal skoraj 20 
odstotkov prodaje. Rekel sem mu, 
delal bom zate, toda v dveh letih je 
cilj, da delež tega kupca zmanjša-
mo na največ 10 odstotkov. Ne boš 
mu nehal dobavljati, ampak prido-
biti moraš toliko novih kupcev, da 
bo njegov delež ustrezno manjši. 
Delež tega kupca smo v času, ko 
sem delal za to podjetje, znižali 
na 13 odstotkov. Takih sprememb 
ni mogoče narediti na hitro. Vsi v 
podjetju morajo biti zavezani iste-
mu cilju, od prodaje, nabave in po-
slovodstva do finančne službe.

Dr. Jožko Peterlin  Pogovarjali smo se s strokovnjakom za poslovne finance in predsednikom slovenskega združenja poslovnih finančnikov
 »Je pa tako, da se moraš pač 
prodati na trgu, in če svojega 
dela ne opraviš dovolj dobro, 
te ne bo nihče najel dvakrat,« 
pravi dr. Jožko Peterlin, človek, 
ki je predan poslovnim finan-
cam in je predsednik združenja 
poslovnih finančnikov.

»Z obveznim pobotom so dosegli le to, 
da še tisti, ki so plačevali, zdaj pravijo, 

bomo raje počakali in obveznost 
prijavili v kompenzacijo.«

Jožko Peterlin Foto Igor Zaplatil

»Od maja letos slovenski podjetni-
ki za poslovanje in delo v Avstriji 
ne potrebujejo več posebnega 
dovoljenja, temveč lahko s pri-
glasitvijo slovenskega obrtnega 
dovoljenja brez omejitve delajo 
tudi v Avstriji in svoje posle po-
nudijo čezmejno. Edini predpogoj 
je, da podjetje najmanj dve leti že 
posluje v Sloveniji. Ko je slovenski 
obrtnik vpisan v seznam priglaše-
nih obrtnikov (Dienstleistungsre-
gister), ki ga vodijo na avstrijskem 
ministrstvu za gospodarstvo, lahko 

vsak avstrijski partner preveri, 
ali ima vsa potrebna dovoljenja 
za delo ali ne. Po enem letu se 
mora v register vpisana priglasitev 
obnoviti, drugače zapade pravica 
delovanja slovenskega podjetja 
v Avstriji. V register je mogoče 
priglasiti 94 različnih poklicev. 
Največ, skoraj 75 odstotkov novih 
priglasitev, opravijo gradbinci, 
sledijo pa trgovina in storitve na 
področju računalniškega svetova-
nja,« je povedal davčni svetovalec 
Johann Picej.
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Velika nagradna križanka časopisa DELO 
in družbe MORO

V soboto, 17. decembra, 
preizkusite svoje znanje in osvojite bogate nagrade.

PRVA NAGRADA
kilogram srebra (1.022 EUR*)

DRUGA NAGRADA
platinast kovanec (773 EUR*)

TRETJA NAGRADA
20 srebrnikov (660 EUR*)

4.–24. nagrada
srebrnik (34 EUR*)

sponzor križanke: Moro & Kunst d. o. o. | Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, 545709

* Cena je z 20 % DDV in je odvisna  
od trenutne borzne cene plemenite 

kovine na svetovni borzi.

Sobotni izdaji Dela bomo priložili strokovno monografijo družbe MORO 
z naslovom SREbRO, PLATiNA, PALADiJ, NALOžbA PRihODNOSTi. 

Strokovna monografija je namenjena poznavalcem naložb plemenitih 
kovin in tistim, ki se za takšno naložbo šele odločate.

Namig: v publikaciji boste našli veliko gesel 
za rešitev nagradne križanke.


