
Starptautiskais mārketings



Kursa saturs:

04.02. Iepazīšanās. Lekcijas + 

praktiskais darbs

18.02. Lekcijas + mājas darba 

prezentēšana

28.03. Lekcijas + eksāmens



Kas mūs vieno?

 Īstajā laikā, īstajā brīdī

 Vēlme nopelnīt

 Vēlme sasniegt mērķus

 Vēlme būt veiksmīgam

 Vēlme uzzināt

 Vēlme attīstīties



Uzņēmēju trumpis:

 Komunikācijas un sadarbības veidošana!!!

 Atgriešanās pie veiksmīgas 

uzņēmējdarbības pamatiem!!!

 Zināšanu pielietošana!!!



Japānas dārzu veidošanas 

pamatprincipi
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Definīcija

• Starptautiskais mārketings ir 

uzņēmuma mārketinga darbība 

starptautiskajā tirgū, izmantojot 

starptautiskās attīstības 

stratēģiju.
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Citas definīcijas

• Starptautiskais mārketings ir preču, 

pakalpojumu, ideju mārketings, ko neierobežo 

vienas valsts robežās (Velšs);

• Uzņēmuma mārketinga darbība, kas ražo, 

virza un pārdod produktus vienā valstī, kā arī:

–darbojas citās valstīs;

–vai arī  uz uzņēmuma mārketinga 

aktivitātes vienā valstī  tiek ietekmētas 

no ‘ārienes’ (Garrets)
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Starptautiskā mārketinga atšķirības 

(1)

• “Acīmredzams, ka spēkā paliek šādi 

mārketinga pamatprincipi – mārketinga 

uzdevumu noteikšana, mērķa tirgus izvēle, 

pozīcijas izvēle, mārketinga kompleksa 

izveide un kontrole.”

• F.Kotlers
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Starptautiskā mārketinga atšķirības 

(2)

• “Būtībā nav nekādas atšķirības, izņemot to, 

ka gandrīz noteikti nāksies sastapties ar to, 

ka konkurence starptautiskā tirgū ir lielāka. 

Būs jāstrādā centīgāk, lai pārdotu, taču būs 

arī lielāki pasūtījumi, jo ārzemju klientam 

nav ekonomiski izdevīgi pirkt nelielus 

daudzumus.”

• P.Allens
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Mārketings un

starptautiskais mārketings

• Kopējais – mārketinga vadības būtība un 
principi (mārketinga MIX pasākumu 
kompleksa plānošana, organizēšana un 
realizēšana atbilstoši videi)

• Atšķirīgais:
– vieta – vairāk kā 1 valstī;

– apjoms, vide;

– patērētājs u.tml.
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Starptautiskās stratēģijas 

izvēles pamatojums/ 

nepieciešamība:

• preces dzīves cikla pagarināšana;

• tirgus potenciāla palielināšana;

• ražošanas apjoma palielināšana;

• ārvalstu tirgus priekšrocību (ietilpība, 

konkurence u.c.) izmantošana.
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Galvenās grūtības

• kas rodas, pārdodot preces 

ārzemēs, ir:

• attālums. Tāpēc, ka ir grūtāk strādāt ar 

cilvēkiem lielā attālumā;

• ārzemju valūta;

• preces nosūtīšanai uz citu valsti ir 

nepieciešama attiecīga dokumentācija.
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Mūsdienu pārbaudījumi 

mārketinga praksei (1)

• Palielinās atšķirības starp cilvēkiem. Bērni, 

piemēram, spēj vienlaikus veikt 5,4 darbības, 

pieaugušie ar grūtībām paveic 1,7 darbības (vīrieši 

pat vēl mazāk);

• vairs nevar izmantot pierastos mārketinga 

paņēmienus;

• lēmumi par pirkuma veikšanu tiek pieņemti 

zibenīgi – izvēloties zīmolu, patērētājam 

vajadzīgas vidēji 2,6 sekundes;
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Mūsdienu pārbaudījumi 

mārketinga praksei (2)

• tirgus ir pārsātināts – konkurence pēdējo desmit 

gadu laikā ir trīskāršojies;

• produkti ātrāk kļūst vecmodīgi, arvien ātrāk 

uzrodas pakaļdarinājumi – pēdējo desmit gadu 

laikā produkta dzīves cikls samazinājies vidēji par 

70%;

• klientus pārslogo informācija – viena persona 

vidēji ik dienu saņem apmēram 300 dažādu 

ziņojumu;
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Mūsdienu pārbaudījumi 

mārketinga praksei (3)

• patērētāju uzvedību nosaka informācijas 

tehnoloģijas – 42% cilvēku pirms automašīnas 

iegādes informāciju meklē internetā;

• cilvēki paļaujas cits uz citu vairāk nekā jebkad 

agrāk – 75% patērētāju apgalvo, ka visvairāk 

uzticas tieši personiskajiem ieteikumiem;

• cik vienkāršota kļuvusi mārketinga domāšana (!) –

60% zīmolos ieguldīto līdzekļu sniegs atdevi tikai 

nākamajos gados;
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Mūsdienu pārbaudījumi 

mārketinga praksei (4)

• Uzņēmējdarbības prakses vēl joprojām ir neticami 

īslaicīgas, tomēr lielākie investori uzņēmuma 

izredzes izvērtē vismaz četrus gadus uz priekšu;

• Uzņēmumu ekonomisko vērtību mūsdienās 

galvenokārt nosaka nemateriālie īpašumi –

saskaņā ar Fortune 500 datiem, tie veido 78% no 

uzņēmumu tirgus cenas;

• Mārketinga talants ir veiksmīgas uzņēmuma 

vadības pamats!
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Uzņēmumu darbība ārējā tirgū: 

iespējas un nepieciešamība

• Iemesli:

• nelabvēlīgi darbības apstākļi vietējā tirgū;

• iekšējā tirgus pieprasījuma samazināšanās;

• izmaksu samazināšanas nepieciešamība;

• uzņēmuma attīstība, ko var panākt, izmantojot 
licencēšanu, franšīzi, dibinot kopuzņēmuma, 
atverot filiāli;

• jaunu kompetenču radīšanas iespējas;

• jaunu attīstības mērķi utt.
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Nelabvēlīgi darbības apstākļi

Tie var būt:

• grūtības saņemt finansējumu un piesaistīt 

investorus,

• nelabvēlīga likumdošana,

• uzņēmuma darbības lielas izmaksas,

• kvalificēta personāla trūkums,

• ierobežots tirgus,

• zema klientu maksātspēja u.c.
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Piemērs 

• “Tekstilražotāji eksportam sāka pievērsties jau 
deviņdesmito gadu sākumā, jo pēc neatkarības 
atgūšanas daudzi Latvijas iedzīvotāji vairs nav 
vēlējušies iegādāties Latvijā ražotas preces. 
Interese par Latvijā ražotiem apģērbiem nav īpaši 
uzplaiksnījusi arī šodien, tomēr galvenais iemesls, 
kādēļ mūsējo preces nav pašmāju veikalos, ir cits: 
Latvijas lielveikali samaksu par iegādāto 
produkciju veic 90-100dienās, turpretī no ārvalstu 
partneriem naudu var saņemt 3-14 dienās. Ja 
ražošanas cikls ir 20-60 dienas, tas ir ļoti būtiski.”

• G.Strazds, Latvijas Vieglās rūpniecības asociācijas vadītājs
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Iekšējā tirgus pieprasījuma 

samazināšanās

• Motivācija uzsākt darbību ārējā tirgū ir strauja 

iekšzemes pieprasījuma samazināšanās.

• Daudziem uzņēmumiem vienīgā iespēja, kā 

nodrošināt uzņēmuma darbību, ir meklēt 

realizācijas tirgu ārpus valsts. 

• Iekšējā tirgus pieprasījuma samazināšanās 

iespējama arī gadījumā, kad tirgus sasniedzis 

brieduma attīstības posmu un ir piesātināts.
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Izmaksu samazināšanās iespējas

• Uzņēmums, darbojoties ārējā tirgū, var 

paaugstināt rentabilitātes jeb ienesīguma 

līmeni.

• Piemēram, atrodoties vispiemērotākajā 

ģeogrāfiskajā vietā, iespējams samazināt 

darbības izmaksas un tā ekonomēt resursus.
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Uzņēmuma attīstības iespējas

• Darbība ārējā tirgū nodrošina lielāku tirgu, paver 
lielākas iespējas uzņēmuma darbības 
paplašināšanai un produktu kvalitātes 
paaugstināšanai.

• Pieredze, kas gūta, darbojoties globālā tirgū un 
paplašinot darbības apjomu, ļauj samazināt 
izmaksas un nodrošina augstāku rentabilitāti.

• Uzņēmumi ar atšķirīgām kompetencēm var 
nodrošināt lielu apgrozījumu, paplašinot darbību 
tādos ārējos tirgos, kur konkurentiem trūkst šādu 
kompetenču.
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Jaunu kompetenču radīšana

• Jaunas kompetences var radīt jebkurā vietā, 

izmantojot daudznacionālo uzņēmumu 

globālā tīkla operācijas.

• Vadītājiem jāstimulē vietējie darbinieki 

iegūt jaunas kompetences, kā arī jāspēj tās 

noteikt un integrēt mātesuzņēmumā.
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Starptautiskais mārketings un 

citi  starptautiskā biznesa 

priekšmeti 
Starptautiskais 

bizness

Starptautiskā 
tirdzniecība

Starptautiskās 
finanses

Globālais 
mārketings

Starptautiskais 
mārketings

Starptautiskais menedžments
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Kāpēc vajadzīga starptautiskā 

biznesa stratēģija?

• Vērtējot vienas valsts tirgus apjomu, bieži 

jāsecina – šis tirgus ir mazs.

• Lai uzņēmums un kāda nozare kopumā 

varētu palielināt savus ienākumus un 

izmantot specializācijas priekšrocības, ir 

vērts apsvērt citu valstu tirgus iespējas un 

sadarbības uzsākšanu ar partneriem ārzemēs.
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Starptautiskā mārketinga 

galvenie koncepti

• Globālais koncepts

• Multinacionālais koncepts



Nākotnes pasaule

https://www.youtube.com/watch?v=nOU_t4b

qEJg
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https://www.youtube.com/watch?v=nOU_t4bqEJg
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Globālā mārketinga koncepcija

• Mērķtirgus izvēlē uzņēmums orientējas uz 

atsevišķu ārvalstu tirgu kopīgajām 

iezīmēm.

• Tiek izstrādāts standartizēts mārketinga 

komplekss.

• Tā būtiskākā priekšrocība – izmaksu 

pazemināšana.

• Mārketings tiek veidots uz etnocentrisma 

pamata.
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Ko nozīmē etnocentrisms?

• Etnocentrisma princips – iespēja ārvalstu 
tirgos pielietot tās pašas metodes, ko 
uzņēmums izmanto preču ražošanas vietā.

• Uzņēmums nacionālo tirgu paplašina līdz 
internacionālajam un šajā “vienotajā” tirgū 
piedāvā standartizētu preci.

• Šādi strādājošus uzņēmumus sauc par 
starptautiskiem.
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Multinacionālā mārketinga 

koncepcija

• Mērķa tirgus izvēlē uzņēmums balstās uz 

nacionālo tirgu atšķirīgajām iezīmēm.

• Mārketinga komplekss tiek adaptēts katra 

tirgus īpatnībām.

• Mārketings tiek veidots uz ģeocentrisma 

pamata.
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Ko nozīmē ģeocentrisms?

• Ģeocentrisma princips – mārketinga darbība 

tiek balstīta kā uz līdzīgajām, tā arī uz 

atšķirīgajām atsevišķo tirgu īpatnībām.

• Šādi strādājošus uzņēmumus sauc par 

transnacionālajām korporācijām.



33

Starptautiskā 

mārketinga attīstības 

posmi



34

Tipiskākie uzņēmumu veidi 

starptautiskajā biznesā

• Būtiski (kāpēc jāizšķir uzņēmuma veidi?):

– prasme atšķirt un novērtēt konkurentus (mārketinga 

koncepts, stratēģija u.tml.);

– konceptuāli - kādu uzņēmumu veidot ārzemēs (pēc 

struktūras, pārvaldības, mārketinga koncepta 

u.tml.).

• Uzņēmumu veidi:

– multinacionāls uzņēmums;

– starpreģionāls uzņēmums;

– globāls uzņēmums.
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Multinacionāls uzņēmums

• Multinacionāls uzņēmums – vairāku 

uzņēmumu apvienība, kuri ir izvietoti 

dažādās valstīs:

– vara (pārvalde) ir decentralizēta;

– vietējo uzņēmumu autonomija;

– koordinācija starp uzņēmumiem vāja.
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Multinacionāla uzņēmuma 

priekšrocības un trūkumi

Priekšrocības:

• lieliska vietējo tirgu pārzināšana

• spēja ātri adaptēties vietējā tirgu prasībām

Trūkumi:

• funkciju dublēšanās katrā valstī (mārketings, izpēte un 

attīstība, personāla vadība u.tml.)

• sadrumstalotība (resursu, pārvaldības ut.ml.)
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Starpreģionālais uzņēmums
• Uzņēmuma struktūra ir sadalīta plašākās 

ģeogrāfiskajās vienībās, apgabalos (piemēram, 
Eiropa, Āzija u.tml.), kas tiek koordinēti no 
vienota centra.
– Vara (pārvalde) ir daļēji decentralizēta; 

– vietējo uzņēmumu relatīva autonomija;

– koordinācija starp uzņēmumiem stipra.

• Globālais centrs ir atbildīgs par kopējo virzību - globālo 
stratēģiju un darbības koordinēšanu;

• apvieno konkrētus pakalpojumus (izpēte, mārketings 
u.tml.);

• katra reģiona uzņēmumi atbild par biznesa rezultātiem 
savā reģionā.
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Globāls uzņēmums

• Uzņēmuma mērķis – izstrādāt universālu 

piedāvājumu, risinājumus, tajā pašā laikā 

ievērojot arī lokālā tirgus vajadzības.

• Raksturīgs:

– globālais centrs – globālā vadība, vīzija un 

stratēģija;

– kopīgie funkcionāli pakalpojumi – materiālu iegāde, 

tirgus izpēte, globālais mārketings, apmācības 

u.tml.;

– darbība vietējā mērogā – pielāgošanās vietējam 

tirgum, ievērojot globālo.
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Starptautiskā mārketinga attīstības 

posmi ir:

• vietējais mārketings;

• eksporta mārketings;

• starptautiskais mārketings;

• multinacionālais mārketings;

• starpreģionālais mārketings;

• globālais mārketings.
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Attīstības 1.posms 

• Vietējais mārketings: 

– preces pārdošana ārzemēs bez mārketinga 

palīdzības;

– eksportētāja atbildība - nes atbildību tikai līdz 

preces pārdošanas un piegādāšanas brīdim;

– mārketinga koncepts – vienas valsts mārketings 

(1 valsts tirgus: vide, patērētāju segmenti 

u.tml.).
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Attīstības 2.posms

• Eksporta mārketings:

– preces pārdošana ārzemēs (preces ceļš līdz 
patērētājam tiek uzraudzīts un kontrolēts u.ml.);

– uzņēmuma darbībā – galvenais joprojām ir 
vietējais tirgus;

– mārketinga koncepts – galveno vietu ieņem 
preces ‘pārvietošanas mārketings’- muitas 
dokumentācija, citu valstu preces kvalitātes 
prasības u.tml., nedaudz tiek pētīts un apzināts 
starptautiskais tirgus, patērētājs).



42

Attīstības 3.posms

• Starptautiskais  mārketings:

– preces pārdošana ārzemēs + daļējs mārketinga 

komplekss (preces ceļš līdz patērētājam tiek pētīts 

un virzīts ar mārketinga līdzekļiem u.tml.);

– uzņēmuma darbībā – ārzemju tirgum būtiska vieta;

– mārketinga koncepts: 

• vietējā tirgus mārketinga koncepcija tiek adaptēta 

ārzemju tirgiem;

• tiek pētīti, apzināti dažādi starptautiskie tirgi, dažādā 

vide  (politiskā, kultūras, politiskā u.tml.).
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Attīstības 4.posms

• Multinacionālais  mārketings:
– preces pārdošana ārzemēs + mārketinga komplekss, 

kas piemērots katram konkrētajam tirgum (‘preces’ 
ceļš līdz patērētājam tiek pētīts un virzīts ar 
mārketinga līdzekļiem, kas piemēroti katram tirgum 
u.tml.);

– uzņēmuma darbībā – ārzemju tirgum būtiska vieta 
(kopuzņēmumi u.tml.);

– mārketinga koncepts:
• mārketinga stratēģijas piemērošana daudziem, 

konkrētiem tirgiem (var būt pat dažādas stratēģijas, kas 
piemērotas vietējiem tirgiem);

• tiek izstrādātas stratēģijas dažādiem starptautiskiem 
tirgiem.
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Attīstības 5.posms

• Starpreģionālais mārketings: 

– preces pārdošana ārzemēs + mārketinga komplekss, 

kas piemērots reģiona tirgum (Eiropas tirgum, 

Arābu valstu tirgum u.tml.);

– uzņēmuma darbībā – ārzemju tirgum būtiska vieta;

– mārketinga koncepts:

• mārketinga stratēģijas piemērošana reģiona tirgiem (tiek 

meklēts līdzīgais reģiona tirgos);

• tiek izstrādāta viena stratēģija dažādiem tirgiem vienā 

reģionā.
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Mārketinga vides līmeņi

Uzņē-

mums

Tiešās 

ietekmes 

ārējā 

vide

Tirgus

Netiešās 

ietekmes 

ārējā vide
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Mērķu izvirzīšana

Vides analīze

Stratēģijas izvēle

Stratēģijas īstenošana, 

uzraudzība un kontrole
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Mērķu izvirzīšana

• Lēmuma pamatā par 

darbības uzsākšanu 

ārējā tirgū bieži vien ir 

uzņēmuma izvirzītie 

darbības mērķi, kas 

noteikti, balstoties uz 

tirgus izpēti.
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Vides analīze
• Lai pieņemtu lēmumu, ir svarīgi gūt atbildes uz 

vairākiem jautājumiem.

1. Kādas vajadzības tiks apmierinātas, kādi produkti tiks 
piedāvāti?

2. Kas būs mērķa klienti?

3. Kādos tirgos sākt darbību?

4. Kādi ir darbības riski?

5. Kāds būs darbības mērogs ārējā tirgū?

6. Kāds ir piemērotākais laiks darbības sākšanai ārējā 
tirgū?

7. Kādu pamatstratēģiju izmantot?

8. Kādā veidā ieiet ārējā tirgū?
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Atbilde uz 1.jautājumu (1)

• Uzņēmumi darbojas, lai apmierinātu noteiktas 
patērētāju (gan fizisku, gan juridisku personu) 
vajadzības.

• Attīstoties jaunajām tehnoloģijām un patērētāju 
dzīves līmenim, šīs vajadzības nepārtraukti mainās.

• Globālajā pasaulē tehnoloģiju straujā attīstība ļauj 
paātrināt produktu izplatību un līdz ar to padarīt 
tos pieejamus plašākam patērētāju lokam.

• Piemēram, mobilie sakari, internets, ceļojumi.
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Atbilde uz 1.jautājumu (2)
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Atbilde uz 2.jautājumu (1)

• Mērķa klientu izvēle lielā mērā ir saistīta ar 

uzņēmuma pamatdarbību izcelsmes valstī.

• Nosakot mērķa klientus, ir svarīgi apzināt klientu 

vajadzības un to attīstības līmeni, kā arī potenciālās 

vajadzības noteiktā laika posmā.

• Uzņēmums savu darbību var orientēt uz atšķirīgām 

klientu mērķa grupām un viņu dažādām 

vajadzībām.
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Atbilde uz 2.jautājumu (2)

• Preces eksportējot, tās 

tiek izvestas un 

realizētas ārpus 

Latvijas.

• Pakalpojumu eksportu var 
nodrošināt arī Latvijā, 
apkalpojot nerezidentus uz 
vietas.

• Tas rada papildu efektu, jo, 
piemēram, attīstot tūrismu, 
klients izmanto ne tikai 
viesnīcas pakalpojumus, 
bet arī transporta 
pakalpojumus, ēdināšanas 
servisu, apmeklē kultūras 
pasākumus.
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Atbilde uz 3.jautājumu (1)

• Plānojot darbības sākšanu ārējā tirgū, ir 
svarīgi noteikt peļņas gūšanas iespējas 
ilgākā laika posmā.

• Tas ir atkarīgs no: 

• tirgus lieluma, 

• ekonomikas attīstības līmeņa, 

• industrijas dzīves cikla, 

• klientu pirktspējas tagad un nākotnē.
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Atbilde uz 3.jautājumu (2)

• Jāanalizē konkurences vide, piegādātāji, 
jaunpienācēju draudi u.c.

• Tāpat būtiski ir paredzēt līdzsvarot ieguvumus, 
izmaksas un riskus īstermiņā un ilgtermiņā, ņemot 
vērā valsts ekonomisko attīstību un iespējamos 
politiskos riskus.

• Daudzos gadījumos tirgus izvēli nosaka uzņēmuma 
kontakti un konkrēti sadarbības piedāvājumi, un 
tos var gūt, piedaloties izstādēs vai pašam aktīvi 
meklējot tirgus paplašināšanas iespējas.



56

Atbilde uz 4.jautājumu

• Kad uzņēmums tirgū jau darbojas, jārēķinās ar 
dažādiem riskiem: 

• transportēšanas riskiem; 

• tirdzniecības barjerām; 

• politiskajiem un ekonomiskajiem riskiem; 

• starpkultūru attiecību riskiem 

• u.c.

• Pirms lēmuma pieņemšanas, jāveic nopietna 
analīze, jo ārējā vidē uzņēmumam nāksies 
saskarties ar citiem vides nosacījumiem nekā 
darbojoties vietējā tirgū.
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Atbilde uz 5.jautājumu (1)

• Darbības sākšana ārējā tirgū ir stratēģisks lēmums, 

kam ir ilgtermiņa ietekme.

• Uzņēmumu vadītājiem, pieņemot lēmumu par 

darbības sākšanu starptautiskā tirgū, jānosaka 

pieejamie resursi un uzņēmuma spējas.

• Lieli resursi un sākotnējās investīcijas ne vienmēr 

nodrošina lielāku tirgus daļu un augstāku 

rentabilitāti.
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Atbilde uz 5.jautājumu (2)

• Darbojoties ārējā tirgū var rasties zināmas grūtības, 
jo nav skaidri zināms: 

• tirgus lielums; 

• produkta izplatīšanas kanāli;

• produkta atbilstība vietējo klientu vēlmēm 

• utt.

• Var pieņemt lēmumu par liela mēroga darbības 
uzsākšanu ārējā tirgū kā stratēģiju, var lemt par 
darbības paplašināšanu nelielā apjomā, kas ļauj 
uzņēmumam pakāpeniski apgūt jauno tirgu un 
samazināt darbības risku.
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Atbilde uz 6.jautājumu (1)

• Tirgū ieiešanas laiku ietekmē vairāki faktori, un tas 

var būt gan iepriekš plānots, gan arī – neplānots.

• Uzņēmumam jaunu attīstības virzienu meklējumi, 

sākot darbību jaunās industrijās, var novest, 

piemēram, pie partneru piedāvājuma radīt 

kopuzņēmumu vai sniegt ārpakalpojumu citās 

valstīs, sekojot līdzi esošajam sadarbības 

partnerim.
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Atbilde uz 6.jautājumu (2)

• Iepriekš plānota ieiešana 
ārējā tirgū ir saistīta ar 
uzņēmuma mērķtiecīgu 
darbību un izvirzītiem 
mērķiem.

• Ja uzņēmums ir 
konkurētspējīgs vietējā tirgū, 
radījis pazīstamu zīmolu, 
attīstījis nepieciešamās 
prasmes un izvirzījis mērķi 
turpināt darbību 
starptautiskajā tirgū, tad tas 
pats mērķtiecīgi plāno 
ieiešanas laiku ārējā tirgū un 
tam pakārto savu darbību.

• Uzņēmums var izmantot arī 
negaidīti radušās iespējas. 

• Analizējot ārējo vidi, var 
secināt, ka situācija ir 
labvēlīga darbības 
paplašināšanai starptautiskajā 
tirgū, piemēram, paveras 
iespējas iegādāties citu 
uzņēmumu, atvērt filiāli, 
veidot stratēģisku apvienību 
utt.

• Arī dalība izstādēs var 
veicināt iepriekš neplānotu 
lēmumu attīstīt darbību 
starptautiskajā tirgū.
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Atbilde uz 8.jautājumu

• Pastāv vairāki veidi, kā uzņēmums var ieiet 

ārējā tirgū:

• eksportēšana; 

• frančīze; 

• kopuzņēmumu veidošana; 

• filiāles dibināšana; 

• licencēšana; 

• stratēģisko apvienību veidošana.
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Stratēģisko tirgu noteikšana

• Izvēloties starptautiskās darbības 

koncepciju, uzņēmumam jāizvērtē 

savu mērķu atbilstība ārvalstu 

tirgus iespējām.

• Uzņēmumam ir jākoncentrē savas 

aktivitātes un resursi uz tiem 

tirgiem, kuros ir lielāks potenciāls!
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Potenciālo eksporta teritoriju 

novērtējums. 1.vērtējums

Kritēriji

• Nepieņemams produkts

• Politiskas barjeras

• Ekonomika 

• Likumu ietvars

• Piedāvājums 

• Pieprasījuma koncentrācija

Izslēdzošie faktori

• Standarti, drošība, sociālie un 
kultūras faktori

• Boikoti, sankcijas, vietējā 
līdzdalība, valsts monopoli

• Kapitāla nepārvietojamība, 
bartera tirdzniecība, cenu līmeņi

• Konkurences normatīvie akti, 
darbaspēka likumi, patenti, vides 
kontrole

• Darbaspēka/materiālu, 
izplatītāju/apkalpošanas trūkums

• Pārāk maz pircēju
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2.vērtējums. Vispārējie ietekmējošie faktori

Ekonomiskie 

Politiskie 

Valdība 

Ģeogrāfiskie 

Darbaspēks 

Nodokļi 

Kapitāls 

Biznesa metodes
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Valstu izvēles kritēriji (1)

• Valsts IKP un IKP uz vienu 
iedzīvotāju – tirgus lielums 
un labklājības līmenis;

• IKP izmaiņu tendences;

• demogrāfija;

• darbaspēka kvalifikācija;

• valsts imidžs
• Šveices tēla nozīme 

pulksteņiem,

• slikta valsts imidža iespējamais 
iespaids uz kompānijas imidžs;

• kredītreitings, inflācija u.t.t.;

• infrastruktūras stāvoklis.
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Tautsaimniecības struktūra

• Starptautiskās ekonomikas izpētē 
svarīgi ir klasificēt valstu 
tautsaimniecības struktūru:

• valstis, kurās pastāv naturālās 
saimniecības principi;

• izejvielu eksportētājvalstis;

• valstis, kuru ekonomika raksturojas ar 
strauju attīstību;

• rūpnieciski attīstītas valstis.
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Valstu izvēles kritēriji (2)
• Tirgus piesātinājums attiecīgajā jomā 

• (piemērs – Chrysler atsauca plānotās investīcijas Vjetnamā, uzzinot, ka Vjetnama 
atļāvusi celt autorūpnīcas vēl 12 kompānijām);

• valsts sasniedzamība – cik tā ir tālu un vai tai ir pieeja jūrai;

 politiskā stabilitāte;

 Nestabilitātes priekšvēstneši:

 valsts represijas pret politisko opozīciju,

 separātistu aktivitāte,

 radikālu ideoloģiju izplatība,

 nabadzības līmenis,

 noziedzības līmenis,

 vāja civilistu kontrole pār militāristiem.

 tiesiskuma līmenis.
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Politiskie faktori

• Starptautiskā mārketinga ārējā vide ir ar 
politisku nokrāsu.

• F.Kotlers iesaka papildināt mārketinga 
kompleksu ar diviem raksturlielumiem:

• politiskie spēki un

• sabiedriskā doma.

• Tā ir megamārketinga koncepcija.



69

Megamārketinga koncepcija

• Megamārketinga koncepcija ietver sevī 
sabiedriski politisko spēku izpēti.

• Atbilstoši rezultātiem notiek stratēģijas 
izvēle:

• sarunas ar ārvalstu partneriem;

• lobēšana;

• partnerība;

• atbilstošas reklāmas kampaņas izstrāde;

• sabiedrisko attiecību programma;

• propaganda.
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Valstu izvēles kritēriji (3)

• Uzņēmējdarbības regulēšanas kvalitāte (arī ārējā 
atvērtība).

• Kritēriji:

– iespējas sākt uzņēmējdarbību vispār;

– valdības attieksme pār ārvalstu kompānijām;

– likumdošana, kas regulē maksātnespēju un bankrotu;

– interešu grupu iespaids valstī;

– darbinieku pieņemšanas un atlaišanas noteikumi;

– streiku regulēšana;

– nodokļu režīmi u.c.
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Likumdošana, kas jāievēro
• Likumdošanas posteņi, kas jāievēro, 

starptautiskā mārketinga īstenošanā, ir:

• patentu tiesību aizstāvība;

• autortiesību un preču zīmju aizsardzība;

• grāmatvedības formu standartizācija;

• apkārtējās vides aizsardzība;

• sanitāri higiēniskās normas;

• drošības tehnikas noteikumi;

• preču sertifikācija;

• nodarbinātības jautājumi;

• cenu veidošanas likumi;

• nodokļi u.c.
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3.vērtējums. Specifiski ietekmējošie 

faktori

• Uzņēmumam un preču zīmei ir jābūt labi zināmai;

• ir jābūt labam ģeogrāfiskajām tīklam vai 
izplatītājam;

• nedrīkst rasties konflikts ar uzņēmuma attīstības 
projektiem citos tirgos;

• saprātīgs vietējās vadības attīstības līmenis;

• nedrīkst būt konkurence ar uzņēmuma klientiem, 
kuri arī eksportē/ražo tādus pašus produktus;

• iekšējā transporta sistēma ir spējīga piegādāt 
produktus.
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Informācijas avoti (1)
• Valdības, to eksporta/investīciju aģentūras

– Par valstu ekonomiskajiem sakariem ar Latviju:  

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/divpusejas-attiecibas/

– Centrālā statistikas pārvalde

• www.csb.lv – datu bāzes – ārējā tirdzniecība

• Starpvaldību organizācijas

– SVF (www.imf.org)

• SVF galvenokārt interesē makroekonomiskā stabilitāte, tās kontekstā –

monetārā un fiskālā politika, mazāk strukturālās problēmas

– OECD (www.oecd.org)

• Vairāk uzsvara uz “reālo ekonomiku”, nepieciešamajām strukturālajām 

reformām, mazāk uz makroekonomisko stabilitāti
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Informācijas avoti (2)
• Starpvaldību organizācijas (turpin.)

– Pasaules banka (www.worldbank.org)

• Sniedz informāciju par valstīm, kurās ir PB 
programmas

• Par katru valsti informācijas apjoms un klāsts 
atšķiras

• Mazās valstis nereti aplūko reģionu kontekstā, 
Latvijas gadījumā – EU-8

• Saturs – galvenokārt strukturālie aspekti (nodokļi, 
darba tirgus, vides politika) mazāk arī 
makroekonomiskā politika, izteikta orientācija uz 
politisko lēmumu pieņēmējiem

• www.doingbusiness.org – biznesa vides indeksi

– Aplūko to, cik viegli sākt uzņēmumu, reģistrēt 
īpašumu, cik brīvs ir darba tirgus – 10 rādītāji
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Informācijas avoti (3)

• Starptautiskās nevalstiskās organizācijas. Tās veido 
dažādus konkurētspējas, korupcijas uztveres u.c. 
Valstu reitingus

– Korupcijas uztvere - Transparency International 
(www.transparency.org)

– Ekonomiskā brīvība - Heritage Foundation 
(www.heritage.org)

– Konkurētspēja - World Economic Forum 
(www.weforum.org)

• Dažādi starptautiskie salīdzinājumi

– www.nationmaster.com
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Informācijas avoti (4)
• Pētniecības centri un institūti

– Standartizēti pētījumi

• Economist Intelligence Unit (www.eiu.com)

• McKinsey

– Iespēja pasūtīt speciālus pētījumus

• Kredītreitinga aģentūras

• Nozaru asociācijas

• Dažādi interneta resursi

– CIA World Factbook

– Wikipedia plusi un mīnusi

– Valsts laikraksti internetā

• Resursi angļu valodā – Hindustan Times, Jerusalem Post u.c.

• Pašu un biznesa partneru pieredze
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Skrīninga modelis 

1. Makrolīmeņa 

izpēte

2. Vispārējais tirgus 

raksturojums –

aizstājēj Produkts 

3. Mikrolīmeņa izpēte 

Specifiskie faktori, 

kas ietekmē produktu

4. Mērķa tirgus izpēte

Visas valstis

Gala lēmums -

dažas valstis vai 

1. valsts
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Skrīninga process

• Skrīninga process sastāv no vairākām 

pakāpēm:

• 1. filtrs.  Makrolīmeņa izvērtējums 

Analīzes pamats - vispārējais tirgus potenciāls:
ekonomiskie rādītāji,

politiskā vide,

sociālā struktūra,

ģeogrāfiskā vide.
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Skrīninga 1.filtrs

• Parasti tiek meklēti makroekonomiskie 

rādītāji, attīstības tendences,  to 

salīdzinājums starp valstīm. 

(IKP, vidējais ienākums uz ģimeni, politiskā 

stabilitāte/ nestabilitāte u.tml.)
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Skrīninga 2.filtrs

• 2. filtrs. Analīzes pamats - vispārējais tirgus 
attiecībā pret produktu 

• produktu (aizstājēju/ līdzīgu), indikatori, kas raksturo 
potenciālo patēriņu u.tml.,  attīstības tendences;

• kultūras paradigmas un produkts (akceptēšana);

• tirgus datu pieejamība;

• tirgus lielums;

• tirgus attīstības fāze, tendences u.tml.;

• nodokļi, muita.  
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Tirgus potenciāla izvērtējums 

• Svarīgi izvērtēt vispārējo tirgus potenciālu

– jeb potenciālo tirgus lielumu, ņemot vērā 

tirgus reakciju uz līdzīgiem produktiem.

• Potenciālu var izvērtēt pēc aizstājējproduktu 

indikatoriem (cik daudz lietotāju, kādas 

tendences).
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Skrīninga 3.filtrs (1)

• 3.filtrs. Mikrolīmeņa vērtējums  

Analīzes pamats – kā specifiski faktori 

ietekmē produktu:
• esošā un potenciālā konkurence (konkurentu 

skaits, daudzums, aptuvenās tirgus daļas u.tml.);

• tirgū ieiešana (izmaksas, vieglums u.tml.)t 

• tirdzniecības apjoma prognozes (potenciālā peļņa, 

atdeve).
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Skrīninga 3.filtrs (2)

• Šinī posmā jābūt jau atstātam nelielam 

skaitam valstu.

• Vērtējumam jāizmanto pietiekoši daudz 

statistisko datu.

• Vērtējumam jāorientējas uz potenciālo 

izmaksu, peļņas prognozi.
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Skrīninga 4.filtrs

• 4. filtrs. Mērķa tirgus

• Tiek analizēts tirgus, ņemot vērā konkrētā 

uzņēmuma resursus, vīziju un stratēģiju.

– Korporatīvie faktori (vīzija, stratēģija, intereses, 

resursi ut.ml.)

• Piemēram, ja stratēģija ir ieiet Āzijas tirgū, tad diez 

vai vērts ieiet Krievijas tirgū, kaut arī tā vērtējums ir 

augstāks
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