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POVZETEK 
.., Mednarodno poslovanje predstavlja stevilne izzive in priloznosti za rast in razvoj 
r 

podjetij, kakor tudi nevarnosti in ovire. Internacionalizacija vkljucuje vse nacine 

mednarodnega poslovanja podjetja ter postopke mednarodnega tdenja. V diplomskem 

delu je predstavljeno poslovanje in internacionalizacija podjetij H&M ter Inditex. 

Raziskane in analizirane SO strategije ter faze, ki so potrebne za internacionalizacijo 

omenjenih podjetij. Primerjava poslovnih strategij internacionalizacije obeh 

preucevanih podjetij je pokazala, da med podjetjema obstajajo tako razlike, kakor tudi ,. podobnosti. Z raziskavo in primerjavo smo ugotovili, da sta se podjetji v razlicnem 
1; 

obsegu, z razlicno strategijo in zaradi stevilnih motivov, hitro ter intenzivno 

internacionalizirali, a sta bili pri tern obe zelo uspesni. Danes obe podjetji sodita v 

svetovni vrh trZno najuspesnih, konkurencnih in visoko internacionaliziranih svetovnih 

podjetij. Lahko ugotavljamo, da je glavni vzrok uspesnega poslovanja obeh podjetij 

kvalitetno izveden proces internacionalizacije. 

Kljucne besede: mednarodno poslovanje, globalizacija, internacionalizacija, 
mednarodni trg, strategija, mednarodni marketing, H&M, Inditex. 

SUMMARY 

International business offers many challenges and opportunities for growth and 

development as well as hazards and obstacles. Internationalization includes all modes of 

international business of companies and international marketing operations. Here is 

presented the operation and the internationalization ofcompanies H&M and Inditex. 

Strategies and phases, which are necessary for the internationalization of these 

companies, are researched and tested. Studies of comparison of the internationalization 

of business strategies of both companies showed that between two companies there are 

differences as well as similarities. In the research and comparison I found out that the 

two companies with different capacities, different strategies and a number of motives 

were quickly and intensively internationalized, but at the same time they were very 

successful. Today, both companies belong to the top of the most commercially 

successful, competitive and highly internationalized world-famous companies. We can 

assess that the main cause of the successful business of both companies is implemented 

quality process of internationalization. 

Key words: international business, globalization, internationalization, international 
market, strategy, international marketing, H&M, Inditex. 
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1 UVOD 

r V uvodu se born osredotoCila na opredelitev ter opis tematike, ki je predmet 

raziskovanja. Predstavila bom, kaksen je bil namen in cilji moje diplomske naloge, 

r kaksne so bile predpostavke ter omejitve, kat ere metode raziskovanja sem uporabila. 

1.1 Opredelitev oziroma opis problema, ki je predmet raziskovanja 

Vsebina diplomske naloge opredeljuje internacionalizacijo podjetja v segmentu 

tekstilne industrije. Danes globalizacija predstavlja multinacionalen proces, ki pomeni 

razvijajoc se vzorec mednarodnega podjetniskega poslovanja. Pomembno se je zavedati, 

da je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen proces, ki vse bolj locuje ,. zmagovalce od poraZencev. Za podjetja, ki so presegla okvire domaee drZave, je nujno, 
, 

da se zavedajo procesa intemacionalizacije, saj je to bistvenega pomena za njihov 

nadaljnji razvoj (Ruzzier, Kesic in Mevlja 2008, 5). 
r Sodobna multinacionalna podjetja so glavni nosilci visoke stopnje 

intemacionalizacije in globalizacije. Vzroki za intemacionalizacijo pa so lahko tako 

proaktivni, kar pomeni, da izhajajo iz samega podjetja~ to so dobicek, edinstvenr 
proizvod ter tehnoloske sposobnosti, kakor tudi reaktivni motivi, izhajajoc iz trga, ki ga 

prinaSa konkurencni pritisk, zasicenost trga in drugo (Hollensen 1998, 23-24). 

r 
V svojem diplomskem delu naertujem raziskati in primerjati poslovanje dveh 

visoko intemacionaliziranih, uspesnih podjetij, in sicer spanskega Inditexa in svedskega 

H&M-a. Obe podjetj~ tako spanski Indetex, kakor tudi svedski H&M, sta vodilni na 

podrocju segment a modne industrije in se pri tern dobro zavedata pomena 

intemacionalizacije. Poslovna strategija obeh podjetij je dokaj razlicna, vendar lahko za 

oba poslovna model a trdimo, da predstavljata primera uspesnega tr:mega nastopa v 

internacionalnem prostoru v segmentu tekstilne industrije. 

Sedez podjetja H&M je na Svedskem v Stockholmu, njihov bistveni poslovni 

koncept pa je zdruZiti modo in kakovost po najboljsi ceni. Podjetje nima nobene lastne 

proizvodnje, ter vse izdelke kupuje od pribli:mo 700 neodvisnih kooperantov, predvsem 

iz Azije, delno tudi Evrope. Poleg stevilnih trZisc, kjer so prisotni s svojimi trgovinami, 

omogocajo svojim kupcem tudi intemetno in katalosko prodajo (H&M 2008). 

r Skupina Inditex iz Spanije predstavlja hitro rastoce podjetje, eno najvecjih In 

najprepoznavnejsih tekstilnih podjetij na svetu. Zanj je znaCilno hitro odzivanje na tr:me 

spremembe, kar je podjetju omogocilo hitro mednarodno siritev. Yes cas sledi strategiji r 
ponujanja trendovske mode po sprejemljivih cenah (Inditex 2008). 

Obe podjetji sta prisotni na stevilnih mednarodnih trgih, se uspesno sirita in 
r razvijata ter iz leta v leto dosegata boljse poslovne rezultate. Kljub casu, v katerem 

zivimo in je recesija v gospodarstvu neizbeZen pojav, sta Inditex in H&M dokaz, da je 

r mogoce s pravimi pristopi ter pravo strategijo internacionalizacije mednarodnega 

,. 




Uvod 

poslovanja, ostati vodilen ter uspesen v panog! III se tako izogniti neugodnim 

gospodarskim razmeram. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je preuciti intemacionalizacijo podjetja v segmentu 

tekstilne industrije. 

Cilji diplomske naloge: 

ugotoviti vpliv globalizacije; 


ugotoviti, kaksni so motivi podjetja za proces internacionalizacije; 


analizirati nacine vstopa na tuje trge; 


preucevanje intemacionalizacije na po drocju modne industrije; 


ugotoviti vlogo marketinga v mednarodnem poslovanju; 


raziskati in primerjati strategijo in poslovni model dveh svetovnih 


proizvajalcev modnega tekstila, H&M-a in skupine Inditex; 


ugotoviti, kaksni so glavni vzroki za uspeh obeh podjetij; 


analizirat primerjavo obeh strategij internacionalizacije. 


1.3 Predvidevane predpostavke in omejitve 

Predpostavljam, da: 

je globalizacija proces, ki vse bolj locuje zmagovalce od poraZencev; 


je bila intemacionalizacija pomemben dejavnik za uspesen razvoj obeh 


poslovnih modelov; 


imata oba poslovna modela razlicno strategijo razvoja; 


sta se obe podjetji na razlicne naCine intemacionalizirali, a kljub temu dosegli 


podobne rezultate. 


Omejitve predstavljajo: 

nedostopnost do nekaterih podatkov, zaradi poslovne skrivnosti posameznih 


podjetij; 


teZji dostop do nekatere tuje literature. 


1.4 Metode raziskovanja 

Pri sam! diplomski nalogi gre za ugotavljanje razlicnih procesov 

intemacionalizacije v segmentu tekstilne industrije pri dveh uspesnih podjetjih modne 

industrije, H&M-a in Inditexa. V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo, 

kar pomeni, da bo poudarek na opisu dejstev, procesov in pojavov, ki so povezani z 

globalizacijo in intemacionalizacijo. Opisani so obstojeci procesi, dejstva in opredelitve 
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r 
s podrocja mednarodnega poslovanja. Z metodo kompUacije sem povezala spoznanja, 

stalisca, sklepe 	in rezultate drugih avtorjev ter jih z metoda sinteze stmila v skupne 

ugotovitve. Vse skupaj ternelji na povzetkih sodobne literature. 

Pridobljene podatke obeh poslovnih modelov sem pridobila iz letnih poroCil in 

r 	 drugih virov ter jih analizirala z metodo opisne statistike. Podatke sem med seboj 

primerjala in stmila z metodo sinteze na skupne ugotovitve. Za lazjo ponazoritev sem 

nekatere podatke predstavila graficno, oziroma z grafi ter s tabelami. r 

,. 
Za pripravo in izdelavo diplomske naloge sem uporabila znanja, ki sem jih 

pridobila med studijem na Fakulteti za management. 

,. 
III', 

,.
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2 GLOBALlZACIJA 

Sodoben poslovni svet, v katerem zivimo, se nenehno spreminja in razvija, postaja 

svet globalnih dimenzij. Znacilnosti le-tega so hitri dinamicni procesi globalizacije in 

liberalizacije ter nenehne spremembe na politicnem, druzbenem in gospodarskem 

podrocju. V danasnjem casu so spremembe edina stalnica in prezivijo, ter uspejo Ie tista 

podjetja, ki znajo ustvarjati taksno konkurencno prednost na globalnem trgu, da z njo 

pritegnejo odjemalce (Makovec Brencic idr. 2009, 7). Podjetja se morajo danes dobro 

zavedati ze starega Darwinovega reka, »da ne prezivijo niti najmocnejse, niti 

najinteligentnejse vrste, pac pa tiste, ki se najbolje odzivajo na spremembe« (Jaklic in 
Svetlicic 2005, 6). 

Mednarodno poslovno okolje, vsebuje vee integriranih elementov, ki medsebojno 
r 	 vplivajo na znaCilnost mednarodnega poslovanja podjetja, pri cemer vsa podjetja 

de1ujejo mednarodno in so vpeta v spremembe okolja, v katera vstopajo ali poslujejo 

(Makovec Brencic idr. 2009, 13): 

globalizacija, 


nacionalno poslovna okolja, 


mednarodno poslovna okolja, 


mednarodno poslovanje podjetja. 


Podjetja delujejo celovito v okviru mednarodnega poslovnega okolja, saj nobeno 

od podjetij ni imuno na dogodke, ki lahko povzrocajo integralne spremembe poslovanja, 

kot so sprememba valutnih razmerij, cene delovne sile ter drugo. Nacionalno poslovno 

okolje, je sestavljeno iz svojevrstnih kulturoloskih, politicnih, pravnih, ekonomskih in 

okoljskih znaCilnosti, ki se lahko od driave do driave razlikujejo. Zaradi liberalizma in 

globalizma, se regionalne drzave vse bolj nagibajo k poenotenju postopkov, procesov 

in izenacevanju pogojev mednarodnega poslovanja. Mednarodno poslovanJe poc!ietja 

poteka preko meja domace nacionalne driave in njenega poslovanja ter se bistveno 

razlikuje od poslovanja na domacem trgu (Makovec Brencic idr. 2009, 15-16). r 
l 

2.1 Proces globalizacije 

Beseda globalizacija oznacuje sodobno svetovno gospodarstvo. Predstavlja resen 

izziv za podjetja, kakor tudi za drzave. Vse pogosteje postaja sinonim za liberalizacijo 

in stem vecjo odprtost celotnega gospodarstva. Kar so nekoc imenovali 

intemacionalizacija pro izvodnje, danes predstavlja globalno gospodarstvo (SvetliCic 

1996, 40-78). r 
Zacetki globalizacije segajo v zacetek 20. stoletja v povezavi s koncentracijami 

industrij, povecano meddriavno trgovino in pretokom investicij. Globalizacija 

mednarodnega poslovanja ali globalna intemacionalizacija je povzroCila izgubljanje in 

5 
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zarnegljevanje rnej rned drzavarni in regionalnirni podrocji. Globalizacija irna 

geografski in organizacijski vidik in ternelji na zarnisli, da postaja svet vse bolj 

hornogen. Ko govorirno 0 poslovnern srnislu, je globalizacija tista, ki odpravlja carinske 

in necarinske ovire in rned drzavarni povecuje obseg potencialnih prodajnih in nabavnih 

trgov, ter stern posledicno pospesuje boj rned konkurencnirni tekrneci (Dubrovski 2006, 

48). 

Avtorja Jaklic in SvetliCic (2005,6) ugotavljata: 

Globalizacija dela tekmo k dnu, na vse bolj oligopoliziranem svetovnem trgu, ki ga 

poganjajo ekonomija obsega, ter v razmerjih, ko so transakcijski stro~ki tako visoki, da je 

za podjetja nujno, da nadomescajo horizontalno trzisce z vertikalnimi transakcijami 

(intemacionalizacijo). 

Potrebno se je zavedati, da je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in 

kornpleksen proces, ki vedno bolj locuje zrnagovalce od pora.zencev. Tisti, ki so v igri 

uspesnejsi, jih nato nagradi za njihove uspehe, trZno usrnerjeno delovanje ter 

izkoriscanje poslovnih priloznosti in izzivov v svoj prid (Ruzzier, Kesic in Mevlja 2008, 

5). Globalizacija predstavlja kornpleksen ekonornski, druzbenoekonornski in 

neekonornski pojav in kot tak, veCdirnenzionalen proces vkljucuje ekonornske, 

politicne, socioloske in kulturne prvine. Gre za proces, v katerern so neizogibno vpete 

vse panoge poslovanja, vendar se potenciali zanjo, od panoge do panoge razlikujejo. 

Globalizacija se v rnednarodnern poslovnern svetu odra.za v brezrnejnih tehnoloskih 

inovacijah, zrnanjsanju trgovinskih in investicijskih ovir, predvsern pa v vse vecji in 

intenzivnejsi globalni konkurenci na vseh podrocjih. Deluje kot povezovalec in globalni 

usklajevalec, tako storitvenih kot proizvodnih dejavnosti in podjetij na povsern nov .... 
nacin (Makovec Brencic idr. 2009, 7). 

Poseben pornen irna tudi prenos proizvodnje, ter stern dvig neposrednih tujih 

investicij, zaradi iskanja stroskovnih prednosti, povecanja ucinkovitost~ izboljsanja 

procesov, doseganja novih kakovosti, prenosa znanj, razvojnih centro v ter s tern 

pribliZevanja kupcern, odjernalcern ter tudi konkurentorn (Makovec BrenCic idr. 2009, 

14). 

Stevilni avtorji predstavljajo najrazlicnejse kazalnike globalizacije, v rnednarodnern 

poslovanju, ki se ka.zejo v naslednjih dejstvih (Makovec Brencic 2009, 14; Johnson in 

Turner 2003, 352; Czinkota idr. 2005, 782): .... 
rastoCi delez rnednarodnega poslovanja in tujih neposrednih investicij, 

hitrejsa rast deleza rnednarodne trgovine v BDP-ju, ter prodaje lokalnih 

podru.znic v prirnerjavi z izzivorn, 

povecuje se pornen, tujih neposrednih investicij in rnednarodne proizvodnje, 

rastoci delez rnednarodnih storitev, 

nastanek integriranih fmancnih trgov, 

6 




r 
! 	 Globalizacija 

r 	 rastoe pomen ekonomjje obsega m ekonomije prihrankov (skupna 

proizvodnja), 

odloeilen vpliv tehnologije in prenosa znanj na mednarodno trgovino, 

mednarodno poslovanje in druge oblike gospodarskega sodelovanja. 

r Ko govorimo 0 globalizaciji, lahko govorimo 0 njej na podroeju stirih ravni: na 

svetovnem nivoju, kjer se nanasa na poveeano ekonomsko medodvisnost med driavami; 

r 	 na nivoju driave, kjer se nanaSa na obseg mednarodnih povezav; na nivoju industrije, se 

nanasa na stopnjo odnosnosti in povezanosti konkurencnega polozaja; ter na nivoju 

podjetja, kjer se nanaSa na obseg siritve prihodkov in sredstev (Dubrovski 2006,52-53). 

2.2 Trendi razvoja globalizacije 

Na sam razvoj globalizacije, so vplivali stevilni dejavniki. Eden izmed teh 

dejavnikov, je povecanje stevila drzav, ki so zaradi o vir, ki so jih v preteklosti 

r r 
povzroeali razlicni druzbeno-politicni in gospodarski rezimi, zaeele prehajati na 

" mednarodne trme sisteme, za katere je znaeilno ukinjanje carinskih ovir. Med slednje 

spada tudi gospodarska intenzivnost, ki se je preusmerila, od razvitih drzav v dezele v r 
razvoju, stalen in intenzivni tehnoloski razvoji, odpiranje meja za pretok izdelkov, 

storitev, kapitala, know-howa, kar je omogoealo podjetjem prilomost vstopa na nove r trge in hkrati tudi konkurentom vstop na domicilne trge teh podjetij. Poleg vsega ze 

omenjenega, so na razvoj globalizacije vplivala nova pricakovanja ter potrebe 

odjemalcev povsod po svetu, ter stevilne regionalne razlike, glede razpolozljivosti 

materialov in izdelkov, strukture stroskov, stopnje rasti in drugo (Dubrovski 2006,50). 

r 

Globalizacija ima poseben vpliv na zmanjsevanje trgovinskih in investicijskih ovir, 

govorimo 0 liberalizaciji svetovne trgovine, z delovanjem svetovnih institucij, kot so 

WTO, OEeD in druge. Globalizacijske procese spodbujajo tehnoloske spremembe, 

predvsem telekomunikacijske in transportne, ki so v zadnjih desetletjih najbolj 

spremenile logisticni vidik v mednarodnem poslovanju. Spreminjajo se tudi razmerja v 

moei, saj tako imenovani »rastoei trgi« (ang!. emerging markets), kot so azijski in 

juznoameriski, yes cas nezadrmo rastejo. Zaradi procesa globalizacije in liberalizacije, 

podjetja danes yes eas iscejo ter spremljajo najbolj ugodne pogoje poslovanja povsod po r 
svetu, v smislu iskanja najboljsih pogojev za investicije, najboljse proizvodne lokacije 

in nedonosnejse nove trge (Makovec Breneic idr. 2009, 15). 

Svetlieic (1996, 91) prav~ da pojav globalizacije oznacujejo naslednji dejavniki: 

nastanek globalnega trga, kar pomeni prost pretok trgovanja, nastanek r multinacionalk in posledieno soocenje z globalno konkurenco; 

hiter pretok kapitala, produktov, tehnologije, informacij, kar vpliva na hitre 

r spremembe na vseh podroejih; 

r 
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tehnoloski napredek, kar posledicno pomeni vecjo avtomatizacijo in 

robotizacijo, ter stem zmanjsanja delovnih mest; 


hitri in nepricakovani pretresi na trgu, ki povzrocajo socialno nestabilnost; 


vse vecja konkurenca, ki pomeni zmanjsanje stevila akteIjev na trgu. 


Globalizacija trgov in konkurenca sili podjetje h globalni ucinkovitosti na podrocju 

posameznih funkcij (Dubrovski 2006, 51): 

na podrocju nabave. K ustvarjanju globalne mreze dobaviteljev, 

sistematizacijo nabave, prenosa komponent na kljucne dobavitelje, povecanje 

pogajalske pozicije. 

na podrocju raziskav in razvoja (R & R). Ustvarjanja strateskih povezav z 

dobavitelje in konkurenti, skupni projektni timi, lociranje razvojnih enot blizu 

trga in drugo. 

na podroCju proizvodnje. Racionalizacija proizvodnih obratov, prenaSanje 

proizvodnje v drzave s cenejso delovno silo, delitev proizvodnje na posamezne 

faze, globalno optimiziranje, zahtevne faze proizvodnje, locirane na ustreznih 

potencialnih lokacijah. 

na podrocju finane. Optirniziranje tako denarnih tokov, kot obdavcevanja 

premozenja in dobicka, izkoriseanje lokalnih financnih virov, izkoriscanje 

razlik v ceni kapitala in razlik v teeajnih valutah. 

na podroCju marketinga. Globalna koordinacija, integracija aktivnosti, lokalno 

prilagajanje, uravnavanje mocne trZne pozicije. 

na podrocju c!oveskih virov. Zaposlovanje lokalnega prebivalstva, krozenje 

strokovnjakov med enotami po svetu, globalna mobilnost, prilagodljivost 

delovnemu okolju razlienih kultur. 

Globalizacija ali globalno povezano gospodarstvo, kot navaja Dubrovski (2006, 

53): 

Predstavlja povsod priloZnost za povecanje splosne produktivnosti in zivljenjskega 
standarda, saj lahko vodi k boljsi delitvi dela, med posameznimi drzavami, tako da, 
omogoca tistim z nizjo delovno silo, specializacijo za delovno intenzivne naloge, drugim, 
kjer pa je strosek dela visok, pa zaposlovanje delavcev na bolj produktiven naCin. 

To lahko oznaCimo kot eno zmed prednosti globalno povezanih gospodarstev, 

vendar kritiki in stevilni avtorji opozarjajo tudi na stevilne slabosti globalizacije, saj v 

bogatejsih drzavah zmanjsuje delovna mesta, znifuje place oziroma povzroca t. i. 

»tekmo navzdol«. Kljub vsemu pa kot pravi Dubrovski (2006, 55), globalizacija ni nekaj 

dalee stran od nas, kljub pozitivnim in negativnim kritikam se podjetja, stem trendom 

morajo soociti in ga eim prej vkljuCiti v svoje strateske usmeritve. Tega se ze kar nekaj 
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r 	 easa dobro zavedajo stevilne velike ameriske, japonske, svicarske m tudi druge 

svetovne korporacije. 

Podjetja so gIavni nosilci globalizacije, kjer gre za nove naeine mednarodnega 

sodelovanje in zdruzevanje podjetij, tudi ne podroeju konkurence. Vse pomembnejse 

postaja poslovanje na mednarodnih trgih, pri eemer domaei trgi izgublja na po menu. 

V se tezje je doioCiti porekio blaga in definirati izvor izdelka. Meje med posarneznimi 

ddavami izginjajo, velika podjetja pa si zelijo em bolj izkoriseati prednosti, ki jih r 
ponujajo mednarodni trgi. Podjetja se morajo zavedati globalnih in Iokalnih stalisc, in 

tako »misliti globalno in delati lokalno«. Globalizacija je kompleksen proces, ki se mu r, je nemogoee izogniti, s seboj pa prinasa tako prednosti kot slabosti, ki niso enakomerno 
l 

r 
razdeljene. 

Razlika med pojmoma internacionalizacija in globalizacija, kot pravi Dubrovski 

(2006, 49) je Ie manjsa ter vsebinske narave. Intemacionalizacija boIj predstavlja v 

ospredju proces, globalizacija pa se bolj nanaSa na dosezeno stanje, za katerega jer 

r 

znaCilna funkcionalna integracija na svetovni ravni razprsenih aktivnosti. Tako lahko 

reeemo, da je pogoj za globalizacijo proces intemacionalizacije, ko Ie ta doseze taksno r stopnjo mednarodne aktivnosti nekega podjetja, da lahko govorirn 0 poslovanju nekega 

podjetja na svetovni ravni. V nasIednjem pogIavjih, se born bolj pogiobila v sam pojem 

intemacionalizacije in ga podrobneje opredelila ter razlozila kot kljueni element moje 

diplomske naloge. 

r 

r 
x 

r 
r 

r 

r 
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3 POMEN INTERNACIONALlZACIJE 

Kot navaja avtor (Dubrovski 2006, 61): 

o procesu internacionalizacije svetovnega gospodarstev in 0 dejstvu, da se vedno vee 

drzav, vedno vee podjetij, vedno vee izdelkov in storitev vkljucuje v mednarodno menjavo, r 
razberemo ze iz statisticnih podatkov. 

Mednarodno poslovanje predstavlja za podjetje stevilne izzive in prilomosti za rast r 
ter razvoj podjetja kot tudi nevarnosti in ovire. Pri samem procesu intemacionalizacije 

podjetja, so kljucen faktor managerji podjetij, za kat ere je nujno, da se zavedajo tako 
r 
! 

prednosti kot nevarnosti, ki jih prenasa mednarodni nacin poslovanja. Pri tern si morajo t 

upati nastopati agresivno, biti yes cas aktivni in mednarodno usmerjeni. Vodstvo 

podjetja mora biti yes cas pravilno intemacionalno usmerjeno s pravo strategijo 

osvajanja novih mednarodnih trziSe, kar pomeni, da mora imeti natancno zaertano smer, 

raven in hitrost intemacionalizacije podjetja. Pri eemer moramo opozorit~ da se podjetja r pri tern podajajo v popolnorna novo smer, zato je zavest managementa kljuena (Zelie 

2005, 8-9). 

Potrebno je domace dejavnike podrediti potrebam mednarodnega po slovanja. 

Poslovno uspesna, bodo Ie tista podjetja in drzave, ki bodo v svoje sisteme, strategije in 

politike vgradila merila svetovnega gospodarstva, ne pa tista, ki se jim bodo poskliSala r 
\ 	 izogniti. Kljub vsemu ima mednarodno poslovanje veliko skupnega z domacim 

poslovanjem, saj gre za racionalno povezavo enega poslovanja z drugim v smislu 

nenehnih usklajevanj za dolgorocno uspesnost podjetja. Kot pravi avtor (Hrastelj 1995, 

18), se v jedrih domacega poslovanja oblikujejo pogoji za mednarodno poslovanje. 

r 	 Tako najrazlienejsi motivi vodijo podjetja, da svoje poslovanje iz dobro poznanega 

domaeega triiSca razsirijo na mednarodne trge, kjer je poslovanje bistveno bolj 

izpostavljeno stevilnim dejavnikom in veliki trmi konkurenci, hkrati pa lahko to prinese 

tudi bistveno visje donose kot sarno poslovanje na domacem trgu. V naslednjih 

poglavjih born bolj natancno opredelila, katera so tiste oblike poslovanja, ki jih lahko 

podjetje uporabijo kot obliko vstopa na mednarodni trg. 

3.1 Razvoj intemacionalizacija r 
Z oznako intemacionalizacija poslovanja podjetja oznaeujemo zvecanje aktivne 

udelezbe podjetij v mednarodnem poslovanju. Dubrovski (2006, 62) opredeljuje 

internacionalizacijo podjetja kot zahtevo prilagajanja podjetniske miselnosti, strategij, 

struktur in procesov mednarodnemu okolju, s cimer to predstavlja proces razvoja 
r 

.. 
mednarodnega poslovanja podjetja, v katera se z vedno vecjim obsegom vkljucujejo 

mednarodna poslovna razmerja. Intemacionalizacijo lahko merimo kvantitativno, kar 

pomeni glede na poveeevanje delez izvoza, ter kvalitativno, preko vkljucevanja novih 

naeinov vstopa na mednarodne trge. ,. 
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Kot pravi avtor (Czinkota idr. 2003, 277-278), predstavlja za podjetja rnednarodna 

siritev ozirorna intemacionalizacija terneljito stratclko sprernernbo v orientaciji podjetja. ... 
Kajt~ podjetja potrebuje svoj eas za ueenje in nabiranje izkusenj v novern okolju, ter 

spoznavanje rnoznosti in razpolozljivih sredstev znotraj podjetja. Podjetje tako ne more 

kar skoCiti na rnednarodni trg in pri tern takoj prieakovati velik uspeh. Potrebno je 

izvesti nataneno prernisljen, dolgoroeen strateski naert za prihodnost, pri eerner ga ne 

srnejo zaslepiti kratkoroeni rezultati. 

Proces vstopanja na tuje trge irnenujerno intemacionalizacija. Intemacionalizacija 

se priene, ko neko podjetje s svojirni izdelki ali storitvarni prestopi prag nacionalnih 

rneja in zaene poslovati na rnednarodnern trgu. Ore za veerazseznostni proces, kjer se 

intemacionalizacija in globalizacija rned seboj prepletata, saj omogoCa globalizacija rast 

intemacionalizacije v srnislu, da podjetje isee svoje vire preko rneja, siri svojo 

proizvodnjo ter razvija trZenjske strategije na razlienih trgih in obratno (Makovec 

Breneie idr. 2006, 19). 

Poznarno vee razlienih definicij intemacionalizacije v rnednarodnern poslovanju. 

Avtor (Albaurn idr. 1989,470) pravi: 

V najsirsem smislu se internacionalizacija nanasa na vse oblike mednarodnega 
ekonomskega sodelovanja, kjer gre za vkljuc:evanje podjetja v mednarodno menjavo in 
mednarodno proizvodnjo. Gre za postopno geografsko sirjenje ekonomskih aktivnosti 
podjetja preko nacionalnih meja, razvoj operativnih oblik na tujem in naravnost k izvoru. 

Hollensen (1998, 35-36) poudarja: »Intemacionalizacija vkljueuje procese tako 

notranjega in znanega okolja podjetja in se priene, ko podjetje svojo pro izvodnjo , 

raziskave, razvoj in prodajo, ter ostale aktivnosti razsiri na rnednarodne trge.« 

Internacionalizacija vkljueuje vse naeine rnednarodnega poslovanja podjetja ter 

postopke rnednarodnega trZenja. Nastala je iz vse veejih potreb po prenosu trZenjskih, ... 
organizacijskih, tehnoloskih in drugih znanj, tako drZav kot podjetij, s eerner so dosegli 

konkureneno prednost pred drugirni (Makovec BrenCie idr. 2009, 20). Gre za nov naCin 

prilagajanja podjetja novernu svetovnernu poslovnernu okolju. Je veesrneren proces in 

se ne nanasa Ie na rnednarodno rnenjavo, ali zgolj na tuje neposredne investicije. Njeni 

sestavni deli so tudi izhodne tuje neposredne investicije, izvoz kapitala v tujino, ali 

razliene oblike pogodbenih oblik sodelovanja. Koneni cilj izhodne intemacionalizacije 

pa so dobieek, rast in krepitev konkurenenosti podjetij (Jaklie in Svetlieie 2005, 6-9). 

Z vidika srneri in poteka procesov in transakcij delirno intemacionalizacijo na 

(Makovec BrenCie idr. 2006, 20-21): 

vhodna intemacionalizacija (naravnana navznoter), Je posledica tujih 

konkurentov na domaeern trgu. Gre za vstop ali sirjenje ter rast obsega 

poslovanja tujih podjetij na dornaeern trgu, kar dosezejo z uvozom, licencarni 

in skupnirni vlaganji v domaei drzavi. 

12 
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Pomen internacionalizacije 

izhodna internacionalizacija (naravnana navzven), kjer gre za rast in razvoj 

poslovanja domacih podjetij preko nacionalnih meja in je, kot prvi vstop 

podjetja na tuj trg tudi najosnovnejsi pogoj zacetka internacionalizacije 

podjetja. 

kooperativna internacionalizacija, je oblika nekapitalskih povezav, kot so 

strateSke povezave in partnerstva, ki imajo v mednarodnem poslovanju podjetja 

visoko stopnjo rasti. 

Podjetje prehaja skozi nekatera sistematicne stopnje v procesu razvoja, od 

lokalnega v globalno podjetje. Sprva govorimo 0 domacem podjetju, kjer se koristijo 

znacilnosti domacega trga, pri cemer je podjetje etnocentricno usmerjeno, konkurenti SO 

zgolj podjetja na domacem trgu. Mednarodno podjetje; podjetje izvaja Ie nekaj 

enostavnih nacinov ter oblik mednarodnega poslovanja in je se vedno pretemo 

usmerjen na do mac trg. Podjetje ustanavlja svoje enote v tujini predvsem z namenom 

podpore pri zunanjetrgovinskem poslovanju. Multinacionalno podjetje; izvaja razliene 

oblike in naeine poslovanja na stevilnih razlienih trgih, vkljueno z razlieno lastnisko 

strukturo delujoCih delov podjetja. Podjetje ustanavlja lastne enote v tujini, z veejo 

stopnjo samostojnosti in proizvodno funkcijo v lastnem imenu. Globalno podjetje; 

globalna prisotnost podjetja na svetovnih trgih z visoko stopnjo diverzifikacije nacinov, 

oblik in lastniskih struktur poslovanja. Enote so obicajno vodene iz enega centra in 

zasledujejo proizvodnjo izdelkov za svetovni trg na vee ueinkovitih proizvodnih in 

razvojnih lokacijah po svetu (Dubrovski 2006, 64; Makovec Breneie idr. 2009, 17). 

Sodobna oblika internacionalizacije s pomoejo vzpostavljanja omrezij in strateskih 

povezav podjetjem omogoea internacionalizacijo brez rasti podjetja. Svetlieie (1996, 

294-295) navaja, da se lahko podjetja pri naertovanju strategije internacionalizacije, 

opirajo Ie na svoje znanje in izkusnje, ali pa te skusajo dopolniti z bogatimi izkusnjami 

drugih podjetij. Pray zaradi tega se vse vee podjetij odloCi za prevzeme obstojeeih 

podjetij ali sklepanje strateskih povezav, namesto nalozb od zaeetka. Veliko vee 0 tern v 

naslednjem poglavju. 

3.2 Pomen intemacionalizacije za poslovanje podjetja 

V kolikor se podjetja vsega zgoraj navedenega dobro zavedajo, se pojavlja 

vprasanje, zakaj se zelijo internacionalizirati in kaksen strateski cilj zelijo doseei, kot 

mednarodno delujoee podjetja. 

Glavni cilj in vzrok zakaj se podjetja internacionalizirajo, je ustvarjanje dobieka. 

Vendar paje to zgolj eden iz med motivov, ki vodijo podjetja v mednarodno poslovanje, 

zato te motive razdelimo na t. i. proaktivne in reaktivne motive. Proaktivni motivi 

izvirajo iz lastne motivacije podjetja in predstavljajo vnaprejsnjo spodbudo za 

spremembo strategije podjetja. Z njimi zelijo izkoristiti sposobnosti, prednosti in 
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moznosti, ki jih ponujajo mednarodni trgi. Reaktivni motivi izhajajo s trga in pomenijo 

zunanje pritiske in gromje domaCih ter tujih trgov. Pomembno je, da so v danasnjem 

dinarnicnem in hitro spreminjajocem casu podjetja naravnana proaktivno in hkrati ne 

pozabljajo na priloznosti, ki nastajajo iz reaktivnih motivov (Makovec BrenCic idr. 

2006, 27). Czinkota (2003, 278-281) opisuje podjetja, ki se ravnajo po proaktivni 

motivaciji, kot aktivna, ki sarna iscejo, razvijajo in ustvarjajo mednarodne prilomosti. 

Reaktivna podjetja pa so pasivna in se prilagajajo na spremembe v okolju sarno zato, 

ker so v to prisiljena. Tabela spodaj 3.1 prikazuje proaktivne in reaktivne motive 

podjetij za mednarodno poslovanje (Makovec Brencic idr. 2009,26). 

Tabela 3.1 Proaktivni in reaktivni motivi mednarodnega poslovanja podjetij 

.. 


Proaktivni motivi Reaktivni motivi 

Dobicek. 


Nagnjenost poslovodstva k 


mednarodnemu poslovanju. 


Tehnoloske sposobnosti. 


Edinstven proizvod. 


Intemacionalizacija, kot strategija rasti. 


Trme priloznosti na tujih trgih. 

Ekonomija obsega in prihrankov. 

Davcne in druge spodbude. 

Ekskluzivne informacije 0 tujih trgih. 

Druge konkurencne prednosti podjetja 

(R & R, financiranje ... ). 

Konkurencni pritiski. ..DomaCi trg: zasicen, majhen, in v 

zatonu. 

Presema proizvodnja, nezasedenost 

zmogljivosti. 

Ne nadejanju tujih narocil 

Podaljsevanje prodaje sezonskih 

izdelkov. 

Blizina kupcev (psiholoska razdalja) in .. 
logisticnih centrov. 

Ugo dna tecajna nihanja. .. 
Spremembe prej restriktivnih 

predpisov. 

Vir: Makovec BrenCic idr. 2009, 26. 

Najuspesnejsa podjetja na mednarodnih trgih so ponavadi motivirana s 

proaktivnirni motivi, kjer gre za bolj trmo in stratesko usmerjena podjetja, pri cemer so 

reaktivna podjetja bolj operativno naravnana. Glavna razlika med podjetji se vidi ze ob 

vstopu na mednarodno trziSce, kjer proaktivno usmerjena podjetja sarna spodbujajo 

svoja naroCila medtern, ko reaktivna podjetja prejmejo naroCilo iz tujine (Czinkota idr. 

2003,280-281). 

Po leg zgoraj opisanih proaktivnih in reaktivnih motivov za internacionalizacijo 

podjetja obstajajo se zunanji in notranji vzvodi oziroma spodbude za nagnjenost k 

mednarodnemu poslovanju. Zunanje okolje predstavlja za podjetje dolocene priloznosti 
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in ovire pri intemacionalizaciji podjetja, notranje okoIje oz. dejavniki v samem podjetju, 


pa konkurencno prednost Ie-tega, lahko tudi obratno (Makovec Brencic idr. 2006, 28). 


r 

Proces intemacionalizacije lahko povzroeijo stevilni najrazlienejsi motivi, ki 


podjetja spodbudijo k mednarodnemu poslovanju. Da pa je celoten proces 


internacionalizacije resnieno uspesen, je, kot navaja avtor (Harrison idr. 2000, 21), 


potrebnih pet kljuenih elementov: 

r 


r jasno opredeljeno poslanstvo, ki odraZa resno predanost k mednarodnemu 


poslovanju; 


hitro dinamieno odzivanje na spremembe, priloznosti in zelje potrosnikov; 

J 	 poznavanja in razumevanja obnasanja potrosnikov v razHenih kulturah; 

sposobnost razvijanja in ohranjanja visoke kakovosti proizvodov, ki so 

konkureneni tako na domacem, kot mednarodnem trgu; 

natancna poslovna raziskava za prepoznavanje zahtev mednarodnih trgov. 

3.3 Faze internacionalizacije 

SvetliCie (1996, 290-294) razlaga, da je intemacionalizacija podjetja na danasnji 

stopnji nujna, vendar gre za postopen, fazni proces, pri cemer to velja za skoraj vse 

dejavnosti. Podjetja postopno prevzemajo, integrirajo in uporabljajo znanja 0 tujih trgih, 

ter se sele nato postopoma usmerijo na te trge, pri eemer je taksna usmeritev vecinoma 

odvisna od pritiskov domaeih dejavnikov, kot je majhnost trga, velika konkurenca in 

majhna odprtost. Geografsko gledano se podjetja najprej odlocijo za intemacionalizacijo 

svojega podjetja na najblizji trg, sele nato postopoma sledijo oddaljenejsi mednarodni ,. trgi. Redka so podjetja, ki se takoj usmerijo na bolj oddaljene trge, pri cemer avtor 

poudarja, da to vsekakor ni edini mofui naein intemacionalizacije podjetja. Fazni 

pristop je deterministieen, saj predvideva, da bodo vsa podjetja sla skozi iste faze 

razvoja. Podjetja sicer lahko nekatere fuze tudi preskocijo, vendar je to lahko za njih 

zelo drago, saj pri tern naredijo podjetja tako velike kot tudi drage napake. Podjetja 

imajo lahko lokalno proizvodnjo v tuji drzavi, zakar imajo najrazlienejse vzroke. Vzroki 

so lahko agresivno vodstvo ali veliki konkureneni pritiski. Tukaj velja omeniti fenomen 

multinacionalk, ki se ze ob svojem nastanku odloCijo za globalno strategijo in prisotnost 

na vee kljuenih mednarodnih trgih. 

Dunning (1994, 193-205) umesca intemacionalizacijo dejavnosti podjetja v njihovo 

splosno strategijo razvoja in koncepta verige dodajanja vrednosti. Pri tern pa loCi pet faz 

internacionalizacije: 

r zacetek intemaciona1izacije, kjer se podjetja odloCijo za internacionalizacijo. z 

namenom da bi nabavile inpute po ugodnejsih cenah, ali da bi osvojila nova 
". trzisea ali zavarovala obstojeca; 
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investicija v trgovinsko povezane dejavnosti, kjer gre za prvo na nalozbah 

utemeljeno internacionalizacijo, ki zahteva manj sredstev in nizko rizicnost; 

nalozbe v tujini naprej in nazaj po verigi dodane vrednosti, kjer ze gre za 

konkretne nalozbe v proizvodnjo blaga in storitev, s ciljem dosegati ekonomijo 

obsega, postaviti se ob bok konkurentom ter drugo; 

poglab1janje in razsirjanje mreze v tujini. V tej fazi gre za geografSko 

mednarodno razprsitev izdelka po verigi dodajanj vrednosti, ce gledamo, da je 

v prvih fazah intemacionalizacija osredotocena na dejavnosti, ki zahtevajo 

nizka vlaganja; 

regionalna ali globalna integracija je faza v kateri maticno podjetja ali njegove 

podruznice proizvajajo razlicne izdelke za prodajo na svetovnem ali 

regionalnem trgu, pri cemer se zelo malo podjetij nahaja v tej fazi. 

.. 


.. 
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4 OBLIKE IN NACINI VSTOPNA NA TUJE TRGE 

r 

flit Kljucno vpraSanje v mOOnarodnem poslovanju je nacin vstopa na nov, tuj trg. Tega 

vprasanja se podjetja vecinoma lotijo sistematicno, z doloCitvijo izbirnih trgov, cemur 

slOOi doloCitev nacina vstopa na tuji trg. Zadeva dostikrat poteka vzporedno in 

soodvisno, saj gre za dve kljucni in stratesko pomembni vprasanji za nadaljnji uspesni 

razvoj. Podjetja imajo tukaj siroko paleto mornosti, na kaksen nacin zelijo vstopiti na 

nov, tuj trg, pri cemer je priporocljivo, da management v podjetju uposteva naslOOnje 

dejavnike (Dubrovski 2006, 183): 

r 


r znacilnosti sestavin okolja, 


znacilnosti in posebnosti izdelkov/storitev, 


znacilnosti in posebnosti trgov, 


strateSkih usmeritev podjetja in 

zmornosti podjetja. r 
Nacine in oblike mOOnarodnega poslovanja lahko locimo glede na to, ali so 

kapitalsko intenzivni ali pa temeljijo predvsem na znanju in vescinah. Med slednje, ki 

imajo podlago predvsem v prenosih know howa, spadajo licencno poslovanje, 

fransizing, pogodbena izdelava, leasing in druge. Med tiste, kjer prevladujejo prenosi 
r kapitala, pa uvrscamo najrazlicnejse tradicionalne in najnovejse oblike podjetniskih 

vlaganj (Hrastelj 1995, 126). 

Ko opredeljujemo razlicne nacine in obI ike mOOnarodnega poslovanja, lahko 

govorimo 0 treh osnovnih oblikah mOOnarodnega poslovanja, pri cemer moramo 

omeniti, da so nacini dostikrat moo seboj zelo prepleteni in je pogosto moo njimi teZko 

postaviti jasne meje, kar velja tudi za njihovo poimenovanje (Ruzzier, Kesic in Mevlja 

2008, 16; Dubrovski 2006, 185): 

r 	 izvozne oblike poslovanja, 

pogodbene oblike poslovanja in 

investicijske oblike poslovanja. 

Po raziskavi (Filipic 2004, 60), ki je bila opravljena med domaCimi slovenskimi 

podjetji, Ie ta v povprecju najvec uporabljajo neposredni izvoz, v kar 50 %, ter posrOOni 

izvoz v 45 %, mOOtem ko izvoz preko lastnih enot zavzema manjsi delez, zgolj 5 %. 

Tudi celovito glOOano s strani Evropske unije, so podatki primerljivi, saj tudi tukaj 

prevladuje neposrOOni izvoz, medtem ko je v dezelah bivse Jugoslavije prevladujoca 

oblika posrOOnega izvoza.r 
Ko oprOOeljujemo nacine in obI ike vstopa podjetja na mednarodne trge, ter njihove 

vstopne strategije, moramo hkrati opredeliti tudi oceno tveganja, kontrole in 

r fleksibilnost podjetja z vidika izbranega nacina in oblike vstopa na mednarodne trge 

(Ruzzier, Kesic in Mevlja 2008, 16). 
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Pri mednarodnem poslovanju je potrebno upostevati razliene dejavnike, ki vplivajo 

in pogojujejo naeine ter vsebino mednarodnega poslovanja. V nadaljevanju born opisala 

nekatere izmed najpomembnejsih dejavnikov, med kat ere zagotovo sodijo notranji in 

zunanji dejavniki mednarodnega poslovanja, ki so prikazani v spodnji tabeli 4.1 

(Makovec Breneie idr. 2009, 72). 

Tabela 4.1 Prikaz notranjih in zunanjih dejavnikov mednarodnega poslovanja 

Notranji dejavniki Zunanji dejavniki 
Velikost in pomen podjetja. Socialne razlike med domaCim in tujim .. 

trgom. 

Izkusnje iz mednarodnega poslovanja. Delezno tveganje. ..Izdeleklstoritev in njegova Velikost in rast trga. 


prilagoditev trgu ter prilagoditev Neposredne in po sredne trgovske 


lokalnemu segmentu. omejitve. 


Intenzivnost konkurence. 


Dostopnost distribucijskih in trzenjskih 


poti. 


Vir: Ruzzier, Kesic in Mevlja 2008, 16. .. 
4.1 Izvozne oblike vstopa na tuje trge 

Izvozna oblika predstavlja zaeetno obliko internacionalizacije podjetja. Pri izvoznih 

oblikah vstopa na trg so izdelki ali storitve obieajno proizvedene na domaeem trgu ali v 

tretji drzavi, nato pa preko razlienih izvoznih oblik, kot so neposredne, po sredne in .. 
kooperativne oblike, vstopijo na namemben trg (Makovec Breneie idr. 2009, 76). 

4.1.1 Posredni izvoz 

Posredni izvoz predstavlja prvo stopnjo procesa internacionalizacije, pri eemer 

pomeni, da proizvajalec ozirorna odjernalec nima stika s konenirn uporabnikom izdelka 

ali storitve ter stem ne prevzema posredno nobenih izvoznih aktivnosti, saj Ie to izvede 

drugo domaee podjetje, kot so izvozne trgovske druzbe (Makovec Breneie idr. 2009, .. 
76). 

Gre za zelo obieajen naein, ki ga uporabljajo predvsem mala podjetja, pri eerner se 

podjetja poslufujejo stevilnih zunanjih sodelavcev, in sicer pomanjkanja lastnih 

potencialov (kadra, informacij, dostopa, distribucijskih kanalov). Stern si bistveno 

znizajo svoje stroske poslovanja. Potrebno je loeiti posrednike na domaeem trgu, 

govorimo 0 posrednem izvozu ter posrednike na tujem trgu, kar je neposreden izvoz. V 

proces izvoza je, kot smo ze omenili, vkljueen domae posrednik, ki stem prevzerna 

doloeene funkcije in tveganja, pri eemer lahko gre za razliene posrednike, kot so: 

izvozni trgovec/izvozni posrednik, provizijski posrednik ali komisionar, ki posluje v 
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Oblike in naCini vstopa na luje trge 

svojem imenu in za svoj racun (Dubrovski 2006, 185-189). Poleg ze vseh omenjenih, 

poznamo se druge najpogostejse po sredne oblike izvoza: oprtni izvoz, izvozne trgovske 

druZbe, izvozna zdruzenja in konzorciji ter »posli a conto meta« (Makovec BrenCic idr. 

2009, 78). 

Prednosti, ki jih prina.sa posredni izvoz so: minimalno tveganje, saJ zanj niso 

potrebne izkusnje v mednarodnem poslovanju in moznost izbire izkusenega izvoznika. 

Slabost pa predstavljajo nenadzorovanost nad trZenjskim spletom, pomanjkanje stikov s 

trgom, dod aten clen na trmi poti pa lahko povzroCi dvig stroskov in zmanjsa dobicek 

proizvajalca (Makovec BrenCic idr. 2009, 77). 

4.1.2 Neposredni izvoz 

Gre za neposreden stik proizvajalca oz. ponudnika izdelkalstoritve s pravim 

posrednikom, pa tudi s koncnim odjemalcem oziroma uporabnikom (Makovec BrenCic 

idr. 2009, 77). Uspesnejsa, mednarodno aktivna, zrelejsa in bolj internacionalizirana 

podjetja, uporabljajo neposredne oblike izvoza, kjer podjetja sarna pripravijo in izvedejo 

izvozno transakcijo ter razvijejo za to potrebno znanje in vescine, kot so raziskava trga, 

priprava dokumentacije, navezovanje stikov z lokalnimi kupci, obvladovanje 

distribucije, izvozno carinjenje, cenovno politiko in drugo, pri cemer lahko vse to 

dolgorocno centralizirajo v posebnem izvoznem oddelku (Kenda 2001, 157). 

Neposredni izvoz ima za razliko od posrednega izvoza nekatera prednosti, kot so 

(Dubrovski 2006, 189): 

neposredni stik z odjemalcem, 


zagotovljen dotok vnaprejsnjih in povratnih informacij, 


izgradnja lastnega omrezja, 


izvajanje lastnih strategij, 


krepitev lastnega ugleda (imagea). 


V taksni obliki izvoza, kot je neposredni izvoz, je pomembno, da trfuiki predhodno 

opravijo predizvozne aktivnosti, ki sicer za podjetje predstavlja dodaten strosek 

vlaganja, vendar pa so ti stroski za razliko od posrednega izvoza, ze vsteti v placito 

(Dubrovski 2006, 189). 

Pogoste oblike neposrednega izvoza so: fiskalna izvozna naloga, posebni ali 

samostojni izvozni oddelek, izvozna prodajna druzba, sestrska podjetjalpodrufuice, 

prodaja s potniki, izvoz s posredovanjem izvoznih zdruzenj proizvajalcev, neposredni 

izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev (Makovec Brencic idr. 2009, 77). 

Podjetja lahko nastopajo na tujih trgih s pomocjo zastopnikov, katerih je vee vrst in 

so najpogostejsa oblika neposrednega vstopa in nastopa na tujem trgu. Pogosto je 

razmerje med dajalcem zastopstva (proizvajalec, trgovec, izvoznik) in zastopnikom, 

ekskluziven odnos, med njima je sklenjena ekskluzivna pogodba. To zastopniku 
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omogoca monopolno prodajno pravico na izbranem obmocju za doloceno blago pod 


dolocenimi pogoji (Makovec Brencic idr. 2009, 78-79). 


Glavna prednost neposrednih oblik izvoza so: neposredni stik s trgom, krajsanje 


trme poti v primerjavi s posrednimi oblikami, dostop do izkusenj na lokalnih trgih. 


Slabosti pa so: pomanjkanje nadzora nad ceno, investicija v organizaciji prodaje, 


kulturoloske razlike, komunikacijski problemi in drugo (Makovec BrenCic idr. 2009, 


82). 


4.1.3 Kooperativni izvoz 

Ponavadi vkljucuje razlicne dogovore 0 momem sodelovanju z ostalimi podjetji. 

Gre za posebej oblikovane izvozno-marketinske druzbe (t. i. Export Marketing Groups), 

ki opravljajo celotno izvedbo izvoznih aktivnosti in poslov mednarodnega sodelovanja, 

za nekatera druga, vecinoma sorodna manjsa podjetja, brez lastnih izkusenj ter virov za 

poslovanje na mednarodnem trgu (Makovec BrenCic idr. 2009, 77). ... 
Prednosti kooperativnega izvoza so celovitost trzenjskega nastopa, delitev stroskov 


in tveganja internacionalizacije ter izkusnja. Slabost pa predstavljajo mnogokrat razlicni 


poslovni interesi sodelujocih (Makovec BrenCic idr. 2009, 82). 


4.2 Pogodbene oblike vstopa na tuje trge 

Pogodbena oblika vstopa (angl. intermediate) je danes prevladujoca in zahtevnejsa 


oblika vstopa na tuje trge, ki zahteva tudi vecje vkljucevanje poslovnih aktivnosti 


samega izvoznika. Glavni vzvodi za odloCitev 0 izbiri pogodbenih oblik vstopa na tuje 


trge so naslednji: biti blizje kupcu, zniZevanje stroskov proizvodnje, skrajsanje trmih 
 .. 
poti, znizevanje transportnih stroskov, izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge 


(carinske, necarinske, regulativa), biti prisoten na trgu kot »domac proizvajalec ali 
 ..
ponudnik«, zniZevanje transportnih stroskov ter moznost uveljavIjanja razlicnih oblik 


pospesevanja lokalne proizvodnje, kot so razlicne subvencije (Makovec Brencic idr. 


2009, 82-83). 


Zastavlja se vprasanje, kaksna je razlika med izvoznimi in pogodbenimi oblikami 

vstopa na tuj trg? Avtorji (Makovec Brencic idr. 2009, 83) trdijo, da je razlika izredno 

velika, saj so v primeru izvoznih oblik, kot smo ze veckrat omenili, izdelki ali storitve 

proizvedene doma, na ozemlju tretje drzave ali pa v prosti carinski coni, nato ta isH 

izdelek ali storitev podjetje proda, posredno, neposredno ali kooperativno na tuj trg. Pri 

pogodbenih oblikami poslovanja, pa se prenese celotna proizvodnja, oziroma znanje za 

razvoj izdelka ali storitve, na tuj trg ter izvoz ali uvoz nista vee potrebna, saj ne ... 
prenaSamo vee zgolj izdelka ali storitve. 

Mednarodno poslovanje v danasnjem sodobnem in hitro spreminjajocem se casu 


vse bolj prerasca v oblike kooperativnega sodelovanja podjetij. V nadaljevanju svoje 
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diplomske naloge se born bolj osredotocila na najpomembnejse, najpogostejse m 

sodobne oblike vstopov, ki pa jih predstavljajo (Ruzzier, Kesic in Mevlja 2008, 18): 

licencno poslovanje, 


fransizing, 


pogodbena proizvodnja, 


skupna vlaganja 


ter strateske zveze/zaveze/povezave. 


4.2.1 Pogodhena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja je razmerje, kjer dajalec pogodbe (kontraktor), v kolikor 

nima dovolj virov za proizvodnjo doma, ali vidi bistvene prednosti na tujem trgu, stopa 

v poslovni odnos (proizvodnjo) s kooperantom na izbranem tujem trgu. Vse ostale 

aktivnosti izvaja kontraktor sam (R & R, trZenje, distribucija, prodaja, poprodajne 

storitve). V casu, v katerem zivimo, se najpogosteje prenaSajo t. i. nova podrocja, kot so 

informacijska tehnologija in storitve, pri ceme govorimo 0 t. i. »outsorcingu«, kjer gre za 

posluzevanje virov, ki so cenejse in bolj specializirani na drug em trgu. 

Taksen pogodbeni odnos ustvarja ekonomski ucinek na obeh straneh, a hkrati 

prinese tako prednosti kot slabosti na eni kot tudi na drugi stran~ pri cemer so prednosti 

kontraktorja ponavadi slabosti kooperanta in obratno. Za kontraktorja je to z vidika 

dolgorocnega poslovanja relativno neobvezujoc ter fleksibilen odnos, v primerjavi s 

faransizo in licencnim poslovanjem. Kontraktor tako lahko, v kolikor mu kooperant ne 

ustreza, vedno najde boljsega in primernejsega ter cenovno ugodnejsega kooperanta, pri 

cemer je pray ta fleksibilnost kontraktorja velika slabost kooperanta, saj lahko hitro 

zgubi proizvodna narocila, v kolikor Ie ta ne dosegajo kakovosti in standardov 

poslovanja kontaktorja. Obvaruje se lahko zgolj z dobro in natancno doloCitvijo 

pogodbenih pogojev ter nujnim spostovanjem le-teh (Makovec BrenCic idr. 2009, 85

86). 

4.2.2 Licencno poslovanje 

Za razliko od pogodbene proizvodnje Je licencno poslovanje usmerjeno 

dolgorocneje in vkljucuje bistveno vecje odgovornosti, ki se prenesejo iz dajaica na 

jemaica licence (Makovec Brencic idr. 2009, 86-87). Je izredno priljubljena oblika 

vstopa na tuj trg, saj tu ni potreben velik gotovinski vlozek (Kenda 2001, 181-182). 

Govorimo 0 tako imenovanem sporazumu med dajalcem licence in prejemnikom ali 

jemalcem licence v tujini. Gre za dostop do zasCitenih pravic in znanj, ki imajo 

doloceno vrednost, za kar se placuje licencnina. Le-ta je zgrajena kompleksno in je 

kombinacija zacetnega placila, ki ni povezana z obsegom proizvodnje in minimalne 

Iicencnine. Licenca je dovoljenje, ki ga nosilec dolocene pravice, industrijske lastnine, 

,. 
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da drugi osebi za opravljanje dolocene dejavnosti ali za uporabo know-howa, pri cemer 

licenca lahko vkljucuje patente, blagovne znarnke, zige, know-how in drugo (Makovec 

Brencic idr. 2009, 86-87), 

Zaradi specificnosti partnerjev in okoliscin, ima licencna pogodba svoje posebnosti 

ter natancno defmirane bistvene sestavine licencne pogodbe: vsebino oz. obseg licence, 

visino nadomestila za odstopljeno uporabo pravic, navedbo ali je licenca izkljucena ali 

ne izkJjucena, pravice in do1Znosti, resevanje sporov in cas trajanja licence (Kenda 

2001, 182). Visina licencnine je odvisna od stevilnih dejavnikov, vsekakor kot prvo od 

pogajalskega polozaja obeh strank, trme zrelosti resitve problema, posameznega vlozka 

potencialov, strokovne usposobljenosti jemalca licence, izvirnosti resitve problema ter 

od inovacije ali imitacije (Dubrovski 2006, 202). 

Pojavlja se vprasanje, kaksni so vzroki, da se podjetja odlocijo za licencno 

poslovanje? Le-ti so stevilni, nekateri najbolj izraziti vzroki za odlocitev za licencno 

poslovanja pa so (Makovec Brencic idr. 2009, 88): 

dajalec licence na ta nacin ohrani tehnolosko superiomost, 


v kolikor je podjetje premajhno in nima dovolj fmancnih sredstev, izkusenj ter 


znanj za lastno investicijo na tujem trgu, 


podaljsevanje zivljenjskega ciklusa izdelka, 


ce vladne regulative omejujejo ali prepovedujejo neposredne tuje investicije, 


carinske in necarinske omejitve v ddavi jemalca licence, 


ceprav neposredne licencnine niso zelo visoke, so lahko visoki pribitki na 


nujne sestavne dela, ki jih proizvaja dajalec licence, 


visoka politicna tveganja. 


4.2.3 Fransizing 

FrafiSizing je tako kot licenca pogosta oblika vstopa podjetja na tuja tdisca, pri 

cemer gre za eno najhitreje rastocih mednarodnih poslov. Glavna razlika med 

fransizingom in licenco je, da fransizing dovoljuje vecji nadzor fransizorja nad 

fransizijern, hkrati pa mu zagotavlja bistveno vecjo podporo. Pri frafiSizingu partnerji 

postanejo vecji privrzenci enotnega sistema, kakor pri prodaji licence. Fransizno 

poslovanje danes predstavlja enega najhitrejsih nacinov zacetka poslovanja v ZDA. 

Izjemen razvoj in rast fransizinga zasledimo v zadnjem desetletju pray na podrocju 

trgovine (Kenada 2001, 185-187). 

Fransizing razumemo kot pogodbeno razmerje med dvema poslovnima 

partnerjema, pri katerem daje fransizor svojo pridobljeno vescino trzenja, proizvajanja 

in management a fransiziju, in sicer v zameno za neko pristojbino in tekoCo provizijo. 

Ko skleneta po godbo , se tako dolocijo nekatere obveznosti in pravice fransizija kot 

neodvisnega podjetnika in fransizorja, kot odgovomega skrbnika bodocega posla. 
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Fransizni minos nastane, kadar so partnerji pripravljeni prevzeti distribucijo nekega 

proizvoda ali storitve po navodilih fransizorja in za to tudi vloziti kapital. FranSizor je 

tisti, ki prodaja preverjen poslovni koncept, za katerega je potrebno solanje, vzgoja 

kadrov, promocija, svetovanje pri fmanciranju, prodaji in razvoju, organizacija ter 

drugo, pri cemer je glavna prednost franSizinga, pray moznost hitre ekspanzije in hitrega 
,. 

dominiranja na izbranem trmem segmentu (Kenda 2001, 185-186). 

r
p 

Nekateri izmed vzrokov za siritev in rast franSiznega poslovanja kot oblike 

mednarodnega poslovanja so naslednji: visoka dinamicnost trga, vedno vecje zahteve po 

fleksibilnosti in know-howu, tehnoloski napredek, porast povprasevanja po storitvah, 

koncentracija na podrocju trgovine in storitev te drugo (Makovec BrenCic idr. 2009, 91). 

FranSizor svojim fransizijem daje pravico in odgovomost, da poslujejo skladno s 

r fransizorjevim konceptom. V mednarodnem poslovanju danes vecinoma obravnavamo 

kar fransizne verige ali fransizne sisteme, saj je Ie malo fransizorjev, ki bi ostali pri eni 

sami fransizi. Poznamo kar nekaj vrst fransizinga, v glavnem pa ga delimo v dYe 

skupini (Makovec Brencic idr. 2009, 92-96): 

r 
~. 

izdelcni fransizing in fransizing znamke ali imena ali znaka podjetja. Gre za 

distribucijski sistem, v katerem dobavitelji sklenejo pogodbo z zastopniki za 

nakup ali prodajo izdelkov ali proizvodnih linij. Zastopniki uporabljajo ime 

blagovne znamke, blagovno znamko in proizvodnjo linijo. 

Cisti poslovni fransizing, t. i. paketni pravi sistemski fransizing. Ta oblika je 

tudi najbolj »prava« oblika fransizinga v mednarodnem poslovanju in je tako 

prevladujoca oblika v menarodnem poslovanju. Fransizor podeli fransiziju 

celotni »paket«, ki ga je razvil. Paket tako vsebuje: uporabo blagovne znamke 

in ime blagovne znamke, avtorske pravice, oblikovanje, patente, poslovne 

skrivnosti, poslovni know-how in dodelitev ekskluzivnosti za izbrano obmocje. 

Osnovno pravilo pri vstopu in izboru fransiznega sistema kot vstopne oblike je, da 

mora biti trg obetaven, izbrani fransizij kooperativen, potencialni razvoj nesporazumov 

pa cim manjsi. Prednosti in slabosti fransizorja in fransizija so zelo podobne, kot smo 

jih predstavili pri licencnem poslovanju. V literaturi dostikrat zasledimo, da 

opredeljujejo franSizing kot podobliko licencnega poslovanja. Vendar so kIjub temu 

dolocene razlike, ki so opisane v tabeli 4.2 na naslednji strani (Makovec BrenCic idr. 

2009, 96-98): 

,. 
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Tabela 4.2 Razlikovanje fransizinga in licenenega poslovanja 

Licencno poslovanje 	 Fransizing 
Plaeilo: licenenina. 	 Placilo: nagrade managerjem. 

Liceneno poslovanje pokriva Ie del 	 Pokriva celoten obseg poslovanja. 

celotnega koncepta poslovanja in ne 

vkljucuje know-howa. 

Licence obicajno prevzemajo bolje Obicajno so fransize zacetne oblike 


stojeca podjetja. poslovanja, se posebej to velja za 


fransizije. 


Dolgotrajen dogovor: 20 let. 	 Dogovor: 5 let. 

Licence se relativno hitro prenasajo. 	 Zamenjava fransizija je mogoea zgolj 


pod nadzorom fransizorja. 


Licencni dogovori dopuseajo veliko 	 Fransizni dogovori ne dopuseajo 

mero pogajaleevega prostora. 	 odstopanj. ...
Vir: Makovec Brencic idr. 2009, 97. 

4.2.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja predstavljajo partnerstvo med dvema ali vee podjetij. Skupna 

vlaganja tako vkljucujejo skupno lastnistvo ali solastnistvo premozenja skupnega 

podjetja med razlienimi partnerji. Skupna vlaganja, kot oblika vstopa na tuje trge, 

omogoeajo podjetju vstop z nizjim obsegom investiranja kapitala, pri eemer ima lokalni 

partner ze oblikovane prednosti poznavanja trga ter razvite lastne poslovne aktivnosti in 

funkcijska podroeja. Nata naein je vstop na trg predvsem hitrejsi in fleksibilnejsi, 

prilagajanje posebnostim trga so krajsa, novo pravno-politieno okolje pa bistveno manj 

vplivno za podjetje, ki vstopa na tuji trg. Skupna vlaganja so se posebej primerna za 

trge, ki imajo visoko stopnjo zasCite domaeega gospodarstva ali pa tuja vlaganja celo 

prepovedujejo. Drzava lahko predpisuje obvezen delez lokalnega kapitala pri vstopu 

tujih podjetij na trg (Makovec Breneic idr. 2009, 98-99). 

Glavni vzroki za odloeitev nekega podjetja za razvoj skupnih vlaganj se skrivajo v: 

manjsih proizvodnih stroskih, manjsih marketinsko-prodajnih stroskih hitrem vstopu na 

trg ter hitrejse prepoznavnosti na trgu, hitri razprsenosti nove tehnologije. Glavna -razlika med skupnim vlaganjem in strateskimi zvezami je, da slednje nimajo lastniske 
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kooperacije ali pa je ta minimalna, kar pomeni, da partnerji v strateskih zvezah ne 

investirajo kapitala (Makovec Breneie idr. 2009, 99). 

4.2.5 Strateske zveze/strateska zavezniStva 

Strateske zveze ali partnerstva se v sodobnem mednarodnem poslovanju, 

uporabljajo kot oznaka za podjetja, ki s sodelovanjem dosegajo na globalnih trgih 

skupne cilje. Strateske zveze torej opredelimo kot zvezo med podjetji, pogosto 

nekdanjimi tekmeci, v katerih zdruzene moei partnerjev omogoeajo ustvarjanje boljsih 

pozicij na globalnih trgih. To je nekapitalska oblika vlaganj. Opredelimo jo lahko tudi 

kot povezavo dveh ali vee samostojnih podjetij, ki usklajujejo svoje vire in prednosti v 

skupne cilje, namene. Viri in prednosti, kot so know-how, proizvodnja, trzenjska znanja 

ter druge posebne veSeine in znanja, ki jih je razvilo neko podjetje, se sinergicno 

uporabljajo, v cemer se to Steje kot velika prednost strateske zveze. Za uspesna, 

ucinkovita in dolgorocna zavezniska delovanja taksnih zvez je pomembno medsebojno 

poznavanje partnerjev, njihovih podjetniskih kultur in enotnosti ciljev ter vizije taksnih 

zvez (Makovec Brencic idr. 2009, 101-103). 

4.3 Investicijske aU nalozbene (hierarhicne) oblike vstopa 

Zadnja skupina oblik vstopov so investicijske/nalozbenelhierarhicne oblike vstopa, 

pri katerih podjetje v celoti prevzema nadzor in lastnistvo nad obliko vstopa na tujem 

trgu. Pri teh oblikah vstopa se pojavi predvsem vprasanje, do kaksne stopnje naj 

podjetje kontrolira delovanje lastnih oblik nastopov na tujem trgu. Nadzor je odvisen 

predvsem od razdelitve odgovornosti med matico (maticnim podjetjem) in hcerjo 

(lastno enoto) v skladu s sposobnostmi, razdeljenimi podrocji dela in cilji razvoja 

mednarodnega poslovanja (Makovec Breneic idr. 2009, 104). 

Med tipicnimi oblikami investicijskih nacinov in oblik vstopa na tuje trge locimo 

naslednje: prodajni zastopnikldistributer, rezidencni prodajni zastopnik, prodajne 

podrufuice, lastne prodajne enote na tujem trgu, lastna razvojna in proizvodna enota na 

vstopnem trgu, sestavljalnica, skladisce, regionalni center, zacetne investicijske nalozbe, 

prevzemi (Ruzzier, Kesie in Mevlja 2008, 19-20). 

4.3.1 Prodajni zastopniki 

Prodajani predstavnik je obicajno zaposlen na enem, najveckrat domicilnem trgu. 

Potuje na druge trge z namenom opravljanja prodajne funkcije, v kolikor je prodajni 

predstavnik zaposlen v domiciljnem podjetju, potem ima podjetje vecji nadzor nad 

prodajnimi aktivnostmi, kot bi ga sicer imelo pri neodvisnem prodajnem zastopniku, 

vecja pa je tudi predanost vizije podjetja (Makovec Breneic idr. 2009, 104-105). 
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4.3.2 	 Rezidencni prodajni zastopnikilprodajne podrutnice/ prodajne enote na 

tujem 

V vseh treh oblikah je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg. Kar ornogoca, da 

se bistveno bolj priblizarno kupcu kot v prirneru dornicilnih prodajnih predstavnikov. V 

kolikor se odlocirno ali uporabirno slednje ali pa lastno prodajno enoto na tujem, 

morerno poprej upostevati nacine sklepanja poslov oz. sprejernanja narocil ter naravo 

izdelka, v kolikor gre za tehnicno zapleten izdelek. Pogostokrat je srniselno oblikovati 

tudi prodajno podrumico, ki predstavlja podaljsano roko podjetja na tujern trgu ter je 

formalnopravno del dorniciljnega podjetja (Makovec Brencic idr. 2009, 105-106). 

4.3.3 	 Lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu 

Za podjetja pornenijo taksne oblike vstopa velik nalozbeni zalogaj, zavezanost 

vstopnernu trgu in veliko naporov managernenta. Vzroki, zakaj se podjetja odlocajo za 

ustanavljanje prodajnih in proizvodnih enot v tujini, so predvsern: ohranjanje poslov, 

boj za dvig trmega deleza, niZji stroski in izogibanju vladnirn ornejitvam, ki ovirajo 

neposredni izvoz dolocenih izdelkov (Makovec BrenCic idr. 2003, 145). 

4.3.4 	 Sestavljalnice, skladisca 

So oblika proizvodne enote na vstopnern trgu. Zaradi kornpleksnosti proizvodnje ali 

strateskih razlogov podjetja pogosto izvajajo razvoj, tdenje in kapitalski del 

produkcijskih procesov do rna. Delovno-intenzivni proces pa preselijo na vstopne trge, 

razlogi za to se nahajajo v nizjih stroskih in carinah za kornponente v prirnerjavi s 

konenirni izdelki (Makovec BrenCic idr. 2009, 107-108). 

4.3.5 	 Regionalni centri 

Taksni centri lahko prevzernajo zgolj funkcijo trzenja in prodaje ter prodajnih in 

poprodajnih storitev na 10kalnih trgih ali na celotnern regionalnern delu. Lahko pa 

prevzernajo izvajanje vseh poslovnih funkcij. Naloga regionalnih centrov Je 

koordiniranje strategije posarneznega trga s korporacijsko strategijo podjetja In 

ornogocati harmonicno delovanje enot (Makovec BrenCic idr. 2003, 178). 

4.3.6 	 Prevzemi in investicije (nalotbe) od zacetka 

Ce irna podjetje dovolj kapitalskega zaledja in sredstev ter si pri tern zeli pridobiti 

dostop do razvitih trznih poti, uveljavljene blagovne znamke ter pri vsern tern zeli Cirn 

prej vstopiti na zeleni trg, je zanj najbolj srniselno, da izvede prevzern. Ker dostikrat na 

vstopnih trgih ni prirnemega podjetja, lahko podjetje razmislja tudi 0 investiciji od 

zacetka, pri cerner celotno strategijo vstopa izvede sarno. Prevzerni in investicije so 

najhitreje rastoca oblika rnednarodnega poslovanja najuspesnejsih rnednarodnih 
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multinacionalk. Pri prevzemih je zagotovo najpomembnejse ustvarjanje sinergije. 

Vzroki za neuspesnost prevzemov so vecinoma enostransko razumevanje prevzemov, 

pretirano upostevanje dosezkov iz preteklosti, pomanjkanje komuniciranja in drugo 

(Makovec Brencic idr. 2009, 108-111). 
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5 VLOGA MARKETINGA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Mednarodno poslovanje, ki ga stevilni avtorji razlagajo kot sinonim za mednarodno 

trzenje, so ze v preteklosti poenostavili in opredelili kot mednarodno trienje izdelkov in 

storitev ter izvajanje drugih netrZenjskih poslovnih nalog v tujini (Makovec BrenCic in 

Hrastelj 2003, 17). 

5.1 Mednarodni marketing 

Kot ugotavljata avtorja (Hrastelj in Makovec Brencic 1999, 3): 

Mednarodno tdenje poteka v bistveno spremenjenih razmerah, ki jih najbolj splosno 

zaznamuje novi duh casa. V teh sorazmemo nestabilnih okolisCinah trgov, se kot razlicica 

trZenja uve1javlja trwnje razmerij, z dvema interaktivno delujocima opornima tockama 

porabnikov in podjetij. 

Marketing je eden izmed temeljnih dejavnikov uspesnega razvoja podjetja, saj je od 

njegovih odloCitev odvisna sposobnost predvidevanja razvoja ciljnega trZiSca, njegovih 

potreb in drugih dejavnikov, od katerih je odvisno dolgorocna uspesnost ali 

neuspesnosti podjetja (Jurse 1997,4). 

Mednarodni marketing je nekoliko bolj specificen, saj znacilnosti tujega okolja v 

primerjavi z domaCim okoljem, pogosto zahtevajo razlicno uporabo rnarketinskih nacel, 

konceptov in tehnik. Mednarodni marketing pray tako vkljucuje prenasanje aktivnosti 

preko nacionalnih meja ter je tako povezan s specificnirn nizom vprasanj in problemov. 

Poleg vsega omenjenega pa so za uspeh na tujih triiscih potrebne posebne tehnike in 

metode marketinga. Mednarodni trmiki se za razliko od domaCih trmikov ukvarjajo z 

veliko vecjim in bolj raznolikim nizom altemativ, saj pomeni vstopanje na nova 

mednarodna trziSca za trmika soocanje s popolnoma drugacnim okoljem, kot je bilo 

tisto, s katerirn se je soocal do rna. IzhodiSce za nacrtovanje marketinskih strategij v 

mednarodnem poslovanju podjetja je trmo okolje tuje drzave (Jurse 1997, 12-13). 

Sistem mednarodnega trzenja Jurse (1997,46) opredeljuje, kot: 

r Sodobni sistem sinergicno povezanih poslovnih aktivnosti, ki so potrebne, da bi 

izdelek, storitev, tehnologijo, znanje, ideje in kapital prisli po optimalni poti skozi vse 

stopnje mednarodnega poslovnega procesa do tujega, s komuniciranjem aktivnega 

uporabnika in zadovoljili njegove z raziskavami utemeljene potrebe ter druzbeno potrebe 

posameznih narodnih gospodarstev. 

Cilji so zagotovo pomemben del kakrsnega koli projekta. Tudi pri mednarodnem 

marketingu opredeljujemo cilje, iscemo odgovore na vprasanja, kaj je za nas ciljno 

podrocje, kaj zelimo doseci, v kaksnem casu zelimo to doseci, ter se stevilne druga 

trzenjska vprasanja (Jurse 1997, 237). 

Za temeljito analizo mednarodnih okolij obstajajo razlicni pristopi ali mozni nacini 

raziskovanja, kot je t. i. PEST analiza (analiza politicnega, ekonornskega, socioloskega, 
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tehnoloskega okolja), analiza SLEPT (analiza socioloskega, pravnega, ekonomskega, 

politicnega,tehnoloskega okolja), analiza C in druge (Makovec BrenCic in Hrastelj .. 
2003,28). 

5.2 Kljucni elementi mednarodnega marketinga 

V tern poglavju se born nekoliko dotaknila kljucnih elementov mednarodnega 

marketinga. Vecina marketinskih defmicij identificira stiri spremenljivke t. i. 4P, ki 

omogocajo zadovoljstvo odjemalca, te so: izdelek, cena, promocija in distribucija. 

Govorimo 0 t. i. marketinskem mixu. 

5.1.1 Tnenjske raziskave 

Raziskovanje tujih trzisc in sirsega poslovnega okolja, predstavlja trajno stopnjo 

marketinSkega procesa in je prisotno na vseh fazah procesa mednarodnega marketinga, 

pri cemer pa je vsebina in podrocje trmo-raziskovalnih aktivnosti prilagojeno 

dolocenim informacijskim potrebam, po posameznih fazah procesa mednarodnega 

marketinga (Jurse 1997, 139). U speSna trzenjska raziskava je kljuc do vstopa na izbrani 

trg. Trzenjske raziskovanje na tujih trgih, so zaradi razlik v mednarodnem trZenjskem 

okolju zahtevnejse in velikokrat tudi tezje izvedljive kot v domacem okolju (Makovec 

Brencic in Hrastelj 2003,72-73). 

Mednarodne trzenjske raziskave, predstavljajo proces sistematicnega iskanja, 

zbiranja, vrednotenja in interpretiranja informacij, za resevanje dolocenih problemov v 

razlicnih fazah strateskega upravljanja in vodenja mednarodnega marketinga. Cilji in 

smotri mednarodnih marketinskih raziskav izhajajo iz poslovnega odlocanja ter 

upravljanja, zato je smoter teh raziskav mogoce iskati v zmanjsanju poslovnega rizika, v 

povecanju ucinkovitosti odlocanja ter uspesnosti delovanja podjetja na mednarodnem 

trziScu. Raziskave trZnikov so tako namenjene pridobivanju informacij za potrebe 

boljsega in kvalitetnejsega marketinskega odlocanja, saj jim pridobljene informacije 

omogocajo spoznavati in reagirati na trme priloznosti in nevarnosti (Jurse 1997, 140

142). 

Najpogosteje se trZenjske raziskave izvajajo na podrocjih, kot so: razvoj trmih 

potencialov, analiza trmih delavcev, ugotovitev trmih znaCilnosti, prodajanje analize, 

konkurencne proizvodne studije, analiza zmoznosti in sprejemljivosti novih izdelkov ter 

kratkoroCno napovedovanje, pri cemer pri teh raziskavah velja dvostopenjski pristop kar 

pomen~ da najprej zberemo cenejse, sekundarne informacije ter v kolikor te ne 

zadoscajo in potrebujemo se dodatne informacije, v drugi fazi poglobimo raziskavo. 

Tako se je potrebno najprej lotiti stevilnih marketinskih raziskav, sele nato lahko 

zacnerno s sklepanjem marketinskih odloCitev (Hrastelj in Makovec Brencic 1999, 49

51). Procesa mednarodnih marketinskih raziskav oziroma same izvedbe, se moramo 
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r 	 lotiti sistematicno in strokovno nacrtovano, po sledecih fazah, ki jih navaja avtor (Jurse 

1997, 152): 

priprava nacrta OZlfoma projekta raziskave, kjer opredelimo problem, cilj 

raziskave, metode, vire in vse drugo kar bomo potrebovali, r zbiranje, obdelava in analiza podatkov, 

priprava porocila 0 izvedbi raziskave. 

r 
~:, Podjetje, ki prvic vstopa na mednarodno trzisce, mora sprejeti osnovno odlocitev 

glede nacina vstopa, kar smo v zgomjih poglavjih ze dodobra opredelili in razclenili, se 

r pred tern pa mora sprejeti odlocitev glede izbire ciljnih triisc, pri cemer je v procesu 
, 

strateskega nacrtovanja mednarodnega marketing a potrebno izoblikovati ustrezno 

razmerje med trzenjskimi potenciali podjetja in oblikami vstopa na tuja trzisca. r 
f 

r 

Danes podjetja vstopajo na mednarodne trge vecinoma na nacin ciljnega trzenja. 

Ciljno trienje pomeni iskanje privlacnih trgov, ki se odlikujejo po zadostnemu obsegu, 

kazejo potencialno stopnjo rasti, niso zasiceni s tekmeci ter pri vsem tern se kaZejo 

potrebe, ki jih podjetje, ki zeli vstopiti na ta trg, lahko zadovolji. Ciljni trg sestavIjajo 

posamezne skupine, znotraj katere so si potrosniki vecinoma podobni, taksne skupine 

imenujemo trfui segmenti. Segmentiranje trgov, z vidika mednarodnega trZenja, 

opredeljujemo kot postopek razvrscanja trgov in njihovih delov v nekaksne homogene r 
~' skupine. Ponavadi Iocujemo segmentiranje izdelkov za siroko potrosnjo in 

segmentiranje medorganizacijskih trgov. Poleg tega je segmentiranje trgov mofuo na r vee nacinov. Da so trini segmenti uCinkovit~ morajo imeti naslednje znacilnosti: biti 
morajo merljivi in prepoznavni, dovolj veliki, dostopni, diferencirani in operativni 

r (Hrastelj in Makovec Brencie 1999, 14-18). 
f-

Ko se podjetje odloei, kateri trfui segmenti so za njih najbolj zanimivi in kat ere bo 

pokrivalo, sledi odlocitev 0 tern, kaksen polozaj na trgu zeli zavzeti s svojimi izdelki, 

ternu pravimo trZno pozicioniranje. Pozicioniranje je dolocanje zaZelenega slovesa 

izdelka v zaznavah potencialnih kupcev. Po odlocitvi podjetja za polozaj izdelka v r 	 podjetju oblikujejo ustrezno strategijo, trzenjskega spleta in samega vstopa na trg 
(Hrastelj in Makovec BrenCic 1999, 14-18). 

5.2.2 lzdelek in blagovna znamka 

Izdelek je prva in najpomembnejse prvina trzenjskega spleta. Izdelek je sestavljen 

iz petih ravni, jedro Ie tega je osnovna storitev ali korist, ki jo kupec kupuje. Vecina 

podjetij ima/ali proizvaja vee kot en izdelek. Razlicne skupine izdelkov sestavljajo 
izdeicni spIet, ki ima doloceno sirino, dolzino, globino in skladnost, pri cemer je 
potrebno tern skupinam redno ocenjevati dobickonosnoat in moznosti rasti. Vsaka 

skupina izdelkov je sestavljena iz artiklov, pri cemer mora podjetje izdelati politiko 

blagovne znamke za posamezne artikle v skupini izdelkov. OdloCiti se morajo, ali bodo 
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sploh doloeali blagovno zanamko artiklorn, ali kar blagovno znamko proizvajalca ali 

distributerja, druzinsko ali posarnieno ime blagovne znarnke, ali naj razSirijo blagovno 

znamko na nove izdelke, ali naj raje ustvarijo vee blagovnih znamk in/ali naj 

repozicionirajo katero izmed blagovnih znamk (Kotler 1996, 432-443). 

Glavno in najpomembnejse vprasanje, ki si ga postavljajo mednarodni trmiki pri 

vstopanju na nove mednarodne trge je, ali je mogoee trzenjski pristop, ki ga podjetje 

uporablja pri trzenju izdelka na domaeem trziscu, istoeasno uspesno uporabljati tudi za 

trZenje na tujih mednarodnih trziSCih. To je sicer mogoce, vendar ne vedno in povsod, 

potrebno je poznati znaeilnosti trga in njegove posebnost. Informacije 0 tern pridobimo, 

kot smo ze razlozili, preko temeljitih mednarodnih trfuih raziskav. Vzrok, zakaj 

podjetja poslujejo manj uspesno z istimi izdelki ali storitvami na mednarodnih trgih kot 

na domacem, je ravno v tern, da zelijo podjetja trZiti izdelke na tujih trZisCih na popolno 

enak naein, kot to pocnejo na domacem trZiseu, za kar obstaja vee razlogov (Jurse 1997, 

14): 

podjetje razpolaga s preizkusenimi metodarni trZenja zalsti, ee so bila z njimi 


uspesna na domacem trziscu, 


podjetje preizkusene metode najbolj obvlada in predstavljajo istocasno 


najenostavnejsi ter najcenejsi poslovni pristop, 


stroskovni prihranki pri uporabi enakega prograrna trZenja. 


Pri izdelavi trZenjske strategije posameznega izdelka ima pomembno vlogo 

blagovna znamka. Strategija mednarodnega pozicioniranja fume je tesno povezana z 

izbiro politike blagovne znamke ter drugih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 

trzenjskem procesu. V kolikor so ime, znamka, logotip ter druge oznake na izdelku 

ustrezne, lahko dajejo kupcu ze na prvi pogled stevilne informacije 0 izdelku, kot na 

primer, ali gre za drag ali poceni izdelek, moderen, star ali nov, kvaliteten ali 

nekvaliteten izdelek ter druge informacije. Zato je pomembno, da je blagovna zanamka 

izdelka kvalitetno opredeljena. Pojavlja pa se vprasanje, ali je uporaba enovite blagovne 

znamke za vsa mednarodna trZisca, kjer se bo izdelek prodajal, primerna ali ne? Jude 

(1997, 357) razlaga, da je altemativa uporabe enovite blagovne znamke primerna, v 

kolikor originalno ime oz. oznaka predstavlja v oeeh kupcev neko posebno dodano 

vrednost, pri eemer se mora skladati s kulturo odjemalcev na deleznih trZiscih, na 

katerih bo podjetje trZilo te izdelke. Zaradi neupostevanja specificnih znaeilnosti kulture 

ciljne drzave, lahko izvirno ime in druge oznake izdelka, predstavljajo razlog za 

zavrnitev izdelka s strani odjemalcev. 

Blagovne znamke se razlikujejo po kolicini, moCi in vrednosti, ki jih imajo na trgu. 

Kot pravi avtor (Kotler 1996, 444-446) za moene blagovne znamke pravijo, da imajo 

»visoko vrednost blagovne znamke« in se jo lahko prodaja in kupuje po doloceni ceni 
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r 	 ter zagotavljajo konkureneno prednost podjetju. Moe in vrednost blagovnih znamk:, 

poteka in se meri po doloeeni lestvici. r 
5.2.3 Oglasevanje oziroma trienje 

r Ko dolocimo ciljni trg za svoje izdelke, sledijo naslednje faze, kjer se mora podjetje 

odlociti, kaksen odziv zeli doseci pri obcinstvu. Triniki skusajo pri ciljnem obcinstvu 

doseei spoznavni, eustveni ali vedenjski odziv. Sele z ucinkovito izoblikovanim 

sporocilom, bo trinik to lahko spravil v porabnikovo zavest in ga preprical 0 nakupu 

tega izdelka. Sporoeilo mora biti taksno, da pritegne po zomost, ohrani zanimanje, r spodbudi zeljo in posledicno povzroci dejanje (Kotler 1996, 602-605). 

Pri oblikovanju sporoCila, kot navaja avtor (Kotler 1996, 605), je potrebno najti 

r odgovore na stiri vprasanja: »Kaj povedat (vsebina sporocila)? Kako logicno povedati 

(zgradba sporoeila)? Kako zasnovati simbolni okvir (obliko sporocila)? Kdaj naj 

sporoCilo posreduje (vir sporocila)?« 

Pray na podrocju oglasevanja in komuniciranja, je moinih veliko ofenzivnih 

prijemov oziroma nacel. V nadaljevanju born nekatere izmed njih tudi nastela (Hrastelj 

in Makovec Brencic 1999, 46): 

oblikujemo jasne oglasevalske strategije, velja pravilo 7-8 kratne izpostavitve r oglasevalskega obvestila osebam, ki imajo interes; t 
ustvariti moramo ustvarjalno in domiselno ozracje, podjetje mora tvegati in 


triniki se ne smejo izogibati predrznih komunikacij; 


oglasujemo sistematicno, testiramo razliene ravni izdelkov, pri tern pa 


ocenjujemo tudi vpliv drugih instrumentov trzenja; 
r 

r 

uspesno oglasevaje podjetja je v mednarodnem tdenju predvsem, kadar 

uvajamo nov izdelek ali storitev na nov trg; 

dosledno upostevamo strategije vleka in potiska. Vleka (angl. pull), je primema 

predvsem pri sirokopotrosnih izdelkih, potisk (angl. push), pa je primema pri 

nalozbenih izdelkih. 

Ker v mednarodnem trzenju vecinoma socasno nastopamo na vee tujih trgih hkrati, 

r 	 obstaja strateska altemativa, ali standardizirati program trzenja za vse trge ali ga loeiti 

po posameznih trgih. Podjetje se tako mora, zaradi visoke diferencialnosti potreb 

potrosnikov, prilagajati okolju v katerega vstopa. Pray zaradi tega v mednarodnem 

trienju velja pravilo: »Toliko standardizacije, kolikor je mozno, in toliko diferenciacije, 

kolikor je potrebno.« (Hrastelj in Makovec BrenCic 1999, 18) 

r 
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5.2.4 Cenovna strategija 

Glavne determinante cen na domacem in na mednarodnih trziscih so nasplosno 

podobne, a je kljub temu vodenje politike cen v mednarodnem trzenju pogosto bistveno 

bolj zapleteno in tvegano, zaradi stevilnih neznank, novosti in omejitev, ki jih prenasa 

mednarodno okolje (Jurse 1997,373). 

Podjetje za nek izdelek, ki ga proizvede in zeli uspesno prodajati, ne doloCi ene 

same cene, ampak govorimo 0 cenovni sestavi, v kateri se kazejo razlike v 

povpraSevanju po regijah in stroskih, v zahtevah trZnega segmenta, casu nakupa, ravni 

narocila in drugih dejavnikih. Glede geografskega dolocanja cen v mednarodnem 

poslovanju se podjetja, ki s svojimi izdelki prvic vstopajo na novo tuje trzisce, sarna 

odloeijo, kako bodo oblikovale ceno izdelkov za nova tuja trZisca. Tukaj se pojavlja 

podjetjem vprasanje ali je smiselno zaraeunati visjo ceno oddaljenejsim trgom, da pri 

tern krijejo stroske prevoza, pri cemer tvegajo, da poslovanje s tako cenovno politiko ne 

bi bilo nujno uspesno (Kotler 1996, 507). 

Podjetje se mora, ko vstopa na novo mednarodno trzisee odloCiti, kako bodo 

pozicionirali svoj izdelek, tako po kvaliteti kot tudi po ceni. Politika cen na 

mednarodnih trziscih je sicer delno podobna politiki cen na dornacern trziscu, tezava 

obicajno nastane Ie prvic, ko podjetje postavlja prvo ceno. Preden pa podjetje sprejme 

cenovno politiko, mora posveti ustrezno pozomost naslednjim dejavnikom: menjalni 

teeaj, davene in carinske dajatve v tujini, stopnja rasti cen v posamezni drZavah in drugo 

(Jurse 1997,367-368). 

Cena je strateski instrument mednarodnega marketing a, ki ne vpliva zgolj na 

prihodke in rentabilnost podjetja, temvee preko cene trzisce zaznava same izdelke. 

Kupec vedno meri ceno in vrednost izdelka, zato sta cena in vrednost kljucna gradnika 

vsake transakcije. Vedno je potrebno ceno obravnavati v okviru celotnega 

marketinskega mixa in konkurenenega konteksta. Tako je moe ceno izoblikovati sele 

potem, ko je bila v celoti opredeljena marketinska strategija podjetja. Mednarodni 

trZniki, se morajo najprej odloCiti, kaj zeli podjetje doseCi z dolocenimi izdelki na 

izbranem trziscu. V kolikor so trZniki dobro in skrbno raziskali ciljno trzisce, ga izbrali, 

dolocili marketinske cilje, opredelili zeleno trZno pozicijo, potemje veliko laZje doloCiti 

primemo cenovno strategijo po kateri bo izdelek naprodaj na izbranem trziscu (Jurse 

1997, 386-372). 

Glavni cilj vsakega mednarodno delujocega podjetja je na dolgi rok zmagovati v 

boju s konkurenco, pri eemer mora delovati ofenzivno. Oblikovati mora taksno 

zmagovalno strategijo, s katero bo mednarodno delujoce podjetje zmagovalo v boju s 

tekmeci. Strategije so pri tern lahko najrazlicnejse (Hrastelj in Makovec BrenCic 1999, 

21-25). 

... 
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r 6 PREDSTAVITEV PODJETIJ IN OPIS POSLOVNIH PROCESOV 

Najvecje revolucionarne spremembe so v modno industrijo v zadnjih letih prinesla r 
~. prav visoko internacionalizirana uspesna podjetja kot so H&M, Zara, Stradivarius, 

Bershka, Mango, Top Shop, Pool and Bear, Gap ter stevilna druga. So t. i. proizvajalci 

hitre mode (angl. fast fashion retailer), ki so za razliko od ostalih proizvajalcev sposobni 

uvesti izdelke na trg v izredno kratkem casu, od treh do osmih tednov, kar pomeni od 

zamisli za nek izdelek, do proizvodnje in postavitve teh izdelkov na prodajne police. 

Kljucna strategija omenjenih podjetij je poslovanje z velikimi kolicinami in hitrim 

prilagajanjem kupcevim zahtevam. Vsa ta podjetja uspesno rastejo, saj so izbrala sebi 

primerno strategijo rasti in so se pravilno internacionalizirala. Kar pomeni, da svojo 

konkurencno prednost ne gradijo na lokaciji proizvodnje, temvec na hitrosti prenosa 
r modnih smernic blagovnih znamk visokega cenovnega razreda. Izdelke nato s svetlobno t 

hitrostjo prenesejo, proizvedejo in ponudijo kot novo kolekcijo v svojih prodajalnah. S 

tern obcutno zmanjsujejo in prevzemajo posle znanim modnim hisam (Humar, 2009). r 
f V nadaljevanju diplomskega dela born natancno predstavila dva poslovna modela, 

ki sta dokaz, da je mogoce s pravim pristopom in pravo strategijo internacionalizacije r mednarodnega poslovanja biti vodilen in uspesen v panogi; to sta svedsko podjetja 

H&M in spanski Inditex. Opisala born njune glavne znacilnosti, kako sta se 

internacionalizirali, v Cern sta drugacna od konkurence in kaj je njuna kljucna strateska 

prednost. 

6.1 Predstavitev podjetja H&M 

Vsi naslednji nevedeni podatki, dejstva in opisi so povzeti po letnem poroCilu 

H&M-a, iz leta 2008 in njihove uradne spletne strani. 

H&M je kratica za svedsko podjetja Hennes & Mauritz in je drugi najvecji evropski 

r 

r trgovec z oblacili, ki ima svoje trgovine tudi v Sloveniji. H&M AB sestavlja pet locenih 

blagovnih znamk, kot so: H&M, Monky, Weekday, Cheap Monday in najnovejsa H&M 

Home. Poleg vseh omenjanih znamk je aktivno se hcerinsko podjetje COS - Collection 

of Style, s katero so priceli leta 2007 in predstavlja najbolj luksuzno znamko tega 

oblaCilnega koncerna. Ob koncu leta 2008 so imeli odprtih 1738 trgovin, v 33 drzavah 

po svetu, od tega imajo v sedmih drzavah fransizo. Njihov osnovni in kljucni poslovni 

koncept je ponuditi modo in kakovost po najboljsi mozni ceni. Zelijo, da njihovi izdelki, 

r izpolnjujejo ali celo presegajo pricakovanja njihovih kupcev. 

r 
Zgodovina podjetja se je pricela leta 1947, ustanovitelj je bil Erling Persson, ki je 

na potovanju v ZDA videl ogrornne ameriske veleblagovnice kot so Macy's in Barney's 

in si je zamislil, da bi kaj taksnega lahko imeli tudi na Svedskem. Istega leta je odprl 

svojo prvo trgovino v Stockholmu na Svedskem, ki je zgolj zenska oblacila ponujala po r , spremenljivih cenah, ter jo poimenoval Hennes. Po odprtju prve trgovine so v naslednjih 
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letih sledila odprtja se stevilnih drugih trgovin. Leta 1965 je kot podjetje Hennes odprel 

prvo trgovino izven Svedske in sicer na Norveskem, in kasneje se na Danskem. Leta 

1968 je stockholmsko trgovino kupil Maurutz Wid fross, ki je do tedaj prodajala orozje, 

lovsko opremo, pa tudi moska in otroska oblacila. Od tod tudi drugi del imena zdajsnjih 

trgovin Hennes & Mauritz, ki jih poznamo bolje pod kraticama H&M in v katerih, od 

tedaj najdemo tako zenska kot moska oblacila. Svoje prvo veejo mednarodno siritev 

izven Skandinavskih ddav je zaeel leta 1976, ko je odprl svojo prvo trgovino v 

Londonu. Ze tedaj je bit izredno hiter in zgolj dva dni po prihodu jenasa v Evropo, ga je 

ze ponudil svojim kupcem na prodajnih policah v svojih trgovinah. Preko samostojnega 

podjetja H&M Rowellv, je svojo prodajo leta 1980 razsiril tudi na katalosko prodajo. 

Ker je bit skandinavski trg ze nekoliko zasieen, je leta 1982 zaeel s svojimi trgovinami 

osvajati vse pomembnejse evropske prestolnice. Kataloski prodaji je tako sledila leta 

1999 intemetna prodaja izdelkov. Maticno podjetje H&M je delniska druzba s sedezem 

v Stockholmu na Svedskem, kjer so organizirane glavne poslovne funkcije podjetja. 

Poleg glavnega sedeza ima podjetje H&M kar nekaj nacionalnih uradov, ki so 

odogovomi za razliene sluzbe v vsaki drzavi. Poleg tega se 20 proizvodnih pisam, devet 

v Evropi, enajst v Aziji in enD v Afrik~ ki skrbijo za stike s priblizno 700 neodvisnimi 

dobavitelji, predvsem iz Azije, delno tudi iz Evrope. Sode1ujejo z 2700 proizvodnimi 

enotami, a pri tern nimajo nobene lastne proizvodne enote. Njihova strategija je 

osredotocena na podroeja, kjer so lahko najboljsi, ostalo pa prepustijo zunanjim 

poslovnim partnerjem. H&M ima matieno organizacijsko strukturo, v kateri vodje in 

cIani izvrsnega vodstva porocajo neposredno generalnemu direktorju. Najveeja in 

najpomembnejsa trZisca za podjetje H&M danes predstavljajo neffiSki, britanski in 

svedski trg. 

H&M danes ponuja veliko vee kot zgolj mosko in zensko kolekcijo; kupcem tako 

ponujajo tudi perilo, kozmetiko, dodatke, obutev ter sportna oblaeila. Pri izdelavi 

kolekcij sodelujejo z najvecjimi svetovnimi imeni, kot so oblikovalec Karel Legerfeld, 

Stella McCartney, Viktor&Rolf, Madonna, Roberto Cavalli, letos so sodelovali tudi z 

priznanim Jimmy Choo, Rihanno in drugimi. H&M-ov koncept temelji na ponudbi Cim 

sirse in raznolike palete, ki omogoca kupcem, da najdejo v njih svoj osebni stil. Njihov 

cilj je tako zadovoljiti razlicne okuse in zahteve svojih kupcev, ki lahko v njihovih 

prodajalnah najdejo oblaeila, obutev in dodatke za vse priloZnosti. Blagovna znamka 

H&M je namenjena vsem, ki dajo nekaj na modo. Zenska kolekcija je namenjena 

misleCim zenskam vseh starosti, kjer lahko najdejo tako klasicne artikle, sportno linijo, 

materinsko, kakor tudi vrhunsko modo. Podobno je pri moski kolekciji, ki zajema linijo 

za prosti cas ter ponuja tako klasiene, kot tudi najmodernejse artikle. Otroski oddelek je 

razde1jen na tri koncepte, za dojeneke od 0-18 mesecev, otroke 1,5-8 let in mladinski 

oddelek od 9-14 let. Kozmetika H&M ponuja siroko paleto lieil, izdelke za nego koze in 

celotnega telesa. 
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6.2 Opis kljucnih poslovnih sistemov H&M-a 

V nadaljevanju born predstavnika kljucne elemente poslovanja H&M-a. Osnovni 

koncept poslovanja podjetja H&M temelji na ponudbi modemih in kakovostnih 

izdelkov po najboljsi ceni. 

6.2.1 Management in marketing 

Tako ugodno in konkurencno ceno svojih izdelkov, kot jih ponujajo v H&M-ovih 

trgovmah, je mogoce doseCi zgolj z upravljanjem z velikimi kolicinami, nizkim 

stevilom posrednikov. S sodelovanjem z najugodnejsimi pro izvajalci, ucinkovitim 

poslovnim sistemom, kupovanjem pravih izdelkov na pravih trgih in z dobro strategijo 

poslovanja. Cene H&M-ovih proizvodov so v primerjavi s konkurenco, izredno ugodne. 

Cene so vecinoma enake v vseh njihovih trgovinah po svetu, razlik:ujejo se zgolj za 

nekaj procentov. Kot so pokazale primerjave cen H&M-ovih izdelkov po Evropi, so 

imeli najvisje cene ravno v nekaterih skandinavskih drZavah, na NorveSkem, Danskem, 

Finskem, kljub vsemu pa so najcenejsi H&M-ovi izdelki se vedno na domacem trgu, na 

SVedskem (Dakic 2009). 

Veliko vlagajo v razlicne marketinske projekte z namenom, da bi kupcem na 

najbolj atraktiven nacin pokazati najnovejso kolekcijo in jih stem pritegniti, da se 

odlocijo za obisk ter nakup v njihovih trgovinah. Pri tern yes cas uporabljajo enako 

sporocilo za javnost, in sicer: »Moda in kakovost po najboljsi ceni«. Oglasevalske 

kampanje so vedno oblikovane na najenostavnejsi nacin, kjer s sliko izdelka, pod katero 

je vedno zapisana cena, pokaZejo sezonske modele, kot je primer na sliki 6.1. Njihova 

marketinska strategija se sklada s teorijo avtorjev (Hrastelj, Makovec Brencic 1999, 46), 

ki pravita, da je potrebno oblikovati jasna in enostavna oglaSevalska sporoCila, ki so 

dobro izpostavljena vsakomur. Za oglasevanje oziroma razne marketinske akcije letno 

namenijo 3-4 % dohodkov. Na samem sedeiu v Stockholmu imajo pray poseben 

oddelek namenjen marketingu, kjer skupaj s stevilnimi zunanjimi strokovnjaki 

oblikujejo najrazlienejse oglase. Oglasi so vecinoma enaki na vseh mednarodnih trgih, 

zgolj z manjsimi prilagoditvami medijske strategije, lokalnim zadevam in pogojem. Kot 

navaja Jurse (1997, 14), je taksen standardiziran nacin oblikovanja oglasov velika 

znaCilnost stevilnih mednarodnih podjetij zaradi prednosti, ki jih prinaSa ze uveljavljen 

nacin trzenja. Januarja 2008 so v H&M-u zaceli z akcijo Fashion Against AIDS, njen 

namen pa je promoviranje lastne blagovne znamke ter istocasnega zbiranja denarja ter 

povecanja ozavescenosti 0 virusu HIV. 

,. 
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Slika 6.1 Reklamni oglasi koncerna H&M 

... 


Vir: H&M 2008. 

6.2.2 Proizvodnja, nabava in distribucija 

H&M ima dolgoletne izkusnje na podrocju projektiranja, mode in tekstila. Njihova 

prednost je v fleksibilnem prilagajanju na spremembe. Njihov bistveni poslovni koncept 

je zdruziti modo in kakovost po najboljsi ceni. Yes cas strernijo k nenehnim 

izboljsavam. V preteklosti so kolekcije kupovali od jumoazijskih agentov, vendar se je 

tu pokazala tezava, saj se kolekcije med seboj niso dopolnjevale. H&M-ovi oblikovalci 

se sedaj med seboj dogovarjajo 0 trendih ter poskuSajo najti ravnovesje med osnovnimi 

modeli in najnovejsirni modnimi hiti. Pri tern irnajo na voljo najmodemejse 

raeunalniske programe, s katerirni si lahko pomagajo da naredijo iz najbo Ijsega 

najboljse. Proizvodnjo nacrtujejo ze sest mesecev pred pricetkom prodaje. Novih 

izdelkov ne kopirajo od znanih oblikovalcev, kot to pocne vecina konkurence, temvec 

navdihe za novo kolekcijo iscejo na ulicah, med ljudmi ter v svojib trgovinah. Pri 

oblikovanju pa tudi ne pozabljajo na osrednji koncept, daje H&M »moda za vsakogar«. 

Tako je njihova kolekcija vedno sestavljena iz klasike, kjer gre za osnovne kose oblacil, 

ki se ponav1jajo in se prodajajo v velikih kolicinah, ta narocila vkljucno z otroskirni so 

oddana veliko prej. Drugi del kolekcije pa predstavljajo trendovska in najnovejsa 

oblacila, ki jo proizvedejo v manjsih kolicinah, saj so namenjena redkejsim, modno 

ozavescenim strankam Ti proizvodi se morajo, v kolikor se dobro prodajajo, narediti v 

dodatnib kolicinah, kar se da hitro in priti v trgovine v nekaj tednih. Vsako leto razvijejo 

in naredijo kaj novega in drugacnega, a pri tern si zelijo, da bi oblacila, ki so jib ustvarili 

v preteklih sezonah, njihove stranke se naprej nosile, jih dopolnile z nekaterimi dodatki 

iz nove kolekcije, ki se bodo med seboj skladale in se prepletali s starejsimi kolekcijami. 

Zaradi stevilnih dejavnikov, ki lahko med sezono vplivajo na obicajne nakupovalne 

navade potrosnikov, kot so vremenske razmere, temu posledicno razlicno trajanje 

sezone, gospodarske razmere in drugo, so v podjetju vpeljali fleksibilen model nabave, .. 
ki ga je mogoce yes cas prilagajati glede na razlicne trme razmere. 
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Oblikovalci so yes cas tesno povezani z nabavniki. Kje bo izdelek dokoncno 

narejen, odlocajo zaposleni v proizvodnih pisarnah, to pa je odvisno od stevilnih 

dejavnikov kot so: cena, kakovost, pravocasna do st ava, uvozne regulacije in drugo. 

Povezava med proizvodnimi pisarnami in proizvajalci je kljucna ter izrednega pomena, 

saj mora biti izdelek izdelan v casu, kakovosti, materiaIih in barvah kot so se dogovorili. 

Pomemben korak je H&M naredil stern, ko je v zadnjih letih izboljsal nabavni proces in 

upravljanje z zalogami, s cemer so za 15-20 % zmanjsali cas od ideje do nastanka 

nekega izdelka ter postavitve le-tega na prodajne police. 

V sako leta tako H&M pretovori na milijone izdelkov iz tovarn v njihove trgovine 

po vsem svetu. Pomembno je, da izdelki pridejo ob pravem casu na pravo mesto. Zato je 

potrebno temeljito nacrtovanje in dobra delovna organizacija. H&M svoje trgovine 

polni z novimi izdelki vsak dan, v jutranjih urah pred odprtjem trgovin. Njihovi kupci 

lahko vsak dan na prodajnih policah najdejo kaj svezega, novega. Izdelke iz razlicnih 

proizvodnih centrov po svetu, vecina le-teh je v Aziji, v svoje distribucijske centre v 90 

% pripeljejo s cestnim, zelezniskim ali ladijskim prometom. Kot prevozno sredstvo zelo 

malo uporabljajo letalski pro met , izjemoma v primerih, ko so nujne hitre do stave. H&M 

je uvoznik, distributer in prodajalec svojih izdelkov, kar je njihova prednost, saj imajo s 

tern celoten pregled nad svojo distribucijsko verigo. Kljucne besede za H&M-jevo 

logistiko so tako: preprostost, zanesljivost in preglednost. Tega se strogo drzijo, saj 

menijo, da logistika ne sme biti pretirano zapletena ter vedno tocna in najhitrejsa. Dober 

management logistike je tako eden od bistvenih elementov uspesnega poslovanja 

H&M-a. 

6.2.3 Trgovine H&M in zaposieni 

Trgovina predstavlja najpomembnejsi komunikacijski kanal s stranko na eni strani 

ter oblikovalci na drugi strani. Pred odprtjem vsake izmed H&M-ovih poslovalnic, 

iscejo najboljse mozne lokacije. Glede na lokacijo, ddavo v kateri odpirajo, ter 

prebivalstvo, dolocijo, katere kolekcije se bodo v njih prodajale, kar pomeni, da po vseh 

H&M-ovih prodajalnah po svetu ni mogoce kupiti enakih artiklov. Da bi H&M-ove 

trgovine nekoliko bolj specializirali, so zaceli prodajalne ponekod na SVedskem 

locevati, glede na trme segmente kupcev. Trgovine za zenske, ki so jih poimenovali kar 

Hennes, trgovine za moske Mauritz, trgovine Impulse za najstnike, H&M 

Childrenswear za otroke, ter H&M Cosmetics za trgovine z njihovimi kozmeticnimi 

izdelki. 

Vsake dye ali tri leta H&M ustvari povsem nov notranji koncept trgovin za vse 

bodoce novo odprte trgovine. Sledijo trendom in jih yes cas prilagajajo najnovejsemu 

dizajnu, ki ga narekuje notranje obiskovanje. A vseskozi ostaja glavni cilj, narediti 

trgovino, ki bo vabljiva, navdihujoca in edinstvena, ter da se bodo v njej njihove stranke 

pocutile kar se da udobno. Pomemben del predstavljajo izlozbe, ki jih spreminjajo 

39 




Predstavitev podjetij in opis poslovnih procesov 

vsakih 10-14 dni. Cilj je izlozbo postaviti tako, da pritegne vsakogar, poudari najboljse 

od kolekcije in da kupcu spodbudo za nakup. Trgovinam H&M vsakodnevno v jutranjih 

urah pred odprtjem poslovalnic dobavljajo nove proizvode, tako lahko kupci vsak dan 

posezejo po novih oblacilih in dodatkih. Trgovine so zasnovane kot samopostrezne, kjer 

se stranke svobodno gibajo in izbirajo med izdelki, ki so jim blizje. 

Zaposleni predstavljajo pomemben del podjetja, saj so pray oni zasluzni za to, da 

podjetje iz leta v leto izboljsuje svoje poslovne rezultate. Pravijo, da irnajo v svojih 

vrstah zaposlene ljudi, ki so pogumni, si upajo ter jim zaupajo odgovomost na vseh 

ravneh. Yes cas konstantno vlagajo v svoje zaposlene kajt~ ce se zaposleni razvijajo, 

raste z njimi tudi H&M. Nudijo jim, da lahko lastne izzive povezejo z strategijo in 

delom H&M-a. Verjamejo v svoje ljudi in si zelijo, da bi tudi oni skupaj z njimi cutili 

vsak uspeh podjetja. Ob koncu poslovnega leta 2008 je bilo v H&M-u zaposlenih 

73.000 Ijud~ od cesar je 79 % zaposlenih zensk in 21 % moskih, pri cemer 76 % 

odgovomih polozajev v podjetju pripada zenskam 

6.3 Strategija intemacionalizacije podjetja H&M 

Podjetja danes vecinoma vstopajo na mednarodne trge na naein ciljnega trZenja. 

Ciljno tdenje pomeni iskanje privlaenih in potencialnih trgov. Izbor pravega trga ter 

nacin vstopa, so izhodisce pri razvoju trZenjske strategije vstopa na izbrani ciljni trg 

(Hrastelj in Makovec BrenCic 1999, 14-18). Pri razvojnem procesu intemacionalizacije 

podjetja H&M je kot najpomembnejsi pravilen izbor ciljnih trgov. Zavedajo se, da je od 

trga odvisen nadaljnji uspeh in poslovanje podjetja. Predhodno naredijo na potencialnih 

lokacijah obsezne raziskave 0 strukturi potencialnih kupcev, njihovih nakupovalnih 

navadah, 0 kupni moCi in drugo. Kot navaja Jurse (1997, 140-142) so taksne raziskave 

nujno potrebne pred vstopom na nove trge, saj dajejo celovite informacije 0 ciljnem 

trgu. 

Pri odpiranju novih trgovin sledijo strategiji najti vedno najboljso lokacijo na 

ciljnem trziscu. Tej strategiji je sledil njen ustanovitelj Erling Persson ze ob odprtju 

svoje prve trgovine, leta 1949 v Stockholmu na Svedskem. Temu vzoru so kasneje 

sledila odprtja se stevilnih drugih trgovin. Z zasieenostjo domacega trga, pa je za 

podjetje postalo nujno, da svoje trgovine razsiri tudi na tuje trge. Mednarodna siritev 

podjetja Hennes se tako priene leta 1965 z odprtjem prve trgovine na Norveskem. 

Strategija intemacionalizacije je bila sprva usmerjena na siritev trgovin po 

Skandinavskih drzavah, sele nato je sledila siritev v ostale dele Evrope. Leta 1976 se 

odpre prva trgovina izven Skandinavskih drzav, v Londonu. Sledila so odprtja trgovin v 

vecjih prestolnicah vseh evropskih drZav, vendar pri tern niso irneli nobene posebne 

strategije, po kaksnem vrstnem redu vstopati na nove trge, oziroma je bila zgolj 

pomembna siritev oziroma intemacionalizacija. Cilj jim je bit vstop tudi na trg ZDA, 

.. 


.. 


.. 


... 

tako so leta 2000 odprli prvo trgovino v ZDA, natancneje na peti aveniji v New Y orku. -

40 




r Predstavitev podjetij in opis poslovnih procesov 

Istega leta se odpre tudi sedem novih trgovin v Spaniji, leta 2004 pa v Kanadi. Leta 

2007 so prodrli na Azijski trg ter odprli svoje trgovine v Hong Kongu in Shanghaju. r 
SlUm 6.2 Prisotnost H&M-ovih trgovin v posameznih delih sveta 2009 ,. 

PRISOlNOST H&~OVIH TRGOV IN ro SVElU 

.EVRQPA 

.ZDAfilii• CAZUA I 

. C BLIZNJI VZHODI 

r 

214 33 36 

1680 

Vir: H&M 2008. 

6.3.1 Vstop in poslovanje na mednarodnih trgih r H&M ima tudi posebno strategijo vstopa na nov trg, pri cemer se vedno drzi ze ,. uveljavljene prakse. Sistem odpiranja novih trgovin sledi vzorcu, da na zacetku 

poslovanja v novi drzavi, pri poslovanju pomaga sosednja drZava, v kateri je podjetje ze 

prisotno. Ta je odgovoma za celotno poslovanje novo odprte trgovine. Vodilna mesta 

najprej zasedajo zaposleni iz maticnega obmocja in nato sledijo zaposleni iz lokalnega 

okolja. 

Hitro in uspesno odzivanje na trZne spremembe je podjetju omogocilo mednarodno 

siritev. V preteklih letih je tako podjetje H&M sirilo svoje prodajalne po celotni Evropi, 

ZDA, Aziji in Bliznjem vzhodu. Pray z intemacionalizacijo so dosegli tako dobre 

poslovne rezultate, ki jih iz leta v leto se poveCujejo, ce primerjamo njihov dobicek v 

letu 2008, se je le-ta v primerjavi z letom 2007 povecal za 11 %. Cisti dobicek podjetja 

je tako v letih 2008 znasal 313 miljonov evrov. Poleg stevilnih siritev trgovin po svetu 

so povecali tudi poslovanje preko intemeta in kataloske prodaje. V letu 2008 so 

podpisali pogodbo z svedskim podjetjem FaBric Scandinavien, ki vkljucuje trgovsko 

verigo Weekday in Monki ter Cheap Monday. H&M je kupil 60 % delnic tega 

svedskega podjetja. Podjetje bo v okviru H&M Group delovalo kot del neodvisne ,. 
hcerinske druzbe. V letu 2008 so odprli kar 196 novih trgovin, pri cemer jih je bilo 20 

pridobljenih s prevzemom svedskega podjetja FaBric Scandinavien. Med svoje uspesne 
III' siritve v letu 2008 opisujejo nove trge v Saudski Arabiji, Bahrainu, Omanu in Egiptu. V 

okviru H&M Group so v letu 2008 razvili verigo COS - Collection of Style, ki ponuja 

nekoliko visji cenovni razred zenske in moske mode. V letu 2008 so odprli 13 COSIII' 

trgovin v Velki Britaniji, NemCiji, na Nizozemskem, v Belgiji ter na Danskem. Razsirili 
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pa so se tudi za verigo H&M Home, ki ponuja izdelke za dom. Strategija te verige je po 

cenovno ugodnih cenah omogoCiti vsem, da najdejo nekaj, kar ustreza njihovemu 

zivljenjskemu slogu tudi za svoj dom. Ob koncu poslovnega leta 2008, je H&M Group 

imel 1738 trgovin po svetu, vkljucno z osemnajstimi fransizami, trinajstimi COS 

trgovinami, sedemnajstimi Monki in osmimi Weekday trgovinami. Stevilo odprtih 

trgovin je bilo v skladu s strategijo siritve v zaeetku leta 2008. Leta 2008 so v 

Hamburgu odprli nov logistieni center, ki sluzi predvsem za oskrbo trgovin v Nemciji, 

na Nizozemskem in v Avstriji. 

H&M ponuja modne izdelke tako v trgovinah, kakor preko kataloske in intemetne 

prodaje. H&M ima svoje trgovine v 33 drzavah sveta, intemetna in kataloska prodaja 

paje na voljo na Svedskem, Norveskem, Danskem, Finskem, Nizozemskem, Nemeiji in 

A vstriji. V letu 2008 so odprli skupno 214 novih trgovin in zaprli 18 trgovin, ter 

pridobili se 20 trgovin Monky in Weekday, kar znasa skupaj 216 trgovin. Od leta 2002 

se je vkljueno z DDV -jem prodaja poveeala za 95 %. 

Prodajo za celotno leto 2008 v H&M opisujejo za zadovoljivo in kljub temu, da so 

se v letu 2008 poveeali tako prodajni kot upravni stroski za 1,2 odstotni tock~ v 

primerjavi s prejsnjim letom na 39 odstotka, kar prepisujejo poveeanju oziroma 

okrepitvi organizacije na podroeju skladiseenja, intemetne in kataloske prodaje, z 

namenom vlaganja v dolgorocne nalozbe in kljub stanju svetovnega gospodarstva. V 

celotnem poslovnem letu 2009 pa je drugi najveeji evropski proizvajalec oblaCiI H&M v 

celotnem poslovnem 1etu ustvaril 2,3 milijarde dolarjev Cistega dobieka oziroma sedem 

odstotkov vee kot leta 2008. Prihodki od prodaje pa so se zvisali za 15 odstotkov na 14 

milijard dolarjev (Slovenska tiskovna agencija 2009). 

6.3.2 Internacionalizacija v prihodnosti 

H&M je stabilno podjetje z moeno usmerjeno strategijo v prihodnost. Njihov cilj je 

konstantna rast tudi v prihodnosti, zelijo si 10-15 % novih trgovin vsako leto ter hkrati s 

tern vzdrZevati visoko donosnost. Njihova strategija vkljueuje stalno siritev na nove 

trge, na ze obstojeeih trgih pa se dodatno poveeati prodajo. Pri stopnji rasti je 

najpomembnejsi dejavnik atraktivna lokacija novo odprtih trgovin, saj je njihov cilj 

nenehna konstantna rast. V letu 2010 imajo cilj odpreti okoli 240 novih trgovin, 

vecinoma v ZDA, Francij~ Italiji, Spanij~ Veliki Britaniji, Nemciji in na Kitajskem, od 

katerih bo 15 trgovin Monki in Weekday in 8 trgovin COS (Slovenska tiskovna agencija 

2009). Pos1edicno temu zelijo zaposliti od 6000 do 7000 novih sodelavcev. Del njihove 

strategije je tudi prodor na ruski trg, z odprtjem trgovine v St. Petersburgu in Moskvi 

leta 2010, saj ruski trg vidijo kot zanimiv trg, z veliko potencialno rastjo v prihodnosti. 

Pray tako zelijo v 1etu 201 0 biti prisotni v Izraelu, kar bode dosegli z odprtjem nove 

trgovine. Fransizno poslovalnico nameravajo odpret v Libanonu. V prihodnosti zelijo se 

bolj prodirati na japonski in kitajski trg, ki jim je predstavljal se izreden izziv, saj so 

tilt 

.. 


.. 
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znaCilnost in povprasevanje na teh dveh trgih nekoliko bolj specifiena in se razlikuje od 

evropskega ali ameriskega trga. Zato zelijo leta 2010 odpreti nove trgovine pray v 

Shibuyu, Shin juku, Osaki in Seulu. Prvi moz H&M Rolf Eriksen pojasnjuje, zakaj je 

odprtje trgovine v Jufni Koreji tako pomemben strateski korak: »S poslovanjem,. trgovin na Japonskern, Hong Kongu in na Kitajskem smo zadovoljni, odprtje trgovine v 

Juzni Koreji je sarno nadaljevanje rnreze siritve trgovin.« (Slovenska tiskovna agencija 

2009) Kar kafe na to, da je azijski trg resnieno stratesko pomemben trg za nadaljnjo til 
! 

siritev, tega tretjega najvecjega oblaeilnega koncerna na svetu. H&M zeli tudi v 

prihodnje vedno znova preseneeati svoje stranke s sodelovanjem z znanimi obrazi in 

uveljavljenimi modnimi oblikova1ci. 

Strategija za prihodnost tako ostaja se naprej v intenzivni strategiji 

internacionalizacije in rasti, zmanjsanje stevila zalog v trgovini ter hitrejse in 

ueinkovitejse upravljanje z njimi. V druzbi pa se pray tako zavzemajo za izboljsanje 

operativne ueinkovitosti dveh velikih 10gistienih centro v v Hamburgu in Poznanu, vr 
~. naslednjih nekaj letih. Razsiriti zelijo tudi katalosko in internetno prodajo, ter pray tako 

v katalosko prodajo vkljuCiti H&M Horne, predvsem za nordijske regije, Nizozemsko, 

NemCijo in Avstrijo. 

V podjetju opozarjajo, da so pripravljeni tudi na tako teZke gospodarske razrnere, ki 

prihajajo in da so se sposobni spopadati s prihajajoeimi izzivi. Kot pojasnjujejo v 

podjetju, so v letu 2009 odprli veliko vee trgovin kot so sprva nacrtovali, saj jim pray 

pesanje gospodarstva omogoca nove priloZnosti za odpiranje novih trgovin. Podjetje r 
r 	 H&M je tako ob koncu lanskega novembra irnelo 1988 trgovin, medtem ko so jih ob 

koncu letu 2008 imeli 1783 (Slovenska tiskovna agencija 2009). 

Finaneni cilji H&M-a so omogoCiti podjetju, da nadaljuje in zagotavlja stabilno 

rast, ter je pri tern pripravljen na izkoriSeanje prehodnih poslovnih priloznosti (H&M 

2008). 

6.4 Predstavitev podjetja Inditex 

Vsi naslednji nevedni podatki, dejstva in opisi so povzeti po letnem porocilu 

Inditexa za leta 2008 in iz Inditexove uradne spletne strani, pa tud iz spletnih strani 

Inditexovih blagovnih znarnk. 

Ustanovitelj podjetja Inditex, Emanuel Ortega, je leta 1975 v skrornni spanski 

pokrajini Galicija, v mestecu La Corona odprl svojo prvo trgovino Zara. Svoj imperij jer 
zacel graditi na spoznanju, da kupci nimajo denarja za draga oblacila. Zacel je 

,. 	 proizvodnjo podobnih, ampak cenovno ugodnejsih oblacil iz cenejsega tekstila. Pri 

sedemindvajsetih letih je ustanovil svojo prvo tovarno oblacil, ki ji je dvanajst let 

pozneje nadel ime Zara (Repovs, 2009). Ko se je lotil odpiranja svoje prve trgovine, se 

mu verjetno se sanjalo ni, da bo njegovo podjetje nekoc eno izmed najprepoznavnejsih 

na svetu. Ortego je ze takrat dobro obvladal trZenjska orodja, med njimi tudi 

". 

43 




Predstavitev podjetif in opis poslovnih procesov .. 

segmentacijo kupcev zato so v njegovem krovnem podjetju Inditex nastale nove 

blagovne znamke za razlicne segmenta kupcev, kot so: Zara, Pull and Bear, Massimo 

Dutt~ Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home in Kiddy's Class. 

Danes kar ne moremo preko dejstva, da vsakdo pozna Zaro ali je vsaj sWial zanjo. 

Inditexove trgovine Zara so pray povsod, v vseh najozjih sredisCih mest, na najboljsih 

lokacijah, na vseh kontinentih, tako v Evropi, Ameriki, Aziji in Afrik~ razen na 

Antartiki jih ne najdemo. Skupno so kot skupina Inditex prisotni v 73 drZavah oziroma 

imajo 4530 trgovinah po svetu in zaposlujejo 89.122 najrazlienejsih strokovnjakov, vee 

kot 140 razlicnih nacionalnosti, ti podatki veljajo za leto 2009. Skupino Inditex sestavlja 

vee kot sto podjetij, povezanih s poslovanjem tekstilnega oblikovanja, proizvodnje in 

distribucije. Inditex je enD najvecjih multinacionalnih tekstilnih podjetij v Spaniji in 

moo najvecjimi v svetu. Med vsemi blagovnimi znamkami je Zara dalec najuspe~nej~e 

podjetje, ima najvec prodajnih kanalov ter tako predstavlja 65,6 % celotnega prometa 

skupine Inditex. Hkrati velja za najbo Ij intemacionalizirano verigo skupine Inditex. Zara 

yes cas slOOi strategiji ponujanja trendovske mode po spremenljivih cenah. Danes 

najdemo kar 1372 prodajaln Zara po svetu. Zara je tako leta 2009 dosegla na Interbrand 

seznamu 50 mesto najbolj dragocenih svetovnih blagovnih znamk v svetu. Vsaka 

blagovna zanamka v skupini Inditex deluje neodvisno, kot samostojna poslovna enota in 

je vsaka zase odgovoma za svojo strategijo, oblikovanje izdelkov, nabavni sistem in 

proizvodnjo, distribucijo in fmancne rezultate. 

Podjetje Inditex je svoj poslovni sitem zaeelo razvijat ze leta 1990 in ga je do danes 

razvilo tako dobro, da se pray v tern bistveno razlikuje od ostalih proizvajalcev, kar jim 

prina~a veliko konkurencno prOOnost. Ortegov poslovni model preucujejo v vseh velikih 

poslovnih solah po svetu, saj temelji na izrOOno hitrem odzivanju. 

Yes cas se razvijajo in sledijo novim trendom, ne sarno na podrocju modne obutve 

in oblacil, temvee zelijo biti tudi na tehnicnem podrocju yes cas v koraku s easom. Ker 

je njihov kupec za njih najpomembnej~i, si prizadevajo omogoeati enostaven nacin 

prOOstavitve novih artiklov, in sicer s pomocjo sodobnih spletnih strani. Kot novost 

ponujajo aplikacije na mobilnih telefonih, ki omogocajo uporabnikom dostop do velikih 

fotografskih galerij z njihovo najnovejso kolekcijo, ki prihaja v njihove trgovine dvakrat 

tOOensko. Naein delovanja je izredno preprost in omogoca, da lahko uporabniki yes cas 

spremljajo, kaj je novega, tako na podrocju, zenskega, moskega in otro~kega oddelka. 

6.5 Opis ldjucnih poslovnih sistemov Inditexa 

V nadaljevanju born predstavila poslovanje kljuenih elementov skupine Inditex 

(Zara), katera glavna strategija je ponuditi trendovsko modo po cenovno ugodnih cenah. 

.. 
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r 
~. 6.5.1 Management, marketing 

Veeina organizacijske strukture skupine Inditex je centralizirana na sedefu podjetja 

v La Coruni, vendar lahko govorimo 0 izredno decentraliziranem delovanju. Gre za 

veliko zaupanje vrhnjega managementa spodnjim ravnem organizacijske strukture, brez 
r hierarhienosti, z znaCilnostjo fleksibilnega horizontalnega komuniciranja med 

zaposlenimi. Organizacija je zelo ploska, kar je znacilno za ucece se organizacije. 

r Vse blagovne zamke skupine Inditex sledijo skupni strategiji podjetja, ki temelji 
;; 

predvsem na prilagodljivosti trendorn, inovacijskemu pristopu k modi ter ponudbi 

modnih, kvalitetnih in cenovno dostopnih oblaCiI, ki izhajajo iz povpraSevanja in zelj 

njihovih kupcev. Vendar kljub temu v vseh Inditexovih poslovalnicah Zara po svetu, 

cene niso enake. Cene v Sevemi Evropi so tako v povprecju visje za 40 % od cen, ki jih 

najdemo v Zarinih spanskih poslovalnicah. Za 10 % visje cene imamo tudi v ostalih 

evropskih drZavah. Za 70 % visje cene imajo v Ameriki in 100 % visje na Japonskem 

zaradi distribucijskih stroskov dobave izdelkov, ki prihajajo iz Spanije. Cene pa so 

razlicne od drzave do drZave tudi zaradi gospodarskega standarda prebivalcev in temu .. posledicno razlicnega pozicioniranja Zarinih izdelkov. Kot navaja Kotler (Kotler 1996, 

507), se podjetjem pri postavitvi cen izdelkov yes eas pojavlja podjetjem vpraSanje, ali 

je smiselno postaviti visjo ceno bolj oddaljenim trgorn, da pri tern podjetje krijejo 

r stroske prevoza, a obenem tvega, saj ne pozna novega trga in je lahko s tako cenovno 
" politiko na novem ciljnem trgu neuspesno. A kot je moe razbrati iz Inditexovega letnega 

po roeila, so se pri njih vseeno odlocili za politiko razlicne postavitve cen na razlicnih 

mednarodnih trziseih, kar se je do sedaj izkazalo kot uspesno. V Spaniji si tako zaradi 

njihovega standarda, lahko kar 80 % prebivalstva privosci Zarine izdelke, za razliko od 

drugod po svetu, kjer so standardi in plaee prebivalstva nizji. 

ZnaCilnost Inditexovega marketinga je v tern, da izredno malo sredstev namenijo 

r oglasevanju in drugim promocijskim aktivnostim. Za oglaSevanje porabijo Ie 0,3 % 
~; 

prihodkov, pa se to zgolj oglasevanju v casu razprodaj, kar je veliko manj kot 

konkurenca, ki porabi v povprecju od 3-4 % sredstev. Gradijo na strategiji, da je 

zadovoljstvo kupcev, njihova najboljsa reklama. Na sedefu podjetja tako sploh nimajo 

samostojnega oddelka za trzenje. Inditex kolekcije blagovne znamke Zara nikoli ne 

predstavlja na modnih revijah in v katalogih, temvec jo je mogoce prvic videti sarno in 

izkljueno v njihovih poslovalnicah. Razprodaje Zarinih izdelkov potekajo dvakrat letno 

v skladu z zakonom 0 razprodajah v zahodni Evropi. 

Ker so prisotni na stevilnih mednarodnih trgih, so temu primerno prilagodili 

izdelke, tako fIzicnirn, kultumim in klimatski razmeram posameznega trga. A vseeno, 

izdelajo 85-90 % osnovnih izdelkov, ki so enaki za vse trge. Proizvodnjo prilagajajo 

zgolj nekaterim trgorn, kjer je specifIcna potreba prebivalstva drugacna. Tako na primer 

fill 
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manjse stevilke izdelujejo za japonski trg, nekoliko drugaena oblacila za zenske na 

arabskem trgu in drugacno razporeditev sezon za trg JUZne Amerike. .. 
6.5.2 Proizvodnja, nabava, distribucija 

Inditexov edinstveni model upravljanja temelji na inovativnosti in prilagajanju ter 

hitremu odzivanju na trZne spremembe, kar je podjetju povzrocilo hitro mednarodno 

siritev. Njihov cas izdelave izdelka je izredno hiter kar pomeni, da od zamisli pa do 

realizacije, ko je izdelek na voljo na policah njihovih trgovin, potrebujejo rekordnih 10 

dni, kar ne zmore nihce od konkurence. Stem dosezejo, da imajo njihovi kupci na 

trgovskih policah vedno nova in sveza modna oblacila, kakor tudi obutev, saj larine 

trgovine dobivajo in narocajo izdelke dvakrat tedensko. V larinih trgovinah ni mozno 

nikoli najti praznih polic in obesalnikov, ki bi odganjali kupce h konkurenci, saj imajo 

pri njih kupci vedno na voljo nove artikle, ki nadomestijo ze razprodane. Sledijo 

strategiji, da razprodan proizvod pospesi prodajo drugega, kajti kupci vedno posegajo 

po proizvodu, ki jim je na voljo. V 24 urah pred vsakim narocilom, morajo vodje 

trgovin preko digitalnega dlancnika posredovati tako imenovano digitalno })ponudbo« 

na sedez podjetja. N acin komuniciranja med trgovino in sedezem v La Corono imajo 

zelo specificen in poteka preko sodobno prilagojenih dlancnikov, ti so izredno 

fleksibilna pridobitev za organizacijo dela v lari, saj na hiter nacin posredujejo 

izmenjavo informacije 0 nabavi, prodajnih trendih in povprasevanju. 

Njihova posebnost je, da bistvene odlocitve ne sprejemajo na zacetku sezone, kot je 

to obicajno pri konkurenc~ temvec pocakajo, da se sezona zacne, saj tako bolje vidijo, 

kaj dejansko narekujejo modne smernice in po cern povprasujejo ljudje v njihovih 

poslovalnicah in se temu primerno odzivajo. lara tako proizvede zgolj 40-50 % 

sezonskih artiklov v naprej, ostalo pa proizvedejo glede na trende, zelje in 

povpraSevanje njihovih strank, ki jih dobijo kot povratne informacije iz sedezev 

njihovih trgovin po svetu. Temu posledicno mora distribucijska veriga reagirati hitreje, 

toda pri tern ima prednost, saj lahko uposteva natancnejse trZne informacije. V se to je 

posledica tega, da je za Inditexov poslovni model znacilna visoka stopnja vertikalne 

integracije, za razliko od njihovih konkurentov, kar jim omogoca, da skrajsajo obrat na 

minimum. 

lnaCilnost skupine Inditexa je, da so od zacetka do konca vpleteni v vse procesne 

faze izdelave izdelka, od nacrtovanja, oblikovanja, proizvodnje do distribucije, kar 

pomeni, da za razliko od njihovih konkurentov upravlja lara celoten poslovni proces, 

od skice pa do obesalnika za oblacila. Ena izmed izredno pomembnih sistemov, ki so jih 

uvedli, je bil 1. i. sistem »just in time«, ki jim je omogocil, da njihova zaloga izredno 

malo casa stoji po nepotrebnem v njihovih skladiscu in da vse poteka tekoce in hitro. S 

samim sistemom so znizali stevilne stroske in omogocili vecjo prodajo. To je bilo 

bistvenega pomena, saj letno zasnujejo okoli 40.000 proizvodov od tega jih dejansko 

.. 
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kar 11.000 raz1icnih artikIov izdelajo, kar pomeni od 7.000 do 9.000 tisoc artiklov vec 

kot konkurenca. 

ZnaCilnosti skupine Inditex je, da ima njihov kupec glavno in pray posebno vlogo, 

kajti njihovi kupci so tisti, ki narekuje delo v proizvodnji. Proizvodnja se tako, za 

razliko od konkurentov, tukaj zacne pri kupcu. V prodajalnah analizirajo celotno 

povprasevanje kupcev in to sporocijo v podjetja. Ze v tern se razlikujejo od 

konkurentov, ki navadno zacnejo svojo proizvodnjo z risanjem skic. V kolikor v 

njihovih trgovinah zaznajo povecano povprasevanje po nekem artiklu, lahko zaradi 

njihovega fleksibilnega pristopa, proizvedejo dodatno potrebno kolicino teh proizvodov 

v sarno enem tednu. 

Ko konkurenca seli svojo proizvodnjo v drzave s cenejSo delovno silo, skupina 

Inditex to ocenjuje kot izgubo casa in denarja, ki ga oni v tern casu raje vlozijo v svojo 

ze obstojeeo proizvodnjo in s tern so ponovno korak pred konkurenco. Skupina Inditex 

tako vecina svoje proizvodnje izdela v spanski Galiciji, kjer irnajo 22 tovarn. Skupno pa 

kar 70 % njihove celotne proizvodnje poteka v Evropi in Ie majhen del so selili v Azijo, 

tako imajo zgolj 400 zunanjih dobaviteIjev. Iz Azije Inditex dobavlja osnovne izdelke in 

predvsem tiste, za katere ima azijski del oeitno prednost, pri tern pa si pomaga z 

nabavnimi podrufuicami v Hong Kongu in Barce10ni. Veeina materiala Inditex nabavi 

pri podjetju Comdite1, kije v 100 % lasti Inditexa. Nacrtovalci proizvodnje pa so tist~ ki 

dolocijo in preraeunajo ali je stroskovno bolj smiselno, da izdelek izdelajo sami, ali ga 

dajo v )}outsorsing«, zunanjim dobaviteljem. 

Da je njihova distribucija oziroma sistem Inditexove 10gist ike res odlicen, dokazuje 

podatek, da od prejetja narocila, do dostave zeljenega izdelka v prodajalno, povprecno 

porabijo Ie 24 ur za evropske trgovine in 48 ur za Ameriko in Azijo. Trgovine v zahodni 

Evropi dobijo blago s pomocjo tovomjakov in spanskega distribucijskega centra. 

Oddaljenejse trgovine pa dobijo blago dostavljeno s pomocjo letal DHL ali AirFrance 

KLM in zato posledieno postane to blago neko1iko draZje. 

6.5.3 Trgovine Inditex in zaposleni 

Lokacija Inditexovih trgovin je izrednega pomena, njihove trgovine morajo stati na 

najbo1jsih 10kacijah, na najbo1j vidnih mestih, oziroma na najvecjih nakupovalnih ulicah 

in srediscih, trgovine morajo biti svetle ter s stilom dodelane in modemo opremljene, 

kot prikazujeta sliki 6.3 in 6.4. V njih vas pricakjo ustrezljivi, prijazni in strokovno 

podkovani prodajalci, ki ponudijo kupcem najmodernejse oblacila in obutev po 

relativno nizkih cenah. Kot kljucni element v organizaciji je torej trgovina, ki je skrbno 

naertovana in nudi strankam maksimalno udobje. V Inditexu pravijo, da so ravno 

njihove trgovine glavno in najpornembnejse stiCisee med stranko in modo ter odlicen 

prostor za zbiranje povratnih informacij, kajti njihova proizvodnja se zacne pray v 

njihovih trgovinah. Inditexove trgovine Zarina so naceloma sestavljena iz treh delov, pri 
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cemer zenski oddelek zavzema 60 % prostora, ostalih 40 % zasedata moski in otroski 

odde1ek. Eden izmed pogojev za odprtje nove trgovine je tudi ta, da mora biti velikost 

trgovine vsaj 1000 kvadratnih metrov. Glede svojih trgovin ima skupina Inditexa stroga 

pravila, ki so enaka za vse trgovine po svetu. Pomembna je tudi ponudba oblacil in 

obutve, ki mora biti ustrezno usklajena in pravilno postavljena v trgovinah, kot 

prikazuje spodnja slika 6.3 

Slika 6.3 Postavitev in urejenost Inditexovih trgovin Zara 

.. 


Vir: Inditex 2008. 
.. 

Za podjetje Inditex m njihove zaposlene je znaCilno timsko de10 ter odprto 

medsebojno komuniciranje. Inditex Group zaposluje 70.000 de1avcev, povprecje 

zaposlenih sestavlja mlajsa generacija, od tega kar 82,8 % zensk. Svojim zaposlenim ..ponujajo delo v dinamicnem in mednarodnem okolju ter globoko cenijo ideje in delo 

svojih zaposlenih. Njihovo delo tako ne poteka vodeno in nadzirano s strani vodij, 

ampak so oddeleki organizirani zelo plosko. To je ena izmed prednosti pred 

konkurenco, ki imajo ponavadi med seboj strogo locene razlicne oddelke, kar povzroci 

slabso komunikacijo med zaposlenimi. 

Slika 6.4 Lokacija Inditexovih trgovin Zara, v najozjem centru mesta 

Vir: Inditex 2008. 
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Emanuel Ortega je leta 1975 v skromni spanski pokrajini Galicija, v mestecu La 

Coruna odprl svojo prvo trgovino Zara. Koncept mode Zara se je dobro prijel v javnosti 

in zato so svojo mrezo trgovin razsirili se po stevilnih spanskih mestih. Decembra leta 

1988, ko so imeli v Spaniji odprtih ze 70 trgovin Zara, pricnejo s prvo mednarodno 

siritvijo. Trgovino Zara prvic odprejo izven meja Spanije in sicer v Portu na 

Portugalskem. Takoj naslednjega leta je ze sledila siritev v ZDA, saj so na glavni ulici v 

New Yorku odprli svojo prvo trgovino na tej celini. Sledilo je odprtje trgovine v 

francoskem Parizu, kije ze takrat slovel kot prestolnica evropske mode. Temu so sledila 

vecja mednarodna odprtja leta 1992 v Mehik~ 1993 v Grciji, v Belgiji, 1994 na 

Svedskem in tako naprej. Vsako leto, vse do leta 1997 so odprli svoje poslovalnice v 

vsaj eni driavi. Po letu 1997 je sledila nekoliko hitrejsa mednarodna siritev, kije pustila 

mnogo vecji vtis kot druge konkurencne tekstilne verige. Leta 2004 tako v Hong Kongu 

odprejo ze 2000 trgovino in z njo dosezejo prisotnost v 56 driavah. Svoje poslovalnice 

razsirijo se na bolj eksoticne kraje, kot so Tajska, Filipini, Costa Rica in Monako. Leta 

2006 odprejo prvo poslovalnico v Srbiji ter istega leta tudi na Kitajskem in v Tunisu. 

Leta 2008 so odprli ze 4000 trgovino v Tokiu in z njo dosegli prisotnost v 73 drzavah 

sveta. V vsem tem casu je skupina Inditex, poleg vseh novo odprtih trgovin Zara, 

prod ira na mednarodne trge tudi z ostalimi blagovnimi znamkami, ki so pod njihovim 

okriljem. Leta 1999 se skupini Inditex pridruzi Bershka, leto kasneje Stradivarius, 200 I. 

Sledi Oysho, 2003. Zara Home in leta 2008 so zaceli z novo blagovno znamko, 

specializirano za modne dodatke Uterque. Inditex je v vseh teh letih z intenzivno 

internacionalizacijo dosegel posebno trino prisotnost pray na evropskem trgu, saj tukaj 

najlaije posluje, kajti evropski trg je najbolj podoben njihovemu, domacemu, 

spanskemu trgu. A kljub temu so danes s svojimi poslovalnicami prisotni na skoraj vseh 

celinah sveta. 

6.6.1 Vstop in poslovanje na mednarodnih trgih 

Znacilnost njihove strategije vstopa na mednarodne trge temelji na prisotnosti v 

vseh vecjih in glavnih mestih po svetu. Lokacija Inditexovih trgovin je izrednega 

pomena, saj pred odprtjem trgovine, v katerem koli mestu na svetu, izvedejo temeljito 

trino raziskavo. Projekta razsiritve trga 'oziroma vstopa na mednarodne trge se lotijo 

izredno organizirano in preracunljivo. Zacetne siritve so potekale zgolj v smislu iskanja 

trgov, ki so podobni spanskemu, imajo Cimmanjso stopnjo gospodarskega razvoja in 

lahko nanj relativno hitro vstopijo. Danes temu ni vee tako, saj je Zara svojo siritev 
razSirila na vse potencialne mednarodne trge, kjer lahko yes cas uresnicujejo strategijo 

rasti. Trini analitiki izdelajo natancne analize ciljnega trga, preden se odlocijo za vstop 

na novi trg. Njihov vstop na novi trg je obicajno vedno enak. Najprej odprejo svojo prvo 
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trgovino v gIavnem mestu neke drlave, ko spoznajo Iokalno okolje in potrosnike, nato 

razsirijo in odprejo se nekaj poslovalnic v okoliskih regijah. Ta trgovina je pogosto 

vodilna trgovina v srediseu glavnega mesta in igra posebno pomembno vlogo. 

Prisotnost z veejim stevilom trgovin v eni drzavi jim ne predstavlja veejega stroska, 

ravno obratno, stroski oglasevanja, stroski lokalnega skladisea in drugi stroski, so enaki 

v kolikor imajo eno ali vee trgovin v neki drzavi. 

Sprva so se poslovalnice Inditex sirile zgolj z lastnimi trgovinami, ker pa je bil 

proces prevee dolgotrajen in zap let en, so po letu 1998 zaeeli vstopati na mednarodne 

trge tudi preko skupnih nalozb in fransiz. Na taksen naein vstopajo se danes. Nekoliko 

drug ace je to Ie v Spaniji, kjer je skupina Inditex stoodstotna lastnica svojih trgovin 

Zara. Prvo fransizo so odprli 1996 na Cipru. Obicajno Inditex dodeli fransizo za 

obdobje petih let, in sicer najuspesnejsim podjetjem v sektorju maloprodaje v 

posamezni drzav~ pri tern pa ohrani pravioo, da lahko v drZavi odpre tudi svojo lastno 

trgovino. Tudi v Sloveniji skupina Inditex posluje preko fransizne pogodbe, ki jo ima s 

podjetjem Magistrat International. V Sloveniji so odprte stiri trgovine Zara. Prva Zarina 

trgovina je bila odprta 3. septembra 2003 na najveeji nakupovalni ulici v centru 

Ljubljane. Poleg ze o menj ene, imamo v Ljubljani se eno prodajalno in sicer v 

nakupovalnem centru BTC, v Mariboru so jo odprli 2004 in leta 2006 tudi v Celju. 

Drugi nacin vstopa na tuje trge je preko skupnih nalozb, predvsem za vel ike in 

pomembnejse trge, kjer imajo poseben interes biti prisotn~ a jim zaradi lokacijskih in 

drugih birokratskih ter kultumih razlik direkten vstop ni omogoeen. Tudi pri taksnem 

naeinu poslovanja si Inditex v pogodbi dovoljuje managerski nadzor in poslovanje 

poteka tako kot v ostalih Inditexovih trgovinah po svetu. Za leto 2010 so podpisali 

taksen naein povezovanja s podjetjem Tata Group in Trend Limited v Indiji. Inditex bo 

imel 51 % lastniski delez podjetja, Trend Limited, druzba Tate Group, pa bo nadzirala 

49 % delez. V zaeetku leta 2010 nameravata partnerja odpreti svojo trgovino v vseh 

veejih mestih v Indiji. 

Zara je bila konec leta 2008 dalee najbolj internacionalizirana in hkrati najvecja 

veriga skupine Inditex. Ima najvee prodajnih kanalov ter tako predstavlja 65,6 % 

celotnega prometa skupine Inditex. Konec leta 2008 je bilo odprtih ze 1372 Zarinih 

trgovin po svetu. V dobrem letu, od 1. februarja 2008 do 31. januarja 2009, je Inditex 

razsiril svoje prodajalne na dodatnih 573. Najvee mednarodnih siritev je v letu 2008 

dosegla pray najmlajsa Inditexova veriga Uterque. V letu 2008 so tako za 14 % povecali 

prodajne povrsine. Skupina Inditex je tako leta 2008 odprla nove prodajne kanale v Crni 

gori, Egiptu, Juzni Koreji in Hondurasu. Posledica teh nalozb, je tudi dvig mednarodne 

rasti prometa, ki je v letu 2008 narasel z 63 % na 66 %. Med najpomembnejsimi je bila 

rast v Savdski Arabiji, kjer so v letu 2008 odprli kar 23 novih trgovin. V ZDA pa so 

istega leta odprli 12 novih Zarinih trgovin injih tako ob koncu leta 2008 imeli na tern 

trgu skupno 241, ob koncu leta 2009 pa ze 316 poslovalnic Zara. 

50 


.. 


.. 


-

-




r 

Predstavitev podje/ij in opis poslovnih procesov 

V letu 2008 je tako skupina Inditex dosegla 1.253 rnilijona evrov Cistega dobieka, 

kar znasa se 10 % vee kot leta poprej, leto ocenjujejo kot zelo uspeSno. Tudi bruto 

dosezena stopnja je bila v letu 2008 za 11 % vee kot leta 2007 in je znaSala 5.914 

rnilijone evrov. Letni prihodki od prodaje so v letu 2008 znaSali 10.407 milijone evrov, 

kar je 10 % vee kot v letu 2007. Yes cas tako ohranjajo trden finaneni polozaj in 

poveeujejo neto denarni po10zaj. Najveeji pro cent prodaje, geografSko gledano, 

dosegajo se vedno v Evropi in nie drugace ni bilo tudi v letu 2008, ko so dosegli 44,80 

% delez prodaje na evropskern trziseu, seveda gledano brez dornaeega spanskega trga, 

kije v istern letu do segel 33,90 % delez. Vee je razvidno iz spodnjega grafa 6.5. 

Slika 6.5 Prodaja v procentih po geografskih obrnoejih za leto 2008 

FRODAJA ro GEOGRAFSKIH OBM::>CJIH 
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fill' Vir: Inditex 2008. 

6.6.2 Internacionalizacija v prihodnosti 
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V prihodnosti zelijo trmo prisotnost na evropskih trgih se poveeati, v zadnjih letih 

je bila rast se posebej pornernbna na ruskern ter ostalih vzhodnoevropskih trgih. N a ,. ruskern trgu so leta 2008 odprli kar 48 novih trgovin, v Italiji 46 in v Franciji 47. 

Z nadaljnjirni siritvarni zeli Inditex dosegati organsko rast. V prihodnosti 

predstavlja azijsko-pacifiski trg stratesko pornernbno podroeje za rast Inditexa. Azijska 

regija predstavlja enG od osrednjih strategij siritve Inditexa. V letu 2008 so tako na tern 

obrnoeju odprli 35 novih trgovin, vkljueno s petimi novirni trgovinarni v Koreji. Tako 

so imeli v letu 2008 odprtih enajst delujoeih obratov na Japonskern in trinajst na 

Kitajskern. Azijsko-pacifiski trg, skupaj s Kitajsko in Japonsko, predstavlja prednostno 

obrnoeje za rast skupine Inditexa. Zavedajo se, da Tokio trenutno predstavlja enG od 

glavnih svetovnih destinacij nakupovanja. V zaeetku leta 2007 so imeli na Japonskern 

tako 23 trgovin, danes jih irnajo ze 50. Pray ta del sveta ocenjujejo kot trmi potencial zar dobro in hitro rast tudi v prihodnosti. 

V prihodnjih letih prieakujejo se izboljsano rast na raeun zanj izredno pornernbnega 

azijskega trga in trgov bliznjega vzhoda, kjer kot pravijo, vidijo velik potencial za rast 

(Smovrsnik, 2008). Prihodnjo strategijo rasti za skupino Inditex vidijo poleg kitajskega 
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in japonskega trga tudi na indijskern trgu, kjer je podjetje Inditex ze podpisalo pogodbo 

o skupnern poslovanju s podjetjern Tata Group in Trend Limite za leto 2010. Indijski trg 

se jim zdi izredno donosen ravno zaradi vel ike populacije ljud~ saj je Indija druga 

najbolj naseljena drzava na svetu in je hkrati pornernbna glede rasti BDP-ja, saj je rast 

le-tega v zadnjih stirih letih dosegla 9 %. 

Nov nacin poslovanja za leta 2010 predstavlja tudi spletna prodaja, ki jo zelijo 

realizirati za jesenlzimo 2010. Sprva bodo s spletno prodajo zace1i v Spaniji, Franciji, 

NernCiji, Veliki Britaniji, Italiji in na Portugalskern ter postopoma tudi drugod. Na ze 

obstojeCih trgih pa zelijo iz obdobja v obdobje povecevati rast prodaje ter se bolj 

optimizirati in izboljsati svoj poslovni koncept. 

Zara predstavlja hitro rastoce podjetje in enD najvecjih in najprepoznavnejsih 

tekstilnih podjetij na svetu, kar je dosegla v sarno tridesetih letih (Inditex 2008). 

.. 

... 

.. 
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7 PRIMERJAVASTRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETJA 
H&M IN INDITEX 

Kot navaja Dubrovski (2006, 62) oznacuJemo z oznako internacionalizacija 

poslovanja podjetja aktivno udelezbo podjetja v mednarodnem poslovanju. Zacne se, ko 

podjetje s svojimi izdelki prestopi prag nacionalnih meja in zacne poslovati na 

mednarodnem trgu. Mednarodno poslovanje predstavlja za podjetja tako izzive kot 

priloZnosti za nadaljnjo rast in razvoj (Makovec BrenCic idr. 2006, 19). Obe preucevani 

podjetji tako H&M in Inditex sta ze kmalu po odprtju prve trgovine zaceli razmisljati 0 

internacionalizaciji podjetja, kajti zavedali sta se, da je v mednarodni siritvi prihodnost 

in da tuji trgi ponujajo se veliko potencialnih moznosti za nadaljnjo rast. V nadaljevanju 

born primerjala podjetje H&M z najbolj internacionalizirano in uspesno izmed vseh 

blagovnih verig Inditexa, Zaro, ki predstavlja kar 65,6 % delez Inditexa. Za obe 

preucevani podjetji je znacilna mocna organizacijska kultura in centralizirano vodenja, 

saj so pri obeh podjetjih temeljne funkcije skoncentrirane na sedeiu podjetja. 

H&M je po odprtju svoje prve trgovine leta 1947 v Stockholmu na Svedskem, ze 

razrnisljal 0 mednarodni siritvi, s katerirni je zacel 1965, ko je se kot podjetje Hennes 

odprl prvo trgovino na Norveskem, tokrat se vedno v okviru skandinavskih meja. Sele 

leta 1976 je prvic stopil iz okrilja skandinavskih driav z odprtjem trgovine v Londonu, 

temu je sledila sarno se vedno hitrejsa internacionalizacija podjetja. Zara je primerjavi z 

H&M nekoliko mlajse podjetje, svojo prvo trgovino je odprla leta 1975 v pokrajini 

Galicija v Spaniji, v casu, ko je H&M ze posloval izven svoje maticne driave. Zara je 

pricela internacionalizacijo podjetja leta 1988 z odprtjem prve trgovine v Portu, na 

Portugalskem. Preucevanima podjetjema je skupno, da sta imeli ze v zacetku v svoji 

strategiji siritve cilj prodreti preko oceana na trg ZDA, pri cemer je Inditex odprla svojo 

prvo trgovino Zara v ZDA ze leta 1989, H&M pa sele leta 2000. Obe podjetji sta videli 

najvecji trZni potencial izmed vseh delov ZDA ravno v centru New Y orka, kjer sta obe 

odprli svoji prvi trgovini na tej celini. Pri tern lahko vidimo, da je strategija 

internacionalizacije Inditexa bila nekoliko drugacna kot H&M-a, ki je najprej dodobra 

zelel obdelati evropski trini prostor s svojimi trgovinami in je sele nato zacel s siritvami 

vZDA. 

Ob koncu leta 2008 je H&M imelodprtih 1738 trgovin v 33 driavah, medtem ko je 

bila skupina Inditex ob koncu istega leta prisotna v 73 drzavah na vseh kontinentih, 

razen Antarktike s 4530 trgovinam~ od tega 1372 trgovin Zara, kar pove, da je imelo 

podjetje H&M po stevilo gledano manj trgovin v primerjavi s skupino Inditex in vec v 

primerjavi s sarno verigo Zara, ki je izmed vseh blagovnih znamk Inditexa tudi najbolj 

primerljiva, tako cenovno, kot s sarno strategijo poslovanja svedskemu H&M-u. H&M 

ima v primerjavi z Zaro vecje stevilo trgovin po svetu, a je z njimi prisoten v manj 

driavah sveta, kar je lepo razvidno iz grafov na naslednji strani 7.1 in 7.2. Podjetji si 
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najbolj konkurirata ravno na evropskem trgu, kjer imata obe najvec prodajaln, se 

posebej v Spaniji, kjer Zara nastopa kot domac proizvajalec, H&M pa ima, kot je moe 

razbrati iz njihovega letnega porocila, ravno v Spaniji najugodnejse cene za svoje 

izdelke. 

stika 7.1 Stevilo H&M-ovih in Zarinih trgovin po svetu za leta 2008 

STEVl.O TRGOVN PO SVETU 

Vir: H&M 2008; Inditex 2008. 

.H&M 

.Zara r 

.. 
Stika 7.2 Stevilo drZav prisotnosti H&M-a in Zare za leto 

2008 .. 

$TEVILO DRZAV PRISOTNOSTI 

Vir: H&M 2008; Inditex 2008. 

7.1 Primerjava razlicnih podrocjih poslovanja H&M-a in Inditex-a 

Gre za zelo primerljivi podjetji, katerih cilj je ponuditi oblacila po cenovno ugodnih 

cenah. Obe preucevani podjetji ponujata oblacila za sirok ciljni spekter ljudi, tako 

zensko, mosko in otrosko kolekcijo. Zara je v primerjavi s H&M-om nekoliko bolj 

modno naravnana, vendar so njeni izdelki v povprecju za 30-50 % drazji kot H&M-ovi 

izdelki, ki so cenovno ugodnejsi, a manj trendovski. Obe preucevani podjetji v svojih 

trgovinah ponujata do 80 % enakih izdelkov, 20 % pa prilagajata glede na potrebe 

specificnih trgov kot so juzno-ameriski in japonski. Velika podobnost med podjetjema 

je tudi v tern, da ne proizvedeta vseh izdelkov ze pred sarno sezono, ampak del 

proizvodnje prilagodita glede na trende in povprasevanje na trgu med sarno sezono. Po 

raziskavi Evropskega potrosniskega centra, kjer so v skoraj vseh drzavah clanicah EU 
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naredili primerjavo cen izdelkov zenskih in moskih obla61 blagovnih znamk H&M, 

Zara, C&A in droge, so ugotovili, da so cene omenjenih blagovnih znamk med 

najcenejsimi na Portugalskem, med najdraZjimi pa v skandinavskih drzavah, na 

Norveskern, Danskern, Svedskem in Finskem. Za enake moske jeans hlace blagovnih 

znamk preucevanih podjetij H&M in Zara, je na Portugalskem potrebno odsteti 

pribliZno deset evrov manj kot denimo v Italiji, A vstriji, na Irskem ali v Luksemburgu, 

iz cesar lahko sklepamo, da tako H&M kot Inditexova veriga Zara ne postavljata istih 

cen za vse trge. Najnizje cene postavljata podjetji za svoje izdelke ravno na primarnih 

trgih, tako so cenovno najnizji H&M izdelki na Svedskem in Zarini v Spaniji (Dakie 

2009). 

V H&M-ovih trgovinah dostavljajo nove izdelke na prodajne police vsako jutro, 

pred odprtjem poslovalnice, pri Zari to pocnejo dvakrat tedensko. Na podlagi tega lahko 

reeemo, da so bolj hitrejsi in fleksibilnejsi v H&M, kar pa se vedno ne pomeni, da so pri 

Zari s svojo strategijo kaj manj uspesni. 

Obe preucevani podjetji sta ze kar nekaj casa prisotni tudi na slovenskem trgu s kar 

nekaj svojimi poslovalnicami. Zara je prisotna v Sloveniji od let 2003 in vseh svojih 

stirih poslovalnicah posluje preko fransize, ki jo ima Magistrat International. Tudi ostale 

blagovne znamke Inditexa so ze nekaj casa prisotne na naSem trziscu. H&M je v 

Slovenijo prisel leto kasneje kot Zara in sicer leta 2004. Obe podjetji sta prisli k nam 

dokaj pozno glede na njune mednarodne siritve drugod po svetu. Deset H&M-ovih 

trgovin v Sloveniji posluje preko avstrijske podruZnice, saj kot pravijo, naj bi bil 

slovenski trg premajhen, da bi na njem ustvarili svojo podrufuico. 

Pri obeh podjetjih zaposleni predstavljajo kljucni element v njihovi organizaciji, 

priloznost pa dajejo, kot imajo zapisano v letnem porocilu, tako pri enem kot pri drugem 

preucevanem podjetju mladim, ustvarjalnim in nadarjenim ljudem. Obe preucevani 

podjetji zaposlujeta priblizno enako stevilo ljudi in pri obeh je vecinski delez zaposlenih 

zensk, kar ni tako presenetijivo, saj gre za tekstilni podjetij. 

Glavna razlika med preucevanima podjetjema je ravno v nabavi in proizvodnji, kjer 

sta se podjetji na razlicne nacine internacionalizirali. Pri tern sta imeli vsaka svojo 

strategijo internacionalizacije, a kot pravi avtor (Makovec Brencic idr. 2009, 27) glavni 

cilj in vzrok, zakaj se podjetja internacionalizirajo, ostaja vedno isti, to je dobicek. Pri 

internacionalizaciji Zare so tako videli vecjo prednost in dobickonosnost v tern, da 

vecino svojih izdelkov izdelajo sami v svojih tovarnah v spanski Galiciji, kjer imajo v 

lastni mrezi 22 visoko avtomatiziranih tovarn in tako izdelajo priblizno 50 % izdelkov. 

Pri tern 70 % celotne proizvodnje poteka v Evropi in Ie majhen del so selili v Azijo. 

Skupno imajo tako sarno 400 zunanjih dobaviteljev. So tudi prvi v Evropi, ki so v svoje 

tovarne vpeljali sistem »just-in-time«, kar jim omogoca, da so se hitrejsi, fleksibilnejsi 

in uspesnejsi. Za razliko od Zare, H&M nima v lasti niti ene svoje tovarne ter vso 

proizvodnjo odda 700 neodvisnim dobaviteljem po svetu, med katerimi izberejo 
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stroskovno najugodnejsega za dolocen izdelek. Najvec njihovih dobaviteIjev je ravno iz 

Azije kar ni tako presenetljivi, ce skieparno, da je na tern podrocju deIovna sila 

najcenejsa in dandanes ze skoraj vsa vecja podjetja selijo svojo proizvodnjo na ta konec 

sveta. To zagotovo predstavlja njihovo konkurencno prednost, saj yes cas sledijo svoji 

strategiji, delati Ie tisto v cerner so najboljsi, ostalo za njih naredijo drugi. Stern lahko 

skleparno, da njihovi izdelki dosegajo tako nizko ceno na trgu pray zaradi proizvodnje, 

ki je zagotovo najcenejsa. Drugacna organiziranost proizvodnega procesa predstavlja 

kljucno razliko med preucevanirna podjetjema. Zara izkorisca lastnistvo dela 

proizvodnje, za razliko od H&M-a, ki nadzira proizvodnjo neodvisnih dobaviteljev. Obe 

podjetji sta pri tern uspesn~ a z razlicno strategijo internacionalizacije. 

Obe podjetji nadzorujeta celotno distribucijsko verigo, od uvoza do prodaje 

izdelkov. Podjetji imata distribucijsko verigo nekoliko razlicno organizirano, a enako 

ucinkovito. H&M svoje izdelke posilja v velikih kontejnerji od proizvajalcev do 

distribucijskih centrov in nato v ddave prodaje. Izdelke nato vsako jutro dostavijo do 

prodajaln, kjer lahko njihovi kupci vsak dan posegajo po novih izdelkih. Zarina 

distribucijska veriga je razdeljena na tocno dolocene posamezne korake in je za razliko 

od H&M-a se nekoliko bolj dodelana. Natancno imajo organiziran vozni red za 

prevoznike, ki blago dostavljajo v trgovine dvakrat tedensko iz dveh velikih 

avtomatiziranih distribucijskih centrov v Spaniji. Skupno preucevanima podjetjema je, 

da za transport najemata zunanje prevoznike, iz cesar lahko sklepamo, da je to zanju 

stroskovno ugodnejse. 

Zara je dosedaj svoje izdelke prodajala izkljucno in sarno v svojih prodajalnah, 

medtem ko je H&M pri tern fleksibilnejsi in sime odprt, saj je njihov izdelek moc kupiti 

v nekaterih drzavah preko kataloske prodaje kot tudi interneta. Za leto 2010 pa tudi pri 

Zari nacrtujejo spletno prodajo, sprva Ie v Spaniji, Franciji, NemCiji in se nekod drugod, 

kar bo ponovno ena izmed njunih skupnih znaCilnosti. 

Do oglaSevanja oziroma marketinga imata preucevani podjetji nekoliko drugacen 

pristop in razlicno strategijo. V H&M namenijo 3-4 % letnega proracuna za razlicne 

oglasevalske akcije z uspesnirni in znanimi osebarni ter modnirni oblikovalci, stem pa 

gradijo na imidfu blagovne znarnke. V Zari sploh nimajo oblikovanega marketinskega 

oddelka, ne izvajajo oglasevalskih akcij in oglasevanju ne dajejo nikakrsne pozornosti, 

letno namenijo oglaSevanju Ie 0,3 % letnega proracun. Pravijo, da je marketinSko 

razmisljanje prisotno ze pri njihovih zaposlenih. 
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Tabela 7.3 Primerjava poslovnih podroCij med H&M-om in Inditexom (Zara) 

H&M Inditex (Zara) 

Leto nastanka 1945 
 1975 

Prva mednarodna siritev 1965 1988 

Stevilo trgovin 2009 1990 
 1372 

Stevilo driav prisotnosti 47 73 

2009 

Stevilo trgovin v ZDA 2009 241 (2 drZavah) 186 (17 drZavah) 

Stevilo trgovin v EU 2009 1680 986 

Stevilo zaposlenih 2008 73.0001judi 70.000 ljudi 

Cene izdelkov cenejse draije 30-50 % 

Stevilo trgovin v Sioveniji 10 4 

Sredstva za marketing 0,3 % 3-4% 

letnega proracuna letnega proracuna 

Stevilo lastnih tovoren 0 22 

Cisti dobicek2008 313 milEUR 406 mil EUR 


Vir: H&M 2008; Inditex 2008. 

Cisti dobicek podjetje H&M je v letu 2008 maSal 313 miljonov evrov, kar jer 
nekoliko manj kot pri Zari, ki je v letu 2008 dosegla cisti dobicek v visini 406 miljonov 

evrov. Graficno je dobicek prikazan na spodnji sliki 7.4 

Slika 7.4 Cisti dobicek H&M-a in Inditexa (Zara) za leto 2008 


CIST I DOBICEK (milijoni 0IJr) 

I·H&MI 
.Zs", 

Zsra; 406: 58% 

,. 


Vir: H&M 2008, Inditex 2008. 

7.2 Primerjava nacinov vstopa na tuje trge 

V strategiji odpiranja novih trgovin sta si podjetji zelo podobni. Cilj obeh podjetij je 


odpreti nove trgovine na najboljsih lokacijah v mestih oz. v nakupovalnih srediscih, zato 


imata obe podjetji trgovine obicajno v neposredni blizini in si med seboj konkurirata. 


Preden obe verigi odpreta nove prodajalne, trmiki temeljito raziscejo trg in nato podajo 


oceno 0 smiselni prisotnosti na zelenem trgu. Skupno preucevanima podjetjema je, da 


so njune trgovine vecinoma povsod po svetu opremljene standardizirano in ponujajo 


najvecje moZno udobje njihovim kupcem pri nakupovanju v njihovih prodajalnah. V 


sami postavitvi izdelkov na prodajne prostore in konceptu prodaje, pa sta si podjetji 


,. 
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nekoliko razlicni. H&M sledi strategiji samopostreme trgovine, zardi cesar lahko v 

njihovih trgovinah dostikrat dobimo obcutek prenatrpanosti in preobsemosti izdelkov. 

V Inditexove prodajalnah je prodajni sistem organiziran nekoliko drugace. Njihov cilj je 

ustvariti obcutek redkosti za njihove izdelke injih zato ponujajo v manjsih koliCinah in 

sistematsko razporejene. Njihovi prodajalci morajo biti prijazni, strokovno podkovani in 

ves cas na voljo kupcem za pomoc in strokovno svetovanje, v cemer se bistveno 

razlikujejo od podjetja H&M, ki ponuja samopostremo nakupovanje. 

Obe preucevani podjetji sta svoj primami domaCi trg v vseh letih poslovanja ze do 

dobra obvladali, zato sedaj svojo prilomost poslovanja vidita na ostalih evropskih trgih. 

Obe podjetji kot kljucne evropske trge za siritev vidita v nemskem, italijanskem, 

francoskem in britanskem trgu, kar ni tako nenavadno, saj gre za najvecje in 

najrazvitejse trge v Evropi. Obe podjetji poudarjata, da kot pomembne strateSke trge za 

prihodnjo intemacionalizacijo predstavljata azijsko-pacifiski trg in sevemo ameriski trg. 

Na teh dveh trgih podjetji vidita velike potenciale za prihodnjo rast in razvoj poslovanja. 

Pri cemer moramo poudariti, da sta na ornenjenih trgih obe verigi ze prisotni, a si v 

prihodnosti zelita se dodatno utrditi svoj polozaj na teh obmocjih in razsiriti svoje 

poslovanje. H&M poudarja, da si po leg omenjenih dveh trgov zeli v prihodnosti siritve 

tudi na ruski trg in trge Blimjega vzhoda. Medtem, ko je Zarin strateski cilj, poleg 

siritve na zgoraj omenjene trge, ostati vecinoma evropsko podjetje. H&M je s svojimi 

poslovalnicarni v Evropi prisoten zgolj v 23 dr.zavah, vendar ima v njih kar 1680 svojih 

trgovin, medtem ko je Zara prisotna v 38 dr.zavah, z 986 trgovinami. Podatki 

dokazujejo, da ima H&M veliko boljso pokritost trga, da se je H&M intemacionaliziral 

pocasneje in je njegov kljucni trg se vedno vecinoma evropski, saj je izven evropskih 

meja prisoten se zgolj v 10 dr.zavah sveta. V ZDAje tako prisoten v sarno dveh dr.zavah 

z 241 trgovinami. Zara pa je prisotna v 17 dr.zavah z 186 trgovinami. Podatki veljajo za 

leto 2008. 

Pri obeh podjetjih je glavni naCin siritve na tuje trge z odpiranjem lastnih trgovin 

oziroma t. i. prodajnimi podrumicami. Pri H&M-u je taksen nacin poslovanja 

najpogostejsi, pomembno vlogo odigra pri odprtju nove trgovine sosednja drzava. 

Prednost H&M-a je ravno v tem, da popolnoma zaupa v svoj uspesen sistem 

organiziranja in vodenja trgovin. Ravno zaradi tega je v preteklosti izredno malo vstopal 

na tuje trge z naCinom povezovanj s partnerskimi podjetji in drugimi oblikami, vendar 

se je tudi to v zadnjih letih nekoliko spremenilo. Leta 2008 so tako poslovali ze z 8 

fransiznimi pro dajalnami in tudi v prihodnje nameravajo odpreti nekaj fransiznih 

prodajaln po svetu, vendar klub temu se vedno ostaja najbolj za.zelen nacin vstopa na 

nov trg z lastno trgovino. Na ta nacin vsekakor ohranja bistvene skrivnosti uspesnega 

poslovanja. Inditexje pri nacinu vstopa nekoliko fleksibilnejsi, saj tam, kjer zakonodaja 

ali birokratski sistem vstop z lastnirni trgovinami otezuje, ze vrsto let vstopajo na trge 

preko fransiz in skupnih nalozb. Kot pravi avtorica Makovec BrenCic (Makovec Brencic 
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idr. 2009, 98-99), so skupna vlaganja se posebej primerna za trge, ki imajo visoko 

stopnjo zaScite domacega gospodarstva ali pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. V 

taksnih oblikah se tako tudi pri Inditexu odlocijo za tovrsten nacin poslovanja, kajti ves 

cas sledijo strategiji, da je pomembno, v kolikor je ciljni trg obetaven, da so na najem 

prisotni, pa ceprav ne z lastnimi trgovinarni. Poleg omenjene oblike vstopa na tuj trg 

uporabljajo pri Inditexu tudi frafiSizni sistern, pri cemer gre za t. i. Cisto poslovni 

fransizing. Inditex kot fransizor, podeli franSiziju celotni »paket«, ki ga je v vseh teh 

letih poslovanja razvil. Paket tako vsebuje: uporabo blagovne znarnke in ime blagovne 

znarnke - Zara, avtorske pravice, oblikovanje, patente, poslovne skrivnosti, poslovni 

know-how in dodelitev ekskluzivnosti za izbrano obmocje za obdobje 5 let (Makovec 

BrenCic idr, 2009, 95-96). Podjetji sta si nekoliko razlicni tud glede prevzemov, saj pri 

Inditexu nikoli ne prevzemajo drugih trgovin, kar konstantno pocnejo pri H&M-u, ki 

nato trgovino popolnoma prilagodijo svojim standardom 

7.3 Motivi za intemacionalizacijo H&M-a in Inditexa 

Kot sem ze v tretjem poglavju opisala so motivi za intemacionalizirajo podjetja 

tako proaktvni kot reaktivni. Kot pravijo avtorji (Makovec Brencic idr. 2009, 27), 

izhajajo proaktivni motivi iz lastne motivacije podjetja, medtem ko reaktivni motivi iz 

pritiskov trga. Pri obeh preucevanih podjetjih lahko najdemo tako ene kot druge motive, 

ki so vodili preucevani podjetji v intemacionalizacijo. Kot prvi rnotiv lahko izpostavimo 

reaktivni motiv, saj je bila ravno zasicenost dornacega trzisca tista, ki je prisilila tako 

H&M kot Inditex k siritvi izven domacih meja. Kot drug glavni motiv, zakaj se podjetja 

internacionalizirajo je dobicek, saj je pri obeh podjetjih siritev izven domacih meja 

predstavljala edino mOZnost za vecanje dobicka podjetij tudi v prihodnosti. Reaktivne 

motive za internacionalizacijo, tako enega kot druge podjetja lahko iscemo se v 

konkurencnih pritiskih, ki je v tekstilni panogi iz leta v leto vecja. Blizina kupcev je 

naslednji motiv, saj so po videnju njihovi potencialni kupci v drugih delih sveta teZko 

pricakovali otvoritve njunih trgovin v njihovih drZavah. Kot proaktivne motive pri obeh 

preucevanih podjetjih pa lahko izpostavimo se edinstven proizvod ozirorna blagovni 

znarnki, ki jih predstavljata H&M in Inditex. Veliko trZno priloznost za rast na tujih 

trgih, trenutno obe podjetji vidita ravno na azijsko-pacifiskem podrocju. Obe podjetji sta 

izredno tehnolosko razvit~ se posebej to velja za Zaro, tako da je tudi to eden izmed 

motivov intemacionalizacije. Zagotovo obstajajo se stevilni drugi motivi, ki so 

usmerjali obe podjetji k tako intenzivni intemacionalizaciji. Stern, ko sta podjetji 

postajali vse bolj intemacionalizirani, je mednarodna siritev za obe podjetji postala 

edina mozna resitev za nadaljnjo rast in razvoj tudi v prihodnosti. 

,.. 
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7.4 Faze intemacionalizacije H&M-a in Inditexa 

Intemacionalizacija je postopen, fazni proces, pri eerner to velja za skoraj vse 

dejavnosti. Podjetja postopno prevzernajo, integrirajo in uporabljajo znanja 0 tujih trgih, 

ter se sele nato postopoma usrnerijo na tuje trge (SvetliCie 1996, 290-294), pri eerner 

lahko za preueevani podjetji H&M in Inditex reeerno, da sta se intemacionalizirali 

postopoma. Nobeno od podjetij ni ze na zaeetku naredilo velikega koraka, vendar sta 

postopoma pridobivali izkusnje, nato nadaljevali siritev in vstopali na zahtevnejse ter 

bolj oddaljene rnednarodne trge. Kot pravi Svetlieie (Svetlieie, 1996, 290-294), se 

podjetja geografsko gledano, najprej odloeijo za intemacionalizacijo svojega podjetja na 

najblizji trg, sele nato postoporna sledijo oddaljenejsirn in tveganejsirn rnednarodnirn 

trgorn. H&M se ja sprva siril po bliznjern skandinavskern prostoru, prvo rnednarodno 

siritev izven domaCih rneja, je podjetje prieelo leta 1965 z odprtjern prve trgovin na 

Norveskern. Podoben ali skoraj enak postopen sistern intemacionalizacije je leta 1988 

zaeela Zara, z odprtjern prve trgovine izven Spanije, v sosednji driavi Portugalski. 

Poleg ornenjene postopne geografske blizine, sta se obe preucevani podjetji na zacetku 

sirili v kultumo podobne driave, saj sta si na taksen naein olajsali svoje poslovanje, pri 

eerner lahko reeerno, da je bilo to se nekoliko bolj znacilno za H&M, saj je bila 

Inditexova siritev trgovin Zara hitrejsa. 

Kljuena razlika rned podjetjerna je, da je intemacionalizacija pri H&M-u potekala 

pocasneje in postoporna, rnedtern ko je pri Inditexovi verigi Zara potekalo hitreje. To 

lahko skleparno iz podatkov, pridobljenih iz letnega porocila 2008, kjer je zapisano, da 

irna H&M prisotnost svojih trgovin zgolj v 33 drzavah, od tega irna v teh drzavah kar 

1738 trgovin. To dokazuje, da ima H&M boljso pokritost trga. Inditexova veriga Zara 

pa se je intemacionalizirala hitreje in je danes prisotna v kar 40 driavah vee, vendar s 

366 trgovinarni rnanj. Kot navaja avtor (Rudolph in Busch 2000, 5) se podjetja 

razlikujejo po casovnern vidiku intemacionalizacije, kajti podjetja, ki se sirijo poeas~ 

poveCujejo svojo prisotnost na ze obstojeeih trgih, kot to poene H&M. Obratno pa si 

podjetja, ki hitro povecujejo stevilo siritev na rnednarodnih trgih zelijo postati prva na 

trgu, stern pa si naredijo prednost za nadaljnjo sidtev, vendar se delez rnednarodne 

prodaje Ie poeasi zvisuje, taksen primer je drugo podjetje, Inditex - Zara. 

Tako lahko reeerno, da gre pri obeh podjetjih ne sarno za fazni pristop 

internacionalizacije glede trgov, arnpak tudi glede produktnega protfelja. Obe 

preucevani podjetji sta v svojern poslovnern procesu postopno dodali vse vee dejavnosti, 

od proizvodnje, nabave in distribucije. Obe preucevani podjetji sta sprva irneli svoj 

prodajni izbor osredotocen zgolj na rnosko in zensko kolekcijo, kateri sta s easorna 

dodali se sportno in otrosko kolekcijo ter na koncu se kozrnetiko, perilo, obutev in 

dodatke. 
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r 
i Za razliko od Inditexa, ki je Ie 50 % intemacionalizirala svojo proizvodnjo, pa je 

H&M Ie-to intemacionaliziral 100 %. Kot pravijo avtorji (Makovec BrenCic idr. 2009, r 	 14), irna poseben pomen prenos proizvodnje, s Cimer se dvignejo neposredne tuje 

investicije, zaradi iskanja stroskovnih prednosti, povecanja ucinkovitost~ izboIjsanja 

procesov, doseganja novih kakovosti, prenosa znanj, razvojnih centrov ter stem 

pribIizevanja kupcem, odjemalcem ter tudi konkurentom. Prav taksen nacin strategije je ,. 	 izbralo podjetje H&M, ki ima na ta nacin danes bistveno stroskovno prednost pred 
'i konkurenco. 

Primerjaina strategija intemacionalizacije obeh podjetij kaZe ne stevilne podobnosti 

med podjetjema, ki sta si na trgu velika konkurenta. Intemacionalizacija je pri obeh 

potekla postopno, pri Inditexu nekoliko hitreje kot pri podjetju H&M. Pri obeh 

proucevanih podjetjih obstajajo razlike, v nacinu intemacionalizacije podjetij, v 

kaksnem obsegu sta se intemacionalizirali, kaksno strategijo in sredstva sta pri tern 

uporabili, ter v kaksni obliki sta podjetji vstopili na nove mednarodne trge. Kljub temu 

pa lahko povzamemo in recemo, da sta bili pri tern enako uspesni. Obe preucevani 

podjetji danes zasluZeno zasedata mesto najvecjih in najuspesnejsih svetovnih tekstilnih 

podjetij . 

.. 


.. 

61 
.. 






8 SKLEP 

V modno industrijo zadnjih let so najveeje revolucionarne spremembe prinesla 

ravno visoko intemacionalizirana uspesna podjetja, kot sta H&M in Inditex. ZnaCilnost 

teh visoko intemacionaliziranjih podjetij tako imenovane hitre mode je v tern, da imajo 

med svojimi trgovinami in proizvodnjo izredno dobro pokrit poslovno inforrnacijski 

sistem za izmenjavo hitrih in natanenih inforrnacij med managerji, prodajalci in 

oblikovalci v proizvodnji. To jim ornogoea, da so pri svojem delu tako uspesna. Po 

podatkih sodee lahko reeemo, da sta obe podjetji kljub temu, da sta si na trgu 

konkurirata, zelo uspesni, dosegata letne plane, jih celo presegata, ves cas sledita svoji 

strategiji ponuditi »trendovsko modo po nizkih cenah«, se ves cas intenzivno sirita na 

mednarodne trge in v prvi vrsti zadovoljujeta potrebe svojih kupcev. 

Obe podjetji lahko uvrstimo med globalne organizacije, pri cemer lahko na osnovi 

preucevanja, raziskovanja in primerjave ugotavljamo, da je Zara nekoliko holj globalna 

kot H&M, saj je prisotna na vecih trgih, na vseh delih sveta razen Antarktike, pri cemer 

se je morala bolj prilagajati novim kultumim vidikom okolja. Analiza 

intemacionalizacije H&M in Inditexa je pokazala, da je med podjetjema vee podobnosti 

kot razlik. Doseganje konkurenenosti si tako podjetji najpogosteje lotevata z 

nadziranjem in znizevanjem stroskov na vsakem koraku, medtem ko je strategija obeh 

podjetij osredotociti se na tiste dejavnosti, kjer sta podjetji najboljsi in kjer imata 

konkureneno prednost pred konkurenco. Obe podjetji dosegata najpomembnejse 

konkurencne prednosti z nadzorom kljucnih elementov primame verige vrednosti. 

Najvecjo konkurencno prednost H&M prinaSa sodelovanje z zunanjimi, neodvisnimi 

dobavitelji, s pomocjo katerih podjetje dosega najnizje mome cene za svoje izdelke. 

Podjetje se tako ukvarja sarno z aktivnostmi, v katerih so dejansko najboljsi, v svojih 

vrstah imajo vecinoma lastna podjetja, kar jim prinaSa veliko konkurencno prednost, saj 

na taksen nacin v podjetju ohranjajo poslovne skrivnosti. Vse to so velike prednosti 

H&M. Zarina najvecja konkurencna prednost pa predstavlja neverjetna sposobnost za 

stroSkovno in hitrostno odzivanje v vseh delih verige. Velika prilagodljivost podjetja, 

izjernno hiter odziv na nastale trme spremembe, uvajanje izdelkov na trg v rekordnih 

10-14 dneh, vse to jim omogoca visoko avtornatizirana informacijska tehnologija ter ,. 
natanena dodelanost distribucije. 

Oba pos]ovna modela sta tako dokaz, da je v tudi v tako teZkih casih, kot je 

gospodarska recesija in ko je konkurenca na tekstilnem podrocju vse vecja, moZno 

dosegati zavidljive poslovne rezultate v srnislu konstantne rasti, razvoja, doseganja 

primeme dobiekonosnosti in visoke internacionalne konkurencnosti celovitega 
r 	 poslovanja in sicer z dobro nacrtovano in izvajano poslovno strategijo 

internacionalizacije, jasnimi cilji in s konstantnim nadzorom nad procesom celotne 

verige. 
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