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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi z naslovom Globalizacijski trendi v glasbeni industriji preučujem 

pomen globalizacije in mednarodnega poslovanja v glasbeni industriji – kako se podjetja 

nanjo prilagajajo in posledično razvijajo ter kako ta pojav vpliva na ostale deležnike 

industrije, predvsem na potrošnike. Proučil sem zgodovino glasbene industrije in se posvetil 

dogodkom, ki so zaznamovali razvoj glasbe in so zaslužni, da je trg takšen, kakršnega 

poznamo danes. Opisal sem spremembe, ki so v dobi globalizacije in velikega tehnološkega 

napredka oziroma digitalizacije vplivale na razmerje med glasbenikom in potrošnikom. 

Poglobil sem se v obstoječe in prihajajoče trende v glasbeni industriji in ponazoril, kako je 

dogajanje na trgu spreminjajoče in nepredvidljivo. 

 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, glasbena industrija, trendi, založbe. 

 

SUMMARY 

In the final project assignment Globalisation trends in the music industry the importance of 

globalization and international business in the music industry is studied, as well as how 

businesses are adapting to it  and how this phenomenon affects other industry stakeholders, 

especially consumers. I studied the history of music industry and the benchmarks marking the 

development of music and making the music market such as we know it today. I describe the 

changes that affected the music industry in the era of globaliazation and digitaliazation, 

especially the relationship between musicians and consumers. I also write about the existing 

as well as upcoming trends in the music industry and illustrated how the market is constantly 

changing and developing.  

 

Keywords: globalization, international business, music industry, trends, labels. 
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1 UVOD 

Globalizacija je proces, prisoten že nekaj desetletij, ki se je s pomočjo kapitalizma razširil po 

celem svetu. Gre za trend in za procese, ki spreminjajo podobo in strukturo svetovnega 

gospodarskega prostora. Pomeni širitev lokalnih in nacionalnih pogledov na globalno, 

multinacionalno raven. Z razmahom globalizacije in liberalizacije je na pomenu dobilo tudi 

mednarodno poslovanje. Kesič (2010) pravi: »Mednarodno poslovanje so vse poslovne 

aktivnosti in transakcije, ki potekajo preko meja domače, nacionalne države in njenega 

poslovnega okolja.«  

Mednarodno poslovanje tako vedno bolj pridobiva na pomenu in realno je pričakovati, da se 

bo dinamika poslovanja v mednarodnem okolju le še stopnjevala in povečevala (Ruzzier, 

Kesič in Mevlja 2008, 5). 

Prav globalizacija je zaslužna za glasbo v svetovnem merilu, kot jo poznamo danes. Prvi večji 

mednarodni dogodki, zapisani v zgodovini glasbe, so se zgodili v 18. stoletju, ko so Mozart, 

Beethoven in ostali mojstri koncertirali po Evropi, globalno »muziciranje« pa je s prvim 

nastopom v Ameriki začela skupina The Beatles. Globalizacija glasbe je začela cveteti v 

šestdesetih in sedemdesetih letih, z razmahom interneta pa je začela eksponentno rasti. 

Dve ključni lastnosti glasbe, ki sta zaznamovali glasbeno industrijo z nepredstavljivimi 

spremembami, sta prav informacijska oblika pesmi (ki pomeni možnost deljivosti med 

uporabniki, možnost nakupa pesmi brez nakupa celotnega albuma in možnost brezplačnega 

prenosa in poslušanja) in glasba kot »izkustvena dobrina« (ang. experience good) (Dewan in 

Ramaprasad 2014, 101).  

Glasbena industrija je splošno ime za vse, kar se dogaja na področju glasbe. Je izraz za 

ovrednotenje glasbe po zakonih masovne proizvodnje, ki se je začel uporabljati v dvajsetih 

letih prejšnjega stoletja v novinarskem kontekstu. Je glavni posrednik med glasbo (avtorjem) 

in porabnikom (Kretschmer, Klimis in Wallis 2001, 423).  

Glasbena industrija, kot jo poznamo danes, ne obsega le prodaje glasbe, temveč vse, kar je z 

njo v povezavi in prinaša tako ekonomsko zadovoljstvo kot zadovoljstvo porabnikov oziroma 

poslušalcev. Poleg izvajalcev in kupcev so eden izmed pomembnejših členov glasbene 

industrije glasbene založbe. Marsal (2008) ugotavlja, da so najbolj znane založbe oziroma 

založbe z največjim tržnim deležem t. i. The Big Three: Sony Music Entertainment, Universal 

Music Group. Warner in Emi Group. V letu 2012 je bila založba EMI Group prevzeta delno s 

strani založbe Sony, delno pa s strani založbe Universal, zato v nadaljevanju svoje zaključne 

projektne naloge govorim o treh največjih založbah, t.i. The Big Three. 

Z razvojem IKT se je poslovanje v glasbeni industriji zelo spremenilo, saj so morale glasbene 
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založbe korenito preoblikovati svoje poslovne modele, da so lahko sledile bliskovitim 

spremembam. Polič Zdravič (2009, 7) ugotavlja: »Razmere so v 21. stoletju, v dobi 

ponovljivosti in reprodukcije glasbe, povsem drugačne glede na tradicionalne oblike glasbe, 

pravila in zakone, v primerjavi z novodobnimi funkcijami in formami glasbe ter njeno 

distribucijo. Vzroke za takšno stanje gre iskati v tehnološki revoluciji.« 

V projektni zaključni nalogi Globalizacijski trendi v glasbeni industriji sem raziskal in proučil 

razvoj globalne glasbene industrije ter trenutne in prihodnje trende. Zanimalo me je, kako se 

je poslovanje podjetij v glasbeni industriji spremenilo s pojavom globalizacije, kako so se 

nekatera podjetja začela mednarodno uveljavljati, druga pa potonila zaradi ne prilagajanja 

razmeram na trgu. Proučil sem tudi globalizacijske trende – kakšni so in kako se jim podjetja 

prilagajajo oziroma nameravajo prilagajati. 

Zaključna naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, predstavljam pojma 

globalizacija in mednarodno poslovanje s poudarkom vpliva na glasbeno industrijo, v drugem 

delu pa zgodovino same glasbene industrije, vlogo in pomen interneta v njej ter preučujem 

učinke, ki jih je imel ta pojav na glasbene založbe. Zanimajo me torej ekonomske posledice in 

prilagajanje založb spremembam. Nato predstavljam še pričakovanja oziroma trende v 

glasbeni industriji in poskušam prikazati, kako se bodo podjetja spopadala z neznanim. 

1.1 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in proučiti globalizacijske trende v svetovni 

glasbeni industriji. 

Cilji ZPN: 

- preučiti mednarodno poslovanje, 

- ugotoviti učinke globalizacije in njen vpliv na glasbeno industrijo, 

- opredeliti trende v glasbeni industriji in ugotoviti pasti, ki jih hiter tehnološki 

napredek prinaša glasbeni industriji, 

- raziskati in proučiti primer svetovne založbe, predvsem njihovo strategijo za 

prilagajanje trendom v glasbeni industriji. 

1.2 Uporabljene metode 

Pri izdelavi ZPN sem uporabil naslednje raziskovalne metode: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 
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- metodo študije primerov, 

- metodo sinteze. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Posledice globalizacije glasbene industrije in uveljavitev le-te kot mednarodnega poslovnega 

segmenta so vplivale na vse vidike poslovanja podjetij. Zaradi omejenosti so me v zaključni 

projektni nalogi zanimale predvsem posledice iz ekonomskega vidika. Prav tako sem se zaradi 

velikosti trga osredotočil le na en del, to je na glasbene založbe, podrobneje pa sem proučeval 

delovanje treh največjih založb. Pri pisanju ZPN me je omejevalo tudi dejstvo, da je velik del 

informacij v glasbeni industriji neformalnih in nerazkritih, zelo otežen pa je tudi dostop do 

relevantnih podatkov o delovanju in poslovanju glasbenih založb. Prav tako pa so zaradi 

neprestanih sprememb trendi v glasbeni industriji, ki so tudi osrednji del moje zaključne 

naloge, težko napovedljivi.  
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2 GLOBALIZACIJA 

Kaj sploh je globalizacija? Obstajajo številne definicije tega pojma, ki si med seboj niso 

enotne. Nekatere zajemajo le ekonomsko globalizacijo, druge pa tudi njene neekonomske 

sestavine. 

Svetličič (2004, 19) povzema naslednje definicije: 

1.) Pri globalizaciji gre za krepitev političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih odnosov 

po celem svetu. 

2.) Globalizacija je mikroekonomski proces, ki zbližuje ekonomsko oddaljenost in suverenost 

med narodi. 

3.) Sociološko globalizacija pomeni poenotenje kulture, načina življenja, proizvodov in tudi 

standardizacijo navad. Predstavlja torej grožnjo tradicionalni lokalni identiteti. 

4.) Globalizacija je skupek: 

- internacionalizacije, torej procesa naraščajoče mednarodne menjave in odvisnosti; 

- liberalizacije, to je procesa odpravljanja ovir med državami s ciljem odprte globalne 

ekonomije; 

- univerzilacije (npr. širjenje kitajskih restavracij, uporaba gregorijanskega koledarja); 

- modernizacije, to je procesa širjenja modernih družbenih struktur s hkratnim  

uničevanjem starih struktur oz. tradicij (kapitalizem, veriga McDonalds, Hollywood 

itd.);  

- deteritorizacije, to je procesa preoblikovanja prostorske organizacije odnosov in 

transakcij v družbi.  

5.) Globalizacija se kaže v naraščajočem deležu TNI in mednarodne trgovine v BDP, 

nastanku integriranih finančnih trgov, večanju pomena ekonomij obsega in proizvodov, 

močnem vplivu tehnologije na gospodarsko sodelovanje itd. 

Kljub različnosti definicij pa lahko globalizacijo, v šali imenovano tudi »kokakolizacija«, 

razumemo kot širjenje poslovanja po celem svetu, ki ima za posledico integriranost 

proizvodnje in potrošnje. Gre torej za večdimenzionalen proces, ki vključuje politične, 

ekonomske in kulturne sestavine in za katerega je značilna internacionalizacija dejavnosti, 

globalna povezanost, proizvodnja enakih izdelkov za prodajo doma in v tujini ter večanje 

deleža tujih sestavin v lastnih proizvodih. Je posledica velikih tehnoloških sprememb, ki so 

omogočile hitrejši pretok blaga, kapitala, dela in informacij. Prav tako je posledica 

ustanavljanja mednarodnih finančnih, trgovinskih in pravnih institucij, konca hladne vojne in 

razširjanja ideje svobodne trgovine, ki je vzpodbudila odpravo trgovinskih ovir (Svetličič 

2004, 20). 
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2.1 Razvojni trendi globalizacije: globalizacija nekoč in danes 

Globalizacija je postala modna muha v devetdesetih letih, kar daje vtis, da gre za nekaj 

novega, do tedaj neznanega. Ta trditev seveda ne drži. Rizman (2008, 15) pravi, da so bile 

»vse inovativne in dinamične družbe na nek način kozmopolitanske«1
 in, da je globalizacija le 

nova beseda, ki skuša pojasniti nekaj, kar pod različnimi sopomenkami obstaja vsaj že tako 

dolgo kot kapitalizem. Globalizacija naj bi bila posledica liberalizacije in mednarodne 

trgovine, ki se je začela sredi 19. stoletja. Rizman (2008, 15) pravi tudi, da se je »zgodovina 

globalizacije začela s čezmejno trgovino na velike razdalje že pred krščanstvom in da je bila 

že zelo razvita, preden je Kolumb odkril novi svet. Trgovina, migracije, pretoki kapitala, 

tehnične spremembe in nastanek multinacionalnih korporacij so postopno le krepile 

ekonomsko integracijo.« Seveda globalizacija ni imela vedno enake vsebine. Začela se je s 

pretokom blaga, sledila pa je migracija delovne sile, kapitala, znanja in drugih integriranih 

pretokov (Rizman 2008, 15). 

2.2 Globalizacija v glasbeni industriji 

Globalizacija ima zelo velik vpliv na glasbeno industrijo predvsem zaradi hitrega in 

nenehnega razvoja informacijske tehnologije, kar dela okolje v panogi kompleksno in 

nestabilno. Ker imamo potrošniki radi raznolikost ponudbe in zaradi pretežno fiksnih stroškov 

v glasbeni dejavnosti, je želja vseh podjetij širjenje produktov k čim širši množici. 

Glasbene založbe vse bolj izgubljajo na pomenu, saj internet izvajalcem mogoča, da množice 

dosežejo brez posrednikov. Prav tako je vedno manj potrošnikov pripravljenih kupovati 

glasbo v fizični obliki, saj jo lahko brezplačno dobijo na spletu. Globalizacija je torej s 

pomočjo IKT povzročila, da lahko lokalno glasbo poslušajo uporabniki že v skoraj vsaki vasi.  

Medtem ko je imela globalizacija velik vpliv na ekonomski vidik glasbene industrije, pa na 

kulturnega v takšni meri ni vplivala. Ferreira in Waldfogel (2010, 4–5) na podlagi preučitve 

glasbenih lestvic
2
 med letoma 1960 in 2007 v 22 državah3

, ki predstavljajo kar 98 %
4
 

svetovnega glasbenega trga, menita, da je globalizacija pospešila širjenje in s tem poslušanje, 

podpiranje in kupovanje lokalne glasbe. V šestdesetih letih pa vse tja do osemdesetih je bilo v 

modi poslušanje tuje glasbe, kar pa se je spremenilo okoli leta 1985, ko je bilo razmerje med 

                                                 

1
 »Kozmopolitizem« je nazor, po katerem človek ne pripada posameznemu narodu, državi, ampak 

svetu kot celoti. (SSKJ 2014) 
2
 V vzorec so bile vzete različne glasbene lestvice (tedenskih top 20 pesmi, tedenskih top 100 pesmi, 

letnih top 100 pesmi), iz katerih je bilo skupaj zajetih 1.222.384 pozicij (pesmi) na lestvici.  
3
 Argentina, Avstrija, Avstralija, Belgija, Brazilija, Danska, Čile, Finska, Francija, Italija, Japonska, 

Kanada, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, 
Velika Britanija in ZDA.  
4
 Od 34 milijard skupnega prometa v letu 2003. 
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domačo in tujo glasbo 50 : 50. Danes je to razmerje že 70 : 30 v korist lokalne glasbe, k 

čemur so zagotovo pripomogle tudi zakonodaje različnih držav, ki določajo predvajanje 

domače glasbe na radijskih postajah (Ferreira in Waldfogel, 2010, 4–6). 

2.3 Vpliv globalizacije na razvoj glasbe 

Svet, v katerem živimo in ga zaznavamo, se premika hitreje, kot se je v preteklosti. Razvoj 

tehnologije je povzročil nastanek novega okolja, v katerem se spodbujajo delovanje, 

sodelovanje in interakcije na globalni ravni. Potreben je le obstoj medsebojnih interesov in 

(praktično) v trenutku se lahko povežemo in sodelujemo z osebami, ki živijo na drugem 

koncu sveta, tako poslovno kot za zabavo. S pomočjo globalizacije imamo več možnosti 

izbire storitev, izdelkov, ljudi, s katerimi bi sodelovali, kar posledično vpliva na nenehne 

spremembe naših želja in spodbuja raziskovanje okolja ter ustvarjalnost, ki sega čez meje 

domačega okolja. Vpliv globalizacije se čuti v vsaki panogi, kar velja tudi za glasbo in 

glasbeno industrijo.  

S pomočjo razvoja tehnologije so se v zadnjem desetletju metode ustvarjanja, snemanja, 

produkcije in distribuiranja glasbe spremenile, predvsem pa razvile, kot še nikoli prej. Procesi 

postajajo vedno bolj racionalni in finančno dostopni. Ne da bi zapustili svojo sobo ali studio, 

lahko poslušamo glasbo s celega sveta, se povežemo in delimo ideje z glasbeniki in ljudmi iz 

drugih držav, v nekaj minutah lahko pošljemo posnetke najboljšim svetovnim producentom 

ter z enim samim klikom glasbo delimo s svetom. Virtualni prijatelji po svetu, ki jim preko 

spleta ponudimo glasbo, lahko hitro postanejo oboževalci. Dejstvo je, da ima globalizacija v 

današnjem modernem svetu zelo pomembno vlogo za medčloveško interakcijo, saj so si ljudje 

bližje kot kadarkoli prej ne glede na razdaljo, ki jih ločuje. 

Vpliv globalizacije na razvoj glasbe lahko nazorno prikažemo z naslednjim primerom. S 

prijatelji smo prejšnje poletje obiskali glasbeni festival Peace&Love na Švedskem, kjer smo 

bili navdušeni nad glasbeno skupino Float Parade iz Južne Afrike. Skupina je pred kratkim 

izdala tudi ploščo na portalu Soundcloud. Na omenjeni spletni strani smo lahko prenesli pet 

njihovih pesmi in skupini poslali sporočilo preko spletne strani Twitter, kar smo delili tudi s 

svojimi sledilci.  
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Slika 1: Posredni prikaz globalizacije glasbene industrije 

Vir: IFPI, Digital Music Report, 2014. 
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Makovec Brenčič idr. (2009, 9) pravijo, da »mednarodno poslovanje predstavlja vse 

transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja, da bi se zadovoljili cilji posameznikov, 

podjetij, institucij, držav.« Transakcije se vršijo na različne načine, kot so izvoz, uvoz, TNI, 

vrsta pogodbenih oblik itd. Za naše preučevanje bo najpomembnejše e-poslovanje.  

Mednarodno poslovanje je dinamičen proces, ki se od poslovanja doma razlikuje v tem, da 

proces poteka preko meja domače države. Sodobna značilnost mednarodnega poslovanja so 

tudi spremembe – nenehno se spreminjajo posamezniki, podjetja, institucije in s tem tudi 

transakcije ter procesi mednarodnega poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 10–11). 

Pri samem procesu gre za internacionalizacijo podjetja – pojem, ki je tesno povezan z 

globalizacijo in, ki podjetjem omogoča iskanje virov preko svojih meja, širjenje proizvodnje 

in razvijanje trženjskih strategij na različnih trgih (Makovec Brenčič idr. 2009, 10–11). 

»Mednarodno poslovanje ali poslovanje med narodi, tudi poslovanje s tujino je vsebinsko zelo 

širok pojem vseh poslovnih aktivnosti in transakcij, ki potekajo preko meja domače, 

nacionalne države in njenega poslovnega okolja,« pravita Ruzzier in Kesič (2011, 11). Če 

hočemo govoriti o vsebini in značilnostih mednarodnega poslovanja, morata v tej aktivnosti 

sodelovati dve ali več držav sveta. 

Cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljevanje potreb posameznih držav, podjetij in vseh 

potrošnikov po svetu. Za zagotavljanje dolgoročnega in kvalitetnega zadovoljevanja potreb 

svetovnih potrošnikov, njihovega zadovoljstva in zvestobe je potrebno vse poslovne 

aktivnosti podjetja vključevati v mednarodno poslovanje. To pomeni celovito mednarodno 

raziskavo in razvoj izdelkov, njihovo načrtovanje in oblikovanje, proizvodnjo, distribucijo, 

trženjske, prodajne in poprodajne aktivnosti itd. Pojem mednarodnega poslovanja je mnogo 

širši od pojma mednarodne menjave, ki običajno opredeljuje le poslovne aktivnosti zunanje, 

mednarodne trgovine. Vključuje poslovanje v različnih političnih, regulatornih, pravnih, 

socioloških, kulturoloških, komunikacijskih, managerskih in poslovnih okoljih, ki se med 

seboj močno razlikujejo po različnih pričakovanjih in zavedanjih, vedenju, razumevanju, 

stopnjah doseženega gospodarskega razvoja, nakupnih in absorbcijskih sposobnostih, stopnji 

osveščenosti in razgledanosti potrošnikov ter njihovih pričakovanj. V primerjavi s 

poslovanjem na lokalnem trgu je mednarodno poslovanje veliko bolj zahtevno, naporno, 

kompleksno, dinamično, tvegano, a hkrati povezano tudi z večjimi izzivi in priložnostmi. 

Poslovanje v mednarodnem prostoru daje podjetjem, organizacijam, posameznikom in 

državam večje razsežnosti, širino in zahteva načrten sistemski pristop (Ruzzier in Kesič 2011, 

11–12). 

Stalne spremembe in negotovost so ena ključnih dejstev današnjega mednarodnega 
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poslovanja, saj se njegovi bistveni elementi in pogoji dnevno spreminjajo. Podjetja, 

organizacije, države in posamezniki se srečujejo z naraščajočim številom ponudnikov na 

svetovnem trgu, naraščajočo konkurenčnostjo celovitega poslovanja in dokaj nepredvidljivim 

tokom bodočega razvoja svetovnega gospodarstva. V mednaroden tržnem prostoru lahko 

dolgoročno uspejo le tisti, ki se v celoti zavedajo, da je kvalitetno obvladovanje 

mednarodnega poslovanja skupek različnih faktorjev, znanj, veščin, navad, običajev, 

značilnosti ter prilagajanja drugačnim potrebam in okolju ob razumevanju realnosti in 

spoštovanju različnosti in drugačnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 11–12). 

 

Slika 2: Abstraktni prikaz mednarodnega poslovanja 

Vir: Hiconnect, 2014. 

3.1  E-poslovanje 

Globalizacija v glasbeni industriji se je pojavila prav z razvojem informacijske tehnologije in 

telekomunikacij, ki se je začel proti koncu sedemdesetih in osemdesetih let. E-poslovanje in 

e-trgovina sta danes, v času globalne ekonomije, nujni sestavini poslovnih strategij podjetij in 

imata velik vpliv na ekonomski razvoj. Različne raziskave so pokazale, da zavoljo 

konkurenčnih pritiskov podjetja vse bolj prehajajo na elektronski način poslovanja (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 325–326). 

Napačno je razumevanje elektronskega poslovanja kot le izmenjavo podatkov med podjetji. 

Gre namreč za zahtevno celovito strukturno preobrazbo poslovanja, ki za uspešnost zahteva 

neprestano prilagajanje poslovanja ter inoviranje. Tako e-poslovanje podjetju omogoča 

preoblikovanje in izvajanje posla na čisto drugačen način, kar izboljša interakcije in poveča 

hitrost poslovanja ter zviša pričakovanja kupcev. Logična posledica je, da lahko e-poslovanje 
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tudi uniči podjetja, ki se ne uspejo prilagajati spremembam (Makovec Brenčič idr. 2009, 235–

326). 

Danes predstavlja internet za podjetje povečano zmogljivost raziskovanja in iskanja virov, 

manjše administrativne stroške, boljšo preglednost nad poslovnimi procesi, učinkovitejšo 

izmenjavo podatkov itd. Opazne koristi so tako npr. večji trg, na katerem lahko podjetje 

deluje, zmanjšanje stroškov (npr. ukinjanje tiskanja papirja), interaktivnost v smislu 

večsmerne komunikacije s porabnikom, hitrost storitev, možnost prilagajanja kupcu. Po drugi 

strani pa koristi uživajo tudi potrošniki: udobnost nakupa, dostopnost informacij in zato 

možnost ugodnih nakupov. Ne nazadnje prinaša e-poslovanje tudi družbene koristi, kot so 

lažja uporaba javnih storitev, izboljšanje kakovosti življenja itd. (Makovec Brenčič idr. 2009, 

235–236). 

Največja ovira, s katero se podjetje srečuje pri e-poslovanju, pa je tveganje, ki se navezuje na 

vrsto nakupa, izdelek in tržno pot. Možne so tudi ovire na novih e-tržnih poteh, 

neusposobljenost ljudi za upravljanje s tehnologijo, manj medčloveških interakcij ipd. 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 328–333). 

3.2 Mednarodno poslovanje v glasbeni industriji 

Največje glasbene založbe v svojem poslovanju poudarjajo predvsem lokalni pristop – svoje 

poslovne aktivnosti v vsaki državi prilagajajo glede na okuse poslušalcev, na katere vpliva 

drugačno okolje posameznih držav. Tako svetovne glasbene založbe izbirajo glasbo 

upoštevajoč preference poslušalcev in nacionalno glasbo določene države.  

Največje svetovne glasbene založbe, kot so Sony, Universal in Warner, delujejo po skoraj 

celemu svetu, kar pomeni, da je njihov trg velik in raznolik. Po eni strani spremljajo in 

vključujejo domače izvajalce v posameznih državah, po drugi strani pa lahko na radijskih 

postajah na vseh koncih sveta slišimo isto aktualno pesem. Vedno bolj pogost je pojav 

manjših nišnih založb in glasbenikov, ki svojo glasbo objavijo prek spleta in jo delijo s celim 

svetom. 

Seveda gre pri mednarodnem poslovanju vsekakor omeniti tudi koncerte, katerih organizacija 

se od države do države razlikuje predvsem zaradi različnih predpisov in običajev (npr. 

omejitev decibelov ozvočenja, ure koncertov, davki, cena vstopnic). Še več, od leta 2001 so 

varnostni predpisi zelo poostreni, kar še dodatno otežuje samo organizacijo.  
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4 GLASBENA INDUSTRIJA 

Gre za t. i. kreativno industrijo, ki vsebuje primarno umetniške (kulturne) in ekonomske 

sestavine. Glasbo torej primarno razumemo kot izražanje umetnikov ter kot komercialno 

industrijo, ki piscem, skladateljem, izvajalcem, managerjem, založbam itd. prinaša milijarde 

evrov prihodkov (Throsby 2002, 2). 

Glavni udeleženci v glasbeni industriji so tako umetniki (pisci in izvajalci glasbe), managerji 

oz. agenti, glasbene založbe in producenti, združenja za zaščito glasbenih avtorskih pravic 

(npr. SAZAS), prodajalci na debelo in drobno (CD-jev, kart za koncerte itd.), »porabniki« 

glasbe (npr. ustvarjalci filmov, oglasov) in pa končni potrošniki (Throsby 2002, 2). 

Določitev tržnih segmentov v glasbeni industriji je vse prej kot enostavna, saj so meje med 

posameznimi zvrstmi vse bolj zabrisane. Najbolj opazna je ločitev med popularno oziroma 

sodobno in klasično glasbo; za slednjo lahko povemo, da predstavlja le 4 % agregatne prodaje 

na svetovnem trgu (Throsby 2002, 3). 

4.1 Zgodovina glasbene industrije 

Glasbena industrija je prisotna od nekdaj, saj so ljudje že vrsto let pripravljeni plačevati za 

obiskovanje koncertov, glasbeniki pa za zapise glasbe v različnih oblikah. V preteklosti je 

večina glasbenikov živela ravno na račun nastopanja. V 19. stoletju, pred pojavom fonografa 

in kasneje gramofonske plošče, so založbe služile s prodajo glasbe v obliki notnih zapisov 

(Smith, 2012). 

Glasba v fizični obliki se je pojavila na nosilcu zvočnega zapisa z izumom fonografa leta 

1877, za katerega je zaslužen Thomas Alva Edison. To je bila prva mehanska naprava, ki je 

lahko posnete zvoke tudi reproducirala (Golič 2002, 223–237). S sposobnostjo snemanja 

glasbe pa je nastala t. i. industrija posnete glasbe. Deset let po izumu fonografa je sledil še 

prvi prototip gramofona, ki ga je izdelal Emile Berliner. Poleg omenjenega pa je izdelal tudi 

negativ cinkove plošče, prevlečene z voskom, ki je služila kot matrica za izdelavo 

gramofonskih plošč – prvotno iz gume, nato pa iz vinila (Wicke 1997, 34). Glasbena 

industrija oziroma takratno glasbeno založništvo je doživelo pravi razcvet leta 1900, 

zahvaljujoč se ravno izumu gramofonske plošče. Victor, Columbia in Edison so trije 

proizvajalci, ki so si lastili patent s pripadajočo tehnologijo in tako več kot petnajst let 

uspešno preprečevali konkurenco (Golič 2002, 223–237). 

Na glasbeno industrijo je imel močan vpliv tudi razvoj radia. Ta se je začel v ZDA, ko je bila 

leta 1919 z nakupom podjetja American Macron ustanovljeno podjetje Radio Corporation of 

America (RCA). Macron se je ukvarjal z brezžičnimi radijskimi oddajniki. Trženje in širjenje 

radia s strani podjetja RCA je tako že v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja povzročilo 
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razmah radijskih sprejemnikov na več kot milijon enot. V Nemčiji so radijske frekvence 

začele oddajati leta 1923, kmalu zatem pa tudi v drugih velikih mestih po Evropi. Brezžično 

predvajanje glasbe prek radia je omogočalo veliko boljšo kakovost predvajanja, kot so jo 

omogočale plošče, poleg tega pa je bilo komercialno predvajanje v primerjavi s takratnimi 

nosilci zvoka brezplačno. Tako pojav radia kot takratna gospodarska kriza v ZDA sta 

povzročila velik padec prodaje gramofonskih plošč – za kar 5/6. Preživela so le nekatera 

največja podjetja in založbe, veliko pa jih je propadlo (Morton, 2006). Pojav radia je 

povzročil precejšnjo zaskrbljenost tudi med imetniki avtorskih pravic, predvsem ko so lastniki 

radiev začeli radijski program prodajati. V ZDA so zato skladatelji, avtorji, izvajalci in 

založniki kmalu po pojavu radia ustanovili združenje za zaščito avtorskih in izvajalskih pravic 

– American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Gre za združenje 

različnih akterjev glasbene industrije, ki se niso strinjali, da lahko radii njihovo glasbo 

predvajajo brezplačno, zato so zahtevali plačilo za predvajalne pravice katerekoli zaščitene 

skladbe. Nekaj let kasneje se je pojavilo tudi konkurenčno združenje Broadcast Music, Inc 

(BMI), ki je združevalo večino takratnih črnskih skladateljev in izvajalcev, glasbenike 

delavskega razreda in nepopularne izvajalce.  

Leta 1941 je ASCAP zaradi spora prepovedala predvajanje glasbe izvajalcev, ki so bili v njej 

združeni, in radijskim postajam, kar je izkoristilo združenje BMI; takoj zatem je namreč 

radiem ponudilo glasbo svojih izvajalcev. Izvajalci, ki so bili člani BMI, so tako dobili 

priložnost snemati v takrat dragih glasbenih studiih, postajali pa so tudi vse bolj prepoznavni, 

saj se je njihova glasba neprestano predvajala na radijskih postajah. »Bili so gonilna sila 

povojnega vzpona glasbene industrije,« pravi Golič (2002, 223–237). 

V tridesetih in v začetku štiridesetih let sta nemški podjetji AEG in I.G. Farben nenehno 

izboljševali tehnologijo magnetnih snemalnikov, ki so tako leta 1945 postali osnova za 

snemanje kvalitetnih studijskih posnetkov. Njihova uporaba je kmalu pripeljala do revolucije 

v izdelavi posnetkov in plošč ter filmske glasbe. Novost so lahko potrošniki v obliki 

visokokvalitetne nove elektronske predvajalne opreme našli na policah več trgovin. Leta 1948 

in 1949 sta družbi The Victor in Columbia začeli prodajati nove, 45-RPM-plošče, namenjene 

posameznim pesmim, in Long Play plošče (LP), namenjene celotnim albumom. Nova 

tehnologija je tako zaznamovala novo obdobje predvajalnikov plošč za domačo uporabo. 

Prodaja se je izboljšala tudi zaradi takrat vse bolj popularnih juke-boxov, ki so za predvajanje 

imeli na voljo veliko število plošč, ki so se menjale v povprečju vsak teden (Morton, 2006). 

V tem obdobju je v glasbeno industrijo vstopilo veliko neodvisnih založb. Večina jih je 

delovala tako, da so promovirale regionalne izvajalce in glasbene žanre. Dve od teh založb sta 

bili tudi Chess Records in Sun Records, ki sta postali popularni s prodajo plošč črnskega žanra 

rhythm and blues (R&B), ki je med mladimi poslušalci v Združenih državah postal velik hit. 

To je pripeljalo do vzpona rock'n'rolla in njegove največje ikone – Elvisa Presleyja. Z 

njegovim pojavom se je industrija pričela intenzivno posvečati mladini ter tako spremenila 
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smernice dotedanjih usmeritev v poslu. Njegova glasba je bila mednarodno usmerjena, 

prodaja plošč je podrla vse dotedanje rekorde, promoviral pa se je z nastopi v živo. Kmalu po 

pojavu Elvisa je v Veliki Britaniji skupina The Beatles doživela prav tako velikanski uspeh, ki 

je za posledico imel množično internacionalno prodajo albumov. The Beatles so prva 

glasbena skupina, ki je s pisanjem in izvajanjem svojih pesmi ustvarila nov uspešen poslovni 

model (Morton, 2006). 

Ko so nekateri bogati posamezniki ugotovili, kako donosen posel je prodaja plošč, se je zgodil 

velik priliv sredstev v samo industrijo, ki so omogočila nastopanje glasbenikov na večjih 

odrih in s tem tudi nov način oglaševanja lastnih storitev, drastično povečanje proizvedenega 

števila plošč in sklepanje vse več pogodb z nadobudnimi glasbeniki (Smith, 2012). 

4.2 Nove tehnološke spremembe v glasbeni industriji 

Kombinacija visoko kvalitetnih zapisnikov in predvajalnikov glasbe, rast svetovnega 

gospodarstva in popularnost rock glasbe je povzročila rekordno rast tako v glasbeni kot v 

elektronski industriji. Samo v ZDA se je prodaja fonogramov povečala iz 600 milijonov USD 

v letu 1960 na 1,2 milijarde v letu 1970. Tako največje založbe (Columbia, RCA Victor, EMI) 

kot tudi manjše (Capitol, Atlantic, Motown in Elektra) so občutile močan porast prodaje 

svojih storitev (Morton, 2006). 

Nekaj vrst prenosnih predvajalnikov glasbe se je pojavilo že takoj po 2. svetovni vojni, 

preobrat pa se je zgodil, ko je leta 1979 Sony na tržišče poslal prenosni predvajalnik kaset 

Walkman. Ta je postal najbolj prodajan artikel potrošniške elektronike. Kasete so s tem 

postale zelo popularne in so iz trga izrinile LP-plošče, ki so sicer prevladovale kot oblika 

predvajalnika glasbe za domačo uporabo vse do leta 1990. Založbe so se začele osredotočati 

na izdajo kaset, medtem ko so na LP-ploščah izdajali samo še najbolj priljubljene in prodajane 

albume (Morton, 2006). 

CD (compact disc) sta razvili podjetji Sony in Philips. Gre za optični disk, ki je ugledal luč 

sveta leta 1982. Razvit je bil za shranjevanje digitalnega zvočnega zapisa. Studii so iz 

običajnih studijskih trakov presnemavali glasbo na digitalni trak, katerega so nato uporabili za 

zapisovanje zgoščenk. Zaradi visokih cen zgoščenk in CD-predvajalnikov je bila na začetku 

prodaja zelo nizka. Z leti so se cene zniževale in zgoščenke so nadomestile LP-plošče in 

kasete. Doba analognih nosilcev zvočnega zapisa se je tako končala (Morton, 2006). 

V devetdesetih letih je bila glasbena industrija v razcvetu. Prodaja je bila zelo visoka, saj so 

ljubitelji glasbe svoje »vinilke« in kasete nadomeščali s CD-ji. Med letoma 1991 in 1999 je 

število prodanih zgoščenk poskočilo iz 997,5 na kar 2,4 milijona enot, kar je predstavljalo 

okoli 70 % vseh prodanih enot (Šarac 2002, 15). V letu 1999 je prihodek od prodaje glasbe v 

ZDA dosegel rekordnih 14,6 milijarde dolarjev. Leto kasneje je prodaja sunkovito padla. 
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Strokovnjaki so ocenili, da je do drastičnega upada prišlo zaradi popularizacije digitalne 

glasbe in njene množične izmenjave, ki se je začela leta 1999 s pojavom peer-to-peer (P2P) 

omrežij. 

MTV in videospoti 

Pomembno vlogo v rasti glasbene industrije je odigral tudi razvoj televizije kot medija v 

šestdesetih letih, ki je pripeljal do povpraševanja po vizualni komponenti v glasbi. Zadovoljili 

so ga videospoti. Prvega je kreiral Richard Lester, režiser filma skupine The Beatles – A Hard 

Day's Night. Can't buy me love je tako prva pesem v zgodovini glasbe, ki je dobila video 

prispodobo. Videospoti so skozi leta postajali vedno bolj popularni, saj se je za snemanje le-

teh odločalo vse več glasbenikov in glasbenih skupin, televizije pa so jih vse pogosteje 

predvajale. Veliko izvajalcev iz osemdesetih let prejšnjega stoletja (Madonna, Duran Duran) 

lahko velik del svojega uspeha pripiše ravno kvalitetni izdelavi in privlačnosti videospotov. 

Eden izmed zgodovinsko najpomembnejših marketinških pridobitev je zagotovo TV-program 

MTV, ki je v ZDA pričel oddajati leta 1981 in je bil namenjen predvajanju glasbe 24 ur na 

dan (Morton, 2006). 

4.3 Pojava Napsterja in peer-to-peer omrežja 

Konec prejšnjega tisočletja in na začetku obdobja .com je bilo zabeleženih veliko neuspešnih 

poskusov ustvarjanja internetnih glasbenih podjetij. Založbe so začele s poskusno distribucijo 

glasbe in promocijo glasbenih projektov preko interneta, vendar zelo omejeno, saj so sprva 

videle internet kot grožnjo in ne kot priložnost za izgradnjo novih poslovnih modelov. 

Digitalna revolucija v glasbeni industriji se je nedvomno začela s pojavom peer-to-peer 

omrežja, ki ga je uvedel Napster. P2P je vrsta decentraliziranega in porazdeljenega omrežja, 

ki označuje omrežje enakovrednih računalnikov, kar pomeni, da uporabniku omogoča dostop 

do vsebine, ki je dana na voljo na drugem računalniku. Odjemalec P2P je obenem tudi 

strežnik, ki datoteko ponuja. »Tako delovanje omogoča interaktivno komunikacijo med vsemi 

vpletenimi na horizontalni ravni.« Sistem omogoča vzpostavljanje povezav in dostop do 

datotek iz več virov hkrati, datotek pa ni možno locirati, saj jih sistem razbije na več delov, ki 

se pretakajo po omrežjih (Majstorović 2007, 26).  

Ustanovitelja Shawn Fanning in Sean Parker sta se odločila ustanoviti samostojno peer-to-

peer omrežje, preko katerega poteka zelo enostavna izmenjava datotek, najpogosteje v obliki 

MP3. P2P-omrežje Napster temelji na ideji o graditvi porazdeljene zbirke podatkov, kar 

pomeni, da lahko vsak uporabnik nameni nekaj prostora na svojem disku za skupno rabo 

datotek. Ob ustanovitvi leta 1999 so že obstajala različna omrežja, ki so omogočala 

distribucijo datotek prek interneta, kot so IRC, Hotline, Usenet. Napster se je za razliko od 

omenjenih posvetil predvsem glasbenim datotekam z uporabniku prijaznim vmesnikom in 
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tako ljubiteljem glasbe omogočal razmeroma enostavno prenašanje pesmi ter albumov, ki so 

bili drugače težko dosegljivi (starejše pesmi, neizdani posnetki, neuradni koncertni posnetki 

ipd.). Veliko uporabnikom se je zdelo upravičeno, da so si prenesli tudi digitalno verzijo 

nekega posnetka, če so jo v preteklosti že kupili na LP-plošči ali kaseti. Seveda pa je bilo tudi 

veliko drugih uporabnikov, ki so preprosto uživali v piratskem prenašanju in brezplačnem 

nalaganju glasbe. Vsak uporabnik se je moral prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, 

nato pa je lahko po svoji volji naredil želeno kompilacijo pesmi in jo zapekel na zapisljive 

CD-je brez plačila licenčnine založbam (Aspray 2008, 468–473). 

Na samem vrhuncu svojega delovanja je imel Napster okoli 80 milijonov uporabnikov. 

Podjetje se je po dveh letih delovanja že znašlo v pravnih težavah zaradi kršitve avtorskih 

pravic (Lessig 2005, 84.) Medtem ko je RIAA (Recording Industry Association of America) 

dobila tožbo proti Napsterju in se ukvarjala z ukinitvijo tega, so se že pričela pojavljati 

številna nova omrežja z uporabo podobne ali boljše različice omrežij P2P. Te so začele 

gostovati na decentraliziranih strežnikih in se tako izognile pravni ranljivosti, ki je bila razlog 

za ukinitev Napsterja. Najbolj popularni P2P-omrežji sta tako postali Gnutella in Kazaa. 

RIAA je nato začela vlagati tožbe proti posameznikom, ki so uporabljali P2P-programe, in 

sicer zaradi ilegalnega deljenja datotek. Kljub učinkovitosti v boju proti glasbenemu piratstvu 

ga je bilo nemogoče popolnoma zatreti, saj se je tehnologija konstantno izboljševala. RIAA je 

danes še vedno pozorna na piratstvo in P2P-izmenjavo datotek kot tudi na druge načine 

piratstva, ki se nenehno izboljšujejo v vedno težje izsledljivih oblikah (Aspray 2008, 468–

473).  

4.4 Piratstvo v glasbeni industriji 

Gre za fenomen človeku nepredstavljivih razsežnosti, ki je na pomenu začel pridobivati od 

pojava Napsterja naprej. Samo med letoma 2004 in 2009 je bilo nelegalno prenesenih okoli 

30 milijard pesmi. Raziskava IPI-ja (The Institute for Policy Innovation) je postregla z 

zanimivimi podatki, da je letna izguba prihodkov glasbene industrije v ZDA zaradi piratstva 

ocenjena na 12,5 milijarde USD, število delovnih mest se posledično v povprečju zmanjša za 

70.000, plače pa so zaradi omenjenega za skupno 2 milijardi USD nižje (Siwek, 2007).  

IFPI ocenjuje, da je v letu 2012 kar tretjina uporabnikov svetovnega spleta še vedno ilegalno 

prenašala glasbo na svoje računalnike. V boju proti piratstvu so bili do sedaj najbolj uspešni 

posegi petih evropskih držav, ki so preprečile dostop do v Evropi najbolj uporabljanega 

portala Pirate Bay, kar je imelo v letu 2012 za posledico 69 % padec izmenjave datotek preko 

omenjene strani (IFPI, 2013). V Franciji in Novi Zelandiji so oblasti sprejele zakon, da 

morajo ponudniki spletnih vsebin uporabnike ob nelegalni izmenjavi datotek opozoriti s 

spletnim obvestilom na morebitne sankcije, če bodo s početjem nadaljevali. Od sprejetja 

zakona v Franciji septembra 2010, katerega sankcije ob ponavljajočih se kršitvah 

predvidevajo omejitev dostopa do spleta s strani ponudnika internetnih vsebin za obdobje od 1 
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meseca do 2 let, je uporaba P2P-omrežij upadla za 27 %. V Novi Zelandiji predvideva zakon, 

sprejet avgusta 2011, globo do višine 15.000 USD; do leta 2013 je uporaba takih portalov 

padla za 19 % (IFPI, 2014).  

Usmerjenost k zmanjševanju piratstva je napovedala tudi organizacija Google, ki je algoritem 

iskanja spremenila tako, da se spletne strani, ki ponujajo nelegalen prenos datotek, ob vpisu 

iskalnega pojma ne pojavijo na vrhu seznama (IFPI, 2013). Kljub obetavnim napovedim pa je 

RIAA (2013) v svojem poročilu razkrila, da Googlova prilagoditev ni bila uspešna, saj se je v 

98 % primerov taka spletna stran še vedno pojavila na prvi strani iskalnega seznama. Je pa 

Google julija 2011 uspešno uvedel možnost odstranitve rezultatov iskanja zaradi avtorskih 

pravic, ki lastnikom avtorskih pravic in organizacijam za poročanje omogoča prijavo kršitev 

in vlogo zahtevka za odstranitev vsebine ali povezav, s katerimi so bile kršene njihove 

pravice. Organizacija tako vsako prejeto prijavo obravnava v roku šestih ur, izpolni pa le 

upravičene. Google je od junija 2011 do danes ugodil kar 95 % vseh prijav (Google, 2014). 

K zmanjševanju piratstva lahko veliko prispevajo tudi velike blagovne znamke, tako da 

ukinejo financiranje tovrstnih spletnih strani, saj je po navadi to njihov edini vir dohodka. 

Svoje prispevajo tudi svetovni giganti na trgu plačilnega prometa, kot so Paypal, Mastercard 

in Visa, ki svojih storitev na spletnih straneh, ki omogočajo nelegalen prenos datotek, ne 

ponujajo (IFPI, 2013). Zanimiv pristop k osveščanju vpliva piratstva na celotno industrijo je 

ubrala tudi organizacija UK Music, ki je v začetku februarja 2014 ustvarila mobilno aplikacijo 

Music Inc. Gre za igro, v kateri ima uporabnik vlogo producenta v novoustanovljeni glasbeni 

založbi, ki išče še neuveljavljene glasbenike in jih poskuša promovirati in prodati njihove 

plošče. Namen igre je prikazati, koliko sredstev in napora je potrebnega za uspešno 

poslovanje naložb, kar naj bi uporabnika odvrnilo od nezakonitega prenašanja glasbe (UK 

Music, 2014). 

4.5 I-Tunes in zakonita digitalna distribucija  glasbe 

Že v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo zaznati veliko neuspešnih 

poskusov ustvarjanja poslovnega modela za digitalno distribucijo glasbe. Veliko podjetij jo je  

izvajalo nezakonito in v nasprotju z zakonom Digital milennium Copyright Act (DMCA), 

ostala podjetja, ki so bila predvsem subscription distributors, pa so lahko preživela, a njihove 

storitve niso bile množično uporabljane. Težavo je predstavljalo tudi dejstvo, da so bili 

potrošniki navajeni glasbo kupovati, ne pa si je sposojati. Založbe, ki so bile še vedno 

zaskrbljene zaradi avtorskih pravic, so tako za izposojo ponujale omejen izbor pesmi, zato se 

večina potrošnikov ni odločila za plačevanje naročnine (Aspray 2008, 473–475). 

Hitro rastoče računalniško podjetje Apple je pod vodstvom vizionarja in izumitelja Steva 

Jobsa kmalu izkoristilo luknjo na trgu in doseglo zakonito digitalno distribucijo glasbe, a ne z  

zaračunavanja naročnin, temveč s prodajo glasbe v digitalni obliki. V vodstvu založb so bili o 
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novem načinu distribucije glasbe skeptični in o produktu niso vedeli veliko, a jih je Jobs s 

svojimi pogajalskimi sposobnostmi uspel prepričati, da so z Applom podpisale pogodbe o 

prodaji glasbe. Založbe so se takrat spopadale z nenehnim padanjem prodaje predvsem zato, 

ker so se preveč ukvarjale s preprečevanjem piratstva in ilegalne prodaje glasbe in se niso 

osredotočale na iskanje novih načinov za njeno digitalno distribucijo, kar je začelo škodovati 

ugledu založb med potrošniki (Aspray 2008, 473–475). 

Jobs je založbe opozoril tudi o neučinkovitem copy management sistemu, ki ga je uvedel 

zakon Audio Home Recording ob ugotovitvi, da je tudi podjetje Apple žrtev piratstva in 

nezakonite distribucije nekatere programske opreme (Aspray 2008, 473–475).  

Takrat je bil Apple Music Store, vzpostavljen aprila 2003, na voljo samo uporabnikom 

Applovih računalnikov, ki so predstavljali zgolj 5 % trga, zato so nekatere založbe Jobsovo 

zavzemanje razumele le kot eksperimentiranje z digitalno glasbo. Warner in Universal sta bili 

prvi dve založbi, ki sta pristali k sodelovanju, kmalu zatem pa so se pridružile tudi vse ostale 

pomembnejše založbe. Po pričetku sodelovanja z založbami je Apple v trgovini iTunes začel 

prodajati posamezne pesmi po 99 centov in albume po 9,99 USD (brez kakršnekoli 

naročnine), uporabniki pa so lahko izbirali med več kot 200.000 skladbami. Do pomembnejše 

prelomnice je prišlo oktobra 2003, ko je aplikacija iTunes postala na voljo uporabnikom 

osebnih računalnikov. Do decembra 2003, torej v manj kot letu dni od ustanovitve trgovine, je 

iTunes prodal že 20 milijonov pesmi (Aspray 2008, 473–475). 

Jobsu se je uspelo pogoditi za relativno svobodno upravljanje z digitalnimi pravicami, saj 

lahko potrošnik posluša 30-sekundni vzorec vsake skladbe, predvaja skladbe na iPodu in 

Applovem računalniku ter zapeče neomejeno število CD-jev. Samo v prvem tednu je iTunes 

prodal več kot milijon pesmi (Aspray 2008, 473–475). 

Zakaj je Applu uspelo prodreti na trg distribucije digitalne glasbe, ko pa je ogromno podjetij 

kljub neštetim poskusom beležilo le neuspehe? Njegova prva prednost pred konkurenti je bila 

enostavnost njegovih produktov, kar je omogočalo dostopnost in uporabo vsem generacijam. 

Največ zaslug pa ima zagotovo njegova inovativnost, začenši z revolucionarnim MP3- 

predvajalnikom glasbe iPod. Kakovosten inženiring, moderen dizajn in enostavnost uporabe 

je Applu omogočalo prodajo omenjenih MP3-predvajalnikov po višjih cenah od konkurentov, 

ki so svoje izdelke prodajali s skoraj ničnim dobičkom. Po drugi strani pa je Apple prihodke 

izgubljal z iTunes trgovino, saj je 65 od skupno 99 centov od vsake prodane skladbe pripadalo 

založbam, 25 centov pa so stali stroški bančnih provizij in posodabljanja programske opreme. 

Applova prednost pred podjetji, specializiranimi za digitalno distribucijo glasbe, je bila 

kombinacija prodaje digitalne glasbe skupaj s predvajalniki iPod. Apple je z vsemi svojimi 

produkti začel novo poglavje v glasbeni industriji, ki podira meje razumnega še danes 

(Aspray 2008, 473–475). 
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Medtem ko je Apple uspešno pridobival vse več novih uporabnikov, založbe niso bile v celoti 

zadovoljne s sporazumom. Vodstva družb so Jobsa prisilile k ukinitvi enotnih cen za vse 

pesmi, predvsem so se zvišale cene pesmi znanih izvajalcev. Uspeh založb pa ni bil 

stoodstoten, saj Jobs cen ni želel preveč dvigniti, izguba posla pa bi za založbe pomenila 

preveliko izgubo dohodkov. Kompromis je bila tako uvedba tristopenjskega cenovnega 

modela, kjer so najbolj popularne pesmi stale 1,29 USD, kljub temu da so založbe veliko 

izgubljale zaradi trenda upadanja prodaje CD-jev (Aspray 2008, 473–475). 

V letu 2013 je Apple naznanil, da je bilo od ustanovitve prodanih že neverjetnih 25 milijard 

pesmi, kar podjetje postavlja na položaj največjega svetovnega prodajalca glasbe vseh časov.  

Enako velja za trgovino iTunes, ki predstavlja največjo zbirko pesmi na svetu, saj je bilo leta 

2012 v njej na voljo že več kot 26 milijonov pesmi. Istega leta je podjetje, ki se ukvarja z 

raziskavami trga, NPD Group, izvedlo raziskavo trga glasbene industrije, v kateri je 

ugotovilo, da je kar 64 % nakupov glasbe v digitalni obliki potekalo preko spletne trgovine 

iTunes (Aspray 2008, 473–475). 

Uspeh Appla je vzpodbudil zanimanje za digitalno prodajo glasbe pri drugih svetovno znanih 

multinacionalkah, kot sta Amazon in Google, hkrati pa stimuliral majhna podjetja k večji 

inovativnosti in prodaji ter k ustvarjanju uspešnih poslovnih modelov prodaje digitalne 

glasbe. Med njimi je majhno podjetje Beatport, ki je uspeh doživelo s prodajo plesne 

elektronske glasbe ter obsežno zbirko pesmi tega žanra, ki jih v trgovini iTunes ni mogoče 

kupiti (BeatPort.com). Švedsko podjetje Spotify, ki se od ostalih ponudnikov razlikuje po 

vključitvi socialnih funkcij v svoj poslovni model, pa je ustvarilo naročniški model, ki se 

lahko primerja z velikostjo iTunesov (Salmon, 2009). 

4.6 The Big Three - Universal, Sony in Warner 

Kljub temu da so se prihodki v glasbeni industriji v zadnjih dveh desetletjih zelo znižali, 

globalni glasbeni trg sestavlja močan oligopol. Gre za tržne okoliščine, pri katerih na trgu 

prevladuje le nekaj podjetij, ki imajo večinski del proizvodnje in distribucije, preko trženja pa 

globalni vpliv na to, katera glasba bo prišla do ušes poslušalcev in kakšni bodo glasbeni 

trendi. Vsaka od največjih glasbenih založb ima močno infrastrukturo, ki nadzoruje vsa 

področja glasbene industrije – od proizvodnje in distribucije do trženja in promocije (Lule, 

2012). 

Med letoma 1950 in 1980 so bili glavni igralci na trgu glasbene industrije številne velike in 

manjše neodvisne založbe. Sčasoma so večje založbe začele odkupovati uspešne neodvisne 

založbe, nato pa so se začeli prevzemi med največjimi založbami. Že konec devetdesetih let je 

praktično celoten tržni delež zavzemalo le še šest večjih založb: Warner, Universal, Sony, 

BMG, EMI in Polygram. V letu 1998 je Universal pridobil Polygram, šest let kasneje pa sta 

moči združili še Sony in BMG. Kasneje je Sony odkupil BMG in postal 100 % lastnik 
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podjetja. Tako so nekaj časa v glasbeni industriji prevladovale štiri založbe, tako imenovane 

The Big Four: Sony Music Entertainment, Universal Music Group, EMI in Warner Music 

Group (Lule, 2012).  

Leta 2012 je delež založbe EMI kupila Universal in sedaj trg obvladujejo tri velike založbe. 

Kot je razvidno iz preglednice 1, je njihov globalni tržni delež okoli 90 %. 

Preglednica 1: Svetovni tržni delež glasbenih založb  

 

Vir: Music Industry Metrics, 2013 

Sony Music Entertainment 

Sony Music Entertainment je ameriška glasbena založba v lasti podjetja Sony Corporation of 

America, ki je podružnica japonskega konglomerata Sony Corporation. Leta 2004 je del 

založbe Sony Music Entertainment združil moči z nemškim BMG-jem in nastal je Sony BMG. 

Skupno vlaganje je bilo odgovor na premagovanje slabe maloprodaje, vse bolj popularne 

spletne izmenjave datotek in ostre konkurence različnih medijev. Neodvisne glasbene založbe 

so nasprotovale združitvi v Evropi z utemeljitvijo, da bi to ustvarilo neravnovesje na trgu, 

vendar je Evropska komisija ugodila odločitvi in konsolidacijo omogočala. Tako je Sony leta 

2008 postal 50 % lastnik založbe BMG, danes pa ima drugi največji svetovni tržni delež 

(Lule, 2012). 
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Slika 3: Logo podjetja Sony Music Entertainment 

Vir: Sony Music, 2014. 

Warner Music Group 

Založba, ustanovljena leta 1958, se je prvotno imenovala Warner Bros Records. Med 

šestdesetimi in sedemdesetimi leti je podjetje s prevzemi pomembnih založb, med njimi  sta 

bili tudi Elektra in Atlantic Records, pridobivalo tržni delež. Tako kot pri drugih največjih 

založbah so se prihodki drastično zmanjšali s pojavom spleta in brezplačno izmenjavo 

podatkov (peer-to-peer omrežij). Warner je bil privatiziran leta 2011, ko ga je kupilo podjetje 

Access Industries. Založba danes zaposluje 4.000 ljudi v več kot 50-ih državah in je tretja 

največja glasbena založba na svetu (Lule, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Logo podjetja Warner Music Group 

Vir: Warner Music Group, 2014. 

Universal Music Group 

Največja založba na svetu si je prvo mesto pridobila, ko sta se leta 1998 združile PolyGram in  
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Universal. Obe založbi sta imeli pred tem v lasti veliko število hčerinskih družb in zasedali 

velik del trga. Universal je od leta 2006 v lasti francoskega mednarodnega medijskega 

podjetja Vivendi. Ob nakupu dveh britanskih založb v 2007 je Universal postal tarča kritik 

ostalih tržnih igralcev, saj naj bi bil z nakupom zelo blizu monopola v glasbeni industriji. Leta 

2012 je založba kupila še del založbe EMI (Lule, 2012). 

 

 

Slika 5: Logo podjetja Universal Music Group 

Vir: Universal Music Group, 2014. 

Neodvisne založbe 

Vse ostale neodvisne založbe, ki niso del »skupine« The Big Three ali pod njihovim okriljem, 

skupno imenujemo »Indie založbe«. Sem spadajo tako majhne neprofitne založbe kot tudi 

večje in mednarodno znane. Zanje je značilno, da ponujajo glasbo, ki je manj komercialno 

razširjena in eklektična5
 kot glasba največjih založb. Neodvisne založbe so v zgodovini 

glasbene industrije odigrale veliko vlogo. Ena najpomembnejših je bila zagotovo Sun 

Records, ki je imela pomembno vlogo v času razvoja rock'a'roll in country glasbe, saj je 

izdajala plošče izvajalcev, kot so Elvis Presley, Jerry Lee Lewis in Johnny Cash (Lule, 2012). 

Čeprav neodvisne založbe velikokrat podležejo založbenim velikanom, imajo nekaj prednosti. 

Majhnost jim omogoča, da se na trende odzovejo veliko hitreje kot velika podjetja, to pa jim 

dovoljuje, da nastajajoče glasbene trende posnemajo in jih hitro uvedejo na trg. Čeprav ne 

                                                 

5
 »Eklekticizem« pomeni prevzemanje in spajanje različnih sistemov, pogledov, ugotovitev (SSKJ 

2014). 
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morejo konkurirati z močno distribucijo in promocijo velikih založb, se lahko osredotočijo na 

določene tržne niše in izkoriščajo regionalne trende. Krajša in enostavnejša pot od ustvarjanja 

glasbe do njene promocije in distribucije je lahko bistvena za umetnika, ki hoče ohraniti 

izvirno sporočilo glasbe (vizijo). Iz tega razloga mnogi umetniki raje delajo z neodvisnimi 

založbami, saj verjamejo, da je končni izdelek bolj avtentičen. Enak argument zagovarjajo 

tudi njihovi oboževalci, ki zaupajo tistim založbam, ki tržijo le eno zvrst glasbe ter so zveste 

zvoku in glasbenem stilu (Lule, 2012). 

4.7 Nabavna veriga v glasbeni industriji 

Tradicionalna nabavna veriga, prikazana v spodnji preglednici, se v glasbeni industriji skoraj 

celo stoletje ni bistveno spreminjala. Najpomembnejše člene med izvajalcem in potrošnikom 

so predstavljale glasbene založbe, distributerji in prodajalci na drobno. Vsak posrednik je 

seveda pomenil dodaten strošek, kar je imelo za rezultat višjo ceno končnega produkta. 

Glavna naloga založb je bilo zagotavljanje sredstev, da je lahko delo izvajalca sploh prišlo 

med širšo množico, zvočna obdelava oz. aranžiranje pesmi za kvalitetnejši zvok  in pa trženje 

produktov zaradi njihove povezanosti z radii, glasbenimi in televizijskimi programi itd. Poleg 

tega dajejo založbe dodano vrednost produktom tudi z investicijami v distribucijsko 

infrastrukturo (Graham idr. 2004, 1093). 

Preglednica 2:  Nabavna veriga v glasbeni industriji v prejšnjem stoletju 

 

Vir: Graham idr. 2004, 1093. 

S pričetkom množične uporabe interneta se je bistveno spremenila tudi sama veriga, saj je tri 

posrednike zamenjal en sam. Fizična distribucija in prodaja na drobno namreč ob uporabi 

interneta ni več potrebna. Bistvena poenostavitev verige je pripomogla tudi k boljši 

komunikaciji med izvajalci in potrošniki, saj sedaj med njimi praktično ni več ovir. 

Posredovanje informacij do potrošnikov je zaradi velikosti in uporabnosti interneta postalo 

veliko bolj preprosto kot včasih, ko je bilo s kvalitetnimi informacijami doseči širšo množico 

zelo drago. Veriga tako postaja vse bolj dinamična, odnosi v njej pa neformalni in se iz 

dolgoročnih vse bolj spreminjajo v kratkoročne (Graham idr. 2004, 1093). 
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Preglednica 3: Nabavna veriga v glasbeni industriji danes 

 

Vir: Graham idr. 2004, 1093. 

Spreminjanje nabavne verige je prisililo založbe k prilagajanju in spreminjanju svojih 

poslovnih modelov, tako da so pričele iskati in sklepati partnerstva s ponudniki spletnih 

storitev (Graham idr. 2004, 1093). Novemu poslovnemu modelu danes pravimo direct to fan, 

kar pomeni, da lahko izvajalec brez kakršnegakoli posrednika preko spleta ponudi svojo 

glasbo poslušalcem. 

4.8 Koncerti 

Pred pojavom fonografov so koncerti v zgodovini glasbene industrije predstavljali za 

glasbenike primarni vir dohodka. Zgodovina se danes ponavlja; od pojave interneta in peer to 

peer omrežij namreč glasbeniki in glasbene skupine vse več pozornosti posvečajo koncertom, 

saj je zaslužek s takim načinom izvajanja glasbe večji. 

Vodilna svetovna entiteta za koncerte v živo je podjetje Live Nation Entertainment. V zadnjih 

letih je svoj položaj okrepilo s prevzemom vodilne družbe v prodaji koncertnih kart 

Ticketmaster in tudi številnih manjših podjetij, ki skrbijo za promocijo koncertov širom sveta 

ter upravljajo z več kot 100 znanimi prireditvenimi prostori po celem svetu. Zaradi piratstva je 

glasbena industrija zabeležila močan upad prodaje albumov, ravno koncertiranje pa je 

pripomoglo k uravnavanju nastale finančne škode. Prodaja vstopnic za koncerte se je 

potrojila; samo v ZDA so se med letoma 1999 in 2009 prihodki od prodaje vstopnic povečali 

iz 1,5 na 4,6 milijarde dolarjev. Poleg večjega števila prodanih vstopnic je vzrok za to tudi 

dvig cene kart, predvsem po zaslugi naraščajočih stroškov zaradi vedno bolj dovršenih 

koncertnih produkcij in zaradi zaslužka, saj so koncerti postali najpomembnejši vir dohodkov 

za glasbenike in druge zaposlene v glasbeni industriji. Cene vstopnic v ZDA so se od leta 

1996 do leta 2008 v povprečju povišale za kar štirikrat bolj kot inflacija – iz 26 na 67 

dolarjev. Zaradi globalne krize, ki se je začela leta 2008, so se cene vstopnic takrat nekoliko 

znižale, zaradi česar je v naslednjih letih ponovno prišlo do rasti prihodkov od njihove 

prodaje. Za ponoven dvig cen je kriv tudi večji obseg prodaje. Povprečna cena vstopnice v 

ZDA je v letu 2012 tako znašala 68,67 dolarja, prihodki od organizacije koncertov pa naj bi 

znašali 4,3 milijarde dolarjev s 5 % rastjo v primerjavi s preteklim letom. Prodanih naj bi bilo 

Izvajalec Spletni posrednik Potrošnik 
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36,7 milijona vstopnic v primerjavi s 34,74 milijona prodanih vstopnic v 2011 (Rethink 

Music, 2013). 

Velik porast v množični obiskanosti dosegajo tudi festivali po celem svetu. Poslušalci lahko v 

nekaj dneh na koncertnih odrih vidijo večje število popularnih izvajalcev, cena vstopnice pa je 

bistveno nižja, kot bi bila za obisk koncerta posameznega izvajalca (Rethink Music, 2013). 
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5 TRENDI V GLASBENI INDUSTRIJI 

V letu 2012 je bil končno prekinjen trend padanja prihodkov v glasbeni industriji, ki se je 

vlekel vse od leta 1999. Sicer je bila rast minimalna, a vendar tak rezultat napoveduje 

svetlejšo prihodnost za glasbeno industrijo. Razlog za rast je predvsem v uspešni prilagoditvi 

poslovnih modelov podjetij digitalni dobi in pa globalizacija industrije na do sedaj še 

nerazvite trge v Brazilijo, Indijo in Mehiko. Poleg omenjenih držav so k rasti prispevale še 

Kitajska, Japonska, Kanada, Norveška, Švedska in Avstralija, medtem ko je padec prihodkov 

glede na leto 2011 zaznamoval evropske trge, predvsem britanskega, nemškega, francoskega 

in italijanskega (IFPI, 2013). 

Preglednica 4: Prihodki od prodaje posnete glasbe v letih 1997–2012 (v milijardah USD) 

 

Vir: IFPI 2013. 

Rast je ponovno zaznati tudi v prihodkih in prodaji glasbe v digitalni obliki, kar je sicer 

stalnica že od leta 2004. Tako prodaja glasbe v digitalni obliki predstavlja že 35 % vseh 

prihodkov in je že na pet izmed »top 20« trgov, v ZDA, Indiji, na Švedskem, Norveškem in 

Japonskem, predstavljala več kot 50 % prodaje. Zanimivo je tudi dejstvo, da prihodki držav 

od prodaje glasbe, katerih največji tržni delež v glasbeni industriji predstavlja prav glasba v 

digitalni obliki, rastejo hitreje kot prihodki držav, katerih prevladujoč tržni delež še vedno 

predstavlja prodaja glasbe v fizični obliki. Povečujejo se tudi prihodki od uporabe pravic 

(uporaba glasbe v oglaševanju in reklamah, na javnih mestih, na radiu in televiziji, v filmski 
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industriji itd.). Največji delež prihodkov še vedno predstavlja prodaja glasbe v fizični obliki (v 

letu 2012 57 %), a ta delež vztrajno pada (za 17 % manjši delež prodaj v fizični obliki glede 

na leto 2008) (IFPI, 2013). 

Preglednica 5: Delež posameznih sektorjev glasbe v prihodkih od prodaje od 2008 do 

2012 

 

Vir: IFPI 2013. 

Leto 2012 so najbolj zaznamovali štirje značilni trendi.  

1.) Obilica inovacij na področju maloprodaje digitalne glasbe, ki so prispevale k 

privlačnejšemu nakupovanju glasbe v digitalni obliki v primerjavi z nezakonitim 

pridobivanju glasbe na spletu. Potrošnikov, ki so kupovali glasbo preko spleta, je bilo 

v letu 2012 že 20 milijonov, medtem ko jih je bilo dve leti prej »le« 8 milijonov. 

 

2.) Vstop tehnoloških gigantov v glasbeno industrijo. Microsoft je na trgu predstavil novo 

igralno konzolo Xbox Music, Amazon in Google pa sta ponudila storitve v oblaku, ki 

jih je leto prej ponudil že Apple.  

 

3.) Eksponenta rast globalizacije digitalnih storitev. Ponudnikov glasbe v digitalni obliki 

(Youtube, Myspace, Vevo itd.) je čedalje več, kar na eni strani kupcem omogoča 

raznolikost in boljšo kakovost ponudbe, glasbenim založbam pa vstop na trge, kjer 

nimajo svojih podružnic in na katerih prej niso bile prisotne. Apple je tako svojo 

74 % 
70 % 

64 % 
60 % 57 % 

22 % 
26 % 

29 % 
33 % 

35 % 

4 % 4 % 7 % 7 % 8 % 

2008 2009 2010 2011 2012

Pravice

Digitalna oblika

Fizična oblika



27 

 

platformo iTunes ponudil na nekaj azijskih trgih, za prihodnost napoveduje še vstop na 

indijski, ruski, afriške in tudi druge svetovne trge. 

 

4.) Albumi v fizični obliki še vedno dominirajo. Kljub nekaterim črnim napovedim o 

totalni nadvladi albumov v digitalni obliki nad tistimi v fizični se je prodaja albumov v 

fizični obliki v zadnjih sedmih letih povečala za kar 475 % oziroma 135 milijonov 

USD. Pravzaprav je prodaja albumov v fizični obliki v letu 2012 presegla prodajo iz 

leta 1997. V naslednjih letih je še naprej pričakovati rast (IFPI, 2013). 

Preglednica 6: Prodaj albumov v fizični obliki od leta 1997 do 2012 (v milijonih USD)

 

Vir: IFPI 2013. 

Trg digitalne glasbe 

Gre za trenutno najbolj perspektiven in najhitreje rastoč segment v glasbeni industriji. 

Sestavljajo ga prenašanje glasbe, glasbeni videi (streaming), spletni radii itd. Največji delež 

prispeva prav prenašanje glasbe, kar 71 % celotnega segmenta, največjega ponudnika pa 

predstavlja Apple s platformo iTunes. Gre za inovativne pristope za pobiranje glasbe, ki 

potrošnikom ponujajo lahko in varno plačevanje glasbe, zadovoljstvo ob uporabi legalne 

storitve pa tudi multifunkcionalnost (Applovi uporabniki lahko do svoje glasbene knjižnice 

dostopajo iz vseh svojih Applovih naprav).  
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Kot je razvidno iz preglednice 7, se je število legalnih prenosov pesmi iz leta 2005 povečalo 

za kar 3,8 milijarde USD. Največ prenosov pesmi in albumov, kar tretjina, je bilo opravljenih 

v ZDA, sledijo pa Velika Britanija, Nemčija, Avstralija in Kanada (IFPI, 2013). 

Preglednica 7: Število prenesenih pesmi med letoma 2005 in 2012 (v milijardah USD) 

 

Vir: IFPI 2013. 

Regionalni pregled: padajoča Evropa, stabilne ZDA in vzhajajoča Indija 

Pregled po posameznih regijah sveta pokaže naslednjo sliko: v ZDA so se v letu 2012 

prihodki po obdobju padanja končno stabilizirali, evropski trg si še ni opomogel od finančne 

krize in prihodki vztrajno padajo, gonilna sila na prav tako padajočem azijskem trgu pa je 

Indija, kjer trg glasbene industrije že od leta 2009 vztrajno raste, vedno večji, v 2012 kar 60 % 

tržni delež, pa zavzema digitalna glasba. Razlog tovrstnega stanja je v revoluciji na trgu 

mobilne telefonije, ki jo je med letoma 2006 in 2010 sprožil padec cen telekomunikacijskih 

storitev. Glasbena industrija je takrat začela služiti na račun prodaje glasbe za mobilne 

telefone (ang. ringtones). Večina mobilnih telefonov, ki so trenutno v uporabi, ni »pametnih«, 

kar priča o ponovni revoluciji, ki se bo zgodila v prihodnosti, ko bodo Indijci svoje stare 

mobilne aparate zamenjali za pametne, kar bo imelo velik vpliv tudi na prodajo glasbe preko 

telefonov. Potencialna možnost za rast se skriva tudi v prodaji digitalne glasbe preko spleta, ki 

do sedaj v večji meri še ni bila izkoriščena, saj je imelo v letu 2012 kreditne kartice le 1 % 

prebivalstva. Največji izziv, s katerim se trenutno ukvarjajo svetovni glasbeni mogotci, ki 

0,6 

1,2 

1,8 

2,6 

3,1 

3,4 

4 

4,4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Število prenesenih pesmi
(v mrd USD)



29 

 

želijo vstopiti na indijski trg, pa je, da je kar 95 % vseh prodaj glasbe v fizični obliki 

povezanih z indijsko tradicionalno glasbo Bollywood (IFPI, 2013). 

5.1 Glasba in družbena omrežja 

Gre za novodobni fenomen, ki uporabnikom predstavlja eno izmed alternativ za odkrivanje 

novih izvajalcev, poslušanje glasbe in deljenje svojih misli o poslušanem. Kako družbena 

omrežja oziroma izražena mnenja uporabnikov vplivajo na samo prodajo glasbe, sta v svoji 

raziskavi Social media, traditional media, and music sales poskušala ugotoviti Dewan in 

Ramaprasad (2014). Avtorja sta na podlagi vzorca prodaj albumov oz. posameznih pesmi iz 

albuma proučevala vpliv objave pesmi oziroma albuma na radiu (tj. pri tradicionalnem 

mediju) oz. na glasbenem blogu (tj. v družbenem omrežju) na prodajo. Rezultati raziskave se 

razlikujejo glede na naslednje značilnosti: prodaja celotnega albuma, prodaja posameznih 

pesmi, prodaja masovno popularne glasbe ter prodaja glasbe iz tržne niše. Raziskovalca sta 

ugotovila, da ima objava albuma tako na radiu kot na blogu pozitiven učinek na prodajo, 

medtem ko je rezultat raziskave na strani prodaje posamezne pesmi povsem drugačen. Objava 

pesmi na radiu ima tako pozitiven vpliv na prodajo, ki začne v času hitreje padati kot v 

primeru albumov, objava posamezne pesmi na blogu pa ima izrecno negativen vpliv na 

prodajo, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa (slika 6). 

 

Slika 6: Sprememba prodaje pesmi kot posledica odziva na objavo pesmi na blogu 

      Vir: Dewan in Rampasard, 2014. 

Presenetljiv rezultat avtorja pojasnjujeta tako, da družbena omrežja poleg objave mnenj 

omogočajo tudi objavo pesmi kot takih – učinek možnosti brezplačnega poslušanja tako 

prevlada vpliv objavljenih mnenj, ki so v primeru albumov sprožilci prodaj.  
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5.2 Napovedi ekspertov 

Različni priznani glasbeni uredniki, producenti in kritiki so za revijo Shoot Magazine (2012) v 

članku Hitting the highnotes navedli nekaj trendov v glasbeni industriji, ki smo jim trenutno 

priča. Bill Meadows, producent in iskalec talentov pri CP+B agenciji, je poudaril, da se meje 

med glasbenimi zvrstmi zabrisujejo, s tem ko so v pesmih zajete prvine različnih žanrov. 

Opaža tudi, da porabniki za ocene oziroma mnenja o glasbi ne kupujejo več tiskovin, ampak v 

ta namen brskajo po spletu. Michele Curran, predsednica produkcijske hiše Amber Music, 

pravi, da se v zadnjih letih pojavlja trend po konstantnih novostih; potrošniki torej želijo 

vedno nekaj novega, svežega, kar za produkcijske hiše pomeni stalno iskanje novih, 

zanimivih glasbenih izvajalcev.  

Frances Moore, predsednica organizacije IFPI, v ospredje postavlja tudi t. i. subscriptions. 

Gre za portale, ki proti plačilu ponujajo poslušanje glasbe po lastni želji brez vmesnih reklam. 

Opaža tudi povečevanje globalne priljubljenosti glasbe iz ne angleško govorečih trgov. Kako 

močan je vpliv glasbene industrije, pa je ponazorila z naslednjim dejstvom: sedem od desetih 

ljudi, ki ima največ sledilcev na Twitterju, je glasbenikov. Prav tako je kar devet od desetih 

najbolj gledanih videov na portalu Youtube glasbenih videov (IFPI, 2014). 
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6 ZAKLJUČEK 

Globalizacija je kompleksen in večdimenzionalen proces, ki odpira meje držav, ponuja večjo 

možnost izbire storitev in izdelkov zaradi prisotnosti več različnih ponudnikov, hkrati pa 

povečuje konkurenčnost in spreminja strukturo konkurentov. Vključuje politične, sociološke, 

kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, invencijske, inovacijske in informacijske prvine. 

Na glasbeno industrijo je imela globalizacija velik vpliv in ga ima še danes. Izzivi, s katerimi 

so se soočale tako glasbene založbe kot tudi izvajalci, avtorji in pa potrošniki, so bile 

predvsem tehnološke spremembe – od analognih predvajalnikov, snemalnikov in izvajanja 

glasbe v živo do pojava interneta in posledično digitalizacije glasbe, trgovine in 

predvajalnikov.  

Mednarodno poslovanje daje podjetjem, organizacijam, posameznikom in državam večje 

razsežnosti in širino ter zahteva načrten in sistemski pristop. Nenehne spremembe so ene od 

ključnih dejstev mednarodnega poslovanja. Tako kot v drugih panogah se tudi v glasbeni 

industriji vedno več podjetij odloča za mednarodno poslovanje oziroma je primorano svoje 

poslovanje razširiti na mednarodno raven. 

Z glasbo se srečujemo praktično na vsakem koraku – doma, v avtomobilih, restavracijah, na 

javnih mestih. Tako je postala za nas nekaj samoumevnega. V ozadju tega pojava pa se dogaja 

globalen proces nepredstavljivih razsežnosti, v katerem sodeluje večje število podjetij, ki 

glasbo ustvarjajo, jo oglašuje in imajo od nje velike ekonomske koristi.  

Digitalizaciji se mora glasbena industrija nenehno prilagajati. Trendi, ki se danes dogajajo v 

glasbeni industriji, so predvsem zmanjševanje potrošnje glasbe v digitalni obliki in hkratno 

povečevanje uporabe spletnih portalov, ki ponujajo njeno brezplačno predvajanje. Glasbo 

lahko namreč danes po zaslugi dobre pokritosti z internetno povezavo in njeno vse pogostejšo 

brezplačno uporabo predvajamo praktično kjerkoli. Medtem ko veliko medijev poroča o tem, 

da glasbena industrija trpi zaradi pojava spleta, peer-to-peer omrežij (piratstva) in da zaradi 

tega zelo trpi prodaja albumov, pa nov trg, nova delovna mesta in nove priložnosti vse bolj 

zagotavljajo koncerti.  

Pri proučevanju izbrane teme sem ugotovil, da je trg v glasbeni industriji zelo nepredvidljiv 

ter da se iz leta v leto spreminja oziroma s pomočjo novih metod distribucije in poslušanja 

glasbe nenehno razvija. Posledično je v panogi vse več priložnosti in nevarnosti – v 

prihodnosti lahko pričakujemo različne scenarije, na katere morajo biti pripravljeni vsi akterji 

v svetovni glasbeni industriji. Pričakujemo lahko nastanek novih, inovativnejših podjetij, 

predvsem na področju prodaje glasbe, po drugi strani pa lahko pride tudi do propada 

»glasbenih velikanov«, ki so bili pred dobrim desetletjem med najbolj uspešnimi podjetji. 

Zagotovo se morajo obstoječa podjetja v tej industriji zavedati, da bo povpraševanja po sveži 

glasbi vedno več in, da potrošniki od podjetij pričakujejo, da bodo glasbo lahko poslušali 
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oziroma kupovali v različnih oblikah po zelo dostopnih cenah oziroma brezplačno. Dejstvo pa 

je, da glasbe kot umetnosti industrija nikoli ne bo uničila. 

Svojo zaključno projektno nalogo želim skleniti z mislijo: »Glasba je moralni zakon. Daje 

dušo vesolju, krila umu, omogoča polet v domišljijo in daje šarm ter veselje do življenja 

oziroma do vsega.«  (Platon) 
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