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POVZETEK 

V diplomski nalogi je predstavljeno mednarodno poslovanje in delovanje italijanskega 

multinacionalnega podjetja Barilla. Podjetje deluje v živilskem segmentu in je na globalnem 

trgu zelo uspešno, dosega dobre poslovne rezultate ter se širi na vseh področjih poslovanja. 

Raziskana in proučena je strategija internacionalizacije podjetja. Ugotovljeno je, da je za 

uspešno poslovanje podjetja Barilla ključna dobro načrtovana in izvedena strategija 

internacionalizacije, ki je podprta s ključnimi dejavniki na globalnem, poslovnem ter 

marketinškem področju proučevanega podjetja. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, multinacionalna podjetja, strategija 

internacionalizacije, Barilla. 

SUMMARY 

Diploma thesis presents the international operations and performance of the Italian multi-

national company Barilla. The company operates in the food segment, being very successful 

in the global market, achieving good business results and expanding in all fields of operation. 

The internationalisation strategy of the company was studied and researched. It was 

established that a well-planned and implemented internationalisation strategy, supported by 

key factors in the global, business and marketing fields, is essential for successful 

performance of the company. 

Keywords: globalisation, international operations, multi-national companies, 

internationalisation strategy, Barilla. 

UDK: 334.726(043.2) 
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1   UVOD 

V uvodu je podrobneje predstavljen in opisan obravnavani problem v diplomski nalogi, ki je 

predmet raziskovanja. Predstavljeno je, kakšne metode raziskovanja so uporabljene in s 

kakšnimi predpostavkami ter omejitvami smo se soočili, da smo dosegli zastavljeni namen in 

cilj naloge. 

1.1   Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Sodobna podjetja se zaradi velikih političnih, družbenih in drugih sprememb, globalizacije ter 

liberalizacije ofenzivno in proaktivno spopadajo z ustvarjanjem konkurenčne prednosti, ne 

samo na nacionalnem, temveč tudi na globalnem trgu. Le na ta način lahko zagotavljajo svojo 

rast in razvoj, kar je ključnega pomena za doseganje tržnih deležev ter obsega prodaje. V 

mednarodnem poslovanju pa se srečujejo tako s številnimi izzivi in priložnostmi, kakor tudi z 

ovirami ter nevarnostmi, ki jim pretijo v tujem okolju. Zato je zelo pomembno, s kakšno 

poslovno strategijo in kakovostno izvedbo procesa internacionalizacije podjetje vstopa na tuje 

trge. 

Globalizacija je zelo širok pojem. Obstajajo različna tolmačenja globalizacije, ki ima tako 

slabe kot tudi dobre učinke. Pojem globalizacije velja od sredine devetdesetih let prejšnjega 

stoletja za eno najpogostejših tem pogovorov v različnih družbenih sferah. Na eni strani 

prinaša negativne posledice za ljudi s poslabšanjem življenjskega okolja, izgubo delovnih 

mest, razpadanjem socialnih mrež in zmanjševanjem socialnih pravic, z zmanjševanjem moči 

javnega odločanja ter poglabljanjem finančnih kriz v razvitem svetu. Na drugi strani proces 

globalizacije pomeni priložnost za hitrejšo rast gospodarstva ter nepristransko, pravično in 

trajnostno prerazdelitev svetovne blaginje (Mora in Siotis 2004 v Ruzzier in Kesič 2011, 19). 

Pomembno se je zavedati, da je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen 

proces, ki vse bolj ločuje zmagovalce od poražencev, a jih hkrati nagrajuje za svoje uspehe, 

tržno usmerjeno delovanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v svoj prid 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 5). 

Ena izmed mnogih definicij pa pravi takole (Bobek in Kenda 2003, 277):  

V osnovi je globalizacija posledica delovanja trga, ki promovira učinkovitost prek konkurence in 

delitve dela, le da gre v tem primeru za globalni trg, za delitev dela na globalni ravni, s čimer 

nastajajo nove priložnosti (pa tudi nove pasti) za ponudnike in povpraševalce. Globalizacija je 

tako zgodovinski proces pospešene integracije svetovnega gospodarstva, ki vključuje v ožjem 

smislu trgovinske in finančne tokove, v širšem pa tudi gibanje ljudi in znanja.  

Svetličič (1996 v Ruzzier in Kesič 2011, 28) navaja: 

V primerjavi z internacionalizacijo poslovanja se pojem globalizacija poslovanja uporablja za 

aktivnosti, ki se izvajajo na globalni ravni in ne samo v nekaj izbranih državah. Globalizacija 
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zajema trge in podjetja, ki se soočajo z globalno konkurenco. Tradicionalni način izvoza je 

ogrožen, razmere za trženje in proizvodnjo pa se hitro in drastično spreminjajo. Na drugi strani pa 

globalizacija označuje tudi funkcionalno integracijo geografsko razpršenih aktivnosti. Dejansko 

globalizacija pomeni »nekaj več« kot internacionalizacija v smislu obsega aktivnosti, 

intenzivnosti, medsebojnih povezav, vključitev kapitala in managementa.  

V mednarodnem poslovanju nastopajo različne vrste podjetij. Običajno jih lahko ločimo na 

velika, srednje velika in mala podjetja. Velika podjetja so običajno bolj vplivna, imajo večje 

denarne, kapitalske, naložbene in marketinško-prodajne potenciale, a so manj prilagodljiva in 

odzivna v primerjavi z malimi podjetji, ki delujejo v mednarodnem poslovanju. Za 

multinacionalna podjetja pa velja, da so to podjetja, ki najbolj vzpodbujajo globalizacijo in so 

vzrok za njen razvoj. To so podjetja, ki imajo sedež v eni državi, ponavadi v domicilni državi, 

aktivnosti mednarodnega poslovanja pa izvajajo v različnih državah po svetu. Vplivajo na vse 

transakcije in dogodke poslovanja, še posebej na tuje investicije, poslovne funkcije, kot na 

selitev proizvodnje v tuje države. Podružnice in hčerinska podjetja nacionalnih podjetij so 

lahko različno lastniško strukturirana na različnih trgih. Imajo večjo mero samostojnosti in 

možnost proizvodnih funkcij v svojem imenu in ne le v povezavi z matičnim podjetjem. Na 

tuje trge matično podjetje mnogokrat prenaša tudi razvoj in znanje.  

V diplomski nalogi je raziskana strategija internacionalizacije uspešnega multinacionalnega 

italijanskega podjetja Barilla S.p.A., ki je svojo proizvodnjo in prodajo iz male pekarne in 

trgovinice iz leta 1877 razširilo na svetovni trg. Danes se podjetje ponaša s tem, da je vodilni 

proizvajalec in ponudnik testenin po celem svetu. Podjetje se zelo uspešno prilagaja 

globalizaciji in internacionalizaciji. Sledijo vsem spremembam in zahtevam različnih tržišč in 

se jim prilagajajo. Njihova poslovna strategija je izdelovati kakovostne in raznovrstne izdelke 

pod različnimi blagovnimi znamkami ter z njimi zadovoljiti še tako zahtevne svetovne kupce. 

1.2   Namen in cilji diplomske naloge  

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti strategijo internacionalizacije italijanskega 

podjetja Barilla S.p.A. na segmentu prehrambene industrije. 

Cilji: 

- Proučiti pomen mednarodnega poslovanja; 

- raziskati značilnosti poslovanja multinacionalnih podjetij; 

- proučiti strategijo internacionalizacije italijanskega podjetja Barilla S.p.A. v segmentu 

prehrambene industrije. 

1.3   Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri izdelavi diplomske naloge so uporabljene naslednje raziskovalne metode: 
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- metoda opisovanja ali deskripcije, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, 

- metoda analize, 

- metoda študije primera in 

- metoda sinteze. 

1.4   Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke in omejitve pri pripravi diplomske naloge so v tem, da so multinacionalna 

podjetja eden od ključnih dejavnikov razvoja globalizacije in internacionalizacije, 

proučevanje strategije internacionalizacije proučevanega podjetja Barilla S.p.A. pa bo 

pokazalo določene značilnosti poslovanja uspešnih multinacionalnih podjetij. 

Ključno omejitev lahko predstavlja tudi dostop do vseh podatkov proučevanega podjetja. 
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2   GLOBALIZACIJA 

V zadnjih desetletjih se je svet tako spremenil, da ne živimo več v zaprtem območju znotraj 

meja neke dežele, temveč so se meje razblinile. Ne poznamo več le proizvodov, katere smo 

pridelali zgolj v naši deželi, temveč so na naše tržišče prispeli proizvodi iz različnih koncev 

sveta, katere so izdelali ljudje različnih narodnosti. Prišli smo do točke, ko lahko v italijanski 

restavraciji na ameriškem ozemlju, kamor smo prispeli s slovensko letalsko družbo, naročimo 

pristno grško jed, sestavljeno iz proizvodov, ki so zrasli na južnoameriških tleh, in nam jo 

prinese natakar francoske narodnosti, postreženo na mizi, izdelani na Švedskem. Na takšen 

način lahko laično opišemo globalizacijo, ki pa ni tako enostavna, je veliko kompleksnejša ter 

protislovna in jo je težko definirati. 

Globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. Gre za svetovni razvojni trend in za procese, ki močno 

spreminjajo strukturo ter podobo svetovnega gospodarskega prostora. Globalizacija tako 

vključuje politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, investicijske, 

inovacijske in informacijske prvine. Hiter razvoj tehnologij in informatike (internet, mobilna 

telefonija) ter liberalizacija svetovnega gospodarskega prostora z odpravljanjem različnih ovir 

in nastankom svetovnih poslovnih mrež so v zadnjih nekaj letih dali globalizaciji nove 

razvojne spodbude ter pospešili njene procese. Danes globalizacija predstavlja močno 

povezanost in soodvisnost vseh njenih akterjev v svetovnem gospodarskem prostoru tako v 

dobrem kot tudi v slabem pomenu (Ruzzier in Kesič 2011, 19). 

Dubrovski (2006, 52) govori o globalizaciji na štirih ravneh: 

- Na svetovnem nivoju se nanaša na povečano ekonomsko medodvisnost med državami, ki 

se kaže v mednarodni menjavi izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in znanja (know-

howa);  

- na nivoju določene države se nanaša na obseg mednarodnih povezav gospodarstva te 

države s svetovnim gospodarstvom;  

- na nivoju določene industrije (industrijskega sektorja) se nanaša na stopnjo odvisnosti in 

povezanosti konkurenčnega položaja tovrstne industrije iz ene države z industrijo drugih 

držav;  

- na nivoju določenega podjetja se nanaša na obseg širitve prihodkov in sredstev, ki ga 

podjetje doseže z udeležbo v mednarodnih tokovih izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije 

in know-howa. 

2.1   Pomen globalizacije 

Zavedati se je treba, da je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen proces, ki 

vedno bolj ločuje zmagovalce od poražencev. Tisti, ki so v igri uspešnejši, jih nato nagradi za 
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njihove uspehe, tržno usmerjeno delovanje ter izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v 

svoj prid (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 5).  

Svetličič (1996, 73) podaja definicijo globalizacije in jo opredeljuje s pomočjo vsebinskih, 

zemljepisnih in organizacijskih kriterijev. Z razlago teh podaja širšo definicijo ekonomske 

globalizacije:  

- Vsebinski kriterij: na osnovi tega se globalizacija lahko nanaša na tržišče oziroma 

dejavnosti podjetij. Z globalizacijo trga je možno tolmačiti zniževanje trgovskih ovir, 

poenotenje potrošniških zahtev in želja ter napredek v transportu in komunikacijah, kar 

omogoča širjenje ekonomskih dejavnosti ter ustvarjanje ekonomije obsega; 

- zemljepisni kriterij: po tem kriteriju bi globalizacija pomenila mednarodno razpršenost po 

celem svetu ter prepletenost različnih oblik aktivnosti med seboj, ki nakazujejo, da je svet 

»globalna vas«; 

- organizacijski kriterij: svet postaja vse bolj enoten, razlike so za nekatere trge že izginile 

oziroma izginevajo, kar se kaže v dejstvu, da se dogajanja prenašajo iz enega konca 

svetovnega trga na drugega. 

Globalizacija tako postaja sestavni del našega vsakdanjega življenja, saj omogoča svetovnim 

potrošnikom (fizičnim osebam ter podjetjem in organizacijam), da izbirajo med vedno večjim 

številom izdelkov in storitev, ki prihajajo iz vedno večjega števila držav na vedno večje 

število svetovnih trgov. Upoštevajoč pozitivne in tudi negativne vsebine ter posledice 

globalizacije je treba globalizacijo natančno preučevati, se z njo seznanjati in se čim bolj 

vključevati v njene tokove ter procese. Tako je globalizacija proces, ki se odvija tukaj, pri nas, 

neposredno doma, v bližnjem in daljnem okolju, na polici v bližnji trgovini, na cesti in vodi, v 

zraku, doma in službi, prek računalnika, interneta, mobilnega telefona, v prodajnih katalogih, 

oglasih, tj. dejansko povsod. Bolj kot je proces globalizacije intenziven, večjo možnost 

izbiranja imajo svetovni potrošniki. Zato svetovni tržni prostor zaznamuje vedno večja 

preglednost, konkurenčnost poslovanja, ki bi jo lahko poimenovali tudi kot 

hiperkonkurenčnost in neizprosna bitka za dolgoročno zvestobo, zaupanje, zadovoljstvo in 

naklonjenost konkurenčnih potrošnikov, ki lahko izbirajo tako in toliko kot še nikoli v svoji 

zgodovini (Ruzzier in Kesič 2011 v Topole 2012, 5). 

2.2   Razvoj globalizacije 

Globalizacija je proces, ki se je začel intenzivno razvijati v dvajsetem stoletju, ko se je 

kapitalizem razširil po svetu. Ne pojavlja se kot samostojen pojav, temveč kot podaljšek 

kapitalizma. Današnja družba pozornost posveča strnjevanju dobrin in gospodarskega 

dobička, kar pa ne pomeni za družbo nič ugodnega, saj ogroža okolje, obstoj delovne sile in 

ljudske svoboščine. Posledica tega je medsebojna odvisnost držav sodobnega sveta, in sicer 

na političnem, kulturnem, gospodarskem, finančnem ter drugih področjih. K tako naglemu 

vzponu procesov globalizacije je pripomogel hiter razvoj informacijske tehnologije, ki je 
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posameznim subjektom ne glede na čas in prostor ponudil možnost lažje in hitrejše 

komunikacije (Ruzzier in Kesič 2011, 19). 

 

Slika 1: Drevo globalizacije 

Vir: Canstosckphoto 2013.  

Na razvoj globalizacije so vplivali naslednji dejavniki (Dubrovski 2002, 50): 

- Povečanje števila držav, ki iz zaprtih družbeno-političnih in gospodarskih sistemov, ki so 

bili vrsto let ovira za sproščeno trgovino, prehajajo na mednarodne tržne sisteme, za 

katere je značilno zmanjševanje ali ukinjanje carinskih barier; 

- gospodarska intenzivnost, merjena s stopnjo rasti BDP, ki se preusmerja od razvitih držav 

v dežele v razvoju; 

- stalni tehnološki razvoj izpopolnjuje področje komunikacij – informacijska tehnologija, 

logistika in telekomunikacije; 

- odpiranje meja ne prinaša samo velikih priložnosti za podjetja na novih trgih, temveč 

omogoča konkurentom vstop na domicilne trge teh podjetij; 

- spreminjanje pričakovanj odjemalcev povsod po svetu, glede potreb, kakovosti, 

spremljajočih storitev in cen izdelkov; 

- obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti materialov in izdelkov, 

strukture stroškov, stopnje rasti, pridobljenih veščin, kar vse pospešuje mednarodno 

izmenjavo in nastanek prilagojenih oblik sodelovanja, kot so strateška zavezništva in 

partnerstva. 

Globalizacija ima danes več vzvodov svojega delovanja. Predvsem so pomembne in značilne 

naslednje vsebine (Ruzzier in Kesič 2011, 22): 

- Tržni vidik delovanja in poslovanja, kar se kaže v prizadevanjih svetovnih podjetij in tudi 

držav za pridobivanje čim večjega svetovnega tržnega deleža oz. osvajanje novih trgov; 

- konkurenčni vidik delovanja in poslovanja, ki se odraža v hitrem povečevanju splošne 

svetovne konkurenčnosti celovitega poslovanja in težnji po prevladi nad tekmeci; 

- stroškovni vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v stalnem prizadevanju podjetij za 

zniževanje stroškov svojega poslovanja; 
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- finančni vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v tesni povezanosti in soodvisnosti 

svetovnih finančnih trgov tako v času ugodnih kot tudi neugodnih gospodarskih gibanj; 

- ekološki (okoljevarstveni) vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v kompleksnem in 

napornem usklajevanju svetovnih prizadevanj ob različnih interesih držav za večjo skrb in 

varovanje okolja. 

Globalizacijski razvojni trendi vodijo v integracijo vseh ključnih in odločilnih dejavnikov 

konkuriranja. Globalizacijski proces tako zahteva od podjetij in držav prizadevanje za 

doseganje globalne konkurenčnosti delovanja in poslovanja na strani povečanja prihodkov 

(prodaje), povečevanje tržnih deležev, razvoj novih tehnologij, izdelkov, storitev ter 

racionalizacijo stroškovnega vidika poslovanja. Zato globalizacija od držav in podjetij 

zahteva intenzivne napore za doseganje, vzdrževanje in nenehno povečevanje globalne 

konkurenčnosti celovitega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 22–23). 

Značilnosti in učinki globalizacije, kar se bo v prihodnosti še stopnjevalo, so predvsem 

(Ruzzier in Kesič 2011, 22–24): 

- Vse več držav se pospešeno vključuje v proces globalizacije in internacionalizacije; 

- v svetovnem gospodarstvu je vedno manj omejevanja glede tržnega prostora; 

- nenehen napredek na področju tehnologije in inoviranja, še posebej na področju 

informacijske tehnologije in telekomunikacij; 

- liberalizacija in pospeševanje tujih neposrednih naložb; 

- povečevanje deleža mednarodne menjave preko multinacionalnih in transnacionalnih 

podjetij ter krepitev in rast le teh, tudi v državah v tranziciji; 

- konstantno prizadevanje za zniževanje cen izdelkov in storitev ter krepitev globalne 

miselnosti glede na spremembe v zahtevah in potrebah svetovnega potrošnika, ki temelji 

na različni veroizpovedi, načinu razmišljanja, kulturi, običaju ter tradiciji. 

Globalizacija tako postaja sestavni del našega vsakdanjega življenja, saj omogoča svetovnim 

potrošnikom, da izbirajo med vedno večjim številom izdelkov in storitev, ki prihajajo iz 

vedno večjega števila držav na vedno večje število svetovnih trgov. Negacija in 

podcenjevanje vplivov globalizacije ne daje prave rešitve, še posebej v smislu strateškega 

vidika, saj avtarkično zapiranje nacionalnih gospodarstev v lastne okvire in zapiranje oči pred 

resničnostjo vodi le v slepo ulico in ne v potrebni nadaljnji razvoj ter vključevanje v širšo 

svetovno skupnost.  

Danes se skoraj vsakega podjetja, velikega ali malega, nekako dotika tržno tekmovanje 

oziroma konkurenca – od cvetličarne v soseščini, ki kupuje cvetje na Nizozemskem in v 

Afriki, do majhnega trgovca z oblačili, ki kupuje tekstilne izdelke, razmnožene iz italijanskih 

modelov na Kitajskem, pa do proizvajalca avtomobilov Renault, ki mu v Sloveniji 

konkurirajo globalne avtomobilske znamke iz Nemčije, ZDA, Japonske in Južne Koreje 

(Bunc 2007, 21). 
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Bunc (2007, 21) dodaja, da se vse več podjetij sooča z upadanjem povpraševanja, in zato 

najdejo svoje priložnosti le še v senci velikih ali pa postanejo njihov lahek plen, franšiza ali 

podružnica. Trenutno so v deželah gospodarske tranzicije, vključno s Slovenijo, področja, ki 

hitro kopirajo aplikacijo marketinga in razvijajo nove rešitve za spreminjajoče se zahteve ter 

obnašanje kupcev, uporabnikov in potrošnikov: predvsem lokalni sistemi dobro organiziranih 

nakupovalnih centrov in trgovskih mrež. Ti, poleg rednih in po obliki raznovrstnih diskontnih 

prodajaln, ponujajo dokaj kakovostne izdelke po začasno ali trajno nizkih cenah. 

 

Slika 2: Primer globalizacije 

Vir: Mojamatura 2013.  
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3   INTERNACIONALIZACIJA 

Internacionalizacija je proces vstopa na tuje trge. Prične se z vstopom podjetja iz domače 

države na tuji trg. Globalizacija je povezana z internacionalizacijo in obratno, saj globalizacija 

omogoča podjetjem internacionalizacijo. Omogoča, da širijo svojo proizvodnjo in iščejo 

možnosti ter vire preko meja in širom sveta.  

Internacionalizacija postavlja vse ekonomske subjekte na svetovnem trgu v medsebojno 

odvisnost tako, da postanejo proizvodnja, distribucija, menjava in poraba internacionalni. 

Razen rastoče medodvisnosti vplivata na internacionalizacijo vseh procesov tudi dinamičnost 

in intenzivnost strukturnih sprememb v svetovnem gospodarstvu, kamor lahko uvrstimo 

intenzivno tehnološko inducirane spremembe ter radikalna strukturna preoblikovanja 

institucionalnega, organizacijskega, ekonomskega in tehnološkega značaja. Med značilne 

spremembe v svetovni trgovini je mogoče šteti še dinamičen porast medpanožne menjave, kar 

je rezultat povečane specializacije znotraj posameznih industrijskih panog (Dubrovski 2006, 

62).  

Z vidika smeri in poteka procesov ter transakcij delimo internacionalizacijo na vhodno, 

izhodno in kooperativno. Internacionalizacija podjetja se prične s t. i. internacionalizacijo 

navznoter oziroma vhodno, kar pomeni, da podjetje uvaža proizvode, storitve, sisteme in v 

zadnji stopnji znanje (know-how). Podjetje gre skozi fazo učenja in internacionalizaciji 

navznoter sledi druga faza, t. i. internacionalizacija navzven oziroma izhodna faza. 

Internacionalizacija navzven pomeni, da podjetje začne delovati preko meja svoje države, kar 

pomeni, da začne z izvozom. Internacionalizacija navzven poteka v štirih stopnjah: 

1. začetna stopnja: podjetje je na tujih trgih prisotno s svojimi proizvodi prek izvoza; 

2. stopnja razvoja: podjetje na tujem trgu trži storitve in/ali pa ima na tujih trgih podružnice; 

3. stopnja rasti: podjetje trži sisteme in/ali posredne naložbe (pod izvajalstvo); 

4. stopnja zrelosti: podjetje prodaja svoje znanje in/ali neposredne investicije (proizvodna 

podružnica). 

Tretja faza internacionalizacije je kooperativna internacionalizacija, ki jo predstavljajo 

strateške zveze, sporazumi o sodelovanju in druge oblike mreženja oziroma sodelovanja med 

podjetji (Jaklič 1998 v Škof 2004, 13). 

Motiv, zaradi katerega se podjetje odloči za poslovanje na mednarodnih trgih, je ustvarjanje 

dobička. Dobiček pa ni edini vzrok, saj se podjetja za mednarodno poslovanje odločajo zaradi 

različnih motivov, ki jih delimo na proaktivne in reagibilne. Proaktivni motivi predstavljajo 

spodbudo podjetja za mednarodno poslovanje in izvirajo iz lastne motivacije. Reagibilni 

motivi pa pomenijo prilagajanje podjetja in odzivanje na pritiske iz okolja. Poleg motivov ne 

velja zanemariti tudi zunanjih in notranjih vzpodbud za nagnjenost k mednarodnemu 

poslovanju podjetja ter nagib managementa in njegove sposobnosti za sprejemanje tveganj in 
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hitrih sprememb na tujih trgih, kakor je to razvidno iz podatkov v preglednici 1 (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 21–22). 

Preglednica 1: Prikaz prepletenosti motivov in vzpodbud v mednarodnem poslovanju 

 
Notranje vzpodbude  Zunanje vzpodbude  

Proaktivni motivi  

- Managerski motiv  

- Prednosti v trženju  

- Ekonomije obsega  

- Edinstven izdelek / 

- Tehnološko znanje  

- Priložnosti na tujem trgu  

- Zamenjava agentov  

Reagibilni motivi  

- Razpršitev tveganja  

- Podaljševanje prodaje  

- Sezonskim izdelkom  

- Presežne kapacitete  

- Nenadejana tuja naročila  

- Majhen domači trg  

- Stagnanten ali upadajoči 

domači trg  

Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 23.  

Velikokrat se podjetja odločijo za delovanje samo na domačem trgu zaradi ovir, ki se pojavijo 

ob poslovanju preko državnih meja. Ovire za mednarodno poslovanje se pojavljajo na vseh 

stopnjah internacionalizacije. Največkrat omenjene ovire podjetij za nastop na tujih trgih so 

(Ruzzier in Kesič 2011, 31): 

- neprimeren/neizučen izvozni kolektiv; 

- nezadostne proizvodne kapacitete; 

- pomanjkanje vodstvenega kadra in časa; 

- nezmožnost financiranja izvoza; 

- pomanjkanje vladne podpore/spodbud; 

- oteženo upravljanje z dokumentacijo/postopki; 

- različni tuji proizvodni standardi; 

- oteženo prejemanje plačil; 

- nezmožnost najti predstavništvo; 

- visoki stroški, povezani z izvozom; 

- neprimerni tuji distribucijski kanali; 

- visoki transportni stroški/problematičen transport; 

- različne tuje navade/pogledi; 

- komunikacijske/jezikovne ovire; 

- visoke vstopne ovire (carine …); 

- ostra tuja konkurenca; 
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- omejitve tuje zakonodaje, regulative; 

- neugoden menjalni tečaj.  

Dunning umešča internacionalizacijo dejavnosti podjetij v njihovo splošno strategijo razvoja 

in koncept verige dodajanja vrednosti. Pri tem se opira tako na motive kot oblike vstopa na 

tuje trge, medsebojno soodvisnost procesov internacionalizacije glede na lokacijske, 

internalizacijske in lastniško-specifične prednosti. Loči pet faz internacionalizacije (Svetličič 

1996, 292–293): 

1. Začetek internacionalizacije. Podjetje se odloči za internacionalizacijo z namenom, da bi 

nabavilo manjkajoče inpute po nižjih cenah ali pa, da bi osvojilo nova oziroma zavarovalo 

obstoječa tržišča. Način vstopa na tuji trg je odvisen od razlogov, ki so do tega privedli. 

2. Investicije v trgovinsko povezane dejavnosti. Običajno gre za prvo na naložbah 

utemeljeno internacionalizacijo, ki zahteva manj sredstev, je nizko rizična in zato dobra 

priprava za kasnejše proizvodne TNI. 

3. Naložbe v tujini vnaprej in nazaj po verigi dodajanja vrednosti. Pri tej fazi gre že za 

naložbe v proizvodnjo blaga in storitev, s ciljem dosegati ekonomijo obsega, parirati 

obnašanju konkurentov, preskakovati uvozne pregrade in končno zmanjšati transportne ter 

administrativne stroške poslovanja v tujini. 

4. Poglabljanje in razširjanje mreže v tujini. V tej fazi se posamezne proizvodne faze 

določenega izdelka po verigi dodajanja vrednosti geografsko mednarodno razpršijo. 

5. Regionalna ali globalna integracija. V tej končni fazi matično podjetje in njegove 

afiliacije proizvajajo različne izdelke za prodajo na svetovnem ali regionalnem trgu. 

Trženje se običajno izvaja interno, vsaj del raziskav in razvoja (R&R) pa se izvaja na 

mestu proizvodnje. 

Podjetja so nekoč za svojo rast potrebovala internacionalizacijo, kar pa danes ni več nujno 

potrebno, saj sodobne oblike internacionalizacije s pomočjo strateških povezav, 

vzpostavljanja omrežij, omogočajo internacionalizacijo brez rasti podjetja. Danes se podjetja 

za internacionalizacijo odločajo zlasti zato, da bi bila bliže porabniku, da bi se ubranila 

konkurence, da bi bila učinkovitejša in bi imela lažji dostop do znanja ter tehnologije.  
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4   MEDNARODNO POSLOVANJE 

Sodoben poslovni svet se spreminja in razvija. Podjetja in potrošniki se nenehno srečujejo s 

procesi globalizacije, pospešene internacionalizacije ter liberalizacije poslovanja, ki so ob 

nenehnih političnih, družbenih in drugih spremembah vedno bolj prisotni po vsem svetu. Zato 

na uspeh v sodobnem poslovnem svetu lahko računajo le tista podjetja, ki se s proaktivno in 

ofenzivno naravnanostjo borijo za konkurenčno prednost ter z njo privabijo tako kupce kot 

tudi odjemalce na globalnem trgu. Mednarodno poslovanje je tako postalo stalnica velike 

večine sodobnih podjetij, institucij, držav, saj le z njim podjetja dosegajo dovolj velike tržne 

deleže, obseg prodaje in rast, države pa predvsem dvig blaginje svojih prebivalcev (Makovec 

Brenčič idr. 2006). 

Kesič (2010) pravi, da se ponudba blaga in storitev v zadnjih letih v svetovnem tržnem 

prostoru hitro spreminjata, saj prihajajo vedno novi in novi ponudniki iz nam do sedaj skoraj 

nepoznanih držav, ki skušajo svetovnemu trgu ponuditi svoje izdelke in storitve po najboljših 

možnih pogojih, s ciljem pridobivanja naklonjenosti svetovnih potrošnikov. 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. Ker so v sodobnem svetu 

spremembe značilnost dnevnega poslovanja podjetij, v svetovnem merilu uspevajo le tista 

podjetja, ki imajo jasno začrtane strategije svojega poslovnega razvoja, ki jih dosledno 

izvajajo, se trudijo biti vsak dan boljša v svojem delovanju, so hitra v vseh delovnih procesih, 

dajejo največji poudarek inventivnosti, inovativnosti ter tržni usmeritvi s spoštovanjem 

kupcev kot eni od največjih vrednot podjetja, in so izrazito usmerjena v globalni tržni prostor. 

Upoštevati pa je treba dejstvo, da je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen 

proces, ki vedno bolj ločuje zmagovalce od poražencev, a jih hkrati tudi nagrajuje za svoje 

uspehe, tržno usmerjeno delovanje ter izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v svoj 

prid. 

4.1   Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje so vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki potekajo preko meja 

domače, nacionalne države in njenega poslovnega okolja. Cilji mednarodnega poslovanja so 

zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi posameznih držav. Najbolj značilni in 

tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta izvoz ter uvoz blaga, pa tudi 

storitev. Zavedati se je tudi treba, da mednarodno poslovanje ni le prenos ali neposredna 

preslikava poslovnih aktivnosti, ki potekajo v domačem tržnem okolju, ampak je mednarodno 

poslovanje veliko bolj zahtevno, kompleksno in tudi specifično, saj poteka v različnih ter 

predvsem drugačnih kulturoloških, jezikovnih okoljih, ki imajo hkrati tudi svoja različna 

poslovna tolmačenja, razumevanja, pa tudi pričakovanja. Zavedati se je treba, da podjetja z 

vstopom v mednarodno poslovno okolje vstopajo v drugačna poslovna, finančna, 

zakonodajna, pravno-regulatorna, kulturna, menedžerska, tržna in sprememb polna okolja, kar 
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daje poslovanju v mednarodnem okolju drugačno konotacijo, težo, zahtevnost in pomen 

(Kesič 2010).  

Tudi Dubrovski (2006, 13) navaja, da se mednarodna menjava, ki poteka preko meja domače 

države, loči od notranje zaradi večje zapletenosti okolja, večje zapletenosti poslov, števila in 

različnosti trgov ter odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja 

poslovanja in tudi po avtonomnih zunaj trgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo 

različne marketinške ter administrativne pristope. 

4.2   Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Ključna dejstva današnjega mednarodnega poslovanja so stalne spremembe in negotovost, saj 

se dnevno spreminjajo ključni elementi ter pogoji mednarodnega poslovanja. Podjetja, 

organizacije, države in posamezniki se srečujejo s spreminjajočimi se pogoji ter dejstvi 

mednarodnega poslovanja, spremembo naraščajočega števila ponudnikov na svetovnem trgu, 

naraščajočo konkurenčnostjo celovitega poslovanja in dokaj nepredvidljivim tokom bodočega 

razvoja svetovnega gospodarstva. Ko opredeljujemo značilnosti mednarodnega poslovanja, 

lahko govorimo o številnih potrebnih vsebinskih procesih in transakcijah, ki so potrebne, da 

se aktivnosti mednarodnega poslovanja izvajajo hitro, dinamično ter v skladu s svetovnimi 

razvojnimi trendi. V mednarodnem tržnem prostoru lahko dolgoročno uspejo le tisti subjekti, 

ki se v celoti zavedajo, da je kvalitetno obvladovanje mednarodnega poslovanja skupek 

mnogih 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, 12). 

Cilji mednarodnega poslovanja so zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi 

posameznih držav. Najbolj značilni in tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem 

poslovanju sta izvoz in uvoz blaga, pa tudi storitev. Z intenziviranjem širšega pomena 

internacionalizacije celovitega poslovanja pa se v zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju, kot so neposredne tuje investicije, različne pogodbene 

oblike mednarodnega poslovanja ter širitev raziskovalno-razvojnih, proizvodnih, kreatorskih, 

oblikovnih, skladiščnih, distribucijsko-logističnih in drugih poslovnih aktivnosti v 

mednarodni tržni prostor (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 8).  
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Slika 3: Razsežnosti mednarodnega poslovanja in mednarodnega marketinga 

Vir: Dubrovski 2006, 17. 

Mednarodno poslovanje je za razliko od mednarodne menjave širši pojem, ki zajema tako 

izvozne kot uvozne posle v najširšem smislu, vključujoč posebne zunanjetrgovinske posle. 

Pojmovnik terminov, ki se uporabljajo v mednarodnem poslovanju, Dubrovski (2006, 18–19) 

tolmači takole: 

- Mednarodno poslovanje: poslovanje s tujino ali v tujini, ki vključuje vse poslovne 

aktivnosti, trgovinske in netrgovinske, ki zajemajo dve ali več držav; 

- menjava: prodajne in nabavne aktivnosti; 

- mednarodna menjava: izvozni, uvozni in intrakomunitarni posli v najširšem smislu; 

- prodaja: vrsta menjave, pri kateri prodajalec prodaja izdelke proti plačilu; 

- izvoz: prodaje v države izven EU oz. tretje države; 

- znotraj skupnostna dobava: prodaja v države članice EU; 

- nabava: vrsta menjave, pri kateri kupec plača kupnino za pridobitev izdelkov ali storitev; 

- uvoz: nabava iz držav izven EU oz. tretjih držav; 

- znotraj skupnostna pridobitev: nabava v državah članicah EU; 

- marketing: način delovanja (nabavni, prodajni ali interni) in vedenja oseb in organizacij, 

ki zajema vse dejavnosti za zadovoljevanje zahtev in potreb odjemalcev oz. končnega 

potrošnika; 

- mednarodni marketing: za razliko od marketinga je veliko bolj zapleten zaradi različnosti 

posameznih okolij, ker gre v tem primeru za ponudnike in odjemalce iz različnih držav; 

- trg: velikokrat se nanaša na fizični trg, na katerem se srečujeta ponudba in povpraševanje; 

prodajalci in kupci, dejansko pa gre za abstraktne trge; 
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- odjemalec: je vsakdo, ki pri prodajnih poslih aktivno sodeluje in ima pri tem vlogo 

potrošnika, porabnika, uporabnika, koristnika, trgovca ali posrednika v prenosu izdelka 

drugim. To je pa lahko posameznik, podjetje ali druga organizacija. 
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5   VRSTE PODJETIJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Za večino podjetij je prva in najpomembnejša odločitev, ki bo vplivala na nekaj prihodnjih let 

poslovanja, način vstopa in delovanja na mednarodnih trgih. Žal pa ne obstaja idealna 

strategija vstopa, saj lahko različna podjetja uporabijo različne metode vstopa na istem trgu 

oziroma eno podjetje na več trgih. Najbolj značilni in hkrati tudi najbolj tradicionalni poslovni 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta izvoz in uvoz blaga ter storitev. Z intenziviranjem 

širšega pomena in internacionalizacije celovitega poslovanja pa se v zadnjih letih krepijo tudi 

druge poslovne aktivnosti v mednarodnem poslovanju (Ruzzier in Kesič 2011, 53).  

Podjetja, ki delujejo v mednarodnem poslovanju, so različnih vrst in velikosti, imajo različen 

obseg poslovanja ter različne aktivnosti, strategije in vizije svojega nadaljnjega razvoja. 

Običajno jih lahko ločimo na velika in mala podjetja v mednarodnem poslovanju. Med njimi 

in njihovim delovanjem je nekaj bistvenih značilnosti, ki se kažejo v njihovih strategijah 

internacionalizacije, aktivnostih in obsegu mednarodnega poslovanja. Velika podjetja so 

običajno bolj dominantna, imajo večje denarne, kapitalske, naložbene in marketinško-

prodajne potenciale, a so hkrati bolj toga ter manj prilagodljiva in odzivna v primerjavi z 

malimi podjetji, ki delujejo v mednarodnem poslovanju. Glede na obseg, načine, oblike, 

stopnjo, dosežene aktivnosti izvajanja mednarodnega poslovanja in doseženo stopnjo 

razširjenosti mednarodnega poslovanja lahko opredelimo naslednje vrste podjetij (Ruzzier in 

Kesič 2011, 39–40):  

- Začetniki v mednarodnem poslovanju – to so podjetja, ki šele začenjajo s prvimi 

aktivnostmi v mednarodnem poslovanju, raziskujejo potencialne trge za vstop, ocenjujejo 

strategije in načine za vstop na tuje trge, izvajajo prve aktivnosti za vstop na tuje trge, 

iščejo potencialne partnerje, ponujajo svoje izdelke oziroma storitve na tujih trgih, 

občasno izvedejo tudi izvozni ali uvozni posel; 

- občasni izvozniki ali uvozniki – to so podjetja, ki so že izvedla izvozni ali uvozni posel, 

občasno nastopajo na tujih trgih, kjer ponujajo svoje izdelke oziroma storitve, a nimajo 

izdelane in opredeljene trajne strategije internacionalizacije; 

- pretežni izvozniki ali uvozniki – to so podjetja, ki večji del svoje prodaje ali nabave 

realizirajo na tujih trgih, a na njih še nimajo nobene druge poslovne aktivnosti; 

- mednarodno podjetje – običajno mednarodno podjetje izvaja enostavnejše načine 

mednarodnega poslovanja na manjšem, omejenem številu tujih trgov. Mednarodno 

podjetje običajno že ustanavlja lastne entitete v tujini za podporo mednarodnega 

poslovanja; 

- multinacinalno/večnacionalno/transnacionalno podjetje – podjetje že izvaja različne 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju na več tujih trgih, ima strukturo lastnih podjetij in 

podružnic, hčerinskih oz. odvisnih podjetij, s katerimi izvaja različne poslovne aktivnosti 

in jih povezuje v smiselne poslovne celote; 
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- globalno podjetje – je običajno neposredno prisotno na večini ključnih svetovnih trgih z 

vsemi svojimi najpomembnejšimi aktivnostmi, kjer izvaja vse aktivnosti, od 

managementa načrtovanja, raziskovanja in razvoja, kreiranja tehnologij in izdelkov, 

proizvodnje, marketinško-prodajnih aktivnosti ter globalnega upravljanja vseh 

poslovodnih procesov. Globalna podjetja so globalno zelo razvejana in razširjena, stremijo 

k optimizaciji vseh poslovnih procesov v globalnem tržnem okolju ter so dokaj 

centralistično vodena in upravljana. 

5.1   Načini in oblike vstopa na tuje trge  

Ko obravnavamo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem njihove 

vstopne strategije, vedno podajamo ceno tveganja, kontrole oziroma nadzora in fleksibilnosti 

podjetja z vidika izbranega načina in oblike vstopa na trg (Makovec Brenčič idr. 2006, 52).  

Dubrovski (2006, 94) navaja štiri osnovna strateška vprašanja za aktivno sodelovanje na 

mednarodnem trgu: 

- Zakaj mednarodno poslovati in kaj plasirati na svetovni trg; 

- katere tuje trge vključiti; 

- kako vstopiti na tuj trg; 

- kako nastopati na tujem trgu. 

Iz teh vprašanj je možno razviti model mednarodnega poslovanja, katerega izhodišče je v tem 

primeru izvoz. Smiselno enaka vprašanja veljajo tudi za uvoz.  

Odgovorov na ta vprašanja ni mogoče pripraviti brez načrtnega in sistematičnega pristopa, ki 

zajema: 

- Strateško analizo mednarodnega okolja in lastnih zmožnosti ter potencialov podjetja, ki 

morajo odkriti osnovne tržne priložnosti na tujih trgih, tveganje in ovire ter jasno poudariti 

prednosti in slabosti podjetja kot internega okvira za izkoriščanje tržnih priložnosti in 

krepitev lastnih zmožnosti; 

- strateško načrtovanje ciljev in strategij, ki so vpete v okvir zmožnosti podjetja in 

prepoznanih pogojev delovanja v okolju;  

- izvedbo in organizacijo marketinških aktivnosti, ki naj zagotovijo uresničevanje 

zastavljenih strategij za doseganje določenih ciljev in tudi sprotno prilagajanje 

spremembam v okolju; 

- strateški nadzor, ki zagotavlja povratne informacije iz okolja v proces strateškega vodenja 

mednarodnega marketinga za sprotno preverjanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev in 

tekočega usmerjanja ter prilagajanja marketinških načrtov glede na ugotovljene 

spremembe v mednarodnem okolju. 
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Slika 4: Načini vstopa na tuje trge 

Vir: Dubrovski 2006, 186 v Vezjak 1987, 28. 

Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem povezane 

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

prilagodljivosti nekega podjetja s stališča izbranega načina ter oblike vstopa na mednarodne 

trge. Podjetja so lahko vključena v mednarodno poslovanje z različno stopnjo aktivnosti in 

intenzivnosti, od najbolj enostavnih oblik (občasni izvoz), do najbolj kompleksnih in 

zahtevnih oblik (lastne entitete in prevzemi v tujini). Pri mednarodnem poslovanju je treba 

upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo in pogojujejo načine ter vsebino mednarodnega 

poslovanja.  

Ločimo notranje in zunanje dejavnike (Ruzzier in Kesič 2011, 55): 
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- Notranji dejavniki so: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu ter potrebam lokalnega segmenta; 

- zunanji dejavniki so: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno 

tveganje, velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti. 

Glede na način in obliko vstopa podjetja na mednarodni trg razlikujemo tri osnovne skupine 

na podlagi izbrane strategije (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 138): 

- izvozne, 

- pogodbene in 

- investicijske/naložbene (hierarhične). 

 

Slika 5: Različne oblike vstopa na tuje trge 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 138. 

5.2   Izvozne oblike vstopa na tuje trge 

Izvozne oblike so najpogostejši način vstopa na mednarodne trge malih in srednjih podjetij ter 

podjetij, ki šele pričenjajo z internacionalizacijo, saj je tveganje pri tej obliki zelo nizko, vstop 

pa enostaven. Hkrati ta oblika vstopa omogoča visoko fleksibilnost, a nizko stopnjo nadzora. 

Pri izvoznih oblikah vstopa na trg so izdelki/storitve običajno izdelani na domačem trgu ali v 

tretjih državah, nato pa bodisi prek posredne, neposredne ali kooperativne oblike izvoza 

vstopijo na namembni trg. Izvoz je tudi sicer začetna oblika internacionalizacije podjetja, če 

se občasni izvozni posli ustaljeno pojavljajo in po možnosti razvijejo v nadgrajene oblike 

vstopov na tuje trge (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 145).  

5.2.1   Posredni izvoz 

Najmanj tvegana oblika vstopa na tuji trg je posredni izvoz, saj ne zahteva večjih naložb v 

tujini. Podjetje proizvaja na domačem trgu, mednarodnega poslovanja - izvoza pa se loti s 

pomočjo partnerjev, katerim prepusti celoten izvozni proces, od odgovornosti, ureditve 
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dokumentacije do končne distribucije. Za posredni izvoz je značilno, da proizvajalec ni v 

neposrednem stiku s končnim uporabnikom izdelkov ali storitev, zato slabše pozna njegove 

želje in zahteve (Hrastelj 1990, 60). Pomanjkljivost te oblike vstopa na tuji trg je, da podjetje 

ne pridobiva tujega znanja in izkušenj ter nima nadzora nad dogajanjem na tujem trgu. Velik 

delež pomanjkljivosti je tudi v tem, da podjetje ne nudi poprodajnih aktivnosti, kar lahko 

negativno vpliva na prihodnjo prodajo in pa dobro ime. 

Najpogostejše posredne oblike izvoza so (Makovec Brenčič idr. 2006, 56–57): 

- Oprtni izvoz (angl. piggyback operations): oblika vstopne strategije na tuji trg; že 

uveljavljeno podjetje, ki želi razširiti svoje poslovanje na izbranem trgu, prevzame 

prodajo izdelkov drugega podjetja; 

- komisionar (angl. commision agent): nakupni/prodajni; sklepa posle v svojem imenu, a za 

tuj račun; 

- posli a conto meta: vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli; posle 

posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika; 

- izvozni trgovec/izvozni posrednik (angl. export merchant/export buying agent): kupuje in 

prodaja blago v svojem imenu in za svoj račun; 

- izvozne trgovske družbe: običajno tradicionalne trgovske družbe s tradicijo trgovanja na 

posameznih področjih (blagovnih/geografskih); 

- izvozna združenja in konzorciji: običajno specializirana združenja iz posameznih 

dejavnosti, ki lahko specializirano posredujejo na izbranem področju delovanja.  

5.2.2 Neposredni izvoz 

Predstavlja neposredni stik proizvajalca/ponudnika izdelka ali storitve s prvim posrednikom, 

pa tudi s končnim odjemalcem ali uporabnikom na ciljnem trgu. Podjetje, ki prevzema vlogo 

posredovanja na ciljnem trgu, je običajno vključeno v pripravo dokumentacije, fizično 

distribucijo in cenovno politiko, izdelek/storitev pa prodaja zastopnikom in distributerjem na 

ciljnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2006, 56).  

Taka oblika vstopa na trg pomeni za podjetje prednost, ker so krajše prodajne poti in ima 

neposreden stik z uporabniki, slabost pa omejen nadzor nad ceno (zaradi carinskih omejitev), 

potrebna je naložba v organizacijo prodaje, pojavljajo se tudi kulturološke razlike in 

komunikacijski problemi (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 145). 

Podjetja lahko nastopajo na tujih trgih s pomočjo zastopnika. Zastopnik je najpogostejša 

oblika neposrednega vstopa in nastopa na tujem trgu. Zastopnik posluje v imenu in za račun 

svojih principalov (dajalcev nalog). Pogosto predstavlja razmerje med dajalcem zastopstva 

(principalom) in zastopnikom ekskluzivni odnos. Ta omogoča monopolno prodajno pravico 

na izbranem območju (trgu) za določeno blago pod določenimi pogoji, pri tem pa je treba 

skleniti posebno ekskluzivno pogodbo (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 
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Najpogostejše neposredne oblike izvoza so (Makovec Brenčič idr. 2006, 56–57): 

- fiksirana izvozna naloga,  

- posebni/samostojni izvozni oddelek, 

- izvozna prodajna družba, 

- sestrska podjetja/podružnice, 

- prodaja s potniki, 

- izvoz s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev in 

- neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 

5.2.3 Kooperativni izvoz 

Ta oblika izvoza običajno vključuje različne dogovore o možnem sodelovanju z drugimi 

podjetji. Običajno so to izvozno-marketinške družbe (export marketing groups), ki vodijo 

celotno izvedbo izvoznih in tudi marketinških aktivnosti ter različne posle v mednarodnem 

poslovanju za nekatera druga podjetja. To so običajno manjša podjetja, ki nimajo dovolj 

lastnih izkušenj in virov za poslovanje v mednarodnem tržnem prostoru. Prednosti 

kooperativnega izvoza so celovitost nastopa, izkušnje, delitev stroškov, njegove slabosti pa 

mnogokratna različnost poslovnih interesov sodelujočih (Ruzzier in Kesič 2011, 57).  

 5.3   Pogodbene oblike vstopa na tuje trge 

Pogodbene oblike vstopa na tuje trge so danes najbolj pogoste oblike poslovanja na tujih 

trgih. Pogodbeni način poslovanja je dolgoročno nekapitalsko združenje dveh entitet, kateri si 

delita tveganja, tehnologijo in know-how. Odnosi med podjetji temeljijo na pogodbenem 

razmerju. Glavni nagibi za izbiro pogodbene oblike vstopa na tuji trg so: biti bliže kupcem, 

zniževanje stroškov proizvodnje in transporta, skrajševanje tržnih poti, izogibanje omejitvam 

vstopa na tuje trge (carinske, necarinske, regulativa), biti prisoten na trgu kot domači 

proizvajalec oziroma ponudnik ter možnost uveljavljanja raznih oblik pospeševanja lokalne 

proizvodnje (subvencije ter različne spodbude za tuja vlaganja) (Ruzzier in Kesič 2011, 58).  

Najpogostejše neposredne oblike izvoza so (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 149): 

- licenčno poslovanje, 

- franšizing, 

- pogodbena proizvodnja, 

- skupna vlaganja in 

- strateške zveze/zaveze. 
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5.3.1 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je sporazum med dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic in 

znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. Tako ločimo: dajalca licence 

(licensor), pridobitelja ali jemalca licence (licensee), plačilo nadomestila za licenco – 

licenčnina (royalty), ki je lahko začetno plačilo in/ali delež od proizvedene količine ali 

vrednost prodaje. Licenca je vrednost prodaje, ki ga da nosilec določene pravice industrijske 

lastnine drugi osebi za opravljanje določenih dejavnosti ali za uporabo know-howa (patenti, 

blagovne znamke, žigi) (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Podjetja se za licenčno poslovanje odločajo predvsem zaradi različnih vzrokov (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 63):  

- Dajalec licence bo na ta način ohranil svojo tehnološko superiornost in razvoj izdelkov. S 

tem bo okrepil svoje središčne sposobnosti, preselil proizvodnjo in črpal vire izven 

podjetja. 

- Podjetje (dajalec licence) je premajhno, da bi imelo dovolj trženjskih ali finančnih znanj in 

izkušenj za lastno investicijo na tujem trgu. 

- Izdelek je lahko na koncu svojega življenjskega cikla v razvitejših državah; smiselno je 

podaljšati življenjski cikel v manj razvitih državah, kjer je izdelek tehnološko sprejemljiv, 

trg pa še ni zasičen. 

- Čeprav neposredne licenčnine niso zelo visoke, so lahko relativno visoki pribitki na nujne 

sestavne dele, ki jih še vedno proizvaja dajalec licence. 

- Če vladne regulative prepovedujejo neposredne tuje investicije (oziroma jih posredno ali 

neposredno zelo omejujejo), politična tveganja pa so visoka, je licenčno poslovanje 

primerna oblika vstopa na takšne trge. 

- Velikokrat pogojujejo sklepanje licenčnih poslov tudi carinske ali necarinske omejitve v 

državi jemalca licence; če so te visoke je smiselno izvajati proizvodnjo v državi jemalca 

licence. 
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Preglednica 2: Prednosti in slabosti licenčnega poslovanja 

 Prednosti Slabosti 

Dajalec 

licence 

- Hiter vstop na trg. 

- Ne zahteva neposredne 

kapitalske investicije.  

- Porazdelitev izdatkov za 

R&R. 

Podaljševanje življenjske 

krivulje izdelka. 

- Lahko si vzgojimo konkurenta. 

- Omejen nadzor nad proizvodnjo in 

marketingom. 

- Omejena celovitost poslovanja. 

 

Prejemnik 

licence 

- Skrajšanje časa uvajanja 

izdelka. 

- Zmanjšanje izdatkov za 

R&R. 

- Pridobivanje novih znanj, 

tehnologij. 

Izognitev napakam pri R&R 

in proizvodnji. 

- Licenčna pogodbena omejitev.  

- Dajalec licence lahko pogojuje 

spremembe v cenah inputov/dobave. 

 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 59. 

5.3.2 Franšizing 

Franšizing je sistem trženja blaga in/ali storitev ter/ali tehnologije, ki je zasnovana na tesnem 

in stalnem sodelovanju med pravno ter finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, 

franšizorjem ter posameznimi franšiziji, pri čemer franšizor svojim franšizijem daje pravico in 

odgovornost, da poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom. Ta pravica hkrati pooblašča in 

zadolžuje posameznega franšizija, da v zameno za neposredno ali posredno nadomestilo 

uporablja franšizorjevo trgovsko ime in/ali blagovno znamko in/ali znamko storitvene 

dejavnosti, know-how, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov ter druge pravice. Te 

izhajajo iz industrijske in/ali tehnične pomoči v vsebinskem in časovnem okviru pisnega 

franšiznega sporazuma, ki ga skleneta obe strani s tem namenom (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 159). 

Vrst franšizinga je veliko, v glavnem pa ga delimo v dve skupini (Makovec Brenčič idr. 2006, 

67):  

- Izdelčni franšizing: tu gre za distribucijski sistem, v katerem dobavitelji sklenejo pogodbo 

z zastopniki za nakup ali prodajo izdelkov ali proizvodnih linij. Zastopniki prodajalci 

uporabljajo ime blagovne znamke, blagovno znamko in proizvodno linijo. 

- Čisti poslovni franšizing: ta oblika je najbolj prava oblika franšizinga v mednarodnem 

poslovanju. Gre za obliko vstopa, pri kateri franšizor v skladu s sklenjeno pogodbo dodeli 
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franšiziju pravico do uporabe in izvedbe celotnega poslovnega paketa, ki ga je razvil 

franšizor. Paket običajno vsebuje: pravico do uporabe blagovne znamke in njenega imena, 

avtorske pravice, oblikovanje, patente, poslovne skrivnosti, poslovni know-how in 

dodelitev ekskluzivnosti za izbrano območje. 

Dvigu in širitvi franšizinga, kot obliki vstopa v mednarodnem poslovanju, botrujejo naslednji 

vzroki (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 158): 

- Visoka dinamičnost trga z vedno večjimi zahtevami po fleksibilnosti in know-howu; 

- koncentracija na področju trgovine in storitev; 

- tehnološki napredek; 

- porast povpraševanja po storitvah; 

- razvoj novih dejavnosti, storitev; 

- strukturne spremembe na področju trgovinske in storitvene dejavnosti, v okviru tega 

vedno večja inovativnost izbora izdelkov in skupin izdelkov ter organizacijskih oblik 

podjetij; 

- intenzivna konkurenca; 

- potreba po racionalizaciji in specializaciji v mednarodnem trženju; 

- rastoči trend samozaposlovanja; 

- spremembe nakupnih potreb in navad; 

- hiter način življenja in manjša razpoložljivost prostega časa. 

5.3.3 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja je oblika mednarodnega poslovanja, pri katerem podjetje oziroma 

kontraktor ali dajalec pogodbe nima dovolj virov za proizvodnjo v domači državi ali pa zazna 

zanj ugodne prednosti proizvodnje na tujem trgu, zato vstopi v pogodbeni odnos s 

proizvajalcem oziroma kooperantom na tujem trgu, da bo zanj izdeloval nekatere izdelke. Vse 

ostale funkcije poslovanja, kot so trženje, distribucija, R&R, prodaja ter poprodajne storitve, 

pa izvaja kontraktor sam. Razlogi, kot so navzočnost na trgu, zmanjšanje transportnih 

stroškov, carinske in necarinske omejitve vstopa na trg, prednost nacionalnih proizvajalcev ali 

dobaviteljev, nižji stroški proizvodnje idr., so razlogi za oblikovanje pogodbene proizvodnje. 

V zadnjem času se pogodbena proizvodnja prenaša na nova področja oziroma dejavnosti. 

Najpogosteje se pojavljajo informacijske tehnologije in storitve. Pravzaprav gre za t. i. 

outsourcing, torej črpanje virov, ki so bodisi cenejši, bolj specializirani na drugem trgu in jih 

predvsem multinacionalke s pridom izkoriščajo. Gre za novo obliko izvajanja in nova 

področja prej tradicionalne pogodbene proizvodnje (Makovec Brenčič idr. 2006, 61). 

Pogodbeno proizvodnjo delimo na ekonomsko, kapacitetno in specializirano. Vsaka 

pogodbena proizvodnja naj bi bila zasnovana na ekonomskih temeljih – tako finančnih kot 

drugih prednostih za oba udeleženca v pogodbi. Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko trdimo, 



 

 25  

da je specializirana pogodbena proizvodnja dolgoročno najbolj vzdržljiva in predstavlja dobro 

izhodišče za razvoj enakovrednih kooperativnih odnosov in mednarodne rasti podjetja 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 152). 

5.3.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja kot oblika vstopa na tuje trge predstavlja partnerstvo med dvema ali več 

podjetji, ki imajo domicil v različnih državah oziroma trgih, kar daje takšni obliki vstopa 

kompleksnejšo naravo, ob tem pa mnogo prednosti in slabosti. Skupna vlaganja vključujejo 

deljeno lastništvo premoženja skupnega podjetja med različnimi partnerji (lokalnimi in 

sonaložbenimi). Ta način vstopa na tuji trg omogoča podjetju vstop z bistveno nižjim 

obsegom vloženega kapitala. Pri tem ima lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja 

trga, poslovno mrežo in funkcijska področja (delovno silo, proizvodne zmogljivosti, trženjsko 

infrastrukturo ipd.). Tako je vstop na tuje trge predvsem hitrejši, prilagajanje njegovim 

posebnostim pa krajše za podjetje. Ostale vzroke razvoja skupnih vlaganj kot vstopnih oblik 

najdemo tudi v komplementarnosti tehnoloških, managementnih ali drugih sposobnostih 

podjetij, ki lahko partnerjem omogočijo razvoj novih možnosti ali celo razvoj novih 

dejavnosti (Makovec Brenčič idr. 2006, 69).  

Ta način vstopanja na tuje trge je primeren zlasti takrat, ko podjetje vstopa na trg, ki je zelo 

drugačen od domačega in bi zaradi slabega razumevanja kulture ter navad lahko prišlo do 

hudih nesporazumov – tipičen primer so azijske države. S sodelovanjem z lokalnim podjetjem 

se izogne procesu dolge krivulje učenja. Pomenljive so tudi davčne koristi in nižji proizvodni 

stroški, ki jih lahko podjetje izkoristi. V zadnjem desetletju narekuje veliko skupnih vlaganj 

izjemno zahteven proces raziskav in razvoja, tako kapitalsko kot po obsegu znanja. Tuje 

podjetje morda nima dovolj denarnih, materialnih ali vodstvenih virov, da bi se v naložbo 

podalo samo. Celo zelo velika podjetja potrebujejo skupna vlaganja za preboj na 

najzahtevnejše trge (Šuštar 2009, 31–32). 

5.3.5 Strateške zveze/zaveze 

Strateško zavezništvo je formalno dogovorjeno poslovno sodelovanje med dvema 

neodvisnima podjetjema, v katerem se podjetji dogovorita o izmenjavi, dopolnjevanju in 

izkoriščanju specifičnih poslovnih znanj ter resursov za skupno rabo. Uporablja se predvsem 

na področju raziskav in razvoja, pri trženju in distribuciji. Podjetji kljub sklenjenemu 

zavezništvu delujeta samostojno (Ruzzier 2004 v Šuštar 2009, 32).  

Tudi Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 170) poudarjata, da strateške zveze ali partnerstva 

nastanejo med dvema ali več podjetji, ki razvijejo skupno dolgoročno strategijo z namenom 

postati bodisi cenovni vodja, prevzeti vodilni tržni položaj, izvajati strategijo diferenciacije ali 

kombinacijo obeh. Vsak izmed partnerjev ima določeno specifično znanje ali prednosti in jih 
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deli z drugimi udeleženci strateške zveze ali partnerstva. Vizija takšnega partnerstva ni 

usmerjena na en sam trg, usmerjena je globalno ali pa vsaj regionalno. Dejavniki uspeha vseh 

zvez so skupna vizija in poslanstvo, enakovrednost partnerstva, skupna kultura, učinkovita 

organizacija ter proaktiven management. Strateške zveze narekujejo pogoji dinamičnih 

globalnih trgov, še posebej hiter in zahteven tehnološki razvoj. Pri takšni obliki vstopa na trg 

podjetja dajo na voljo le del svojih virov, pri drugih pa ohranjajo avtonomijo. Strateške zveze 

predstavljajo široko paleto različnih formalnih in institucionalnih oblik sodelovanja, 

največkrat se oblikujejo kot pogodbene kooperativne oblike. Glavna pogoja uspešnega in 

učinkovitega delovanja takšnih zvez sta temeljito medsebojno poznavanje partnerjev in 

njihovih podjetniških kultur ter enotnost ciljev, poleg tega pa še skupna vizija, cilji, jasna 

razmejitev sodelovanja in konkurence ter doseganje dogovorov o ključnih vprašanjih. Smisel 

takšne zveze je v dolgoročnem sodelovanju in učinkovitem pozicioniranju čim več skupnih 

sinergističnih učinkov na trgu. 

5.4 Investicijske/naložbene (hierarhične) oblike vstopa 

Zadnja skupina oblik vstopov so investicijske/naložbene/hierarhične oblike, pri katerih 

podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tuj trg. Mera nadzora je 

odvisna predvsem od razdelitve odgovornosti med matico (domicilnim podjetjem) in 

hčerinskim podjetjem (lastno enoto), v skladu s sposobnostmi, razdeljenimi področji dela in 

cilji razvoja mednarodnega poslovanja. Problemi se pojavljajo pri delitvi vstopnih oblik, kot 

npr., če enota na tujem trgu ni v 100-odstotni lasti podjetja, ki je vstopilo na trg, takšna oblika 

vstopa teoretično ni kategorizirana kot investicijska, temveč kot pogodbena oblika izvoza. Če 

je v interesu podjetja razširiti dejavnosti mednarodnega trženja na vstopnem trgu nad samo 

proizvodnjo, pa je smiseln vstop z lastnim kapitalom in hierarhičnimi oblikami vstopa, saj 

omogoča nadzor nad izvajanjem tudi drugih poslovnih funkcij (Makovec Brenčič idr. 2006, 

72). 

Ruzzier in Kesič (2011, 60–62) pravita, da investicijski način vstopa zahteva zajetne 

investicije ter veliko mednarodnih znanj in spretnosti, zato ni primeren za mala ter srednje 

velika podjetja, pač za večja podjetja, ki jim zadovoljevanje zahtevam v kratkem časovnem 

obdobju ne predstavlja težave. Pomemben vidik globalizacijskih trendov in mednarodnega 

poslovanja predstavljajo tuje neposredne naložbe, katerih glavni nosilci so multinacionalna 

podjetja. Ta s svojimi aktivnostmi povečujejo globalno prisotnost in raznovrstne oblike 

mednarodnega poslovanja, ki poteka znotraj njih, v okviru strukture poslovne mreže. Pri 

oblikah vstopa na tuje trge prevladujejo: 

- prodajni zastopniki/distributerji; 

- rezidenčni prodajni zastopniki/prodajne podružnice/prodajne enote na tujem; 

- lastna prodajna in proizvodna enota na tujem trgu;  

- sestavljalnice in skladišča; 
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- prevzemi. 

5.4.1 Prodajni zastopniki/distributerji 

Prodajni predstavnik je običajno zaposlen na enem, največkrat domicilnem trgu. Potuje na 

druge trge z namenom opravljanja prodajne funkcije. Če je prodajni predstavnik zaposlen v 

domicilnem podjetju, potem ima podjetje večji nadzor nad prodajnimi aktivnostmi, kot bi ga 

imelo pri neodvisnem prodajnem zastopniku (zastopniku ali distributerju), večja pa je tudi 

predanost viziji podjetja. Ta oblika vstopa je še posebej smiselna na specializiranih med 

organizacijskih trgih, kjer je le nekaj velikih odjemalcev, a zahtevajo tesen kontakt z 

dobavitelji, velika količina naročila pa opravičuje strošek potovanja v tujino (Šuštar 2009, 

33). 

5.4.2 Rezidenčni prodajni zastopniki/prodajne podružnice/prodajne enote na tujem 

Tu je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg. To omogoča, da se podjetje bistveno bolj 

približa kupcu kot v primeru domicilnih prodajnih predstavnikov. Pri odločitvi, ali uporabiti 

slednjega ali pa lastno prodajno enoto na tujem, moramo upoštevati:  

- Način sklepanja poslov oz. sprejemanja naročil: morda je bistveno bolj primeren za 

občasen prihod prodajnega zastopnika kot pa za trajno navzočo enoto; 

- naravo izdelka: če gre za tehnično zapleten izdelek, ki zahteva poprodajne storitve, potem 

je bolj smiselna neposredna prisotnost na trgu. 

Včasih je smiselno oblikovati tudi prodajno podružnico, ki je podaljšana roka podjetja na 

tujem trgu in formalnopravno del domicilnega podjetja, vanjo pa vključiti delovanje 

rezidenčnih prodajnih zastopnikov, če so potrebni takšni prodajni kanali. Da bi zagotovili 

takšno prodajno pokritost trga in ustrezno organizirali poprodajne storitve, je treba pogosto 

ustanoviti lastne prodajne enote na tujem, ki je v lasti in pod kontrolo ustanovitelja 

(matičnega podjetja na domicilnem trgu). Lastne prodajne enote v tujini izvajajo popoln 

nadzor nad prodajno funkcijo za tuji trg, matično podjetje pa obdrži trženje in kontrolo. To 

pomeni, da vsi izdelki prihajajo iz matičnega podjetja, prodajna enota pa poskrbi za naročila 

in njihovo izvedbo. Pri tem si matica in hči obračunavata transferne cene (Šuštar 2009, 33). 

5.4.3 Lastna prodajna in proizvodna enota na tujem trgu 

Takšen vstop na trg je izhodiščno dolgoročno naravnan, saj lahko kratkoročni učinki le redko 

odtehtajo obsežnost investicije. Poleg tega je proces prilagajanja in razumevanja delovanja 

lokalnega trga dolgotrajen, zlasti, če podjetje pred tem ni imelo na trgu nikakršne oblike 

delovanja. Za podjetja pomenijo takšne oblike vstopa velik naložbeni zalogaj, zavezanost 

vstopnemu trgu in veliko napora managementa. Vzroki, ki jih podjetja navajajo za 
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ustanavljanje prodajnih in proizvodnih podjetij na tujih trgih, so predvsem ohranjanje 

poslovanja ter boj za dvig ali ohranjanje tržnih deležev, nove oblike poslovanja in s tem 

pridobitev novih poslov, prihranek stroškov, izogibanje vladnim omejitvam, ki ovirajo 

neposreden izvoz določenih izdelkov itd. (Makovec Brenčič idr. 2006, 74; Makovec Brenčič 

Kostevc in Logar 2003 v Hliš 2010, 26). 

5.4.4 Sestavljalnice in skladišča  

So oblika proizvodne enote na vstopnem trgu. Podjetja zaradi zahtevnosti proizvodnje ali 

strateških razlogov pogosto opravljajo glavni del proizvodnih procesov doma, del pa jih 

prenesejo na vstopne trge. Vzroki za ta način vstopa so bistveno nižji stroški delovne sile, 

nižje carinske dajatve za sestavne dele v primerjavi s končnimi izdelki, izdelek je v ustrezni 

fazi življenjskega cikla ali pa, kadar so deli končnega izdelka proizvedeni na različnih koncih 

sveta in jih je smiselno sestaviti v končni izdelek na vstopnem trgu (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 177).  

5.4.5 Prevzemi ali investicije (naložbe) od začetka 

Prevzemi imajo za razliko od investicije v popolnoma novo podjetje takojšnje prihodke, že 

obstoječi tržni delež, že znane izdelke, blagovne znamke in sistem distribucije oz. že 

izgrajeno infrastrukturo za poslovanje, vključno z izšolanimi kadri. Pripojitve in prevzemi 

podjetij so najprimernejši način vstopa na tuje trge, kadar je za podjetje hitrost vstopa nanje 

izredno pomembna kategorija. Pripojitve in prevzemi omogočijo pregled nad distribucijskimi 

kanali, kupci in pogosto povečajo ugled blagovne znamke ter sloves podjetja ali korporacije. 

V nekaterih prevzemnih primerih management prevzetega podjetja uspešno prenese izkušnje 

in znanja z lokalnega trga prevzemnemu podjetju (Šuštar 2009, 35). 

Problemi oz. slabosti prevzemov so, da podjetje s prevzemom sprejme tudi obveznosti 

podjetja, neprimerno opremo, presežno delovno silo ter razlike v kulturi podjetja in stilu 

poslovodenja oz. nezmožnost integracije z matičnim podjetjem. Primerni so zlasti za podjetja, 

ki imajo omejeno znanje o internacionalizaciji oz. ne poznajo dobro lokalnega trga. Prevzemi 

so lahko tudi edini primeren način vstopa na tuji trg, kadar je ta zelo zasičen ali ima znatne 

vstopne ovire (Hollensen 2004 v Šuštar 2009, 36).  

Podjetje pa lahko vstopi na tuji trg z investicijo od začetka, saj se tako izogne tudi odpravi 

ukoreninjenih navad in praks predhodno delujočega podjetja in tako ne pride do potencialnih 

spornih situacij pri razlikah v organizacijskih kulturah ter pridobljenih normah delovanja v 

podjetju. Po mnenju nekaterih avtorjev predstavljajo prevzemi iskanje bližnjic in izkoriščanje 

sistemskih slabosti ter možnosti. Tveganja so bistveno večja, predvsem pa sta vprašljivi 

dolgoročnost obstoja prevzetega podjetja in ohranitev njegovih vitalnih funkcij (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 75–76 v Topole 2012, 26). 
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Hrastelj (2001, v Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 181) trdi, da so glavni vzroki za 

prevzeme zlasti v: 

- težnji po sinergiji; 

- težnji po povečanju tržnega deleža; 

- težnji po izločitvi tekmecev; 

- defenzivnosti (prekrivanje grehov prevzemnika); 

- zmanjševanju regionalne oz. geografske odvisnosti in odvisnosti od tehnologije;  

- davčnih razlogih, dopolnitvah izdelčnega nabora in dobre ponudbe. 

5.5 Multinacionalna podjetja in značilnosti njihovega poslovanja 

Številne definicije različno opredeljujejo multinacionalno podjetje. Vsem sta skupni dve 

ključni značilnosti, ki multinacionalke ločita od ostalih podjetij: investiranje v aktivnosti z 

dodano vrednostjo v tujih državah in nadzor nad temi aktivnostmi, nad katerimi pa ni nujno 

treba imeti lastništva. Multinacionalna podjetja transakcije med državami lahko opravijo 

znotraj korporacije, pri čemer jim takšna internalizacija omogoča, da se izognejo trgovini med 

odprtimi trgi (Ghosal in Bartlett 2000 v Petelinkar 2008, 3). Globalne multinacionalke so 

tiste, ki poslujejo po vseh kontinentih, slovenske multinacionalke pa pretežno uvrščamo med 

regionalne, saj imajo svoje enote največkrat v državah Vzhodne in Srednje Evrope ali v 

Evropski uniji in tako ne poslujejo globalno. Nastajanje slovenskih multinacionalnih podjetij 

je predvsem rezultat liberalizacije, privatizacije in gospodarske rasti v obdobju tranzicije, 

kakor tudi vladnih spodbud za privabljanje tujih neposrednih investicij (Jaklič in Svetličič 

2005 v Petelinkar 2008, 3).  

Makovec Brenčič in drugi (2006, 16) podajajo za multinacionalno podjetje naslednjo 

definicijo:  

Podjetje izvaja različne načine in oblike poslovanja na mnogih med seboj različnih trgih, vključno 

z različno lastniško strukturo njegovih podružnic, hčerinskih podjetij oziroma vezanih podjetij. 

Podjetje ustanavlja lastne enote na tujih trgih z večjo mero samostojnosti in proizvodno funkcijo 

v lastnem imenu, ne le v povezavi z matičnim podjetjem. Pogosto multinacionalna podjetja na 

tuje trge prenašajo tako znanje kot razvoj. 

Dubrovski (2006, 69) pa za podjetja, ki dosežejo visoko stopnjo internacionalizacije, pravi, da 

jih imenujemo s skupnim imenom večnacionalna ali transnacionalna podjetja 

(multinacionalke). Poudarja, da večnacionalno podjetje ni sinonim za velike poslovne sisteme 

– korporacije, čeprav je skoraj nemogoče, da veliko podjetje v svetovnem merilu ne bi bilo 

tudi večnacionalno, obratno ne drži vedno, saj so večnacionalna podjetja lahko tudi mala in 

srednja podjetja. 

Značilnost večnacionalnih podjetij je njihova prisotnost na vseh za njih najpomembnejših 

tujih trgih s svojimi hčerinskimi podjetji ali drugimi kapitalskimi oblikami. Na ta način jim je 
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omogočeno alociranje, planiranje in uporaba njihovih sredstev na globalni ravni, kar jim 

prinaša sinergijske učinke, ki jih druga podjetja ne dosegajo zlahka. Učinek večnacionalnih 

podjetij naj bi bil ugoden tako za domače kot tuje gospodarstvo, saj se na ta način pospešujejo 

gospodarske aktivnosti in možnosti doseganja dolgoročnih prihodkov (Dubrovski 2006, 70).  

Ostale značilnosti večnacionalnih podjetij Dubrovski (2006, 71–72) navaja tako:  

- Dejavnosti so locirane tako, da omogočajo prodajo izdelkov na trgih, ki so za podjetje 

najpomembnejši, ali proizvodnja izdelkov, ki je najcenejša, upoštevajoč standarde 

kakovosti; 

- tehnologija in izdelki se razvijajo v državah, ki razpolagajo s potrebnimi veščinami ter 

raziskovalno-razvojno infrastrukturo (R&R centri); 

- končni izdelki, material in surovine, komponente, know-how in management se bolj ali 

manj prosto izmenjujejo med posameznimi enotami glede na vsakokratne potrebe ali 

razvojne cilje. 

Makovec Brenčič in drugi (2006, 16) navajajo da si multinacionalna podjetja po velikosti niso 

enaka in se razlikujejo tudi po vplivnosti na globalnih trgih. Z generičnim pojmom 

multinacionalna podjetja lahko zajamemo vse večje, mednarodno delujoče korporacije, ki pa 

se ena od druge razlikujejo po obsegu in načinu poslovanja. Nekateri avtorji zato delijo 

različno delujoča mednarodna podjetja in jih tudi različno poimenujejo glede na obseg, načine 

in oblike poslovanja, predvsem pa glede na razvejanost mednarodnega poslovanja na: 

- Mednarodna podjetja: izvaja le nekaj enostavnih načinov in oblik mednarodnega 

poslovanja na majhnem številu trgov. 

- Globalna podjetja: prisotna so na globalnem področju z veliko mero diverzifikacije 

načinov, oblik in lastniških struktur poslovanj. Enote so običajno vodene iz enega centra 

in proizvajajo izdelke za svetovni trg na več učinkovitih proizvodnih in razvojnih 

lokacijah po svetu. 

- Multinacionalna podjetja: izvajajo različne načine in oblike poslovanja na razlikujočih se 

trgih, z različno strukturo vezanih podjetij, hčera oziroma podružnic. Podjetja ustanavljajo 

po svetu lastne enote v tujini, z večjo mero samostojnosti. V primerjavi z globalnim 

podjetjem so multinacionalna podjetja manj razvejana in globalno razpršena. 

- Transnacionalna podjetja: ta podjetja se prilagajajo lokalnim potrebam ob hkratnem 

vzdrževanju globalne učinkovitosti. Ključne dejavnosti v matičnem podjetju niso 

centralizirane, pri čemer obstaja več central podjetij, iz katerih se sprejema poslovne 

odločitve. 
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6   PROUČEVANJE STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE IZBRANEGA 

PODJETJA  

 

Slika 6: Logotip podjetja Barilla 

Vir: Google 2013b. 

V diplomski nalogi je predstavljeno italijansko multinacionalno podjetje Barilla, ki je v 

živilski industriji na področju proizvodnje testenin vodilno v svetovnem merilu. Življenjsko 

pomembni del vsakega dne je hrana, ki se je spreminjala in dopolnjevala skozi zgodovino 

glede na človekov nagon po samoohranitvi ter celotnim spektrom čustvovanj. Zaznamujejo jo 

zgodovinski in kulturni prostori, procesi in dogodki. Zgodovina hrane je zgodovina »velikega 

načrtovanja«: pravnih norm, političnih in gospodarskih traktatov, načrtnega uvajanja 

določenih kultur in določene hrane, priročnikov in nasvetov, vzgoje in izobraževanja, 

normiranja in klasificiranja življenja v celi vrsti institucij: od samostanov, gostiln, bolnišnic, 

javnih kuhinj ter nenazadnje tudi posameznega subjekta. Zgodovina prehrane je zgodovina 

tehnologije in tehnike, ki se je spreminjala zaradi odpiranja horizontov, zemljepisnih odkritij, 

genetskih sprememb, sprememb transporta in pričetka uporabe mehanskih strojev v 

prehrambeni industriji.  

Podjetje Barilla že od ustanovitve dalje spremlja in se prilagaja spremembam v okolju ter 

zahtevam okolja, človekovim potrebam in načinu prehranjevanja. Zato se je skozi čas svojega 

delovanja izjemno hitro širilo in s tem postalo na področju proizvodnje testenin najmočnejše 

na svetu. V Evropi je v segmentu pripravljenih omak na vodilnem mestu, v Italiji je vodilno 

na segmentu svežega peciva, na področju hrustljavih kruhov pa je vodilno v skandinavskih 

državah. Podjetje je zaradi spodbujanja k zdravemu prehranjevanju usmerjeno k proizvodnji 

in ponudbi visoko kakovostnih izdelkov. Na svetovnem trgu se je predstavilo na podlagi 

številnih investicij v razvoj in raziskave v sodobno tehnologijo ter investicij v nenehno tržno 

komuniciranje, ki so botrovale širitvi in ustanovitvi današnjega svetovno znanega ter 

uspešnega podjetniškega imperija.  
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6.1   Predstavitev podjetja Barilla 

 

Slika 7: Sedež podjetja Barilla v Parmi, Italija 

Vir: Google 2013a. 

Podjetje Barilla G. e R. FRATELLI – delniška družba, s sedežem v italijanski Parmi, je prvo 

med italijanskimi proizvajalci v živilski panogi, ki je vodilno na svetovnem trgu v proizvodnji 

testenin. Vodstvo podjetja je skoraj 140 let v rokah družine, ki jo danes kot četrta generacija 

vodijo trije bratje: Guido, Luca in Paolo Barilla. Ne glede na to, da je podjetje mednarodno 

usmerjeno, izdeluje izdelke za vsakdanjo uporabo, stremeč k odličnosti, s konstantnim 

prizadevanjem, da bi bili izdelki tradicionalni, z mediteranskim pridihom. Njihova poslovna 

kultura potemtakem temelji na tradiciji, saj glavnina dobička izvira od prodaje tipičnih 

italijanskih izdelkov, kot so testenine, že pripravljene omake, pekovski izdelki in slaščice. Po 

podatkih iz leta 2012 je v gigantu preko 13.000 zaposlenih, od tega nekaj čez 4.000 v Italiji, 

ostali pa drugje po svetu. Poseduje 42 proizvodnih lokacij, od tega jih je 13 za proizvodnjo 

testenin in omak ter 29 za proizvodnjo pekovskih izdelkov. V Italiji obratuje 14 proizvodnih 

obratov, ostala predstavništva in proizvodne enote pa so locirane v različnih državah sveta. 

Podjetje izvaža svoje izdelke v več kot sto držav. Celotne proizvodnje je v povprečju za 2,3 

milijona ton izdelkov, proizvedenih pod različnimi blagovnimi znamkami, ki so: Barilla, 

Mulino Bianco, Voiello, Pavesi, Gran Cereale, Pan di Stelle, Wasa, Harry's (Francija in 

Rusija), Lieken Urkorn in Golden Toast (Nemčija), Akademia Barilla, Misko (Grčija), Filiz 

(Turčija), Yemina in Vesta (Mehika). Zabeležen je prihodek od poslovanja v letu 2012 slabe 

štiri milijarde evrov (Barilla 2013a). 
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Slika 8: Internacionalizacija podjetja Barilla  

Vir: Barilla 2013d.  

6.1.1   Poslanstvo podjetja Barilla 

Poslanstvo podjetja je proizvodnja in ponudba visoko kakovostnih izdelkov, ki pripomorejo 

človeštvu k uravnovešenemu ter zdravemu načinu prehranjevanja. Podjetje si prizadeva 

doseči prepoznavnost svojih izdelkov, ki niso samo kakovostni, ampak so proizvedeni v 

okviru spoštovanja naravnega okolja in ljudi (Barilla 2013c).  

6.1.2   Vizija podjetja Barilla 

Vizija podjetja je pomagati človeštvu bolje živeti s proizvodnjo izdelkov, ki bodo v njihovo 

življenje prinesli dobrobit in zadovoljstvo v zdravem prehranjevanju. Zato si podjetje 

prizadeva za vrhunsko kakovost in odličen okus izdelkov ter temeljito načrtuje procese za 

doseganje teh in prepoznavnost med potrošniki (Barilla 2013c).  
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6.1.3   Blagovne znamke podjetja Barilla 

Preglednica 3: Blagovne znamke podjetja Barilla 

Blagovna znamka Opis 

 

Blagovna znamka je nastala leta 1877 iz majhne trgovine testenin in kruha v Parmi. 

Danes pa ta znamka predstavlja med testeninami številko ena v Italiji in svetu. 

Zahvaljujoč kakovostnemu žitu in napredni tehnologiji ponuja visoko kakovostne 

izdelke, kot so testenine in omake, milijonom prebivalcem po vsem svetu.  

 

Mulino Bianco blagovna znamka je nastala v letu 1975 in ponuja različne, 

enostavne in pristne pekovske izdelke. Tovrstni izdelki predstavljajo velik delež 

italijanske kulture prehranjevanja. 

 

Ustanovljena je bila leta 1879 v mestu Torre Annunziata. Predstavlja tipične 

tradicionalne napolitanske oblike testenin. 

 

Nastala je leta 1937 v Novari. Ta blagovna znamka ponuja veliko paleto pekovskih 

in slaščičarskih izdelkov. 

 

V okviru Mulina Bianca leta 1983 je ta blagovna znamka prvotno                                        

predstavljala le vrsto piškotov, kasneje, v letu 2007, pa je z  

raznovrstnimi rezinami in kolači postala samostojna blagovna znamka 

 

Ta blagovna znamka je vodilna v Grčiji. Ustanovljena je bila leta 1927. Predstavlja 

tradicionalne grške testenine.  

 

Blagovna znamka je bila ustanovljena na Švedskem, leta 1919, označuje pa 

največjega svetovnega proizvajalca hrustljavih kruhkov in veliko paleto 

proizvodov na osnovi pšenice ter rži. Trenutno je prisotna v več kot 40 državah. 

 

Prav tako kot Pan di Stelle je tudi ta blagovna znamka nastala pod okriljem Mulina 

Bianca, leta 1989. V naslednjih letih se je obogatila z novimi proizvodi in od leta 

2011 nastopa kot samostojna blagovna znamka.  

 

Od leta 1977 pod to blagovno znamko proizvajajo testenine v Turčiji. 

 

 

Pod to blagovno znamko so pričeli proizvajati pekovske izdelke v Franciji že leta 

1970 in dosegli vodilno mesto v proizvodnji ter prodaji kruha in slaščic, primernih 

za zajtrk, katere poimenujejo Morning goods. 

 

Ta blagovna znamka obstaja že od leta 1925. V Nemčiji zaseda vodilno mesto v 

proizvodnji in prodaji kruha ter pakiranih pekovskih izdelkov. 

 

To sta blagovni znamki, ki sta bili ustanovljeni že lev letih 1952 in 1966, v Mehiki. 

Ponašata se z vodilnim mestom v prodaji testenin na mehiškem tržišču. 

 

Academia Barilla je bila ustanovljena leta 2004, kot internacionalni projekt za 

razvoj in promocijo italijanske gastronomske kulture, ki je kot takšna edinstvena 

dediščina na svetu. 

 

Od svojega nastanka leta 1963 je Golden toast vodilna blagovna znamka toast 

kruhov na nemškem tržišču. 

Vir: Barilla 2013b. 
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6.2   Zgodovina podjetja Barilla 

Podjetje Barilla je že skoraj 140 let v lasti družine, trenutno ga vodi že četrta generacija.  

Prva generacija: začetki segajo v leto 1877, ko je Pietro Barilla, starejši, sprva odprl manjšo 

pekarsko trgovino, kjer je proizvajal in prodajal testenine ter kruh. Leta 1891 je poizkusil 

razširiti poslovanje z odprtjem nove trgovine, vendar je bil poizkus neuspešen. Odločen in 

ambiciozen se je ponovno odločil poizkusiti in je tako leta 1910 najel stavbo, kjer je odprl 

novo proizvodnjo. Prav takrat so v Parmi izumili in začeli uporabljati prvo neprekinjeno peč, 

katero je uporabljal tudi Pietro Barilla v svoji novi proizvodnji. Pietro Barilla, starejši, je umrl 

leta 1912, podjetje pa sta prevzela sinova Riccardo in Gualtiero Barilla (Barilla 2013e).  

Druga generacija: podjetje sta prevzela sinova in začelo se je obdobje prve svetovne vojne, v 

katero je Italija vstopila leta 1915, končala pa se je leta 1918. Leto za tem je Gualtiero umrl, 

vodstvo podjetja pa je prevzel brat Riccardo. Tehnološke inovacije so podjetju v letih 1920–

1930 omogočile hitro rast v proizvodnji ter distribuciji in tako je podjetje postalo najbolj 

pomembno v svojem sektorju v italijanski regiji Emilija–Romanja. Riccardo Barilla je umrl 

leta 1947 (Barilla 2013e).  

Tretja generacija: upravljanje podjetja sta prevzela sinova Riccarda Barille, Pietro mlajši in 

Gianni, ki sta v podjetje vstopila že več let pred tem ter bila vodja prodaje in vodja 

proizvodnje. S prihodom bratov na vrh podjetja se je to hitro razvijalo. Z namenom, da bi se 

osredotočili na izdelavo testenin iz pšeničnega zdroba in jajc, so leta 1952 opustili peko 

kruha. Zahvaljujoč kakovosti proizvodov in sprejemljivi ceni izdelka za potrošnika, je 

podjetje povečevalo svojo proizvodnjo. Tako je v letih gospodarskega razcveta postalo 

vodilno podjetje tudi na državni ravni. V Italiji, v mestu Milano, so leta 1957 odprli prvi 

supermarket, kar je pomenilo korenito spremembo kupne navade potrošnikov. Leta 1960 se je 

podjetje Barilla preoblikovalo v delniško družbo in v poznejših letih so pričeli odpirati nove 

proizvodnje. Prva je bila v mestu Rubbiano, v provinci Parma, kjer so proizvajali krekerje in 

grisine. Druga je bila prav tako v provinci Parme, v mestu Pedrignano, za proizvodnjo 

testenin. V tistem obdobju je bil to največji obrat proizvodnje testenin na svetu. Leta 1970 sta 

brata prodala večinski delež ameriškemu multinacionalnemu podjetju W. R. Grace and 

Company. Pod njihovim vodstvom je Barilla leta 1973 pridobila nadzor nad podjetjem 

Voiello in v letu 1975 razširila svojo proizvodnjo na pekovske izdelke, z blagovno znamko 

Mulino Bianco. Leta 1979 je Pietro Barilla ponovno pridobil večinski del podjetja in se 

odločil za investicije ter razvoj podjetja. Tako je podjetje v 80. letih zabeležilo hitro rast, ki 

mu je omogočila, da se uveljavi kot vodilno podjetje na področju testenin v Italiji (Barilla 

2013e).  

Četrta generacija: leta 1993 je Pietro Barilla, mlajši, nenadoma umrl v starosti 80 let, 

poslovanje pa so prevzeli sinovi Guido, Luca in Paolo. V 90. letih je podjetje začelo s 
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procesom internacionalizacije, s pridobivanjem različnih tujih podjetij v isti panogi, kot so 

grška Misko, turška Filiz, švedska Wasa itd. (Barilla 2013e). 

6.3   Mednarodno poslovanje proučevanega podjetja 

 

Slika 9: Svetovni izziv podjetja na področju testenin 

Vir: Google 2013c. 

Multinacionalno podjetje Barilla je bilo prvo med italijanskimi proizvajalci v živilski panogi, 

ki se ponaša z vodilnim mestom na svetovnem področju v proizvodnji testenin. Podjetje ne 

proizvaja le testenin, temveč tudi že pripravljene omake in pekovske izdelke ter slaščice. 

Svoje izdelke proizvaja v mnogih državah, na 42 proizvodnih lokacijah, izvaža pa jih pod 

različnimi blagovnimi znamkami, v več kot 100 držav (Barilla 2013d).  

Šele v pričetku 90. let prejšnjega stoletja se je podjetje pričelo zavedati razlike med 

izvažanjem na svetovne trge oziroma tega, da postaja svetovno podjetje. Zavedati so se začeli, 

da je treba narediti korenite spremembe v samem poslovanju, strateško načrtovati in 

spremeniti način soočanja ter s tujimi trgi spoznati in se prilagajati različnim kulturam ter 

potrebam, vendar ne s spreminjanjem svojih izdelkov. Podjetje se je po preučitvi ciljnih trgov 

odločilo prenesti pristen italijanski izdelek »authentic italian« in ga z ustreznimi 

marketinškimi potezami ter osveščanjem in poučevanjem integrirati v vsakdanjo rabo 

potrošnikov, ki že poznajo italijansko gastronomijo oziroma jo želijo spoznati. 

Instrument, s katerim so uspešno pričeli promovirati regionalno italijansko gastronomsko 

kulturo, je bil internacionalni projekt Academia Barilla, ki je nastal leta 2004. S tem 

projektom se je podjetje na podlagi učinkovite marketinške politike uveljavilo s kakovostnimi 

in pristnimi izdelki. Uspeh se je najbolje odrazil v Franciji, ki je znana po odlični gastronomiji 

in zahtevnosti potrošnikov, ki želijo ter stremijo k odličnosti izdelkov, po katerih posegajo 

tudi v vsakdanji rabi. Sledil je uspeh na Japonskem, ki je karakteristična država in zahteva 

vrhunsko kakovost. Na ameriškem trgu se je Barilla bojevala s konkurenco ameriških nizko 

cenovnih proizvajalcev testenin, na drugi strani pa je beležila porast tržnega deleža med 

ostalimi ponudniki višje kakovostnih »premium« izdelkov. Nezanemarljivo je dejstvo, da je 
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podjetje prevzelo vodeči položaj tudi v Hong Kongu in drugo mesto na avstralskem trgu ter 

da je podjetje že prisotno tudi na brazilskem trgu, Iberskem polotoku, na Nizozemskem in v 

Belgiji. Barilla trenutno namenja veliko pozornost uspehu in razvoju na indijskem ter 

kitajskem trgu (Barilla 2013d).  

Temelj uspeha današnjega podjetja pa ni le v marketinških potezah podjetja z uspešnim in 

učinkovitim komuniciranjem. Podjetje se zaveda, da so za uspeh pomembni tudi dobavitelji in 

učinkovita distribucija, ki so kot zvesti partnerji podjetja pripomogli, da se je podjetje razvilo 

v današnjega giganta. 

Točke moči podjetja Barilla 

Italijanska industrija suhih testenin si je zaradi svojih prednosti na internacionalnem trgu z 

uspehom odprla svetovna vrata. Prednost je dosegla z izborom kakovostnih žit durum, ki so 

testeninam dodala lastnost »al dente«, kar pomeni, da testenine tudi po kuhanju ostajajo 

čvrste, pa tudi razkuhajo se ne. Danes se podjetje zaveda, da se s to prednostjo ne more več 

ponašati, kajti vedno več proizvajalcev ponuja, tudi po mnogo nižjih cenah, testenine s 

podobnimi lastnostmi. 

Analiza točk moči za dobro pozicioniranje podjetja je bila izvedena z analizo procesa 

percepcije potrošnikov ob predstavitvi izdelka pod imenom Barilla. Proces je temeljil 

predvsem na treh elementih: kakovosti, ceni in dobremu imenu podjetja. 

Testenine Barilla so poznane kot okusen, zdrav in kakovosten izdelek. Raznolikost in 

ekskluzivno raznovrstno pakiranje pa ga uvrščata v višji kakovostni razred. 

Nagnjenost kupca je v tem, da ponavadi ob nakupu poišče vez med izdelkom in blagovno 

znamko, ki zagotavlja kakovost izdelka. Če je z nakupom zadovoljen in je navidezno 

obljubljena kakovost pozitivna, se bo v prihodnje z zaupanjem in naklonjenostjo blagovni 

znamki iz občasnega uporabnika prelevil v rednega potrošnika. S to analizo so ugotovili, da se 

relacijo do potrošnika pridobi, če se predstavi podjetje s prepoznavno blagovno znamko, s 

katero v njem prebudi globoko zaupanje.  

Slogan »Dove c´e` Barilla, c´e` casa« (ital.), kar v prevodu pomeni »Kjer je Barilla, je dom«, 

s katerim si je podjetje na področju Italije še močneje pridobilo naklonjenost potrošnikov 

zaradi dejstva, da so testenine simbolično živilo na vsakdanjem meniju povprečne italijanske 

družine, je zelo pomemben. Dom je prostor, kjer se ustvarjajo družinske vezi, zatorej drži, da 

obstaja vez med njim in Barillo. Blagovna znamka Barilla si je s tem sloganom pridobila v 

Italiji sloves, ki pomeni vrednote, kot so družina, dom, pristna naklonjenost ter dober občutek, 

in s tem močno vez s potrošniki. Iz tega je razvidno, da je blagovna znamka in ne izdelek tisti, 

ki je podjetju Barilla prinesel moč, s katero nastopa na domačih tleh.  
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Na tujih trgih se podjetje ne predstavlja z enakim sloganom, ki ga uspešno uporablja v 

domicilni državi, kar pa ne pomeni, da tujemu trgu ne namenja veliko pozornosti. Poslužuje 

se blagovne znamke Barilla, vendar ne na relaciji Barilla - dom, temveč z njo oglašuje in 

razširja italijansko gastronomsko kulturo na drugačen način. Poudarja dragocenost italijanskih 

specialitet: Barilla = Italija, kjer je beseda Italija sinonim za pristnost in okusnost. 

Tako na domačem kot tujih trgih je podjetje uspelo z ustreznimi marketinškimi potezami 

vstopiti kupcem v podzavest in v njih ustvariti zaupanje. Uspeh se odraža v tem, da si 

pridobivajo vedno večje število potrošnikov, ne le zaradi zaupanja v kakovost, temveč tudi 

zaradi sprejemljive cene, ki je dostopna tudi revnejšemu delu prebivalstva. Podjetje je torej 

zaradi ustrezne marketinške politike, prestiža, prepoznavnosti in dostopnosti postalo vodilno v 

svetu na živilskem področju proizvodnje testenin. 

Iz analize točk moči podjetja Barilla je razvidno, da je učinkovita komunikacija preko 

različnih medijev za podjetje pomenila korak naprej v procesu internacionalizacije blagovne 

znamke. Največkrat uporabljeni instrument za komunikacijo s potrošniki tako na domačem 

kot tujih trgih po letu 1990, ko se je podjetje pričelo širiti, so televizijski spoti. Z njimi je 

podjetje prek lokalnih agencij za oglaševanje prilagodilo vsebino in sporočilo ciljnemu 

prebivalstvu. Izbrana strategija za uspeh je bila, da se je podjetje odločilo in investiralo veliko 

sredstev v tovrstno ekonomsko propagando, za katero je najelo znane osebnosti. Za francoski 

trg so sklenili pogodbo z znanim igralcem Gerardom Depardieujem, na nemškem tržišču z 

znano igralko tenisa Steffi Graff in na španskem ozemlju z znanim pevcem Placidom 

Domingom. V vsakem spotu so skušali poudariti Italijo z izbiro slogana, ustreznega 

lokalnemu področju, in sekundarno z italijanskim časnikom oziroma z besedami, izrečenimi v 

italijanskem jeziku. Ne glede na različnost izbranega spota, primernega za lokalno področje, 

je podjetje uspelo poudariti in vtisniti v podzavest potrošnikom, da je blagovna znamka 

Barilla tista, ki pomeni pristnost in okusnost italijanskih izdelkov, s katerimi se ponaša 

podjetje (Barilla 2013d).  

Podjetje se poleg standardnih oblik oglaševanja poslužuje tudi novejše metode, in sicer 

oglaševanja prek različnih internetnih strani, ki jih tako kot televizijske spote in pisno 

oglaševanje prilagaja uporabnikom ter njihovi kulturi. Ob svoji 125. letnici je podjetje v svet 

vstopilo z internetnimi stranmi podjetja Barilla, ki pa niso bile samo prevedene v jezike držav, 

v katerih delujejo, temveč se prikazujejo kot samostojne strani, ki povedo vse o podjetju in 

njegovih proizvodih, prilagojene ciljnemu trgu. Tako so npr. za Italijo, Francijo in Nemčijo, 

tj. države s podobnimi pričakovanji, ustvarili med seboj zelo podobne strani, za španski in 

mehiški trg pa so se osredotočili na bolj dietetični aspekt. Za ameriško, avstralsko in švedsko 

področje so v podjetju razvili bolj deskriptiven aspekt internetnih strani (Barilla 2013d).  

Velik uspeh so dosegli tudi z »online« delovanjem Akademie Barille, tj. s kratkimi filmčki, v 

katerih kuharji inštituta prikazujejo različne možnosti priprave izdelkov Barilla na italijanski 

način. Na takšen način podjetje ne nudi možnosti ogleda samo določenemu deležu 
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prebivalstva različnih držav, temveč osvešča, poučuje in seznanja tudi mladino prek 

inovativnejših platform na internetu, kot so Facebook in Youtube. 

6.4   Strategija internacionalizacije podjetja Barilla 

Strategije, ki jih izvaja podjetje za dosego ciljev, so: 

- Korporacijska strategija: internacionalizacija, integracija; 

- strategija poslovanja: diferenciacija, trajnostno poslovanje; 

- funkcijska strategija: komunikacija in marketing, raziskave. in razvoj. 

6.4.1   Strategija: internacionalizacija, integracija 

Barilla je danes eno najpomembnejših prehrambenih podjetij, mednarodno znano po svojih 

izdelkih (testenine, omake, pekovski izdelki itd). Sedanja organizacijska struktura podjetja je 

Barilla Holding in ima v lasti štiri hčerinska podjetja: Barilla G. e R. Fratelli, Gran Milano, 

Harry”s in Kamps. Tehnologija je pri Barilli vedno imela pomembno vlogo, saj je v preteklih 

letih prav ta vplivala na rast podjetja. Cilj podjetja je rast in razvoj internacionalizacije. Prvi 

koraki so bili narejeni, ko so se leta 1970 več mesecev dogovarjali o prevzemu z ameriškim 

podjetjem W. R. Grace and Company. Aprila 1971 je nato večinski del Barille prevzelo 

ameriško podjetje. V tistem obdobju je podjetje prevzelo podjetje Voiello, ki se je znašlo v 

krizi. Leta 1974 so kupili 80 odstotkov lastništva mlina Basile v Altimuri v Bariju, ki 

predstavlja največji mlin v Italiji. Ostalih 20 odstotkov lastništva so kupili leta 1981. Po nekaj 

poizkusih so leta 1975 predstavili novo blagovno znamko Mulino Bianco. Mulino - Mlin 

predstavlja enostavnejši način pridelave zrna kot nekoč, Bianco - Belo pa se navezuje na 

psihološki pomen čistoče, moči in svetlobe. Leta 1979 je Pietro Barilla, mlajši, prevzel 

večinski del od podjetja Grace. Nato se je proces internacionalizacije okrepil, ko je podjetje 

Barilla leta 1991 prevzelo grško podjetje Misko, vodilno v proizvodnji testenin v Grčiji. 

Istega leta je nastala tudi Barilla Deutschland (Nemčija). Od leta 1990 do 1993 so prevzeli 

večinski delež podjetja Pavesi. Nato so januarja 1993 prevzeli še preostali 41-odstotni 

lastniški delež in postali edini družbenik podjetja Pavesi. Leta 1997 je nastal Number 1 

Logistics Group, sistem za organizacijo transporta. Tega leta je Barilla kupila Internex – 

specializirano podjetje za logistiko. Number 1 Logistic Group je leta 2000 postalo samostojno 

podjetje za distribucijo, ne samo proizvodov skupine Gruppo Barilla, pač pa tudi proizvodov 

zunanjih podjetij. Marca 2002 je Barilla prevzela nemško podjetje Kamps, vodilno v 

proizvodnji kruha na evropskem trgu, in podjetje Harry´s. V letu 2004 so ustanovili 

Academio Barilla, internacionalni projekt, namenjen za ohranitev, razvoj in promocijo 

italijanske kulture gastronomije (Barilla 2013d).  
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Slika 10: Tržni deleži Barille in njenih glavnih tekmecev na trgu 

Vir: Google 2013d. 

Z 200 milijoni prebivalcev, od katerih jih je 30 milijonov italijanskega porekla, je Brazilija 

idealna destinacija za naslednje investicije podjetja Barilla. Paolo Barilla je povedal, da je 

tradicija testenin na njihovem trgu že prisotna, zato predstavlja zanimiv trg, kjer se zaznava 

navdušenje, element, ki manjka v drugih gospodarskih panogah. Po določenem času, s 

katerim nameravajo pridobiti izkušnje in zaupanje, bodo njihove izdelke promovirali s 

poudarkom na distribuciji in prepoznavnosti. Napovedujejo, da bodo na brazilskemu trgu do 

leta 2020 njihovi prihodki iz sedanjih 5 odstotkov narasli na 20 odstotkov (Barilla 2013d).  

Podjetje namerava svoje poslovanje širiti tudi na azijski trg. Odprli so že sedeže v Singapurju 

in Šanghaju. Zaradi posebnosti trga bo treba vložiti veliko energije in sredstev v R&R za 

prilagoditev izdelkov in logistike tako zahtevnemu trgu, kot je Kitajska. Sama integracija 

podjetja na tem tržišču ne bo tako zahtevna kot so zahtevni procesi za sam start-up na 

evropskih tleh. Za lažjo integracijo in prilagajanje kulturi tega trga se bo podjetje poslužilo 

podpore lokalnih partnerjev in out sourcinga (Barilla 2013d).  

6.4.2   Strategija: diferenciacija, trajnostno poslovanje 

V podjetju Barilla so prepričani, da je trajnostno poslovanje zelo pomembno, saj kratkoročno 

in dolgoročno podjetju prinaša vse večjo vrednost na področju, na katerem deluje.  

 

Podjetje si je zadalo tri temeljna strateška načela (Barilla 2013d):  

1. Razvoj in izmenjava vizije za prihodnost, ki obravnava nekatere od velikih paradoksov, 

povezanih s hrano in prehranjevalnimi navadami, ki podjetju daje strateške usmeritve ter 

usmeritev za vsakdanje delo. Zato se zavzema za konstantno izobraževanje tako 

zaposlenih v podjetju kot tudi potrošnikov. 

2. Vodenje poslovanja z nenehnimi izboljšavami procesov in izdelkov na področju kakovosti 

ter s tem vplivati na dobrobit ljudi in našega planeta. 
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3. Prispevati k razvoju držav, v katerih delujejo, ne le z akcijami podjetja, temveč tudi z 

dejanji, kot so vlaganje sredstev za dobrodelne namene ter z znanjem in nenehnim 

vlaganjem sredstev v znanost in tehnologijo. 

6.4.3   Strategija: komunikacija in marketing, raziskave in razvoj 

Podjetje si prizadeva doseči 23 zadanih operativnih ciljev s tremi strateškimi usmeritvami 

(Barilla 2013d):  

1. S spoštljivim delovanjem napram sedanjim in prihodnjim generacijam, s spoštovanjem 

različnih skupnosti ljudi in kultur, lastnih zaposlenih in s spoštovanjem dobaviteljev. 

2. S skrbno izdelanimi izdelki in skrbno premišljenim ter načrtovanim načinom njihove 

promocije. 

3. Z nenehnim sodelovanjem z distribucijskimi enotami, s šolami in zavodi za osveščanje ter 

poučevanje mladine za zdravo prehranjevanje in z raznimi drugimi institucijami. 

Prizadevajo si za dobrobit vsakogar, ne glede na raso, versko prepričanje, spol in spolno 

usmeritev. Poslanstvo je proizvodnja in ponudba visoko kakovostnih izdelkov, ki pripomorejo 

človeštvu k uravnoteženemu ter zdravemu načinu prehranjevanja. Podjetje si prizadeva doseči 

prepoznavnost svojih izdelkov, ki niso samo kakovostni, ampak so proizvedeni v okviru 

spoštovanja naravnega okolja in ljudi. Podjetje ceni in spoštuje družino kot subjekt, ki 

vključuje vsakogar. V strateškem dokumentu z naslovom Svetilnik Barilla je navedeno, da 

podjetje spodbuja k raznolikosti v vseh oblikah in je to tudi eden izmed ciljev, ki si jih je 

podjetje zadalo. Spoštuje tudi kulturno drugačnost kot vrednoto. Integriteta, vključenost, 

družbena in okoljska odgovornost pa so vrednote, na katerih sloni podjetje. V podjetju 

menijo, da z etičnim in moralnim delovanjem, ob spoštovanju in varovanju človekovih pravic, 

z uporabo obnovljivih virov energije, ekološko usmerjenostjo ter skrbjo za dobrobit človeštva, 

ob hkratnem spodbujanju trajnostnega razvoja, lahko veliko pripomorejo k boljši sedanjosti in 

zlasti prihodnosti. Cilji podjetja Barilla niso le v nenehni skrbi za visoko kakovosten izdelek, 

prizadevajo si tudi za bolj ekološko delovanje. Stremijo k uspešnemu poslovanju z uporabo 

tistih živil, ki imajo manjši negativen vpliv na okolje (Barilla 2013d).  

Poti koncu leta 2009 je podjetje razvilo in začelo uporabljati projekt za boljšo, učinkovitejšo 

in predvsem hitrejšo komunikacijo ter sodelovanje. Platforma skupnosti Barilla je pripomogla 

tudi k hitrejši poti do znanja in seznanjanja zaposlenih z novostmi po vsem svetu. Ta 

platforma omogoča zaposlenim takojšnje sporočanje, video komunikacijo in izmenjavo 

informacij (blogi, forumi, wiki). Vodstvo projekt podpira, dosežen je bil s tesnim 

sodelovanjem med IT-oddelki, oddelkom za človeške vire, pravne službe, ki je poskrbela za 

varovanje zasebnosti in varnosti podatkov, ki se obdelujejo ter prenašajo prek platforme, v 

skladu z zakonodajo različnih držav, v katerih deluje Barilla (Barilla 2013d).  
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Projekt Cloud je prinesel mnogo koristi in je znatno znižal potne stroške, saj je omogočil 

izboljšanje zaradi takojšnje možnosti komunikacije s podružnicami v tujini. Prihodnji razvoj 

in izboljšave projekta, ki se že izvajajo, bodo omogočile prenos aplikacij in podatkov ter 

zaupnih informacij v oblaku, ki bo tako zavarovan, da bo onemogočil vpogled javnosti v 

zaupne informacije, ki bi podjetju lahko škodovale (Barilla 2013d). 

Druga pomembna naloga, ki si jo je podjetje zadalo, je na področju digitalnega marketinga, ki 

omogoča boljše in učinkovitejše spremljanje napredka v komunikaciji, predvsem med 

podjetjem ter končnim potrošnikom, z vzpostavitvijo neposrednih odnosov in interakcijo. 

Uporaba digitalnega marketinga in njegovih sestavin, kot so spletne strani, različne skupnosti, 

socialne mreže in blogi za podajanje mnenj, omogočajo podjetju resnično konkurenčno 

prednost. 

V fazi razvoja je tudi vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje trgovin in skladišč. 

Opredeljeni so že ključni dejavniki za monitoring in nadzor po vsem svetu, treba je le še 

izbrati ter uporabiti ustrezno metodologijo za izboljšanje učinkovitosti sistema. 

Za podjetje izzivov še ni konec. Zadalo si je kratkoročno nalogo, da bo na ameriškem tržišču, 

točneje, v najbolj prestižnem predelu New Yorka, odprlo prvo restavracijo z lastno blagovno 

znamko (Barilla 2013d). 
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7   SKLEP 

Naraščajoča težnja gospodarstva za večnacionalno rast je v zadnjih dveh desetletjih v takšnem 

obsegu, da se mora podjetje za svoj obstoj, rast in razvoj soočati s konkurenčnim okoljem, ga 

preučevati in nanj vplivati s pravilnimi potezami, z vlaganjem veliko sredstev v raziskave in 

razvoj ter z uvajanjem novih izdelkov na tržišče. Vse to podjetje dosega z odlično logistiko in 

dobro organizirano ter tehnološko inovativno proizvodnjo. Globalizacija na eni strani 

povečuje konkurenčno tekmovanje in narekuje hitro ter učinkovito delovanje podjetij, na 

drugi strani pa nudi priložnost podjetjem za vstop na trge z velikim razvojnim potencialom ter 

jim ponuja možnost dostopa do novih, cenejših virov in dejavnikov, ki jih potrebujejo za 

svoje delovanje. 

Nenehen napredek na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, komunikacije in 

prometa oz. logistike, poglobitev stikov med prebivalstvom različnih kultur je povzročil 

kontinuiran proces zmanjševanja vedenjske in kulturne razdalje ter pospešil integracijo na 

različne trge. Rezultat je težnja po homogenizaciji načina ter sloga življenja na svetovni ravni 

in ne le prilagojeno določenemu geografskemu področju..  

Tovrstne mobilnosti pa vendarle ne bi smeli zamenjevati s standardizacijo modelov. 

Globalizacija potemtakem ne zmanjšuje kulturne različnosti, ki se je do sedaj odražala samo 

na lokalnih trgih. Ravno nasprotno, z odpravo prostorske omejenosti je omogočila njeno 

razpršitev na svetovni trg. 

Pristop glocal (globalno-lokalno), ki ga je podjetje Barilla sprejelo v svoji strategiji 

internacionalizacije, je v skladu z dinamiko in sposobnostjo podjetja, da razume in sprejema 

različnost ter spreminjanje kulture potrošnikov in s tem dokazuje, da je sposobno ter zrelo za 

mednarodno poslovanje. Podjetje Barilla se je znalo in se zna prilagajati ter razvijati in 

odzivati na hitre spremembe ter pritiske na področju svojega delovanja. Podjetje se, ne glede 

na hitre in močne spremembe v globalnem okolju, ne spreminja, ohranja svojo podobo in 

lastno obljubo, da svetovnemu potrošniku ponuja odlične pristne izdelke dobrega okusa, ki ne 

glede na kulturne razlike pričarajo uporabnikom italijanski način življenja (Italian way of 

life). 

Za uspešno prebroditev gospodarske krize na makroekonomskem področju, ki bo po 

predvidevanjih trajala še nekaj let, se je vodstvo podjetja Barilla odločilo, da se bo 

osredotočilo na proizvodnjo izdelkov, ki jih izdeluje že od začetka obstoja in so podjetju 

prinesli uspeh ter sloves, ki ga ima danes. Podjetje bo opustilo določene sektorje, vse tiste, ki 

so za podjetje težavni in ne predstavljajo njegove strateške usmeritve, tako, da bo vse znanje 

ter sredstva namenilo za razvoj in raziskave na področju proizvodnje testenin, pripravljenih 

omak ter pekovskih izdelkov, ki so podjetju tudi doslej prinašali uspeh na globalnem trgu. Na 

osnovi raziskovanja lahko ugotovimo in zaključimo, da je v nalogi proučevano podjetje 

Barilla uspešno multinacionalno podjetje, ki ima dobro zasnovano in izvedeno strategijo 
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globalizacije ter internacionalizacije, za katero je značilno uspešno povezovanje 

tradicionalnih vrednot italijanske kulinarike, načina razmišljanja, kulture in sodobnih 

strateško globalno - marketinških tržnih pristopov ter uspešne izvedbe v visoko 

konkurenčnem svetovnem tržnem prostoru.  
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