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POVZETEK 

V sodobnem poslovnem okolju se podjetje le stežka razvija in uspešno posluje v okviru meja 

matične države. Konkurenčnost na trgu je velika. Preživijo le najmočnejši, osnovni pogoj za 

preživetje pa je hitra odzivnost, prilagodljivost in konkurenčnost v okviru določenega 

segmenta delovanja. Podjetja se odločajo za internacionalizacijo svojega poslovanja iz 

različnih vzrokov. Zanjo se je že na samem začetku svojega poslovanja odločilo tudi v 

zaključni projektni nalogi proučevano multinacionalno podjetje Beiersdorf, ki deluje v 

segmentu kozmetične industrije. Poslovanje podjetja je globalno razpršeno in ima v lasti 

svetovno znane in izjemno uspešne blagovne znamke, kot je Nivea. Poslovni rezultati podjetja 

kažejo na uspešnost v boju z močno konkurenco na globalni ravni in učinkovito doseganje 

zastavljenih strateških ciljev. Podjetje Beiersdorf ima jasno oblikovano strategijo poslovanja 

in je osredotočeno na širitev poslovanja na potencialne hitro rastoče svetovne trge. 

Ključne besede: globalizacija, internacionalizacija, Beiersdorf, Nivea, strategija. 

SUMMARY 

In the modern business environment, a company faces difficulties developing and conducting 

business within its home country. The competition in the market is intense; only the strongest 

can survive if they are very responsive, adaptable and competitive in their line of business. 

Companies decide to internationalise their business for various reasons. The multinational 

company Beiersdorf, which we examine in this thesis, decided to do so at the very beginning 

of its operation in the cosmetic industry. The company’s business is dispersed around the 

world; it owns a number of world-famous and successful brands, such as Nivea. The business 

results attest to the company’s success in fighting strong global competition and achieving its 

strategic goals. Beiersdorf follows a clear business strategy and focuses on expanding the 

business on potential global markets that are emerging. 

Keywords: globalisation, internationalisation, Beiersdorf, Nivea, strategy. 
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1 UVOD 

1.1 Opis problematike in teoretična izhodišča 

Pojmov globalizacija in internacionalizacija marsikdo ne razlikuje, poleg tega pa je zanju moč 

najti veliko raznoraznih zapisov, razlag in mnenj, med obravnavanimi pa smo sklenili povzeti 

Svetličiča (1996, 426), ki razlaga globalizacijo kot sinonim za funkcionalno integracijo 

geografsko razpršene ekonomske dejavnosti, pri čemer izpostavlja poudarek na kakovosti, 

medtem ko internacionalizacijo opisuje kot geografsko širitev ekonomskih aktivnosti izven 

meja matične države s poudarkom na spremembah v količini oz. obsegu. 

Proces internacionalizacije podjetja je zelo zahteven in ga navadno spremljajo številne ovire, 

saj je rast podjetja z izhodnimi investicijami izven matične države bistveno zahtevnejša od 

rasti znotraj domačega gospodarstva zaradi zahteve po več sredstvih, znanju in izkušnjah. 

Vsebinsko delimo ovire na zunanje oz. tiste, ki izhajajo iz zunanjega okolja, in notranje oz. 

tiste, ki izhajajo iz lastnosti podjetja. Kriterija za tovrstne delitve sta sposobnost podjetja na 

prilagajanje in odzivnost na spremembe.  

Jaklič in Svetličič (2005, 21) prikazujeta naslednjih pet faz internacionalizacije podjetij: 

1. Prva faza zajema začetek internacionalizacije, ko podjetje sprejme odločitev za vstop na 

tuje tržišče zaradi nakupa sredstev po nižjih cenah ali osvojitve novih tržišč oz. 

zavarovanja obstoječih tržišč. Načini vstopa na tuje trge so različni. V primeru, da izvoz s 

strani tujih predstavnikov predstavlja preveliko tveganje in je treba izdelek prilagajati 

zahtevam in potrebam na ciljnem tujem trgu ipd., se podjetje raje odloči za neposredno 

prisotnost na tujem trgu namesto izvoza blaga. Proizvodnjo v tujini ustanovi le, če trg 

zahteva stalno prisotnost ali če transportne omejitve pretehtajo izvoz določenega blaga. 

2. Druga faza zajema investicije v trgovinsko povezane dejavnosti. Ta vrsta 

internacionalizacije terja manj sredstev, predstavlja manj tveganja in je posledično dobra 

priprava za proizvodne tuje neposredne investicije v prihodnosti. 

3. Tretja faza zajema naložbe v tujini vnaprej in nazaj po verigi dodajanja vrednosti. Ta 

oblika predstavlja investicije v proizvodnjo blaga in storitev v tujini, pri čemer so cilji 

dosegati ekonomije obsega, zmanjšati stroške transporta in administracije v tujini ter 

uspešno tekmovati s konkurenco. 

4. Četrta faza zajema poglabljanje in razširjanje mreže v tujini. V tej fazi se posamezne 

proizvodne stopnje določenega izdelka po verigi dodajanja vrednosti geografsko 

mednarodno razpršijo. 

5. Peta faza zajema regionalno ali globalno integracijo. V tej fazi podjetje proizvaja različne 

izdelke za prodajo na svetovnem ali regionalnem trgu, trženje pa se običajno izvaja 

znotraj sistema tujih neposrednih investicij. 
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Ko se podjetje odloči za internacionalizacijo poslovanja in delovanja na trgu v tujino, mora 

zelo dobro proučiti poslovno okolje na ciljnem trgu, saj tako lahko pričakuje, s kakšnimi 

vrstami ovir se bo srečevalo in kakšne so na tem trgu navade, potrebe in želje potencialnih 

kupcev. Pri načrtovanju strategije internacionalizacije podjetja in pri samem izvajanju za 

podjetje predstavlja veliko prednost ustrezno znanje in izkušnje. 

Dubrovski (2013, 158−194) navaja, da v mednarodnem poslovanju delimo sestavine 

poslovnega okolja na štiri področja, ki predstavljajo:  

− negospodarsko okolje;  

− gospodarsko okolje; 

− tržno okolje; 

− interno okolje. 

Negospodarsko okolje naprej delimo na: 

− politično okolje, ki zajema mednarodne omejitve glede naložb, omejitve glede iznosa 

dobička, uvozno-izvozne omejitve, omejitve glede valutnih razmerij in druge;  

− kulturno-socialno okolje, ki zajema neuradne in manj vidne značilnosti posameznih 

trgov, neposredno povezane s potrošnikom. Sestavljeno je iz verskih, socialnih, vzgojno-

izobraževalnih in drugih sorodnih sistemov; 

− druge vrste negospodarskega okolja. 

Gospodarsko okolje zajema: 

− svetovne gospodarske in finančne krize; 

− vključevanje v politične in gospodarske integracije; 

− zunanjo gospodarsko in monetarno politiko ter gospodarsko in zunanjetrgovinsko 

strukturo. 

Tržno okolje pogosto sestavljajo ovire za vstop podjetja na ciljne trge. Mednje uvrščamo 

(Dubrovski 2013, 158–194): 

− potreben minimalen obseg naložb; 

− blagovno znamko v povezavi z zaznavo izdelka; 

− potreben obseg storitev;  

− »zaklepanje« odjemalcev z visokimi stroški zamenjave dobaviteljev; 

− utrjeni odnosi z distribucijskimi členi in utrjeni odnosi ter partnerstva z dobavitelja 

materiala in surovin; 

− zavzemanje najboljših lokacij; 

− patentna zaščita; 

− specifična znanja na lokalnem trgu; 

− nižji proizvodni stroški za določen trg od konkurentov;  

− razvite obrambne strategije in skrivanje donosnih segmentov. 
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1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in proučiti strategijo globalizacije in 

internacionalizacije podjetja Beiersdorf, ki deluje v kozmetični dejavnosti. 

Cilji so naslednji: 

− proučiti vlogo in pomen globalizacije; 

− proučiti značilnosti mednarodnega poslovanja; 

− proučiti značilnosti poslovanja multinacionalnih podjetij; 

− raziskati strategijo internacionalizacije podjetja Beiersdorf. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

− metoda opisovanja ali deskripcije; 

− metoda povzemanja ali kompilacije; 

− metoda analize; 

− metoda dedukcije; 

− metoda študije primera; 

− metoda sinteze. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da so globalizacija in aktivnosti poslovanja multinacionalnih podjetij 

vedno bolj intenzivne in vplivajo na konkurenčnost ter pogoje globalnega poslovanja. Poleg 

tega je kozmetična dejavnost tržno dokaj atraktivna, zanimiva in pogojena z aktivnostmi 

razvoja ter marketinga, ki se izvaja v globalnem tržnem prostoru. 

Kot ključno omejitev smo predvidevali omejen dostop do vseh potrebnih podatkov 

proučevanega podjetja Beiersdorf. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Ruzzier in Kesič (2011, 39) globalizacijo opisujeta kot večdimenzionalen in kompleksen 

svetovni razvojni trend, ki močno spreminja strukturo in podobo svetovnega gospodarskega 

prostora. Hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij in liberalizacija svetovnega 

gospodarskega prostora sta vplivali na pospešen razvoj globalizacijskih procesov. Danes 

globalizacija predstavlja močno povezanost in soodvisnost držav sodobnega sveta na 

političnem, gospodarskem, finančnem in kulturnem področju delovanja, s čimer zmanjšuje 

geografske in kulturne razdalje. 

2.1 Vsebina globalizacije 

Globalizacija pospešuje izmenjavo informacij, kar vodi do boljšega razumevanja drugih 

kultur in omogoča, da demokracija prevlada nad avtokracijo. Tudi menjava blaga in storitev 

ter tokovi kapitala naraščajo. Menjava spodbuja specializacijo, povečuje produktivnost, 

izboljšuje življenjski standard in zagotavlja potrošnikom dostop do široke ponudbe blaga 

boljše kakovosti ter nižje cene. Argument za prosti pretok kapitala je podoben, saj je lahko 

denar uporabljen bolj učinkovito, finančni investitorji in varčevalci pa imajo večji dobiček. 

Kapitalu dovoljuje povsem svobodno prečkanje meja, transnacionalnemu kapitalu pa 

omogoča, da se skoraj povsem izogne obdavčitvi. V Evropi obdavčitev podjetij prinaša manj 

kot tretjino državnih prihodkov, v ZDA pa je ta številka zgolj 17 % (George 2014). 

Globalizacija predstavlja izziv tudi za statistiko, saj je treba razviti nove statistične kazalnike, 

ki bodo omogočali merjenje pojava in podpirali pripravo ter izvajanje ustreznih politik. 

Statistika globalizacije je eno izmed prednostnih razvojnih področij evropske statistike. 

Globalizacija lahko ustvari novo rast, razvoj in blaginjo, po drugi strani pa lahko poveča 

neravnovesja in napetosti v svetu. Če je nepravična oz. če več kot polovica človeštva trpi, 

potem za tako globalizacijo ni prihodnosti. Najti je treba način, s katerim bi zagotovili, da bi 

globalizacija nudila priložnosti vsakomur na svetu, ne le nekaterim. Veliko držav, kot so 

Kitajska, Indija, Madžarska in Mehika, je sprejelo takšno politiko in institucije, ki so 

omogočile ljudem, da sprejmejo prednosti globalnih trgov in na ta način dosežejo hitro rast 

deleža menjave in njihovega BDP (Hojs 2007, 7). 

Šenk-Ileršič (2013, 44) razlaga, da regionalizacija in integracijske težnje poleg globalizacije 

prevladujejo v mednarodnem prostoru. Pomen mednarodne ekonomske integracije je 

povezovanje več držav na podlagi sporazuma s ciljem ugodnejšega medsebojnega trgovanja. 

Cilj same integracije je zmanjševanje omejitev na področju administracije, carine, financ in 

drugih področjih, ki omejujejo prosto trgovanje. Mednarodne ekonomske integracije delimo 

na regionalne, intraregionalne ali globalne.  
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Tavčar in Dermol (2012, 112−113) razlikujeta internacionalna, transnacionalna, globalna in 

multinacionalna podjetja. Internacionalna podjetja so uvozniki in izvozniki brez tujih 

investicij, proizvodnja in opravljanje storitev pa potekata v matični državi. Transnacionalna 

podjetja investirajo v več držav in imajo globalno vodenje, hkrati pa prenašajo del odločitev 

na več nacionalnih vodstev. Multinacionalna podjetja investirajo v le nekaj državah in so bolj 

odzivna na lokalne potrebe kot globalna podjetja, globalna podjetja pa investirajo v veliko 

državah, hkrati pa ohranjajo osrednje vodstvo le v eni, navadno matični državi. 

2.1.1 Začetki globalizacije 

Po mnenju Ruzzierja in Kesiča (2011, 20−21) začetki globalizacije segajo stoletja v 

preteklost, in sicer v čas razvoja industrializacije. Razvoj tega procesa je potekal skozi več 

faz. Prva faza globalizacije, imenovana obdobje antiglobalističnega merkanitilističnega 

omejevanja, naj bi segala v obdobje med letoma 1492 in 1820, ko se je začel krepiti delež 

izvoza. Druga faza, t. i. prvo globalno stoletje, zajema obdobje med letoma 1820 in 1913, 

njegov začetek pa predstavlja pomembno prelomnico v razvoju svetovnega gospodarstva. 

Odpravljanje merkantilizma in transportna revolucija je vplivalo na razvoj globalnih 

svetovnih trgov, pri čemer je imelo ameriško gospodarstvo vodilno moč. Tretja faza razvoja 

je antiglobalistično obdobje v času med letoma 1913 in 1950. Na začetku tega obdobja je 

prišlo do rušenja takrat vzpostavljenega globalnega gospodarstva zaradi različnih ovir, med 

drugim političnih, in zmanjšal se je obseg mednarodne menjave. Zadnja faza, imenovana 

drugo globalno stoletje, obsega obdobje po 2. svetovni vojni. Za to obdobje so značilni velike 

spremembe na področjih družbenega in ekonomskega dogajanja, večji poudarek na blagovni 

menjavi v primerjavi s pomenom migracijskih gibanj in razvoj globalizacije na drugačen 

način.  

2.1.2 Pozitivni in negativni učinki globalizacije 

Ruzzier in Kesič (2011, 20−21) ter Dubrovski (2006, 53−54) razlagajo, da se globalizacija 

kaže v širjenju obsega svetovne trgovine, skupnih vlaganjih in pogodbenih odnosih, 

neposrednih tujih naložbah, delitvi posameznih faz proizvodnega procesa med različne države 

ter s povečano mobilnostjo predvsem visoko strokovne delovne sile. Predstavlja priložnost za 

povečanje splošne produktivnosti in življenjskega standarda. Lahko vodi k boljši delitvi dela 

med državami, saj omogoča tistim s cenejšo delovno silo specializacijo za delovno intenzivne 

naloge. Na drugi strani tudi omogoča tistim, ki imajo visoke stroške dela, zaposlovanje 

delavcev na bolj produktivne načine. V mednarodni trgovini se povečuje delež uvoza in 

izvoza izdelkov ter storitev, kar pomembno vpliva na rast svetovnega BDP. Vpliv 

globalizacije na gospodarsko rast se med državami zelo razlikuje. Na eni strani so države v 

razvoju (Kitajska, Mehika, Indija, Brazilija, države jugovzhodne Azije ter države centralne in 

vzhodne Evrope), katerih izvoz bliskovito raste in tako vabijo velike vstopne tokove tujih 
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neposrednih investicij. Na drugi strani so manj razvite države (podsaharska Afrika), ki ne 

uživajo koristi globalizacije. Te države pestijo težko premagljive ovire, kot so revščina, 

geografske ovire, gospodarska neprilagodljivost in nekonkurenčnost. Učinek globalizacije se 

odraža tudi na ravni javnih financ, saj vpliva na znižanje davčne stopnje in izgubo nacionalne 

suverenosti, negativno vpliva na okolje ter spreminjanja vrednot v negativno smer. Prav tako 

v določenih primerih finančna odprtost gospodarstva vodi v napačno razporeditev virov. Z 

zmanjševanjem omenjenih omejitev pri širjenju gospodarstva izven meja matične države se 

zmanjšujejo pomembne razmejitve med notranjim in zunanjim oz. domačim in tujim okoljem, 

kar predstavlja poleg pozitivnih tudi negativne plati globalizacije. Med glavne prednosti 

globalizacije bi lahko uvrstili hiter pretok informacij, seznanjanje s situacijo v svetu, 

medsebojno povezovanje kultur, možnost dostopa do ugodnejših proizvodnih dejavnikov, 

stabilna velika podjetja se še bolj razvijajo in krepijo, zmanjševanje stroškov, več možnosti in 

priložnosti za nadaljnji razvoj podjetja ter povečevanje tržnega deleža. 

Globalizacija je pripomogla k medsebojni soodvisnosti držav, pri čemer se je na eni strani 

okrepila vloga regionalnih trgovinskih blokov, na drugi pa se je zmanjšal pomen lokalnih 

trgov. Velika podjetja prevzemajo vlogo partnerja državi, kar predstavlja dejstvo, da so 

mednarodni odnosi pred časom predstavljali odnose med državami, zdaj pa vanje vstopajo 

tudi velika podjetja. Globalizacija potencira že tako močno konkurenco med podjetji, to pa 

vodi v skrajšanje življenjskih ciklov izdelkov in povečanje stroškov razvoja novih tehnologij. 

Zaradi vpliva konkurence iz držav s cenejšimi proizvodnimi dejavniki je tudi povečan pritisk 

na zmanjšanje stroškov proizvodnje, zmanjšuje se raznolikosti kultur, povečuje se neenakosti 

med ljudmi, narašča število panog in trgov, kar posledično vodi v njihovo zasičenost, olajšan 

je mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranja denarja, vedno težje pa je tudi 

pridobivati nove in obdržati obstoječe kupce, ki postajajo zaradi vse večje informiranosti 

vedno bolj zahtevni (World Commission in the Social Dimension of Globalization. 2014 

2014).  

2.2 Značilnosti in vzroki globalizacije  

Ruzzier in Kesič (2011, 23−24) značilnosti globalizacije in njenih učinkov na področju 

mednarodnega poslovanja opažata v stalnem povečevanju števila držav in podjetij, ki se 

aktivno vključujejo v procese globalizacije in internacionalizacije, krepitvi multinacionalnih 

in transnacionalnih podjetij, razvoju na področju inovacij in tehnologije, povečevanju deleža 

mednarodne menjave preko multinacionalnih in transnacionalnih podjetij, nastanku 

integriranih svetovnih finančnih trgov, naraščanju števila prebivalstva v manj razvitih državah 

in upadanju v bolj razvitih, postopni liberalizaciji gospodarskega tržnega prostora na globalni 

ravni ter ne nazadnje v prizadevanjih za poenotenje globalnih marketinških strategij. 

Globalizaciji se ni moč izogniti in jo je treba namesto negodovanja in nazadnjaških prepričanj 

sprejeti, se ji po najboljših zmožnostih prilagajati in se z njo razvijati, kakor to uspeva 

državam, kot sta Kitajska in Indija. Razvoj omenjenih držav je presegel pričakovanja in z 
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uspešnim prilagajanjem zahtevam trga, ambicijami za nadaljnji razvoj na svetovnem trgu in 

konkurenčnostjo sta se v zadnjih desetletjih povzpeli visoko na lestvici svetovnih velesil.  

Dubrovski (2013, 43−60) predstavlja različne prehodne stopnje podjetja v procesu 

internacionalizacije: 

− domače podjetje − glavni konkurenti so na domačem trgu, etnocentrična usmerjenost 

podjetja; 

− mednarodno podjetje − pretežna usmerjenost na domači trg, izkoriščanje priložnosti v 

tujini (organiziranje posebnega izvoznega oddelka), delno policentrična usmerjenost 

podjetja; 

− večnacionalno podjetje − prilagajanje ponudbe in marketinške strategije posameznim 

trgom, policentrična in regiocentrična usmerjenost podjetja; 

− globalno podjetje − zadovoljevanje potreb kupcev na globalnih trgih, oblikovanje 

globalne strategije in soočanje z globalno konkurenco ter geocentrična usmerjenost 

podjetja. 

Dubrovski (2013, 43–60) prav tako opisuje področja posameznih funkcij podjetij, ki jih 

globalizacija sili h globalni učinkovitosti: 

− področje nabave – ustvarjanje globalne mreže dobaviteljev, sistemizacija nabav, 

povečanje pogajalske pozicije do dobaviteljev; 

− področje raziskav in razvoja – standardiziranje komponent, ustvarjanje strateških 

povezav, odzivnost na zahteve kupcev na ključnih trgih; 

− področje proizvodnje – racionalizacija proizvodnje, selitev manj zahtevne proizvodnje v 

državo s cenejšo delovno silo, delitev proizvodnje na faze in globalno optimiranje 

(proizvodni stroški, nabavne cene, transport); 

− finančno področje – izkoriščanje lokalnih finančnih virov za investicije in pozitivnih 

razlik v tečajih, optimiranje denarnih tokov in izkoriščanje razlik v ceni kapitala; 

− področje marketinga – blagovne znamke, promocija, lokalno prilagajanje, izkoriščanje 

prednosti globalnega trga, oblikovanje tržne pozicije; 

− področje človeških virov – zaposlovanje lokalnih ljudi, načrtovanje karier, izobraževanje 

in usposabljanje za delo v kulturno raznolikem okolju, prilagodljivost. 

Med vzroke za globalizacijo prištevamo tehnološki napredek, ideologijo, politične odločitve, 

liberalizacijo trgov in tuje neposredne investicije. Razvoj globalizacije temelji na že 

obstoječih trendih, med katerimi so krepitev integrirane globalne proizvodnje, oblikovanje 

novih centrov rasti v svetu in preseljevanje proizvodnje ter storitvenih dejavnosti (angl. 

outsourcing/offshoring). Zanjo so značilni tržni vidik poslovanja, ki teži k rasti svetovnega 

tržnega deleža, konkurenčni vidik poslovanja, ki se odraža v hitri odzivnosti na področju 

svetovne konkurenčnosti celovitega poslovanja, finančni vidik poslovanja s poudarkom na 

pomenu povezanosti svetovnih finančnih trgov v raznih situacijah in ekološki vidik 

poslovanja, ki temelji na optimalnem usklajevanju ukrepov za skrb ter varovanje okolja. 
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2.2.1 Modeli internacionalizacije 

Šenk-Ileršič (2013, 72−76) deli proces internacionalizacije na vhodno, izhodno in 

kooperativno internacionalizacijo. Pri vhodni internacionalizaciji podjetje zaradi vpliva tujih 

konkurenčnih ponudnikov na domačem trgu izdelke, storitve in znanje uvaža na različne 

načine, npr. s franšizingom, skupnimi vlaganji, z licenčnim poslovanjem ali uvozom blaga in 

storitev. Pri izhodni internacionalizaciji podjetje izvaža izdelke in storitve izven meja matične 

države, kar je obenem tudi pogoj za začetek procesa internacionalizacije. Ta proces običajno 

poteka postopoma, in sicer najprej z občasnim izvozom (preko posrednikov), nato s 

kontinuiranim izvozom (izvozni marketing), kasneje pa kot pretežni izvoznik (licenčno 

poslovanje, franšizing, mednarodni marketing). Sledijo pogodbene oblike poslovanja 

(vključevanje kapitala in znanja v skupna podjetja) in nazadnje investicijske oblike (tuje 

neposredne naložbe – intenzivna internacionalizacija). Kooperativna internacionalizacija so 

razne strateške povezave oz. sodelovanje med podjetji na mednarodnih trgih. 

Vedno bolj intenzivna internacionalizacija podjetij spodbuja zanimanje za proučevanje tega 

procesa in željo po razumevanju ter pojasnjevanju posameznih aktivnosti, motivov, ovir in 

drugih dejavnikov, ki se pojavljajo med procesom. Najpogosteje uporabljeni modeli 

internacionalizacije so Uppsalski model, transakcijski model, teorija mrež in na virih 

temelječa teorija podjetja. Uppsalski model (skandinavski model) temelji na zmanjševanju 

vseh poslovnih tveganj in izhaja iz predpostavke, da se internacionalizacija krepi na podlagi 

izkušenosti podjetja na področju mednarodnega poslovanja. Gre za stopenjski model vstopa 

podjetja na tuje trge, ki so geografsko in kulturološko blizu podjetju. Transakcijski model 

predstavlja internacionalizacijo na podlagi transakcijskih stroškov, ki predstavljajo merilo za 

opredeljevanje podjetij pri odločanju za vstop na tuje trge, pri čemer imajo možnost vstopa s 

svojimi poslovnimi enotami (internalizacija) ali s pomočjo sodelovanja z zunanjimi 

poslovnimi partnerji (eksternalizacija). Transakcijski stroški so stroški poslovnih pogajanj, 

mednarodnih sporazumov, medsebojnega obveščanja itd. Teorija mrež predstavlja 

najsodobnejši vidik internacionalizacije podjetij, saj so podjetja aktivno vključena v poslovne 

mreže in tako ohranjajo dolgoročne poslovne odnose z vsemi vključenimi. Mrežno povezana 

podjetja so bolj prilagodljiva in se lažje soočajo s problemi in spremembami tako na trgu kot 

pri samem delovanju. Zmožna so med seboj sodelovati in si hkrati tudi konkurirati. Tovrstne 

mreže predstavljajo veliko prednosti zaradi povezovanja podjetja iz sorodnih panog, kar 

posledično predstavlja večjo moč in obvladovanje trga, vodi pa v lažji vstop na nove trge in 

internacionalizacijo. Na virih osnovana teorija podjetja je najmlajši model 

internacionalizacije, katerega temelj je dejstvo, da so viri pogoj za investiranje na tujih trgih, 

brez katerih podjetje ne more delovati na tujih trgih. Za doseganje kriterijev konkurenčnih 

prednosti morajo viri izpolnjevati pogoje, kot so heterogenost, vrednost, nemobilnost in 

nepopolna posnemljivost, še dodaja avtorica. 
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2.2.2 Motivi za internacionalizacijo 

Vsako podjetje za širitev svojega poslovanja izven meja matične države potrebuje poleg same 

želje in potrebe po prepoznavnosti in povečanju tržnega deleža tudi druge motivacijske 

faktorje, brez katerih mu internacionalizacija poslovanja ne bi uspela. Pomembne motive 

predstavljajo potreba po varovanju ključnih surovin, iskanje novih tržišč (velja za finančno 

močnejša podjetja), želja po dostopu do cenejših proizvodnih dejavnikov, zavarovanje pred 

različnimi tveganji, pridobivanje novih znanj, tehnološki napredek in povečanje prihodkov. 

Po Hollensenu (1998, 24) motive za internacionalizacijo delimo na proaktivne, ki podjetje 

spodbujajo k spremembi strategije, in odzivne (reaglibilne), ki podjetje silijo k odzivanju na 

spremembe v okolju. Proaktivni motivi obsegajo predviden večji dobiček in rast s prodajo na 

tujem tržišču (večja razlika v ceni), spodbudo za internacionalizacijo s strani zaposlenih v 

podjetju, konkurenčno prednost na podlagi edinstvenih izdelkov, tehnologij in/ali znanja, 

priložnost v tujini, ekonomijo obsega (povečanje proizvodnje lahko zniža lastno ceno 

izdelka), sposobnost proizvajati tehnološko zahtevne izdelke ter davčne olajšave. Odzivni 

motivi so pritisk konkurence, ki motivira podjetje za širitev poslovanja izven meja matične 

države za povečevanje tržnega deleža, razpršitev tveganja, zasičenost oz. majhnost domačega 

trga, preobsežna proizvodnja (podjetje z internacionalizacijo lažje dosega optimalne ravni 

zalog in izkoriščanje zmogljivosti), podaljšano povpraševanje po sezonskih izdelkih zaradi 

različne geografske razporeditve letnih časov ter bližina tujih kupcev. 

Med najpogosteje omenjenimi motivi v literaturi so v glavnem doseganje ekonomij obsega z 

izvozom izdelkov/storitev, zmanjšanje povpraševanja v domačem gospodarstvu, zrelost in 

zasičenost domačega tržnega prostora, posest ekskluzivnih informacij o tujih trgih, prejem 

subvencij s strani države za izvoz, akumulacija presežnih zalog, neizkoriščenost proizvodnih 

zmogljivosti, edinstveni izdelki, obstoj posebnega managerskega interesa, naročila iz tujine, 

približevanje trgu surovin, zniževanje proizvodnih stroškov, cenejša delovna sila, nižji 

razvojni stroški, močna konkurenca na domačem trgu in ne nazadnje pojav priložnosti v 

tujini.  

2.2.3 Ovire za internacionalizacijo 

Vsako podjetje mora pri odločanju o internacionalizaciji poslovanja dobro pretehtati vse 

možnosti, priložnosti in tveganja, ki bi ga spremljala na vseh stopnjah delovanja, zaradi česar 

se marsikatero podjetje za omenjeno potezo na koncu ne odloči in raje ohrani poslovanje v 

okviru meja matične države. Ruzzier in Kesič (2011, 31−32) navajata kot najpogostejše ovire 

za internacionalizacijo podjetij neustrezen izvozni kolektiv, pomanjkanje vodstvenega kadra 

in časa, težave pri prejemanju plačil, neustrezne proizvodne zmogljivosti, tuje proizvodne 

standarde, težave pri iskanju predstavništva v tujini, visoke transportne stroške, 

komunikacijske ovire, neustrezne tuje distribucijske kanale, pomanjkanje podpore s strani 
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države, financiranje izvoza, vstopne ovire, zakonodajo v gostujoči državi, neugoden menjalni 

tečaj in ne nazadnje močno tujo konkurenco. 

Šenk-Ileršič (2013, 80−82) ovire za internacionalizacijo razmejuje na notranje ovire, ki so v 

podjetju, in zunanje ovire, ki se nahajajo na domačem in tujih trgih. Notranje ovire so 

pomanjkljivo znanje in izkušnje, pomanjkanje finančnih sredstev, nemotiviranost za 

internacionalizacijo, komunikacijske ovire, pomanjkljivo informiranost, nekonkurenčne 

izdelke ter pomanjkljive proizvodne kapacitete. Zunanje ovire obsegajo poslovno in finančno 

tveganje, plačilni riziko, nerazvitost distribucijskih poti, neustrezno politiko države, carinske 

in trgovinske ovire, oteženo pridobivanje poslovnih partnerjev na tujih trgih itd. 

2.2.4 Merjenje internacionalizacije  

Dubrovski (2013, 64−66) prikazuje kvalitativno in kvantitativno merjenje internacionalizacije 

brez točno določenih meril, pri čemer gre pogosto le za vsoto vseh mednarodnih transakcij. 

Način merjenja je v veliki meri odvisen od velikosti podjetij, najenostavnejši način za 

merjenje stopnje internacionalizacije pa je prikaz deleža prodaje v tujini (izvoz) v primerjavi s 

celotno prodajo (izhodna internacionalizacija). Po drugi strani velja enako pravilo za merjenje 

s primerjavo med deležem uvoza v celotni nabavi (vhodna internacionalizacija). Merimo 

lahko tudi vrednost tujih investicij v primerjavi z vsemi investicijami. Omenjeno stopnjo 

lahko merimo na nacionalnem nivoju ali na nivoju posameznega podjetja, za izračun indeksa 

internacionalizacije pa bi morali za določeno podjetje pomembne kazalnike tudi ustrezno 

ovrednotiti. Na nivoju države je mogoče izračun stopnje internacionalizacije poenostaviti z 

razmerjem med deležem uvoza in deležem izvoza v BDP. 

Ruzzier in Kesič (2011, 32−34) opisujeta bolj celovite pristope za izračun stopnje 

internacionaliziranosti predvsem multinacionalnih podjetij, kot sta globalizacijski indeks, ki 

povzema spremembe v ključnih elementih globalizacije na področju politike, gospodarstva, 

gibanja ljudi, idej in informacij, ter transnacionalni indeks, katerega velika slabost je 

zanemarjanje velikosti domačega trga. Za merjenje stopnje internacionalizacije malih in 

srednje velikih podjetij so ustreznejši drugi izračuni. Sistem za primerjavo določenih podjetij 

in ključnih vidikov ali dimenzij (delež prodaje na tujih trgih, število enot podjetja na tujih 

trgih, število držav, kjer podjetje posluje, ipd.) internacionalizacije predstavlja neko vmesno 

točko med kvantitativnim in kvalitativnim načinom merjenja in primerjave stopnje in obsega 

internacionalizacije. 
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

3.1 Vsebina in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje je izredno širok pojem poslovanja s tujino ali v tujini, saj zajema vse 

poslovne aktivnosti, ki na trgovinski (premik izdelkov, storitev, informacij, tehnologije, 

kapitala in znanja) ali netrgovinski način (tuje naložbe, kapitalska udeležba v tujem podjetju, 

prenos tehnologije in znanja, zaposlovanje tujcev, proizvodnja v tujini) vključujejo dve ali več 

držav. Mednarodno poslovanje torej poleg uvoznih in izvoznih aktivnosti vključuje še druge 

načine mednarodnih netrgovinskih aktivnosti, pri čemer Dubrovski (2013, 85−87) poudarja še 

neločljivo povezanost netrgovinskega načina z medsebojnim trgovanjem.  

Notranja in mednarodna menjava imata pomembno skupno značilnost, saj obe pomenita 

številne menjalne posle z izdelki in storitvami, ki jih posreduje domače ali tuje podjetje. 

Mednarodna menjava, ki poteka preko meja matične države, ima za razliko od notranje večjo 

zapletenost poslov in okolja, večje število in raznolikost trgov in kupcev, večje tveganje pri 

poslovanju ter intenzivnejše konkurenčne odnose. Uvozno ali izvozno poslovanje je del 

mednarodne menjave in bistven dejavnik stabilnosti in razvoja vsakega gospodarstva. Delež 

izvoza v primerjavi z deležem uvoza predstavlja dejavnik učinkovitega vključevanja države v 

tokove mednarodne menjave in državi zagotavlja lasten razvoj. Izvozni produkti so praviloma 

vsi tisti izdelki in storitve, ki podjetju predstavljajo konkurenčno prednost na tujem trgu, 

uvozni produkti pa so tisti, ki jih domača podjetja ne morejo ponuditi in predstavljajo 

previsoke stroške, pomanjkljivo kakovost, premalo znanja ali neustrezno tehnologijo. 

Mednarodna trgovina ponuja državam možnost, da se vsaka specializira za proizvodnjo tistih 

izdelkov in storitev, za katere ima sama najboljše možne pogoje, znanje, vire in druge 

prednostne dejavnike pred drugimi državami (Dubrovski 2013, 85–87). 

 

Slika 1: Razsežnosti mednarodnega poslovanja 

Vir: Dubrovski 2013, 87. 

Ruzzier in Kesič (2011, 77−79) se strinjata, da sta mednarodno poslovanje in mednarodna 

trgovina za večino držav strateškega pomena, saj je cilj teh držav povečevanje obsega 
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mednarodnega poslovanja in mednarodne trgovine ter s tem povečevanje tržnega deleža in 

vpliva. Navkljub prizadevanjem in ukrepom za čim večjo liberalizacijo svetovne trgovine 

aktivnosti mednarodnega poslovanja ne potekajo povsem prosto, saj jo uravnavajo razni 

predpisi, zakoni in prakse, ki se od države do države razlikujejo, vsem pa je skupni cilj 

zavarovanje interesov lastnega gospodarstva in doseganje strateških poslovnih ciljev. Ukrepi 

za uravnavanje mednarodne trgovine so posledica ekonomsko-političnih interesov 

posameznih držav, saj npr. zmanjševanje carinskih omejitev prinaša nižje proračunske 

prihodke držav, hkrati pa carine varujejo domače gospodarstvo pred tujo konkurenco. Zaradi 

omenjenih ukrepov za uravnavanje mednarodne trgovine je poslovanje podjetij v tujini veliko 

bolj kompleksno od poslovanja v matični državi. Podjetja morajo podrobno spremljati 

predpise in zakonodajo držav, v katerih delujejo, ter se jim prilagajati. Ti ukrepi včasih 

botrujejo umikanju podjetij z določenih trgov, kar sicer ni v skladu s prizadevanji 

mednarodnih organizacij o liberalizaciji mednarodnega poslovanja, vendar je vsaka država 

samostojna v sprejemanju različnih ukrepov nadzora nad trgovinskim poslovanjem. 

3.2 Uravnavanje in nadzor nad mednarodno trgovino 

Poznamo carinske in necarinske omejitve mednarodnega trgovanja, ki jih države uporabljajo 

za uravnavanje uvoza in izvoza blaga ter storitev. 

Ruzzier in Kesič (2011, 79) razlagata pojem carine kot obvezne neposredne prispevke v 

domači denarni valuti, ki jih država obračuna lastniku tujega blaga ob uvozu ali izvozu blaga 

preko državne meje. Posledično carine zvišujejo cene tujih izdelkov na domačem tržišču in 

vplivajo na njihovo tržno konkurenčnost. Carine predstavljajo tudi dva končna učinka uvoza 

blaga. Prvi je konkurenčni učinek, ki predstavlja posredni dvig končne cene uvoženega 

izdelka glede na izdelek, ki je produkt domače proizvodnje, drugi učinek pa je proračunski 

(fiskalni).  

Glede na smer gibanja izdelkov in storitev delimo carine na uvozne, izvozne in tranzitne. 

Uvozne carine so najpogosteje uporabljane v mednarodni trgovini zaradi vpliva na 

povpraševanje po tujih izdelkih na domačem trgu in tako vplivajo na konkurenčnost ter 

poslovanje na domačem trgu. Izvozne carine so razmeroma redko uporabljane v 

mednarodnem trgovanju in jih obračunavajo države, ki želijo z njimi zaščititi domačo 

proizvodnjo izdelkov in storitev. Tranzitne carine so tako kot izvozne carine redko 

uporabljane in jih obračunavajo države, ki z njimi koristijo svojo strateško geografsko lego.  

Glede na oblike obračunavanja carin pa carine delimo na vrednostne, količinske in 

kombinirane. Vrednostne carine so najpogostejši način obračunavanja carin v mednarodni 

trgovini, kot osnova za izračun pa se uporablja dejansko prikazana vrednost blaga z dodano 

predpisano carinsko stopnjo države za določeni izdelek. Količinske carine države 

obračunavajo v določenem absolutnem znesku glede na fizično enoto blaga (teža, količina). 
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Kombinirane carine so kombinacija vrednostnih in količinskih carin in so uporabljane v 

predelovalnih industrijah, v katerih so uvoženi izdelki iz enakih surovin, a hkrati različnih 

doseženih stopenj predelav. 

Med najpogosteje uporabljane necarinske omejitve štejemo kvote, embarge, bojkote in 

različne oblike administrativnih omejitev. Kvote imajo vlogo neposrednega omejevanja uvoza 

ali izvoza in so količinske omejitve blaga, ki lahko prestopa mejo določene države v 

določenem časovnem obdobju, predpisane pa so s strani države. Cilj uporabe kvot je zaščita 

domačih ponudnikov in spodbuda konkurence na domačem trgu. Embargo in bojkot 

predstavljata popolno prepoved uvoza in izvoza blaga za določene izdelke z določeno državo 

z namenom sankcioniranja te države iz določenega razloga s strani države, ki je uvedla 

embargo. Glede na kriterij višine carinske obremenitve carine delimo še na diferencialne 

(uporaba najvišje carinske stopnje) in preferencialne (uporaba najnižje carinske stopnje). 

Ruzzier in Kesič (2011, 79) poleg vseh omenjenih omejevalnih ukrepov za nadzor in 

uravnavanje mednarodne trgovine navajata še, da se v mednarodnem poslovanju uporabljajo 

tudi spodbujevalni ukrepi, kot so razne spodbude in subvencije, ugodnejši načini izvoznega 

financiranja, uporaba carinskih con, posebne vladne organizacije in drugi, s katerimi želijo 

države vplivati na intenzivnejše vključevanje v mednarodno trgovanje in okrepiti 

konkurenčnost. 

3.3 Konkurenčnost v mednarodnem poslovanju 

Šuštar (2009, 10−12) razlaga, da tržna privlačnost, konkurenčne prednosti in tveganja na 

posameznih trgih predstavljajo temeljne dejavnike odločanja podjetja za izbiro ciljnih tujih 

trgov. Po končanem postopku izbire ciljnih tujih trgov sledi ocenjevanje želene dosežene 

stopnje donosnosti podjetja na določenem trgu, prednosti in slabosti ter priložnosti in tveganj 

za poslovanje v tujini.  

Dubrovski (2013, 131−133) pod pojmom konkurenca opisuje poslovno razmerje oz. 

tekmovanje med soponudniki/sopovpraševalci na trgu. Njihovo medsebojno razmerje temelji 

na prizadevanju dveh ali več podjetij za dosego istega, toda številčno omejenega cilja. 

Konkurenčnost je sestavljena iz treh ravni: 

− konkurenčnost narodnega gospodarstva (države izvora) – čim boljše izkoriščanje lastnih 

primerjalnih prednosti v mednarodni menjavi; 

− konkurenčnost podjetja na domačem trgu (domača konkurenčnost) ali na mednarodnem 

trgu (mednarodna konkurenčnost); 

− konkurenčnost izdelka ali storitve na domačem ali na tujem trgu. 

Blagovna znamka podjetja ima pomemben vpliv na pozicioniranje posameznega izdelka, saj 

zastopa tudi ugled podjetja in kakovost izdelkov. Proizvodnja luksuznih izdelkov v 
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gospodarstvih s cenejšo delovno silo pogosto škoduje vrednosti visoko pozicionirane 

blagovne znamke, četudi je izdelek ustrezne kakovosti (Kitajska, Indija). Proizvodnja v državi 

s cenejšo delovno silo vpliva na prodajno ceno izdelka in ugled podjetja, torej je za podjetje 

pomembna odločitev, ali je zanj ustreznejša cenejša proizvodnja ali pa bo proizvodnjo 

lociralo v državo z višjo stopnjo zaznane narodnogospodarske konkurenčnosti in bo tako lažje 

oblikovalo višje prodajne cene in stroškovno atraktivno proizvodnjo. 

Konkurenčnost na ravni narodnega gospodarstva na področju cenovnih dejavnikov delimo še 

na stroškovno in cenovno konkurenčnost. 

Nedelko (2010, 8) pravi, da mora podjetje za uspešno oblikovanje strategije in strateških 

ciljev podrobno spremljati tudi svoje poslovno okolje, ki ga v širšem smislu delimo na 

notranje in zunanje okolje podjetja.  

Zunanje okolje sestavljata še širše zunanje okolje, ki zajema splošne ekonomske, tehnološke, 

kulturne, naravne, pravne in politične dejavnike, in okolje delovanja podjetja, ki ga sestavljajo 

panožno okolje (kupci, dobavitelji, zaposleni in konkurenca), institucije kot vzorci vedenja, 

politika države in interesne skupine. Dejavniki širšega zunanjega okolja imajo na podjetje bolj 

posreden in dolgoročen vpliv, dejavniki okolja delovanja podjetja pa na podjetje vplivajo bolj 

neposredno in kratkoročno. 

 

Slika 2: Delitev poslovnega okolja podjetja 

Vir: Nedelko 2010, 8. 
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3.3.1 Zunanje okolje podjetja 

Zunanje ali makro okolje podjetja sestavljajo splošni dejavniki, ki nimajo neposrednega 

vpliva na konkurenčne dejavnosti podjetja, temveč vplivajo le na določene poslovne 

odločitve. 

 

Slika 3: Zunanje poslovno okolje podjetja 

Vir: Nedelko 2010, 11. 

Avtor med najpomembnejše cilje analize zunanjega okolja prišteva ocenjevanje priložnosti in 

nevarnosti, za kar je najustreznejša metoda proučevanja analiza PEST oz. analiza s 

Porterjevim diamantom. 

Analiza PEST zajema proučevanje političnih, ekonomskih, socialnih in tehnoloških 

dejavnikov, ki vplivajo na delovanje in poslovanje podjetja.  
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Preglednica 1: Analiza PEST 

Pravnopolitični elementi Ekonomski elementi 

· zakoni in standardi zaščite okolja, 

· davčna politika, 

· zunanjetrgovinska ureditev, 

· delovna zakonodaja, 

· zakonodaja za varovanje konkurence. 

· smernice v BDP, 

· splošne ravni cen, 

· makroekonomska politika, 

· mikroekonomska politika itd. 

Sociološko-kulturni elementi Tehnološki elementi 

· populacijska gibanja, 

· delitev dohodka, 

· spremembe v življenjskem slogu, 

· siva ekonomija, 

· izobraženost itd. 

· politika na področju raziskav in razvoja, 

· odnos do tehnologije, 

· hitrost zastarevanja tehnologije, 

· nova odkritja itd. 

Vir: Nedelko 2010, 12. 

Analiza s Porterjevim diamantom za proučevanje zunanjega okolja podjetja zajema (Nedelko 

2010, 12−13): 

− stanje na strani produkcijskih dejavnikov; 

− stanje na strani domačega povpraševanja; 

− sorodne in podporne panoge; 

− strategijo podjetij, strukturo in tržno konkurenco na domačem trgu. 

3.3.2 Okolje delovanja podjetja 

Nedelko (2010, 13) pravi, da okolje delovanja podjetja zajema dejavnike, ki imajo neposreden 

in kratkoročen vpliv na delovanje podjetja. Elementi tega okolja so odnosi konkurence in 

sodelovanja med podjetji v isti ali sorodni panogi, odnosi med podjetjem in potencialnimi 

konkurenti in odnosi med tistimi, ki ustvarjajo substitute obstoječim proizvodom, kupci in 

dobavitelji. Za proučevanje okolja delovanja podjetja se najpogosteje uporabljata:  

− Porterjev model petih silnic (ocenimo panožno konkurenco, potencialno konkurenco, 

pogajalsko moč kupcev, pogajalsko moč dobaviteljev in možnost pojava novih 

substitutov); 

− analiza sodelovanja. 

Kos (2014) razlaga, da je panožna konkurenca ali tekmovalnost med obstoječimi podjetji prva 

izmed silnic za oceno privlačnosti panoge. Dejavniki, ki določajo stopnjo tekmovalnosti, so: 

− število konkurentov v panogi (več konkurentov = večja tekmovalnost); 

− stopnja rasti panoge (nizka rast panoge = večja tekmovalnost); 

− fiksni stroški (višji stroški → podjetje mora prodati več proizvodov = večja 

tekmovalnost); 
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− stroški zalog in trajnost blaga (visoki stroški zalog → podjetje mora hitro prodati 

proizvode = večja tekmovalnost); 

− stroški menjave proizvoda (lahka menjava med ponudniki = večja tekmovalnost); 

− nizka diferenciacija (minimalne razlike med proizvodi = večja tekmovalnost za nove in 

obstoječe kupce); 

− velikost deležev (izguba deleža na trgu/velik potencial za nov tržni delež = povečanje 

konkurence v panogi); 

− izstopne ovire (visoke izstopne ovire → podjetje prisiljeno ostati v panogi = večje 

rivalstvo); 

− raznolikost konkurentov (velika verjetnost nepredvidljivih potez konkurentov = večja 

tekmovalnost zaradi negotovosti); 

− nasičenost panoge (veliko konkurentov = večja tekmovalnost); 

− omejitve zmogljivosti (nov proizvodni obrat poruši razmerje med ponudbo in 

povpraševanjem → znižanje cen → manj podjetij zaradi manjših dobičkov → zvišanje 

cen → nova podjetja = začarani krog). 

Kos (2014) pri konkurenčnosti med podjetji poudarja predvsem izhodne ovire, koncentracijo 

podjetij, višino fiksnih stroškov, potencialno dodano vrednost, rast panoge, razlike med 

proizvodi in konkurenti, stroške zamenjave dobavitelja, moč blagovnih znamk in deleže 

podjetij v panogi. Najpomembnejši ukrepi podjetij za medsebojno konkuriranje so cena, 

kakovost, celotnost storitve, garancija, pomoč strankam in poprodajne storitve, trženje in 

prodaja, distribucijska mreža ter inovacije. 

Druga Porterjeva silnica, možnost pojava novih substitutov, prikazuje nove konkurenčne 

proizvode, ki zadovoljujejo enake potrebe. Tveganje nastane ob spremembi cene izdelka, ki je 

substitut, saj bolj kot je ta dostopen ciljni skupini potrošnikov, večja je elastičnost 

povpraševanja in s tem ovira ponudnika za dvig cene. Pri ocenjevanju substitutov je treba 

upoštevati stroške zamenjave dobavitelja, naklonjenost kupcev k določenemu proizvodu oz. 

storitvi in cene substitutnih rešitev (Kos 2014). 

Tretja silnica, pogajalska moč kupcev, prikazuje stanje na trgu v primeru, če: 

− je malo kupcev, ki razpolagajo z velikim deležem na trgu povpraševanja; 

− malo kupcev kupi velik del proizvedenega v določeni panogi; 

− imajo kupci možnost, da sami začnejo proizvajati proizvod (kozmetično podjetje lahko 

kupi proizvajalce embalaže za kozmetiko); 

− je nizka kupna moč, zaradi česar so kupci cenovno občutljivi; 

− obstaja informiranost kupcev o povpraševanju, dobaviteljevih stroških in tržnih cenah. 

Pri analizi moči kupcev je treba upoštevati količino nakupa, koncentracijo kupcev, moč 

blagovnih znamk, informiranost in stimulacije kupcev, obstoječe substitute, možnost 

prevzemov s strani kupcev ali odprtja lastnega obrata. 
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Pogajalska moč dobaviteljev se odraža v primeru, če: 

− je potencial za oblikovanje lastnih distribucijskih kanalov ali drugih načinov, da obide 

kupca; 

− dobaviteljevo panogo nadzira le nekaj proizvajalcev, v sami panogi pa je veliko podjetij; 

− ne obstaja substitut za dobaviteljev proizvod; 

− ima panoga majhen delež v celotni dobaviteljevi prodaji. 

Pri analizi moči dobaviteljev je treba upoštevati njihovo koncentracijo, dostopnost 

substitutov, pomembnost količine nakupa, stroške zamenjave dobavitelja in tveganje 

prevzema s strani dobaviteljev. 

Vstopne ovire oz. potencialna konkurenca določajo število konkurentov v panogi, spodbujajo 

pa jih obstoječa podjetja. Večje kot so vstopne ovire, manj je konkurentov in večji dobiček 

ostane obstoječim podjetjem, hkrati pa so vstopne ovire element za ustvarjanje konkurenčne 

prednosti. Viri vstopnih ovir so ovire na strani države, intelektualna lastnina, diferenciacija 

proizvodov, potrebna sredstva za vstop v panogo, ekonomija obsega, dostop do prodajnih poti 

in zahteve po kapitalu. Pri analizi potencialne konkurence je treba upoštevati intelektualno 

lastnino, politiko države, moč blagovnih znamk, dostop do distribucijskih kanalov in 

proizvodnih sredstev, ekonomijo obsega ter stroške zamenjave dobavitelja (Kos 2014; 

Podjetniški portal 2014). 

3.3.3 Notranje okolje podjetja 

Notranje okolje podjetja predstavljajo spremenljivi dejavniki v podjetju, ki ga sestavljajo 

vodstvo, zaposleni in lastniki podjetja, ki so spremenljivi prav zaradi vplivov zunanjega 

okolja podjetja. Kolenko (2011, 13−14) razlaga, da se podjetje na spremembe v zunanjem 

okolju odziva s prilagajanjem poslovanja, procesov, funkcij, organizacijske strukture in 

kulture v podjetju, da bi kar najučinkoviteje izpolnjevalo načrtovane cilje in konkuriralo na 

trgu, pri tovrstnem prilagajanju pa ima najpomembnejšo vlogo vodstveni kader v podjetju. 

Nedelko (2010, 15−17) poudarja pomen poznavanja notranjega okolja podjetja s strani 

managerjev in negativne posledice slabe informiranosti ali predstave o njem.  

Nedelko (2010, 15) navaja tudi tri vrste metod za analizo notranjega okolja podjetja, njihova 

uporaba pa je odvisna od namena analize: 

− analizo kazalnikov in kazalcev poslovanja; 

− analizo interesnih skupin; 

− analizo družbene odgovornosti podjetja. 

Z analizo kazalnikov in kazalcev poslovanja je mogoče analizirati bilanco stanja in poslovni 

izid podjetja, za kar je treba uporabiti več kazalnikov, da bi lahko pridobili ustrezne 
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informacije o poslovanju. Podjetja se pri analizi bilance stanja in poslovnega izida navadno 

poslužujejo sedmih skupin kazalnikov. To so (Nedelko 2010, 16): 

− kazalniki obračanja; 

− kazalniki stanja financiranja; 

− kazalniki stanja investiranja; 

− kazalniki ekonomičnosti; 

− kazalniki dobičkonosnosti; 

− kazalniki plačilne sposobnosti in solventnosti; 

− drugi kazalniki. 

Analiza notranjih in zunanjih interesnih skupin je potrebna pri uvajanju sprememb, saj zanje 

potrebuje podporo za podjetje pomembnih interesnih skupin. Ta metoda analize vsebuje 

sledeče elemente (Nedelko 2010, 16): 

− moč interesnih skupin; 

− primarne in sekundarne interesne skupine; 

− notranje in zunanje interesne skupine; 

− trenutne cilje podjetja;  

− poslovno etiko; 

− kulturni kontekst za strategijo. 

Analiza družbene odgovornosti podjetja proučuje sposobnost podjetja za reševanje širših 

družbenih problemov in varovanja okolja vzporedno z doseganjem zastavljenih ekonomskih 

ciljev. Družbeno odgovorno podjetje povečuje konkurenčnost in dobiček, saj si tako povečuje 

ugled in moč blagovne znamke, povečuje zadovoljstvo deležnikov podjetja ter tako lažje 

pridobi kakovostne kadre na trgu.  

 

Slika 4: Elementi družbene odgovornosti 

Vir: Červek 2011. 
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4 PODJETJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

4.1  Vrste podjetij v mednarodnem poslovanju 

Ruzzier in Kesič (2011, 38−44) podjetja, ki na različne načine delujejo na mednarodnih trgih, 

razlikujeta po vrsti in velikosti, obsegu poslovanja in strategiji ter viziji svojega delovanja, v 

osnovi pa jih delita na mala in velika podjetja. Pogosti kriteriji za razlikovanje malih in 

velikih podjetij so število zaposlenih, položaj v panogi, način vodenja, bilanca stanja, letni 

prihodek, obseg naložb v osnovna sredstva, strategija internacionalizacije, aktivnosti in obseg 

mednarodnega delovanja itd. Mala podjetja se lažje prilagajajo spremembam na trgu zaradi 

večje odzivnosti oz. fleksibilnosti, medtem ko so velika podjetja bolj toga v primerjavi z 

malimi, hkrati pa so veliko bolj potencialna na področju kapitala, naložb in marketinga.  

Dubrovski (2006, 78−79) izpostavlja osnovno razliko med malimi in velikimi podjetji v 

obsegu in razpoložljivosti nematerialnih in materialnih sredstev, ki velikim podjetjem 

omogočajo večjo specializacijo poslovnih funkcij in večjo prilagodljivost spremembam v 

poslovnem okolju.  

Glede na oblike, stopnjo internacionaliziranosti in druge že omenjene značilnosti podjetij, ki 

delujejo v mednarodnem poslovanju, podjetja delimo na naslednje vrste (Ruzzier in Kesič 

2011, 38−44): 

− Začetniki v mednarodnem poslovanju 

Zanje so značilni spoznavanje osnovnih aktivnosti v mednarodnem poslovanju, 

spoznavanje trgov, oblikovanje strategij, iskanje potencialnih poslovnih partnerjev, 

občasni uvozni ali izvozni posli ter ponujanje svojih izdelkov oz. storitev na tujih trgih. 

− Občasni uvozniki ali izvozniki 

So podjetja, ki že imajo izkušnjo z uvoznim ali izvoznim poslom in občasno delujejo na 

tujih trgih, nimajo pa predvidene in oblikovane dolgoročne internacionalizacije 

poslovanja podjetja. 

− Pretežni uvozniki ali izvozniki 

Poslovanje teh podjetij na področju prodaje in nabave v večji meri poteka na tujih trgih, 

na katerih pa nimajo druge poslovne aktivnosti ali lastne entitete. 

− Mednarodno podjetje 

Deluje na omejenem številu tujih trgov. Praviloma že oblikuje lastne entitete v tujini in 

običajno izvaja manj zahtevne oblike mednarodnega poslovanja (izvoz ipd.). 

− Multinacionalno podjetje 

Izvaja različne poslovne procese na večjem številu tujih trgov, ima oblikovano strukturo 

lastnih poslovnih enot, hčerinskih oz. odvisnih podjetij ter z njimi aktivno izvaja 

poslovne aktivnosti. Ta vrsta podjetij najbolj spodbuja procese internacionalizacije in 
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globalizacije. Običajno so registrirana v eni državi, različne poslovne aktivnosti in 

procese pa izvajajo v večjem številu tujih držav. So zelo vplivna vrsta podjetij z veliko 

pogajalsko, tržno in finančno močjo, s svojimi odvisnimi družbami pa so prisotna na 

najpomembnejših tujih trgih po svetu, saj na ta način lahko kar najbolje izkoriščajo 

razpoložljiva sredstva in priložnosti vsakega trga. Marketinško-prodajne aktivnosti 

izvajajo na najpomembnejših svetovnih trgih. Proizvodnjo locirajo v državo z 

najustreznejšimi pogoji (stroški delovne sile in materiala). Nabavni proces se izvaja na 

trgih z najugodnejšimi pogoji, na ta način pa vsi predmeti dela prosto prehajajo med 

posameznimi enotami multinacionalnega podjetja. S to strategijo multinacionalna 

podjetja v okviru svoje poslovne mreže sinergijsko oblikujejo proces multinacionalne 

internaclizacije, s čimer krepijo svojo globalno poslovno konkurenčnost, so pa tudi glavni 

nosilci tujih neposrednih naložb v različnih državah sveta. Zadnja leta se uveljavljajo 

nastajajoče multinacionalke, ki poslujejo na medorganizacijskih trgih in na njih nastopajo 

kot globalni dobavitelji polizdelkov ali končnih izdelkov za nadaljnjo vgradnjo 

(elektronika, kozmetična, avtomobilska, prehrambna, kemijska, farmacevtska industrija). 

V Sloveniji izvozna podjetja delujejo v obliki mednarodnih podjetij. 

− Globalno podjetje 

Zanj je značilna neposredna prisotnost s svojimi ključnimi aktivnostmi na večini 

pomembnih tujih trgov, na katerih izvaja vse poslovne procese (proizvodnja, prodaja, 

razvoj). Ta vrsta podjetij je še bolj usmerjena k optimizaciji procesov v globalnem tržnem 

okolju. Večinoma je vodenje teh podjetij centralizirano. 

Ruzzier in Kesič (2011, 38–44) sta značilnosti velikih podjetij in njihove prednosti pred 

malimi in srednje velikimi podjetji strnila v naslednje postavke: 

− večja splošna pogajalska moč; 

− lažje obvladujejo področje intelektualne in industrijske lastnine; 

− zmorejo visoka vlaganja v tehnologijo in razvoj; 

− imajo ločeno strateško in operativno načrtovanje ter poslovanje; 

− lažje vstopajo na tuje trge (več zaposlenih, več lastnih sredstev, boljši dostop do 

pomembnih in koristnih informacij). 

4.2 Multinacionalna podjetja 

Dubrovski (2006, 69−76) podjetja z veliko stopnjo internacionaliziranosti imenuje 

večnacionalna podjetja, transnacionalna podjetja in multinacionalke, pri čemer poudarja, da 

multinacionalka ne pomeni vedno velike svetovne korporacije, saj so lahko multinacionalna 

tudi mala in srednje velika podjetja. Za multinacionalke je med drugim značilno njihovo 

delovanje na zanje najpomembnejših trgih z lastnimi hčerinskimi podjetji ali z drugimi 

oblikami kapitalskih vlaganj, s čimer imajo možnost planiranja, alociranja in uporabe njihovih 

sredstev na globalnem nivoju v nasprotju z drugimi podjetji. 
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Dubrovski (2006, 69–76) meni, da posledice delovanja multinacionalk v državah gostiteljicah 

ustvarjajo različna mnenja. Na eni strani vlada prepričanje, da ta podjetja zgolj izkoriščajo 

poceni delovno silo in surovine v manj razvitih državah, na drugi strani pa vlada mnenje, da 

multinacionalke ustvarjajo nova delovna mesta, prinašajo novo tehnologijo in razvoj, 

pospešujejo gospodarske aktivnosti in možnosti doseganja dolgoročnih prihodkov. Vsaka od 

omenjenih trditev je v določeni meri resnična, saj dejansko kapitalske naložbe multinacionalk 

v manj razvitih državah ne zagotavljajo novih delovnih mest, saj gre pogosto za različne 

oblike kapitalskih prevzemov, ki predstavljajo le zamenjavo lastništva in ne tudi povečanega 

obsega poslovanja in zaposlovanja. Trgovanje znotraj multinacionalnih podjetij in njihove 

neposredne naložbe glede na različne teorije naraščajo hitreje kot celotna svetovna trgovina in 

tako pomembno vplivajo na globalno gospodarstvo. Naložbe multinacionalk so večinoma 

naravnane dolgoročno zaradi pokrivanja stroškov nakupa in opravljanja dejavnosti, večina 

neposrednih naložb v tujini s strani razvitih držav pa gre v druge razvite države. 

Značilnosti delovanja in poslovanja multinacionalnih podjetij so (Dubrovski 2006, 71−73): 

− prisotnost podjetja na vseh zanj najpomembnejših trgih (prodaja izdelkov, proizvodnja – 

standardi kakovosti); 

− razvoj in tehnologija sta locirana v državah z najustreznejšimi pogoji (znanje, 

raziskovalno-razvojna infrastruktura); 

− surovine, material, končni izdelki, znanje in management se menjavajo med enotami 

organizacije glede na sprotne potrebe in cilje; 

− uporaba tržno naravnane politike izdelka (cene, donosnost, življenjski cikel izdelka, 

stroški, zahteve kupcev); 

− časovno učinkovito načrtovanje in izvajanje strategij; 

− stalno inoviranje na vseh področjih; 

− optimizacija poslovnih procesov za boljše zadovoljevanje potreb kupcev in zniževanje 

proizvodnih stroškov (selitev proizvodnje, nove tehnologije);  

− mednarodne strateške povezave za zniževanje tveganja in hitrejši vstop na tuje trge; 

− izbira organizacijske strukture glede na značaj poslovanja, raznolikost izdelkov, obseg 

mednarodne prodaje in proizvodnje ter konkurenčnosti;  

− ustvarjanje notranjega trga znotraj mreže svojih poslovnih enot – internalizacija. 

Multinacionalna podjetja v mreži svojih poslovnih enot oblikujejo notranji trg in tako vplivajo 

na proces internalizacije. Podjetja izkoriščajo pomanjkljivosti trga z oblikovanjem notranjih 

tokov znanja, materiala, surovin in kapitala ter tako skušajo določene transakcije izvajati 

stroškovno učinkoviteje od prodaje/nabave zunaj svoje mreže, hkrati pa ohranjajo nadzor nad 

lastnim znanjem kot virom konkurenčne prednosti. 

Dubrovski (2013, 68−72) navaja, da relativno majhno število multinacionalnih podjetij s 

svojimi podružnicami obvladuje 65−70 % svetovne trgovine, kjer gre za velike korporacije s 

še večjim vplivom tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju. Med pozitivne učinke 
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teh podjetij uvrščamo prenos znanja in tehnologije, razvoj človeškega kapitala in domačih 

podjetij, rast konkurence na domačem trgu in rast mednarodne trgovine. Domača podjetja 

pogosto povečujejo svojo produktivnost s pomočjo vpliva tujega podjetja. Med negativne 

učinke multinacionalnih podjetij uvrščamo nastajanje odvisnosti domačih podjetij ali 

gospodarstev od tujih multinacionalnih podjetij, saj lahko ta v primeru nesprejetja njihove 

tržne usmeritve s strani gostujoče države preusmerijo svoj kapital v druge države in tako v tej 

državi pustijo neugodne posledice s področja brezposelnosti ipd.  

Po mnenju avtorja (Dubrovski 2013, 68–72) velika svetovna podjetja sledijo naslednjim trem 

temeljnim strategijam: 

− globalna učinkovitost (stroški); 

− multinacionalna fleksibilnost (prilagajanje lokalnim tržnim razmeram); 

− globalno učenje (združevanje globalnih znanj). 

Dubrovski (2013, 68–72) izpostavlja tudi prednosti multinacionalnih podjetij z vidika 

geografske razpršenosti, kot so: 

− neposredna prisotnost v različnih delih sveta spodbuja razvoj idej za nove produkte; 

− kombiniranje znanja in veščin iz različnih delov sveta krepi ključne zmožnosti 

multinacionalnega podjetja; 

− večja sposobnost odzivanja na lokalne posebnosti in spremembe zaradi neposredne 

prisotnosti in lokalnega znanja vodilnih iz poslovnih enot na tujem trgu; 

− širši dostop do strokovnjakov, managerjev in znanja po svetu; 

− krepitev časovne odzivnosti multinacionalnih podjetij na zahteve trga in spremembe v 

poslovnem okolju. 

Podjetja svojo prilagodljivost razmeram na tujih trgih in zahtevam tamkajšnjih kupcev 

izražajo tudi z dovzetnostjo za nacionalne razlike. To so t. i. »multikulturne multinacionalke« 

(npr. Coca Cola → globalna pijača, vendar uporablja različne embalaže in celo formule po 

različnih državah). 

Dubrovski (2013, 69−72) prikazuje naslednje ukrepe za povečevanje mednarodne 

konkurenčnosti multinacionalnih podjetij: 

− mednarodne strateške povezave (znižanje tveganja in hitrejši vstop na nove trge); 

− optimiranje poslovnih procesov (zadovoljevanje potreb kupcev, nižji stroški 

proizvodnje); 

− tržno naravnana politika izdelka (cene, donosnost, stroški, življenjski cikel izdelka, 

zahteve kupcev); 

− procesno naravnavanje lastnih aktivnosti (zadovoljevanje potreb kupcev, odzivnost na 

spremembe v poslovnem okolju); 

− neprestano inoviranje na vseh področjih; itd. 
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4.3  Značilnosti poslovanja multinacionalnih podjetij 

Ruzzier in Kesič (2011, 43−46) menita, da so velika mednarodna ali multinacionalna podjetja, 

ki razpolagajo z vsaj eno od svojih poslovnih aktivnosti v vsaki državi, eden ključnih 

elementov mednarodnega poslovanja in procesov globalizacije. Pogoj za uspešno 

multinacionalno podjetje med drugim nikakor ni velikost države, saj je npr. Švica dober 

primer majhne države z največjim številom multinacionalnih podjetij na prebivalca. Želja 

vsake države sta razvoj in širjenje domačih podjetij izven meja države, hkrati posledično pa 

tudi večja prepoznavnost države same. Najpomembnejši gospodarski segmenti 

multinacionalnih podjetij v svetu so nafta, energetika, električna energija, surovine, 

avtomobilska industrija, prehrana, informacijsko-komunikacijska tehnologija in farmacevtska 

industrija. Za poslovanje multinacionalnih podjetij so značilni velika pogajalska moč, tako na 

strani kupcev kot na strani dobaviteljev, korporacijska oblika organizacije, možnost 

financiranja poslovnih aktivnosti z lastnimi sredstvi, vlaganja veliko sredstev v raziskave in 

razvoj in tehnologijo ter marketinško-prodajne aktivnosti. So tudi bolj strukturirana in lažje 

razvijajo posamezne poslovne aktivnosti, lažje zavarujejo svoje terjatve in jih tudi lažje 

nadzorujejo ter upravljajo v različnih poslovnih aktivnostih. Ferjan (2004, 11−16, 28) kot 

značilnosti multinacionalk poudarja še ekonomsko enotnost delovanja, razpršenost 

produkcijskih kapacitet v več državah – specializacija, integracijo trženja, koncentracijo 

raziskav in razvoja v centrali in zavzemanje večinskega deleža v globalnem investiranju. 

Zaradi lociranja proizvodnih obratov v tujih državah imajo multinacionalke večjo moč v 

odnosu do delavcev v posameznih državah in lahko izkoriščajo poceni delovno silo, ki je v 

strahu pred izgubo dohodka pripravljena delati za manjše plačilo. Za ta podjetja je značilno 

tudi centralizirano odločanje, povečujejo pa tudi neravnotežje moči med delom in kapitalom. 

S svojim vstopom v države v razvoju povzročijo tam pravo zmešnjavo, saj predstavljajo 

(pre)močno konkurenco lokalnim podjetnikom in njihovi tehnologiji in izkoriščajo naravna 

bogastva teh držav za korist prebivalcev razvitih držav oz. za lastno korist. S seboj prinašajo 

svoj način poslovanja in način življenja razvitih držav, s tem pa povzročajo ekonomske in 

socialne spremembe, njihova gospodarska moč pa za nacionalno državo predstavlja izziv 

suverenosti. Multinacionalke velik delež proizvodnih dejavnikov, ki jih potrebujejo za 

proizvodnjo, dobijo od lokalnih dobaviteljev predvsem zaradi boljšega poznavanja domačega 

trga in že izoblikovanih poslovnih mrež. Izvor moči multinacionalnih podjetij sestavljajo 

nadzor nad tehnologijo, finančni kapital (multinacionalna podjetja si pri lokalnih bankah lažje 

izposodijo denar v nasprotju z lokalnimi podjetji) in nadzor nad komunikacijami v manj 

razvitih državah. 

Mokorel Sicherl (2007, 8) omenja, da so strategije, ki so ključne za usmeritev podjetja do 

zastavljenega cilja, uspešne v primeru, če izboljšujejo postopke dela v podjetju, ustrezajo 

razmeram na trgu in tako povečujejo konkurenčne prednosti podjetja. Ključni dejavniki 

oblikovanja strategij so povečevanje kapitalskega dobička, odpiranje poti novim trgom, 

izkoriščanje poslovnih priložnosti ter izkoriščanje tržnih priložnosti. 
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Med temeljne cilje multinacionalnih podjetij uvrščamo (Ferjan 2004, 11): 

− maksimalni dobiček celotne korporacije in ne njenih posameznih poslovnih enot;  

− vzpostavljanje kontrole nad surovinskimi viri in njihovo izkoriščanje na področju 

neposrednih tujih investicij; 

− pomemben položaj na določenem segmentu trga ali na svetovnem trgu; 

− zniževanje stroškov s selitvijo proizvodnje oz. drugih poslovnih procesov v države s 

cenejšo delovno silo; 

− investicije v tujih državah kot izhodišče za nadaljnje širjenje poslovanja.  
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5 RAZISKAVA STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA 

PODJETJA BEIERSDORF 

5.1 Zgodovina in opis podjetja 

Leta 1882 je farmacevt Paul Carl Beiersdorf ustanovil podjetje Beiersdorf, za datum 

ustanovitve pa se šteje 28. marec 1882, ko je njegov patent za proizvodnjo medicinskih 

obližev postal uraden (Beiersdorf 2014a). Poslovnež in farmacevt dr. Oscar Troplowitz je v 

letu 1890 kupil podjetje Beiersdorf s sedežem v Hamburgu in posodobil njegovo proizvodnjo. 

Naredil je tudi prve korake za internacionalizacijo podjetja in tako pomembno vplival na 

njegovo rast. Dve leti pozneje je sledila otvoritvena slovesnost ob odprtju nove Beiersdorfove 

tovarne v Hamburgu, natančneje v regiji Eimsbüttel. V letu 1900 je stekel postopek za prijavo 

patenta za Eucerit, t. i. lepotni vosek, ki se pridobiva iz ovčje volne in je osnova za kozmetiko 

Eucerin in pozneje tudi za kremo Nivea. Prvo podružnico v tujini je podjetje ustanovilo v 

Londonu leta 1906. Tri leta pozneje sledi rojstvo balzama za ustnice Labello, ki v novi drsni 

cevki postane mednarodni hit. Pomembna prelomnica delovanja podjetja je tudi leto 1911, v 

katerem predstavi kremo Nivea. Dr. Troplowitz v sodelovanju z dvema strokovnjakoma, s 

kemikom dr. Isaacom Lifschützom in dermatologom prof. Paulom Gersonom Unno, razvije 

prvo uravnoteženo kremo za nego kože, ki je osnovana na emulziji vode v olju s pomočjo 

emulgatorja eucerita. Krema je dobila ime Nivea zaradi svoje snežno bele barve iz latinskih 

izrazov (»nix« je sneg, »nivis« je snežni; bela kot sneg).  

V naslednjih letih podjetje posluje že v štiriintridesetih državah in v tujini ustvarja 42 % svoje 

celotne prodaje. Po smrti Dr. Troplowitza in njegovega poslovnega partnerja ter solastnika 

delnic podjetja, dr. Otta Hannsa Mankiewicza, se leta 1918 pokaže potreba po različnih 

spremembah v pravni obliki in organiziranosti podjetja. Tri leta pozneje je bila ustanovljena 

prva podružnica v Združenih državah Amerike, leto zatem pa Beiersdorf postane javno 

podjetje. Mesto predsednika izvršnega odbora je zasedel Willy Jacobsohn in tako je 1. junija 

1922 ustanovljeno podjetje P. Beiersdorf Co. AG. V enakem časovnem obdobju podjetje na 

trgu predstavi obliže Hansaplast, ki povzročijo revolucijo na področju oskrbe ran. V 

naslednjih letih je v podjetju Beiersdorf Hamburg zaposlenih že preko petsto ljudi. Zaradi 

prilagajanja družbenim spremembam v podjetju sprejmejo odločitev, da ustvarijo novo 

podobo blagovne znamke Nivea. Leta 1929 na borzi v Hamburgu prvič kotirajo 

Beiersdorfove delnice, v tistem času pa po svetu deluje že dvajset proizvodnih enot podjetja. 

V letu 1932 podjetje praznuje 50. obletnico delovanja in zaposluje že več kot 1.400 ljudi. 

Zatem zaradi pritiska nacionalnih socialistov, ki so prevzeli oblast, židovski člani izvršnega 

upravnega odbora z dr. Willyjem Jacobsohnom na čelu odstopijo. Vodenje podjetja prevzame 

Carl Claussen in ga uspešno usmerja skozi težko nacistično obdobje kljub veliki sovražnosti s 

strani konkurence (Beiersdorf 2014b).  



27 

Leta 1936 je podjetje predstavilo krovno blagovno znamko za samolepilno tehnologijo, 

imenovano Tesa. Prvi inovativni izdelek je prozoren samolepilni trak, kasneje svetovno znan 

kot Tesafilm. Druga svetovna vojna in zračni napadi v njenem obdobju so povzročili veliko 

škodo na obeh proizvodnih obratih in poslovnih stavbah podjetja. Med vojno je bila večina 

Beiersdorfovih podružnic v državah, ki so bile v vojni z Nemčijo, razlastninjenih. Podjetje je 

v teh državah izgubilo blagovno znamko Nivea, a jih kmalu po vojni začne znova kupovati. 

Naslednje leto je na trgu predstavilo znamko Ph5 Eucerin. Kmalu zatem na trgu ponudijo 

prvo dezodorirno milo, ki prav posebej zavira rast bakterij in razgrajuje znoj. Dolgoletni 

vodja oglaševanja pri Beiersdorfu, Juan Gregorio Claussen, je ustvaril izvirno ime 8x4, ki 

temelji na imenu zdravilne učinkovine B32. Leta 1963 podjetje uvede na trg mleko za nego 

celega telesa Nivea, ki je osnovano na emulziji olja in vode. Deset let pozneje podjetje 

zaposluje že več kot deset tisoč ljudi po vsem svetu (Beiersdorf 2014b).  

Leta 1978 je podjetje Beiersdorf sprejelo nov logotip podjetja in določilo, kako naj bi logotip 

podjetja izgledal po vsem svetu. Čez nekaj let podjetje začne oblikovati strateški proces 

preusmeritve s temeljno usmeritvijo na ključne konkurenčne prednosti nege kože, oskrbe ran 

in samolepilne tehnologije. Pomembna letnica je tudi 1991, ko Beiersdorf prevzame blagovno 

znamko La Prairie, ki izvira iz znane klinike La Prairie v Montreuxu v Švici. Nivea postane 

največja svetovna blagovna znamka za nego telesa s širitvijo v nove segmente kozmetike in 

standardizacijo politike blagovne znamke Nivea po svetu (Beiersdorf 2014b).  

Leta 2001 je zaradi nove strategije podjetja Tesa postalo samostojna neodvisna podružnica, ki 

ima tedaj možnost večjega prilagajanja potrošnikom, kmalu pa Florena, podjetje s sedežem v 

Waldheimu na Saškem, postane last Beiersdorfa. Podjetji sta prvotno sodelovali v okviru 

sporazuma o licenčni proizvodnji. 1. aprila 2001 je družba ustanovila hčerinsko podjetje BSN 

Medical kot skupno podjetje Beiersdorfa iz Hamburga in britanske družbe v ameriški lasti 

Smith & Nephew. Podjetje BSN Medical je bilo leta 2006 prodano družbi Montagu Private 

Equity. Druga hčerinska družba organizacije Beiersdorf, Beiersdorf Shared Services GmbH, 

je bila ustanovljena leta 2003 in posluje neodvisno, informacijsko tehnologijo in 

računovodske storitve pa je oddalo v zunanje izvajanje. Ta družba služi kot notranji partner za 

vso skupino Beiersdorf. Leta 2004 odprejo Beiersdorfov raziskovalni center v Hamburgu za 

raziskave na področju kože. Center zaposluje več kot 450 znanstvenikov in je eden 

najnaprednejših in največjih raziskovalnih centrov v Nemčiji. Je tudi eden najpomembnejših 

na svetu. Po obsežnih raziskavah je Beiersdorf skupaj s strokovnjaki iz prestižnega 

mednarodnega tekstilnega inštituta Hohenstein razvil dezodorant, ki ne pušča madežev na 

oblačilih, imenovan Nivea Invisible for Black & White. Leta 2012 je prišlo do spremembe v 

vodstvu. Stefan F. Heidenreich je prevzel mesto predsednika uprave družbe Beiersdorf AG od 

Thomasa-Bernda Quaasa (Beiersdorf 2014b). 

Podjetje je že v času Troplowitza dobro poskrbelo za svoje zaposlene, danes pa imajo številne 

ugodnosti, ki niso več stvar ustaljene prakse v podjetjih. Ugodnosti Beiersdorfovih zaposlenih 
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so med drugim krajši delovni teden, vsakodnevno brezplačno kosilo, božičnica, vrtec v 

podjetju, prostor za doječe matere, pokojninski sklad, regres za dopust in ne nazadnje socialni 

sklad za slabše plačano osebje. Podjetje se zaveda pomena ustreznih delovnih pogojev, ki so 

eden izmed dejavnikov uspešnega poslovanja podjetja. Vsako uspešno podjetje ima poleg 

skrbi za svoje zaposlene tudi odgovornost za skrb za skupnosti, kjer deluje. Beiersdorfove 

pisarne po svetu sodelujejo z lokalnimi dobrodelnimi organizacijami in v svoje projekte 

vključujejo skrb za prihodnost mladih ljudi in spodbujanje enakih možnosti za otroke iz 

socialno šibkejših družin (Beiersdorf 2014k). 

5.2 Blagovne znamke podjetja 

Podjetje ima v lasti številne uspešne blagovne znamke, izpostavili pa bomo le najbolj 

prepoznavne (Beiersdorf 2014d): 

5.2.1 Nivea 

Svetovno najbolj znana in ključna visokokakovostna znamka podjetja je zagotovo Nivea. Pred 

več kot sto leti je razvoj kreme Nivea zaznamoval začetek edinstvene zgodbe o uspehu in 

rojstvo najbolj poznane znamke za nego kože na svetu. 

 

Slika 5: Krema Nivea leta 1920 

Vir: Beiersdorf 2014d. 

Nivea je izdelek strokovnih raziskav, kreativnosti in znanosti, ime pa je dobila po svoji 

značilni snežno beli barvi. Poleg eucerita, ki je emulgator za vezavo olj z vodo, je originalna 

krema vsebovala glicerin in malo citronske kisline, odišavljene z vrtnico in dišečimi olji. Ne 

glede na redne izboljšave v skladu z raziskavami in manjšim prilagajanjem v formuli se je 

krema v zadnjih stotih letih zelo malo spremenila. V »zlatih dvajsetih« letih preteklega 

stoletja je krema Nivea dobila novo podobo v modri barvi z belim napisom Nivea. Znamka je 

postajala vedno bolj uspešna in v tridesetih letih preteklega stoletja je bilo v ponudbi že veliko 

novih izdelkov, kot so krema za britje, šampon in olje za nego kože. Nivea je postala najbolj 

prodajana blagovna znamka na svetu, ki je nista ustavila niti pomanjkanje surovin niti kriza v 
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Slika 6: Krema Nivea 

Vir: Beiersdorf 2014e. 

povojnih letih. Nov potovalni trend v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja so postale počitnice 

ob morju in smučanje. Podjetje je znalo hitro izkoristiti priložnost in ponudilo široko paleto 

izdelkov za zaščito pred soncem in nego po sončenju znamke Nivea. Razširitev 

supermarketov, odprava predpisanih maloprodajnih cen in novi konkurenti so povzročili 

ostrejšo konkurenco v letih okoli 1970. Podjetje se je samozavestno odzvalo z učinkovito 

oglaševalsko kampanjo »Creme de la Creme« z osredotočenostjo na edinstveno kakovost in 

učinkovitost (Beiersdorf 2014d). 

Študije v 80-ih letih preteklega stoletja so pokazale, da je bilo izjemno visoko zaupanje 

potrošnikov v blagovno znamko Nivea. Podjetje je prepoznalo rast potenciala in razširilo 

ponudbo blagovne znamke z različnimi novimi izdelki za nego kože na nivoju visoke 

kakovosti. Med njimi je bil moški balzam za nego občutljive kože po britju Nivea Men. Nivea 

se je v 90. letih preteklega stoletja razširila in postala globalna blagovna znamka z 

usklajenimi imeni, izdelki in embalažo. V enakem obdobju so bile oblikovane Niveine 

družine izdelkov, kot so Visage, deodorant, Soft, Vital in Nivea Bath Care. V naslednjih 

desetih letih se je prodaja povečala za štirikrat in takrat je Nivea postala največja 

Beiersdorova znamka, z njo pa je podjetje leta 2008 osvojilo tudi naziv največje blagovne 

znamke za nego kože na svetu (Beiersdorf 2014d). 

Linijo izdelkov Nivea trenutno nudi izdelke za nego z naslednjih področij (Beiersdorf 2014e): 

− nega dojenčkov; 

− kopanje in tuširanje; 

− nega telesa; 

− dezodoranti;  

− nega obraza; 

− nega in oblikovanje las; 

− nega za moške; 

− krema Nivea; 

− Nivea Soft; 

− zaščita pred soncem. 

 

5.2.2 Eucerin 

Veliko izdelkov, ki so na voljo v lekarnah in so namenjeni negi občutljive kože, imajo skupno 

sestavino eucerin. Osnova krem je izdelana iz emulgatorja eucerita, ki omogoča aktivnim 

sestavinam v obliki mazila, da se vpijajo direktno v kožo. Leta 1950 je na trg prišlo kislinsko 

mazilo Eucerin pH5. 
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Prodajale so ga ekskluzivno lekarne, bil pa je prvi tovrstni izdelek, ki je poudarjal pomen 

stabilnosti pH-vrednosti kože za ohranjanje njenega naravnega zaščitnega kislinskega plašča, 

to pa je osrednji vidik zdravniške nege kože še danes. Leta 1977 je bila ponudba tovrstnih 

izdelkov razširjena in je vključevala tudi že izdelke za celo telo.  

 

Slika 7: Izdelki Eucerin 

Vir: Eucerin 2014. 

Eucerin je vstopil na trg z izdelki za nego obraza s ponudbo dodatnih izdelkov blagovne 

znamke Eucerin za nego občutljive in poškodovane kože na obrazu. Izdelki so nemudoma 

poželi velik uspeh, še posebej prva klinično dokazana krema proti gubam Q10 Active. 

Podjetje se je odločilo za nadaljnjo prodajo izdelkov Eucerin preko lekarn. Danes blagovna 

znamka Eucerin obsega številne visokokakovostne linije izdelkov za učinkovito nego kože 

celega telesa in je vodilna blagovna znamka za medicinsko nego kože na svetu (Beiersdorf 

2014j). 

 

Slika 8: Patentna prijava za Eucerin 

Vir: Beiersdorf 2014j. 
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5.2.3 La Prairie 

Blagovna znamka La Prairie predstavlja ekskluzivno in znanstveno napredno nego kože. 

Začetki znamke segajo v čas znamenite klinike La Prairie v Montreuxu v Švici, ki je bila 

pionir v celični terapiji proti staranju. Laboratoriji La Prairie so del podjetja Beiersdorf od leta 

1991, znamka pa ponuja luksuzne izdelke za nego kože, kot so The Caviar Collection in 

Swiss Cellular De-Agers. Večina izdelkov za nego obraza in kože temelji na patentirani 

aktivni sestavini Exclusive Cellular Complex, ki učinkovito ščiti kožo pred staranjem in 

škodljivimi zunanjimi vplivi. Linija La Prairie vsebuje vrsto izdelkov za nego kože, ličila in 

dišave (Beiersdorf 2014d). 

 

Slika 9: Izdelek La Prairie 

Vir: Beiersdorf 2014n. 

5.2.4 Labello 

Ob predstavitvi leta 1909 je bil Labello stik prava senzacija za nego ustnic, saj v takšni obliki 

na trgu ni bilo na voljo sorodnih izdelkov. Drugi izdelki za nego ustnic so bili nepriročni 

zaradi načina uporabe (npr. nanašanje mazila s konico prsta). Beseda Labello izhaja iz 

latinskih izrazov »labium« (ustnice) in »bellus« (lep), kar pomenljivo predstavlja izdelek, ki 

ustvari lepe ustnice.  

 

Slika 10: Labello balzam za ustnice 

Vir: Labello 2014. 
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Beiersdorf je z uvedbo tega izdelka na trg povzročil revolucijo med konkurenti. Poleg 

inovativne formule za nego ustnic je znamka Labello navdušila tudi s svojim priročnim 

vrtljivim ohišjem. Kovinski pokrovček na ohišju je pripomogel k temu, da je Labello postal 

najbolj prodajani izdelek. V povojnem pomanjkanju surovin je Beiersdorf začel prodajati 

Labello polnjenje, ki se je vstavilo v ohišje, ki so ga ljudje že imeli. Na začetku 20. let 

prejšnjega stoletja je bilo pakiranje izdelka prenovljeno z lažjim aluminijevim ohišjem, v 

naslednjih desetih let pa je bil Labello naprodaj že v več kot tridesetih državah. Izdelek je bil 

na voljo v dveh različicah, beli in obarvani rdeči, ki je bila eden prvih obarvanih balzamov za 

ustnice z negovalnim učinkom (Beiersdorf 2014d).  

Obdobje 2. svetovne vojne in po njej je povzročilo ponovno pomanjkanje surovin in podjetje 

je bilo primorano uporabiti novo pakiranje. Tako je kmalu predstavilo zamenjavo kovinskega 

pakiranja z belim plastičnim. Klasični modri Labello je bil predstavljen leta 1973, sorodni 

izdelki pa so dopolnjevali linijo ves čas. Danes podjetje pod blagovno znamko Labello nudi 

skoraj dvajset različnih balzamov za ustnice, letno pa proizvede okoli 160 milijonov izdelkov. 

Na določenih trgih se izdelek namesto pod Labello trži pod blagovno znamko Nivea Lip. 

5.2.5 Hansaplast 

Paul Carl Beiersdorf je leta 1882 prijavil patent za proizvodnjo »prevlečenih povojev.« Kot 

eden prvih globalno uspešnih izdelkov je bil leta 1901 predstavljeni lepilni trak Leukoplast s 

cinkovim oksidom, ki je revolucioniral oskrbo ran. Hansaplast je bil prvi obliž z blazinico iz 

gaze in je omogočal tudi nego odprtih ran, prvič pa se je predstavil na trgu leta 1922 pod 

geslom »Beiersdorfov povoj za prvo pomoč«. Blagovna znamka je razvila številne inovativne 

izdelke, kot so Hansaplast elastic, Hansaplast waterproof, otroški Hansaplast obliži in 

Hansaplast extreme za močnejši oprijem (Beiersdorf 2014d). 

 
Slika 11: Vodoodporni obliži Hansaplast 

Vir: Hansaplast 2014. 
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Obliži blagovne znamke Hansaplast so vodilni na trgu v Nemčiji in drugih sedemnajstih 

državah po svetu. Portfelj izdelkov danes vključuje še izdelke za toplotno terapijo, nego 

stopal, dezinfekcijo, zaščito pred insekti, zaščito pred hrupom, ublažitev bolečin v mišicah, 

sklepih in hrbtu, povoje, pritrdilne povoje in posebne izdelke za oskrbo ran poleg obližev. 

Znamka Hansaplast ima še dve sestrski znamki, Elastoplast in Curitas (Beiersdorf 2014o). 

5.2.6 Florena 

Leta 1852 je farmacevt Adolf Bergmann ustanovil Waldheimer Parfumerie in tovarno 

toaletnega mila kot enega prvih proizvodnih kozmetičnih podjetij v Nemčiji. Prepoznavnost je 

sprožil razvoj zobnega mila, predhodnika današnje zobne paste. Po letu 1875 je podjetje 

proizvajalo toaletna mila in izdelke za nego telesa. Leta 1920 je bila Florena uradno 

registrirana kot blagovna znamka. Leta 1946 je bilo podjetje nacionalizirano in preimenovano 

v VEB Rosodont-Werke. Prva krema za kožo Florena je prišla na trg leta 1950 kot 

predhodnica današnje kreme za vso družino. Po letu 1965 so Florena Creme tržili na tujih 

trgih, pretežno v vzhodnih državah Evrope. Številni izdelki so bili izvoženi v nekdanjo 

Sovjetsko zvezo. Po letu 1980 je podjetje postalo del največjega nemškega kozmetičnega 

proizvodnega podjetja VEB Kosmetik-Kombinat Berlin. Florena se je nato pridružila 

Beiersdorfu, pred tem pa sta podjetji že sodelovali. Kasneje je bilo podjetje privatizirano in je 

začelo delovati pod imenom Florena Cosmetic GmbH, od leta 2002 pa je v celoti last družbe 

Beiersdorf. Razvoj novih izdelkov znamke v največji meri temelji na naravnih in obnovljivih 

materialih oz. surovinah (Beiersdorf 2014d). 

 

Slika 12: Izdelek Florena 

Vir: Florena 2014. 
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5.2.7 8x4 

Podjetje Beiersdorf je v začetku leta 1950 prepoznalo potencialni trg za novo blagovno 

znamko, ki nudi svežino in čistočo. V tem obdobju je gospodarstvo cvetelo in delovnih mest 

ni manjkalo. Čist in urejen videz je predstavljal merilo socialnega statusa. Podjetje je razvilo 

linijo izdelkov 8x4, ki zavirajo razvoj bakterij, razgrajujejo znoj in so vzrok neprijetnega 

vonja. Ime znamke je ustvaril Juan Gregorio Clausen, dolgoletni Beiersdorfov vodja 

oglaševanja. Danes linija izdelkov 8x4 vključuje dezodorante v spreju in roll-one v različnih 

dišavah, vsem izdelkom pa je skupna zanesljiva 24-urna zaščita pred neprijetnim telesnim 

vonjem in vlago pod pazduho. 8x4 je ena vodilnih svetovnih blagovnih znamk z izdelki za 

zaščito pred potenjem in neprijetnim telesnim vonjem (Beiersdorf 2014d). 

 

Slika 13: Dezodorant 8x4 

Vir: 8x4 2014. 

5.3  Globalno poslovanje podjetja 

Beiersdorf AG je nemško multinacionalno podjetje, ki več kot 130 let razvija in proizvaja 

visoko kakovostne izdelke za osebno nego, s sedežem v Hamburgu. Delnice podjetja kotirajo 

na borzi, družba pa je pod nadzorom nemške družbe Tchibo Holding AG, ki ima v lasti 50,49-

odstotni delež. Beiersdorf je od 22. decembra 2008 vključen v nemški delniški indeks DAX. 

Družba je bila mednarodno poznana še pred tem, ko je farmacevt dr. Troplowitz kupil 

laboratorij od ustanovitelja Paula Carla Beiersdorfa. Pri veliko farmacevtih in zdravnikih po 

svetu so vzbudili zanimanje izdelki podjetja, zahvaljujoč prof. Paulu Gersonu Unni, ki je 

objavljal znanstvene raziskave. Ko je podjetje prevzel dr. Troplowitz, se je mednarodna 

usmeritev temeljito spremenila, saj je zgodaj odkril potencial Beiersdorfovih blagovnih 

znamk na globalni ravni in sistematiziral poslovanje podjetja v tujini. V dveh desetletjih je 

ustanovil predstavništva in podružnice na vseh kontinentih sveta, s čimer je ponudba podjetja 

lažje dosegala mednarodne kupce. Pred začetkom prve svetovne vojne je bilo ustanovljenih že 

štiriintrideset predstavništev in dve podružnici. Nove kozmetične znamke in znamka obližev 

za oskrbo ran (Nivea, Labello, Hansaplast) so predstavljale gonilo internacionalizacije 

poslovanja, katere rezultat je tudi širitev proizvodnih kapacitet. Podjetje je leta 1930 že imelo 

proizvodne obrate v triindvajsetih državah po svetu, kar kaže na hiter razvoj in uspešno 
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poslovanje družbe. Vsi proizvodi podjetja, ki so bili namenjeni za prodajo na mednarodnem 

trgu, so bili pakirani v embalažo s tiskom v lokalnem jeziku. Večina embalaže je bila 

proizvedena v tiskarskem obratu v Hamburgu in nato poslana v tujino oz. na cilj. Do začetka 

druge svetovne vojne je bila po svetu ustvarjena mreža mednarodnih podjetij, po vojni pa je 

bila večina teh podjetij zaseženih in blagovne znamke Nivea so bile razprodane po 

posameznih državah, kar je bil velik udarec za mednarodno poslovanje podjetja. Beiersdorf si 

je kasneje zelo prizadeval za ponovno pridobitev svojih blagovnih znamk v vsaki državi in v 

mnogih primerih mu je to uspelo zaradi skupnih interesov z nekdanjimi hčerinskimi 

družbami. Postopek ponovne pridobitve blagovnih znamk je bil zaključen z njihovo vnovično 

pridobitvijo na Poljskem leta 1997. Širitev na nove trge se je nadaljevala po letu 1950 in do 

konca leta 1990 je podjetje s štiriinsedemdesetimi podružnicami v tujini ustvarilo že skoraj 

70 % prodaje izven meja Nemčije (Beiersdorf 2014c). 

 

Slika 14: Sedež podjetja v Hamburgu 

Vir: Poslovni magazin 2014. 

Beiersdorf ima močno organizacijsko kulturo in centralizirano organizacijo vodenja. V 

zadnjih letih ima podjetje po svetu več kot 150 podružnic, za njegov mednarodni uspeh pa so 

ključne znamke Nivea, ki pokriva množični trg, Eucerin, ki obsega segment farmacije, in La 

Prairie v segmentu luksuznih izdelkov za nego kože. Evropa je ključni trg podjetja in obsega 

oseminpetdeset lokacij, v prihodnosti pa načrtuje ustanovitev regionalnih razvojnih centrov na 

potencialnih trgih v razvoju (Brazilija, Kitajska in Rusija). Z njihovo ustanovitvijo se bo 

podjetje v prihodnje lažje približalo potrošnikovim potrebam (Beiersdorf 2014č). 

Korporacija je razdeljena na dva dela, in sicer na kategorijo izdelkov za kupce, ki je ključna 

za podjetje in je osredotočena na mednarodni trg za nego kože, drugi del pa predstavlja 

poslovni segment Tesa, ki je hčerinsko podjetje in blagovna znamka za proizvodnjo in trženje 

samolepilnih izdelkov in sistemskih rešitev za industrijo, trgovino in potrošnike. Tesa 

proizvaja več tisoč različnih izdelkov in je druga na svetu na lestvici v svojem segmentu. Ima 

več kot 100-letno tradicijo in deluje v več kot sto državah (Topole 2012, 52−53). 
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Le tri leta po predstavitvi kreme Nivea v Hamburgu je bil izdelek na trgu na vseh celinah, na 

katerih je bila tudi dosežena skoraj polovica prodaje izdelka. Do leta 1914 se je proizvodnja 

izdelkov podjetja razširila v pomembna večja mesta, kot so Moskva, Mehika, Buenos Aires, 

Kopenhagen, New York, Sydney in Pariz, takšna hitrost širitve pa je predstavljala novost v 

industriji za nego kože. Trženje izdelkov na tujih trgih je predstavljalo veliko truda, 

iznajdljivosti in prilagodljivosti lokalnim posebnostim oz. zahtevam. Primeri prilagajanja 

Beiersdorfa lokalnim posebnostim in zahtevam po svetu so (Beiersdorf 2014i): 

− oglaševanje v treh jezikih v južni Afriki (angleščina, zulu, xhosa); 

− nadomestitev pločevinastega lončka s plastičnim v Veliki Britaniji (zamenljivost 

pločevinastih lončkov z izdelki za loščenje obutve); 

− poudarek na zaščiti kože pred mrazom, vetrom, snegom in dežjem v Avstriji; 

− poudarek na zaščiti kože pred soncem v državah z vročim podnebjem, kot je Avstralija; 

− izdelki Nivea z belilnimi sestavinami za azijski trg (za posvetlitev kože). 

Vsesplošno onesnaževanje in negativni vplivi na okolje so tudi v podjetju Beiersdorf 

spodbudili povečano skrb za okolje, ki je eden najpomembnejših ciljev podjetja. Za 

proizvodnjo ključne surovine imajo omejeno razpoložljivost, kar vpliva tudi na njihovo ceno, 

obenem pa tudi poslovno okolje podjetja zahteva spremembe vrst surovin za proizvodnjo 

izdelkov. Za ohranjanje zaupanja potrošnikov v blagovne znamke je ključnega pomena 

ohranjanje ustrezne in pričakovane kakovosti izdelkov. Iz tega razloga si podjetje za 

zagotavljanje uspešnosti poslovanja ne sme privoščiti zniževanja proizvodnih stroškov na 

račun zniževanja kakovosti izdelkov, saj bi s tem negativno vplivalo na zaupanje potrošnikov.  

 

Slika 15: Skrb za okolje v podjetju Beiersdorf 

Vir: Beiersdorf 2014f. 



37 

Z razvojem in dolgoročno usmerjeno strategijo želi Beiersdorf ohranjati visoke standarde, 

zmanjševati vpliv na okolje in odvisnost od omejenih virov, tako pa si bo zagotovil tudi 

dolgoročni poslovni uspeh (Beiersdorf 2014g).  

Zaradi omejene razpoložljivosti določenih surovin, ki jih podjetje uporablja za proizvodnjo, si 

prizadeva za razvoj alternativ visoke kakovosti po njegovih standardih. Pri proizvodnji ne 

uporablja palmovega olja, pač pa emulgatorje, ki so značilna sestavina kozmetične industrije. 

Te sestavine se večinoma pridobivajo iz mineralnih in rastlinskih olj (kokosovo olje, olje iz 

repičnih semen, palmovo olje, olje iz palmovih jedrc). Podjetje si močno prizadeva za 

uporabo trajnostno pridelanega palmovega olja in olja iz palmovih jedrc, ima pa tudi 

zastavljen cilj, da bi do leta 2015 vsi njegovi dobavitelji surovin uporabljali te surovine 

(Beiersdorf 2014h). 

Beiersdorf razvija postopke za testiranje izdelkov, ki bi zaznali alergijske potenciale sestavin 

brez testiranja na živalih. Razvija tudi široko paleto alternativnih metod za testiranje in mnogo 

potrjenih metod tudi že dnevno uporablja pri svojem delu (Beiersdorf 2014f). 

Preglednica 2: Podatki o poslovanju podjetja Beiersdorf (v mio. EUR) 

Key figures 2011 2012 2013 

Sales 5.633 6.040 6.141 

Operating result (EBIT) 431 698 820 

Profit before tax 440 713 815 

Profit after tax 259 454 543 

Beiersdorf's shares – year-end closing price 44 62 74 

Research and develoment expenses 163 159 154 

Equity 3.016 3.143 3.405 

Liabilities 2.259 2.453 2.393 

Total equity and liabilities 5.275 5.596 5.798 

Vir: Beiersdorf 2014p. 

Primerjava poslovanja med letoma 2012 in 2013 (preglednica 3) prikazuje, da se je za 1,7 % 

povečala vrednost prodaje, posledično pa je večji tudi bruto dobiček. Višji so bili tudi stroški 

trženja in prodaje, nižji pa stroški za raziskave in razvoj ter prihodki od obresti. Dobiček pred 

davki se je povečal za kar 14,3 %, kar je vplivalo na povečanje marže EBIT z 12,2 na 13,2 %. 

Primerjava poslovanja skozi desetletno obdobje poslovanja (2004–2013) kaže na vsakoletno 

rast prodaje. Manjši upad beležijo le v letih 2009 in 2010. Čisti dobiček iz leta 2012, ki je 

znašal 480 milijonov evrov, se je leta 2013 povečal na 537 milijonov evrov. K povečanju 

prodaje so pripomogle vse tri glavne blagovne znamke. Nivea je beležila 7,5-odstotno rast, 

Eucerin 11,5-odstotno rast in La Prairie 7,5-odstotno rast, regijsko pa je bilo podjetje najbolj 

uspešno na zrelih trgih in na trgih, kjer se njegovi izdelki še uveljavljajo. V Evropi je rast 

prodaje dosegla 0,9 %. 
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Preglednica 3: Izkaz poslovnega izida (v mio. EUR) 

2012 2013 

Sales 6.040 6.141 

Costs of goods sold −2.217 −2.255 

Gross profit 3.823 3.886 

Marketing and selling expenses −2.539 −2.605 

Research and development expenses −159 −154 

General and administrative expenses −311 −312 

Other operating income 182 171 

Other operating expenses −298 −166 

Operating result (EBIT) 698 820 

Interest income 37 23 

Interest expense −9 −6 

Net pension result* −8 −12 

Other financial result −5 −10 

Financial result* 15 −5 

Profit before tax* 713 815 

Taxes on income* −259 −272 

Profit after tax* 454 543 

Of which attributable to     

 – Equity holders of Beiersdorf AG* 445 534 

 – Non-controlling interests 9 9 

Basic/diluted earnings per share (in €)* 1,96 2,35 

Vir: Beiersdorf 2013, 42. 

Zahodna Evropa je prvič po letu 2008 zabeležila rast, in sicer 1,2-odstotno, v vzhodni Evropi 

pa so bili prihodki od prodaje nižji za 0,4 %. V obeh Amerikah se je občutno povečal delež 

prodaje, in sicer za 9 %, na trgih Afrike, Azije in Avstralije pa je prodaja dosegla rast za 

19 %, za to pa so najbolj zaslužni trgi Kitajske, Japonske in Indije (Instore 2014). 
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Slika 16: Prodaja družbe po regijah 

Vir: Beiersdorf 2013, 22. 

Skupna vrednost prodaje družbe je v letu 2011 znašala 5.633 milijonov evrov. Leta 2012 se je 

povečala na 6.040 milijonov evrov in leta 2013 dosegla že 6.141 milijonov evrov. Grafikon 

prikazuje, da je največji delež prodaje dosežen v Evropi, kar 55,2 %, najmanjši delež, 17,8 %, 

pa v Južni in Severni Ameriki. Kategorija izdelkov za kupce beleži leta 2013 7,0-odstotno 

rast, v segmentu Tesa pa beležijo rast prodaje za 8,5 %. Nominalna vrednost celotne prodaje 

družbe se je tako leta 2013 povečala za 1,7 % glede na prodajo leta 2012 (Beiersdorf 2013, 

22). 

5.4 Strategija globalnega poslovanja podjetja 

Pot do uspeha multinacionalnega podjetja Beiersdorf so oblikovali številni dejavniki, med 

katerimi bomo poudarili občutek za potrebe in želje potrošnikov, discipliniran pristop k 

upravljanju blagovnih znamk ter raziskave in razvoj na osnovi inovacij. Cilji za prihodnost so 

med drugim nadaljnje prizadevanje za trajnostni in dolgoročni razvoj in napredek podjetja. 

Vizija podjetja je postati številka ena v panogi industrije za nego kože na za podjetje 

pomembnih trgih. Modri program je strategija podjetja in določa način za soočanje z izzivi in 

ovirami v prihodnosti, ter pot, po kateri bo družba zasledovala zastavljene cilje. Program je 

osredotočen na okrepitev lastnih blagovnih znamk, povečanje inovativne moči in razširitev 

prisotnosti na trgih v razvoju ter svoje zaposlene (Beiersdorf 2014l). 

55,2 % 
27,0 % 

17,8 % 

Evropa Afrika/Azija/Avstralija Amerika 
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Slika 17: Strategija podjetja Beiersdorf 

Vir: Beiersdorf 2014l. 

Beiersdorfov glavni trg je Evropa, z ustanovitvijo regionalnih razvojnih centrov pa si podjetje 

postopoma pridobiva tržni delež tudi na hitro rastočih svetovnih trgih, kot so Kitajska, 

Mehika in Indija. 

Preglednica 4: Trajnostna strategija 

Zaveza 2020 Poudarek na ključnih področjih 

Izdelki 

Do leta 2020 ustvariti 50 % prodaje od 

izdelkov z bistveno manjšim vplivom na 
okolje. 

surovine embalaža 
udeležba 

potrošnikov 

Planet 

Do leta 2020 zmanjšati emisije CO2 za 30 % 

na prodan izdelek. 

energija odpadki voda 

Ljudje 

Do leta 2020 doseči in izboljšati življenje 
milijon družinam. 

zdravje in 

varnost 

zaposlenih 

udeležba 
zaposlenih 

družbena 
odgovornost 

Vir: Beiersdorf 2014r, 5. 

Podjetje zaznava potencialne priložnosti v sistematični razpršitvi prisotnosti na trgu na hitro 

rastočih trgih in v utrjevanju položaja na evropskih trgih. Strategijo poslovanja in rast želi 

usmerjati skozi okrepitev lastnih blagovnih znamk, predvsem znamk Nivea, Eucerin in La 

Prairie, ter svoje inovativne moči. Načrtuje tudi osredotočenost na zdravo finančno strukturo 

in ugodno dobičkovnost skupaj s svojimi visoko usposobljenimi zaposlenimi za nadaljnje 

izkoriščanje priložnosti, ki se bodo pojavile v prihodnosti, s svojim mednarodno uspešnim 

portfeljem blagovnih znamk. Obsežne raziskave in razvojne dejavnosti se kažejo v uspešnih, 
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potrošnikom prilagojenih inovacijah, ki krepijo uspešnost ključnih blagovnih znamk in 

zaupanje s strani potrošnikov (Beiersdorf 2014m).  

Pričakovano poslovanje v letu 2014 zajema rast prodaje v kategoriji izdelkov za kupce. V 

segmentu Tesa podjetje predvideva povečanje prodaje pri ocenjeni 2–3-odstotni rasti trga. Na 

podlagi napovedi za oba poslovna segmenta pričakuje 4–6-odstotno rast celotne prodaje 

(Beiersdorf 2014m).  

 

Slika 18: Napoved poslovanja za leto 2014 

Vir: Beiersdorf 2014m. 

5.5  Strategija globalnega marketinga 

Strategija trženja multinacionalnega podjetja Beiersdorf zajema sočasno uporabo različnih 

metod oglaševanja svojih izdelkov. Oglašuje preko zunanjih oglasnih panojev, spletne strani, 

spletnih in televizijskih oglasov, nagradnih iger, promocijskih darilnih pakiranj in testerjev 

izdelkov, brezplačnih testiranj izdelkov na koži in svetovanj pri izbiri ustreznega izdelka za 

kožo, revij ter ne nazadnje časopisov. Napihljiva žoga, ki je nastala v 30-ih letih prejšnjega 

stoletja kot 3D-podoba pločevinastega lončka kreme Nivea, je bila izdelana za zabavo ljudi in 

preživljanje časa na prostem. Dosegla je visoko stopnjo priljubljenosti in je poznana povsod 

po svetu ter je že več desetletij eden najbolj aktivnih ambasadorjev blagovne znamke Nivea. 

Dobra promocija so tudi številne dobrodelne akcije in sodelovanje podjetja s številnimi 

humanitarnimi organizacijami (Nivea 2014). 
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Slika 19: Žoga Nivea 

Vir: Nivea 2014. 

5.6 Ugotovitve proučevanja strategije globalnega poslovanja in internacionalizacije 

multinacionalnega podjetja Beiersdorf 

Podjetja danes delujejo v poslovnem okolju, za katerega so značilni stres, nenadne 

spremembe, neustrezna zakonodaja, trgovske omejitve, carine, trda konkurenca, zasičenost 

trga in homogene lastnosti izdelkov na trgu. Vse to so nekateri izmed vzrokov za potrebo 

podjetij po internacionalizaciji poslovanja preko meja matične države in iskanje priložnosti na 

novih trgih. Podjetje mora biti na vstop na tuji trg dobro pripravljeno in seznanjeno s 

številnimi ovirami na poti do cilja. 

 

Slika 20: Testiranje na živalih 

Vir: Bodi eko 2014. 

Družba Beiersdorf je na začetku internacionalizacije poslovanja izven meja Nemčije 

uporabljala indirektni izvoz, torej preko domačih izvoznih podjetij. Nekaj let pozneje se je 

posluževala ustanavljanja predstavništev v tujini in preko neposrednega izvoza. Preko 

predstavništev so se kasneje oblikovale tudi proizvodne enote in podružnice v tujini 
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(Malenica 2011, 45−46). Temeljna strategija vstopa na nove trge podjetja Beiersdorf je 

uvajanje blagovnih znamk, razvoj novih produktov in, kot smo že omenili, ustanavljanje 

podružnic v tujini. Eden ključnih konkurentov podjetju na globalni ravni je koncern L'Oreal. 

Beiersdorf ima v lasti številne blagovne znamke, ključnega pomena za uspešnost podjetja pa 

so znamke Nivea, Eucerin in La Prairie. Podjetje posveča veliko pozornosti marketingu in 

prepoznavnosti svojih blagovnih znamk, zato se poslužuje številnih načinov oglaševanja, 

najpogostejši med njimi pa so televizijski oglasi, nagradne igre, spletno oglaševanje ter 

promocijski izdelki. Cilji podjetja so med drugimi vstopati na trge v razvoju, krepitev 

obstoječih blagovnih znamk in ohranitev obstoječih trgov. Podjetje se zaveda tudi globalnega 

problema onesnaževanja okolja in v svoje poslovanje aktivno vključuje številne aktivnosti, ki 

pripomorejo k varstvu okolja in živali. Med njimi sta razvoj alternativnih načinov za testiranje 

izdelkov in zavzemanje za ukinitev testiranj na živalih.  
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6 SKLEP 

Zasičenost domačega trga, neizkoriščene proizvodne kapacitete, močna konkurenca in želja 

po prepoznavnosti na tujih trgih so le nekateri od vzrokov za odločanje podjetij za vstop na 

tuje trge. Ta korak za nobeno podjetje ni lahek, saj se na poti do cilja sooča s številnimi 

ovirami. Ovire, kot so tuji jezik, trgovinske omejitve, carine in druge, so za nekatera podjetja 

prevelik zalogaj in neuspešno vplivajo na proces internacionalizacije. Spet druga podjetja se 

resno in dobro pripravljena lotijo procesa ter so kasneje lahko uspešna. Za vstop na tuje trge 

podjetja uporabljajo različne strategije, kot so ustanovitev podružnice, hčerinskega podjetja, 

direktni izvoz ipd. 

S proučevanjem poslovanja podjetja Beiersdorf smo ugotovili, da ima podjetje dobro izdelano 

strategijo internacionalizacije poslovanja na tuje trge. Sprva je podjetje uporabljalo indirektni 

izvoz, nato predstavništva in podružnice v tujini, predvsem pa strategija temelji na uvajanju 

svojih zelo uspešnih blagovnih znamk na tuje trge. Podjetje se je približalo različnim 

skupinam kupcev s ponudbo blagovnih znamk, ki so na eni strani cenovno ugodne in 

dostopne potrošnikom s povprečnimi dohodki, na drugi strani pa luksuzna blagovna znamka 

La Prairie zadovolji še tako zahtevne potrošnike s svojo linijo visokokakovostnih izdelkov 

visokega cenovnega razreda. V prihodnosti podjetje načrtuje širitev in krepitev svoje 

prisotnosti predvsem na hitro rastočih svetovnih trgih (Indija, Kitajska, južnoameriški trgi), 

kjer vidi velik potencial za povečanje svoje prodaje in tudi tržnega deleža. Podjetje nameni 

veliko sredstev za oglaševanje in tako močno vpliva na svojo prepoznavnost in zaupanje 

potrošnikov v blagovne znamke. Pozitiven korak h krepitvi zaupanja s strani potrošnikov 

podjetje opravlja tudi z razvijanjem alternativnih metod testiranj izdelkov, ki ne vključujejo 

testiranj na živalih, in s skrbjo za okolje ter trajnostni razvoj. Tovrstna prizadevanja pozitivno 

vplivajo na ugled podjetja in blagovnih znamk ter lastno promocijo. 

Glede na raziskovanje in proučevanje strategije internacionalizacije nemškega 

multinacionalnega podjetja Beiersdorf ugotavljamo, da podjetje posluje uspešno, ima dobro 

načrtovano in izvajano strategijo globalizacije in internacionalizacije, se učinkovito in hitro 

prilagaja spremembam na svetovnih trgih, zna zaznati in zadovoljiti pričakovanja in potrebe 

svetovnih potrošnikov, zelo dobro upravlja razvojno-raziskovalne in inovativne aktivnosti ter 

hkrati tudi globalne marketinške aktivnosti, kar vse podpira doseganje dobrih poslovnih 

rezultatov, trajne rasti, razvoja in globalne konkurenčnosti podjetja.  
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