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POVZETEK 

V diplomski nalogi sta predstavljena poslovanje in internacionalizacija multinacionalnih 

podjetij L'Oréal in Beiersdorf, ki delujeta v segmentu kozmetične industrije. Raziskane in 

analizirane so strategije ter faze, ki so potrebne za internacionalizacijo omenjenih podjetij.  

Primerjava poslovnih strategij obeh internacionaliziranih preučevanih podjetij je pokazala, da 

obstaja veliko več podobnosti kot razlik med podjetjema. Z raziskavo in primerjavo smo 

ugotovili, da sodita podjetji v svetovni vrh najuspešnejših, konkurenčnih in visoko 

internacionaliziranih podjetij. Ugotavljamo, da je glavni vzrok uspešnega poslovanja obeh 

podjetij kvalitetno izveden proces internacionalizacije, opredelili pa smo tudi ključne faktorje 

globalnega, poslovnega in marketinškega uspeha preučevanega podjetja L'Oréal. 

 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, multinacionalno podjetje, strategija, 

mednarodni marketing, L'Oréal, Beiersdorf. 

 

 

SUMMARY 

In this diploma work, the performance and the internationalisation of two multinational 

companies, L'Oréal and Beiersdorf, which both operate in a segment of cosmetic industry, are 

presented. The strategies and the phases needed for the internationalizations of above 

mentioned firms have been researched and analysed. The comparison of business strategies of 

both companies has demonstrated more of similarities than the differences between the two. 

The research and the comparison have shown that the companies are at the top of the world's 

most successful, most competitive and highly internationalized enterprises. The main cause of 

their successful commerce is established to be a qualitatively performed process of 

internationalization. The key factors of a global, business and marketing success of the 

company L'Oréal have also been determined. 

Key words: globalization, internationalization, multinational company, strategy, international 

marketing, L'Oréal, Beiersdorf. 
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1 UVOD 

V uvodu se bomo osredotočili na opredelitev ter opis problema, ki je predmet raziskovanja. 

Predstavili bomo, kakšni so bili nameni in cilji diplomske naloge, kakšne so bile predpostavke 

ter omejitve, katere metode raziskovanja smo uporabili. 

 

 

1.1 Opredelitev oziroma opis problema raziskovanja 

Pojem globalizacije velja od sredine devetdesetih let za eno najpogostejših tem pogovorov v 

različnih druţbenih sferah. Na eni strani prinaša negativne posledice za ljudi s poslabšanjem 

ţivljenjskega okolja, izgubo delovnih mest, razpadanjem socialnih mreţ in zmanjševanjem 

socialnih pravic, z zmanjševanjem moči javnega odločanja ter poglabljanjem finančnih kriz v 

razvitem svetu. Na drugi strani proces globalizacije pomeni priloţnost za hitrejšo rast 

gospodarstva ter nepristransko, pravično in trajnostno prerazdelitev svetovne blaginje (Mora 

in Siotis 2004 v Ruzzier in Kesič 2011, 19). Vsaka zgodba ima dve plati in tudi globalizacija 

ima temne in svetle strani. Ni vse zlato, kar se sveti na strani globalizacije, in ni vse temno, 

kar se na prvi pogled zdi (Svetličič 2004, 15). V svojem diplomskem delu bom raziskala 

prednosti in slabosti globalizacije in internacionalizacije, ter na kakšen načinvplivata na 

mednarodno poslovanje multinacionalnih podjetij. 

 

Mnogo je definicij pojma globalizacije, vendar v tem ni teţava. Medsebojno se precej 

razlikujejo, saj gre za večdimenzionalen proces, ki vključuje ekonomske, politične in kulturne 

prvine, ki skupaj tvorijo novo kakovost, pojasnjuje Svetličič (2004, 22). Ena izmed mnogih 

definicij pa pravi takole: »V osnovi je globalizacija posledica delovanja trga, ki promovira 

učinkovitost prek konkurence in delitve dela, le da gre v tem primeru za globalni trg, za 

delitev dela na globalni ravni, s čimer nastajajo nove priloţnosti (pa tudi nove pasti) za 

ponudnike in povpraševalce. Globalizacija je tako zgodovinski proces pospešene integracije 

svetovnega gospodarstva, ki vključuje v oţjem smislu trgovinske in finančne tokove, v širšem 

pa tudi gibanje ljudi in znanja« (Bobek in Kenda 2003, 277). 

 

“V primerjavi z internacionalizacijo poslovanja se pojem globalizacija poslovanja uporablja 

za aktivnosti, ki se izvajajo na globalni ravni in ne samo v nekaj izbranih drţavah. 

Globalizacija zajema trge in podjetja, ki se soočajo z globalno konkurenco. Tradicionalni 

način izvoza je ogroţen, razmere za trţenje in proizvodnjo pa se hitro in drastično 

spreminjajo. Na drugi strani pa globalizacija označuje tudi funkcionalno integracijo 

geografsko razpršenih aktivnosti. Dejansko globalizacija pomeni »nekaj več« kot 

internacionalizacija v smislu obsega aktivnosti, intenzivnosti, medsebojnih povezav, 

vključitev kapitala in managementa” (Svetličič 1996 v Ruzzier in Kesič 2011, 28).  

 

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

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

Običajno jih lahko ločimo na velika, srednje velika in mala podjetja v mednarodnem 

poslovanju. Velika podjetja so običajno bolj dominantna, imajo večje denarne, kapitalske, 

naloţbene in marketinško-prodajne potenciale, a so hkrati toga in manj prilagodljiva ter 

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

najbolj spodbujajo procese globalizacije in internacionalizacije, so multinacionalna ali 

večnacionalna podjetja. Taka podjetja so registrirana in imajo svoj upravljalski sedeţ običajno 

v eni drţavi, različne aktivnosti svojega mednarodnega poslovanja, vključujoč tudi 

raziskovanje in razvoj, predvsem pa proizvodnjo, ter marketinško-prodajne in distribucijske 

aktivnosti v večjem številu drugih drţav sveta. Imajo zelo velik vpliv, pogajalsko moč in moč 
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lobiranja na številne procese in aktivnosti v mednarodnem poslovanju (Ruzzier in Kesič 2011, 

38-41). 

 

V diplomskem delu bomo raziskali poslovanje najbolj uspešnega multinacionalnega podjetja, 

ki deluje v segmentu kozmetične industrije. L′Oréal Paris je francosko kozmetično podjetje, 

ki je razširilo svoje poslovanje po celem svetu in je trenutno vodilna svetovna korporativna 

kozmetična blagovna znamka. Pri podjetju se dobro zavedajo pomena internacionalizacije in 

globalizacije ter se jima uspešno prilagajajo. Njihova poslovna strategija temelji na 

kakovostnih in kvalitetnih izdelkih, ki jih proizvajajo pod mnogimi različnimi blagovnimi 

znamkami in jih trţijo na svetovnih trgih. Sledijo modnim trendom, med proizvodi pa se 

najde za vsakega nekaj, pa naj bo moški ali ţenska, babica ali otrok, saj je ponudba res široka 

in pestra. Glede na to, da so vodilno podjetje na svojem področju, je njihov cilj priskrbeti čim 

večjo izbiro izdelkov, ki je rezultat dragocenosti in raznolikosti sveta, v katerem danes ţivimo 

(L′Oréal Paris Slovenia 2012). 

 

Njihov moto je preprost, vendar zelo prepričujoč: »Ker se cenite!« Tako prepričujoč, da na 

njihovo kozmetiko prisegajo in jo uporabljajo tudi številne hollywoodske zvezdnice. Kljub 

času, v katerem ţivimo in je recesija v gospodarstvu neizbeţen pojav, L′Oréal Paris ostaja na 

samem vrhu in zagotavlja prihodnost na področju lepote. Njihova predanost in izvirnost, kar 

zadeva spoštovanje ter razumevanje ţensk in moških s celega sveta, sta jim omogočili vodilno 

mesto v svetu lepote (L′Oréal Paris Slovenia 2012). Dokazali so, da je mogoče s pravimi 

pristopi in strategijami internacionalizacije mednarodnega poslovanja kljub neugodnim 

gospodarskim razmeram ostati vodilen v panogi in dosegati vsako leto vedno boljše poslovne 

rezultate in sklepam, da bodo uspešno poslovali tudi v prihodnosti. 

 

 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je preučiti proces globalizacije in internacionalizacije v segmentu 

kozmetične industrije. Za študijo primera smo si izbrali multinacionalno podjetje L′Oréal 

Paris, na katerem bomo preučili strategijo globalizacije in internacionalizacije, preučili pa 

bomo tudi globalno trţenje podjetja. 

Cilji diplomskega dela: 

· preučevanje internacionalizacije na področju kozmetične industrije, 

· preučiti strategijo globalnega poslovanja izbranega podjetja L′Oréal Paris, 

· raziskati in preučiti strategijo managementa mednarodnega marketinga v podjetju, 

· raziskati in primerjati strategijo ter poslovni model vodilnega kozmetičnega podjetja 

L′Oréala Paris z drugim najbolj uspešnim podjetjem v tej panogi, to je Beiersdorf, 

· ugotoviti, kakšni so glavni vzroki za uspeh preučevanega podjetja. 

 

 

1.3 Predvidene metode 

Vse do 7. poglavja v diplomskem delu gre za opisovanje različnih procesov, pojavov in faz 

internacionalizacije, ki so poleg globalizacije sestavni del mednarodnega poslovanja. Gre za 

ugotavljanje, kako ta dva procesa vplivata na preučevani multinacionalni podjetji, L′Oréal in 

Beiersdorf, ki sodita med najuspešnejša podjetja v segmentu kozmetične industrije. Pri 

opisovanju vsega skupaj smo uporabili deskriptivno metodo, kar pomeni, da je poudarek na 

opisu dejstev, procesov in pojavov, ki so povezani z globalizacijo in internacionalizacijo. 

Spoznanja, stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev smo povezali z metodo kompilacije ter 
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jih z metodo sinteze strnili v skupne ugotovitve. Vsa vsebina temelji na povzetkih sodobne 

literature in tudi drugih različnih virov. 

 

Uporabljene podatke obeh kozmetičnih podjetij, ki jih navajamo od 7. poglavja naprej, smo 

pridobili največ iz njihovih uradnih spletnih strani, kjer so vsa letna poročila, registrski 

dokumenti, opis podjetij in vsi potrebni viri, ki smo jih potrebovali za primerjavo in analizo. 

Nekaj virov pa smo našli tudi na drugih spletnih straneh, povezanih s podjetjema, za razlago 

podatkov in ugotovitev pa smosi pomagali tudi s sodobno literaturo. Podatke smo med seboj 

primerjali in strnili z metodo sinteze na skupne ugotovitve, ki smo jih prikazali s tabelo. Za 

laţjo ponazoritev smo nekatere podatke predstavili prav tako grafično, s tabelo in grafi. 

 

Za pripravo in izdelavo diplomske naloge sem uporabila znanja, ki jih pridobila med študijem 

na Fakulteti za management. V veliko pomoč so mi bili tudi razni forumi, ki sem jih našla na 

spletni strani naše fakultete in moj mentor. 

 

 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da: 

· je globalizacija proces, ki poteka v svetovnem okolju, 

· vpliva globalizacija in internacionalizacija na izvedbo in nastanek močnih 

     multinacionalnih podjetij, 

· s prilagajanjem globalizacije morajo podjetja prilagajati svoje poslovne in marketinške  

     strategije, 

· je globalizacija proces, ki ločuje zmagovalce od poraţencev. 

  

Omejitve predstavljajo: 

· doseg razpoloţljivih podatkov je lahko omejen, 

· teţji dostop do tuje literature, 

· pridobivanje podatkov o podjetjih, zaradi poslovnih skrivnosti podjetij. 
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2 GLOBALIZACIJA 

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

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

spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. Globalizacija tako 

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

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

telefonija) ter liberalizacija svetovnega gospodarskega prostora z odpravljanjem različnih ovir 

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

razvojne spodbude in pospešili njene procese. Danes globalizacija predstavlja močno 

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

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

 

V poslovnem smislu globalizacija z odpravljanjem carinskih in drugih necarinskih ovir med 

drţavami povečuje obseg potencialnih prodajnih in nabavnih trgov, istočasno pa prav zaradi 

tega intenzivira konkurenčni boj, v katerega se vključujejo tekmeci iz celega sveta. Zgolj 

lokalna (nacionalna, regionalna) konkurenčnost v primeru odprtih trgovskih (uvoznih) 

moţnosti za preţivetje in razvoj ni več dovolj. Globalizacija zahteva namreč globalno 

konkurenčnost (Dubrovski 2002, 12). Podjetja se morajo danes dobro zavedati ţe starega 

Darwinovega reka, »da ne preţivijo niti najmočnejše, niti najinteligentnejše vrste, pač pa tiste, 

ki se najbolje odzivajo na spremembe« (Jaklič in Svetličič 2005 v Hliš 2010, 5). 

 

Dubrovski (2002, 14) govori o globalizaciji na štirih ravneh: 

· na svetovnem nivoju se nanaša na povečano ekonomsko medodvisnost med drţavami, ki 

se kaţe v mednarodni menjavi izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in know-howa; 

· na nivoju določene drţave se nanaša na obseg mednarodnih povezav gospodarstva te  

drţave s svetovnim gospodarstvom; 

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

povezanosti konkurenčnega poloţaja take industrije iz ene drţave z industrijo drugih 

drţav; 

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

podjetje doseţe z udeleţbo v mednarodnih tokovih izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije 

    in know-howa. 

 

Delovanje v mednarodnem okolju pomeni za podjetje veliko različnih odločitev: od načina 

vstopa na tuje trge, preučitev stroškov, ki nastajajo z vstopom, moţnostih povečanja 

ekonomije obsega, prihrankov z naslova proizvodnje in razvoja, podaljševanja ţivljenjskega 

cikla posameznega izdelka, preučitev moţnih tveganj vstopa ipd. Internacionalizacija 

poslovanja ima tudi pozitivne učinke, saj vodstvo in trţenje pridobivata nove, sveţe ideje, 

mednarodne izkušnje in s tem razvijata osebna in splošna znanja. Globalni trgi pomenijo 

izziv, kjer s starimi trţnimi pristopi, strategijami in taktikami podjetja ne morejo uspeti. To pa 

daje podjetju konkurenčno prednost. Predpogoj za razumevanje procesa internacionalizacije 

in globalizacije je sprememba organizacijske in poslovne kulture podjetij. Uvajanje sodobnih 

principov kot sta trţna naravnanost in mednarodno mišljenje pomeni za določena podjetja 

kulturni šok. Uvajanje vseh teh sprememb v podjetjih zahteva razumevanje vodstva, čas in 

konsistentnost delovanja. Vsaka taka sprememba je potovanje, proces (Vukovič in Kregar 

Brus 2008, 15). 
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2.1 Proces globalizacije 

»Posluj globalno« je postalo najbolj popularno geslo v mednarodnem poslovanju. Veliko 

izrazoslovja pri opisovanju globalnega poslovanja je izposojeno iz vojaške terminologije, kot 

so na primer vojna, strateško oroţje, strateški umik itd. (Tavčar 1997, 233). Globalizacija je 

postala sinonim za liberalizacijo, za večjo odprtost gospodarstev. Takšna popularnost ne 

preseneča, saj je globalizacija resen izziv ne le za podjetja, pač pa tudi drţave, kakorkoli jo ţe 

kdo razume (Svetličič 1996, 71). 

 

V bistvu je globalizacija proces, z intenzivnejšimi začetki in razvojem v dvajsetem stoletju, ki 

kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem in ga razširi po svetu. Glede 

na lastnosti kapitalističnega sistema, ki ga ta nosi ţe od svojih zametkov pred industrijsko 

revolucijo v 18. stoletju, se globalizacija ne pojavlja kot povsem samostojen pojav, pač pa kot 

podaljšek ali končna faza teţenj kapitalizma. Svet kot celota danes posveča vso svojo 

pozornost neskončnemu kopičenju dobrin in dobičkov iz gospodarskih dejavnosti, ki pa 

ogroţajo tako okolje, vsakovrstne surovine, kot tudi ljudi oz. delovno silo in svoboščine. Tako 

postajajo drţave svobodnega sveta vse bolj soodvisne in povezane med seboj na političnem, 

gospodarskem, finančnem, kulturnem in na drugih področjih delovanja. Vzroke za hiter vzpon 

globalizacijskih procesov najdemo v naglem razvoju informacijske tehnologije, ki ponuja 

moţnost komuniciranja med subjekti ne glede na čas in prostor. Drugi vzrok je potreba 

posameznih gospodarstev, da bi našla nove trge za ekspanzijo kapitala, pa tudi proizvodov in 

storitev (Ruzzier in Kesič 2011, 19-20). 

 

Globalizacija temelji na zamisli, da postaja svet vse bolj homogen ter da razlike med 

nacionalnimi trgi ne samo izginevajo, ampak so za nekatere trge ţe dejansko izginile. Na ta 

način vplivajo dogajanja na enem koncu sveta v najhitrejšem moţnem času na dogajanja na 

drugem koncu sveta. Nekateri avtorji (Deysine in Duboin 1995 v Dubrovski 2002, 12) 

opredeljujejo globalizacijo tudi kot stopnjo internacionalizacije, pospešeno z mednarodno 

menjavo in organizacijo podjetja, ki zasleduje »logiko odprtosti«. Jurše (1996 v Dubrovski 

2002, 13-14) med drugim tudi poudarja, da globalizacija trgov in konkurence sili podjetja h 

globalni učinkovitosti na področju posameznih funkcij: na področju nabave, področju 

raziskav in razvoja (R&R), področju proizvodnje, področju finančne funkcije, področju 

marketinga in področju človeških virov. 

 

Avtorja Ruzzier in Kesič (2011, 23) ugotavljata, da so učinki globalizacije na področju 

mednarodnega poslovanja očitni in se kaţejo predvsem v naslednjih značilnostih: 

· povečanju števila drţav in podjetij, ki se aktivno vključujejo v procese pospešene 

globalizacije in internacionalizacije, 

· postopni liberalizaciji svetovnega gospodarskega trţnega prostora, 

· prizadevanjih za stalni tehnološki razvoj in inoviranje, 

· pospešenem razvoju področja telekomunikacij, informacijske tehnologije in logistike, 

· rasti mednarodnega poslovanja in tujih neposrednih naloţb,  

· krepitvi in rasti multinacionalnih in transnacionalnih podjetij, 

· prenosu drugih poslovnih aktivnosti v internacionalni prostor, 

· nastanku integriranih svetovnih finančnih trgov, 

· spreminjanju in povečevanju pričakovanj in potreb svetovnih potrošnikov itd. 

 

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

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

številom izdelkov in storitev, ki prihajajo iz vedno večjega števila drţav na vedno večje 
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število svetovnih trgov. Upoštevajoč pozitivne in tudi negativne vsebine in posledice 

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

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

neposredno doma, v bliţnjem in daljnem okolju, na polici v bliţnji trgovini, na cesti in vodi, v 

zraku, doma in sluţbi na računalniku, internetu, mobilnem telefonu, v prodajnih katalogih, 

oglasih, dejansko povsod. Bolj kot je proces globalizacije intenziven, večjo moţnost izbiranja 

imajo svetovni potrošniki. Zato svetovni trţni prostor zaznamuje vedno večja preglednost, 

konkurenčnost poslovanja, ki bi jo lahko poimenovali tudi kot hiperkonkurenčnost in 

neizprosna bitka za dolgoročno zvestobo, zaupanje, zadovoljstvo in naklonjenost 

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

(Ruzzier in Kesič 2011, 24-27).  

 

 

2.2 Trendi razvoja globalizacije 

Sama beseda globalizacija izhaja iz latinske besede globus. Globalizacija ni nov pojav, 

blagovno-finančni tokovi so potekali ţe v preteklosti. Razlika med globalizacijo v preteklosti 

in danes je v razseţnosti transakcij in njihovi selitvi na nadnacionalno raven (Vukovič in 

Kregar Brus 2008, 13). Z globalizacijo se razvijajo in širijo ne samo komunikacije, 

telekomunikacije, ampak tudi druge storitve, vključno špedicija, transport itd. Proces 

globalizacije postavlja pred poslovni svet mnoge izzive, tako na makro kot tudi na mikro 

ravni. Na ravni drţav se pojavljajo vprašanja stabilnosti političnih odnosov in mednarodne 

varnosti ter različnih oblik in stopnje vpetosti posameznih drţav v globalne ekonomske 

tokove. Obenem pa so se razmere močno spremenile tudi na nivoju podjetij (Vukovič in 

Kregar Brus 2008, 13-14). 

 

Na razvoj globalizacije so vplivali številni dejavniki. Eden izmed teh dejavnikov je povečanje 

števila drţav, ki so zaradi ovir, ki so jih v preteklosti povzročali različni druţbeno-politični in 

gospodarski reţimi, začele prehajati na mednarodne trţne sisteme, za katere je značilno 

ukinjanje carinskih ovir. Med slednje spada tudi gospodarska intenzivnost, ki se je 

preusmerila od razvitih drţav v deţele v razvoju, stalni in intenzivni tehnološki razvoji, 

odpiranje meja za pretok izdelkov, storitev, kapitala, know-howa, kar je omogočalo podjetjem 

priloţnost vstopa na nove trge in hkrati tudi konkurentom vstop na domicilne trge teh podjetij. 

Na razvoj globalizacije so vplivala nova pričakovanja, potrebe odjemalcev povsod po svetu 

ter številne regionalne razlike glede razpoloţljivosti materialov in izdelkov, strukture 

stroškov, stopnje rasti in drugo (Dubrovski 2006 v Hliš 2010, 7). 

 

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

naslednje vsebine (Ruzzier in Kesič 2011, 22): 

· trţni vidik delovanja in poslovanja, kar se kaţe v prizadevanjih svetovnih podjetij in tudi 

drţav za pridobivanje čim večjega svetovnega trţnega deleţa oz. osvajanje novih trgov; 

· konkurenčni vidik delovanja in poslovanja, ki se odraţa v hitrem povečevanju splošne 

svetovne konkurenčnosti celovitega poslovanja in teţnji po prevladi nad tekmeci; 

· stroškovni vidik delovanja in poslovanja, ki se kaţe v stalnem prizadevanju podjetij za 

zniţevanje stroškov svojega poslovanja; 

· finančni vidik delovanja in poslovanja, ki se kaţe v tesni povezanosti in soodvisnosti 

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

· ekološki (okoljevarstveni) vidik delovanja in poslovanja, ki se kaţe v kompleksnem in 

napornem usklajevanju svetovnih prizadevanj ob različnih interesih drţav za večjo skrb 

in varovanje okolja. 
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Svetličič (1996, 72-75) razlaga, da se to, kar se dogaja na nacionalni ravni, prenaša na 

mednarodno, vendar dobiva vsebinsko nove kvalitete. Gre za podobne globoke spremembe, ki 

so ţe zdavnaj narekovale ločitev med ekonomiko in mednarodno ekonomiko ali prispevale k 

oblikovanju posebne discipline: mednarodni odnosi. Poudarja tudi, da se zaradi vse večjih 

tveganj in negotovosti ter silovitih tehnoloških sprememb podjetja v zadnjem času tudi vse 

bolj medsebojno povezujejo v strateške zveze in omreţja. Zato bi tudi te virtualne povezave 

lahko opredelili kot značilnost globalnega gospodarstva. Nekateri avtorji (Marone 1996 v 

Svetličič 1996, 73) celo menijo, da so te povezave temeljna značilnost globalizacije. 

Globalizacija je tisti silen geografski razmah dejavnosti podjetij, ki razprostira gospodarjenje 

po celem svetu in obsega vedno več oblik in vsebin poslovanja med podjetji, drţavami, pa 

tudi drugimi subjekti iz različnih drţav, ki so medsebojno vse bolj prepletene in odvisne.  

 

Med dejavnike, ki so pospeševali nove oblike mednarodnega povezovanja in privedli do 

globalizacije, bi lahko uvrstili naslednje (Svetličič 1996, 91): 

· uvajanje novih tehnologij, ki je zniţalo prag učinkovitosti proizvodnje, 

· pojav novih spretnosti (kot sposobnost uvajanja diferenciranih proizvodov), 

· zmanjšanje stroškov poslovanja na daljavo (cenejši transport in komunikacije, vključno z 

       letalskimi poleti), 

· niţji transportni stroški (kontejnerizacija), niţje carine, 

· izboljšanje računovodskih tehnik, ki so omogočile izogibanje davkom s pomočjo  

       transfernih cen, 

· konsolidacija svetovnega gospodarstva, ki je vnesla večjo stabilnost in zmanjšala riziko  

       razlastitve tujega premoţenja, 

· spremembe v povpraševanju, ki terjajo vedno bolj diferencirane in potrošniku prijazne  

       proizvode. 

 

Globalizacijski razvojni trendi vodijo v integracijo vseh ključnih in odločilnih dejavnikov 

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

doseganje globalne konkurenčnosti delovanja in poslovanja na strani povečanja prihodkov 

(prodaje), povečevanje trţnih deleţev, razvoj novih tehnologij, izdelkov, storitev ter 

racionalizacijo stroškovnega vidika poslovanja. Zato globalizacija od drţav in podjetij 

zahteva intenzivne napore za doseganje, vzdrţevanje in nenehno povečevanje globalne 

konkurenčnosti celovitega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 22-23). Noben trg ni več varen 

pred tujo konkurenco, zato se morajo podjetja in trţniki nenehno truditi ter se dokazovati, da 

si zagotovijo obstanek in seveda uspeh bodisi na svetovnem ali domačem trgu. 
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3 INTERNACIONALIZACIJA 

V teoriji mednarodnega poslovanja obstajajo različne definicije internacionalizacije. V 

najširšem smislu se internacionalizacija nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega 

sodelovanja. Tako internacionalizacija kot globalizacija sta danes soodvisno povezani, saj 

omogoča globalizacija rast internacionalizacije podjetij in obratno. Globalizacija namreč 

omogoča, da podjetja iščejo svoje vire prek meja, širijo svojo proizvodnjo prek meja ter 

razvijajo trţenjske strategije na različnih trgih (Makovec Brenčič idr. 2009, 19), kar 

poudarjata tudi avtorja Ruzzier in Kesič (2011, 27-28): »Internacionalizacija je način prilagajanja 

podjetij novemu poslovnemu okolju, ki ga v najširšem pomenu poganja proces globalizacije. 

Internacionalizacija pomeni širjenje podjetja prek meja matične drţave.« 

Internacionalizacija je večrazseţnostni proces, ki z vidika podjetij vsebuje strategijo izbora 

trgov, strategijo vstopa, strategijo izdelkov/storitev in strategijo razvoja posameznih 

poslovnih funkcij podjetij. Predstavlja premik operacij in procesov podjetja na tuje trge, 

vedno večjo vpletenost v mednarodnih operacijah tako v nabavi kot prodaji (Katsikeas in 

Morgan 1997 v Makovec Brenčič idr. 2009, 20). Internacionalizacija vključuje procese 

notranjega in zunanjega okolja podjetja ter razvoj virov podjetja. Prične se, ko podjetje svojo 

proizvodnjo, raziskave in razvoj, prodajo ter ostale aktivnosti razširi na mednarodne trge 

(Hollensen 1998 v Makovec Brenčič idr. 2009, 20). 

 

Dubrovski (2002, 21) pravi, da aktivno udeleţbo v mednarodnem poslovanju označujemo z 

internacionalizacijo poslovanja ali podjetja. Internacionalizacija podjetja predstavlja proces 

razvoja mednarodnega poslovanja podjetja, v okviru katerega se le-to z vedno večjim 

obsegom vključuje v mednarodna poslovna razmerja. Internacionalizacija ni samo proces 

razvoja, temveč je tudi (končni, prehodni) rezultat takšnega procesa in način (poslovnega) 

razmišljanja. Proces internacionalizacije poslovanja ali podjetja lahko tudi merimo, in sicer 

kvantitativno (npr. povečevanje deleţa izvoza) in/ali kvalitativno (npr. vključevanje novih 

načinov vstopa na mednarodne trge). 

 

Internacionalizacija/globalizacija poslovanja je danes pomemben trend in pravzaprav dejstvo, 

ki daje podjetjem moţnost za rast. Ker svet postaja vedno bolj globalen trg, se v poslovnem 

svetu podjetij dogajajo velike spremembe v poslovanju in v trţnem pristopu (Vukovič in 

Kregar Brus 2008, 15). 

 

Podjetja se internacionalizirajo običajno po korakih, postopoma in obstajajo različni načini ter 

oblike vstopa na trg, ki so razloţeni v naslednjih poglavjih.  

 

Mednarodno poslovanje predstavlja za podjetje številne izzive in priloţnosti za rast ter razvoj 

podjetja kot tudi nevarnosti in ovire. Pri samem procesu internacionalizacije podjetje so 

ključen faktor menedţerji podjetij, za katere je nujno, da se zavedajo tako prednosti kot 

nevarnosti, ki jih prinaša mednarodni način poslovanja. Pri tem si morajo upati nastopati 

agresivno, biti ves čas aktivni in mednarodno usmerjeni. Vodstvo podjetja mora biti ves čas 

pravilno internacionalno usmerjeno s pravo strategijo osvajanja novih mednarodnih trţišč, kar 

pomeni, da mora imeti natančno začrtano smer, raven in hitrost internacionalizacije podjetja, 

pri čemer moramo opozoriti, da se podjetja pri tem podajajo v popolnoma novo smer, zato je 

zavest managementa ključna (Zelič 2005 v Hliš 2010, 11). 
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3.1 Razvoj internacionalizacije 

Danes sile globalizacije podjetja silijo v internacionalizacijo poslovanja, pravita avtorja 

Previšić in Ozretić-Došen (1999 v Ješovnik 2001, 107). Številna lokalna podjetja postajajo  

mednarodna, da na dolgi rok sploh preţivijo. Proces internacionalizacije poslovanja je tako v 

veliki meri tesno prepleten s trţno usmerjenostjo podjetja. Internacionalizacija poslovanja ni 

mogoča brez trţne usmerjenosti podjetja. Vedno pomembnejše postaja globalno usmerjeno 

trţenje, čeprav globalna trţna usmerjenost nima neposredne povezave z velikostjo podjetja ali 

njegovo lokacijo. Temeljna značilnost globalne usmerjenosti podjetja je njegova sposobnost, 

da locira svoje proizvodne dejavnike tja, kjer so pogoji poslovanja in rasti najbolj optimalni 

(Ješovnik 2001, 107).  

 

Dubrovski (2006 v Hliš 2010, 11) opredeljuje internacionalizacijo podjetja kot zahtevo 

prilagajanja podjetniške miselnosti, strategij, struktur in procesov v mednarodnem okolju, s 

čimer predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja podjetja, v katera se z vedno 

večjim obsegom vključujejo mednarodna poslovna razmerja.  

 

Ruzzier in Kesič (2011, 27-28) pravita, da je internacionalizacija način prilagajanja podjetij 

novemu poslovnemu okolju, ki ga v najširšem pomenu poganja proces globalizacije. 

Internacionalizacija pomeni širjenje podjetja prek meja matične drţave. Razvitih je bilo ţe 

mnogo modelov, ki se ukvarjajo s procesom internacionalizacije podjetja. Vsak od njih 

poskuša pojasniti internacionalizacijo kot povečanje zavezanosti podjetja k tujim trgom – od 

tistih, ki ne izvaţajo, pa vse do tistih z visoko vpletenostjo v mednarodni marketing.  

 

Zgodovina internacionalizacije poslovanja je stara vsaj toliko, kot je stara moderna evropska 

civilizacija. Posamezniki in institucije si ţe od nekdaj prizadevajo, da bi izboljšali svoj 

ekonomski poloţaj (Ješovnik 2001, 107): 

· z migracijo delovne sile, 

· z mednarodno menjavo blaga, storitev in kapitala, 

· s prevzemom in z zasedbo novih teritorijev (trţišč). 

 

Prve oblike mednarodnih podjetij se pojavljajo ţe v času Feničanov in starih Rimljanov. Ţe v 

tistem času se je večina trgovine odvijala po vodi, saj je bil prevoz blaga tako hitrejši in 

cenejši. Bistveno drugačne razmere so nastopile šele z oblikovanjem trgovskih kolonialnih 

druţb v 17. stoletju (npr. Nizozemska vzhodno indijska druţba ali Britanska vzhodno indijska 

druţba), ki so strateško podpirale zunanjo trgovino nacionalne drţave. Šele v 19. stoletju so 

nastopile gospodarske spremembe, ki so omogočile razvoj modernih mednarodnih podjetjih. 

Kot posledica industrijske revolucije je nastopila masovna proizvodnja, ki je evropske drţave 

prisilila v iskanje potrebnih surovin (za industrijske potrebe) in prehrambenih proizvodov (za 

potrebe domače delovne sile) v kolonijah. Hkrati se je vršila masovna selitev evropskega 

prebivalstva v ZDA, kar je spodbudilo nastanek nove industrijske sile. V tem procesu je ZDA 

uspelo vzpostaviti moderno obliko druţbene organiziranosti, ki je temeljila na spodbujanju 

podjetniške svobode in inovativnosti ob velikem zaščitnem nacionalnem trţišču. Takšen 

razvoj dogodkov ni samo spodbudil mednarodne menjave, ampak je povzročil nove oblike 

mednarodnega poslovnega sodelovanja (Ješovnik 2001, 107-108). 

 

Od leta 1870 dalje lahko govorimo o modernih oblikah mednarodnega poslovanja, ki so 

temeljile na filozofiji proizvajanja večjega števila proizvodov na več lokacijah. Druga 

industrijska revolucija je omogočila nastop ekonomije obsega v proizvodnji ter ekonomije 

povezanosti v trţenju, prevlado kapitalno intenzivnih panog ter izpostavila pomen izgradnje 
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distribucijskega sistema in prvič v zgodovini omogočila varen prestop tehnoloških inovacij 

preko meja nacionalnih drţav. Nov način poslovanja je zahteval stalno vhodno kvaliteto 

zaposlenih, tehnologije in materialov, ki so bili geografsko zelo razpršeni. To je od podjetij 

zahtevalo, da so se horizontalno in vertikalno integrirala, kar pomeni, da so s pomočjo TNN 

firmsko specifične prednosti internalizirala in internacionalizirala. To je podjetjem sicer 

omogočilo izkoriščanje tujih trţišč, a hkrati od njih zahtevalo prilagajanje organizacijske 

kulture podjetja (Ješovnik 2001, 108). 

 

Po I. svetovni vojni so se razmere bistveno spremenile, vendar se je internacionalizacija 

postopoma uveljavila skoraj povsod (Ješovnik 2001, 109). 

 

Internacionalizacija je postopen proces. Tipičen predstavnik skandinavske šole, ki zagovarja 

stopenjsko internacionalizacijo, je R. Luostarinen. Ta se odvija po določenem redosledu 

posameznih faz in oblik internacionalizacije. Te so odvisne od notranjih in zunanjih pogojev. 

Domači dejavniki potiskajo internacionalizacijo, dejavniki tujega in mednarodnega okolja pa 

vlečejo podjetja na svoja področja ali ustvarjajo za to ustrezne predpogoje. Svetličič (1996, 

291-295) razlikuje vhodno in izhodno internacionalizacijo oz. tisto na ravni deţele, panoge in 

firme. Pravi, da internacionalizacija ni enosmerna cesta, pač pa dvosmeren proces. Praviloma 

se začne z domačim delovanjem, zatem z vhodno internacionalizacijo, nadaljuje z izhodno in 

končno kooperacijsko internacionalizacijo. Med njimi obstaja tesna povezava, saj je lahko 

vhodna internacionalizacija sredstvo za izhodno.  

 

Na temelju analize dejavnosti finskih podjetij je Luostarinen ugotovil, da se je začel proces 

internacionalizacije povsem različno, pač glede na sektor svoje dejavnosti (Svetličič 1996, 

291): 

1. Najprej se je internacionalizirala predelovalna industrija s svojim izvozom; ţe od leta 

       1850. 

2. Sledilo je gradbeništvo; od leta 1970. 

3. Storitvene dejavnosti so bile na vrsti tretje; od leta 1975. 

4. Končno je prišlo na vrsto malo podjetništvo oz. trgovina na malo in debelo; od leta 1980. 

 

Svetličič (1996, 291) ugotavlja, da so zunanji pogoji pri tem odigrali zelo pomembno vlogo; 

naftna kriza je na primer spodbudila internacionalizacijo gradbeništva, odpiranje bivših 

socialističnih drţav pa internacionalizacijo trgovskega sektorja in manjših podjetij.  

 

Medtem ko so se nekdaj podjetja odločila za internacionalizacijo zato, da bi zrasla, pa danes 

slednje niti ni več tako potrebno. Sodobne oblike internacionalizacije s pomočjo 

vzpostavljanja omreţij, strateških povezav omogočajo namreč internacionalizacijo brez rasti 

podjetja. Danes se podjetja odločajo za internacionalizacijo, da bi bila bliţe porabniku, 

dvignila učinkovitost, imela boljši dostop do tehnologije in znanja ter se branila pred 

konkurenco. Pri tem pa se podjetja lahko opirajo le na svoja znanja in izkušnje ali pa jih 

skušajo dopolniti z bogatejšimi izkušnjami drugih podjetij (Svetličič 1996, 294). 

 

 

3.2 Pomen internacionalizacije za poslovanje podjetja 

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

ţelijo internacionalizirati in kakšen strateški cilj ţelijo doseči kot mednarodno delujoče 

podjetje (Hliš 2010, 13).  
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Na proces odločanja podjetij o vstopu na mednarodne trge morajo vplivati dejavniki, ki 

sproţijo namero za vstop. Literatura o internacionalizaciji loči spodbude in ovire za 

internacionalizacijo, predvsem pa za izvoz, kot najbolj pogosto in enostavnejšo obliko 

nastopa na tujih trgih (Morgan 1997 v Ruzzier in Kesič 2011, 29). V literaturi je prisotnih kar 

nekaj delitev motivov internacionalizacije podjetij, večina avtorjev pa jih po Albaumovem 

vzoru deli na notranje (izhajajo iz podjetja) in zunanje (izhajajo iz okolja) motive (Cavusgil 

1980 v Ruzzier in Kesič 2011, 29) ter na faktorje potiska in vleke (Johnston in Czinkota 1982 

v Ruzzier in Kesič 2011, 29). Dejavniki vleke so povezani z agresivnim nastopom podjetij, ki 

samostojno iščejo priloţnosti na tujih trgih. Dejavniki potiska nastopijo zaradi različnih 

spremenjenih razmer in podjetja prisilijo v iskanje podobnih rešitev na tujih trgih oz. so 

pasivno deleţna povpraševanja iz tujine, ki pripelje do vključenosti v mednarodno poslovanje 

(Ruzzier in Kesič 2011, 29-30). 

 

Osnovni vzrok poslovanja podjetja in tudi poslovanja na mednarodnih trgih je ustvarjanje 

dobička. Vendar pa ta osnovni vzrok ne more pojasniti vseh motivov, ki vodijo podjetja v 

mednarodno poslovanje. Te motive najpogosteje razdelimo na t.i. proaktivne in reagibilne, ki 

so prikazani v naslednji tabeli (Albaum idr.1989 v Makovec Brenčič idr. 2009, 26). 

 

Tabela 1: Proaktivni in reagibilni motivi mednarodnega poslovanja podjetij 

 

PROAKTIVNI MOTIVI REAGIBILNI MOTIVI 

• dobiček • konkurenčni pritiski 

• nagnjenost poslovodstva k 

    mednarodnemu poslovanju 
• domači trg: zasičen, majhen, v zatonu 

• tehnološke sposobnosti • preseţna proizvodnja 

• edinstven proizvod • nezasedene zmogljivosti 

• internacionalizacija kot strategija 

    rasti 
• nenadejana tuja naročila 

• trţne priloţnosti na tujih trgih • podaljševanje prodaje sezonskim izdelkom 

• ekonomija obsega in prihrankov 
• bliţina kupcev (psihološka razdalja) in 

     logističnih centrov 

• davčne in druge spodbude • spremembe prej restriktivnih predpisov 

• ekskluzivne informacije o tujih 

    trgih 
• ugodna tečajna nihanja 

• druge konkurenčne prednosti 

    podjetja (R&R, financiranje …) 
 

 
Vir: Makovec Brenčič idr.2009, 26. 

 

Proaktivni motivi predstavljajo vnaprejšnjo spodbudo za spremembo strategije podjetja in 

izvirajo iz lastne motivacije podjetja, da izkoristi posebne sposobnosti in prednosti, ki jih 

poseduje, prav tako pa tudi moţnosti trgov. Reagibilni motivi pomenijo odziv na zunanje 

pritiske, groţnje domačega in/ali tujih trgov, ki se jim podjetja postopno prilagajajo. Zato je v 
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današnjem dinamičnem poslovnem okolju pomembno, da so podjetja kar se da proaktivno  

naravnana, pri čemer seveda ne smejo zanemariti priloţnosti, ki nastanejo iz reagibilnih 

motivov (Albaum idr. 1989 v Makovec Brenčič idr. 2009, 27). 

 

Ruzzier (2010 v Ruzzier in Kesič 2011, 30) med drugim tudi navaja spodbude podjetij za 

delovanje na tujih trgih, ki so: 

· doseganje ekonomij obsega z izvozom, 

· stagnacija/zmanjšanje domačega povpraševanja/prodaje, 

· zrelost domačega trga, 

· posedovanje ekskluzivnih informacij o tujih trgih, 

· obstoj posebnega menedţerskega interesa, 

· moţnost dobička/rasti z izvozom, 

· pojav priloţnosti v tujini, 

· uravnavanje prodaje sezonskih artiklov, 

· niţanje stroškov proizvodnje, 

· zmanjšanje odvisnosti od domačega trga itd. 

 

Podjetja pri odločitvah o internacionalizaciji zaznavajo tudi mnogo ovir, zato se jih mnogo 

odloči, da bodo delovala samo na domačem trgu in da poslovanja ne bodo širila preko 

drţavnih meja. Ovire za internacionalizacijo ne nastopajo samo na začetku, ampak se 

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

(Ruzzier in Kesič 2011, 31): 

· neprimeren/neizučen izvozni kolektiv, 

· nezadostne proizvodne kapacitete, 

· pomanjkanje vodstvenega kadra in časa, 

· nezmoţnost financiranja izvoza, 

· različne tuje navade/pogledi, 

· visoki stroški (tveganje), povezani z izvozom, 

· pomanjkanje vladne podpore/spodbud itd. 

 

Proces internacionalizacije lahko povzročijo številni najrazličnejši motivi, ki podjetja 

spodbudijo k mednarodnem poslovanju. Da pa je celoten proces internacionalizacije uspešen, 

je potrebnih pet ključnih elementov (Harrison, Dalkiran in Elsay 2000 v Hliš 2010, 15): 

· jasno opredeljeno poslanstvo, ki odraţa resno predanost k mednarodnemu poslovanju; 

· hitro dinamično odzivanje na spremembe, priloţnosti in ţelje potrošnikov; 

· poznavanja in razumevanja obnašanja potrošnikov v različnih kulturah; 

· sposobnost razvijanja in ohranjanja visoke kakovosti proizvodov, ki so konkurenčni tako 

       na domačem kot na mednarodnem trgu; 

· natančna poslovna raziskava za prepoznavanje zahtev mednarodnih trgov. 

 

 

3.3 Faze internacionalizacije 

Dunning (1993 v Svetličič 1996, 292) umešča internacionalizacijo dejavnosti podjetij v 

njihovo splošno strategijo razvoja in koncept verige dodajanja vrednosti. Pri tem se opira tako 

na motive, oblike vstopa na tuje trge, medsebojno soodvisnost procesov internacionalizacije 

glede na lokacijske, internalizacijske in lastniškospecifične prednosti. Loči pet faz 

internacionalizacije (Svetličič 1996, 292-293): 
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1. Začetek internacionalizacije. Podjetje se odloči za internacionalizacijo z namenom, da bi 

       nabavilo manjkajoče inpute po niţjih cenah ali da bi osvojilo nova oziroma zavarovalo  

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

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

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

       priprava za kasnejše proizvodne TNI. 

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

       naloţbe v proizvodnjo blaga in storitev, s ciljem dosegati ekonomije obsega, parirati  

       obnašanju konkurentov, preskakovati uvozne pregrade in končno zmanjšati transportne in  

       administrativne stroške poslovanja v tujini. 

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

       določenega izdelka po verigi dodajanja vrednosti geografsko mednarodno razpršijo. 

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

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

       Trţenje se običajno izvaja interno, vsaj del R&R pa se izvaja na mestu proizvodnje. 
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4 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Sodoben poslovni svet je postal svet globalnih dimenzij, kjer vladajo dinamični procesi 

globalizacije in liberalizacije, nenehnih političnih, druţbenih in drugih sprememb. Pravzaprav 

so edina stalnica v tem svetu – spremembe. Zato v sodobnem poslovnem okolju uspevajo le 

tista podjetja, ki so naravnana ofenzivno in proaktivno in ki znajo ustvarjati takšne 

konkurenčne prednosti, da pritegnejo kupce in odjemalce, vendar ne le na nacionalnem, 

ampak predvsem na globalnem trgu. Mednarodno poslovanje je tako postalo stalnica velike 

večine sodobnih podjetij, institucij, drţav, saj le z njim podjetja dosegajo dovolj velike trţne 

deleţe, obseg prodaje in rast, drţave pa predvsem dvig blaginje svojih prebivalcev (Makovec 

Brenčič idr. 2006).  

 

 

4.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Hrastelj (1990 v Dubrovski 2005, 1) pravi, da so skupne značilnosti notranje in mednarodne 

menjave v tem, da pomenita obe številne menjalne posle izdelkov in storitev, ki jih posreduje 

domače ali tuje podjetje. Pri tem je pri vseh poslih podobna tehnika glede pridobitve, 

sklepanja in izpeljave poslov, podobna tehnika obračunavanja in plačevanja, prav tako pa so 

podobne dopolnilne dejavnosti, ki so vezane na izpeljavo poslov. Mednarodna menjava se 

kljub temu loči od notranje menjave, predvsem zaradi večje zapletenosti okolja (oz. tujih 

okolij), večje zapletenosti poslov, števila in različnosti trgov in odjemalcev, intenzivnejših 

konkurenčnih odnosov, večjega tveganja poslovanja in tudi po avtonomnih 

zunanjetrgovinskih reţimih posameznih drţav, ki zahtevajo različne marketinške in 

administrativne pristope. 

 

Glede na to, da se mednarodna menjava loči od notranje menjave, oziroma da je mednarodno 

poslovanje drugačno od domačega poslovanja, bom v tem poglavju in naslednjih poglavjih 

natančno pojasnila, kako mednarodno poslovanje poteka, kakšen je njegov pomen ter kaj so 

njegove značilnosti, kakšne oblike in načine vstopa na tuje trge poznamo. Mednarodno 

poslovanje predstavlja vse transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja, z namenom 

zadovoljevanja ciljev posameznikov, podjetij, institucij in tudi drţav (Makovec Brenčič idr. 

2006, 11). 

 

Avtorja Ruzzier in Kesič (2011, 11) opisujeta mednarodno poslovanje takole: »Mednarodno 

poslovanje ali poslovanje med narodi, tudi poslovanje s tujino, je vsebinsko zelo širok pojem vseh 

poslovnih aktivnosti in transakcij, ki potekajo preko meja domače, nacionalne drţave in njenega 
poslovnega okolja. Aktivnosti mednarodnega poslovanja se morajo izvajati vsaj v dveh ali običajno v 

več drţavah sveta, če hočemo govoriti o vsebini in značilnostih mednarodnega poslovanja. Ključni in 

temeljni cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi 
posameznih drţav. Ker govorimo o aktivnostih zadovoljevanja potreb svetovnih potrošnikov, moramo 

v mednarodno poslovanje vključevati vse poslovne aktivnosti, ki so potrebne, da lahko zagotavljamo 

kvalitetno in dolgoročno zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, njihovo zadovoljstvo ter 

zvestobo.« 
 

Ob vseh teh razlagah pa se porajajo vprašanja: Zakaj domača trţišča ne zadostujejo več? 

Zakaj se podjetja sploh odločajo za mednarodno poslovanje? 

 

Kotler (1997 v Ješovnik 2001, 4) navaja naslednje razloge: 

· obstaja velika nevarnost, da bo domače trţišče napadel konkurent iz tujine, ki bo ogrozil 

       trţni poloţaj lokalnega podjetja; 
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· delovanje izključno na domačem trţišču je tvegano, saj je v takšnem primeru podjetje 

       pretiramo odvisno od razmer na enem trgu in zaradi tega podvrţeno večjim trţnim  

       pritiskom; 

· v mnogih primerih pride menedţment do spoznanja, da poslovanje na nekaterih tujih 

       trţiščih zagotavlja večje donose kot na domačem trţišču; 

· če ţeli podjetje uspešno poslovati v svoji panogi, je potrebna ekonomija obsega, ki pa je 

       domače trţišče v mnogih primerih ne more zagotoviti, in 

· zaradi vedno večje mednarodne prepletenosti, razvoja komunikacij, transportne 

       tehnologije in moţnosti potovanj lahko domači potrošniki nabavijo ali spoznajo  

       konkurenčne proizvode v tujini. 

 

 

4.2 Oblike in načini vstopa na tuje trge 

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

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

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

oziroma eno podjetje na več trgih. Mednarodno poslovanje ni le prenos ali direktna preslikava 

poslovnih aktivnosti, ki potekajo v domačem trţnem okolju, ampak je mednarodno 

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

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

poslovna tolmačenja, razumevanja in tudi pričakovanja. Podjetja z vstopom v mednarodno 

poslovno okolje vstopajo v drugačna poslovna, finančna, zakonodajna, pravno-regulatorna, 

kulturna, managerska, trţna in sprememb polna okolja, kar daje poslovanju v mednarodnem 

okolju drugačno konotacijo, teţo, zahtevnost in pomen (Ruzzier in Kesič 2011, 53).  

 

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

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

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

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

intenzivnosti, od najbolj enostavnih oblik, kot je na primer občasni izvoz do najbolj 

kompleksnih in zahtevnih oblik kot so na primer lastne entitete in prevzemi v tujini (Ruzzier 

in Kesič 2011, 53-55). 

 

Pri izbiri vstopne oblike in strategije vstopa je izjemno pomembna analiza vseh dejavnikov, ki 

nanjo vplivajo. Glavni kriterij izbora (in cilj) je prav gotovo pričakovani dobiček vstopa, kar 

je preprost, a teţko dosegljiv kriterij. Ločimo zunanje in notranje dejavnike, ki vplivajo in 

pogojujejo načine in vsebino mednarodnega poslovanja (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 

141; Makovec Brenčič idr. 2006, 53): 
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Tabela 2: Prikaz notranjih in zunanjih dejavnikov mednarodnega poslovanja 

 

NOTRANJI DEJAVNIKI ZUNANJI DEJAVNIKI 

 Velikost in pomen podjetja.  

 Izkušnje iz mednarodnega 

       sodelovanja. 

 Izdelek/storitev in njegova 

       prilagoditev trgu ter prilagoditev 

       lokalnemu segmentu. 

 Socialne razlike med domačim in tujim trgom. 

 Deţelno tveganje. 

 Variabilnost obsega povpraševanja. 

 Velikost in rast trga. 

 Neposredne in posredne trgovinske omejitve. 

 Intenzivnost konkurence. 

 Dostopnost členov in oblik trţnih poti. 

 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 141; Makovec Brenčič idr. 2006, 53. 

 

Poleg notranjih in zunanjih dejavnikov je priporočljivo, da management v podjetjih upošteva 

tudi naslednje dejavnike (Dubrovski 2006 v Hliš 2010, 17): 

· značilnosti sestavin okolja, 

· značilnosti in posebnosti izdelkov/storitev, 

· značilnosti in posebnosti trgov, 

· strateške usmeritve podjetja in 

· zmoţnosti podjetja. 

 

Načine in oblike mednarodnega poslovanja lahko ločimo glede na to, ali so kapitalsko 

intenzivni ali pa temeljijo predvsem na znanju in veščinah. Med slednje, ki imajo podlago 

predvsem v prenosih know-howa, spadajo licenčno poslovanje, franšizing, pogodbene 

izdelava, leasing in druge. Med tiste, kjer prevladujejo prenosi kapitala, pa uvrščamo 

najrazličnejše tradicionalne in najnovejše oblike podjetniških vlaganj (Hrastelj 1995, 126). 

 

Načini in oblike vstopa (entry modes) sestavljajo celovito strategijo vstopa. Navadno jih 

delimo v tri glavne skupine (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 138): 

· izvozne (export modes) oblike poslovanja, 

· pogodbene (intermediate modes) oblike poslovanja, 

· investicijske ali naloţbene (hierarchical/investment modes) oblike poslovanja. 

 

 

4.3 Izvozne oblike vstopa na tuje trge 

Izvozni načini vstopa so zaradi svoje enostavnosti, majhnega tveganja in potrebnih virov 

najpogostejši način vstopa malih in srednjih podjetij in podjetij, ki z internacionalizacijo šele 

pričenjajo. Pri izvoznih oblikah vstopa na trg so izdelki/storitve običajno izdelani na 

domačem trgu ali v tretjih drţavah, nato pa bodisi prek posredne, neposredne ali kooperativne 

oblike izvoza vstopijo na namembni trg. Izvoz je tudi sicer začetna oblika internacionalizacije 

podjetja, če se občasni izvozni posli ustaljeno pojavljajo in po moţnosti razvijejo v 

nadgrajene oblike vstopov na tuje trge (Ruzzier in Kesič 2011, 55; Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 145). 
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4.3.1 Posredni izvoz 
 

Posredni izvoz pomeni, da proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom oziroma 

odjemalcem izdelkov/storitev in da ne prevzema neposredno nobenih izvoznih dejavnosti, saj 

le-te izvede drugo domače podjetje, kot so npr. izvozne trgovske druţbe (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 145). 

Podjetja zaradi občasnosti, neznanja ali drugih razlogov pogostokrat uporabljajo posredne 

oblike izvoza na tuje trge. Moţne so naslednje oblike (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 

· oprtni izvoz, 

· komisionar, 

· posli a conto meta, 

· izvozni trgovec/izvozni posrednik, 

· izvozne trgovske druţbe in 

· izvozna zdruţenja in konzorciji. 

 

Posredni izvoz ima tako prednosti kot tudi slabosti. Prednosti, ki jih prinaša posredni izvoz, 

so: minimalno tveganje, saj zanj niso potrebne izkušnje v mednarodnem poslovanju, moţnost 

izbire izkušenega voznika, posredni izvoz se uporablja večinoma za odprodajo preseţnih 

kapacitet. Slabosti predstavljajo nenadzorovanost nad trţenjskim spletom, pomanjkanje stikov 

s trgom, dodaten člen na trţni poti lahko povzroči dvig stroškov in zmanjša dobiček 

proizvajalca, večinoma je posredni izvoz primeren samo za (določene) fizične produkte in ne 

omogoča nadzora nad distribucijo in poprodajnimi storitvami (Ruzzier in Kesič 2011, 57; Hliš 

2010, 18-19). 

 

 

4.3.2 Neposredni izvoz 

Neposredni izvoz predstavlja neposreden stik proizvajalca/ponudnika izdelka ali storitve s 

prvim posrednikom, pa tudi s končnim odjemalcem ali uporabnikom na ciljnem trgu. 

Podjetje, ki prevzema vlogo posredovanja na ciljnem trgu, je običajno vključeno v pripravo 

dokumentacije, fizično distribucijo in cenovno politiko, pri čemer prodaja izdelek/storitev 

zastopnikom in distributerjem na ciljnem trgu. Pogoste oblike neposrednega izvoza so 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 56-57): 

· fiksirana izvozna naloga, 

· posebni/samostojni izvozni oddelek, 

· izvozna prodajna druţba, 

· sestrska podjetja/podruţnice, 

· prodaja s potniki, 

· izvoz s posredovanjem izvoznih zdruţenj proizvajalcev in 

· neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 

 

Uspešnejša in internacionalizirana podjetja uporabljajo predvsem neposredne oblike izvoza. 

Glavne prednosti neposrednih oblik izvoza so: neposreden stik s trgom, zagotovljen dotok 

vnaprejšnjih in povratnih informacij, izgradnja lastnega omreţja, izvajanje lastnih strategij in 

krepitev lastnega ugleda. Slabosti so: pomanjkljiv nadzor nad ceno zaradi carinskih (in 

necarinskih) omejitev vstopa ter omejenosti nadzora trţnih poti, kritični trenutek distribucije, 

znatni stroški distribucije, marketinga in administracije, investicija v organizaciji prodaje, 
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kulturološke razlike, komunikacijski problemi in drugo (Ruzzier in Kesič 2011, 56-57; 

Makovec Brenčič idr. 2009, 82). 

 

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

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

svojih principalov (dajalcev nalog). Pogostokrat predstavlja razmerje med dajalcem 

zastopstva (principalom) in zastopnikom ekskluzivni odnos. Ta omogoča monopolno 

prodajno pravico na izbranem območju (trgu) za določeno blago pod določenimi pogoji, pri 

tem pa je potrebno skleniti posebno ekskluzivno pogodbo (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

 

 

4.3.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz vključuje dogovore o sodelovanju z ostalimi podjetji. Gre za posebej 

oblikovane izvozno-trţenjske druţbe, ki opravljajo celotno izvedbo izvoznih aktivnosti in 

poslov mednarodnega poslovanja za nekaj (večinoma sorodnih) podjetij, predvsem manjših 

oz. takšnih, ki nimajo nobenih izkušenj in tudi ne dovolj lastnih virov za izvedbo poslov 

mednarodnega poslovanja. Pri tem te druţbe usmerjajo tudi trţenjske aktivnosti sodelujočih 

podjetij na ciljnih trgih. Tradicionalne oblike povezovanj podjetij v mednarodnem poslovanju 

so izvozna zdruţenja in konzorciji, ki pa imajo strateško bolj omejene ali kratkotrajnejše (npr. 

konzorciji) obsege in področja delovanja. Zelo pogosto je delovanje kooperativnih oblik v 

zelo strukturiranih, zrelih in konkurenčno zasičenih dejavnosti (Makovec Brenčič idr. 2006, 

56). 

Prednosti kooperativnega izvoza so: celovitost trţenjskega nastopa, delitev stroškov in 

tveganj internacionalizacije, njegove slabosti  pa mnogokratna različnost poslovnih interesov 

sodelujočih ter tveganja neuravnoteţenosti in neusklajenosti odnosov (Ruzzier in Kesič 2011, 

57). 

 

 

4.4 Pogodbene oblike vstopa na tuje trge 

Kar nekaj vzrokov je, ki so v mednarodnem poslovanju podjetij povzročili razvoj pogodbenih 

oblik vstopov na tuje trge. Utemeljeni vzvodi razvoja pogodbenih oblik vstopov na tuje trge 

so sledeči: biti bliţje kupcem (odjemalcem), zmanjšati stroške proizvodnje, skrajšati trţne 

poti in zniţati transportne stroške, izogniti se omejitvam vstopa, kot so carinske in necarinske 

omejitve, biti prisoten na trgu neposredno kot »domači« proizvajalec, razne oblike 

pospeševanja lokalne proizvodnje, kot so subvencije, spodbude ipd. (Makovec Brenčič idr. 

2006, 59). 

 

Razlika med vstopom na trg z izvoznimi oblikami in pogodbenimi oblikami je velika. V 

primeru izvoznih oblik namreč izdelke/storitve proizvedemo doma, na ozemlju tretje drţave 

ali pa v prosti carinski coni, nato pa jih podjetje posredno/neposredno ali kooperativno proda 

na tujem trgu. Prav zaradi navedenih in drugih notranjih razlogov za rast mednarodnega 

delovanja podjetja je t.i. izvozno trţenje preraslo v mednarodno trţenje, temelječe na 

različnih, nadgrajenih oblikah izvoza, kar pomeni, da izvoz (ali uvoz) sploh nista več 

potrebna, saj na izbrane tuje trge ne prenašamo več izdelkov/storitev, ampak proizvodnjo,  

procese ali znanja glede njihovega nastanka. S tem pribliţamo ponudbo kupcem oz. 

odjemalcem na izbranem trgu. Z gotovostjo lahko trdimo, da so danes pogodbene oblike 
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prevladujoče oblike vstopov na tuje trge, vendar pod pogojem sodelovanja s kredibilnimi 

partnerji (Makovec Brenčič idr. 2006, 60; Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 149). 

 

Izraz pogodbene oblike izhaja iz dejstva, da prenosi proizvodnje brez neposrednih naloţb 

kapitala temeljijo na pogodbenem razmerju med zainteresiranimi udeleţenci poslovanja, zato 

se je tudi ohranil ta izraz. Ločimo posredne in neposredne oblike prenosov proizvodnje na 

tuje trge. Neposredne oblike vstopa praviloma vključujejo izvoz kapitala, posredne pa ne 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 150). 

 

Mednarodno trţenje vse bolj prerašča v oblike kooperativnega sodelovanja podjetij, bodisi 

kapitalskega ali nekapitalskega, zato se bom v nadaljevanju osredotočila predvsem na 

najpomembnejše, sodobne oblike vstopov in rasti mednarodnega trţenja podjetja, kot so 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 150): 

· pogodbena proizvodnja, 

· licenčno poslovanje, 

· franšizing, 

· skupna vlaganja in 

· strateške zveze. 

 

 

4.4.1 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja je nastala kot posledica prisotnosti na trgu, zmanjšanja transportnih 

stroškov, carinskih in necarinskih omejitev vstopa na trg, prednosti nacionalnih proizvajalcev 

ali dobaviteljev, niţjih stroškov proizvodnje idr. Kadar podjetje nima dovolj virov za 

proizvodnjo doma ali pa vidi bistvene prednosti proizvodnje na izbranem tujem trgu, stopa v 

pogodbeni odnos s kooperantom na tem trgu. Vse ostale poslovne funkcije (R&R, trţenje, 

distribucijo, prodajo, poprodajne storitve) izvaja kontraktor sam, le proizvodno funkcijo 

prenese na izbrani trg, ki nudi ustrezne vire prednosti. V zadnjem času se pogodbena 

proizvodnja prenaša na nova področja oz. dejavnosti. Najpogosteje se pojavljajo 

informacijske tehnologije in storitve. Gre za t.i. outsourcing, torej črpanje virov, ki so bodisi 

cenejši, bolj specializirani itd. na drugem trgu in jih predvsem multinacionalke s pridom 

izkoriščajo. Gre za novo obliko izvajanja in nova področja prej tradicionalne pogodbene 

proizvodnje (Makovec Brenčič idr. 2006, 61). 

 

Kot poudarja Hrastelj (1995 v Ješovnik 2001, 157), je pogodbena izdelava najprimernejša za 

proizvodnjo tistih proizvodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

· proizvodi, za katere je značilna delovno intenzivna proizvodnja, ki se odlikuje po 

       standardizirani izdelavi in tehnologiji, 

· proizvodi, katerih prodajo je mogoče dokaj zanesljivo napovedati ali predvideti, 

· proizvodi, za katere je značilno ugodno razmerje med proizvodno ceno in transportnimi 

       stroški in 

· proizvodi, za katere veljajo nizke uvozne carinske stopnje. 

 

Vsaka pogodbena proizvodnja naj bi bila zasnovana na ekonomskih temeljih, torej tako 

finančnih kot tudi drugih prednostih za oba udeleţenca v pogodbi. Prednosti in 

pomanjkljivosti takšnega pogodbenega odnosa so na obeh straneh. Kar so prednosti 

kontraktorja, so slabosti kooperanta, a namen takšnega razmerja je ustvarjanje ekonomskih 

učinkov na obeh straneh. Za kontraktorja je z vidika dolgoročnosti poslovanja to relativno 
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neobvezujoč odnos, saj se lahko vedno odloči najti drugega partnerja, ki mu lahko tako 

ekonomsko, kapacitetno kot tudi po posebnih znanjih izboljša izdelek in stroške njegove 

proizvodnje. Kooperant lahko tako kaj hitro izgubi proizvodna naročila, v kolikor le-ta ne 

dosegajo kakovosti in standardov poslovanja kontraktorja. Obvaruje se lahko zgolj z dobro in 

natančno določitvijo pogodbenih pogojev ter nujnim spoštovanjem le-teh (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 85-86). 

 

 

4.4.2 Licenčno poslovanje 

V nasprotju s pogodbeno proizvodnjo je licenčno poslovanje dolgoročneje usmerjeno in 

vključuje bistveno večje odgovornosti za podjetje na domicilnem trgu, saj je kar nekaj 

poslovnih funkcij z verige vrednosti prenesenih z dajalca na jemalca licence (Makovec 

Brenčič in Hrastelj 2003, 153). 

 

Licenčno poslovanje pomeni, da se podjetje, dajalec licence (licensor), sporazume s podjetjem 

v tujini, pridobiteljem ali jemalcem licence (licensee) za odstop zaščitenih pravic in znanja, ki 

imajo zanj določeno vrednost. V zameno za licenco pridobitelj plača licenčnino (royalty). 

Licenčnina je običajno oblikovana kompleksno in predstavlja kombinacijo začetnega plačila, 

ki ni povezano z obsegom proizvodnje in minimalne licenčnine, pri čemer gre za zajamčeni 

najmanjši letni znesek, ki ga bo dobil dajalec licence. Licenco opredelimo kot dovoljenje, ki 

ga da nosilec določene pravice industrijske lastnine drugi osebi za opravljanje določenih 

dejavnosti ali za uporabo know-howa. Licence lahko vključujejo patenti, blagovne znamke, 

ţigi in know-how (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 153-154). 

 

Pogosto je licenčno poslovanje obojestransko, lahko se razvije tudi v kooperativno 

sodelovanje dajalca in jemalca licence. Veliko dajalcev licence je zainteresiranih za njen 

razvoj, za nadgradnjo tehnologije izdelka, dopolnilne raziskave in razvoj ter druge pozitvne 

adaptacije procesov proizvodnje, pa tudi trţenja izdelkov, zato zniţujejo licenčnino, ki je 

odvisna od številnih dejavnikov: od pogajalskega poloţaja obeh strank, trţne zrelosti rešitve 

problema, posameznega vloţka potencialov, strokovne usposobljenosti jemalca licence, 

izvirnosti rešitve problema ter od inovacije ali imitacije (Makovec Brenčič idr. 2006, 63-64; 

Dubrovski 2006 v Hliš 2010, 22). 

 

Pojavlja se vprašanje, zakaj se podjetja sploh odločajo za licenčno poslovanje in kakšni so 

vzroki? Avtorji navajajo naslednje vzroke in razloge (Makovec Brenčič idr. 2006, 63): 

· dajalec licence bo na ta način ohranil svojo tehnološko superiornost in razvoj izdelkov, 

· kadar je podjetje premajhno, da bi imelo dovolj trţenjskih, menedţerskih ali finančnih 

znanj ter izkušenj za lastno investicijo na tujem trgu, 

· podaljševanje ţivljenjskega cikla proizvoda, 

· čeprav neposredne licenčnine niso zelo visoke, so lahko relativno visoki pribitki na nujne 

sestavne dele, 

· če vladne regulative prepovedujejo neposredne tuje investicije, politična tveganja pa so 

visoka, 

· velikokrat pogojujejo sklepanje licenčnih poslov tudi carinske in necarinske omejitve v 

drţavi jemalca licence. 

 

Vzroki odločitev za sklepanje licenčnih poslov nakazujejo tudi prednosti in slabosti tako za 

dajalca kot jemalca licence. Prednosti za dajalca licence so: licenca omogoči hiter vstop na 

trg, učinkovito in hitro pridobivanje izkušenj, ne zahteva neposredne kapitalske investicije, 
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lahko pomeni ohranitev blagovne znamke za dajalca licence. Slabosti dajalca licence so: 

dajalec si lahko s tem vzgoji tekmeca, pridobi manjše koristi od izdelkov, velikokrat ima 

omejeno celovitost poslovanja. Jemalec licence ima naslednje prednosti: lahko si skrajša čas 

uvajanja, izogne se napakam v začetnih procesih razvoja izdelka, s pridobitvijo licence se 

lahko ohrani na področju raziskav in razvoja ter omogoči za njih zmanjšanje izdatkov. 

Slabosti jemalca licence so: s prevzemom licence se lahko jemalec omeji v dotoku sveţih 

znanj, lahko nastopijo teţave pravočasnosti dobav in dajalec licence lahko vpliva na 

zviševanje cen inputov/dobav. Od dogovora med njima je odvisno, kako bosta dolgoročno 

poslovala (Makovec Brenčič idr. 2006, 64). 

 

 

4.4.3 Franšizing 

Franšizing je tako kot licenca pogosta oblika vstopa podjetja na tuja trţišča, pri čemer gre za 

eno najhitreje rastočih mednarodnih poslov. Glavna razlika med franšizingom in licenco je, da 

franšizing dovoljuje večji nadzor franšizorja nad franšizijem, hkrati pa mu zagotavlja bistveno 

večjo podporo. Pri franšizingu partnerji postanejo večji privrţenci enotnega sistema kot pri 

prodaji licence. Danes predstavlja franšizno poslovanje enega najhitrejših načinov začetka 

poslovanja v ZDA. Izjemen razvoj in rast franšizinga zasledimo v zadnjem desetletju prav na 

področju trgovine (Kenda 2001 v Hliš 2010, 22). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hrastelj 2003, 159). 

 

Vzroki, ki so pripeljali do širitve in dviga obsega franšizinga kot mednarodnega poslovanja, 

so (Makovec Brenčič idr. 2006, 64-65): 

· visoka dinamičnost trga z vedno večjimi zahtevami po fleksibilnosti in know-howu, 

· koncentracija na področju trgovine in storitev, 

· tehnološki napredek, 

· porast povpraševanja po storitvah, 

· razvoj novih dejavnosti storitev, 

· intenzivna konkurenca, 

· spremembe nakupnih potreb in navad, 

· hiter način ţivljenja in manjša razpoloţljivost prostega časa. 

 

Franšizni odnos prinaša prednosti za obe strani. Franšizor sodeluje z visoko motiviranim 

franšizijem, ki posluje v lastni enoti za lastni dobiček ter postane člen v verigi, pridobiva 

profesionalno podporo s strani franšizorja in s tem zmanjšuje tveganje. Sredstva, ki naj bi jih 

franšizor namenil za odprtje lastnih enot (podruţnic) ali drugih vstopnih oblik na tuje trge, 

lahko tako usmerja v raziskave in razvoj, izboljšanje izdelkov in storitev ter v trţenjske 

aktivnosti, vse to pa izboljšuje in razvija prednosti celotnega franšiznega sistema (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 67). 
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Tabela 3: Razlikovanje franšiznega in licenčnega poslovanja 

 

LICENČNO POSLOVANJE FRANŠIZING 

Plačilo: licenčnine. 
Plačilo: nagrade menedţerjem (angl. 

management fee). 

Skupina izdelkov ali posamezen izdelek 

je predmet dogovora in edini skupni 

element. Licenčno poslovanje pokriva le 

del celotnega koncepta poslovanja in ne 

vključuje tudi show-howa. 

Licence običajno prevzemajo/kupujejo 

bolje stoječa podjetja. 

Dolgotrajen dogovor (pogosto do 20 let), 

še posebno, ko gre za know-how, 

avtorske pravice in blagovne znamke. 

Licence se relativno hitro in 

nenadzorovano prenašajo med podjetji, 

brez vednosti in nadzora izhodiščnega 

dajalca licence. 

S prenosom licence dajalci licence 

običajno ne prenesejo izsledkov 

obstoječih in tekočih raziskav izdelka, 

razen v primerih, ko licenčno poslovanje 

preraste v kooperativne oblike ali ko ni 

drugače opredeljeno v licenčni pogodbi. 

Licenčni dogovori običajno dopuščajo 

veliko pogajalskega prostora. 

Pokriva celoten obseg poslovanja, vključujoč 

know-how in show-how, intelektualne pravice, 

blagovne znamke, poslovne stike ... 

 

 

Običajno so franšize začetne oblike poslovanja, 

še zlasti to velja za franšizije. Dogovor je 

običajno sklenjen  za 5 let, včasih podaljšan na 

10 let. Franšize se pogosto obnavljajo. 

 

Franšizor zelo natančno in selektivno izbira 

franšizija; zamenjava franšizija je mogoča zgolj 

pod nadzorom franšizorja. 

Od franšizorja se pričakuje, da bo franšiziju 

prenesel vse izsledke tekočih raziskav in razvoja 

celotnega poslovnega koncepta, saj je to del 

franšizne pogodbe. 

 

 

 

Franšizni dogovori ne dopuščajo odstopanj, še 

zlasti ne, če gre za velike franšizne sisteme. 

 
Vir: Makovec Brenčič idr. 2009, 97. 

 

Franšizing je v mednarodnem poslovanju razumljen različno, od pravice uporabljati ime ali 

znamko podjetja do popolnoma centraliziranega in nadzorovanega poslovnega koncepta v 

najširšem moţnem pomenu besede. Vrst franšizinga je veliko, v glavnem pa franšizing delimo 

v dve skupini (Makovec Brenčič idr. 2006, 67): 

· izdelčni franšizing in franšizing izdelčne znamke ali imena/znaka podjetja. Gre za 

distribucijski sistem, v katerem dobavitelji sklenejo pogodbo z zastopniki za nakup ali 

prodajo izdelkov ali proizvodnih linij. Zastopniki uporabljajo ime blagovne znamke, 

blagovno znamko in proizvodno linijo. Primer takšnega franšizinga so proizvajalci 

osveţilnih pijač, npr. Coca-Cola ali Pepsi. 

· čisti poslovni franšizing. Ta oblika je tudi »prava« oblika franšizinga v mednarodnem 

poslovanju. Gre za obliko vstopa, pri kateri franšizor v skladu s sklenjeno pogodbo dodeli 

franšiziju pravico do uporabe in izvedbe celotnega poslovnega »paketa«, ki ga je razvil 

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

blagovne znamke, avtorske pravice, oblikovanje, patente, poslovne skrivnosti, poslovni 

know-how in dodelitev pravice ekskluzivnosti za izbrano območje. Paket lahko vključuje 

tudi pravico do podfranšiznih enot ali razvoja sistema podfranšiznih enot, kjer prvi 

franšizij postane podfranšizor. 
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Glavno pravilo pri izboru franšiznega sistema kot vstopne oblike je, da mora biti trg obetaven,  

izbrani franšizij kooperativen, potencialni razvoj nesporazumov pa karseda majhen. Še zlasti 

je pomembna stabilnost trga, saj je koncep franšiznega delovanja dolgoročen. Ker mora 

razmerje franšizor-franšizij temeljiti na zaupanju, dolgoročnosti, pa tudi lojalnosti sistemu, je 

v kulturološko razlikujočih se razmerah mednarodnega trţenja ohranjanje dobrega odnosa in 

motiva za razvoj poslovanja zelo pomembna komponenta uspešnosti in učinkovitosti 

delovanja franšiznega sistema. V mednarodnem trţenju se pogosto postavlja vprašanje, v čem 

je razlika med franšizingom in licenčnim poslovanjem. V tabeli 4.4 so prikazane razlike med 

tema dvema oblikama vstopa na tuje trge (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 162-163). 

 

 

4.4.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja predstavljajo partnerstvo med dvema ali več podjetji. V mednarodnem 

poslovanju imajo ta podjetja (partnerji) domicil v različnih drţavah oz. na različnih trgih, kar 

daje obliki vstopa mnogo bolj kompleksen značaj, obenem pa določene prednosti in slabosti 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 69). 

 

Skupna vlaganja vključujejo deljeno lastništvo premoţenja skupnega podjetja med različnimi 

partnerji, ki so lahko lokalni ali sonaloţbeni. Izhodiščni cilj skupnih vlaganj je prav tako kot 

pri drugih oblikah vstopov na tuje trge maksimizacija dobička, hkrati pa podjetja z njimi 

dobivajo tudi neposreden vpliv na celovit koncept poslovanja in upravljanja podjetja na tujem 

trgu. Skupna vlaganja kot oblika vstopa na tuje trge omogočajo podjetju vstop z bistveno 

niţjim obsegom vloţenega kapitala, pri čemer ima lokalni partner ţe oblikovane prednosti 

poznavanja trga in razvite lastne poslovne dejavnosti in funkcijska področja, kot npr. 

zaposleno delovno silo, proizvodne zmogljivosti, lahko tudi trţenjsko infrastrukturo. Tako je 

vstop na trg predvsem hitrejši in fleksibilnejši, prilagajanje njegovim posebnostim krajše, 

novo pravno-politično okolje pa bistveno manj vplivno za podjetje, ki vstopa na tuj trg. 

Skupna vlaganja so primerna za trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva 

ali pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. Lokalni partner lahko s partnerstvom pridobi veliko 

trţenjskega, poslovodskega, organizacijskega in drugega znanja, kar je značilno zlasti za 

multinacionalke. Lokalni partner pridobi ogromno uporabnega znanja, sonaloţbeniku pa je 

omogočen dostop na trg v obsegu, ki ga sam ne bi mogel izpeljati iz pravno-regulativnih 

razlogov. Drţave lahko imajo zelo pomemben vpliv na izbor vstopne oblike v mednarodnem 

trţenju, saj lahko predpisujejo obvezen deleţ lokalnega kapitala pri vstopu tujih podjetij na trg 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 165-166). 

 

Ostale vzroke, poleg ţe opredeljenih, za razvoj skupnih vlaganj kot vstopnih oblik najdemo 

tudi v: komplementarnosti tehnoloških, menedţerskih in drugih sposobnosti podjetij, ki lahko 

partnerjem omogočijo razvoj novih moţnosti ali celo razvoj novih dejavnosti, vstop v obliki 

skupnih vlaganj in prepoznavnost na trgu sta bistveno hitrejša, če podjetje na izbranem trgu 

deluje skupaj z lokalno prepoznavnim podjetjem, manjši proizvodni stroški, hitra razpršitev 

nove tehnologije in zagotovitev vstopa (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 166). 

 

Osnovna razlika med skupnimi vlaganji in strateškimi zvezami, ki jih opredeljujem v 

naslednjem podpoglavju, je v tem, da slednje nimajo lastniške kooperacije ali pa je le-ta 

minimalna. Partnerji v strateški zvezi ne investirajo kapitala ali pa ga investirajo relativno 

malo (Makovec Brenčič idr. 2006, 70). 
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4.4.5 Strateške zveze/strateška zavezništva/zaveze 

Strateške zveze ali partnerstva se v sodobnem mednarodnem poslovanju uporabljajo kot 

oznaka za podjetja, ki s sodelovanjem dosegajo na globalnih trgih skupne cilje. Strateške 

zveze lahko opredelimo kot zvezo med podjetji, pogosto nekdanjimi tekmeci, v katerih 

zdruţene moči partnerjev omogočajo ustvarjanje boljših pozicij na globalnih trgih. To je 

nekapitalska oblika vlaganj. Opredelimo pa jih lahko tudi kot obliko povezave dveh ali več 

samostojnih podjetij, ki usklajujejo svoje vire in prednosti v skupne namene in cilje. Viri in 

prednosti, ki se povezujejo oz. zdruţujejo ali sinergično uporabljajo, so lahko know-how, 

proizvodnja, trţenjska znanja in druge veščine ter znanja, ki so jih razvila podjetja. Predpogoj 

za učinkovito in uspešno delovanje strateških zvez je temeljito medsebojno poznavanje svojih 

partnerjev in njihovih podjetniških kultur ter enotnost ciljev takšnih zvez. Poleg naštetih 

predpogojev morajo takšne zveze imeti tudi skupne vizije, cilje, jasne razmejitve sodelovanja 

in konkurence ter  nenazadnje doseganje dogovorov o ključnih vprašanjih. Zato je smiselno, 

da so takšna zavezništva dolgoročna in da partnerji na trgu učinkovito pozicionirajo čim več 

skupnih sinergičnih učinkov. Prednosti in slabosti takšnih partnerstev so enake kot tiste, ki so 

predstavljene pri skupnih vlaganjih, le da so te oblike praviloma kapitalsko nezavezujoče oz. 

nekapitalske. Strateških zvez, zlasti če so te globalno usmerjene, ne smemo enačiti s skupnimi 

vlaganji. Skupna vlaganja so namreč običajno usmerjena na specifičen problem v poslovanju 

ali pa na en sam trg, strateške zveze pa so mišljene širše, saj dve ali več podjetij razvije 

skupno dolgoročno strategijo z namenom bodisi postati cenovni vodja in prevzeti vodilni trţni 

poloţaj bodisi izvajati strategijo diferenciacije bodisi uporabiti kombinacijo obeh načinov. 

Odnos je pri tem recipročen, saj ima vsak partner določena specifična znanja ali prednosti in 

jih tudi deli z drugimi, vizija razvoja takšne zveze prav tako ni usmerjena na en sam trg, 

ampak globalno ali vsaj regionalno (Makovec Brenčič idr. 2006, 71-72). 

 

 

4.5 Investicijske ali naložbene (hierarhične) oblike vstopa 

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

podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Pri teh 

oblikah vstopa se pojavi vprašanje, do kakšne stopnje naj podjetje nadzoruje delovanje lastnih 

oblik nastopov na tujih trgih. Nadzor je odvisen predvsem od razdelitve odgovornosti med 

matico (matičnim, domicilnim podjetjem) in hčerjo (lastno enoto) v skladu s sposobnostmi, 

razdeljenimi področji dela in cilji razvoja mednarodnega poslovanja. Pojavlja se problem 

delitve vstopnih oblik: če enota na tujem trgu ni 100 % v lasti podjetja, ki je vstopilo na trg, ta 

oblika vstopa po teoriji namreč ni kategorizirana kot investicijska, ampak kot pogodbena 

oblika izvoza. Če je v interesu podjetja razširiti dejavnosti mednarodnega trţenja na vstopnem 

trgu nad samo proizvodnjo, pa je smiseln vstop z lastnim kapitalom in hierarhičnimi oblikami 

vstopa, saj omogoča nadzor nad izvajanjem tudi drugih poslovnih funkcij (Makovec Brenčič 

in Hrastelj 2003, 172-173). 

 

Investicijski načini vstopa zahtevajo veliko mednarodnih znanj in spretnosti ter zajetne 

investicije v kratkem časovnem obdobju, kar pa je za mala in srednja podjetja, ki imajo malo 

sredstev, lahko velik problem. Zato so investicijski načini vstopa na mednarodne trge 

večinoma prepuščeni večjim podjetjem. Pomemben vidik globalizacijskih trendov in 

mednarodnega poslovanja predstavljajo tuje neposredne naloţbe oz. investicije (TNN in TNI). 

Glavni nosilci tujih neposrednih naloţb so multinacionalna podjetja, ki s svojimi poslovnimi 

aktivnostmi povečujejo globalno prisotnost, ter tudi različne oblike mednarodnega 

poslovanja, ki potekajo znotraj samih multinacionalnih podjetij v okviru strukturne poslovne 
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mreţe njihovih odvisnih druţb in afiliacij. Najbolj tipične investicijske oblike vstopa so: 

prodajni zastopniki/distributerji, rezidenčni prodajni zastopniki, lastna prodajna in proizvodna 

enota na tujem trgu, sestavljalnice in skladišča ter prevzemi (Ruzzier in Kesič 2011, 60-63). 

 

 

4.5.1 Prodajni zastopniki 

Prodajni zastopniki, imenovani tudi distributerji, so običajno locirani na enem trgu, največkrat 

domicilnem, in potujejo na druge trge z namenom izvajanja prodajne funkcije. Če je prodajni 

zastopnik zaposlen v domicilnem podjetju, potem ima podjetje nad njim bistveno večji 

nadzor, kot če gre za neodvisnega zastopnika, ki dela v svojem imenu in za svoj račun. 

Prodajni zastopnik, ki ga zaposluje domicilno podjetje, je tudi veliko bolj predan poslovanju, 

viziji in razvoju podjetja, boljša pa sta tudi njegovo poznavanje in informiranje o delovanju 

podjetja. Ta oblika vstopa je primerna zlasti na ozko specializiranih medorganizacijskih trgih, 

kjer imata velik pomen visokostrokovno nakupovanje in poznavanje izdelkov podjetja, število 

odjemalcev pa je relativno majhno. Ti odjemalci, ki so po obsegu kupovanja tudi večji, 

zahtevajo namreč tesen odnos z dobaviteljem in razvoj ter vzdrţevanje teh odnosov med 

dobaviteljem in odjemalcem (Makovec Brenčič idr. 2006, 73). 

 

 

4.5.2 Rezidenčni prodajni zastopniki/prodajne podružnice/lastne prodajne enote na tujem 

Pri vseh treh oblikah je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg, ker se na ta način bolj 

pribliţamo kupcu, pri čemer moramo upoštevati način sklepanja poslov oz. sprejemanja 

naročil ter samo naravo izdelka. Kadar gre za zelo kompleksen proizvod, ki zahteva 

poprodajne storitve, kot so servis, rezervni deli itd., potem je smiselno biti prisoten na trgu 

neposredno. Včasih je celo smiselno oblikovati prodajno podruţnico ter vanjo vključiti 

delovanje rezidenčnih prodajnih zastopnikov ali celo ustanoviti lastno prodajno enoto na 

tujem, odvisno od pokritosti trga ter ustreznega organiziranja poprodajnih storitev in tega, če 

trg potrebuje tovrstno pokritje trţnih poti ali takšno strategijo poslovanja (Makovec Brenčič 

idr. 2006, 73). 

 

 

4.5.3 Lastna prodajna in proizvodna enota na tujem trgu 

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

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

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

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

vstopnemu trgu in veliko napora menedţmenta. Vzroki, ki jih podjetja navajajo za 

ustanavljanje prodajnih in proizvodnih podjetij na tujih trgih, so predvsem ohranjanje 

poslovanja in boj za dvig ali ohranjanje trţnih deleţev, nove oblike poslovanja in s tem 

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

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

idr. 2003 v Hliš 2010, 26). 
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4.5.4 Sestavljalnice, skladišča 

Sestavljalnice in skladišča so oblika proizvodne enote na vstopnem trgu. Podjetja velikokrat 

zaradi zahtevnosti proizvodnje ali strateških razlogov opravljajo glavni del proizvodnih 

procesov doma, del pa jih lahko prenesejo na vstopne trge. Vzroki za to so niţji stroški, niţje 

vstopne omejitve za sestavne dele v primerjavi s končnimi izdelki, izdelek je v ustrezni fazi 

ţivljenjskega cikla ali pa so deli izdelka proizvedeni v različnih delih sveta in jih je zato 

smiselno sestavljati na končnem vstopnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2009, 107). 

 

 

4.5.5 Prevzemi in investicije (naložbe) 

V zadnjih desetih letih so prevzemi in investicije kot oblika neposrednih naloţb najhitreje 

rastoče oblike mednarodnega poslovanja najuspešnejših mednarodno delujočih podjetij, 

predvsem multinacionalk. Ko ima podjetje dovolj kapitala in sredstev in ţeli pridobiti dostop 

do razvitih trţnih poti, uveljavljenih trţnih segmentov, uveljavljene blagovne znamke ali 

imena podjetja ter obenem čim hitreje vstopiti na trg, je smiselno, da poišče podjetje tarčo na 

ciljnem trgu in izvede prevzem. Lahko pa razmišlja tudi o investiciji od začetka, saj se tako 

izogne tudi odpravi ukoreninjenih navad in praks predhodno delujočega podjetja in tako ne 

pride do potencialnih spornih situacij pri razlikah v organizacijskih kulturah in pridobljenih 

normah delovanja v podjetju. Po mnenju nekaterih avtorjev predstavljajo prevzemi iskanje 

bliţnjic in izkoriščanje sistemskih slabosti in moţnosti. Tveganja so bistveno večja, predvsem 

pa sta vprašljivi dolgoročnost obstoja prevzetega podjetja in ohranitev njegovih vitalnih 

funkcij (Makovec Brenčič idr. 2006, 75-76). 

 

Hrastelj (2001 v Makovec Brenčič idr. 2009, 109-110) navaja, da so glavni in odkriti nagibi 

za prevzeme: 

· teţnja po sinergiji na vseh poslovnih področjih, 

· teţnja po povečanju trţnega deleţa, 

· teţnja po izločitvi tekmecev, 

· defenzivnost, 

· davčni razlogi, dopolnitev izdelčnega nabora, dobra ponudba idr., 

· zmanjševanje regionalne odvisnosti ali odvisnosti od tehnologije. 

 

Pri prevzemih je najpomembnejše ustvarjanje sinergij. Osnovni vir sinergije in dobrega 

sodelovanja prevzetega in prevzemnega podjetja je znanje in ne kapital ali trţna moč. 

Današnji prevzemi v večini vendarle temeljijo na: delitvi tveganj in vstopu na nove trge, 

doseganju večjih dobičkov, sinergičnih nagibih, ki zajemajo vsa poslovna področja, in 

defenzivnih nagibih, ki izhajajo iz potreb po hitrem prestrukturiranju. Vzroki neuspešnosti 

prevzemov se skrivajo predvsem v enostranskosti razumevanja prevzemov, pretiranem 

upoštevanju doseţkov iz preteklosti, nedodelanih nagibih in odnosih med podjetji, 

pomanjkanju komunikacije in razprav o vodenju prevzetega podjetja, precenjenosti prevzema, 

premajhnem poznavanju trga, na katerega vstopa prevzemnik itd. (Makovec Brenčič idr. 

2006, 75-77). 
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4.6 Multinacionalna podjetja 

Podjetja, ki doseţejo visoko stopnjo internacionalizacije, imenujemo s skupnim imenom 

večnacionalna ali transnacionalna podjetja (multinacionalke). Relativno majhno število  

večnacionalnih podjetij, med 50.000 in 63.000 s 690.000 njihovih podruţnic, obsega za 65- 

70 % svetovne trgovine. Gre za izjemno pomembno skupino velikih korporacij, ki 

razpolagajo z izredno trţno in finančno močjo, zato je njihov vpliv na trţne aktivnosti in 

razmere zelo signifikanten. Za večnacionalna podjetja je značilna njihova prisotnost z lastnimi 

hčerinskimi podjetji ali drugimi kapitalskimi oblikami na vseh za njih najpomembnejših trgih. 

Na ta način jim je omogočeno planiranje, alociranje in uporaba njihovih sredstev na globalni 

ravni, kar jim prinaša sinergične učinke, ki jih druga podjetja ne morejo doseči (Dubrovski 

2005, 39). 

 

Krašovec (1976, 23) za multinacionalna podjetja pravi, da je multinacionalna kompanija taka 

gospodarska organizacija, katere ekonomska aktivnost je geografsko disperzirana. Najširša 

opredelitev torej zajema »vsako firmo, ki opravlja svoje operacije, industrijske ali na področju 

storitev, vsaj v dveh deţelah«. Slednja opredelitev ne more veljati za vse modele 

multinacionalnih druţb. Te druţbe so zelo raznolike glede svojih organizacijskih oblik, glede 

lastninske strukture, glede prodora v druge deţele itd. Poleg tega se njihove oblike delovanja 

stalno spreminjajo, ker so se pripravljene vedno prilagoditi nastalemu poloţaju. Prav to je ena 

izmed njihovih glavnih prednosti, ena izmed glavnih komponent njihove vitalnosti. 

 

Nekateri avtorji (Makovec Brenčič idr. 2006, 16) definirajo multinacionalno podjetje takole: 

»Podjetje izvaja različne načine in oblike poslovanja na številnih razlikujočih se trgih, 

vključno z različno lastniško strukturo njegovih podruţnic, hčera oz. vezanih podjetij. 

Podjetje ustanavlja lastne enote v tujini z večjo stopnjo samostojnosti in proizvodno funkcijo 

v lastnem imenu, ne le v povezavi z matičnim podjetjem. Pogosto prenaša na tuje trge tudi 

znanje in razvoj.« Dubrovski (2002, 34) pravi, da ima vsako večnacionalno podjetje svoj 

sedeţ v določeni drţavi, kjer so tudi razvita pravila delovanja in kultura, ta pa se potem širi v 

druge enote. Zato je osvojitev svetovnega pogleda menedţerjev na sedeţu podjetja ključnega 

pomena za uspešno mednarodno sodelovanje. 

 

Glavne značilnosti večnacionalnih podjetij so še (Dubrovski 2005, 40): 

· dejavnosti so locirane, kjerkoli je primerno, da bi se omogočila prodaja izdelkov na trgih, 

ki so za podjetje najpomembnejši, ali proizvodnja izdelkov, ki je najcenejša, upoštevajoč 

standarde kakovosti; 

· tehnologija in izdelki se razvijajo v drţavah, ki razpolagajo s potrebnimi veščinami in 

raziskovalno-razvojno infrastrukturo (R&R centri); 

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

manj prosto izmenjujejo med posameznimi enotami glede na vsakokratne potrebe ali 

razvojne cilje. 

 

Večnacionalna podjetja uţivajo še druge prednosti, ki temeljijo na njihovi geografsko 

razpršeni pristnosti in sredstvih (Jurše 1996 v Dubrovski 2005, 40): 

· dostop do širše baze strokovnjakov in menedţerjev ter do znanja povsod po svetu; 

· zmoţnost odzivanja na lokalne posebnosti trgov se povečuje zlasti zaradi neposredne 

prisotnosti in lokalnega znanja menedţerjev iz enot v tujini; 

· neposredna prisotnost v različnih delih sveta povečuje dotok idej za nove izdelke in 

storitve; 
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· kombiniranje znanja in veščin iz različnih delov sveta krepi ključne zmoţnosti 

večnacionalnih podjetij; 

· vse navedene prednosti krepijo časovno odzivnost večnacionalnih podjetij na zahteve trga 

in spremembe v mednarodnem okolju. 

 

Zakaj investirati v tujini in oblikovati lastna multinacionalna podjetja? Odgovor nam ponujata 

avtorja Jaklič in Svetličič (2005, 117-119), ki ugotavljata, da na splošno investirajo podjetja v 

tujini zato, da bi zavarovala ali si zagotovila dodatna trţišča, razširila dostop do virov ali v 

cilju optimizacije svojih globalnih virov in sposobnosti s pomočjo izkoriščanja različnih virov 

in izvajanjem integrirane proizvodnje in trţenja ter da bi okrepila ali svoje strateške prednosti 

dopolnila s tistimi drugih podjetij v tujini. Pri tem jim pomagata dva procesa: 

internacionalizacija ter globalizacija. S pomočjo internacionalizacije lahko podjetja 

zagotovijo ekonomije obsega in sinergij, kar pa je pogoj za nizke cene in s tem 

konkurenčnost. Globalizacija pa je logična posledica rastočega pomena ekonomij obsega in 

sinergij, pa tudi mednarodne trgovine nasploh. Če hočeš biti konkurenčen, moraš v razmerah 

globalizacije proizvajati po najniţjih stroških, torej tam, kjer so le-ti najniţji. »Tekma 

stroškov k dnu«, dnevna zapoved v obdobju globalizacije, sili podjetja, da v dejavnostih, v 

katerih je strošek dela še vedno pomemben, pa tudi v zahtevnejših proizvodnjah in storitvah, 

ki vsebujejo dejavnosti, ki postajajo rutinske, išče najcenejše lokacije na svetu, kjerkoli pač 

so. V nasprotnem primeru jih izrivajo konkurenti. Zato ima podjetje dve alternativi: ali seliti 

delovno intenzivne ali rutinske faze proizvodnje in storitev vse v tujino in s tem ohranjati 

konkurenčnost ter poskusiti »plezati navzgor« po lestvici dodane vrednosti v svoji domači 

lokaciji ali pa bodo prej ali slej soočena s poloţajem, ko tekme podjetja ne bodo več zdrţala 

in bodo morala ukinjati takšno dejavnost. V današnjih razmerah na svetovnem trgu, ko moraš 

biti vse bliţje porabniku, da lahko zadovoljuješ njegove potrebe, ne pa da le prodajaš izdelke 

ali storitve, je to popolnoma nujno. 

 

Ključne teorije, ki se uporabljajo za pojasnjevanje internacionalizacije in globalizacije velikih, 

multinacionalnih podjetij so (Ruzzier in Kesič 2011, 13-14):  

· internalizacijska teorija (teorija transakcijskih stroškov): sloni na dejstvu, da podjetja 

teţijo k razvoju njihovih notranjih trgov, vse dokler so transakcije znotraj podjetij cenejše 

kot trgovanje z zunanjimi subjekti in se nadaljuje do trenutka, ko koristi in stroški 

transakcij na notranjih trgih ne doseţejo mejnih vrednosti. Internalizacija, ki se izvaja 

preko nacionalnih meja, privede do multinacionalnih podjetij. 

· teorija eklektične paradigme: temelji na internalizacijski teoriji in skuša pojasniti različne 

oblike mednarodne proizvodnje oz. izbiro trgov za izvedbo tujih neposrednih investicij. 

Internacionalizacijo določa nastop treh vrst primerjalnih prednosti: nastop lastniških 

prednosti, nastop internalizacijskih prednosti in nastop lokacijskih prednosti. 

· teorija monopolnih prednosti: temelji na predpostavki, da imajo multinacionalna podjetja 

edinstvene prednosti v superiornosti nad domačimi podjetji v ciljnem tujem trgu. Ko tako 

podjetje razvije svoje superiorno znanje, lahko njegove prednosti izkorišča v vseh 

drţavah in to brez dodatnih stroškov v primerjavi z izvajanjem teh aktivnosti na 

domačem trgu. 

 

Poglavje zaključujemo z besedami Hrastelja (1995, 18): »Poslovno uspešna bodo tista podjetja in 

drţave, ki bodo v svoje sisteme, strategije in v politike vgradile merila svetovnega gospodarstva, ne pa 

tiste, ki se jim bodo skušale izogniti.«  

In takšna so tudi multinacionalna podjetja: prilagodljiva in superiorna v vsem, kar počnejo. 

Kljub velikosti multinacionalna podjetja prilagajajo svoje sisteme in strategije glede na merila 

svetovnega gospodarstva in to je tisto, kar jih dela uspešne in konkurenčne. 
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4.7 Tipi podjetij v mednarodnem poslovanju 

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

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

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

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

internacionalizacije, aktivnostih in obsegu mednarodnega poslovanja. Velika podjetja so 

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

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

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

stopnjo, doseţene aktivnosti izvajanja mednarodnega poslovanja in doseţeno stopnjo 

razširjenosti mednarodnega poslovanja lahko opredelimo naslednje vrste podjetij (Ruzzier in 

Kesič 2011, 39-40): 

· začetniki v mednarodnem poslovanju – to so podjetja, ki šele začenjajo s prvimi 

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

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

iščejo potencialne partnerje, ponujajo svoje izdelke in/ali storitve na tujih trgih, občasno 

izvedejo tudi izvozni ali uvozni posel; 

· občasni izvozniki ali uvozniki – to so podjetja, ki so ţe izvedla izvozni ali uvozni posel, 

občasno nastopajo na tujih trgih, kjer ponujajo svoje izdelke/storitve, a nimajo izdelane in 

opredeljene trajne strategije internacionalizacije; 

· preteţni izvozniki ali uvozniki – to so podjetja, ki večji del svoje prodaje ali nabave 

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

· mednarodno podjetje – običajno mednarodno podjetje izvaja enostavnejše načine 

mednarodnega poslovanja na manjšem, omejenem številu tujih trgov. Mednarodno 

podjetje običajno ţe ustanavlja lastne entitete v tujini za podporo mednarodnega 

poslovanja; 

· multinacinalno/večnacionalno/transnacionalno podjetje – podjetje ţe izvaja različne 

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

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

in jih povezuje v smiselne poslovne celote; 

· globalno podjetje – je običajno neposredno prisotno na večini ključnih svetovnih trgih z 

vsemi svojimi najpomembnejšimi aktivnostmi, kjer izvaja vse aktivnosti od 

menedţementa načrtovanja, raziskovanja in razvoja, kreiranja tehnologij in izdelkov itd. 

Globalna podjetja so globalno razvejana in razširjena, stremijo k optimizaciji vseh 

poslovnih procesov v globalnem trţnem okolju in so dokaj centralistično vodena in 

upravljana. 

 

Podjetja, ki najbolj spodbujajo procese globalizacije in internacionalizacije, so 

multinacionalna ali večnacionalna podjetja. Imajo zelo velik vpliv, vključujoč tudi pogajalsko 

moč in moč lobiranja, na številne procese in aktivnosti v mednarodnem poslovanju. 

Multinacionalna podjetja s svojimi podruţnicami in odvisnimi podjetji obsegajo po lastni 

oceni nad 75 % vsega mednarodnega poslovanja. V zadnjih letih se v svetu uveljavljajo tudi 

t.i. nastajajoče multinacionalke, ki delujejo predvsem na medorganizacijskih trgih, kjer 

delujejo predvsem kot pomembni globalni dobavitelji polizdelkov ali izbranih končnih 

izdelkov za nadaljnjo vgradnjo. Vsaka drţava si ţeli imeti in razviti čim večje število 

mednarodno uspešnih in vplivnih podjetij, s katerimi se na svetovnem trţnem prostoru 

uspešno promovira tudi sama drţava in prispeva k njeni večji prepoznavnosti. V svetu imajo 

največ velikih, multinacionalnih podjetij gospodarsko najbolj razvite drţave, kot so ZDA, 

Velika Britanija, Francija in Japonska. Velika podjetja imajo v mednarodnem poslovanju 
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določene značilnosti, hkrati pa imajo pred majhnim in srednje velikim podjetje določene 

prednosti. Najbolj značilne prednosti so (Ruzzier in Kesič 2011, 40-45): 

· velika podjetja imajo večjo pogajalsko moč, moč lobiranja in vplivanja na politično-

zakonodajno-gospodarsko okolje, 

· imajo večjo pogajalsko moč pri ponudbah in sklepanju poslov tako pri potencialnih 

poslovnih partnerjih kot tudi pri finančnih institucijah (bankah), 

· so strukturirana, saj imajo aktivnosti organizirane v določenih poslovnih segmentih, 

· imajo ločeno operativno in strateško načrtovanje in delovanje, kar je pomembno za 

kratkoročno in dolgoročno, strateško poslovanje podjetja, 

· so celovito konkurenčnejša v mednarodnem poslovanju kot manjša in srednje velika 

podjetja, saj imajo večji obseg prodaje, večje trţne deleţe, 

· laţje izvajajo različne načine vstopa na tuje trge, ker imajo večje število zaposlenih, več 

lastnih sredstev itd. 

 

Hkrati imajo velika podjetja v primerjavi z malimi in srednjevelikimi podjetji tudi nekatere 

slabosti, kot so (Ruzzier in Kesič 2011, 44-45): 

· običajno delujejo zelo centralizirano, zato poslovne odločitve in njihova izvedba lahko 

počasnijo, 

· so manj prilagodljiva kot manjša podjetja, 

· teţje spreminjajo svoje poslovne strategije in usmeritve. 

 

Ne samo velika podjetja, tudi mala podjetja se vključujejo v mednarodno poslovanje. Mala 

podjetja so vse bolj prisotna na tujih trgih in sodelujejo v mednarodnih procesih in odnosih, 

saj mednarodna menjava teh podjetij narašča hitreje kot sama proizvodnja in so kot takšna 

»aktivni igralci v mednarodni areni«. Skupen deleţ izvoza malih podjetij je ponekod relativno 

majhen, pri čemer je glavni razlog v vrsti notranjih in zunanjih ovir, kar je razlog, da se velika 

večina malih podjetij v svojih marketinških strategijah osredotoča na ozke segmente ali trţne 

niše, le redko pa na t.i. masovne trge, kjer je odločujoča nizka cena. Vendar se z globalizacijo 

razvijajo tudi mala podjetja, ki s širitvijo trgov zavzemajo poloţaje, ki izvirajo iz osvajanja 

trţnih niš, povečane specializacije dejavnosti, obdelave segmentov, iz prevzemanja 

dejavnosti, opravil ali funkcij, ki jih lahko ceneje in bolje izvedejo kot velika podjetja ipd. Na 

ta način mala podjetja »uporabljajo« večnacionalna podjetja za izvajanje »skupne« globalne 

marketinške strategije, v katero so kot komplementarni igralci samodejno vključeni 

(Dubrovski 2005, 49-50). Ocenjuje se, da je majhnost malih in srednjih podjetij največja hiba 

pri mednarodnih aktivnostih, ker je slednja v večini primerov povezana z razpoloţljivostjo 

virov za delovanje. V primerjavi z večjimi podjetji imajo mala in srednja podjetja tudi 

določene prednosti pri poslovanju na domačem in na tujih trgih. Prednosti malih podjetij so 

(Ruzzier in Kesič 2011, 47): 

· visoki standardi in individualizirani produkti/storitve ob ohranjanju fleksibilne strukturne 

cene, 

· fleksibilnost preko koncentracije odločanja in hiter odzivni čas ter pretok informacij, 

· spontana moţnost prilagajanja spremenjenim trţnim razmeram in potrebam kupcev, 

· zmoţnost obvladovanja prekomerne birokracije, osebna komunikacija. 

 

Glavne slabosti malih podjetij v mednarodnem poslovanju glede na velika podjetja, so 

(Ruzzier in Kesič 2011, 47): 

· pomanjkanje vseh vrst virov, 

· oteţene moţnosti plačila visoko kompetentnih posameznikov in moţnosti kariernih 

napredovanj, 
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· usmeritev menedţementa v dnevne aktivnosti in pomanjkanje strateške usmerjenosti, 

· omejene moţnosti za zbiranje lokalnih informacij. 

 

Ponekod najdemo delitev, ki je precej kvalitativna. Miši so zelo majhna podjetja, ki nastajajo 

zelo hitro, vendar pa tudi zelo hitro izginjajo in skupaj ne prispevajo k naraščanju števila 

delovnih mest. Sloni so velika podjetja, ki v skupnem izgubljajo delovna mesta. Gazele so 

podjetja, ki so v začetku majhna, vendar pa zelo hitro rastejo in tako ustvarjajo večino novih 

delovnih mest. Sposobnost gospodarstva, da raste in zaposluje, je tako precej odvisna od 

sposobnosti gospodarstva, da ustvarja gazele, katerih rast, prebojna moč in povezanost z 

novimi tehnologijami, novimi oblikami konkurence, novimi izdelki in novimi trgi povzročajo, 

da je njihov pomen bistveno večji kot njihovo število oz. deleţ v celotnem številu podjetij 

(Dubrovski 2005, 43-44). 
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5 MANAGEMENT MEDNARODNEGA MARKETINGA 

Širitev trţnih aktivnosti na nova trţišča pogosto nudi najobetavnejšo dolgoročno alternativno 

za dinamično rast podjetja, vendar pa številna podjetja pogosteje iščejo alternativo rasti z 

uvajanjem novih proizvodov za domače trţišče. Razlogov za to je več, najpomembnejše so 

politične in kulturne/jezikovne meje, ki postavljajo psihološke pregrade. Ključni element za 

uspešno delovanje podjetja na tujih trţiščih je prav gotovo sposobnost managementa za 

odkrivanje in prepoznavanje priloţnosti v tujini, analiziranje in razumevanje pravilnega 

načina prilagajanja trţnega spleta zahtevam tujih trţišč. Dejavniki tujega okolja, kot so značaj 

povpraševanja, konkurence in struktura distribucijskih kanalov, se od drţave do drţave 

razlikujejo (Tavčar 1997, 236). 

 

Ješovnik (2001, 4-5) razmišlja, kaj je bistvo trţenja oz. marketinga. Ugotavlja, da je temeljna 

naloga trţenja, da zagotovi proces prilagajanja virov in ciljev podjetja na moţnosti in potrebe 

v širšem okolju. Tako je Ameriška marketinška asociacija definirala trţenje kot: »… proces 

načrtovanja, snovanja idej, proizvodov in storitev, postavljanje primerne cene, promocije in 

distribucije, ki omogoči menjavo in zadovolji cilje posameznika kakor tudi organizacije.« 

Podjetje ne prodaja tistega, kar proizvaja, ampak proizvaja tisto, kar se lahko prodaja. Cilj ni 

več zgolj profit ali zadovoljstvo potrošnika, ampak zadovoljstvo vseh vpletenih interesnih 

skupin. Tako se trţenje smiselno poveţe preko strateškega menedţmenta z ostalimi 

funkcijami podjetja in sčasoma se razvije trţenjska tehnologija, ki jo sestavljajo metode, 

tehnike, sredstva, procedure in izkušnje ali teorija in praksa. 

 

Avtorja Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 18) sta trţenje definirala takole: »Trţenje je 

postopek načrtovanja in izpeljave zamisli, cen, komunikacij ter distribucije idej, izdelkov in storitev v 
postopkih menjav, ki zadovoljujejo posamične cilje in cilje podjetja (organizacij).« 

Definicije trţenja oz. mednarodnega trţenja so si med seboj dokaj podobne. Temeljna razlika 

med lokalnim in mednarodnim trţenjem je predvsem v trţnem okolju, ki je veliko bolj 

kompleksno in manj predvidljivo (Ješovnik 2001, 5). 

 

Osnovna vprašanja trţenja so (Jurše 1997 v Ješovnik 2001, 6): 

· Kaj proizvajati (katere proizvode in storitve)?  

· Za koga proizvajati (kdo so naši odjemalci)? 

· Koliko in kdaj proizvajati (obseg in dinamike proizvodnje)? 

· Kako proizvajati (tehnologija in know-how)? 

· Kje proizvajati (v kateri/katerih drţavah)? 

 

Naloge trţnika so kompleksne, kar še zlasti velja za mednarodnega trţnika, saj so v 

mednarodnem trţenju razlike med širšim in poslovnim okoljem teţje obvladljive, tako da je 

stalno spremljanje sprememb v trţnem okolju podjetja zelo zahtevna dejavnost. Mednarodni 

trţnik mora vzpostaviti skladnost med prednosti podjetja, njegovimi omejenimi zmoţnostmi 

in potrebami tujega trţišča. Proizvodi zagotavljajo potrošnikom izpolnjevanje ţelja, 

pričakovanj in potreb, prav zato pa je izredno pomembno, da mednarodni trţnik oblikuje 

strategijo trţenja v skladu z razmerami v tujem okolju (Ješovnik 2001, 7). 
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5.1 Politika izdelkov za mednarodne trge 

Izdelek oz. storitev ima v marketinškem spletu oz. širšem kontekstu mednarodnega 

poslovanja osrednjo in nosilno vlogo in je hkrati tudi glavni element uspešnega ali 

neuspešnega vstopa in poslovnega delovanja nekega podjetja v mednarodnem trţnem 

prostoru. V sodobni trţenjski literaturi najdemo zelo široko opredelitev pojma izdelek, ki 

pravi, da so izdelki lahko fizični, v obliki storitev, idej, čustev, energije, vse tisto, kar se 

ponudi trţišču, da bi izzvalo pozornost, nakup, potrošnjo, in zadovoljuje neko potrebo ali 

ţeljo (Ruzzier in Kesič 2011, 121; Habjanič in Ušaj 1998, 60). 

 

Proizvod je temeljna sestavina trţne ponudbe ali trţenjskega spleta. Tradicionalna sestava 

trţenjskega spleta obsega »4P«, kar pomeni: proizvod, pogoje, poti in pospeševanje (Tavčar 

1997, 188). 

 

Glede na nastanek in uporabo izdelkov razlikujemo izdelke različne tehnološke, razvojne, 

proizvodne in marketinško-prodajne zahtevnosti. Svetovni potrošniki ne kupujejo skupka 

fizičnih komponent izdelka, ampak predvsem njegovo uporabnost, praktičnost, 

funkcionalnost, zadovoljevanje svojih potreb in predvsem iščejo moţnosti za kakovostno 

reševanje svojih problemov. Zato v sodobnem svetu narašča pomen kakovostne in 

konkurenčne ponudbe, ki jo potrošnikom lahko nudijo posamezni izdelki in storitve na 

svetovnem trgu. Program podjetja tvorijo izdelki, ki jih skupaj imenujemo izdelčni ali 

produktni program ali izdelčni portfelj podjetja. Današnja uspešna podjetja se trudijo, da bi 

svetovnim potrošnikom ponudila čim bolj enkraten, uporaben, funkcionalen, kakovosten,  

tehnološko napreden izdelek, ki naj ima čim višjo dodano in praktično uporabno vrednost ob 

dovolj konkurenčni ceni. Poleg tega je v mednarodnem poslovanju zelo pomembno, da je 

izdelek potrošniku na voljo ob pravem času, na pravem mestu in po ceni, ki so jo svetovni 

potrošniki pripravljeni plačati za tak izdelek. Za mednarodno poslovanje tako velja nujna 

zahteva po nenehnem razvoju in inoviranju, v kar podjetja silijo dinamičnost mednarodnega 

poslovanja in nenehni pritiski konkurence, kar vse vpliva na skrajševanje ţivljenjskega cikla 

izdelka. Zato je pri kreiranju vodenja politike izdelka, ki ţeli uspešno delovati v 

mednarodnem poslovanju, potrebno upoštevati naslednje elemente (Ruzzier in Kesič 2011, 

121-123): 

· ključni so inventivnost, razvoj in inoviranje izdelkov z uporabno in čim višjo dodano 

vrednostjo za kvalitetno zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov,  

· prilagajanje izdelkov funkcionalnim potrebam in zahtevam različnih svetovnih trgov, 

· ustrezna proizvodnja za tuje trge, 

· primerno embaliranje in označevanje izdelkov v skladu z zakonodajo in zahtevami tujih 

trgov, 

· pomemben faktor uspeha v mednarodnem poslovanju sta tudi poreklo in percepcija 

izvora izdelka, 

· kreiranje primerne in odzivne blagovne znamke za izdelek, ki omogoča dovolj visoko 

stopnjo trţne in marketinške prepoznavnosti in povpraševanja na tujih trgih in tudi 

razlikovanje od konkurenčnih izdelkov. 

 

Tehnično uspešni izdelki niso nujno zanimivi za porabnike, kar velja za izdelke široke porabe. 

Po mnenju strokovnjakov je le tretjina tehnično uspešnih izdelkov tudi komercialno zanimiva 

za porabnike (Hrastelj in Makovec 1999, 35). Svetovna podjetja si lahko zagotavljajo razvoj 

in uspešno, mednarodno konkurenčno poslovanje le z uspešnim razvojem, proizvodnjo in 

kakovostno ponudbo takih izdelkov in storitev, ki jih je moţno na svetovnih trgih tudi 

ustrezno prodati. Končni uspeh na svetovnih trgih je odvisen od sposobnosti podjetja, da v 
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največji moţni meri prilagodi funkcionalne in uporabne lastnosti izdelka pričakovanjem 

svetovnih potrošnikov. Slednje je moţno dosegati le z načrtovanjem in oblikovanjem 

primernega marketinškega spleta (Ruzzier in Kesič 2011, 123). 

 

Razlikujemo tri faze poslovnega ciklusa proizvoda (Kenda 2001, 65-67): 

· faza nastanka – v pogojih, kjer obstajajo veliko trţišče, visok narodni dohodek na 

prebivalca, ugodno razmerje cene dela v odnosu do proizvajalnih sredstev, zgrajena 

znanstveno-tehnična infrastruktura in visoka konkurenčnost, bo pripravljenost 

podjetnikov za ta vlaganja v razvoj večja. Pripravljeni bodo odvajati večji deleţ svojega 

dohodka za pripravo novih proizvodov kot podjetja, ki teh pogojev nimajo; 

· faza zrelosti – v tej fazi odpade predvsem tretja prednost izdelka, to je ekskluzivnost. 

Konkurenca bo skušala posnemati proizvodnjo, odkupiti licenco, posnemati prodajno 

akcijo ipd. To je neizbeţen proces. S fazo zrelosti sta torej poleg tradicionalnega pretoka 

blaga sproţena motiv za nakup in prodajo znanja in motiv za izvoz kapitala v 

mednarodnem merilu. Smeri, oblike in vsebina menjave se torej spremenijo; 

· faza standardizacije – v zadnji fazi izgubi proizvod še drugo prednost, to je tehnološko 

izpopolnjenost. Ostaja zgolj še marketing. Kot tehnološko zastaranje proizvoda 

razumemo, da je s posnemanjem, s substitucijo ali pa z razvojem novih proizvodov, ki so 

se v tem času pojavili na trţišču, postal tradicionalen proizvod na trţišču nezanimiv, zato 

neizbeţno odmira. 

 

 

5.2 Blagovne znamke 

Z blagovno oz. storitveno znamko zavarujemo znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen 

razlikovanju blaga in storitev iste ali podobne vrste. Znak, ki lahko postane znamka, je slika, 

risba, beseda, izraz, vinjeta, šifra, kombinacija teh znakov in kombinacija barv (Habjanič in 

Ušaj 1998, 67). 

 

So mnogo več kot zgolj privlačno ime. So pomembno vezivo za druge prvine izdelka ali 

storitve, pomembni del intelektualne lastnine, nimajo ţivljenjske dobe, dostopne so tudi 

srednjim in manjšim podjetjem itd. Za porabnike so znamke hkrati identifikacijske, 

garancijske, zabavljajoče in celo navdušujoče, v zadnjem času celo osebnostne (Hrastelj in 

Makovec 1999, 114). 

 

Blagovna znamka je poleg patentov eden od osnovnih in ključnih elementov industrijske 

lastnine, ki jih podjetja, da bi zagotovila svoje konkurenčne prednosti, ustrezno zavarujejo in 

zaščitijo pri uradih za zaščito industrijske (intelektualne) lastnine in krovni svetovni 

organizaciji WIPO. Uspešna svetovna podjetja dajejo velik pomen vlogi in uveljavljanju 

blagovnih znamk za svoje izdelke, saj uveljavljene blagovne znamke predstavljajo pomembni 

del t.i. neotipljivega trţnega premoţenja nekega podjetja (Ruzzier in Kesič 2011, 128). 

 

Ne glede na motiv internacionalizacije je mednarodno upravljanje blagovnih znamk na 

različnih trgih poseben izziv. Skladno s strategijo podjetja o vstopih na tuje trge se 

internacionalizira tudi trţenje blagovnih znamk. Podjetja običajno najprej upravljajo eno ali 

več blagovnih znamk na domačem trgu. Ko podjetje ne more več dosegati rasti na domačem 

trgu, je podjetje prisiljeno razmišljati o internacionalizaciji poslovanja. Uspeh podjetja, ki 

deluje mednarodno, je, da konsistentno sporoča enako sporočilo o svoji blagovni znamki na 

vse trge, kjer podjetje deluje. Ker ljudje danes veliko potujemo po svetu, je zlasti pomembno, 

da je sporočilnost blagovne znamke povsod po svetu enaka. Največji izziv upravljanja 
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blagovnih znamk na mednarodnih trgih je, da podjetje najde pravo razmerje med 

standardizacijo in potrebno lokalizacijo, da lahko ugodi zahtevam in potrebam potrošnikov na 

posameznem trgu.  Pomembno je tudi upoštevanje kulturnih razlik, poznavanje trenda razvoja 

potrošniških navad in trenda globalnega razvoja telekomunikacij. Potrošniki od mednarodnih 

znamk pričakujejo, da bodo inovativne v svoji kategoriji in najboljše na trgu (Vukovič in 

Kregar Brus 2008, 47-48). 

 

Nova ekonomija 21. stoletja je bistveno spremenila prioritete vodstev in podjetij. Ko danes 

govorimo o trţenju, govorimo pravzaprav o menedţmentu blagovnih znamk, ki jih ima 

podjetje v lasti. Pomen blagovnih znamk se je v zadnjem desetletju izjemno povečal, kar 

pravzaprav določamo potrošniki, saj ne kupujemo izdelkov, temveč blagovne znamke. Tudi 

po ocenah razvoja v bodoče, predvsem pa na hitro razvijajočih se azijskih trgih, bodo lahko 

uspela samo tista podjetja, ki imajo v svojem portfoliu priznane blagovne znamke (Vukovič in 

Kregar Brus 2008). 
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6 SVETOVNA KOZMETIČNA INDUSTRIJA 

Kozmetični izdelki so pomembni potrošniški izdelki z nepogrešljivo vlogo v ţivljenju vseh 

nas: poleg »tradicionalnih« kozmetičnih izdelkov, kot so ličila in parfumi, sodijo sem tudi 

izdelki za osebno nego, npr. izdelki za nego zob, šamponi in mila (Evropska komisija: 

kozmetika 2012). 

 

 

6. 1 »Kozmetična industrija« nekoč 

Danes vemo, da je kozmetika obstajala ţe dolgo pred našim štetjem. Aromatična olja in 

dišave se uporabljajo ţe tisočletja, bile so del verskih obredov in ceremonij v starem Egiptu in 

Grčiji. Rimljani so jih razkošno vlivali v kopeli in fontane ter z njimi mazili celo oroţje. 

Beljenje obraza, ki naj bi poudarilo njegovo obliko, je bila praksa aristokratskih krogov ţe v 

starem Egiptu, obdrţalo pa se je še globoko v devetnajstem stoletju. Ta belila so lahko bila 

tudi smrtonosna. K sreči je 19. stoletje frazo, da je za lepoto treba umreti, omililo in jo 

preoblikovalo v zdravju nekoliko prijazneje. V 90. letih 19. stoletja so se kozmetični misleci 

tistega časa domislili, da bi bilo dobro, če neprijetnih telesnih vonjav, izvirajočih iz postanega  

potu, ne bi le prekrivali z umetnimi dišavami, ampak preprečili njihov nastanek. Mislili so na 

sredstva za preprečevanje potenja – antiperspirante. Prvi antiperspiranti so vsebovali 

aluminijev klorid, ki je draţil koţo. Tega je v prvi polovici 20. stoletja zamenjal aluminijev 

klorhidrat, ki se ga v tovrstnih izdelkih uporablja še danes. V začetku 20. stoletja so se 

pojavile reklame, ki so ţensko prepričevale, da bo z načrtno skrbjo za telo, ki vključuje 

vadbo, primerno prehrano in seveda izdatno uporabo kozmetičnih sredstev, privlačnejša. Z 

velikimi koraki se je razvijala filmska industrija, filmske zvezde pa so postale tudi glavni 

marketinški aduti lepotne industrije in kozmetičnih inovatorjev. Leta 1914 je v Ameriki precej 

prahu dvignilo ličilo Pancake, prvo, ki se ni drobilo in lomilo. Izumil ga je moţakar, poljski 

priseljenec, ki je do tedaj slovel predvsem po izdelavi lasulj za filmske zvezde. Danes velja ta 

moţakar za očeta sodobnega ličenja, genialnega inovatorja, ki je sprva ličila izdeloval le za 

potrebe hollywoodske industrije, kasneje pa na kozmetični trg lansiral  uspešnico za 

uspešnico. Imenoval se je Max Faktor, kasneje preimenovan v Factor. Danes je to ime 

poznano po vsem svetu, je ime kozmetične blagovne znamke, ki je zelo cenjena ter spada med 

pet najboljših kozmetičnih blagovnih znamk v svetu. Ostala znana in pomembna imena 

kozmetične industrije iz zgodnjih let dvajsetega stoletja so še (Vidmar 2006):  

· Helena Rubinstein – izumiteljica maskare in koncepta barvnih pudrov, ki je ideje črpala 

iz francoskega gledališča. »Ni grdih ţensk, so samo lene,« je bila njena priljubljena fraza; 

· Leo Gerstenzang – je leta 1923 izdelal prve ušesne paličice; 

· Eugene Schueller – francoski kemik, ustanovitelj L'Oreala, ki je leta 1907 izdelal prvo 

sintetično barvo za lase; 

· T.L.Williams – dobrohotneţ, ki je leta 1913 za svojo sestro Mabel iz vazelina in oglenega 

prahu izdelal maskaro, da bi ji pomagal osvojiti fanta njenega srca. Dve leti zatem je 

ustanovil podjetje, ki je dobilo ime po kombinaciji imena njegove sestre in besede vazelin 

(ang. vaseline) in nastalo je ime Maybelline. 

 

Prva svetovna vojna je pripomogla k prodoru in povečani porabi kozmetičnih izdelkov. 

Zaradi odsotnosti moških so ţenske postale socialno in ekonomsko bolj neodvisne, kar je 

pomenilo, da so imele več prihranjenega denarja in s tem več kozmetike. Lepotni idealni se 

spreminjajo iz generacije v generacijo. Danes te ideale narekuje lepotna industrija, včasih pa 

jim je nemalokrat tudi sledila. Ob koncu dvajsetih let prejšnjega stoletja so bili npr. 

priljubljeni in privlačni valoviti kodri, kar je naravno obdarjene ţenske postavljalo v prednost. 
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A ne za dolgo; leta 1927 so izumili metodo za trajno kodranje las in naenkrat je polovica 

razvitega sveta lahko popravila svojo prirojeno »pomanjkljivost«. Tudi beljenje je dočakalo 

svoj konec, modna je postala od sonca porjavela koţa. Ta modna smernica, kot še mnogo 

drugih, se je razvila v Hollywoodu, spodbudila pa je razvoj samoporjavitvenih krem. »Krema, 

ki sonce premaga pri njegovi lastni igri,« se je glasilo reklamno sporočilo za enega od teh 

izdelkov. Ta slogan bi bil mogoče uporaben še danes, ko je ena od iger sonca tudi 

povzročanje koţnega raka. Leta 1929, ko se je prvič pojavil, podkrepljen s podobami 

zagorelih filmskih zvezd, pa je pomagal izdatno napolniti mošnjičke proizvajalcem tovrstnih 

izdelkov in kozmetični industriji stopiti še za stopničko višje. V 50. letih je bila večina 

oglasov usmerjenih h kozmetiki, še posebej potem, ko so se nekatere priljubljene radijske 

oddaje uspešno preselile na male ekrane. Reklame so se vrstile, prodaja je rasla in dobički 

kozmetične industrije so segali v nebesne višave. Kolektivni »brainstorming« je rojeval vedno 

nove ideje za izdelke, ki jih je dojemljivo občinstvo reklamnih sporočil seveda zvesto 

kupovalo. Make-up za noge, v 60. letih umetne trepalnice, pa vrnitev k naravi in kozmetični 

izdelki iz naravnih sestavin, negovalna kozmetika, specializacija posameznih področij 

kozmetične znanosti in posledično razvoj specializiranih izdelkov … (Vidmar 2006). 

 

 

6. 2 Kozmetična industrija danes 

Današnji kozmetični trg vodijo inovacije, vključno z novimi barvnimi paletami, postopki za 

različne vrste koţe in edinstvenimi formulami, ki zadovoljujejo različne potrebe. Večina 

kozmetičnih izdelkov ima ţivljenjsko dobo manj kot pet let in proizvajalci vsako leto 

spremenijo 25 % svojih izdelkov. Svoje izdelke morajo neprestano izboljševati, da ostanejo 

na vrhu izredno konkurenčnega trga, saj potrošniki pričakujejo vedno več izbire in večjo 

učinkovitost. Evropska kozmetična industrija je vodilna na svetu in prevladujoč izvoznik 

kozmetike. Predstavlja visoko inovativni sektor in je pomemben delodajalec v Evropi. 

Vpletenost EU zadeva predvsem regulativni okvir za dostop do trga, mednarodne trgovinske 

odnose in regulativno konvergenco, s čimer se zavzema za zagotavljanje najvišje stopnje 

varstva potrošnikov, obenem pa spodbuja inovacije in konkurenčnost tega sektorja (Evropska 

komisija: kozmetika 2012). 

 

Ljudje, ţenske verjetno bolj kot moški, se ţe tisočletja trudijo doseči lepotni ideal, popoln 

videz, iz svoje zunanjosti ţelimo narediti najboljše, kar je mogoče. Pri tem nam pomagajo 

najrazličnejši kozmetični izdelki, bodisi negovalni ali dekorativni. Ker se lepotni ideal 

spreminja iz generacije v generacijo, sta naše iskanje in stremljenje nikoli dokončana zgodba, 

ki zelo buri domišljijo, v tem primeru domišljijo kozmetične industrije, katere nagel razvoj se 

je začel ob koncu 19. stoletja (Vidmar 2006). 

 

Razvoj kozmetične industrije je še danes v vzponu. Letni dohodek prodaje kozmetičnih 

izdelkov je ocenjen na okrog 130 milijard dolarjev (ocenjeno leta 2006), vsako leto pa se 

poveča za pribliţno 2 %. Ne moremo pričakovati, da se bo prodaja v bliţnji prihodnosti 

stabilizirala. Pospešeno se odpirajo novi prodajni trgi, tudi trendi lepotne industrije, na katero 

v zadnjem času vedno bolj vplivajo še zdravstvena priporočila. Vse se nadaljuje, tudi 

zmedenost kupcev, ki se kaţe kot brezglavo kupovanje in preizkušanje različnih izdelkov 

(Vidmar 2006). 
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Slika 1: Sedež podjetja Beiersdorf 
Vir: Beiersdorf 2012. 

 

 

 
 

Slika 2: 100 let L'Oreala 
Vir: L'Oréal Paris 2012b. 
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7 PREUČEVANJE STRATEGIJE IZBRANEGA PODJETJA 

Za svoje diplomsko delo sem si za študijo primera izbrala podjetje L'Oreal, multinacionalno 

podjetje, ki deluje v segmentu kozmetične industrije. L'Oreal, eno največjih podjetij v 

Franciji, je največji svetovni proizvajalec kakovostne kozmetike in parfumov. Skoraj stoletje 

staro podjetje je razširilo svoje poslovanje po celem svetu in ima v lasti ţe 27 najbolj znanih 

blagovnih znamk. Z izbrano in načrtovano strategijo se uspešno soočajo z vsakodnevnimi 

izzivi in dosegajo neverjetne rezultate. Medtem, ko je skoraj ves svet, vsaj večji del Evrope, v 

recesiji, podjetje L'Oreal še vedno ustvarja dobiček in ostaja na samem vrhu. Kako jim to 

uspeva in kakšna je njihova marketinška strategija, pojasnjujemo v naslednjih poglavjih. 

 

 

7.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje L'Oreal je največje kozmetično, multinacionalno podjetje na svetu, s sedeţem v 

Parizu. Vse se je začelo s kemikom Eugènom Schuellerjem, ki je v svoji kuhinji iznašel prvo 

sintetično barvilo za lase. Svoje stanovanje je uporabil za predstavitve svo jih izdelkov 

pariškim frizerjem. Ime podjetja je prevzeto po Schuellerjevi prvi blagovni znamki L'Auréale, 

kar pomeni »sij«. Do leta 1907 je tako patentiral ţe kar nekaj formul svojih izdelkov, leta 

1908 pa ustanovil francosko podjetje, ki je prodajalo neagresivne barve za lase, kar je kasneje 

preraslo v podjetje L'Oreal. Leta 1909 je Schueller dobil minimalno finančno podporo in 

svoje podjetje preselil v večje, štirisobno stanovanje v Rue du Louvre in pričel z 

oglaševanjem svojih izdelkov v časopisu La Coiffure de Paris. Od leta 1910 je Schueller ţe 

izvaţal svoje izdelke v tujino. Le nekaj let kasneje je zaposloval ţe 17 distributerjev, ki so 

izvaţali izdelke L'Oreala po vsem svetu. Ko je uvidel, da imajo tudi izdelki za higieno telesa 

in las velik potencial, je leta 1934 uvedel na trg DOP, prvi šampon za lase, brez milnih 

sestavin. S tem je pričel tudi današnjo L'Orealovo filozofijo proizvodnje visoko tehnoloških 

izdelkov, ki so dostopni širšemu ciljnemu trgu. Podjetje je hitro raslo in se razvijalo. Zaveda l 

se je, da so razvoj in inovacije izdelkov zelo pomembni, zato je ţe od samega začetka velik 

del investicij namenil v razvoj patentov, kar ga je pripeljalo do svetovnega vodje v 

proizvodnji izdelkov za lepoto in higieno telesa. Leta 1974 je večinski lastnik podjetja L'Oréal 

postala znana francoska druţina Bettencourt na čelu z lady Lilian Bettencourt, hčerko Eugena 

Shuellerja (L'Oréal Paris 2010; Fundinguniverse b.l.). Po podatkih iz konca leta 2008 je 

lastništvo L'Oréala razdeljeno tako: druţina Bettencourt je 30,8 % lastnik podjetja, 39,6 % 

lastnine pripada delničarjem, 29,6 % pa pripada podjetju Nestle. Direktor in človek, ki vodi 

podjetje L'Oréal, ţe vse od leta 2006, je Jean-Paul Agon (Fundinguniverse b.l.; Mencej 2011, 

30; L'Oréal Paris 2012b ). Podjetje L'Oréal je sedaj lastnik ţe 27 globalnih blagovnih znamk, 

razdeljeno je na 5 divizij in prisotno na vseh trţnih poteh v več kot 130 drţavah po svetu. V 

letu 2011 je ustvarilo 20,3 milijonov evrov konsolidirane prodaje, zaposlenih je bilo 68.900 

ljudi, patentiranih 613 izdelkov in rast prodaje je bila za 2 % večja kot leta 2010 (Mencej 

2011, 30; L'Oréal Paris 2011). Blagovne znamke so kategorizirane glede na njihov ciljni trg, 

kot je trg široke potrošnje, ki prispeva 55 % k celotni prodaji, trg profesionalne uporabe 

izdelkov (frizerski in kozmetični saloni), ki predstavlja 14 % celotne prodaje, trg luksuznih 

izdelkov predstavlja 25 % celotne prodaje in trg aktivne kozmetike, ki predstavlja 6 % celotne 

prodaje L'Oréala (L'Oréal Paris 2010; Mencej 2011, 31). 

 

Tudi v Sloveniji imamo podruţnico podjetja L'Oréal, in sicer je podjetje L'Oréal Slovenija 

druţba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1997 kot podruţnica francoskega 

kozmetičnega koncerna L'Oréal in je v stoodstotni lasti matičnega podjetja. Registrirana je za 

prodajo in ekskluzivno distribucijo izdelkov za široko potrošnjo in izdelkov za frizerje na 
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slovenskem trgu. V L'Oréal Slovenija je zaposlenih 36 ljudi. Med vsemi L'Oréalovimi 

podruţnicami je, poleg še treh drugih, slovenska podruţnica izjema, saj je običajno, da 

podruţnica sodeluje neposredno z matično hišo v Parizu, v Sloveniji pa je primat prevzela 

avstrijska podruţnica L'Oréal Avstrija, ki je tudi pomagala vzpostaviti celotno organizacijsko 

strukturo. Slednje se izraţa tako v komunikacijski, tehnični in predvsem v strukturi oblasti, ki 

je v avstrijskih rokah (L'Oréal Slovenija 2012a). 

 

Filozofija kozmetičnega podjetja L'Oréal, ki ji sledijo podruţnice na vseh trgih, je pomagati 

moškim in ţenskam po svetu, da se zavejo ţelje po lepoti in popolnoma izrazijo svojo, 

posameznikovo osebnost (L'Oréal Paris 2010; Mencej 2011, 31).  

 

 

7.2 Mednarodno/globalno poslovanje podjetja 

Kot ţe omenjeno, je podjetje L'Oréal globalno multinacionalno podjetje, ki deluje v več kot 

130 drţavah po svetu. V Sloveniji imamo podruţnico podjetja L'Oréal, s sedeţem v Ljubjani, 

kjer delujejo štiri divizije, vodene iz Zagreba. Študentka Tina Mencej (2011, 35) je bila nekaj 

časa zaposlena pri podjetju L'Oréal Slovenija d. o. o. in je na primeru podjetja napisala 

diplomsko nalogo. Uporabila je kvalitativno raziskovalno metodo in se lotila globinskih 

intervjujev, s katerimi je anketirala vodilne managerje iz vseh štirih divizij. Odgovori nam 

dajo pogled ter mnenje zaposlenih podjetja L'Oréal Slovenija, ki je podruţnica 

multinacionalnega podjetja L'Oréal, na globalno delovanje L'Oréala po vsem svetu. 

 

Vsi anketirani iz podjetja L'Oréal Slovenija so se strinjali, da je globalizacija neizogiben in 

pozitiven pojav, predvsem zaradi poenotenih potreb in zahtev končnih kupcev po vsem svetu. 

Kljub temu nekateri poudarjajo, da v kozmetični industriji še vedno obstajajo nepremostljive 

omejitve za popolno globalizacijo. Na primer, globalna ţelja je ţelja po lepoti, vendar pa se 

potrebe razlikujejo glede na tipe las in koţe. Globalno poenotenje kozmetičnih izdelkov se 

ravna po najvišjih standardih Evropske unije in zato zagotavlja večjo in enako varnost ter 

kvaliteto uporabnikom kozmetike po vsem svetu. Poleg tega ima globalno podjetje več 

sredstev, ki jih lahko vloţi v raziskave in razvoj, kar pospešuje nova odkritja, ki niso 

pomembna le za kozmetično industrijo, ampak pomagajo reševati nekatera zdravstvena in 

medicinska vprašanja. Vsi zaposleni podjetja L'Oréal Slovenija so se tudi strinjali, da je 

potrebno in nujno delovati tudi lokalno, saj navsezadnje izdelek uporablja prebivalec 

določene drţave oz. regije, ta prebivalec pa ima različne posebnosti in potrebe. Generalni 

direktor L'Oréala Slovenija izpostavlja, da so prav zaradi poznavanja lokalnih trgov in s tem 

navad ter potreb ljudi organizirani lokalni timi. Njihova naloga je neprestano spremljanje 

lokalnega trga, trendov, potreb, obenem pa morajo globalno strategijo čim bolje prilagoditi 

tem vsakodnevnim spoznanjem. V kozmetiki se lokalni vpliv izraţa predvsem regionalno in 

se najbolje vidi v izboru barv za lase ali odtenkov ličil. Ţenske, ki na primer ţivijo v severni 

Evropi, zaradi različnega tipa koţe izbirajo povsem drugačne odtenke barv za lase in šminke 

kot ţenske juţne Evrope. Večina anketiranih vidi adaptacijo trţenjske strategije na lokalni trg. 

Skoraj vsi sogovorniki so izpostavili problematiko lokalnega jezika oz. adaptacijo 

mednarodne komunikacije lokalnemu trgu. Končnemu uporabniku ţelijo posredovati čim več 

informacij v lokalnem jeziku. Generalni direktor L'Oréala Slovenije trdi, da je mednarodna 

strategija L'Oréala ţe v sami strukturi in organizaciji zasnovana tako, da sledi oţjim ciljnim 

trgom kot le globalnemu. L'Oréal po svetu deluje po regijah (Severna Amerika, Juţna 

Amerika, Evropa, Azija …) ter je znotraj teh regij razdeljen še na nekaj oţjih geografskih 

regij. Kot vodja oddelka za široko potrošnjo ima precej generalni pogled na globalno 

strategijo L'Oréala. Meni, da mednarodno vodstvo daje lokalnim vodjem dovolj prostora za 
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odločitve in vodenje enote tako, da je prilagojeno lokalnemu trgu, ki je odvisno od razvoja 

drţave in zmogljivosti ljudi. Prav tako meni, da globalno strategija obstaja morda le kot okvir, 

znotraj katerega je treba lokalno delovati in se prilagajati (Mencej 2011, 33-36). 

 

Organizacijska struktura L'Oréala je produktna struktura. Prednosti produktne strukture so: 

organizacija je na ta način bolj prilagodljiva in decentralizirana, minimizira teţave z 

deljenjem sredstev prek več funkcijskih področij, hitro odzivanje na spremembe v okolju in 

povečan poudarek na izdelkih ter trgih. Ima tudi svoje slabosti: teţjo koordinacijo med 

različnimi produktnimi linijami, pogosto manjša razvojna in proizvodna učinkovitost, saj se 

določene dejavnosti kljub različnosti proizvodov še vedno podvajajo ali pa neusklajeno 

izvajajo, integracija in standardizacija na ravni podjetja sta zelo oteţeni, saj vsaka produktna 

linija teţi k reševanju predvsem svojih problemov (Bavec in Manzin 2012, 79). Glede na to, 

da podjetje L'Oréal uspešno posluje, pomeni, da imajo prilagodljivo in skrbno načrtovano 

organizacijsko strukturo. Največji organ podjetja predstavlja AGM – The Annual General 

Meeting (angl.), kar v prevodu pomeni letna skupščina delničarjev. Tam se vodilni managerji 

sestanejo vsako leto in pregledajo, kako uspešno je potekalo poslovanje podjetja v preteklem 

letu, kako bi lahko nekatere stvari še izboljšali in odločajo o tem, kako se bo poslovalo tudi v 

prihodnje. Odbor direktorjev (board of directors) pa poroča direktno AGM. Po divizijah oz. 

oddelkih so razdeljeni vodilni managerji, ki vodijo vsak svojo produktno enoto in poročajo 

direktno odboru direktorjev. L'Oréal, kot ţe zapisano, zaposluje več kot 68.900 ljudi, v več 

kot 130 drţavah po celem svetu. Od tega jih je pribliţno 52 % zaposlenih v Evropi, pribliţno 

21 % v Severni Ameriki, 13 % v Aziji, 8 % v Latinski Ameriki in 6 % v preostalih drţavah 

(L'Oréal Paris 2011). 

 

 

 
 

Slika 3: Poslovna stavba L'Oréala 
Vir: L'Oréal Paris 2012b. 

 

L'Oréalova politika upravljanja s človeškimi viri pospešuje zlasti globalizacijo celotne 

skupine. Tako govorijo o mednarodnem rekrutiranju, saj so v preteklih petih letih rekrutirali 
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preko 4.500 managerjev različnih ras in kultur. Zaposlenim v multinacionalki L'Oréal 

ponujajo tudi moţnost hitrega napredovanja in dajejo moţnost tudi mlajši populaciji 

prebivalstva, saj je skoraj polovica direktorjev znotraj skupine mlajših od 40 let. Zlasti pa se 

poudarja pomen trajnega izobraţevanja, zaposleni so se dolţni nenehno izobraţevati in 

izpopolnjevati svoje znanje. Vsi zaposleni se morajo drţati etike poslovanja, ki temelji 

predvsem na zaupanju, spoštovanju, integriteti, spodbujanju in medsebojnem sodelovanju. 

Vsak zaposleni dobi kopijo navodil in etičnih pravil podjetja, ki se jih morajo drţati, z 

namenom, da bi delo potekalo nemoteno, sproščeno in da bi bili zaposleni zadovoljni. 

Podjetje se dobro zaveda, da so zadovoljni zaposleni tudi bolj produktivni. Na spoštovanju in 

obojestranski koristi gradijo tudi dolgotrajne vezi in partnerstva s svojimi strankami in 

dobavitelji (L'Oréal Paris 2011). 

 

L'Oréal sodeluje tudi z različnimi univerzami. Namen tega je oblikovati multikulturne 

skupine povsod po svetu, z visoko potencialnimi in kreativno nadarjenimi študenti, ter jih 

usposobiti za bodoče menedţerke in menedţerje. Na takšen način ţelijo pridobiti največje 

mlade talente, ki so vsekakor bistvenega pomena za prihodnost, ker temelji uspeh v 

prihodnosti prav na njih (L'Oréal Paris 2011). 

 

Podjetje L'Oréal ima 41 lastnih tovarn, kjer izdelujejo svoje izdelke. L'Oréal direktno sodeluje 

s svojimi dobavitelji, kar je zelo pomembno, saj ţelijo, da je trţna pot čim hitrejša ter cenovno 

ugodna. Dobavitelji so ključnega pomena, saj je od njih odvisno, da so potrebni materiali 

dobavljeni ob pravem času in na pravem mestu. Dobavitelji jim priskrbijo predvsem 

materiale, kot so: polimeri, maščobe, naravni materiali, parfumi in vitamini. Ko dobavitelji 

priskrbijo material, se proizvodnja začne v L'Oréalovih tovarnah. Laboratoriji so namenjeni 

za nenehno ustvarjanje in testiranje novih izdelkov, ki se nato ustvarjajo v tovarnah, ko je nek 

nov izdelek tehnološko dovršen in seveda potrjen s strani strokovnjakov. Ko so končni izdelki 

narejeni in ustrezno zapakirani, jih prenesejo v svoja skladišča ali pa naravnost v trgovine, 

supermarkete, parfumerije itd., odvisno od povpraševanja. Svoje dobavitelje dobro preučijo in 

jih izberejo glede na njihovo finančno in tehnično sposobnost, glede na geografsko lokacijo in 

glede na varnost, zdravje ter kvaliteto njihovih materialov. Z izbranimi dobavitelji imajo 

redne sestanke, da ne pride do kakršnih koli napak. Skupaj, L'Oréal in dobavitelji, ustvarijo 

dolgoročno vez oz. partnerstvo, saj imajo na ta način obojestranske koristi. Kot pravita 

Ruzzier in Kesič (2011, 123): »Končni uspeh na svetovnih trgih je odvisen od sposobnosti 

podjetja, da v največji moţni meri prilagodi funkcionalne in uporabne lastnosti izdelka 

pričakovanjem svetovnih potrošnikov. To pa je moţno dosegati le z načrtovanjem in 

oblikovanjem primernega marketinškega spleta«. 

 

Multinacionalno podjetje L'Oréal ima 5 divizij. Te divizije so (L'Oréal Paris 2011): 

· divizija za raziskave in inovacije (the Research and Innovation Division), 

· operacijska divizija (the Operations Division), 

· divizija za ravnanje z ljudmi (the Human Resource Division), 

· administracijska in finančna divizija (the Administration and Finance Division) in 

· komunikacijska, ekološka in razmerje za javnost (the Communication, Sustainability and 

Public Affairs Division). 
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Slika 4: Prodaja po geografskih področjih 
Vir: L'Oréal Paris 2011. 

 

Vsaka divizija ima svojo vlogo v podjetju in vodilnega managerja, ki vodi posamezno divizijo 

in poroča direktorju. Podjetje L'Oréal je razdeljeno tudi na geografske regije, saj tako laţje 

nadzoruje vse svoje podruţnice, ki so znotraj teh regij. Vseh geografskih regij je 6 in so 

razdeljene predvsem na kontinente (L'Oréal Paris 2011): 

· vzhodnoevropska regija, 

· severnoameriška regija, 

· azijsko-pacifiška regija, 

· latinskoameriška regija, 

· zahodnoevropska regija in 

· afriška regija. 

 
 

 
 

Slika 5: Prodaja po kategoriji proizvodov 
Vir: L'Oréal Paris 2011. 

 

Afriška regija je najnovejša regija, saj je bila Afrika zadnji kontinent, na katerega so v 

podjetju začeli izvaţati, nenehno pa raziskujejo in odkrivajo nove trge, da bi še razširili svoja 
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trţišča. Vsaka regija ima svoje tovarne, svoja skladišča, svoje trgovine in supermarkete, samo 

raziskovalni centri niso vsepovsod. L'Oréal ima svoje laboratorije v Franciji, Zdruţenih 

drţavah Amerike, na Japonskem in Kitajskem. Njihovi raziskovalni centri zaposlujejo preko 

2.900 specialistov iz 30 različnih panog, ki vključujejo kemijo, biologijo, medicino, 

psihologijo, fizični kemijo in toksikologijo. Vsako leto v njihovih laboratorijih razvijejo preko 

3.000 novih formul, ki so trţne mednarodno (L'Oréal Paris 2011). 

 

Poleg tega, da je finančno poslovanje podjetja L'Oréal nadvse uspešno, je podjetje predano 

ohranjanju čistega okolja, saj imajo samo v Franciji preko 400 električnih tovornjakov, ki 

zmanjšujejo izpust CO2. S tem so v enem letu zmanjšali za kar 17 % te emisije (L'Oréal Paris 

2011). 

 

 
 

Slika 6: Eden od proizvodovL'Oréala 
Vir: L'Oréal Paris 2012b. 

 

Različne strategije vstopa na tuji trg omogočajo podjetju izkoriščanje različnih priloţnosti, 

podjetje pa se v tem procesu izpostavlja tudi različnim rizikom in nevarnostim. Izbira ustrezne 

strategije vstopa na izbrano tuje trţišče je ključna faza v procesu oblikovanja programa 

trţenja in strategije trţnega delovanja podjetja na izbranem trţišču. V svetu je več kot 200 

drţav in s tem tudi več kot 200 trţišč, podjetje L'Oréal pa prodaja svoje izdelke v več kot 130 

drţavah, kar pomeni, da so morali dobro preučiti mednarodna trţišča in s tem tudi vstope na 

tuje trge ter ubrati prave strategije, saj mora podjetje za doseganje uspeha na mednarodnih 

trţiščih jasno opredeliti svoje cilje, izbrati ustrezne strategije in izoblikovati ustrezne načrte za 

izvedbo izbranih strategij (Jurše 1997, 251-254). Francoska podjetja, med njimi je tudi 

L'Oréal, na slovenskem trgu največkrat nastopajo s kapitalskimi vloţki ali z odprtjem 

podruţnic. Za velika multinacionalna podjetja je namreč značilno, da so registrirana in imajo 

svoj upravljalski sedeţ običajno v eni drţavi, kot ga ima L'Oréal v Franciji, različne aktivnosti 

svojega mednarodnega poslovanja pa v večjem številu drugih drţav sveta. Imajo svoje 

podruţnice, hčerinska podjetja, odvisna podjetja itd., hkrati pa so glavni nosilci tujih 

neposrednih naloţb (Ruzzier in Kesič 2011, 40-42). Izvoz, kot najobičajnejša uveljavljena 

oblika delovanja v mednarodnem okolju, je tudi najbolj uporabljena oblika vstopa na trţišče 
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pri podjetju L'Oréal. Iz njihovih tovarn in skladišč gredo izdelki naravnost v trgovine, 

supermarkete, parfumerije, franšize itd. Gre za neposredne izvoze, saj večinoma vsa večja,  

uspešnejša in bolj internacionalizirana podjetja uporabljajo to obliko izvoza (Ruzzier in Kesič 

2011, 56). Med oblikami neposrednega izvoza pa se posluţuje podjetje L'Oréal predvsem 

naslednjih moţnih oblik: večinoma ustanavljajo sestrska podjetja/podruţnice, ki jih imajo po 

vsem svetu. Kot naslednjo neposredno obliko izvoza uporabljajo tudi poseben izvozni 

oddelek, ker zaradi velikih naročil in količin izvoza na ta način hitreje izvaţajo svoje izdelke. 

Glavna prednost direktnega izvoza, ki sicer povečuje stroške podjetju, je povečan nadzor nad 

vsemi aktivnostmi marketinga, kar lahko vodi k večjemu prometu in dobičku. Celoviti nadzor 

nad marketinškim programom v tujini omogoča proizvajalcu aktivno osredotočanje 

marketinških naporov na tuja trţišča, večji in hitrejši povratni tok informacij iz ciljnega 

trţišča pa mu zagotavlja pomembne in aţurne signale za kvalitetnejše prilagajanje 

posameznih elementov strategije in programa izvoznega trţenja zahtevam tujih trţišč (Jurše 

1997, 262-263). Obstajajo tudi pogodbeni načini vstopa. Strategija L'Oréala je skrbno 

načrtovana, zato so skrbno načrtovani tudi vstopi na tuja trţišča. Od pogodbenega načina 

vstopa uporabljajo večinoma franšize in dajejo licence. Pri licenčnem poslovanju gre za 

sporazum med dajalcem licence in prejemnikom licence za odstop pravic in znanja, ki ima 

določeno vrednost pod določenimi pogoji (Ruzzier in Kesič 2011, 58). L'Oréal je sklenil 

pogodbo s svetovno blagovno znamko Maison Martin Margiela, ki je L'Oréalu dala licenco, 

ki mu omogoča, da za njih  izdelujejo parfume. Mnogo ljudi, ki ţelijo sodelovati s podjetjem 

L'Oréal, predvsem ljudje, ki bi radi odprli frizerske salone in ţelijo uporabljati njihove izdelke 

za lase, odprejo svoje franšize in na tak način tudi promovirajo L'Oréalove izdelke.  

 

Franšizing je sistem trţenja blaga/storitev, ki je zasnovan na tesnem in stalnem sodelovanju 

med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in posameznimi 

franšiziji, pri čemer franšizor svojim franšizijem daje pravico in odgovornost, da poslujejo 

skladno s franšizorjevim konceptom, v tem primeru s konceptom podjetja L'Oréal (Ruzzier in 

Kesič 2011, 58-59). Poznamo še eno obliko vstopa na tuje trge,  in sicer investicijski način 

vstopa na tuje trge, ki vsebuje neposredne investicije in lastništvo določenih objektov v ciljni 

tuji drţavi. Rezultat je novo podjetje, ki v večini primerov vključuje lokalnega partnerja na 

tujem trgu. L'Oréal ima svoje prodajne podruţnice po vsem svetu in skladišča, ki so oblika 

investicijskega načina vstopa na tuje trge. L'Oréal in podjetje Nestle sta sklenila joint venture 

dogovor, kar pomeni deljeno lastništvo premoţenja skupnega podjetja, in nastalo je 

farmacevtsko podjetje Galderma, ki danes zaposluje ţe preko 3.000 ljudi. Ta način vstopa na 

trg so izbrali zato, ker je na ta način potrebno manj investicij in omogoča velik potencial za 

učenje. Kombinacija virov teh dveh podjetij je očitno zagotovila uspeh. Namreč v fazi, ko v 

podjetju izvozni oddelek postane uspešen, se istočasno začnejo problemi višanja stroškov, 

kulturne in časovne bariere.Vse to pa zmanjšuje konkurenčnost podjetja na trgu, zato se v tej 

fazi podjetja odločajo, da ustanovijo lastno pisarno v tuji drţavi. Včasih podjetje kupi tudi 

drugo podjetje  ali pa si deli lastništvo, kot v primeru L'Oréala in Nestla, da si pridobi 

prednost na osnovi ţe vzpostavljenih odnosov, prostora na prodajnih policah, lokalni 

proizvodnji in kadrih. Takšna pisarna je odgovorna sedeţu podjetja, marketing mix odločitve 

se izvedejo vzajemno oz. ob upoštevanju lokalnega kadra, ki najbolje pozna trg (Ruzzier in 

Kesič 2011, 62-63; Jurše 1997, 280; Vukovič in Kregar Brus 2008, 26-27). 
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Tabela 4: Poslovanje podjetja L'Oréal v letu 2011 

 
 Podatki na dan 31. december 2011 

  Rast 

 v mio € Like-for-like Reported 

Po operativnih oddelkih    

Profesionalni produkti 2.813,8 2,5 % 3,6 % 

Potrošniški produkti 9.835,2 4,5 % 3,2 % 

L’Oréalov luksuzni program 4.800,1 8,2 % 6,5 % 

Aktivna kozmetika 1.421,7 3,2 % 2,6 % 

Kozmetika skupaj 18.870,8 5,0 % 4,0 % 

Po geografskih področjih    

Zahodna Evropa 7.246,6 0,6 % 0,9 % 

Severna Amerika 4.406,2 5,5 % 2,7 % 

Novi trgi, od tega: 7.218,0 9,5 % 8,3 % 

- Azija, Pacifik 3.619,5 13,0 % 13,4 % 

- Vzhodna Evropa 1.336,9 -2,8 % -4,4 % 

- Latinska Amerika 1.680,9 13,2 % 10,8 % 

- Afrika, Bliţnji vzhod 580,7 10,5 % 4,1 % 

Kozmetika skupaj 18.870,8 5,0 % 4,0 % 

Body Shop 767,6 4,2 % 1,7 % 

Dermatologija 704,7 8,4 % 17,1 % 

Skupina skupaj 20.343,1 5,1 % 4,3 % 

 
Vir: L’Oréal Paris 2011. 

 

Lokacije L'Oréalovih trgovin so izrednega pomena. Njihove trgovine in njihovi izdelki v 

trgovinah in supermarketih morajo stati na najboljših lokacijah, na največjih nakupovalnih 

ulicah in središčih, kjer kupce pričakajo prijazne trgovke, ki kupcem z veseljem svetujejo 

glede nakupa izdelkov. Prodaja izdelkov se je iz leta 2010 na leto 2011 povečala za 0,5 %, iz 

15,7 % na 16,2 %, kar je zelo uspešno, saj v teh kriznih gospodarskih časih večino podjetij 

posluje z izgubo ali zapirajo podjetja. Pri podjetju L'Oréal pa pričakujejo v naslednjih letih še 

večji % prodaje in še več dobička. Prihodnost vidijo predvsem v azijskih trgih, kjer ţe imajo 

svoje trgovine, vendar jih nameravajo še povečati. Prizadevajo si, da bi predvsem v teh 

azijskih predelih zaposlili čim več revnih ljudi in jim s sluţbo ter raznimi dobrodelnimi 

akcijami tudi pomagali, saj je skrb za ljudi ena od prioritetnih načel podjetja. 

 

Kot vodilni v svetu na področju lepote ţeli L'Oréal ostati pionir na področju tehnološko 

naprednih inovacij in evaluacij, hkrati pa biti tudi zgled druţbeno odgovornega podjetja. 

L'Oréal je zato leta 2011 odprl v francoskem Gerlandu »L'Oréalov Predictive Evaluation 

Center«, center za raziskave in proizvodnjo, ki je namenjen oceni verjetnostni varnosti in 

učinkovitosti kozmetičnih sestavin in končnih izdelkov. Center je plod 30-letnih raziskav in 

investicij ter kot tak odraţa L'Oréalovo vizijo prihodnosti evaluacije (L'Oréal Paris 2011). 
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7.3 Preučitev marketinške strategije 

Vse blagovne znamke, kar 27 jih je, sledijo skupni strategiji podjetja, ki temelji na zdravih, 

učinkovitih, lahko dobavljivih izdelkih, med katerimi se bo našlo nekaj za vsakega kupca ne 

glede na polt in starost. Z namenom, da bi zadovoljili potrebe vseh kupcev, je skupina L'Oréal 

oblikovala specifične izdelke, ki so primerni za vsak distribucijski kanal (L'Oréal Paris 2011): 

· široka potrošnja (Consumer products), 

· luksuzni izdelki (Luxury products), 

· profesionalni izdelki (Professional products), 

· aktivna kozmetika (Active cosmetics), 

· nega za telo (The body shop). 

 

Med široko potrošniške izdelke spadajo naslednje blagovne znamke: L'Oréal Paris, Garnier, 

Maybelline New York, Softsheen-Carson, Club des créateurs de béaute in Essie. Med najbolj 

prodajanimi in pomembnimi blagovnimi znamkami izmed potrošniških izdelkov je zagotovo 

L'Oréal Paris, ki nosi tudi ime podjetja. L'Oréal Paris je prestiţna in glamurozna blagovna 

znamka, ki je dostopna vsem ţenskam, ki ţelijo najboljše iz sveta lepote. Je tudi pionirska 

znamka za moške, ki ţelijo skrbeti za svoj videz in telo. L'Oréal Paris je blagovna znamka, ki 

pokriva vse strani lepote in je znamka za izdelke za telo, make-up, barve za lase, nege za lase, 

itd. Najlepše ţenske sveta, kot so Jennifer Lopez, Laetitia Casta, Beyonce Knowles, Gwen 

Stefani in še mnoge druge,  so posodile obraz tej blagovni znamki. Pri potrošniških izdelkih bi 

omenila še blagovno znamko Garnier, ki je najbolj prodajana kozmetična blagovna znamka 

na svetu. Ţe od leta 1915 ta znamka navdihuje ţenske po vsem svetu s sloganom: »Mogoče je 

rojena s tem, mogoče je Maybelline!« Kozmetična znamka Maybelline je kot prva na svetu, 

leta 1917, predstavila ameriškemu trţišču moderno maskaro za oči in se s tem zapisala v 

zgodovino. Blagovna znamka je dosegljiva v več kot 129 drţavah po svetu in je kombinacija 

tehnološke naprednosti in modnih trendov, kar ji zagotavlja prvo mesto kot najbolje prodajana 

kozmetična blagovna znamka. Divizija za široko potrošnjo obsega vse blagovne znamke, ki 

so distribuirane v market-verigah in skozi katere je L'Oréalova kakovost dosegljiva vsem 

potrošnikom. Prodaja potrošniških izdelkov se je v enem letu iz leta 2010 na 2011 povečala za 

3,2 % (L'Oréal Paris 2012b). 

 

Med profesionalne izdelke spadajo naslednje blagovne znamke: Redken, Kérastase, Matrix, 

Pureology, Shu Uemura Art of hair, Mizani in Keraskin Esthetics. L'Oréal Professionnel 

razvija frizersko profesijo po celem svetu. Ključ uspeha je v sodelovanju s frizerji in v 

podpori frizerjev pri razvijanju njihovega talenta in širjenju njihovega znanja ter poslovanja. 

Sanje frizerjev L'Oréal Professionnel pomaga doseči z izvajanjem izobraţevalnih seminarjev, 

ki obsegajo različne tematike. Keraskin Esthetics, sestrska znamka luksuzne znamke za 

negovanje las Kerastase, pa je linija za negovanje obraza, ki so ga naredili in izpopolnili 

najboljši strokovnjaki za poznavanje koţe v laboratorijih, in je tudi draţji od negovalnih krem 

in serumov potrošniških izdelkov. Skupina je naklonjena frizerskim salonom ţe več kot 90 

let. Ta divizija je vodilna na svetovnem trgu, saj ponuja posebne lasne izdelke, ki jih 

uporabljajo in tudi ekskluzivno prodajajo frizerji v svojih frizerskih salonih. Prodaja 

profesionalnih izdelkov se je v enem letu iz leta 2010 na 2011 povečala za 3,6 % (L'Oréal 

Paris 2011). 

 

Med luksuzne izdelke štejemo naslednje blagovne znamke: Giorgio Armani, YSL Beauté, 

Biotherm, Kiehl's, Ralph Lauren, Shu Uemure, Cacharel, Helena Rubinstein, Diesel, 

Viktor&Rolf, Stella Mccartney, Maison Martin in Yue Sai. To so znane, ţe uveljavljene, 

blagovne znamke, ki so pod določenimi pogoji odstopile svoje ime L'Oréalu, da je za njih 
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naredil razne izdelke. Distribucija luksuznih izdelkov je izbrana, saj se izdelke lahko kupi le v 

določenih veleblagovnicah, parfumerijah, Dutty-Free trgovinah in specializiranih spletnih 

trgovinah. Prodaja luksuznih izdelkov se je v enem letu iz leta 2010 na 2011 povečala za 6,5 

% (L'Oréal Paris 2011). 

 

Med aktivne izdelke štejemo naslednje blagovne znamke: Vichy, La Roche Posay, 

Skinceuticals, Innéov, Roger&Gallet in Sanoflore. Izdelki, ki so namenjeni prodaji v lekarnah 

in posebnih, zdravstvu namenjenih, prodajalnah. Ta divizija izdelkov je številka ena na svetu 

v dermokozmetiki, saj so te blagovne znamke, ki tvorijo to divizijo aktivne kozmetike, tesno 

povezane s profesionalci za zdravje, dermatologi, pediatri in doktorji, ki prakticirajo estetsko 

medicino. Prodaja aktivnih izdelkov se je iz leta 2010 na 2011 v enem letu povečala za 2,6 % 

(L'Oréal Paris 2011). 

 

Zadnja divizija izdelkov, The Body Shop,vsebuje visoko kvalitetne, lepotne izdelke. L'Oréal 

je prevzel to blagovnico z lepotnimi izdelki leta 2006 in je še razširil ponudbo kozmetičnih 

izdelkov, vključno s sončnimi kremami Ambre Solaire in šminkami Lancome. Pod 

L'Oréalovim vodstvom ima sedaj The Body Shop blagovnica v več kot 53 drţavah več kot 

2.000 blagovnic in uspešno posluje. Njihova prodaja se je iz leta 2010 na 2011 povečala za 

4,2 % (L'Oréal Paris 2011). 

 

Poleg teh štirih divizij izdelkov, ki so dosegljivi v trgovinah, parfumerijah, lekarnah, 

veleblagovnicah, itd., pa se lahko L'Oréalove izdelke naroči tudi preko interneta ali se 

naročijo po pošti. Preko interneta se dobijo izdelki iz kataloga »Club des Créateurs de 

Beauté« in so distribuirani v ZDA, Nemčiji in Franciji. Naročanje po pošti je moţno preko 

naročila iz kataloga »Créateurs de Beauté«. Pri obeh je potrebno plačati izdelek po ceni iz 

kataloga in še poštnino (L'Oréal Paris 2011). 

 

Podjetje L'Oréal Paris je tudi glavni sponzor festivala v Cannesu ţe 15 let. Vsako leto L'Oréal 

Paris pošlje svojega ambasadorja, da v njihovem imenu stopa po rdeči preprogi. Letošnje leto 

2012 je zastopala L'Oréal ambasadorka iz jugovzhodne Azije, Dian Sastrowardoyo, ki je 

prvič stopila na rdečo preprogo. Na festivalu so predstavili novo kolekcijo Cannes Electric, 

narejeno posebej za Cannesov filmski festival 2012, ki je takšna, kot je tema kolekcije, polna 

»električnih« barv. Partnerstvo se je razvilo iz prave ljubezni do filma in spoštovanja 

ustvarjalnosti, ki je temeljna vrednota L'Oréala. V času zadnjega festivala je skupina 25 

strokovnjakov za ličenje opravila 1400 ličenj za 600 oseb. Slednje je dobra promocija za vse 

ljudi po svetu, ki si festival ogledajo v ţivo ali preko televizijskih ekranov.  

 

Podjetje L'Oréal je trţno naravnano k potrošnikom. Kaj pomeni naravnanost podjetja k 

potrošnikom? Takšno podjetje razume, da obstaja razlika med fizičnimi proizvodi, o katerih 

govorijo tehnologi/inţenirji, in med proizvodi, ki jih ţelijo potrošniki. Naloga trţenja in vseh 

funkcij v podjetju mora biti podrejena k cilju – zadovoljnemu potrošniku. L'Oréal se trudi 

ponuditi optimalen izdelek, ki ustreza njihovim ciljnim potrošnikom. L'Oréalov cilj je, da 

njihovi potrošniki ne kupijo njihov proizvod/blagovno znamko samo enkrat, ampak da 

izvedejo ponovni nakup. In tako delovanje podjetja je pot do trţne uspešnosti podjetja 

(Vukovič in Kregar Brus 2008, 28). Z dobro zaznavnimi in učinkovito upravljanimi 

blagovnimi znamkami lahko podjetje doseţe velik ugled, ki povečuje zaupanje potrošnikov 

ter zagotovi preteţen vir zasluţka podjetja. Vrednost kapitala blagovne znamke omogoča 

podjetju tudi laţji izhod iz krize poslovanja, ki lahko nastane v teţavnih razmerah (Vukovič in 

Kregar Brus 2008, 61). Vrednost blagovne znamke L'Oréal je zelo velika in prepoznavna po 

vsem svetu. Podjetje veliko pozornosti nameni oglaševanju blagovne znamke ter njihovih 
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izdelkov. V oglasih za njihove izdelke nastopajo znani in slavni obrazi iz sveta blišča. Med 

zadnjimi so to Freida Pinto, Evangeline Lilly, Elizabeth Banks, Penelope Cruz, Beyonce 

Knowles, Gwen Stefani, Cindy Crawford, Jane Fonda, Eva Longoria in še mnogo drugih, ki 

so ţe kdaj na glas povedale L'Oréalov znani oglasni slogan »ker se cenim«. Takšna strategija 

oglaševanja privabi mnogo ljudi, ki jih navdušujejo ti zvezdniki (MMC RTV SLO 2009). 

 

Podjetje L'Oréal je v letu 2011 investiralo 33,208.098 € v (L'Oréal Paris 2011): 

· fundacijo: 8,140.848 €, 

· korporacijo: 11,221.376 €, 

· blagovne znamke: 13,845.874 €. 

 

Kot vidimo, podjetje v oglaševanje vlaga velika sredstva, saj so za oglaševanje namenili 

največ prihodkov. Njihovi oglasi se nenehno predvajajo po televiziji na različnih kanalih, kjer 

nastopajo mnoge zvezdnice, ki so »posodile« svoj obraz. Korist je tako obojestranska: gre za 

korist prepoznavnosti zvezdniških oseb in korist prepoznavnosti izdelkov. Izdelki so tako bolj 

mamljivi za nas, »navadne potrošniške«, ki si ţelimo takega videza, kot ga imajo zvezdnice 

na televizijskih oglasih. 

 

Leto 2011 je bilo vsekakor zelo pozitivno in uspešno za podjetje L'Oréal. Prodaja izdelkov je 

zrasla na 20,34 milijard evrov, kar je za 5,7 % več kot leto prej. L'Oréal ima sicer kar 

konstantno prodajo od leta 2002, saj se % prodaje od takrat giblje vedno okoli 5 %; enkrat 

več, drugič malo manj. Vsekakor so zasluţili prvo mesto v kozmetični industriji, saj so daleč 

pred vsemi tekmeci. Rasel pa ni le dobiček, ampak tudi njihove delnice, ki so zrasle za 2 €, 

njihova cena leta 2011 je znašala 80,70 € (L'Oréal Paris 2011). 

 

 
 

Slika 7: Oglaševanje L'Oreala 
L'Oréal Paris 2012b. 
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V letu 2011 se je še posebej izkazalo 5 drţav, ki prodajajo L'Oréalove izdelke. Na Kitajskem 

so zabeleţili 18 % rast, saj je njihov trg zelo dinamičen, L'Oréalove blagovne znamke so zelo 

napredovale. Prodaja se je povečala zlasti v veleblagovnicah in supermarketih z blagovnima 

znamkama Maybelline New York in Garnier in v distribucijskih trgovinah z blagovno 

znamko Lancome. Tudi v Mehiki je bilo leto 2011 dobro leto. Z 11,6 % zabeleţeno rastjo je 

prevladovala znamka Maybelline New York, skupaj z znamkama L'Oréal Paris in Garnier, 

aktivna kozmetika, zahvaljujoč znamkama Vichy in La Roche Posay pa je imela enako rast 

kot leto prej. V Zdruţenih drţavah Amerike je znamka L'Oréal rasla hitreje kot trţišče samo 

(cona), z rastjo 5,6 %. Vse divizije, razen The Body Shop, so imele močno rast, najboljša 

prodajana znamka pa je bila Maybelline New York. Uspešno leto 2011 je imela tudi Francija, 

ki je zagotovila 2,6 % rast v vseh divizijah izdelkov. Leto je bilo uspešno za blagovne znamke 

Kerastase, L'Oréal Paris, Kiehl's in  znamko Diesel, ki je uspešno lansirala na trg svojo novo 

dišavo Loverdose. Zadnja med petimi najbolj uspešnimi drţavami v letu 2011, Turčija, je 

dosegla kar 27,8 % rast z divizijo široke potrošnje in uspešno lansirala na trg znamko 

Maybelline New York. Dobro so se prodajale tudi dišave: Armani Code Sport, Loverdose in 

Fuel For Life Denim (L'Oréal Paris 2011). 

 

Svoje izdelke L'Oréal prilagaja tudi glede na kulturo, raso in polt. Formule v raznih izdelkih 

se razlikujejo glede na te tri determinante, saj vsaka polt oz. rasa potrebuje drugačno nego in 

oskrbo koţe ter las. Zato je podjetje L'Oréal izdelalo ţe kar nekaj izdelkov, ki so narejeni 

posebej za določeno raso oz. drţavo. Nekaj izmed teh izdelkov: BB Cream (Juţna Koreja),  

Color Naturals (Srednji Vzhod), Fructis Shampoo&Oil (Indija), Baby lips (Kitajska) in Elseve 

total repair 5 (Brazilija). Načelo podjetja je tudi »drugačnost«, saj ţelijo poskrbeti za ljudi po 

vsem svetu, ne glede na raso in tip koţe, zato so izdelki L'Oréal cenjeni vsepovsod  in znova 

ter znova dokazujejo, da so številka ena v svetu kozmetične industrije (L'Oréal Paris 2011). 

 

Cene L'Oréalovih izdelkov so zelo različne, razlikujejo se po divizijah in po izdelkih. 

Najcenejši so izdelki široke potrošnje, ki so večinoma dostopni širši mnoţici ljudi in jih 

najdemo v raznih veleblagovnicah ipd. Draţji so luksuzni izdelki, ki jih najdemo predvsem v 

parfumerijah, aktivna kozmetika, ki jo najdemo v lekarnah ipd. in profesionalni izdelki, ki jih 

najdemo v frizerskih salonih. The Body Shop izdelki so večinoma tudi dostopni širši mnoţici 

ljudi, vendar so nekateri izdelki zelo dragi, najdemo pa trgovine s temi izdelki po vseh večjih 

prestolnicah in znanih modnih ulicah. Vsi izdelki imajo večinoma enako ceno po vsem svetu, 

edino v Duty-Free (brezcarinskih) trgovinah, ki jih lahko najdemo na letališčih in v 

pristaniščih, so cenejši, ker zanje ne plačate davka (L'Oréal Paris 2011). 

 

Njihove svetovno priznane raziskovalne skupine uporabljajo najnovejša znanstvena odkritja 

na visoki ravni znanstvene inovativnosti za razvoj edinstvenih naprednih in varnih izdelkov, 

ki so lahko dojemljivi in enostavni za uporabo: njihova naloga je, da vsem omogočijo 

dostopnost teh znanstvenih novosti. Glede na to, da so vodilno podjetje na svojem področju, 

je njihov cilj priskrbeti čim večjo izbiro izdelkov, ki je rezultat dragocenosti in raznolikosti 

sveta, v katerem ţivimo. Njihove luksuzne embalaţe izdelkov, visoki standardi kakovosti 

njihovih tovarn in inovativni koncepti njihovih prodajnih mest so izraz njihove vizije lepote in 

odličnosti, ki je dostopna vsem. Njihovo dolgoletno partnerstvo s festivalom v Cannesu, ki je 

najprestiţnejši filmski festival na svetu, kot tudi sodelovanja na t.i. fashion weeks (sln. tedni 

mode) v velikih prestolnicah, kaţeta na njihovo ljubezen do ustvarjalnosti in kulture (L'Oréal 

Slovenija 2012b). 
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7.4. Primerjava L'Oréala z drugim najbolj uspešnim kozmetičnim podjetjem Beirsdorf 

Podjetji L'Oréal in Beiersdorf sta veliki multinacionalki, ki poslujeta v segmentu kozmetične 

industrije. Obe multinacionalki sta vodilni na svojem področju, saj posedujeta blagovne 

znamke, ki so vodilne v svetu. Preučevani podjetji sta ţe kmalu po odprtju prve trgovine 

začeli razmišljati o internacionalizaciji podjetja, saj sta se zavedali, da je v mednarodni širitvi 

prihodnost in da tuji trgi ponujajo še veliko potencialnih moţnosti za nadaljnjo rast. Sta 

močno internacionalizirani podjetji, ki imata svoje podruţnice po vsem svetu in ţelita širiti 

svoje poslovanje tudi v prihodnosti ter še naprej zadovoljevati svoje potrošnike. V 

nadaljevanju svoje diplomske naloge bom primerjala podjetje L'Oréal s podjetjem Beiersdorf 

in skušala ugotoviti, kakšne so njune skupne točke in katere so njune razlike ter v čem je 

skrivnost njunega poslovnega uspeha (L'Oréal Paris 2011, Beiersdorf 2011). 

 

Ker sem zgodovino L'Oréala ţe predstavila, bom na kratko predstavila še zgodovino 

Beiersdorfa in kako se je podjetje internacionaliziralo na tuje trge. Leta 1880 je mladi 

farmacevt dr. Oscar Troplowitz kupil laboratorij Paula C. Beiersdorfa. Nastalo je podjetje 

Beiersdorf, ki nosi ime znanstvenika, s katerim se je vse skupaj začelo. Profesor Paul Gerson 

Unna, ki je delal z Beiersdorfom ţe od samega začetka, je ljudi opozoril na Beiersdorfove 

izdelke, ko jih je opisal v svojih znanstvenih delih. Izdelki so se kmalu izkazali za zelo 

uspešne, vedno več ljudi jih je kupovalo in obseg naročil se je večal. Takrat je bilo v podjetju 

zaposlenih 8 ljudi. Doktor Troplowitz je hitro prepoznal potencial Beiersdorfovih izdelkov in 

se odločil, da bo razširil poslovanje podjetja tudi na mednarodne trge. V naslednjih 20-ih letih 

je bilo podjetje prisotno na vseh kontinentih sveta. Danes ima podjetje Beiersdorf okoli 

18.000 zaposlenih in preko 150 podruţnic. Njihove najbolj internacionalizirane in poznane 

blagovne znamke so: Nivea, Eucerin in La Prairie. Na trgu ponujajo tudi druge blagovne 

znamke, kot so: Labello, deodorant 8x4, Hansaplast in tesa, ki se prav tako poznane ljudem 

po vsem svetu in se zelo dobro prodajajo (L'Oréal Paris 2011, Beiersdorf 2011). 

 

 
 

Slika 8: Labello 
Vir: Beiersdorf 2012. 
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Kot L'Oréal ima tudi Beiersdorf več kot stoletno tradicijo poslovanja. Obema je skupno, da je 

poslovanje obeh podjetij prisotno na vseh kontinentih sveta, razen na Antarktiki. L'Oréal ima 

sedeţ podjetja v Franciji, Beiersdorf pa v Hamburgu v Nemčiji, obe podjetji pa imata tudi 

prav tam največ podruţnic in zaposlenih. Obe imata močno organizacijsko kulturo in 

centralizirano vodenje, saj so pri obeh temeljne funkcije skoncentrirane na sedeţu podjetja. 

L'Oréalova zgodba se je pričela leta 1907 v Parizu, ko je njen ustanovitelj Eugéne Schueller 

iznašel prvo sintetično barvo za lase. Leta 1912 je podjetje razširilo svoje poslovanje in 

odprlo svoja podjetja tudi v Avstriji, na Nizozemskem in v Italiji. Do leta 1920 so bili 

L'Oréalovi izdelki na voljo v 17 drţavah, tudi v ZDA, Braziliji, Čilu, Peruju, Ekvadorju, 

Boliviji in v Sovjetski uniji ter daleč na vzhodu.  

 

Beiersdorfova zgodba se je pričela v nemškem Hamburgu, kjer je iz laboratorija zraslo 

podjetje Beiersdorf, uradno šele sicer leta 1882, sicer pa je laboratorij deloval ţe od leta 1880. 

Leta 1892 je Beiersdorf ustanovil svojo prvo tovarno v Eimsbüttlu, kjer stoji še danes in kjer 

je narejen glavni deleţ proizvodov. Internacionalizacijo podjetja je Beiersdorf začel leta 1893, 

ko je podjetje podpisalo pogodbo z ameriško prodajno druţbo Lehn&Fink. V naslednjih 20-ih 

letih so bile Beiersdorfove podruţnice in glavne pisarne prisotne na vseh kontinentih sveta. 

Internacionalizacija se je začela z novima kozmetičnima znamkama, kot sta Nivea in Labello, 

zaostajali pa nista niti znamki Leukoplast in Hansaplast. Med letoma 1920 in 1930 se je 

internacionalizacija poslovanja še razširila in povpraševanje naraslo. Čeprav je Beiersdorf 

nastal prej kot L'Oréal, sta se obe podjetji mednarodno internacionalizirali skoraj istočasno, 

saj sta obe okoli leta 1920 razširili svoje poslovanje na skoraj vse kontinente in pribliţno v 

iste drţave. Poslovanje obeh deluje zelo podobno, vendar je tudi nekaj razlik. L'Oréal je v 

začetku svojega poslovanja, to je bilo med letoma 1920 in 1940, razširil svoje poslovanje tako 

na nacionalni ravni kot na internacionalni ravni. Leta 1920 je bilo v Parizu okoli 40.000 

frizerskih salonov in večino salonov je oskrboval L'Oréal s svojimi frizerskimi izdelki. 

L'Oréal je na začetku svoje kariere izdeloval samo izdelke za lase, nato pa izdelke za 

sončenje, izdelke za nego telesa, parfume in kozmetične izdelke. Beiersdorf pa je poleg 

Nivee, Labelle, deodoranta 8x4, Hansaplasta, Leukoplasta začel izdelovati tudi samolepilne 

trakove in podobne stvari, s svojim hčerinskim podjetjem Tesa, ki ga je Beiersdorf prevzel 

mnogo kasneje, ko je bilo podjetje ţe znano. Pri obeh podjetjih sem zaznala močno 

nacionalno podporo njunim blagovnim znamkam, saj tako v Nemčiji kot v Parizu ljudje 

močno podpirajo podjetji in njune blagovne znamke, jih kupujejo in na ta način dokazujejo 

podporo svojima nacionalnima podjetjema (L'Oréal Paris 2011, Beiersdorf 2011). 

 

L'Oréal je večinoma vstopal na tuje trge s prevzemi podjetij, z zdruţenji podjetij, največ pa z 

odpiranjem lastnih trgovin oziroma t.i. lastnimi podruţnicami. Beiersdorf pa je razen 

prevzema podjetja Tesa vstopal na trge večinoma z lastnimi podruţnicami. L'Oréalova 

struktura podjetja ostaja z leti skoraj enaka, le število podruţnic, tovarn in ostalih poslovnih 

stavb se skozi leta spreminja. Podjetje ima 147 produkcijskih in distribucijskih podruţnic po 

vsem svetu in vse so razdeljene na 5 divizij. Le raziskovalni in razvojni centri ter kontrola 

managementa je centralizirana v Parizu, kjer je sedeţ podjetja. Poleg tega ima L'Oréal 41 

lastnih tovarn, veliko laboratorijev ter raziskovalnih centrov ipd. V celotni multinacionalki je 

zaposlenih preko 68.900 ljudi, Beiersdorf pa zaposluje 18.000 ljudi, kar je precejšna razlika.  

Glede na to, da ima L'Oréal zaposlenih tako veliko število ljudi, mora imeti dobro 

organizirano organizacijsko strukturo, dobre vodilne managerje, sposobne delavce in skupno 

vizijo ter kulturo, ki vodita vse zaposlene. Veliko teţje je voditi in usmerjati 68.900 ljudi kot 

18.000 ljudi. Glede na število zaposlenih in vodenje le-teh ima L'Oréal le-tu veliko prednost, 

hkrati pa tudi teţjo nalogo kot Beiersdorf. Beiersdorf ima trenutno več kot 150 
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internacionalnih podruţnic in skoraj 70 % prodaje izvede zunaj Nemčije, enako tudi L'Oréal 

(L'Oréal Paris 2011, Beiersdorf 2011). 

 

 

 
 

Slika 9: Nivea krema 
Vir: Beiersdorf 2012. 

 

Beiersdorf je z blagovno znamko Nivea leta 2008 osvojil naziv največje blagovne znamke na 

svetu za nego koţe in ima ta naziv še danes. Podjetje Beiersdorf je razdeljeno na dva dela: na 

potrošniški poslovni segment, ki je rdeča nit podjetja in je osredotočen na mednarodni trg za 

nego koţe. Drugi segment je tesa poslovni segment, tudi poslovna znamka ter hčerinsko 

podjetje Beiersdorfa, ki proizvaja ter trţi samolepilne izdelke in sistemske rešitve za 

industrijo, trgovino in potrošnike. Tesa program izdeluje več kot 6500 izdelkov, ima več kot 

100-letno tradicijo, posluje v več kot 100 drţavah in ima preko 3.700 zaposlenih. Tesa 

podjetje je 2. na svetu na vodilni lestvici v svojem segmentu. Njihovo globalno poslovanje je 

razdeljeno na tri regije: Evropo in Severno Ameriko, Azijo ter na »hitro rastoče« trge. L'Oréal 

je razdeljen na 6 geografskih regij: vzhodnoevropsko, severnoameriško, azijsko-pacifiško, 

latinskoameriško, zahodnoevropsko in afriško regijo, znotraj katerih ima L'Oréal enako kot 

Beiersdorf svoje podruţnice, ki spadajo vsaka pod svojo regijo. Strategija podjetja Beiersdorf 

je iskanje in prisotnost na trgih, ki imajo nadpovprečno gospodarsko rast, za razliko od 

L'Oréala, ki je prisotno tudi na slabše razvitih gospodarskih trgih, kot so Indija in revne 

azijske drţave, kjer revnim prebivalcem tudi pomagajo z raznimi dobrodelnimi akcijami in 

skušajo zmanjšati stopnjo nezaposlenosti ljudi s tem, da jih zaposlujejo v svojih podjetjih. 

Njihova strategija ne temelji le na poslovnem uspehu podjetja, temveč ţelijo pomagati in 

osrečevati ljudi po vsem svetu ter jim nuditi le najboljše izdelke, pomoč pri zaposlovanju 

teţje zaposljivih ljudi itd. Močno podpirajo tudi ţenske pri napredovanju, saj se na svetovni 

ravni v njihovih podjetjih namreč pojavlja kar 49 % menedţerk najvišje ravni. Tudi strategija 

Beiersdorfa je takšna, da njihov uspeh temelji prav na njihovih zaposlenih, ki so vdani 

podjetju, ter na zadovoljnih potrošnikih. Beiersdorf ima zaposlenih okoli 18.000 ljudi, kar je v 

primerjavi z L'Oréalom, ki jih ima okoli 68.900 zaposlenih, malo (L'Oréal 2011, Beiersdorf 

2011). 
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Tabela 5: Primerjava ključnih faktorjev in različnosti poslovanja obeh podjetij 

 

KLJUČNI FAKTORJI L'Oréal PARIS Beiersdorf 

Dobra organizacija in vodenje 

podjetja 
DA DA 

Sodelovanje in zaposlovanje 

ţensk 

DA – veliko na visokih 

poloţajih 

DA – malo na visokih 

poloţajih 

Tekmovalnost DA DA 

Lastni laboratoriji, 

raziskovalni centri 

Da – vendar ne kot 

Beiersdorf 
DA 

Etično podjetje DA DA 

Uveljavljene blagovne 

znamke 
Da – jih ima več DA 

Sposobni zaposleni DA DA 

Cene izdelkov 

Različno glede na blagovne 

znamke – od nizkega do 

visokega cenovnega razreda 

Različno glede na blagovne 

znamke – od nizkega do 

visokega cenovnega razreda 

Inovativni, kakovostni in 

zdravju neškodljivi proizvodi 
DA DA 

Lastne tovarne DA – več kot Beiersdorf DA 

Hitra internacionalizacija Da – pribliţno isti čas DA – pribliţno isti čas 

Cilji 

Ostati vodilna svetovna sila 

v kozmetičnem segmentu, 

povečati dobiček, razširiti 

poslovanje na azijske trge 

Pribliţati se vodilni svetovni 

sili v kozmetičnem 

segmentu (podjetju L'Oréal 

Paris), povečati dobiček, 

razširiti poslovanje na 

azijske in neraziskane trge 

Skupna kultura, vizija, motivi 

in cilji 
DA DA 

Oglaševanje 
DA – veliko bolj; znani 

obrazi iz sveta slavnih 

DA – uspešne manekenke in 

modeli 

 
Vir: L'Oréal Paris 2011; Beiersdorf 2011. 
 

 

7.5 Ključni faktorji, elementi globalnega, poslovnega in marketinškega uspeha  

      izbranega podjetja 

Teţko je v današnjih časih, ko je gospodarska kriza prisotna skoraj povsod po svetu, uspeti v 

ekonomsko-poslovnem svetu.L'Oréal ima strategijo, ki se je drţi in tako še naprej ostaja na 

vodilnem mestu v segmentu kozmetične industrije. Potrebne so iznajdljive inovacije, da si na 

pravem mestu ob pravem času in imeti moraš talent, da zmedeš in premagaš svoje tekmece 

(L'Oréal Paris 2011). Ţe stoletje je L’Oréal popolnoma predan lepoti. Majhno podjetje z eno 

samo blagovno znamko, ki ga je ustanovil vizionarski kemik Eugene Schuèller leta 1909 v 

Parizu, je zraslo v vodilno lepotno podjetje na svetu. Danes ima 27 globalnih blagovnih 

znamk v vsakem distribucijskem sektorju (lasni saloni, mnoţični trg, luksuz, lekarne) z 

raznolikimi kulturnimi izvori (ZDA, italijanske, francoske, japonske, kitajske). Blagovne 

znamke, kot so L’Oréal Paris, L’Oréal Professionel, Vichy, Lancôme in The Body Shop, so 

vodilne v svojih sektorjih. S svojim strogim znanstvenim pristopom, z ţeljo po osvajanju, 
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doseganjem odličnosti in močno strateško vizijo je skupina L’Oréal dosegla in presegla 

največji izziv, ki si ga je zadala: lepota je postala dostopna največjemu moţnemu krogu ljudi 

po vsem svetu (Bambino 2012). 

 

L'Oréalova strategija konkurenčnosti temelji na treh točkah (L'Oréal Paris 2011): 

· inovativnosti, ki temelji na novih tehnologijah, 

· »drugačnosti«, ker so njihovi izdelki in ponudbe drugačne od konkurence, 

· dominantnosti, ker se vedno trudijo ostati na vrhu v segmentu kozmetične industrije in še 

naprej ustvarjati dobiček. 

 

Lindsay Owen-Jones, ena od vodilnih menedţerk pri L'Oréalu, pravi (L'Oréal Paris 2011), da 

je še mnogo trga neraziskanega in neizkoriščenega. Velik potencial vidijo zlasti v azijskih in 

afriških trgih. Pri podjetju se zavedajo, da je segment kozmetične industrije za moške močno 

v rasti in se ţelijo razvijati v tej smeri. Vedno več je izdelkov za moške, saj ţelijo slednji »biti 

lepi« in skrbeti zase, za svoje telo, lase ipd. Na začetku kariere so pri podjetju prodajali 

izdelke zlasti za ţenske stare nekje 20–50 let. Tudi »starostna omejitev« strank se je 

spremenila. Sedaj ponujajo izdelke moškim in ţenskam starosti nekje 15–75 let. Podjetje se 

razvija v skladu s strategijo nenehnega izboljševanja in napredovanja, saj bodo le tako lahko 

ostali konkurenčni, stranke bodo še naprej zadovoljne in se vračale po njihove izdelke. 

Znanstveniki v njihovih laboratorijih konstantno izboljšujejo in izdelujejo nove formule in s 

tem patente. Materiali in snovi, iz katerih izdelujejo L'Oréalove izdelke, so večinoma naravni, 

človeku prijazni in neškodljivi. Najboljši znanstveniki in znanstvenice, različnih ras in 

nacionalnosti, se trudijo razvijati revolucionarne izdelke, ki bodo navduševali stranke po 

vsem svetu. L'Oréalova prednost se kaţe v njihovi različnosti, vsestranskosti in 

prilagodljivosti. Izbira izdelkov je pestra in nekateri izdelki so narejeni posebej za posamezne 

geografske regije, glede na raso, kulturo, barvo koţe ter njene značilnosti ipd. So 

nepristranski in se trudijo ugoditi moškim in ţenskam po vsem svetu, ne glede na starost, 

raso, tip koţe. Pomembno je le, da so kupci zadovoljni in da se za vsakega najde nekaj. 

 

S svojim strogim znanstvenim pristopom, z ţeljo po osvajanju, doseganjem odličnosti in 

močno strateško vizijo je skupina L’Oréal dosegla in presegla največji izziv, ki si ga je zadala: 

lepota je postala dostopna največjemu moţnemu krogu ljudi po vsem svetu. Oddelek za 

raziskovanje in razvoj skupine L’Oréal s proračunom skorajda 600 milijonov evrov in z več 

kot 3000 znanstveniki, ki so zaposleni v 18 raziskovalnih centrih in 15 evaluacijskih centrih 

po vsem svetu, razvija nove molekule in formule na področju las in koţe. V letu 2008 je 

L’Oréal registriral več kot 600 patentov. Ţe leta 1914 je L’Oréal ustanovil zametek svoje 

prodajne mreţo v Evropi. Danes skoraj 90 % prometa skupine nastane izven Francije, skoraj 

tretjina tega na razvijajočih se trgih. V začetku devetdesetih let minulega stoletja je ekspanzija 

skupine dobesedno eksplodirala. Danes je L’Oréal s svojimi izdelki prisoten v več kot 130 

drţavah, kjer doseţe milijardo potrošnikov. Vsako leto proizvede več kot 4,5 milijarde 

izdelkov (Bambino 2012). 

 

Še deset let nazaj je večino svojih izdelkov L’Oréal prodal v Evropi, od tega največ na 

francoskem trgu, sedaj pa se večji del prodaje izvede izven Evrope: Ameriki, Aziji, Afriki, 

Avstraliji. Da so lahko uspeli na ostalih svetovnih trţiščih, je poskrbela tudi revija Fortune, ki 

jih je popeljala med svetovno znane blagovne znamke. Z blagovno znamko Maybelline so 

postali vodilna blagovna znamka kozmetičnega segmenta Amerike, ko so jo leta 1996 

lansirali na tamkajšnji trg. Tako se je podjetje vedno bolj internacionaliziralo, prodaja je rasla 

in poslovanje se je širilo. L’Oréal se je zgodaj zavedal pomena internacionalizacije in 
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izkoristil moţnost, da postane svetovna velesila v kozmetičnem segmentu, kar jim je kasneje 

tudi uspelo in so ta naziv obdrţali do danes. 

 

V raznih revijah, časopisih ipd. podjetje pogosto najdemo pod naslovi, ki so: »dobro finančno 

zdravje«, »podjetje, v katerem je dobro delati«, »kvalitetni proizvodi«, »poţelenja vredni 

proizvodi«, »atraktivnost«, »podjetje, v katerega je dobro investirati«, in še mnogo podobnih 

naslovov bi se našlo (L'Oréal Paris 2011). 

 

L’Oréal je ustvarjal lastne podruţnice, a veliko prihodka in posledično tudi dobička je ustvaril 

s prevzemi raznih podjetij in vlaganji v podjetja, kot je Le Club des Createurs de Beaute, kjer 

je 50 % lastnik tega kozmetičnega giganta, ki je bil ustvarjen za direktno prodajo kozmetičnih 

izdelkov preko interneta in pošte, skupaj s še tremi kozmetičnimi hišami. V letu 2007 je Le 

Club des Createurs de Beaute ustvaril neverjetnih 111 milijonov €, kar pomeni, da L’Oréal 

kot skupni vlagatelj od tega vsako leto zasluţi veliko denarja. Leta 2006 je prevzel podjetji 

Sanoflore in the Body Shop, s katerima je še povečal svojo finančno stanje in moč podjetja. 

Prevzel je še mnogo podjetij, denar je dobro in skrbno vlagal in si s pametnimi potezami 

zagotovil precejšno prednost pred tekmeci. Vendar to ne pomeni, da lahko podjetje sedaj 

»počiva« … S še večjo zagnanostjo in tekmovalnostjo načrtuje svojo prihodnost in 

pričakujemo še večjo rast in okrepitev te mogočne multinacionalke (Pitman 2008). 

 

L'Oréal je prejel priznanje Ethisphere inštituta za enega najbolj etičnih podjetij na svetu v letu 

2012 kot tudi prejšnja leta. Na seznam kandidatur za to prestiţno priznanje se je letos uvrstilo 

več tisoč podjetij iz več kot sto drţav in iz 36 različnih panog. L'Oréalovo zavezanost etiki in 

njegove doseţke na tem področju je ponovno prepoznal Ethisphere inštitut, vodilno 

mednarodno podjetje, tako imenovani miselni think-tank, ki si prizadeva za napredek in 

izmenjavo najboljših praks na področju poslovne etike, človekovih pravic, druţbene 

odgovornosti, boja proti korupciji ter trajnostnega razvoja. L'Oréal je prepričan, da je pošteno 

in odgovorno drţavljanstvo podjetja odločilnega pomena za razvoj Skupine in kot tako tudi 

sestavni del vsakodnevnih aktivnosti celotne druţbe. L'Oréalov etični program je proaktiven 

in podpira rast Skupine. Leta 2000 je bil L'Oréal eno prvih podjetij v Franciji, ki se je odločilo 

za oblikovanje etičnega kodeksa poslovanja. Poleg tega da so njihovi izdelki varni in zdravju 

neškodljivi, jih veliko tudi reciklirajo in tako skrbijo za zdravo okolje, se trudijo vsakoletno 

zmanjševati emisije CO2, s kupovanjem električnih tovornjakov (Etisphere 2012). 

 

Ocenjujemo, da so ključni faktorji za uspešno globalno, poslovno in marketinško poslovanje 

L'Oréala, naslednji: 

· tekmovalnost, 

· uspešno vlaganje, zdruţevanje in prevzemanje podjetij, 

· inovativni, kakovostni in zdravju neškodljivi proizvodi, 

· dobra organizacija in vodenje podjetja, 

· sodelovanje in zaposlovanje ţensk, mladih in teţje zaposljivih ljudi, 

· lastni laboratoriji, tovarne in raziskovalni centri, 

· etično podjetje, 

· sposobni zaposleni, 

· njihove izdelke zastopajo svetovno znane osebnosti, kar jim omogoča prepoznavnost, 

· uveljavljena blagovna znamka,  
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· pestra izbira izdelkov in 27 različnih blagovnih znamk, 

· izdelki prisotni na mnoţičnem trgu, frizerskih salonih, dermokozmetiki, veleblagovnicah, 

drogerijah, internetu itd., 

· veliko blagovnih znamk je vodilnih v svojem segmentu, 

· cene izdelkov so različne glede na blagovne znamke, od niţjih do visoko cenovnih 

razredov, 

· podjetje se je zgodaj in hitro internacionaliziralo, cilj so azijski in še neraziskani, 

nenasičeni trgi, 

· čeprav so nekateri segmenti industrije v gospodarski krizi, kozmetična industrija raste, 

· poleg izdelkov za ţenske podjetje ţe izdeluje izdelke za moške in je njihov cilj še 

povečati izbiro za njih, 

· dobro pokrit poslovno informacijski sistem med menedţerji, prodajalci, dobavitelji in 

znanstveniki, 

· cilj je ostati vodilna svetovna sila v kozmetičnem segmentu in še povečati dobiček.  

 

Ključnih faktorjev in motivov za uspeh L'Oréala je veliko in še kakšen bi se našel, našteli smo 

najbolj pomembne. Pri podjetju se zavedajo, da se lahko trţna situacija v današnjih časih hitro 

obrne in kaj kmalu lahko pristaneš na dnu. Zato so trud, trdo delo, motivacija, tekmovalnost, 

skupna kultura in vizija vsakodnevni motivi ter cilji sedanjosti in prihodnosti. Zadovoljstvo 

kupcev je najboljše merilo za uspeh so prepričani v podjetju in ţelijo še naprej osrečevati in 

skrbeti za dobro počutje svojih strank. 
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8 SKLEP 

Danes so uspešna predvsem tista podjetja, ki prilagajajo zasnovo trţenja zahtevam in 

značilnostim mednarodnih trţišč, svojo delovanje na domačem trţišču pa načrtujejo, izvajajo 

in nadzirajo na osnovi meril trţne uspešnosti, ki veljajo na svetovnem trţišču. Procesi 

oblikovanja velikih regionalnih trgov v Evropi, na ameriškem kontinentu in v daljni Aziji 

postopoma spreminjajo svetovno gospodarsko in trţno sceno, za podjetja, kot sta L'Oréal in 

Beiersdorf, pa predstavljajo nov izziv. Ni pomembno zgolj vprašanje, kam izvaţati, ampak 

kdaj vstopati na posamezna trţišča. Čas kot merilo odzivnosti podjetij na spremembe na 

mednarodnih trţiščih in v širšem mednarodnem okolju postaja ena od osrednjih dimenzij 

njihove konkurenčne sposobnosti (Jurše 1996). 

 

Internacionalizirano podjetje L'Oréal je v zadnjih letih v kozmetično industrijo prineslo 

mnogo revolucionarnih sprememb, ki so bile potrebne, da je podjetje »pometlo« z vsemi 

svojimi tekmeci in tako še naprej ostaja vodilna svetovna velesila v svojem segmentu. 

Sledenje svojim strategijam, ohranjanje vizijein kulture, skrb za zaposlene ter stranke so 

nekatera od mnogih načel v podjetju. L'Oréal in Beiersdorf imata mnogo skupnih značilnosti 

in glede na podatke je Beiersdorf začel s poslovanjem in internacionalizacijo celo nekaj let 

prej kot L'Oréal, a še vedno, glede na finančne rezultate in število zaposlenih, močno zaostaja 

za svojim tekmecem. Sicer obe podjetji poslujeta z dobičkom in imata blagovne znamke, ki so 

vodilne v svojem segmentu in jih kupujejo ljudje po vsem svetu. Izdelki obeh multinacionalk 

so kakovostni, zdravju neškodljivi, večjo izbiro kozmetičnih izdelkov pa ima L'Oréal, ki ima 

27 kozmetičnih blagovnih znamk, Beiersdorf pa 9, če odštejemo tesa program, ki izdeluje 

samolepilne izdelke. 

 

Obe podjetji uvrščamo med globalne organizacije, pri čemer je L'Oréal finančno bolj uspešen, 

obe sta prisotni na vseh kontinentih, razen na Antarktiki. Med njima je precej več podobnosti 

kot razlik, a je L'Oréal kljub vsemu bolj uspešen. Razlika je predvsem v tem, kako sta se 

podjetji internacionalizirali in kako sta svoje premoţenje uspešno vlagali. L'Oréal je prevzel 

več podjetij, ima v lasti več delnic pri drugih podjetjih in očitno je bil vedno na pravem mestu 

ob pravem času. Zagotovo je s tem več tvegal kot Beiersdorf, a so se investicije obrestovale. 

Uspeh so L'Oréalu prinesle tudi njegovi znani in nenehno predvajani oglasi na televizijah, ki 

jih lahko opazimo tudi na panojih, kjer znani obrazi, kot so Beyonce, Jennifer Lopez, Gwen 

Stefani …, mamljivo zapeljujejo stranke s sloganom: »Ker se cenite«. Tudi, če bi bil ves svet 

v gospodarski krizi, bi ljudje še vedno cenili lepoto in bili radi opaţeni in bodo zagotovo še 

naprej posegali ter kupovali kozmetične izdelke, ker se zaradi njih dobro počutijo.  

 

Velika prilagodljivost podjetja, hiter odziv na nastale trţne spremembe, uvajanje novih 

izdelkov na trg v rekordnem času, dobra logistika, vse to jim omogoča visoko avtomatizirana 

tehnologija, natančna dodelanost distribucije ter visoko usposobljeni zaposleni. So eno najbolj 

etičnih podjetij na svetu, ki so jim skrb za okolje, človekove pravice, druţbene odgovornosti, 

boja proti korupciji in trajnostnega razvoja, vodilna načela v podjetju. To jih usmerja k 

razvoju in občutku odgovornosti za celotno skupnost, obenem pa to pripomore k utrjevanju 

zaupanja njihovih potrošnikov.  

 

L'Oréal in Beiersdorf sta dokaz, da sta v svetu, ki ga ogroţa gospodarska kriza, kjer je v 

kozmetični industriji veliko tekmecev in kjer sta čas in denar pomembna faktorja, sposobna 

ustvarjati konstantno rast, dobiček in visoko internacionalno konkurenčnost celovitega 

poslovanja. Z jasnimi cilji, vizijo in dobro načrtovano strategijo bosta obe podjetji še naprej 

delovali v skladu s svojima poslovnima strategijama, ki imata poudarjeno globalno poslovno 
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konkurenčnost in razvoj, osvajali še neraziskane in nenasičene trge in se trudili dosegati še 

boljše rezultate ter ostajati čim višje v vrhu svetovne kozmetične industrije. 
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