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Anabáza tejto knižky začína kedysi v roku 1991, keď malá talianska poradenská
spoločnosť z regiónu Emiglia Romagna prišla na Slovensko s ideou presadiť sa na
trhu podpory prílevu zahraničných investícií (samozrejme talianskych) do vtedajšieho
Československa. Rovnako ako väčšina ich klientov z Talianska ani táto spoločnosť
nemala skúsenosti s krajinami bývalého východného bloku a svoje rozhodnutie brala
do značnej miery ako dobrodružstvo. Nasledujúce tri roky som strávil každodenným
úsilím nájsť optimálne riešenie pre klientov pri ich plánoch expandovať na nové,
v tej dobe mimoriadne atraktívne, avšak neznáme trhy. Moje úsilie bolo do značnej
miery korenené neznalosťou talianskych podnikateľov o aspektoch medzinárodného
marketingu, ktoré sú v tejto knihe popísané. Musel som pripravovať analýzy prostredia,
vysvetľovať kultúrne rozdiely, popisovať legislatívny rámec a hľadať vhodných
partnerov. Napriek faktu, že sám som veľa o medzinárodnom marketingu v tej dobe
nevedel, táto oblasť sa stala pre mňa dlhodobou životnou spolupútničkou, ku ktorej som
sa neustále vracal a svoje znalosti postupne zdokonaľoval. Preto musím poďakovať na
tomto mieste trojici talianov, ktorí prišli a dôverovali mi: Vittoriovi, Giorgiovi a Vitovi.
Posledný z menovaných stále na Slovensku pôsobí a pozná ho možno lepšie ako mnohí
z nás, ktorí sme sa tu narodili.
Keď som v roku 2003 na popud Doc. Magála prišiel na fakultu Masmediálnej
komunikácie, začal som práve s týmto predmetom, čo ma skutočne potešilo. A hoci
existuje dostatok literatúry na túto tému, niektoré aspekty, tak ako som ich poznal
v praxi, sa mi nezdali dostatočne popísané, a preto som sa rozhodol, že by stálo za
námahu dať dohromady text, ktorý by poskytol študentom základné informácie ako
pristupovať k tejto téme.
Považujem za oveľa dôležitejšiu schopnosť logickej aplikácie teórie pri riešení
praktických situácií ako memorovanie poučiek – preto je táto knižka len pracovným
nástrojom k tomu, aby čitateľ mohol efektívnejšie riešiť menšie alebo väčšie zadania
(case studies), ktoré sú súčasťou predmetu. Väčšina z nich vychádza z reálneho
života, aj keď niektoré príbehy sú upravené do podoby, ktorá vylučuje jednoznačnú
identifikáciu.
Musím vyjadriť veľké poďakovanie svojej manželke, ktorá tolerovala moje písanie
počas dovoleniek a voľných chvíľ a svojmu priateľovi Milanovi Jursovi z grafického
štúdia CODES, ktorý sa dobrovoľne podujal zalomiť text a dotvoriť ho fotografiami
a dokumentami zo svojho archívu.
Nemalé poďakovanie samozrejme patrí sponzorovi, bez ktorého by publikáciu
nebolo možné vytlačiť – spoločnosti ŠEVT, a.s., ktorá bola v minulosti mojím klientom,
a majiteľ ktorej patrí k tým osvieteným manažérom, ktorí sa neboja skúšať nové veci,
ísť tvrdo za ziskom a popritom podporovať aj aktivity bez okamžitej a viditeľnej
návratnosti, avšak zamerané na mladú generáciu. Takže vďaka aj Vám, pán Kadvolt.



Úvod
Vo svojej autobiografii bývalý juhoafrický prezident, Nelson Mandela spomína
na svoje zdesenie, keď nastúpil do lietadla a zistil, že pilotom je černoch. Šokovaný
si vzápätí uvedomil, že jeho reakcia je presne to, proti čomu bojoval celý svoj život
- rasizmus. Zdá sa to byť nepochopiteľné, ale rovnaké mechanizmy sa objavujú aj vo
svetovom obchode. Značky Made in Brazil, Made in Thailand, Made in Korea dnes už
síce predstavujú osvedčenú kvalitu a hodnotu, ale mnohí zákazníci stále ešte očakávajú,
že produkty z týchto krajín budú mať nižšiu ako štandardnú úroveň. Nanešťastie, je
toto vnímanie časté aj v prípade mnohých manažérov, ktorých firmy sú, alebo sa snažia
stať globálnymi. Prichádza už k zmene? Ak nie, ako to zmeniť? A ako sa pripraviť na
situáciu, keď sa po medzinárodných trhoch budeme obzerať my alebo firmy, v ktorých
sme zamestnaní? A nezmeškali sme náhodou vlak? Nie je pre nás neskoro naskakovať
na rozbehnutý rýchlik?
Čas a vzdialenosť sa za posledných 25 rokov stali nepodstatnými veličinami
– z Bratislavy do Tokia je to lietadlom 12 hodín, do New Yorku 9 hodín (bohužiaľ
už nelieta Concorde, s ktorým to bolo podstatne kratšie). Doprava a komunikácia
- telefóny, faxy, internet, videokonferencie spôsobili, že domáce firmy, ktoré nikdy
neuvažovali o zahraničnej konkurencii, zrazu zisťujú, že táto nielen ukrajuje z ich
dominantného domáceho trhového podielu, ale často preberá aj kontrolu nad nimi.
Ako tomu zabrániť?
Firmy si musia odpovedať na otázku:
Aká je naša budúcnosť vo svetle stále silnejúcej globalizácie? Akú pozíciu
zaujmeme doma, na kontinente a v celom svete? Kto sú a kto budú naši konkurenti, aké
sú ich stratégie, aké majú zdroje? Kde budeme vyrábať a odkiaľ získame zdroje? Aké
strategické spojenectvá budeme uzatvárať? Aké budú naše marketingové stratégie?
Ako sa budeme pozicionovať? Aké nástroje budeme používať pri implementácii
marketingových stratégií?
Medzinárodný marketing odpovedá na tieto otázky a umožňuje tak podnikom
príslušným spôsobom modifikovať a diferencovať svoje marketingové činnosti
zamerané na zahraničné trhy.

1. Niektoré pojmy medzinárodného marketingu
Budeme sa zaoberať hlavne otázkami a nástrojmi marketingu, v užšom rozsahu
otázkami medzinárodného obchodovania, jeho techník a nástrojov, vrátane financovania
medzinárodného obchodu. Pre detailnejší pohľad na fungovanie medzinárodných
obchodných operácií je možné si preštudovať napr. Machkovú a kol. 1. Pretože však
Machková, H.-Černohlávková, E.-Sato,A. a kol.: Mezinárodní obchodní operace. Grada. Praha 2003.
ISBN 80-247-0686-5
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jedným z kľúčových faktorov, ktoré podmieňujú úspešný vstup na medzinárodné
trhy je poznanie okolitého prostredia, pozrieme sa aj na pojem, ktorý za posledné
desaťročia dokázal zmeniť svet obchodu, financií, politiky, ale aj kultúru mnohých
krajín a ovplyvňuje náš každodenný život.
1.1 Globalizácia
Globalizácia je jav, charakterizovaný cezhraničným tokom tovarov a služieb,
kapitálu a ľudí 2. Napriek faktu, že globalizácia sa prostredníctvom svojich vonkajších
znakov vyskytuje už niekoľko storočí, posledné dve desaťročia predstavujú skutočne
rapídny rast tohto fenoménu. Aby sme pochopili súčasný stav, je dobré, ak sa obzrieme
trochu do histórie.
Globalizácia do roku 1492: v predkolumbovskej ére bola väčšina ekonomických
aktivít vo svete úzko lokalizovaná. Ľudia používali produkty, ktoré pochádzali
z bezprostrednej blízkosti ich domovov. Tovary z iných krajín boli zriedkavé
a pochádzali z troch hlavných zdrojov, ktorými boli:
a) armáda – od Alexandra Veľkého a húnskeho Attilu až po križiacke výpravy,
armády prešli ohromné vzdialenosti s cieľom dobyť a pokoriť. Armády sa vracali
s vojnovou korisťou a otrokmi z pokorených krajín.
b) cestovatelia, objavitelia a iní dobrodruhovia – Vikingovia, Marco Polo a iní
putovali po svete a objavovali dovtedy neznáme teritóriá, pričom pri návrate si prinášali
exotické korenie, umelecké výrobky a iné drahocennosti. Napríklad začiatkom 15
storočia cisár dynastie Ming nechal vybudovať flotilu obchodných a vojenských lodí
s cieľom preplaviť sa do Afriky a doviezť odtiaľ zebry, žirafy a iné živé a exotické
zvieratá.
c) obchodníci – stovky rokov arabskí a čínski obchodníci prešľapávali obchodné
cesty naprieč Áziou, Blízkym Východom a Severnou Afrikou.
Napriek všetkým týmto možnostiam, počas stáročí boli vysoké náklady,
nebezpečenstvo a neistota obmedzujúcim faktorom, takže väčšina ľudstva bola týmito
dejinnými udalosťami nedotknutá.
Globalizácia v období 1492-1945: Kolumbus dokázal viac než len to, že
preplával západnú pologuľu, mylne sa nazdávajúc, že sa mu podarí objaviť východnú
cestu k bohatstvu Indie. Uvedením cukru, pomarančov, a iných produktov a začatím
dobýjania zlata a iných nerastov vo veľkom, začala veľká zmena v tom, čo kto robí
a kde. Začiatkom 15. storočia začali veľké objaviteľské výpravy európskych mocností
do Afriky, Ázie ale aj do zvyšku sveta. Objavovanie sa veľmi rýchlo zmenilo na
dobýjanie a koloniálne mocnosti začali riadiť toky tovarov, kapitálu a ľudí. Počas
obdobia viac ako 4 a pol storočí, mocnosti ako Španielsko, Portugalsko, Anglicko,

Anderson,S-Cavangh,J.-Lee,T.: Global Economy. The New Press, New York, 2005.
ISBN 1-56584-956-6
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Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko a neskôr i USA a Japonsko
kompletne zmenili ekonomickú aktivitu väčšiny Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
Výroba bola sústreďovaná v koloniálnych mocnostiach, ktoré cieľavedome
sledovali stratégiu potláčania existujúcich výrobných kapacít a skúseností v kolóniách
a ich transformáciu na produkčné oblasti základných surovín a polotovarov.
Obyvateľstvo predovšetkým afrických kolónií sa stalo nevyčerpateľným zdrojom
lacnej pracovnej sily – v priebehu asi 400 rokov bolo prevezených z Afriky do Severnej
Ameriky asi 13 miliónov Afričanov, pričom sa odhaduje, že asi 2 milióny na strastiplnej
púti cez Atlantický oceán neprežilo.
Transformácia väčšiny kolónií na exportérov jedného alebo dvoch typov nerastných
surovín a nejakých poľnohospodárskych produktov uvrhlo tieto ekonomiky do
závislosti na produktoch, bez akéhokoľvek dosahu na cenu a marketing.
Globalizácia po roku 1945: svet bol po skončení II. svetovej vojny tvorený
nasledujúcimi ekonomikami:
• Rozvinuté ekonomiky v Európe, Severnej Amerike spolu s Japonskom
• Veľké rozvojové krajiny, ktoré majú dostatočne veľkú výrobnú základňu, avšak
sú naďalej chudobné vo všetkých ohľadoch a každá svetová finančná kríza má na
ne účinok ničivej tsunami (Argentína, Brazília, Mexiko, Čína, Taiwan, Indonézia,
India....)
• Potenciálne veľké rozvojové krajiny – dokázali v priebehu času prejsť
od jednoduchej (montážnej) produkcie k sofistikovanejšej produkcii elektroniky
a diverzifikovať svoje ekonomiky (Thajsko, Malajzia, Kolumbia, Venezuala, Čile,
Grécko, Portugalsko, Singapúr)
• Krajiny združenia vyvážajúceho ropu (krajiny OPEC) – tieto krajiny majú
dostatok zdrojov a bohatstva, avšak nemajú dostatočné vedomostné a skúsenostné
zdroje k vybudovaniu si vlastnej priemyselnej infraštruktúry (okrem turistickej).
• Bývalé krajiny komunistického bloku – rýchly prechod od plánovanej
ekonomiky k trhovému mechanizmu spolu s často krát neregulovanou privatizáciou,
dereguláciou a demonopolizáciou naštartoval v týchto krajinách spočiatku rapídny
pokles výkonnosti ekonomík, na druhej strane došlo k postupnému zlepšovaniu a dnes
tieto ekonomiky (s niektorými malými výnimkami) patria k najdynamickejšie sa
rozvíjajúcim ekonomikám sveta.
Po rozpade komunistického bloku a skončení studenej vojny sa globalizácia stala
určujúcim geopolitickým a ekonomickým smerovaním celého sveta
1.2 Internacionalizácii podnikania
V obchode je všetko navzájom prepojené. Historicky najhorší ekonomický otras
sa udial v tridsiatych rokoch 20.storočia, keď americký Kongres na základe tvrdého
lobizmu amerických protekcionistov schválil zákon o dovozných clách , tzv. „SmootHawley Tariff Act“ s cieľom ochrániť americký textilný priemysel. To spustilo svetovú


obchodnú vojnu, ktorá urýchlila celosvetovú recesiu na Veľkú hospodársku krízu.
Naopak, v dobách, keď prekvitá voľný obchod, dochádza k opačným efektom.
Južná Kórea, Taiwan a Mexiko, exportujúc svoje produkty do USA, umožnili svojej
populácii pozvoľný rast životnej úrovne, čo priviedlo k dopytu po americkom hovädzom
mäse, dôležitej exportnej komodite amerického potravinársko-poľnohospodárskeho
priemyslu.
Vo voľnom obchode sú vždy víťazi aj porazení. Vo vyspelých ekonomikách
súčasného sveta sú porazenými priemyselné odvetvia vyžadujúce intenzívnu manuálnu
prácu. Tieto priemyselné odvetvia sa presunuli, alebo ich posledné zvyšky sa presúvajú
na východ, do krajín tretieho sveta a všade tam, kde je nižšia cena pracovnej sily.
Tento trend znižuje náklady na spotrebiteľské produkty a prispieva k vývoju
ekonomík chudobných krajín. To ale na revanš vyvoláva potrebu technologicky
pokrokových tovarov z vyspelých ekonomík. K negatívnym dopadom týchto zmien
patrí aj to, že zamestnanci, ktorí stratili v ich dôsledku, prechádzajú ťažkým obdobím
a mnohí musia absolvovať rôzne rekvalifikácie. Avšak je to stále menšia daň ako
ekonomická stagnácia, ktorá by dopadla na oveľa širšiu masu ľudí.
Súčasné obdobie, v ktorom žijeme je charakterizované predovšetkým miznúcimi
hranicami – za posledných 40 rokov sa medzinárodný obchod zvýšil o 1500% a colné
tarify sa znížili priemerne o 50%. Dnes pri prechádzke New Yorkom alebo Londýnom
a Moskvou nájdete len málo produktov, služieb alebo postupov, ktoré by neboli rovnako
dostupné v juhokórejskom Soule, indonézskom Krakatau alebo poľskej Wroclawi.
Dnes vyhráva súťaž ten, kto je najlepšie pripravený bez ohľadu na rasu, náboženský
pôvod alebo pohlavie 3.
K tomu, aby sme dlhodobo prežili je potrebné nájsť odlíšenie sa od ostatných –
dosiahnuť kontinuálny inovačný proces, ktorý nám aspoň na určité obdobie zabezpečí
jedinečnosť. Výskum spoločnosti Innovative Management Partner v strednej Európe
dokázal, že inovatívnosť a podnikateľské myslenie patria k tým faktorom, ktoré
odlišujú najlepšie firmy od tých menej úspešných 4.
Jednou z možností, ktoré firmy skúmajú v procese dosiahnutia konkurenčnej výhody
je však nielen kontinuálna inovácia produktov, služieb, distribúcie ale aj inovácie
v umiestňovaní produktov (otváranie nových trhov) a inovácie vo výrobe a výrobných
nákladoch (ich znižovanie presunom výroby do miest s nižšími celkovými nákladmi).
V prípade, ak nové trhy a/alebo nové produkčné kapacity sa nachádzajú v zahraničí,
hovoríme o internacionalizácii podnikania.
Internacionalizácia je výsledkom komplexného rozhodovacieho procesu,
ktorý je znázornený na obrázku č. 1 a poznajú ho marketingoví praktici mnohých
spoločností. Skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, že čím systematickejšie firma
prechádza jednotlivými popísanými fázami, tým lepšie a stálejšie sú výsledky, ktoré
3
4

Nordström, K.A. - Ridderstråle, J.: Funky business. Grada, 2004, Praha, ISBN 80-247-1067-6
Innovative Management Partner: The Nature of Competitive Advantage. Innsbruck 2006



sa na medzinárodných trhoch dosahujú Takže aké sú jednotlivé fázy pri rozhodovaní
o internacionalizácii podnikania?
Potrebné informácie

1. Fáza
Rozhodovanie
o internacionalizácii

2. Fáza
Výber trhu

Medzinárodný
výskum trhu
(systém
marketingovej
podpory pri
rozhodnutiach)

3. Fáza
Rozhodovanie o spôsobe
vstupu na tento trh

4. Fáza
Návrh marketingového
programu pre tento trh
5. Fáza
Riadenie implementácie
marketingového
programu

• Hodnotenie globálnych
trhových príležitostí
pre produkty spoločnosti
• Záujem a kompetencie
pre internacionalizáciu
• Potenciál trhu v regióne,
krajine, segmente
• Miestna konkurencia
• Konkurencieschopnosť firmy
• Podstata produktu štandardný alebo rozšírený
• Prístup lokálnych partnerov
• Prístup lokálnej konkurencie
•
•
•
•

Správanie sa zákazníkov
Konkurenčné praktiky
Možné distribučné cesty
Médiá a kanály komunikácie

• Vyjednávacie štýly
v rozličných kultúrach
• Analýzy predaja
• Analýzy príspevkovej marže

Obr. 1: Postupnosť krokov v medzinárodnom podnikaní
V ďalších kapitolách sa budeme venovať jednotlivým fázam, ktoré sú tu
naznačené.

2. Rozhodovanie o internacionalizácii
2.1 Hodnotenie globálnych trhových príležitostí pre produkty spoločnosti
K prvým krokom je jednoznačne potrebné zaradiť dôslednú analýzu, či nastal
čas na vstup na medzinárodné trhy. Vychádza sa z celkovej stratégie, ktorú si firma
zvolila v súvislosti s jej pozíciou na trhu a/alebo situáciou na trhu/trhoch, na ktorých
firma pôsobí. Podľa Ansoffa5 sú k dispozícii tri základné stratégie: rastová, udržiavacia
a stratégia utlmenia. Rozhodnutia o internacionalizácii spravidla vznikajú v prípade
rastovej stratégie, avšak nemusí byť výnimkou ani prípad, keď firma má na domácich
trhoch sťaženú pozíciu, prijíma rozhodnutie o stratégii udržania súčasnej pozície avšak
5

Kottler, P.: Marketing Management. Victoria Publishing, Praha 1997. ISBN 80-85605-08-02



použije k tomu prostriedky internacionalizácie, pričom cieľom je spravidla zníženie
nákladovej štruktúry a zvýšenie konkurencieschopnosti. Rozhodovací strom podľa
Ansoffa je znázornený na nasledujúcom obrázku.
Penetrácia trhu
Rastová stratégia
Výber
strategického
smerovania

Rozšírenie/rozvoj trhu
Rozvoj produktu

Stratégia udržovania

Diverzifikácia

Stratégia utlmenia

Obr. 2: Stratégie podľa Ansoffa
V prípade rozhodovania ako ďalej zabezpečiť dostatočný rast môže firma prijať
rozhodnutie o rozšírení trhu, avšak výsledkom takejto analýzy môže byť aj rozhodnutie
ostať doma. Táto alternatíva nebýva podrobnejšie rozoberaná, avšak platí, že pri
obmedzených skúsenostiach na medzinárodnej pôde, pri nie príliš silnej pozícii na
domácom trhu a dostatočnom potenciále domáceho trhu, ktorý ešte nie je stále využitý,
nie je akýkoľvek rozumný dôvod k medzinárodnej expanzii. Práve naopak, firma by
si mala najprv vytvoriť dostatočne silnú domácu pozíciu pred ďalším uvažovaním
v medzinárodnom kontexte. Táto alternatíva je znázornená v ľavom dolnom kvadrante
rozhodovacej matice na obrázku č 3, ktorá je variáciou klasickej Ansoffovej rastovej
stratégie (obr. 2).
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Miera globalizácie v danom odvetví

Vysoká

Vysoká

6. Pripravte
sa na globalizáciu

9. Posilnite vašu
globálnu pozíciu

Stredná

Stredná

3. Vstúpte
na nový trh
2. Konsolidujte
svoje exportné trhy

5. Zvážte expanziu na
exportné trhy

8. Hľadajte
globálne aliancie

1. Zostaňte doma

4. Hľadajte výklenky
na medzinárodných
trhoch

7. Pripravte
sa na buy-out

Nízka

Priprave-nosť na

interna-cionalizáciu

Nízka

Obr. 3 Modifikovaná Ansoffova matica pre rozhodovanie o vstupe
na medzinárodné trhy.
Základným dôvodom pri rozhodovaní o internacionalizácii zostáva predovšetkým
možnosť tvoriť vyššiu masu zisku, avšak nie je to jediné rozhodovacie kritérium.
Motívy internacionalizácie je možné rozdeliť na proaktívne a retroaktívne.

2.2 Faktory internacionalizácie
Ciele spojené so ziskom a rastom, jedinečnosťou produktu a technologickými
kompetenciami, príležitosťami na zahraničných trhoch a daňové výhody patria
k motívom proaktívnym. Pre ich implementáciu je potrebné zaoberať sa otázkami
zmeny stratégie, využitím jedinečných kľúčových kompetencií alebo trhových
príležitostí. K tomu, aby firma pôsobila v tomto duchu, je nevyhnutné, aby mala
takzvaného „agenta zmeny“ – niekoho z firmy alebo zvonku, kto túto zmenu
dokáže implementovať. V menších firmách ide často o pracovníkov, ktorí mali
v predchádzajúcich zamestnaniach dostatok skúseností s medzinárodným podnikaním
a vidia nové možnosti v tomto smere aj na novom mieste.
Retroaktívne motívy sú také, ktoré vznikajú ako dôsledok vývoja situácie
– konkurenčné tlaky, obmedzenosť domáceho trhu (veľkosť alebo nasýtenosť),
nadbytočná výrobná kapacita, požiadavky zo zahraničných trhov, blízkosť zahraničných
trhov. Ide o pasívny prístup k vývoju situácie.
Firma by mala mať svoju víziu – dlhodobé smerovanie a v rámci tohto smerovania
pri konzervatívnom prístupe k rastu by mala sledovať postupnosť od stratégie penetrácie
cez stratégiu rozvoja trhu až k stratégii rozvoja produktu. Len málokedy je totiž možné
bez veľkých nákladov realizovať niekoľko týchto stratégií súčasne a môže to priniesť
pre takto postupujúce firmy problémy s efektívnym vykonávaním týchto stratégií.
Možnými konzekvenciami sú strata pozície na domácom trhu alebo neúspešný vstup
na medzinárodné trhy.
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Napriek tomu, že o rastovej stratégii existuje veľmi veľký počet literatúry, len
málo sa dá dočítať o výsledkoch – úspešnosti a nákladoch na jednotlivé možnosti,
ktoré rastová stratégia ponúka. Matzler a kol.6 uvádza nasledovnú tabuľku, ktorá môže
schladiť mnohé príliš horúce hlavy, hľadajúce v internacionalizácii cestu k ľahkému
investovaniu s vysokou mierou návratnosti:

1. Rozvoj trhu

Šanca uspieť
50%

3. Rozvoj produktu
Potrebné
investície
100%

2. Vstup na nový trh

Šanca uspieť
33%

Šanca uspieť
20%

Potrebné
investície
400%

4. Diverzifikácia
Potrebné
investície
800%

Šanca uspieť
5%

Potrebné
investície
1200% - 1400%

Obr. 4 : Investičná náročnosť a úspešnosť rastových stratégií
Pri rozhodovaní o internacionalizácii podnikania do rozhodovacieho procesu
vstupujú rôzne faktory s rôznym účinkom na konečné rozhodnutie. Nasledujúca tabuľka
uvádza dve skupiny faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie malých a stredných
podnikov o internacionalizácii:

Interné materiály spoločnosti Innovative Management Partner, Innsbruck – St.Gallen - Bratislava Budapest
6
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Zrýchľujúce faktory

Spomaľujúce faktory

1. Malý a stredný podnik (SMB

1. Pre SMB je komplikované
dosiahnuť potrebné objemy
výroby a preto sú schopné na
medzinárodných trhoch konkurovať
len cenou

– small and medium business)
je flexibilný a schopný sa rýchlo
adaptovať na zmenené podmienky
trhu. Ľahšie prinášajú nové
produkty a menia svoju organizáciu
v porovnaní s veľkými firmami.
2. SMB sú schopné prijímať
rozhodnutia rýchlejšie. Môžu sa
rýchlo pohybovať od produktu
k produktu alebo od trhu k trhu.

2. Je komplikované pre SMB získať
a udržať relevantné kompetencie
v oblasti ľudských zdrojov.
Pre takýchto zamestnancov je
atraktívnejšie a bezpečnejšie
pracovať pre veľké firmy.

3. Technologicky sú to firmy,
ktoré pracujú s obmedzeným
produktovým portfóliom
a rozsahom, takže veľké firmy
nemajú o tento segment záujem

3. Pre SMB je komplikovanejšie
získať a zhodnotiť objemy
relevantných informácií
o medzinárodných trhoch.

4. SMB s cieľom fungovať
v trhových výklenkoch (často
celosvetovo) majú možnosť
vybudovať si špecifické a jedinečné
kompetencie

4. Môže byť komplikovanejšie získať
potrebné financovanie expanzie.

Tab. 1 Faktory internacionalizácie podnikov
V súčasnosti, keď sa globalizácia skloňuje vo všetkých pádoch sa javí prirodzené,
že firmy by sa mali snažiť o internacionalizáciu čím skôr. Jednou z ciest ako zabezpečiť
internacionalizáciu veľmi rýchlo a bez väčších nákladov, ktoré klasické cesty so sebou
automaticky prinášajú, je e-business. Treba si však uvedomiť, že e-business, alebo
jeho jednoduchšia forma e-commerce efektívne poslúži hlavne v začiatkoch ako
veľmi pružný a lacný testovací nástroj, skôr či neskôr (a samozrejme aj podľa povahy
produktu) však bude potrebné realizovať vstup na trhy aj klasickým spôsobom.

3. Výber správneho trhu
Pokiaľ padlo rozhodnutie o vstupe na nové trhy, môžeme pristúpiť k ďalšiemu
kroku - analyzovať potenciálne vhodné trhy z pohľadu ich atraktivity a potenciálu
realizácie určitých objemov.
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3.1 Atraktivita trhu
Pod týmto titulom sa skrýva komplexný výskum faktorov, ktoré v konečnom
dôsledku rozhodujú o tom, ktorý trh a kedy bude zaradený do stratégie rastu spoločnosti.
Po ére, keď vstup na nové trhy bol realizovaný metódou pokusov a omylov, nastala
éra plného využitia informačných zdrojov, ktoré neboli v minulosti ani len mysliteľné.
Informačné systémy a technológie tak jednoznačne pomáhajú minimalizovať
podnikateľské riziká, napomáhajú pochopiť nové trhy, prispievajú k budovaniu trhovej
pozície, a tým k celkovému rastu firmy.
Výskum však nie je jednoduchým, ani rýchlym, ani lacným nástrojom a jeho
rozsah sa preto prispôsobuje možnostiam podniku, ako aj jeho medzinárodným cieľom.
Zameriava sa predovšetkým na:
1. Výskum vonkajšieho prostredia
a. Politické a právne prostredie
b. Ekonomické a sociálne podmienky prostredia
c. Kultúrne a demografické podmienky prostredia
d. Prírodné a geografické podmienky prostredia
e. Technická a konkurenčná vyspelosť
2. Výskum zameraný na program medzinárodného marketingu
a. Výskum produktov a sortimentu
b. Výskum komunikácie
c. Výskum metód distribúcie a obchodu
d. Výskum cien
e. Výskum konkurencie

Vysoká

Komplexná analýza, ktorá pracuje v plnom alebo zmenšenom rozsahu s uvedenými,
ale aj ďalšími prvkami, umožňuje identifikovať najatraktívnejšie trhy (z hľadiska
umiestnenia našich produktov) a najvhodnejšie podnikateľské prostredie (z hľadiska
jednoduchosti a stability pri vykonávaní obchodných operácií) pre naplnenie
strategických cieľov firmy.
100

Atraktivita

80

60

40

Nízka

20

0
0

20

Nepriaznivé

40

60

80

Priaznivé

100

Hodnotenie podnikateľského prostredia

Obr. 5 Matica atraktivita/kvalita podnikateľského prostredia
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Ukážka takejto analýzy, jej postupu a hodnotiacich kritérií je na nasledujúcich
obrázkoch. Ide o reálny projekt realizovaný pre rakúskeho výrobcu, ktorý sa snažil
presadiť na trhu ďalekého východu. Jednotlivé kroky tohto projektu sú dokumentované
na sérii nasledujúcich obrázkov:
Obr. 6 Krok 1- Definovanie postupu

Všetky
krajiny

Filter

Potenciálni
kandidáti

Komparatívna analýza
(atraktivita a prostredie)

Poradie krajín a
výber

100

Japan

Atraktivita

80

31
krajín

Detailná analýzy v
2.fáze:

60

• atraktívne krajiny

40

51
krajín

Hongkong
Australia
20

Taiwan
South Korea

Brunei

Indien

Thailand China
20

New Zealand

Malaysia

0
0

Singapore

40

60

80

100

• niektoré z otáznikov
(ak budú dobre
zdôvodnené)
Ostatné krajiny – nebudú
ďalej v projekte skúmané

Hodnotenie podnikateľského prostredia

Základné
informácie
(veľkosť, HDP,
HDP per capita)

Detailné makro-ekonomické
informácie ( počet
domácností s
nadpriemerným príjmom,
podnikateľské prostredie ap.)

Obr. 7 Krok 2- Definovanie hodnotiacich kritérií a zber dát

Veľkosť
ekonomiky
Atraktivita

Relatívne
bohatstvo
Počet
bohatých

Hodnotiace
kritériá

Bezpečnosť/
stabilita
Hodnotenie
prostredia

HDP
HDP per capita, rast
HDP
Počet domácností s príjmom nad 10,
25 a 50 tisíc US dolárov ročne

Konvertibilta
meny

Kriminalita, politická stabilita, riziko
vojnových konfliktov ap.
Transparentná a spravodlivá
legislatíva a vymožiteľnosť práva,
ekonomická sloboda, korupcia
Obmedzenia importu/exportu, tarify,
menové obmedzenia

Bariéry
rozvoja trhu

Infraštruktúra, hustota obyvateľstva,
podiel mestského obyvateľstva

Ekonomické/
Právne pros.
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Obr. 8: Krok 3 - Spracovanie dát do prehľadnej matice a rozdelenie krajín
do jednotlivých skupín (clustrov)
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Projekt, z ktorého sú uvedené obrázky bol realizovaný v rokoch 2004-2005. Na
základe aplikácie uvedeného postupu boli po identifikácii najatraktívnejších trhov
navrhnuté optimálne spôsoby zvýšenia penetrácie produktov na vybraných trhoch.
Jedným z odporúčaní bolo zvýšenie miery spolupráce s najväčším predajcom
a zároveň importérom produktov v Japonsku. Na základe tohto bolo prijaté strategické
rozhodnutie o akvizícii tohto partnera a jeho premene na oficiálne zastúpenie značky
na japonskom trhu. Zároveň boli realizované ďalšie strategické opatrenia na posilnenie
pozície značky. Druhá etapa bola zameraná na Austráliu, Nový Zéland, Južnú Kóreu,
Singapúr a Taiwan. V tretej etape, ktorej realizácia je ešte v štádiu posudzovania ide
o tzv. otázniky, krajiny, ktoré z analýzy vychádzali ako atraktívne, ale s problémami
(napr. v oblasti politickej stability a pod.): Malajzia, Thajsko, Čína.
V tejto ale i ďalších etapách analýzy trhu a jeho atraktivity je možné použiť rôzne
metódy výskumu, pričom pre prehľadnosť uvádzame krátky prehľad najpoužívanejších
metód:
• Kvantitatívne výskumy
• Kvalitatívne výskumy
• Sekundárne prieskumy
Pri kvantitatívnom výskume ide o získavanie kvantifikovateľných informácií, ktoré
majú vypovedaciu schopnosť z hľadiska celej populácie, alebo len určitej cieľovej
skupiny.
• Osobné dopytovanie (Face-To-Face)
• Telefonické dopytovanie
• Prieskum cez internet
• Mystery shopping
• In-hall, In-store, In-home check
Podstatou kvalitatívneho prieskumu je analýza vzťahov, závislostí a príčin priamo
u skúmanej jednotky a ich následné zovšeobecnenie.
Metódy a techniky kvalitatívneho prieskumu
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• skupinové rozhovory (umožňujú získať v relatívne krátkom čase množstvo
informácií o šírke názorov cieľovej skupiny)
• hĺbkové rozhovory (sú založené na intenzívnom osobnom kontakte medzi
respondentom a anketárom)
• expertné rozhovory (špecificky cielené dopytovanie odborníkov, firiem)
• pozorovanie
Sekundárne prieskumy využívajú doterajšie dostupné poznatky, podklady,
štatistické údaje, prieskumy a odborné publikácie na súhrnné rozbory a formuláciu
záverov pre účely rozhodovania firiem.
Pre zhodnotenie vhodnosti jednotlivých techník si musíme definovať ciele výskumu,
stratégiu firmy, ale aj vedieť aký je disponibilný rozpočet na tento účel. Vypovedacia
schopnosť rôznych techník je rôzna a treba prispôsobiť zvolenú metodiku cieľom
a prostriedkom. Pre názornú orientáciu nám dobre poslúži nasledovný obrázok:
Obr. 9: Miera vypovedacej schopnosti, presnosti a nákladov na jednotlivé techniky
prieskumu
Realizácia prostredníctvom vlastných zamestnancov
alebo externe
Typ prieskumu
Výber

Osobné
dopytovanie

Vyplňovanie
dotazníkov/
internet

Telefonické
dopytovanie
Kombinácia možností

Existujúci zákazníci (A, D, C)
Stratení / potecionálni zákazníci

Rôzn

ódy a
e met

iky

techn

Interní zákazníci

Kvalita
Náklady

3.2 Potenciál trhu
Po ukončení výskumu atraktivity trhu nasledujú analýzy prognostického
charakteru – aký objem tovaru je možné v danej krajine predať? Úrovne prognóz sa
môžu líšiť podľa potreby úrovne riadenia – na úrovni výkonného riaditeľa pre predaj
v strednej a východnej Európe sú dôležité prognózy na obdobie 1- 3 rokov, na úrovni
predstavenstva spoločnosti, ktorá je kótovaná na burze je to horizont 3-10 rokov.
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Kvalitatívne techniky prognózovania. Ide o techniky, ktoré vychádzajú zo
subjektívneho hodnotenia a pre zabezpečenie objektívnosti by mali byť kombinované
s kvantitatívnymi technikami. K typickým príslušníkom kvalitatívnych metód patria
spotrebiteľské prieskumy, panelové diskusie, testovanie, ale aj náročnejšie metódy ako
je delfská technika alebo Bayesova teória rozhodovania.
Kvantitatívne techniky prognózovania sú matematickými (štatistickými)
technikami. Patria sem analýzy časových radov – metóda pohyblivých priemerov,
exponenciálneho vyrovnania, zet diagramy a pod., alebo kauzálne techniky –
prognózovanie na základe príčinných súvislostí: predaj detského oblečenia bude závislý
od demografických tendencií, zatiaľ čo veľkosť detského oblečenia bude závisieť od
trendu príjmov domácností a rastu výdavkov na kvalitnú stravu a pod....Využívané
kauzálne techniky sú napr. simulácia, difúzny model a pod..

4. Spôsob vstupu na medzinárodné trhy - od exportného ku
globálnemu marketingu
Konkrétne formy vstupu firmy na zahraničný trh sú úzko prepojené na
vnútorné zdroje firmy, t.j. jej finančné, technologické, ľudské zdroje, ako aj zdroje
pochádzajúce zo znalosti mena a značky, reputácie firmy. V závislosti od týchto
zdrojov a s prihliadnutím na charakteristiky vybraných trhov sa firmy môžu rozhodnúť
pre rôzne formy organizácie vstupu na trh, ktoré si vyžadujú aj rôznu mieru riadenia
a kontroly zo strany vedenia firmy.
4.1 Formy vstupu na medzinárodné trhy
4.1.1 Exportný marketing
Je najjednoduchšou formou medzinárodného marketingu. Najrozšírenejším
spôsobom je pravidelný alebo nepravidelný export na trhy, ktoré podnik/podnikateľ
pozná z vlastnej skúsenosti alebo sú to trhy, ktoré má prostredie podobné domácemu
prostrediu, čím sa eliminujú problémy s úpravami marketingového mixu. Spoločnosť,
ktorá je úspešná na domácom trhu, môže kvalitu a konkurencieschopnosť svojho
produktu takýmto spôsobom vyskúšať bez väčších nákladov.
Táto stratégia má samozrejme aj svoje negatívne aspekty – orientácia na blízke
alebo známe trhy, na ktorých sa realizuje len nevyhnutná adaptácia, končí spravidla
vstupom na minimálny počet trhov, čo v konečnom dôsledku neznamená diverzifikáciu
podnikateľských rizík a v prípade hospodárskeho poklesu to môže negatívne ovplyvniť
celkovú hospodársku stabilitu firmy.
4.1.2 Medzinárodný marketing
Ide kvalitatívne vyššiu formu organizácie marketingových aktivít v porovnaní
s exportom. Medzinárodný marketing vyžaduje komplexné poznanie trhov, o ktoré má
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spoločnosť záujem, hráčov, ktorí na týchto trhoch pôsobia, ako aj podmienky, ktoré na
týchto trhoch podmieňujú mieru konkurencieschopnosti jej produktov. Medzinárodný
marketing nie je len jednoduchým exportom a prípadnou adaptáciou marketingového
mixu, ale aj tvorbou komplexnejších marketingových štruktúr a za určitých okolností
si vyžaduje aj kapitálové investície v zahraničí.
Daň v podobe zvýšených nákladov na prispôsobovanie sa jednotlivým trhom
je vykompenzovaná potenciálom vyššieho objemu výroby a/alebo predaja na
týchto nových trhoch. Pre optimalizáciu nákladov spojených s prispôsobovaním
marketingového mixu sa aktivity na rôznych trhoch zoskupujú na základe možnej
unifikácie a štandardizácie marketingového mixu, napr. Nemecko – Rakúsko Švajčiarsko alebo Francúzsko – Belgicko – Švajčiarsko na báze využitia jednotného
jazyka a pod.
4.1.3 Globálny marketing
Je forma typická pre tzv. multi- a transnacionálne korporácie. Ide o prístup na trhy,
ktoré sú chápané ako jednotný svetový trh, pričom sa samozrejme rešpektuje potreba
lokálnych adaptácií. K hlavným výhodám globálneho marketingu patria:
• Úspory nákladov v dôsledku vysokého objemu výroby
• Úspory nákladov spojené s jednotnou značkou a propagáciou (aj keď môžu
existovať výnimky)
• Zvyšovanie trhovej hodnoty spoločnosti v dôsledku vybudovania si silnej
pozície na geograficky rozsiahlom trhu.
Globálny marketing ešte výraznejším spôsobom prináša kapitálové vstupy na
nových trhoch pre úspory nákladov spojených s dopravou tovarov, ale aj v dôsledku
potreby znižovať nákladové položky. Na Slovensku sú typickými predstaviteľmi
globálneho marketingu spoločnosti Whirlpool (kapitálový vstup v roku 1991),
Volkswagen (kapitálový vstup v roku 1990) a Peugeot Citroen PSA (kapitálový vstup
v roku 2003), Samsung, Matsushita, Sony, Coca-Cola a i..
4.2 Aktivity medzinárodného marketingu
Medzinárodný marketing od najjednoduchšej formy, ktorým je popísaný exportný
marketing až po globálny marketing využíva nasledovné spôsoby prenosu produktu/
služby od miesta výroby na miesto určenia pre konečného zákazníka:
• Nepriamy export
• Priamy export
• Predaj licencií a/alebo know-how (technologické alebo manažérske)
• Franchising
• Vytvorenie vlastného obchodného zastúpenia
• Spoluvlastníctvo alebo rozhodujúce vlastníctvo registrovanej zahraničnej firmy
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Miera kapitálového vstupu rastie pri týchto formách od minimálneho pri nepriamom
exporte k maximálnemu pri vlastníctve/spolu vlastníctve zahraničnej firmy.
4.2.1 Export
Ide o najrozšírenejšia formu medzinárodného marketingu firiem. Jeho výhody
a nevýhody sú sumarizované v tab.2. Podľa spôsobu, akým sa produkt dostáva od
výrobcu na zahraničný trh môžeme export rozdeliť na nepriamy a priamy.
Tab. 2 Charakteristické prvky exportu
Výhody a nevýhody exportu
Výhody

Nevýhody

Veľkosť
trhu

Potenciálny trh je väčší
ako domáci

Vysoké
náklady

Vysoké náklady spojené
s cestami do zahraničia.
Provízie sprostredkovateľom zvyšujú náklady.

Vhodnosť
pre trh

Produkt alebo služba
môžu byť vhodnejšie
pre cudzie trhy

Neprijateľnosť
pre trh

Neprekonateľné kultúrne
rozdiely: produkt úspešný
doma nenájde odbyt

Rozloženie
rizika

Zabezpečenie voči
prepadu domácej
ekonomiky

Regulácia

Dovozné obmedzenia,
diskriminačné colné sadzby

Mena

Ak je domáca mena
slabá, výmenný
kurz môže priniesť
dodatočný zisk

Doprava

Organizácia dopravy je
kľúčom pre zabezpečenie
dodávok, ale prináša aj
riziká

Nepriamy export je charakterizovaný situáciou, keď je odberateľom tovaru domáci
subjekt, ktorý ho potom realizuje vo vlastnom mene na zahraničnom trhu. Postupom
času sa tento spôsob rozvinul v mnohých krajinách sveta, predovšetkým v Japonsku
a USA. Na Slovensku sa ešte z čias pred rokom 1989 zachovali niektoré obchodné
exportné organizácie, ktoré však dnes musia čeliť mnohým exportným firmám.
Jednou z najznámejších foriem nepriameho exportu je tzv. „piggy backing“,7 keď
exportná spoločnosť, ktorá má vytvorenú a fungujúcu organizáciu pre zabezpečenie
exportných aktivít v zahraničí, poskytne časť svojej marketingovej kapacity a na základe
zmluvy realizuje export pre iného dodávateľa. Ide o vzájomne optimálne využívanie
zdrojov: exportnej firmy – využitie existujúcich kapacít, dodávateľa – minimalizácia
nákladov spojených s budovaním vlastných kompetencií v zahraničnom obchode.
7

Machková, H.: Mezinárodní marketing. Grada Publishing, 2006, Praha. ISBN 80-247-1678-X
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Prečo sa dodávatelia uberajú cestou nepriameho exportu?
• Chýba im organizačné zabezpečenie
• Chýba im znalosť zahraničných trhov
• Nevyhovuje im rizikovosť priameho obchodovania
V prípade, že výrobca má určité zručnosti medzinárodného obchodovania a má
snahu realizovať plnú kontrolu nad všetkými aktivitami medzinárodného marketingu
ide o priamy export. Je náročnejší vo fáze vytvorenia systému, avšak prináša dodatočné
zisky v porovnaní s nepriamym exportom, kde sa dodávateľ nemusel podieľať na
stratégii umiestňovania produktu na cudzom trhu, pretože túto úlohu realizovali
exportné spoločnosti.
Pre zabezpečenie priameho exportu je nevyhnutné vybudovať vlastné exportné
oddelenie, ktoré buď vlastnými silami alebo v spolupráci s lokálnymi poradenskými
firmami, právnymi kanceláriami, obchodnými komorami zabezpečuje nasledovné
aktivity:
• Vyhľadanie odberateľa
• Obchodné rokovania a uzavretie kúpnej zmluvy
• Príprava dokumentácie pre zásielku
• Zabezpečenie prepravy a príslušných služieb
• Príprava cudzojazyčnej mutácie technickej dokumentácie
		 (spravidla v spolupráci s obchodným partnerom)
• Spracovanie cenovej dokumentácie
• Riešenie vývozných povolení
• Zabezpečenie bankovej dokumentácie a i.
Výsledkom je prítomnosť na zahraničných trhoch, pričom forma distribúcie
(vytvorenie vlastnej distribučnej siete alebo využitie distribučnej siete obchodných
partnerov a pod.) nie je v tejto fáze podstatná, čo umožňuje zvyšovanie schopnosti firmy
flexibilnejšie reagovať na potreby širšieho trhu, t.j. umožňuje rast konkurencieschopnosti
exportéra.
4.2.2. Licencie
Je to najlacnejší spôsob ako preniknúť na nové trhy, avšak prináša okrem mnohých
výhod aj veľké riziká, ktoré spočívajú v tom, že kúpou licencie sa odovzdáva
technologické, technické, marketingové alebo manažérske know-how a napomáha sa
tak potenciálnej konkurencii prekonať fázu výskumu a vývoja.
V podstate ide o nepriamy vývoz, nakoľko nedochádza k fyzickému vývozu tovaru,
ale len k vývozu know-how a/alebo výrobnej a obchodnej značky, pričom samotná
výroba sa realizuje na iných trhoch, pre ktoré bola licencia poskytnutá. Poskytovateľ
licencie získava ako protihodnotu podiel z tržby z predaja licenčne vyrobených
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výrobkov, resp. ide o jednorazový poplatok bez obmedzenia objemu výroby. Veľakrát
je poskytnutie licencie viazané na dodávku špecifických technológií alebo surovín
a polotovarov od poskytovateľa licencie nadobúdateľovi.
4.2.3. Franchising
Špecifická forma licencie, uplatňovaná predovšetkým v priemysle služieb.
Poskytuje sa predovšetkým odbytové know-how a umožňuje sa používať meno firmy
a produktové portfólio.
Všeobecne je franchising definovaný ako odbytový systém, prostredníctvom
ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej
spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov - franchisingového
poskytovateľa a prijímateľov.
Poskytovateľ franchisingu - franchisor dáva svojim partnerom - prijímateľom právo
a súčasne aj povinnosť, využívať svoju koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje
a zaväzuje prijímateľa používať meno systému, značku tovarov, značku služieb
a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske,
technické a obchodné metódy. Franchisor poskytuje prijímateľovi podporu za priamu
alebo nepriamu odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu.
Franchising je jednou z najefektívnejších a najúspešnejších spôsobov preniknutia
a etablovania sa na trhu. Použitím zavedeného a overeného spôsobu obchodovania a za
aktívnej podpory franchisora sa tak prijímateľ vyvaruje zbytočných počiatočných omylov
a prešľapov a má omnoho väčšiu šancu rýchleho etablovania sa v stále intenzívnejšom
podnikateľskom prostredí. Franchising je vhodnou alternatívou pre začínajúce podnikanie,
ale taktiež aj pre existujúce podnikanie či už v rovnakej alebo prípadne aj v inej oblasti.
Franchising umožňuje prijímateľovi na jednej strane byť súčasťou veľkej a úspešnej
nadnárodnej spoločnosti a na druhej strane mať svoju vlastnú predajňu v prostredí,
ktoré mu je blízke, kde dôverne pozná jeho špecifiká a zároveň mu umožňuje byť sám
zodpovedný za svoje podnikanie.
K najznámejším značkám, ktoré sa prostredníctvom franchisingu etablovali
celosvetovo sú McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Holiday Inn. Na
Slovensku patria k najväčším franchisovým sieťam predajcovia mobilných operátorov
Orange a T-Mobile, ale k silne rastúcim sieťam patrí aj Office 1.
Pre tento typ licencie je typická vysoká miera štandardizácie procesov a produktov
tak, aby zákazník vnímal všetky predajné miesta ako identické, podnikové predajne
bez ohľadu na skutočného prevádzkovateľa.
Franchisingové zmluvy veľmi podrobne riešia otázky predovšetkým dodržiavania
kvality, nakoľko ide o najzraniteľnejšie miesto, ktoré môže ohroziť dobré meno celej
značky.
Aj napriek tomuto riziku ide o jeden z najrozšírenejších konceptov, ktorý sa stal
trvalou súčasťou marketingového prostredia.
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Office 1 Superstore je medzinárodná spoločnosť, ktorá rozvinula jedinečnú
obchodnú sieť zameranú na predaj kancelárskych potrieb na báze franchisingovej
spolupráce s obchodnými partnermi a úspešne sa tak etablovala v mnohých
krajinách po celom svete. Office 1 je najrýchlejšie rastúcou predajnou sieťou
v oblasti kancelárskych produktov na svete. Jednotlivé predajne Office 1 sú
zmluvnými zastúpeniami, ktoré spájajú silné postavenie stabilnej medzinárodnej
spoločnosti s energickým a podnikavým majiteľom oddaným pre riadenie vlastného
podnikania.
Centrála spoločnosti je umiestnená v USA a jej franchisingoví
partneri sú zastúpení na Slovensku, v Taliansku, Španielsku, Portugalsku,
Grécku, Bulharsku, Veľkej Británii, Írsku, Litve, Ukrajine, Kazachstane,
Rumunsku,
Srbsku,
Macedónsku,
Holandsku,
Tunisku,
Maroku,
Cypre, Islande, Turecku, Kuvajte, Saudskej Arábii, Indonézii a Číne.
Office 1 Superstore od svojho založenia v roku 1989 v Španielsku za 15 rokov
svojej existencie dosiahla pozíciu najrýchlejšie rastúcej obchodnej siete v vo
svojom odbore podnikania. Už 5 rokov po založení expandovala na ďaleký východ,
následne v roku 1997 prenikla na blízky východ. Obdobie do roku 2004 bolo
charakterizované rozvojom siete v krajinách strednej a východnej Európy. V roku
2004 bol zriadený centrálny sklad pre Európu v Bulharsku a podpísaná zmluva so
spoločnosťou ŠEVT a.s. o výhradnej spolupráci na báze franchisingu na Slovensku,
Česku a Rakúsku. ŠEVT už v tom období bol najsilnejším hráčom na trhu dodávok
kancelárskych potrieb na Slovensku a od roku 2002 skúšal model franchisingu
v jednej predajni v Leviciach.
V súčasnosti má Office 1 Superstore 24 obchodných partnerov – master
franchisees, ktorí riadia zriaďovanie obchodov pod značkou Office 1. Súčasný
stav predstavuje vyše 450 obchodov v Európe, pričom do konca roku 2008 je
plán dosiahnuť počet 1000 obchodov v Európe . Pre porovnanie: prvá prevádzka
McDonald’s vznikla v roku 1940 a sieť sa začala budovať od roku 1955. V roku
2001 bolo na svete viac ako 30 000 prevádzok. Ak si dáme do pomeru typ prevádzky
a tempo rastu, dá sa povedať, že Office 1 svojim počiatočným rastom nezaostáva
za tempom McDonalds....
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Na základe podpisu zmluvy o franchisingovej spolupráci s Office1 Superstore
získala spoločnosť Ševt, a.s., výhradné oprávnenie rozvíjať predajnú sieť a obchodné
aktivity pod touto značkou na území Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Stáva
sa tak exkluzívnym používateľom a poskytovateľom licencie na využívanie knowhow a značky Office1 pri predaji kancelárskych produktov a poskytovaní služieb
súvisiacimi s týmito produktmi.
Koncepcia je založená na podpore menších foriem podnikania v oblasti predaja
kancelárskych, školských, umeleckých produktov a tlačív sústredených na jedno
predajné miesto a následne tak zabezpečiť pokrytie potrieb bežných spotrebiteľov.
Prevádzky franchisingových partnerov majú vždy označenie Office1.
Novootvárané prevádzky spoločnosti Ševt, a.s., alebo prevádzky vznikajúce
konverziou jej existujúcich prevádzok, nesú označenie Office1Ševt.
Príklady realizovaných prevádzok

Čo ponúka Master franchise svojim obchodným partnerom:
Každý partner, ktorý sa rozhodne pre zmluvnú franchisingovú spoluprácu bude
oprávnený využívať množstvo práv a výhod:
- exkluzívne práva na konkrétny región alebo oblasť - zaručujú, že iná prevádzka
Office1 v jeho regióne nebude otvorená
- právo (zároveň i povinnosť) používať exkluzívnu značku Office1
- právo predávať širokú škálu kancelárskych výrobkov značky Office1, ktoré sú
dostupné len v týchto prevádzkach – nie sú dodávané do žiadnych iných predajní,
ani obchodných reťazcov
- výhodné nákupné ceny tovarov, ktoré by inak samostatný malý podnikateľ od
dodávateľov nebol schopný dostať
- jednoduché objednávanie dodávok tovaru priamo od franchisora, ktoré
zjednodušuje a urýchľuje dodávanie – franchisant už nemusí objednávať rôzne
kategórie tovarov u ich jednotlivých dodávateľov
- komplexné vypracovanie návrhu predajne, poradenstvo a podpora pri
stavebno – technických úpravách priestoru predajne
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- možnosť dodania zariadenia predajne a reklamného označenia od overených
dodávateľov, za rovnako nízke ceny, aké má dohodnuté franchisor
- školenie a zaučenie franchisanta a jeho zamestnancov v existujúcich
prevádzkach franchisora, podrobné oboznámenie so sortimentom, systémom
predaja a činnosťami pri objednávaní a dodávaní tovaru, zásadami rozmiestnenia
tovaru v predajni atď.
- prítomnosť minimálne jednej osoby franchisora v predajni partnera v prvých
dňoch po otvorení, ktorá je pripravená pomôcť a poradiť v prípade vyskytnutia sa
akýchkoľvek problémov
- vypracovanie reklamných materiálov pre prevádzku, koncept reklamných
kampaní
-dodanie manuálov obsahujúcich podrobné informácie o požiadavkách na
vzhľad, vybavenie a označenie predajne, informácie o tovare, jeho jednotlivých
kategóriách a pod.
-jednoduchá, pravidelná a rýchla možnosť zásobovania vďaka rozvinutej
logistickej sieti spoločnosti Ševt, a.s., na celom území Slovenska
V súčasnosti Ševt, a.s. úspešne spolupracuje na území Slovenska už s niekoľkými
franchisingovými partnermi. Od júla 2005, keď bola otvorená prvá predajňa
franchisanta, boli v priebehu necelého pol roka otvorené ďalšie 3 predajne a na
príprave ďalších sa pracuje
Pre úspešnú franchisingovú spoluprácu a fungovanie v sieti Office 1 si držiteľ
Master licencie stanovil niektoré požiadavky, ktorých splnenie garantuje do značnej
miery úspešnosť projektu:
• otvorenosť a schopnosť aktívne komunikovať s ľuďmi
• vítané sú aspoň základné znalosti a skúsenosti z oblasti obchodu alebo
poskytovania služieb
• záujem o dlhodobú spoluprácu
• vlastné alebo prenajaté priestory na prevádzku budúcej predajne, pričom
typická predajňa má rozlohu 50 až 150 m2 a nachádza sa v blízkosti hlavných
ciest s hustou frekvenciou chodcov. Pri predajni by malo byť k dispozícii dostatok
parkovacích miest pre zákazníkov. Taktiež by mal byť zabezpečený prístup pre
zásobovacie dodávky a zákaznícky odber tovaru
• poloha pri školách a univerzitách je plusom
• základný kapitál na zariadenie, prípravu a spustenie predajne
• ochota brať prácu spojenú s prevádzkou a fungovaním predajne ako osobnú
prioritu
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4.3. Priama zahraničná investícia (PZI)
Ide o kapitálovo najnáročnejšiu formu vstupu na zahraničné trhy. Väčšina dostupnej
literatúry sa tejto téme venuje v obmedzenom rozsahu, preto sú v tejto publikácii
niektoré otázky PZI analyzované podrobnejšie.
Formy PZI môžu byť od najjednoduchšej – vytvorenie pobočky (filiálky), ktorá
nemá právnu subjektivitu až po najkomplexnejšiu - založenie novej spoločnosti
zabezpečujúcej buď len výrobu alebo obchod, alebo komplexný marketingový program
vrátane výroby pre určité segmenty trhu alebo pre globálne trhy.
Filiálky bez právnej subjektivity, tzv. organizačné zložky napriek svojmu štatútu
slúžia na zabezpečenie niektorých špecifických služieb potrebných pre distribúciu
výrobkov spoločnosti, alebo môže slúžiť na kontrolu a riadenie distribučnej siete,
vrátane vykonávania komplexnej marketingovej podpory predaja produktov na
danom trhu. V prípade, že obchodné operácie presiahnu určitý objem, spoločnosť
spravidla realizuje transformáciu organizačnej zložky na plnoprávny subjekt založený
a registrovaný podľa miestnej legislatívy.
V niektorých prípadoch môže byť založenie novej spoločnosti realizované
formou aj spoločného podniku (Joint-Venture) z dôvodu rýchlejšieho prieniku na
miestny trh alebo z dôvodov legislatívnych a/alebo daňových. Spoločné podnikanie
má, samozrejme, okrem mnohých výhod aj riziká a riadenie takýchto firiem býva
náročnejšie a rizikovejšie.
4.3.1 Rozdelenie priamych zahraničných investícií
PZI je pohyb kapitálu cez národné hranice, pričom je garantovaná kontrola nad
získanými aktívami. Tým sa líši od portfóliovej investície, ktorá tiež môže prechádzať
národné hranice, ale neumožňuje tento typ kontroly. Firmy, ktoré sú zdrojom PZI sú
často uvádzané ako „multinacionálne podniky“, ( v angličtine „multinational enterprises
– MNE alebo transnational corporations TNC“). Pre účely definície sa za PZI považuje
vlastníctvo najmenej 10% akcií alebo 10% hlasovacích práv alebo vlastníctvo pobočky
(výrobnej alebo nevýrobnej), ktorá vznikla na zelenej lúke (greenfield branch plant).
PZI sa stali skutočným globálnym fenoménom a dnes je celkový objem PZI
v globálnej ekonomike vyše 20% globálneho HDP.
Typy PZI:
• Investícia na zelenej lúke ( „greenfield investment“) investície do výrobných
alebo servisných zariadení alebo rozširovanie existujúcich. Sú cieľom aktivít krajín,
ktoré sa ich snažia získať, pretože prinášajú so sebou nové produkčné kapacity,
zamestnanosť, transfer technológií a know – how a môžu viesť k zapojeniu sa do
globálneho dodávateľsko-odberateľského reťazca. Sú základným spôsobom investícií
do rozvíjajúcich sa krajín. Variáciou na tento typ je tzv. „brownfield investment“, čo je
investícia spojená s využitím starých výrobných alebo úžitkových priestorov, ktoré sú
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vo väčšine prípadov dlhodobo nvyužité. V niektorých prípadoch môže byť investícia
typu „brownfield“ akvizíciou:
• Fúzie a akvizícia („Merger and Acquisition – M&A“): vyskytujú sa v prípade
transferu majetku lokálnej firmy na zahraničnú firmu. Cezhraničné fúzie sú v prípade,
ak sú kombinované majetok a prevádzky firiem z rôznych krajín do nového subjektu.
O cezhraničnej akvizícii, hovoríme, keď dochádza k prevzatiu kontroly nad majetkom
a prevádzkou firmy, a lokálna firma sa stáva pobočkou zahraničnej firmy. Fúzie
a akvizície („M&A“) sú základnou formou investovania vo vyspelých ekonomikách.
Slovensko sa práve v posledných piatich rokov stalo cieľom mnohých spoločností,
ktoré sa rozhodli urýchliť svoju expanziu práve formou M&A. Autor mal príležitosť
byť pri úspešnej realizácii troch akvizícií v oblasti cestovného ruchu (vstup nadnárodnej
spoločnosti American Express na slovenský trh odkúpením úspešnej agentúry na
predaj leteniek – Agentúra Alex s.r.o.), výroby kozmetiky (rozšírenie produkčnej
kapacity talianskej spoločnosti SAFOSA akvizíciou levickej spoločnosti deMiclén,
a.s.) a špedície (akvizícia firiem poprednej slovenskej špedičnej skupiny M&G – M&G
Spedition a M&G Expres Spedition spoločnosťou Gebrüder Weiss GmbH).
Gebrüder Weiss a M&G Spedition 8
V polovici marca 2006 majitelia skupiny firiem fungujúcich na Slovensku pod
značkou M&G podpísali dohodu o predaji obchodných podielov v spoločnostiach
M&G Spedition a M&G Expres Spedition rakúskemu logistickému holdingu
Gebrüder Weiss.
Napriek deklaráciám Ten Expresu i M&G o dôležitosti medzinárodných
kooperácií, majitelia firiem si ešte začiatkom roka 2004 nepripúšťali možnosť
prevzatia zahraničnou firmou. Tvrdili, že sa na trhu udržia, lebo dokážu vyplniť
medzeru v ponuke veľkých spoločností. Globalizácia a s ňou postupujúca
konsolidácia však ukázala, že odolávať je možné avšak zmysluplnejšie je spájať sa.
Rozhodnutie akceptovať ponuku investora bolo ovplyvnené po pätnástich rokoch
úspešnej existencie čoraz ostrejšou konkurenciou na trhu, ktorý predovšetkým
na konci roku 2005 a začiatkom roku 2006 zaznamenal značnú konsolidáciu.
V slovenskej logistickej firme Lindbergh bol rizikový kapitál (venture capital)
nahradený nemeckou skupinou Dachser, ďalšia nemecká logistická skupina Geis
prevzala Ten Express. O M&G prejavovali záujem aj ďalšie veľké logistické
spoločnosti. Už v roku 2004 sondoval situáciu koncern Kϋhne and Nagel so sídlom
v Švajčiarsku, koncom roku 2005 svoj záujem opäť potvrdil, rovnako ako najväčšia
svetová spoločnosť DHL a jej matka Deutch Post. To však bolo už v dobe, keď
relatívne menšia, avšak dynamicky sa rozvíjajúca rakúska rodinná firma intenzívne
rokovala s majiteľmi spoločností M&G.
8

Trend 22.3.2006: Gebrüder Weiss kupuje slovenskú firmu M&G
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Ako súčasť kapitálovo silného holdingu Gebrüder Weiss má sieť a zamestnanci
M&G v tejto náročnej oblasti budúcnosť. Takmer 250 pracovníkov oboch
slovenských firiem vstúpilo do koncernu s 3 500 zamestnancami v osemnástich
krajinách sveta a s obratom v roku 2005 785 miliónov eur (29 mld. Sk).
Pre oranžový logistický holding ide o najväčšiu akvizíciu v histórii a v podstate
je to prvý krát, keď došlo k úplnému odkúpeniu lokálneho hráča. Predseda
predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss Wolfgang Niesssner a finančný riaditeľ
a vnuk zakladateľa Wolfram Senger-Weiss absolvovali od decembra 2005 do konca
marca 2006 sériu mimoriadne náročných rokovaní, keď neraz boli pozície obidvoch
strán bezvýchodiskové a hrozilo, že rokovania skolabujú. Napriek tomu sa podarilo
vždy nájsť riešenie a zabezpečiť pre GW na Slovensku silnú pozíciu v preprave
kusových zásielok, pretože doteraz sa venovala najmä európskej zásielkovej
preprave a vytváraniu logistických riešení.
.Manažment M&G má zmluvné záväzky pokračovať v práci pre značku, ktorá sa
z trhu nestratí ešte vyše roka po akvizícii. Tento spôsob je pri preberaní firiem široko
využívaný a smeruje k zabezpečeniu kontinuity medzi starým a novým majiteľom,
medzi starou a novou podnikovou kultúrou a zároveň je určitým signálom aj
pre zamestnancov firmy, že nebolo cieľom ich hodiť cez palubu a odísť s tučnou
výslužkou, ale zabezpečiť fungovanie firmy do budúcnosti.

SAFOSA a DeMiclén Levice 9
Do slovenskej výroby kozmetiky vstúpil koncom roku 2005 prvý silnejší investor
z cudziny. Levického producenta vlasovej kozmetiky, prípravkov na holenie či
krémov na opaľovanie – firmu de Miclén kúpila talianska Safosa. Vstup talianskeho
investora by mohol byť pre slovenskú kozmetiku impulzom. Výroba v krajine sa
od zmeny politického režimu pred pätnástimi rokmi žiadnym veľkým rozvojom
pochváliť nemôže. Kozmetiku produkuje zopár menších výrobcov a rozhodujúce
časti trhového koláča si medzi sebou delia globálni dovozcovia. Paradoxne
najväčšie tržby z výroby kozmetiky dosahuje spomedzi domácich firiem hlohovská
Zentiva, pre ktorú je kozmetika – popri výrobe liečiv – len vedľajší produkt. Krémy
Indulona a zubné pasty prinášajú farmaceutom tržby zhruba štvrť miliardy korún
ročne. Firmy ako de Miclén, AB Kozmetika či Herba Drug z východoslovenských
Smižian, pre ktoré je kozmetika hlavným biznisom, dosahujú menšie výkony. Každá
z nich sa tržbami ledva dostane cez stomiliónovú hranicu.
V susedných krajinách, v Poľsku či Maďarsku, sa pritom výroba kozmetiky
zdynamizovala práve po nástupe silných zahraničných investorov. Šancu prilákať
9

Trend 20.2.2006: Haluza,M.-Múčka, F.: Nová šanca deMiclénu môže pohltiť tradíciu
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ich malo pred vyše desiatimi rokmi aj Slovensko. Bratislavskú AB Kozmetiku
štát americkému záujemcovi Colgate-Palmolive predať odmietol. Uprednostnil
slovenských privatizérov, s ktorými sa neskôr dostal do súdnych sporov, lebo
odmietali zaplatiť celú kúpnu cenu. Pohľadávky k nim už predal.
Levický de Miclénu dlhé roky pod vedením viacerých slovenských majiteľov síce
zbieral ocenenia za kvalitu Slovak Gold, ale s výkonnosťou to bolo horšie. Do roku
2000 ešte zaznamenávala mierny nárast tržieb na vyše dve stovky miliónov korún,
ale potom prišiel pokles až na 140 miliónov v roku 2005. Oslňujúce neboli ani zisky
firmy, tie však boli ovplyvnené aj tradičným folklórom slovenského podnikateľského
prostredia, ktoré sa vždy snažilo minimalizovať zisk a tým pádom aj dane.
Safosa ovládaná švajčiarskym investičným fondom Swiss Development Capital
II Partnership má s de Miclénom rozsiahle plány. Nový rozvojový plán má vystreliť
výkonnosť levického výrobcu až k niekoľkomiliardovým tržbám. Už do konca roku
2007 chcú terajšiu stovku zamestnancov strojnásobiť. V levickom priemyselnom
parku sa už začal stavať (leto 2006) nový závod za štyristo miliónov korún, ktorý by
mal dosahovať ročné tržby zhruba 5,5 miliardy korún. V porovnaní s doterajšími
výsledkami slovenskej výroby kozmetiky ide o nevídané číslo.
Predstava, že k miliardovým tržbám by mali Levičanov pod krídlami Talianov
priviesť ich tradičné značky Barbus, Dixi, Nubian či Oli, je naivná. Taliansky investor
hneď od počiatku neplánoval výraznejšie pokračovanie výroby týchto produktov,
ktoré v mnohých prípadoch svojou technológiou výroby pri prvej prehliadke
závodu doslova ohromili – šlo v niektorých prípadoch (napr. holiaci krém Barbus)
o skutočnú manufaktúru. Aj keď v prechodnom období bude výroba s určitými
obmedzeniami pokračovať, skôr treba očakávať, že zaniknú. Alternatívou by mohol
byť predaj jednotlivých značiek, alebo celého komplexu značiek aj s receptúrami
iným slovenským výrobcom. Problémom je však cena za značky. Napriek výraznému
ústupu z trhových pozícií na Slovensku ale aj ďalších tradičných trhoch (ČR,
Maďarsko) sú očakávania talianskeho investora zatiaľ vysoko nad možnosťami
slovenských výrobcov. Pôvodná výroba de Miclénu však nebola pre Safosu tým
hlavným investičným lákadlom. Pre slovenskú výrobu Safosy budú do budúcnosti
nosné a najdôležitejšie zubné pasty pre partnerský koncern Unilever.Ročne ich tu
chcú vyprodukovať približne 150 miliónov.
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Vizitka de Miclénu (Individuálne údaje, mil. Sk)

PRAMEŇ: de Miclén, TREND Analyses
Globalizácia biznisu s kozmetikou, ktorá dáva na trhu šancu iba zabehnutým
značkám s väčšími objemami predaja, tak pravdepodobne pochová časť tradície
levickej kozmetiky. Tá sa v meste rozvíjala od druhej polovice devätnásteho storočia.
Na druhej strane, práve tá istá globalizácia priviedla Talianov do Levíc a dá tam
prácu trom stovkám ľudí.
Safosa, ktorá doteraz vyrábala kozmetické a čistiace výrobky iba v Taliansku,
neďaleko od Milána, musela zareagovať na nové požiadavky Unileveru. Ku
kontraktom na dodávky zubných pást preň sa prepracovala pred šiestimi rokmi, keď
od tohto koncernu kúpila jeho vlastnú divíziu. Najnovší kontrakt však Safosa nebola
schopná kapacitne zvládnuť v existujúcich priestoroch a časový harmonogram
dodávok požadovaný Unileverom donútili Sfosu hľadať riešenie mimo domáceho
regiónu, čo samozrejme prinesie aj ďalšie úspory. Ľudia zo Safosy navštívili
Bulharsko, Poľsko i krajiny niekdajšej Juhoslávie, ale napokon sa rozhodli pre
slovenské Levice. Keď sa na nás obrátili s požiadavkou na vytypovanie možného
výrobcu, nebolo veľa alternatív: zubné pasty sa dlhodobo vyrábali v AB Kozmetike
v Bratislava, tá je však poznamenaná netransparentnosťou riešení ohľadom
vysporiadania vlastníctva medzi FNM, bývalými vlastníkmi a súčasným majiteľom,
Slovakofarmu kúpila Zentiva a nebolo možné očakávať, že ziskovú prevádzku, aj
keď možno nie kľúčovú okamžite odpredá. Zostávala len levická firma De Miclén,
v ktorej som ako študent strednej školy často krát brigádoval. Od samotného
počiatku mali Taliani šťastie - väčšinový vlastník a generálny riaditeľ podniku mal
už dôchodkový vek a chcel skončiť s podnikaním, minoritný akcionár vstúpil do
firmy len ako finančný investor a pokiaľ sa javila zaujímavá návratnosť, nebol
v zásade proti predaju. Preto od začatia rokovaní po samotnú dohodu o odpredaji
ubehli v podstate len tri mesiace.
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Výrobou zubných pást prilákala talianska firma na Slovensko aj talianskeho
subdodávateľa – firmu Scandolara, ktorá si v Leviciach postaví menšiu fabriku.
Levická akvizícia dáva nový rozmer aj samej Safose. Veď na Slovensku chce
dosahovať skoro dvojnásobné tržby, ako dokázala doteraz v talianskych
prevádzkarňach. Predvlani siahali v prepočte na hranicu 3,5 miliardy slovenských
korún pri zisku 150 miliónov korún. Od vstupu švajčiarskych investorov je levický
de Miclén len druhou akvizíciou Safosy. Prvou bola kúpa talianskej kozmetickej
firmy Max Parfum.

4.3.2 Hodnotenie svetových regiónov z pohľadu atraktívnosti pre PZI
a smerovanie tokov PZI
Nasledujúca tabuľka sumarizuje jednotlivé regióny a ich výhľad pre prílev PZI 10.
Napriek tomu, že ide o pohľad z roku 2004 predovšetkým na roky 2003 a 2004 a výhľad
na ďalšie 3 roky, dá sa v nej vyčítať dlhodobé smerovanie jednotlivých regiónov
a typických predstaviteľov týchto regiónov a vplyv ekonomických a politických
rozhodnutí na perspektívnosť regiónu alebo krajiny.
PZI sú stále koncentrované v určitých krajinách a regiónoch. Transnacionálne
korporácie sú najväčšími zdrojmi PZI (viac ako 95% zdrojov) a sídlia v najrozvinutejších
krajinách. Veľká časť týchto zdrojov sa ale vracia späť. Zvlášť to platí pre tzv. triádu
USA, Japonsko a EÚ (tab. č. 3 ).

10

A.T.Kearney, Inc. : FDI Confidence Index. The Global Business Policy Council, October 2004
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Tab. č. 2

Afrika a
b. východ

Rusko

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná Amerika

Región

32

Stav a výhľad

Vystavená silnej konkurencii z krajín ďalekého východu a strednej a východnej Európy. Objem PZI klesol z 27
miliárd USD v 2002 na 21 miliárd v 2003. Šancu na zastavenie prepadu má očakávaný rast ekonomík regiónu, avšak
konkurencieschopnosť krajín je veľmi rôznorodá a ovplyvnená vysokou mierou nezamestnanosti, biedou a sociálnou
nespokojnosťou obyvateľstva.
Brazília má šance predovšetkým vo výrobe, hlavne v automobilovom priemysle a využívaní prírodných zdrojov.
Argentína:dosiahla za rok 2003 menší prílev ako Trinidad a Tobago a to všetko v dôsledku finančného kolapsu
krajiny. Potenciálny náznak záujmu je o oblasť petrochemickú a o agrosektor.
Čile a celý región Ánd: stabilný tok PZI je zameraný predovšetkým do spracovania nerastného bohatstva. Tento
subregión bude potrebovať inovatívne prístupy pre prilákanie iného typu investorov
USA po tretí rok za sebou zaostali ako najatraktívnejšia krajina pre PZI za Čínou a len s tesným náskokom pred
Indiou. Silnou oblasťou ostávajú finančné služby, hlavne poisťovníctvo. Napriek poklesu PZI v roku 2003, rok 2004
bol návratom k vysokým objemom – za prvý polrok dosiahli 42,9 miliárd USD, viac ako za celý rok 2003. Krajina
zostáva na prvom mieste ako zdroj PZI, pričom v roku 2003 bola výška investícií z USA 152 miliárd USD. Zákon
o daňových úľavách na repatriovaný zisk (Homeland Investment Act) môže pozmeniť situáciu v oblasti PZI z USA,
nakoľko až 80% PZI z USA tvorí reinvestovaný zisk.
Kanada naďalej stráca pôdu pod nohami, aj keď do značnej miery benefituje z členstva v NAFTA. V roku 2002 bol
prílev PZI len 6,6 miliardy USD a za prvú polovicu roku 2003 bol čistý prílev dokonca negatívny. Smerujú sem
hlavne investície vo finančných službách a v oblasti petrochemického a ťažobného priemyslu.
Mexiko: dochádza k silnému poklesu záujmu a dôvery. PZI klesli v 2003 na úroveň len 10,8 miliardy USD z dôvodu
záujmu o iné regióny, predovšetkým Čínu, Indiu, Poľsko, Brazíliu. Záujem zostáva o petrochemický priemysel.
Potrebná zmena stratégiue pri získavaní PZI – spoliehanie sa na nízku cenu pracovnej sily a investičné stimuly
nepomáha.
Západná Európa naberá v poslednom období dych a stáva sa atraktívnejšou pre PZI. Návrat k pozitívnym tokom PZI
sa dá očakávať po posilnení európskej ekonomiky. Je možné sledovať silný trend k M&A ako forme vstupu na nové
trhy v porovnaní s joint ventures alebo „greenfield“.
Nové členské štáty napriek očakávanému entuziazmu nezaznamenali nárast PZI na týchto trhoch. Napriek vstupu
do EÚ stále existujú riziká ako slabá infraštruktúra, korupcia, strata výhody z nízkych nákladov. Zvýšený záujem
prejavujú investori v oblasti veľko- a maloobchodu, ktorí cítia potenciál rastu príjmov. To však znižuje výhodu zo
súčasnej lacnej pracovnej sily. Tieto faktory môžu posúvať PZI ďalej na východ a juh Európy – do Bulharska,
Rumunska, Ukrajiny a až do Číny. Avšak aj napriek poklesu celkového objemu PZI rastie ich kvalita – mnoho
investorov preferuje strednú a východnú Európu pred Indiou a Čínou.
Slovensko napriek svojej nálepke tigra východnej Európy nepatrí k veľkým príjemcom PZI. Stále zaostáva za
Poľskom, Maďarskom a ČR, čo je dôsledok oneskoreného nástupu toku PZI kvôli neakceptovateľnej politicke vlády
do roku 1999. Slovensko sa ani po všetkých ekonomických reformách a dlhodobej stabilite vlády nedostalo do top
ligy. Stalo sa však cieľom takých investorov ako je Samsung, Whirlpool, PSA, Kia, Dell, HP, IBM a ďalší.
Silný tok PZI do regiónu, hlavne amerických a európskych investorov, hľadajúcich možnosti diverzifikácie svojich
výrob bude i naďalej pokračovať. Okrem výroby a služieb ide predovšetkým telekomunikácie a ďalšie sieťové
odvetvia.
Čína: najväčší magnet pre PZI. V roku 2003 - 53,5 miliardy USD. Na rozdiel od investorov z Európy a USA, ázijskí
investori vyjadrujú väčšie obavy z prehriatia čínskej ekonomiky. Očakáva sa veľký záujem aj o sektor finančných
služieb pri očakávanom otvorení bankového sektoru. Pokračuje záujem o textilný sektor.
India: veľmi pozitívny výhľad zo strany investorov. Orientácia na poskytovanie služieb dokázalo prekonať aj
nedostatky v dôsledku slabej infraštruktúry – dostatok dobre vzdelanej a skvele anglicky hovoriacej populácie
s nízkou cenou práce je dokonalým magnetom. India sa stáva aj centrom výskumu a vývoja. Záujem pretrváva
o telekomunikácie, chémiu., môže ho mierne ohroziť bujnejúca byrokracia a politická nestabilita v regióne medzi
Indiou a Pakistanom. Z dlhodobého hľadiska môže dôjsť aj k zníženiu atraktívnosti lacnej pracovnej sily v dôsledku
postupného nárastu miezd.
Malajzia, Hong-Kong, Japonsko, Singapúr: eminentný záujem investorov po miernom zotavení sa z ekonomickej
stagnácie začiatkom tisícročia. Služby, bankový sektor, IT, telekomunikácie , petrochemický priemysel sú cieľové
odvetvia.
Južná Kórea: patrí medzi atraktívne destinácie predovšetkým pre amerických investorov. Záujem je o ťažký
priemysel, ale aj o finančné služby.
Trpí v poslednom období rastom autokratického systému vládnutia, aférou okolo faktického zoštátnenia ropnej
spoločnosti Yukos ako aj nestabilnou bezpečnostnou situáciou s množiacimi sa teroristickými útokmi. Rovnako len
minimálny progres pri zavádzaní ekonomických reforiem pozicionujú Rusko ako menej atraktívnu krajinu, aj keď
sa nachádza v top lige. Objem PZI narástol z 3,5 miliardy USD v r.2002 na 6,7 miliardy USD v 2003, predovšetkým
vďaka investíciám do ropného a petrochemického priemyslu. Toto zostáva aj naďalej najzaujímavejší segment
záujmu investorov na ďalšie obdobie.
Vo všeobecnosti je tento región menej častým cieľom PZI. Záujem je ovplyvnení politickou nestabilitou, bezpečnostnou
situáciou a v Afrike aj úrovňou vzdelanosti a pracovných zručností. K najzaujímavejším destináciám patrí JAR,
predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu a všeobecne výroby, avšak platia tu poznámky o bezpečnostnej
situácii a navyše veľká miera rozšírenia HIV, čo môže decimovať produktívnu časť populácie v blízkom horizonte.
Z blízkeho východu je Turecko stále cieľom PZI predovšetkým v sektore veľko- a maloobchodu, avšak objem
investícií je okolo pol miliardy USD v r. 2003

Tab. 3: Kumulatívne toky PZI v krajinách OECD za roky 1994-2003 11
Destinácia pre PZI
USA
Belgicko/Luxemburg
Veľká Británia
Nemecko
Francúzsko
Holandsko
Kanada
Španielsko
Švédsko
Mexiko
Írsko
Dánsko
Taliansko
Austrália
Švajčiarsko
Poľsko
Japonsko
Fínsko
Rakúsko
Južná Kórea
Česká republika
Nórsko
Maďarsko
Portugalsko
Nový Zéland
Slovensko
Turecko
Grécko
Island
Spolu OECD

Objem
v mld.
USD
1 349,6
762,7
463,1
387,0
351,6
286,5
208,1
183,5
168,2
138,2
120,0
91,7
86,5
82,5
81,9
52,0
50,5
45,9
41,2
40,9
37,9
35,5
32,4
25,7
19,9
11,0
10,6
8,7
1,0
5 174,0

Krajina pôvodu PZI

Objem v mld.
USD

USA
Veľká Británia
Belgicko/Luxemburg
Francúzsko
Nemecko
Holandsko
Japonsko
Kanada
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Dánsko
Fínsko
Austrália
Nórsko
Južná Kórea
Rakúsko
Portugalsko
Írsko
Mexiko
Maďarsko
Grécko
Turecko
Nový Zéland
Island
Česká republika
Poľsko
Slovensko
Spolu OECD

1 331,0
878,6
767,0
652,7
452,7
382,8
268,0
237,3
230,1
190,4
150,2
112,4
82,0
72,6
57,3
37,7
37,5
33,6
29,2
26,7
5,4
3,9
3,7
3,6
2,9
1,6
1,2
1,1
0,1
6 053,1

4.3.3 Plusy a mínusy PZI ako zdroja ekonomického rozvoja
Treba si uvedomiť, že priame zahraničné investície sú pre predikciu budúceho
vývoja akejkoľvek ekonomiky veľmi náročný prvok, pretože:
• volatilita PZI je veľmi vysoká. Analýzy v 88 krajinách a časový záber analýzy
vyše 30 rokov poukázali, že prílev PZI kolíše v rozsahu 50% z roka na rok.
• volatilita PZI je konzistentne spojená s negatívnym dopadom na ekonomický
rast. Toto neznamená, že volatilita PZI spôsobuje negatívne zmeny v raste ekonomiky,
ale naopak, že negatívne javy spôsobujúce zníženie rastu ekonomiky odstrašujú
investorov a tým spôsobujú volatilitu PZI.
• PZI sú pozitívne spojené s ekonomickým rastom. Táto korelácia je štatisticky
potvrdená a nie je podmienená inými faktormi (napr. úrovňou ľudského kapitálu).
Treba však analyzovať, o akú formu PZI ide, o aký sektor, dlhodobosť investície,
OECD- Directoriate for financial and enterprise affairs: Trends and recent development in foreign
direct investment. June 2004
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lokalizácia a sekundárne, vyvolané efekty. Ak má Slovensko podporovať prílev PZI, je
nevyhnutné, aby sme zmenili prístup – z lákania akejkoľvek investície prejsť na lákanie
vybraných typov investícií, ktoré bude rešpektovať smerovanie národnej ekonomiky
k trvalo udržateľnému rastu a napĺňaniu národného programu Lisabonskej stratégie..

Zhodnotenie dopadov PZI :
a) stimulácia národného hospodárstva
PZI sú spájané s prínosmi pre národné hospodárstvo prijímajúcej krajiny.
Skutočne môžu prispievať k rastu HDP, k tvorbe hrubého fixného kapitálu a zlepšeniu
obchodnej bilancie. Aj keď pozitívne dopady boli overené rôznymi štúdiami, neplatí
to univerzálne. Nie je napríklad preskúmaný vzťah medzi PZI a ziskom. Podnikové
stratégie, ako napríklad transferové ceny môžu znížiť mieru zdanenia v prijímajúcej
krajine. Ďalším zdrojom nákladov sú importy polotovarov alebo aj surovín, platby
za riadenie (management fees), licenčné poplatky, poplatky za používanie značky
(royalties), repatriácia zisku a pod. môžu značne znížiť pozitívny ekonomický dopad
PZI na domácu ekonomiku. Preto miera dopadu PZI na domácu ekonomiku závisí
predovšetkým od stability krajiny, jej schopnosti regulácie PZI, spôsobe vstupu PZI
(M & A, greenfield, brownfield...), ako aj sektoru, do ktorého sa investuje.
b) stabilita PZI
PZI sú menej citlivé na zmeny kurzu domácej ekonomiky v porovnaní
s portfóliovými investormi, hlavne preto, že ak dochádza k poklesu meny, zlepšuje sa
pozícia zahraničného investora v oblasti nákladov. PZI môže napomôcť produktovej
diverzifikácii prostredníctvom investícií do nového podnikania. V súčasnosti je oveľa
náročnejšie nechať investíciu a presunúť sa do novej lokality, preto sa investori snažia
čo najrýchlejšie realizovať návratnosť akejkoľvek investície ešte pred rozhodnutím
o ďalšej investícii.
c) rozvoj spoločnosti
PZI, pokiaľ tvoria nový alebo rozširujú existujúci podnik pomáhajú k rozvoju
zamestnanosti, rastu príjmov a pod. Napriek tomu, priamy dopad v tomto smere je len
na úzku skupinu obyvateľov – buď lepšie vzdelanú časť populácie alebo populáciu
žijúcu vo väčších sídelných útvaroch. Preto je nevyhnutné pri podpore prílevu PZI
myslieť aj na regionálne disparity a vhodným spôsobom tieto systematicky znižovať.
d) rozvoj infraštruktúry a transfer technológií
Investorské firmy môžu podporovať svoje zahraničné pobočky zabezpečením
adekvátnych ľudských zdrojov a potrebnou infraštruktúrou. Zvlášť investície na
zelenej lúke môžu stimulovať rozvoj infraštruktúry (urýchlená dostavba diaľnice
Bratislava – Žilina v dôsledku investície Kia), čo následne prinesie ďalší rozvoj celého
regiónu Považia. Investície do výskumu a vývoja (R&D) môžu stimulovať rozvoj
spracovateľských technológií ale aj ďalší rozvoj odborného školstva všetkých úrovní
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a samozrejme aj aplikovaný výskum v odborných ústavoch a na akademickej pôde.
e) veľkosť investície
Pre mnohé ekonomiky môže byť komplikované riadiť a absorbovať rýchly
a intenzívny prílev PZI, ak ide o kapitálovo a ľudsky náročné investície s potenciálne
veľkými dopadmi na životné prostredie. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré musia
preorientovať svoju podporu z produkčnej oblasti s nízkou pridanou hodnotou na oblasť
výrobnú a služieb s vysokou pridanou hodnotou (viď projekt znalostnej ekonomiky
Minerva).

Percentuálny nárast

4.3.4 Podpora prílevu PZI
Najčastejšou formou podpory prílevu PZI sú všeobecne známe investičné stimuly
a agentúry na podporu PZI (investment promotion agency). Tých je v súčasnosti vo
svete okolo 150. Aký je ich vplyv na podporu prílevu PZI?

0,1
0,08
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0,04
0,02
0
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Píjem na
obyvateľa

Investičná
klím a

Obr. 10: Relatívny vplyv podpory na prílev PZI, podľa 12
Je možné z toho vydedukovať, že stačí investovať do rozpočtu investičnej agentúry
a prílev bude nezadržateľne rásť? Nie. V každom prípade platí, že investorov v prvom
rade zaujíma celková investičná klíma – čím je lepšia, tým vyšší je prílev PZI a rovnako
čím vyššia je úroveň rozvoja krajiny, tým vyššia je očakávateľná úroveň prílevu PZI.
Napriek tomu je vplyv efektívnej práce agentúry veľmi výrazný a jej činnosť nie je
možné podceňovať. Pre Slovensko, ktoré má relatívne dobrú investičnú klímu (aj
keď nepatrí do prvej ligy podľa AT Karney) je potrebná dobre fungujúcu agentúra,
krajina ako Rumunsko potrebuje skôr investovať zdroje do budovania základnej
infraštruktúry.
Fungovanie investičnej agentúry je jednou z foriem medzinárodného marketingu
– svoju komunikáciu a cestu k potenciálnemu zákazníkovi musí adaptovať podľa
miestnych geografických, kultúrnych a politických zvyklostí, avšak táto komunikácia
by mala byť súčasťou komplexného procesu, ktorý sa vo svete označuje ako Nation
Branding a na Slovensku ho zatiaľ ešte stále podceňujeme.
Morisset, J.: Is Investment Promotion Effective in Attracting FDI?. WAIPA VIII. Annual Congress,
January 2003, Geneva
12
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Nation Branding – komplexný prístup k prezentácii Slovenska 13
Branding, všeobecne spájaný s korporátnym sektorom, sa stal aspektom, ktorý
sa čoraz častejšie týka aj krajín presadzujúcich sa v celosvetovej konkurencii
a usilujúcich sa o zmenu či skvalitnenie svojej reputácie.
Procesy Nation či Location Branding sa neviažu len na rozvinuté ekonomiky
sveta. Naopak – sú kľúčovým intelektuálnym, exekutívnym konceptom a výzvou
pre krajiny, ktoré sa o medzinárodnú akceptáciu snažia. Alebo aj pre tie, ktoré
sú už zaradené do medzinárodných štruktúr a potrebujú docieliť vyššiu mieru
odlíšiteľnosti, rozpoznateľnosti svojej značky.
Významný posun v uvažovaní o hodnote značky krajín predstavuje aj tzv. The
Anholt Nation Brands Index, ktorý vyhodnocuje kvalitu značky krajiny na základe
hodnotení približne 25-tisíc respondentov z 35 krajín sveta. Posledné vydanie tohto
indexu hodnotí 32 krajín. Na prvých troch miestach sa umiestnili USA, Japonsko
a Nemecko, štvrtú priečku obsadila Veľká Británia.
Obzvlášť dôležité je vidieť, ako sa imidž krajiny stotožňuje s realitou. Ak sa
mení realita, imidž sa musí zmeniť zároveň s ňou.“
A práve tu nachádzame jeden z fundamentov celej problematiky, ktorý hovorí
o nevyhnutnosti začať Nation Branding práve v momente, keď sa všeobecná
percepcia cieľových skupín významne odlišuje od reality v krajine samej.
Dôležité je aj tvrdenie, že ak sa krajina o analýzu, definovanie a následné
komunikovanie svojho imidžu nepostará sama, nie je vylúčené, že sa o jej obraz
postará iná, pozične silnejšia krajina. Tu už nehovoríme o „brandingu“, ale naopak
o „labelingu“.
Koncept Nation Branding je čo do rozsahu tematiky závideniahodne potentný.
Spomínaný Labeling verzus Branding, prirodzený obsahový nesúlad medzi Tourism
Promotion a Investment and Export Promotion, zbavovanie sa klišé a nálepiek
minulosti, inovatívne prístupy ku komunikácii – to sú len niektoré z tém, ktoré
Nation Branding rieši.
Branding Slovenska ako oblasť záujmu reprezentantov krajiny, no predovšetkým
ako systémovo riadený rámec krokov dosiaľ výraznejšie neexistoval. Slovensko
zažilo niekoľko pokusov, nekoordinovaných a predovšetkým, až na pár výnimiek,
míňajúcich výraznejší účinok vo vzťahu k zmene imidžu celkovo, a nielen jeho
niektorých aspektov.
Vzhľadom na rôzne modely riešenia tejto problematiky vo svete je možné
minulosti Slovenska prisúdiť model jediný: model pretrvávajúcej nekoordinácie,
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komunikačných nesúladov a do istej miery aj politického súboja o vplyv nad touto
témou.
Jedno významné pozitívum však možno celkom isto konštatovať. Pionierom
v oblasti propagácie nemožno uprieť činorodosť. Viacero organizačných jednotiek
vo viacerých štátnych inštitúciách a množstvo viac či menej úspešných, súkromnými
prostriedkami financovaných projektov sa predsa len zaslúžilo o isté posuny vo
vnímaní imidžu Slovenska.
Na druhej strane sa však uvažovanie o špecifických znakoch Slovenska neraz
skončilo pri pomenúvaní krajiny Jánošíka, oštiepka, bryndzových halušiek,
rozmanitého folklóru a iných atribútov, ktoré s modernou podobou našej krajiny
nemajú veľa spoločné.
Je zrejmé, že nastal čas uplatnenia systémového prístupu. Veľká Británia,
Poľsko, Švajčiarsko, Nemecko a mnohé iné krajiny Európy, vrátane Maďarska
alebo Českej republiky svoj proces zmeny kvality imidžu už začali.
Slovensko, pochopiteľne, nemôže nasledovať žiaden z nich, pokiaľ ide o obsah.
Môže sa však významnou mierou inšpirovať postupmi, ktoré viedli k reorganizácii
práce jednotlivých zainteresovaných subjektov, a rovnako analyzovať efektivitu
konkrétnych komunikačných nástrojov.
Systém na Slovensku je potrebné prebudovať od nuly a byť si vedomý
skutočných, neprikrášlených východísk. A teda pochopiť v celej šírke tvrdenie, že
trend globalizácie sveta nie je možné odmietať, potrebné je však v tomto svete
vybudovať a udržiavať imidž krajiny, ktorý zásadnou mierou vplýva na jej výsledky
v hospodárskej, diplomatickej, kultúrnej a iných oblastiach.
Pod tlakom čoraz masívnejšej globálnej komunikácie ľudia intuitívne prisudzujú
istej značke krajiny istú hodnotu a isté kvalitatívne či presnejšie špecifické, a teda
odlíšiteľné atribúty. Tento jav je v mnohých prípadoch odrazom premyslených
Nation Branding stratégií, ich marketingovej aplikácie a v mnohých prípadoch aj
odrazom existencie koordinujúcich prvkov operujúcich na jednotlivých národných
trhoch.
Iste, mnohé asociácie sú dlhodobo tvorené a niektoré klišé tak výrazne vžité,
že ich nedokážeme odmietať. Kvalitná japonská elektronika, spoľahlivé nemecké
autá, francúzske Eau de Toilette, presné švajčiarske hodinky a podobné spojenia
vnímame akosi prirodzene.
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No predovšetkým vďaka demokratizácii štátov celého sveta, vďaka narastajúcej
globálnej súťaži sa na svetovom trhu čoraz intenzívnejšie presadzuje viac a viac
národných entít, ktoré vynakladajú veľa úsilia na to, aby ich reputácia napríklad
vo vzťahu k investorom, partnerom v oblasti zahraničného obchodu či v oblasti
turistického ruchu mala vyššiu hodnotu. Z tohto a mnohých iných dôvodov
spadajúcich do argumentačnej výbavy Nation Branding viaceré krajiny sveta
aplikujú rôzne princípy pri systematickej práci so svojou značkou.
V susednom Poľsku už niekoľko rokov operuje The Institute of Polish Brand,
Česko prijalo Koncepciu jednotnej prezentácie Českej republiky dokonca uznesením
vlády už v roku 2005. Švajčiarsko celosvetovo známe svojimi presnými hodinkami,
kvalitným turistickým ruchom či spoľahlivým a diskrétnym bankovníctvom zašlo
ešte ďalej. Na účely koordinácie aktivít patriacich do rámca Nation Branding
zriadilo samostatnú inštitúciu pod názvom Presence.
Zhrnuté a podčiarknuté: Každá krajina, ktorá dokáže citlivo vnímať
multiplikačný efekt prameniaci z hodnoty svojho imidžu (predovšetkým v oblastiach
zahraničných investícií a zahraničného obchodu, rovnako turistiky, zahraničnej
politiky, prezentácie svojho historického kontextu, kultúrnych špecifík a ďalších),
podniká premyslené a systémové kroky, ktoré prispievajú ku vzniku, zmene či
zošľachťovaniu imidžu krajiny.
Princípy konzistencie tém, uvedomenie si potreby interdisciplinárneho
prístupu pri definovaní základných znakov – obrazových a textových posolstiev.
Akceptovanie potrebných prieskumov doma a v zahraničí. Uvedomenie si potreby
zainteresovanosti profesionálov z oblastí Nation Brandingu a profesionálnych
marketérov. Toto a mnohé iné faktory sú vždy prítomné v prípade každej krajiny,
ktorá sa do dlhodobého procesu Nation Brandingu odhodlala vstúpiť.
Branding Slovenska?
Je už aktuálny Branding Slovenska? Je, respektíve, mal by byť. Prvým krokom
je zbavenie témy nánosu neodborností a najrôznejších negatívnych prvkov a klišé.
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Úvodom, Branding krajiny nie je drahý či presnejšie, nemal by byť výrazne
drahší ako súčasný stav vyznačujúci sa nulovou koordináciou. Východiskom je
efektivita používania zdrojov a ich adresnejšie umiestňovanie v systéme jednotlivých
„marketingov“ Slovenska.
Druhým omylom je domnienka, že ide o reklamu, ktorá môže byť v celosvetovom
kontexte nesmierne nákladná. Nadlinkovým technikám nemožno uprieť isté výhody,
no v rámci dlhodobého procesu tvorby značky nemôžu byť jediným východiskom.
Vo vhodných kombináciách s podlinkovými aktivitami na úvod tvorby značky
môžu pomôcť vzbudiť potrebné a primerané povedomie o značke „Slovensko“.
No ani tieto techniky nie je možné aplikovať bez zmien v správaní a postojoch
„komunikátorov“ Slovenska.
Možno medzi ne zaradiť aspekty nepretržitej kultivácie osobnosti komunikátora,
akými sú napríklad tréning komunikačných zručností, mediálne tréningy, štúdium
informácií potrebných na správne vnímanie kontextu, v ktorom sa komunikácia
odohráva.
Strach o stratu vplyvu nad témou je ďalším negatívnym prvkom, ktorý nie je
namieste. Správna identifikácia „slovenského modelu tém“, presné identifikovanie
nositeľov tém a ustanovenie koordinačného prvku na trhu naopak prehĺbi mieru
zainteresovanosti subjektov na tvorbe želaného imidžu.
Branding Slovenska je aktuálny predovšetkým preto, že je zrejmé, že náš obraz
vo svete nie je v mnohých prípadoch obrazom o realite, ktorú Slovensko žije. Cieľové
skupiny v celosvetovom kontexte Slovensko ešte stále prehliadajú – a to najmä pre
našu relatívnu „imidžovú mlčanlivosť“ a nevýraznú konfrontáciu s koordinovanou
a premyslenou komunikáciou prirodzených konkurentov našej krajiny.
Bez aplikácie systémového riešenia budú omyly známe z minulosti len
pokračovať. Slovensko a Slovinsko budú naďalej splývať v jeden pojem, režiséri
ako Eli Roth (film Hostel) budú naďalej používať Slovensko ako kulisu pre
svoje kreatívne zámery, naďalej budeme tolerovať voluntarizmus najrôznejších
propagátorov Slovenska, ktorí sa neostýchajú komunikovať tvrdenia absolútne
nekorešpondujúce s realitou.

Na rozdiel od tradičného pohľadu, IPA nemá za úlohu len prilákať investorov do
krajiny. V turbulentnom prostredí transferu výrob a technológií zo západu na východ
majú agentúry mimoriadne dôležitú úlohu aktívne stimulovať neustále zlepšovanie
podnikateľského prostredia, neustále komunikovať s etablovanými investormi a byť
citlivým sparingpartnerom pri rozhodovaniach o ukončení činnosti a sťahovaní sa
za lepšími ekonomickými podmienkami ďalej na východ. Práve táto úloha je jednou
z najpodceňovanejších v práci slovenskej agentúry a jej zriaďovateľ doteraz nenašiel
spôsob ako podporiť túto mimoriadne potrebnú činnosť aj inštitucionálnym spôsobom.
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Skúsenosti z Českej republiky, kde došlo k niekoľkým odchodom veľkých
investorov po skončení obdobia daňových úľav, resp. k rozsiahlym znižovaniam
zamestnanosti v dôsledku globálnych trendov (LG Philips) nám jasne ukazujú, že
je najvyšší čas venovať sa týmto aspektom a prevziať skúsenosti aj zo zahraničia.
Počas svojej cesty do michiganskej agentúry Michigan Economic Development
Corporation na pozvanie guvernéra štátu Michigan bolo mimoriadne podnetné vidieť,
do akej miery považujú za podstatné zaoberať sa udržiavaním fungovania firiem
a udržiavaním zamestnanosti. V rámci riadenia zdrojov, ktoré štát Michigan poskytuje
na chod agentúry a jednotlivých jej programov je veľký podiel zdrojov určených na
programy udržania zamestnanosti v regióne, ktorý je automobilovým srdcom USA
(viac na www.michigan.org)

Obr. 11: SARIO 2001-2003 Nový začiatok slovenskej IPA bol charakterizovaný
nielen zmenou vizuálu ale aj úspechmi v získavaní investorov a ocenení
SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu funguje ako
príspevková organizácia od roku 2002. Hneď v prvom roku svojej existencie sa jej
podarilo napriek mnohým problémom s financovaním jej prevádzky zaznamenať
tak výrazné úspechy na poli získavania investícií, že podľa výročného hodnotenia
investičných agentúr z celej Európy časopisu FDI magazine (UK) bolo SARIO
medzi tromi najlepšími agentúrami v kategórii Najlepšia IPA vo východnej Európe
a Najlepšia marketingová kampaň. V kategórii Agentúra, ktorá zaznamenala
najlepšie zlepšenie bola ocenená najvyššie.
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K úspechom z obdobia roku 2002 patria investície francúzskeho koncernu
PSA Peugeot Citroen, amerického Dell a kórejského Samsungu. V tom istom roku
bola uskutočnená aj prvá cesta do juhokórejskej automobilky Kia/Hyundai, ktorej
rozhodnutie o investícii do Žiliny bolo zrealizované v roku 2004.

5. Marketingový program v medzinárodnom marketingu
Už viac ako 20 rokov zúri v radoch marketingových expertov diskusia o správnej
stratégii pre firmy v medzinárodnom prostredí v období globalizácie. V podstate
ide o dva navzájom kontroverzné prístupy, pričom obidva majú svojich zástancov
i odporcov: lokálny alebo globálny marketing? Hlavnou otázkou v tejto diskusii je
či je lepší štandardizovaný, globálny marketingový prístup, alebo lokálne špecifický,
diferencovaný marketingový prístup.
Vo svete môžeme sledovať rôzne sily, ktoré môžu nahrávať jednému alebo druhému
prístupu – „rastúca globalizácia“ alebo „rastúca adaptácia“. Ktorá zvíťazí záleží od
konkrétnych podmienok a marketingovej stratégie účastníka procesu globalizácie a od
jeho zapojenia do globálnych procesov:
Globalizácia trhov – zákazníci čoraz viac fungujú na celosvetovej báze, zvyšuje
sa centralizácia nákupu a výberu dodávateľov. Dodávatelia vytvárajú v reakcii na tieto
trendy tzv globálne riadenie kľúčových zákazníkov („global key account management“)
tak aby jednotlivé krajiny a pobočky v nich nebojovali navzájom proti sebe v snahe
dodávať napríklad do siete globálneho prevádzkovateľa maloobchodných sietí Tesco.
Globalizácia priemyselných odvetví – mnoho firiem nemôže prežiť len na svojom
domovskom trhu tak, aby s dostatočnou profitabilitou produkovali malé množstvá.
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Mnohé odvetvia majú také vysoké náklady na výskum a vývoj (farmaceutický,
automobilový, počítačový priemysel), že návratnosť je možná len pri dosiahnutí
objemov predaja na globálnych trhoch.
Globalizácia konkurencie – v dôsledku celosvetovej homogenizácie dopytu,
rozličné trhy sú navzájom poprepájané a navzájom závislé. Preto môžu firmy plánovať
svoje aktivity celosvetovo.
V reálnej praxi tieto dva protichodné koncepty nikdy nefungujú vo svojej
najčistejšej podobe – vždy existuje určitá miera adaptácie a určitá miera štandardizácie.
Prieskumy a analýzy jednoznačne ukazujú, že je pomerne jednoduché dosiahnuť
aspoň určitú mieru štandardizácie pri samotnom produkte, alebo aspoň pri jeho balení.
Oveľa komplikovanejšia situácia nastáva v prípade rozhodovania o štandardizácii
alebo adaptácii ceny. Tá je totiž veľakrát ovplyvňovaná napr. miestnymi (národnými)
spotrebnými daňami. V takom prípade stojí Johnie Walker v Dánsku dvakrát
toľko ako v Írsku. Avšak využívajúc globálnu komunikačnú stratégiu, v obidvoch
krajinách je kráčajúci mužíček symbolom dobrého relaxu a kvalitného alkoholického
občerstvenia.
5.1 Výrobková politika
Produktom je čokoľvek, čo môžeme trhu ponúknuť a čo získa pozornosť, môže
slúžiť k spotrebe a môže uspokojiť nejaké prianie alebo potrebu:
• Fyzické produkty – autá, oblečenie, počítače
• Služby – vzdelanie, poradenstvo, riadenie, cestovný ruch, doprava, preprava
• Osoby – celebrity
• Organizácie – M&A
• Miesta – nehnuteľnosti
• Myšlienky – autorské práva
Pri vstupe na nové trhy sa však stáva, že nie každý produkt je rovnako úspešný ako
v krajine svojho pôvodu. Prečo? Vo väčšine prípadov ide o nedostatočnú adaptáciu
výrobku. Pri adaptácii vychádzame z podmienok:
• Legislatívnych – nové trhy majú alebo môžu mať odlišné legislatívne predpisy
a technické normy (bezpečnostné, hygienické, technické)
• Klimatických – niektoré typy výrobkov vhodných pre vnútrozemský ráz počasia
sú nepredajné v tropickom pásme (napr. ťažké vlnené pánske obleky a pod.)
• Nacionálnych – francúzsky tovar v USA a americký vo Francúzsku nemal
v roku 2002-2003 najlepšie pozície v dôsledku zhoršenia vzájomných vzťahov počas
intervencie USA v Iraku
• Fyziologických – iný tvar a veľkosť prstov, tvar nosa a pod. v ázijských krajinách
vedie k potrebe úprav klávesníc alebo okuliarov
• Kultúrnych a náboženských
• Kúpnej sily a pod.
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Proti adaptácii stojí štandardizácia výrobkov predovšetkým ako dôsledok
globalizácie a skracovania vzdialenosti – až na malé odlišnosti je Big Mac všade na
svete takmer rovnaký, Coca Cola má tú istú chuť a džínsy Levi’s rovnakú modrú farbu.
Samozrejme nie je možné zabezpečiť štandardizáciu všetkých výrobkov a preto má
adaptácia pre výsledný úspech marketingového programu na medzinárodných trhoch
kľúčový význam.
Zdalo by sa, že korporácie, ktoré úspešne predávajú svoje produkty po celom svete
majú skúsenosti s adaptáciou svojich produktov. Že to nie je automatická, ľahká a ani
lacná záležitosť, je možné dokumentovať na softvérovom gigante Microsoft:

Podľa Toma Edwardsa, šéfa geopolitického strategického tímu v Microsofte,
podarilo sa im nevhodným použitím farieb pohnevať si Indiu, keď pri vyfarbovaní
mapy Indie s 800 000 pixelami, použili v prípade 8 bodov (pixelov) iný odtieň zelenej
pre provinciu Kašmír. Výsledok bol, že Kašmír sa na obrazovke javil ako nezávislá
krajina, následkom čoho bol produkt v Indii okamžite zakázaný. Microsoft musel
stiahnuť 200 000 balíkov operačného systému Windows 95 a utlmiť diplomatickú
roztržku. „Stálo nás to milióny,“ uviedol Edwards. Bohužiaľ to nebolo prvý raz.
Nevhodným prekladom sa podarilo vo Windows XP rozhnevať si španielsky
hovoriacich používateľov. Pri registrácii sa ich totiž SW pýtal na pohlavie: „bez
odpovede“, „muž“, „suka“...... Pre zabránenie týmto problémom sa zamestnanci
Microsoftu zúčastňujú zemepisných kurzov. „Niektorí naši zamestnanci, hocijako
šikovní, majú len minimálne znalosti o zvyšku sveta,“ vysvetlil Edwards

Avšak ani firmy, ktoré dokázali preniknúť na mnohé nové trhy nemusia byť
zákonite úspešné na trhoch, kde kultúrne zvyklosti sú také odlišné, že zmeny majú
charakter generačných zmien. Takým produktom je napríklad káva a snahy niekoľkých
amerických nadnárodných reťazcov občerstvenia s kávou preniknúť na tento trh
V medzinárodnom marketingu poznáme 5 základných produktových stratégií,
ktoré sú kombinované so stratégiou komunikácie:
Rozšírenie produktu a komunikácie na nové trhy
Ide o najjednoduchšiu stratégiu (a samozrejme aj o najlacnejšiu), keď sa jednoducho
preberá produkt a komunikácia v plnom rozsahu a umiestňuje sa na nový trh.. Ide
však veľakrát o veľmi rizikovú stratégiu. Napríklad CPC International, ktorý kúpil
nemecký Knorr a bol predchodcom Unilever Food Solutions veril, že sa im podarí
dobre etablovať so sušenými (sáčkovými) polievkami na americkom trhu podobne ako
tomu bolo v Európe, kde boli dominantným hráčom. Ale nefungovalo to.
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Rozšírenie produktu – adaptácia komunikácie
Ak produkt v zásade spĺňa potreby rôznych trhových segmentov ale vyžaduje
si adaptáciu komunikácie. Ide opäť o nízkonákladovú stratégiu, avšak je potrebné
identifikovať rôzne funkcie produktu a vytvoriť vhodnú komunikáciu.
Adaptácia produktu – rozšírenie komunikácie
Produkt je upravený, aby zabezpečoval rovnaké funkce ale v rôznych podmienkach
použitia, komunikácia ostáva nezmenená.
Adaptácia produktu – adaptácia komunikácie
Aj produkt aj komunikácia si vyžadujú pozornosť, aby boli naplnené očakávania
a potreby trhu.
Vývoj nového produktu
Vyžaduje si to úplne novú myšlienku, aby boli dosiahnuté výnimočné podmienky
na trhu. Ide o stratégiu, ktorá je veľmi vhodná pre krajiny Tretieho sveta. Náklady na
vývoj môžu byť veľmi vysoké, ale výhody sú rovnako veľké.
Nasledujúca tabuľka sumarizuje strategické alternatívy aj s možnými príkladmi.
Výber správnej stratégie závisí predovšetkým od najvhodnejšej produktovo/trhovej
analýzy a je funkciou samotného produktu. Je definovaná potrebami, ktoré má trh,
na ktorom bude produkt používaný a preferenciami potenciálnych zákazníkov a ich
schopnosťou kúpiť si tento produkt, nákladmi na adaptáciu a výrobu a pod.
Tab. 4 Možné strategické alternatívy
Stratégia
produktu

Stratégia
komunikácie

Produkt/ funkcie, Podmienky používania
Príklady
ktoré napĺňa
produktu

1 Rozšírenie

Rozšírenie

Rovnaký

Rovnaké

Pepsi, Coca
Cola, Nike

2 Rozšírenie

Adaptácia

Rovnaký

Rozličné

Polievky Knorr

3 Adaptácia

Rozšírenie

Rozličný

Rovnaké

poľno chémia

4 Adaptácia

Adaptácia

Rozličný

Rozličné

5 Vývoj

Nová

Rovnaký

-
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Thajský tuniak

Thajský tuniak
Príklad Thajského tuniaka je dobrou ukážkou produktovej stratégie č.5. V roku
1980 celosvetový vývoz konzervovaného tuniaka predstavoval okolo 110,000 ton,
svetová spotreba bola stagnujúca, ceny klesali a prevádzkové náklady výrobcov
rástli. To malo za následok uzavretie mnohých spracovateľských závodov v USA,
Japonsku a v Európe. Napriek tomu, do roku 1990 sa vývoz tuniaka vzrástol 4x
na 437,000 ton a došlo k presunu spracovateľských kapacít do krajín s nižšími
výrobnými nákladmi.
Najdramatickejšiu zmenu zaznamenalo Thajsko. V roku 1980 nevyviezlo
ani jednu konzervu. V roku 1990 už Thajsko exportovalo 225,000 ton (51%
celosvetového trhu) v hodnote 537 miliónov USD v roku 1989. Rozvoj tohto
priemyslu v Thajsku bol rýchly a je zaujímavé, že bol založený na dovoze prvotnej
suroviny. Výlov tuniaka thajskými loďami predstavoval maximálne 30,000 ton,
zatiaľ čo dovoz (hlavne typu skipjack) prekročil úroveň 250,000 ton.. Hlavným
dôvodom boli zmeny v love tuniaka. Historicky bol tuniak lovený predovšetkým
vo východnej časti Atlantického a Tichého oceánu., avšak v sedemdesiatych
rokoch 20 storočia začali americké rybárske lode loviť v západnej časti Tichého
oceánu európske rybárske člny v Indickom oceáne. Výsledkom bol nárast výlovu
z 1,7 mil ton v roku 1980 na 2,5 mil ton v roku 1988 avšak pri výraznom poklese
cien . Thajsko dokázalo využiť situáciu na trhu a začiatkom osemdesiatych rokov
konzervárenské skupiny spolu s ďalšími podnikateľmi investovali do moderných
spracovateľských technológií na ryby. Ich prevádzkové náklady boli udržiavané
na veľmi nízkej úrovni efektívnym riadením, nízkymi nákladmi na pracovnú silu
a efektívnym spracovaním suroviny. Toto je v zásade tzv. stratégia „vývoja.“. Aby sa
dostali na rastúce americké a európske trhy (okrem Francúzska, ktoré preferovalo
dodávateľov z frankofónnej Afriky), thajský výrobcovia vstúpili do zmluvných
vzťahov s americkými a európskymi firmami. Najväčší thajský spracovateľ tuniaka
prevzal tretieho najväčšieho spracovateľa v USA a získal tak výhodu prístupu
k distribúcii ako aj k etablovanej značke.
Pre úplnosť treba dodať, že po roku 1998 došlo k postupnému zníženiu trhového
podielu thajských exportérov a dnes sa pohybuje len na úrovni do 30%.
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5.2 Distribučná politika
Pre firmy, ktoré len začínajú prenikať na nové medzinárodné trhy ide o jeden
z najkomplikovanejších aspektov medzinárodného marketingu. V moderných
distribučných systémoch je možné pozorovať smerovanie k znižovaniu nákladov
a zvyšovaniu efektívnosti, koncentrácii a integrácii na vertikálnej i horizontálnej
úrovni. To všetko je podporované širokým rozmachom informačných technológií (stále
častejšie vidíme v odberateľsko-dodávateľských zmluvách ustanovenia o elektronickej
výmene dát o tovare – EDI) a logistických služieb.
Distribučná politika definuje a koordinuje odbytové cesty – distribučné kanály
na spotrebiteľských trhoch. Najjednoduchším a najkratším kanálom je predaj priamo
spotrebiteľovi. Týka sa to predovšetkým predaja priemyselných zariadení, prístrojov
a surovín.
V medzinárodnom obchode sa častejšie využívajú kanály, v ktorých operujú
rôzne typy prostredníkov – nakupujúcich a predávajúcich na vlastný účet, ako aj
sprostredkovateľov, ktorí nenakupujú a nepredávajú na vlastný účet.
Distribučný kanál začína dovozom do teritória, ktorý zabezpečuje importér.
Ten môže byť zároveň výhradným distribútorom, alebo poskytuje dovezený tovar
ďalším sprostredkovateľom (napr. veľkoobchodu), ktorí ho potom distribuujú do
maloobchodu. Tento reťazec môže byť skracovaný (a to je trend posledných rokov), keď
sa importéri snažia poskytovať svoj tovar vlastnými distribučnými nástrojmi priamo
maloobchodníkom, alebo sa v prípade rozsiahlych území s rôznymi podmienkami
predaja môže rozširovať smerom k väčšiemu počtu veľkoobchodov.
Veľkoobchod koncentruje viac druhov tovarov jednej alebo viacerých skupín
(potraviny, alkohol; textil; chémia; farmácia a pod.) od importérov alebo od
domácich výrobcov a predáva ich buď ďalším prostredníkom alebo priemyselným
spotrebiteľom.
Maloobchod – pri spotrebnom tovare je to posledný článok distribučného
reťazca.
Okrem týchto distribučných kanálov v poslednom desaťročí rastie význam
elektronického obchodovania prostredníctvom internetu.
Otázka správneho výberu distribučného kanálu je spojená s povahou výrobku,
nákupným správaním a zvyklosťami spotrebiteľa, kultúrou obchodovania, mierou
rozvoja infraštruktúry a vnútorného trhu, ako aj finančnými predpokladmi pre rozvoj
vlastnej distribučnej siete.
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Tab. 5: Popis jednotlivých typov distribučných kanálov
Metóda
distribúcie

Počiatočné
náklady

Perspektíva
pokrytia trhu

Nároky na
riadenie

Marža

Faktory na
uváženie

B-2-B

Nízke až
stredné

Vysoká, medzinárodný dosah

Nízke

Premen-livá

Dodávateľ
systémov,
surovín?

E-commerce

Nízke až
stredné

Celosvetové
pokrytie

Stredné

Vysoká

Samostatne,
alebo doplnok

Export

Stredné

Medziná-rodné
trhy

Stredné

Nízka

Máme výrobok
na úrovni

Samostatným distribučným kanálom môže byť aj franchisingová sieť, pokiaľ sú
majitelia franchisingových licencií zmluvne zaviazaní kupovať niektoré produkty od
majiteľa franchisy. Tento koncept je využívaný jednou z rýchle rastúcich sietí kaviarní
Lino’s caffe.

Spoločnosť bola založená v roku 1990 Linom Alberinim, ktorý v súčasnosti
vlastní 32,5% obchodných podielov..
Po počiatočnom období firmy, ktorá fungovala ako rodinný podnik boli v roku
1999 prijaté organizačné a strategické zmeny a firma v súčasnosti riadi celý
obchodný cyklus od nákupu suroviny až po predaj v sieti predajní kávy s vlastnou
značkou, vrátane spracovania surovej kávy, ktoré prebieha v Certifikovanej
biologickej oáze v mestečku Neviano degli Arduini (Parma) v závode s biologickým
certifikátom, postaveným v roku 2000 s kapacitou 300.000 kg kávy za rok.
Spoločnosť vlastní obchodné značky Lino’s Coffee Shop, Orzo Parma (ide
o výstup projektu Certifikovanej biologickej oáze) a Aromi Puri (káva určená na
priamy predaj v predajniach kávy).
Mimo základných produktov, ktorými je káva, produktové portfólio obsahuje aj
ďalšie produkty, obchodované pod vlastnou značkou, ako sú ovocné šťavy, zmrzlina,
toppingy, čokoláda a predmety spojené so svetom kávy (šálky a pod.)
Káva je kľúčovým produktom s podielom vyše 60% na príjmoch spoločnosti
v roku 2004 (silne rastúci trend) a je zároveň aj segmentom s najvyššou príspevkovou
maržou.
Podnikateľský model vytvorený spoločnosťou Lino’s Coffee je charakterizovaný
strategickým zameraním na značkové predajne kávy, ktoré sú jediným kanálom
predaja (distribučným kanálom) čo umožňuje:
- Vyššiu mieru kvalitatívnej kontroly produktu a spôsobu predaja;
- Vysoké marže v dôsledku nízkych distribučných nákladov;
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- Možnosť širokého rozvoja segmentu vyhnúc sa riziku kanibalizácie pri
distribúcii prostredníctvom nezávislých kaviarní a barov.
Tento koncept bol postupne budovaný a dnes je charakterizovaný
- Možnosťou implementácie v obchodných centrách ako aj na rušných mestských
lokalitách;
- Zameraním sa na kávu ako konečný produkt z pohľadu samotného produktu
(rôzne zmesi sú určené na predaj) ako aj na prípravu a know-how predaja;
- Architektonickým a grafickým riešením, ktoré je trendy a evokujúce k vstupu;
- Obchodným posolstvom určeným mladej, dynamickej a prevažne ženskej
cieľovej skupine;
- Vysokým stupňom opakovateľnosti a modularity.
V súčasnosti má sieť viac než 30 prevádzok v Taliansku, otvorila prvé dve
prevádzky na Slovensku a v jednu v Budapešti.
Lino’s Coffee Shop rastový trend čo sa týka miest predaja je znázornený
v nasledujúcej tabuľke:

Rok

Vlastné

V centrách
miest

V obch.
centrách

Spolu

2001

1

2

1

4

2002

1

5

3

9

2003

1

7

6

14

2004

1

14

9

25

Ďalšia tabuľka uvádza predaj podľa jednotlivých distribučných miest:

Rok

Spolu

Mestá

%

Obch.
centrá

%

Neznačkové
miesta

%

2001

26 000

6 500

25

3 000

12

16 500

63

2002

35 000

7 500

21

14 000

40

13 500

39

2003

44 000

11 250

25

16 000

36

16 800

38

2004

75 000

28 500

37

27 500

37

19 500

26

Tento trend jednoznačne ukazuje radikálnu zmenu vo výkonnosti firmy po
uvedení a rozšírení koncepcie značkových predajní.. Nasledujúca tabuľka ukazuje
hospodárenie spoločnosti Lino’s Coffee formou zjednodušenej výsledovky za roky
2002-2004. Všetky údaje sú v Euro..
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2002

%

2003

%

2004

%

Obrat

676 930

100

898 300

100

1 018 000

100

COS

336 280

49,7

470 000

52,3

520 000

51,1

EBITDA

80 314

11,9

142 920

15,9

213 000

20,9

EBIT

46 704

6,9

90 620

10,1

160 400

15,8

Finančné
náklady

16 756

2,5

14 000

1,6

17 200

1,7

Zisk pred
zdanením

29 948

4,4

76 620

8,5

143 200

14,1

Káva patrí k prémiovému segmentu. Keď sledujeme fenomén polarizácie nákupného
správania (viď obr. 13) vidíme, že všade sa šíri trend nákupu za nízku cenu, ale tá istá
skupina zákazníkov, ktorá šetrí na väčšine produktov je stále viac ochotná zaplatiť oveľa
vyššiu cenu za niektoré vybrané produkty, ktoré im prinášajú značnú hodnotu.
Toto správanie generuje značný rastový potenciál, ktorý je ešte podporený
ak sa skombinuje s vekovým profilom spotrebiteľov a ich spotrebiteľskými
preferenciami.
Európsky trh značkových predajní kávy (kaviarní) je ešte stále vo svojej
počiatočnej etape, aj keď existujú značné odlišnosti medzi krajinami. Kultúra
značkových kaviarní zažíva moment rastúcej popularity, hlavne medzi mladou
populáciou, ktorá reprezentuje najatraktívnejší segment. Vstup siete Starbucks
do niektorých krajín bol niečo ako katalyzátor rastúcej popularity tohto typu
kaviarní.
Lino’s Coffee, dosiahol na talianskom trhu hranicu viditeľnosti, pričom ide
o trh, ktorý je považovaný za jeden z najkomplikovanejších s extrémne silným
bariérami pre vstup reťazcov značkových kaviarní. Tieto bariéry sú založené na
kapilárnej prítomnosti tradične nezávislých kaviarničiek v tejto krajine. V tejto
vysoko konkurenčnej aréne Lino’s Coffee uviedol:
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- Novú a trendovú značku,
- Jednoznačne identifikovateľný taliansky a mediteránsky pôvod,
- Dynamickú a dobre vyvinutú kombináciu produktu a služby, ktorá je
príťažlivá pre mladých konzumentov a je charakterizovaná konštantnou inováciou
produktov
- Tréningový koncept pre predajcov s cieľom poskytovať prémiový produkt so
službami prémiovej kvality,
- Model distribúcie kávy v inovatívnych lokalitách.
Lino’s Caffee na Slovensku
V roku 2004 bola otvorená prvá prevádzka spoločnosti na Slovensku v nákupnom
centre Shopping Park Palace.
O niečo neskôr, v roku 2005 bola otvorená prevádzka v Nitre.
Dnes už funguje len nitrianska. V shopping centre Palace došlo k zmene
majiteľa kiosku a nový majiteľ nemal záujem pokračovať v tomto koncepte.
Otázka pre študentov: Kde si myslíte, že mohlo dôjsť k chybe, že prvá prevádzka
neprežila ani dva roky od svojho štartu? Aký vplyv môže mať existencia siete Coffee
&Co. na úspech Lino’s?
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5.3 Cenová politika
Cenotvorba je najkomplikovanejší z marketingových nástrojov, pre ktoré je treba
vyvinúť plán a stratégiu. Cena musí byť dostatočne vysoká, aby pokryla náklady
a umožnila tvorbu zisku a pritom dostatočne nízka, aby stimulovala dopyt a predaj.
5.3.1 Nákladové faktory ovplyvňujúce stanovenie ceny
Ide zvyčajne o najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce cenu produktu. Z pohľadu
výrobcu ide o nasledovné položky:
• Suroviny
• Výrobné náklady – výroba a režijné náklady
• Distribučné náklady
• Marketingové náklady
• Náklady na záručné opravy
V prípade predajcu ide o položky:
• Nákupná cena
• Prenájmy alebo odpisy za predajný priestor
• Náklady na fungovanie predajne
• Náklady na prípravu a dodanie produktu (niektoré prípady)
5.3.2 Faktor konkurencie
Poznanie konkurenčných cien definuje potenciál predaja a umožňuje prijímať
optimálne rozhodovanie o cene vlastného produktu. Zmeny v štruktúre cien jedného
z konkurentov spravidla vedú k reakcii konkurencie na celom trhu. Tu môžeme veľmi
efektívne využiť komparatívnu analýzu na báze cena - kvalita v tzv. Mape hodnoty
pre zákazníka, kde na rovnovážnej priamke dochádza k stavu, že vnímaná hodnota
zodpovedá cene produktu. V prípade, ak sa pozícia produktu nachádza nad touto
priamkou, je vnímaná hodnota nižšia a cena je neúmerne vysoká. Opačným segmentom
je oblasť pod priamkou. V prípade, že má firma produkt umiestnený v tejto oblasti, má
možnosť realizovať rast objemu predaja alebo rast zisku:

Obr. 12: Analýzy pozície produktu z hľadiska zákazníka (Customer Value Map)
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V súčasnosti na trhoch prebiehajú veľmi tvrdé procesy spojené s nevyhnutnými
reakciami firiem: jedna z tendencií je konkurovanie si na báze ceny – v tomto prípade
sa posúva priamka výrazne doprava – ak chce firma dosiahnuť väčší objem predaja,
buď znižuje cenu alebo zvyšuje kvalitu pri tej istej cene. Druhý typický trend je výrazná
polarizácia – zameranie sa na nízko nákladové produkty ponúkané za nízke ceny (Lidl,
SkyEurope a pod.) a na opačnej strane produkty vysokokvalitné predávané za vysoké
ceny (L’Occitane, Singapore Airlines a pod.), tak ako je na nasledujúcom obrázku:

cena

1. Konkurencia na základe hodnoty:
Posun línie cena - kvalita napravo

cena

2. Polarizácia:
rastúci tlak na cenu a diferenciáciu

kvalita

kvalita

Obr. 13: Customer Value Map pre dve typické situácie na trhu.
5.3.3 Faktor typu výrobku
• Diferencovaný výrobok – ide o výrobok, ktorý je na začiatku svojho životného
cyklu a pre ktorý môžeme veľmi presne identifikovať USP (Unique Selling
Proposition). V tejto fáze nákupné správanie nie je ovplyvňované cenou produktu,
ale dopyt je generovaný atribútmi špecifickými atribútmi výrobku (napr. analógové
mobilné telefóny na Slovensku v r. 1991).
• Štandardizovaný produkt – produkt, ktorý je na trhu bežný, nerozlišujeme rozdiely
v atribútoch produktu. Zákazník má široký výber a konkurenčný boj sa odohráva na
úrovni cien alebo poskytovaných služieb (mobilné telefóny GSM po roku 2000). Ak
produkt nie je sofistikovaný, t.j. nevyžaduje zákaznícke služby, bude konkurenčný boj
sústredený len na cenu.
5.3.4 Typy cien
V medzinárodnom marketingu sa cenová politika odvíja nielen od vyššie uvedených
faktorov, ale aj od dlhodobých cieľov firmy pre dané teritórium. Vo všeobecnosti sa
aplikuje niekoľko typov cien:
• Jednotné ceny: ich aplikáciou v prípade produktu, ktorého objem predaja je
závislý na cene produktu sa v krajinách, kde je kúpyschopnosť cieľových skupín
nižšia, nedostaneme cez hranicu, ktorá zabezpečí rentabilitu či už pre nás ako výrobcu
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alebo pre nášho obchodného partnera, ak by sme použili systém distribúcie cez
sprostredkovateľa.
• Trhové ceny: sú určené pre obecne definované trhy a používajú sa najčastejšie.
• Nákladové ceny: vyplývajú z analýzy nákladov. Za určitých okolností by
kalkulácia všetkých nákladov mohla na niektorých trhoch v prípade niektorých
komponentov produktového radu spôsobiť ich zníženú konkurencieschopnosť, preto
sa niektoré ceny môžu v určitých situáciách aj dotovať. Nákladové ceny sa využívajú
aj v prípade rôznych účastí na výberových konaniach, tendroch.
• Transferové ceny – sú využívané nadnárodnými a medzinárodnými korporáciami
a využívajú rôzne daňové podmienky v krajinách, v ktorých majú svoje výrobné
a obchodné prevádzky. Tak sa výrobky (polotovary) z krajín s vysokým daňovým
zaťažením transferujú do krajín s nízkym daňovým zaťažením za nízke ceny,
ktoré môžu byť na úrovni nákladových cien. Tým sa optimalizujú daňové odvody.
S postupujúcou harmonizáciou pohybu tovaru ako aj daňovej legislatívy je stále menej
možností k využívaniu transferových cien. Navyše tieto praktiky sú pod drobnohľadom
daňových úradov v krajinách pôsobenia nadnárodných korporácií.
5.3.5 Scenáre cenovej politiky
• Krátkodobá cenová politika (nadbytočná kapacita): vedenie spoločnosti prijme
objednávku aj na produkt, ktorý nie je z hľadiska ziskovej marže zaujímavý, ale
v prípade, že táto objednávka sa nebude realizovať, vzniknú značne vyššie straty
v dôsledku existujúcich fixných nákladov. V prípade nezaujímavej objednávky je
možné pokryť variabilné náklady a časť alebo celé fixné náklady.
• Dlhodobá cenová politika: cenová úroveň musí pokryť všetky náklady
a vyprodukovať zisk.
5.3.6 Obchodné podmienky
Súčasťou cenovej politiky sú aj obchodné podmienky, ktoré sú stanovené
v obchodných zmluvách. Z hľadiska cenovej politiky sú najdôležitejšie:
• Dodacie podmienky – lehota, podmienky a miesto prevzatia zodpovednosti za
náklad výrobkov
• Platobné podmienky – spôsob platby (napr. dokumentárny akreditív, viď
nasledujúci obrázok), formy úverovania, formy zaručenia
• Penalizácie
Dodacie podmienky
Pri medzinárodných obchodných operáciách patria k dôležitým údajom, ktoré
sa medzi odberateľom a dodávateľom definujú aj tzv. dodacie podmienky (parita),
definované pravidlami INCOTERMS. V súčasnosti platné medzinárodné výkladové
pravidlá INCOTERMS 2000 vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríži.
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Vydávajú sa od roku 1936, následne vyšli v rokoch 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990.
Vždy je potrebné v kúpnej zmluve uviesť akú verziu používame. Dodacie podmienky
nemajú povahu právnej normy a záväznými sa stávajú len v prípade, ak sa na ne v texte
zmluvy výslovne odvolávame. Neriešia otázku prechodu práv k vlastníctvu tovaru, len
otázky prechodu nákladov za dodávku tovaru a rizík spojených s dopravou. Prehľad
typických dodacích podmienok je znázornený v tabuľke č. 6.
Platobné podmienky
Majú významný vplyv na výsledky obchodu, pretože definujú jednoznačne kedy,
kde a ako má byť uhradená kúpna cena. Z tohto dôvodu majú vplyv aj na cenovú politiku.
Pretože medzinárodný obchod funguje už stáročia a sú v ňom zainteresované strany
z rôznych krajín s rôznou rizikovosťou, vzdialenosťou medzi obchodnými stranami
a pod., vytvorili sa postupom času pravidlá, ktoré sú všeobecne akceptované. K nim
patrí aj využívanie sprostredkovateľov pri platobných operáciách. Ide predovšetkým
o finančné subjekty – banky, exportné organizácie.
Skupina

Doložka

Anglické označenie

Slovenské označenie

E Doložka
odberu

EXW

Ex Works
(named place)

Zo závodu
(ujednané miesto)

F Hlavné
prepravné
neplatené

FCA
FAS

Free Carrier (named place)
Free Alongside Ship
(named port of shipment)
Free on Board

Vyplatené dopravcovi
Vyplatené k boku lodi

Cost & Freight (named port of
destination)
Cost,Insurance,Freight (named port
of dest.)
Carriage Paid (named place of
destination)
Carriage&Insuarance Paid(named
place of….)
Delivered at Frontier (named place)
Delivered Ex Ship (named port of
destination)
Delivered Ex Quay (named port of
destination)
Delivered Duty Unpaid (named
place of dest...)
Delivered, Duty Paid (named place
of dest....)

Náklady a prepravné

FOB
C Hlavné
prepravné
platené

CRR
CIF
CPT
CIP

D Doložky
dodania

DAF
DES
DEQ
DDU
DDP

Vyplatené na lodi

Náklady,poistenie,preprava
Preprava platená do....
Preprava a poistné platené do..
Dodávka na hranicu
Dodávka z lodi
Dodávka z nábrežia
Clo s dodávkou nezaplatené
Clo s dodávkou zaplatené

Tab. 6: Sumarizácia a jednoduchý popis dodacích podmienok
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Platobné podmienky odrážajú rôzne faktory – typ tovaru, finančnú náročnosť
na jeho výrobu, ale aj na jeho obstaranie (napr. investičné projekty v energetike sú
charakteristické dodávateľským financovaním a p.), teritórium, na ktorom sa obchoduje
s miestnymi zvyklosťami a rizikami, ekonomický vývoj v krajine dodávateľa
i odberateľa, finančná stabilita dodávateľa a odberateľa atď.
V súčasnosti dochádza vzhľadom na stále rastúcu konkurenciu a pritvrdzovanie
v obchodných vzťahoch k tlaku na predlžovanie lehôt splatnosti, čo zvyšuje
úverovú náročnosť pri exporte. Preto sa často využíva špecializované financovanie
medzinárodného obchodu (viac v kap. 6).
Najčastejšie používané platobné mechanizmy v medzinárodnom obchode:
- Platba vopred alebo čiastočná platba vopred (advance payments)
- Dokumentárne akreditívy (Letter of Credit)
- Dokumentárne inkasá – dokumenty proti plateniu alebo dokumenty proti akceptácii
zmenky (documents against payment alebo documents against acceptance)
- Dodávky na otvorený účet (open account trade)
- Úvery (credits)
K najobľúbenejším platobným podmienkam exportérov patrí dokumentárny
akreditív (aj keď zo strany kupujúceho ide o zvýšenie nákladov), nakoľko ide
o mechanizmus s veľmi dobrým zaistením. Existuje niekoľko variant akreditívov,
v tejto kapitole sa budeme venovať len mechanizmu fungovania dokumentárneho
akreditívu. Ide o záväzok banky poskytnúť predávajúcemu (spravidla) plnenie, ktoré
je v ňom stanovené po predložení požadovaných dokumentov a stanovení príslušných
dohodnutých podmienok. Banka vystavuje akreditív na pokyn kupujúceho (spravidla)
a podľa jeho inštrukcií.
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Obr. 14: Mechanizmus LoC

Odoslanie
tovaru

Kupujúci
(aplikant)

Predávajúci
(beneficient)

Dodanie
tovaru

Vystavujúca banka

Avizujúca banka

Mechanizmus fungovania - otvorenia a preplatenia neodvolateľného
(dokumentárneho) akreditívu.
1

Odberateľ a Dodávateľ dohodnú vzájomný obchod, pričom ako platobný

2

mechanizmus si zvolili neodvolateľný akreditív (LoC, niekedy označovaný aj
ako dokumentárny akreditív).
Odberateľ si vyžiada u svojej banky vystavenie akreditívu v prospech

3
4
5

6
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Dodávateľa.
Vystavujúca banka si vyžiada u inej banky, zvyčajne v tzv. korešpondenčnej
banke v krajine odberateľa o posúdenie akreditívu a jeho schválenie.
Táto banka odošle akreditív Odberateľovi a informuje ho o podmienkach
úveru.
Ak podmienky akreditívu zodpovedajú podmienkam obchodnej zmluvy,
Dodávateľ pripraví tovar a príslušnú dokumentáciu a zabezpečí dopravu
tovaru prepravcovi.
Dodávateľ predloží dokumenty potvrdzujúce doručenie tovaru odberateľovi
(dodací list) za účelom preplatenia, akceptácie alebo rokovania banke, ktorá je
uvedená v akreditíve (zvyčajne korešpondenčná banka ), alebo ktorejkoľvek
banke, ktorá bude ochotná rokovať o podmienkach úveru.

7

8
9
10
11

Banka preskúma dokumenty a a zhodnotí, či súhlasia a podmienkami úveru..
Ak je súlad dokumentov a podmienok, banka zabezpečí úhradu, akceptáciu
alebo rokovanie.
Banka odošle dokumenty a dodací list vystavujúcej banke.
Banka preskúma dokumenty a dodací list a ak zistí súhlas, poukáže
Dodávateľovi peňažnú platbu.
Dokumenty sú uvoľnené odberateľovi po zrealizovaní úhrady, alebo na
základe iných podmienok dohodnutých zmluvne medzi bankou a odberateľom.
Odberateľ odovzdá potvrdený dodací list prepravcovi výmenou za dodaný
tovar.

5.4 Komunikačná politika
Rovnako ako v prípade produktovej stratégie, cenovej politiky a distribúcie platí,
že komunikačná stratégia (politika) môže sledovať dve krajné alternatívy – úplnú
adaptáciu, žiadnu adaptáciu a kombináciu týchto dvoch. Z logického pohľadu sa
ako optimum javí vhodná kombinácia globálnej stratégie s lokálnymi úpravami.
Adaptácia komunikačnej stratégie a politiky je nevyhnutná práve v dôsledku už
uvedených rozdielností kultúrnej, jazykovej, vzdelanostnej, geografickej.... Avšak
možnosť využívať prínosy spočívajúce v znižovaní nákladov na úplnú lokalizáciu
komunikačných posolstiev aplikáciou globálnych prístupov je jednoznačným trendom
v príprave komunikačnej politiky nadnárodných korporácií a mal by to byť prístup aj
tých spoločností, ktoré sa na vstup na medzinárodné trhy ešte len pripravujú. Príprava
komunikácie pre jeden trh by mala v sebe zahŕňať aj potenciálny vstup na ďalšie trhy
a zadanie pre reklamnú agentúru by malo preto odrážať tieto aspekty – vopred sa
vyhnúť kontroverzným a v niektorých krajinách kultúrne neprijateľným prístupom.
5.4.1 Kultúrne faktory v medzinárodnom marketingu
Vo všeobecnosti platí, že kultúra je pojem, ktorý obsahuje materiálne i nemateriálne
prvky. K tým nemateriálnym, abstraktným patria napr. náboženstvo, postoje, názory
a hodnoty, ktoré dané spoločenstvo zastáva a vyznáva. Následne sa tieto abstraktné
prvky odrážajú v modeloch správania sa. Pozrime sa na niektoré z týchto faktorov:
Estetika: názor iného spoločenstva na to, čo je krásne a čo je známkou dobrého
vkusu. Hodnotia sa všetky vizuálne prvky – farba, tvar, vôňa, zvuk. Marketér by mal
pochopiť rozdiely vo vnímaní farieb (čierna nemusí byť farbou smútku vo východnej
Ázii) a hudba, ktorú poznáme u nás nemusí osloviť obyvateľov Singapuru.
Náboženstvo: je to vo všeobecnosti jeden z kľúčov k porozumeniu modelov
správania sa rôznych kultúr. Napríklad hinduizmus má v sebe zakomponované princípy
kastovníctva, obmedzovania práv žien, uctievanie kráv. Ak by sme chceli akýkoľvek
z týchto princípov prehliadať, pretože sa s nimi nestotožňujeme, náš úspech môže byť
v Indii obmedzený – treba si však uvedomiť, že je stále veľký rozdiel medzi mestskou
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populáciou a populáciou na vidieku (viď prípadovú štúdiu Espoir). V prípade islamu je
treba vnímať nielen samotný islam, ale aj mieru jeho vplyvu na život krajiny a mieru
jeho vplyvu na politiku. Dnes sú výrazné rozdiely medzi Afganistanom, Iránom,
Irakom a Malajziou, Tureckom, Arabskými emirátmi a pod.
Vzdelanie: úspech našej komunikácie bude závisieť od jej schopnosti „hovoriť“
rečou, ktorej bude adresát rozumieť. Tým sa nemyslí zákonite len samotný jazyk, ale aj
schopnosť využiť také prostriedky, ktoré napomôžu pochopeniu posolstva – v krajine,
kde je vysoká miera analfabetizmu, nebudeme využívať tlač,, ale sústredíme sa na
rozhlas a pod.
Jazyk: jeho použitie by malo byť citlivé a opatrné. Je ideálne, ak našu komunikáciu
pripravujú odborníci v danej krajine
K materiálnym prvkom kultúry patrí napr. úroveň spotreby a používané
technológie.
Interkulturálne aspekty znamenajú v 21. storočí jedny z najväčších výziev, ktoré stoja
pred marketérmi, aj keď je treba uviesť, že nejde o úplné nóvum v oblasti marketingu.
K minimalizácii možných interkulturálnych marketingových chýb a omylov je možné
sa riadiť nasledovnými radami
1) vybudujte si kultúrnu empatiu (spoznajte, pochopte a rešpektujte kultúru
a odlišnosti );
2) buďte kultúrne neutrálni
3) nikdy nepredpokladajte, že je možné úplne preniesť koncepciu z jednej kultúry
do druhej
4) zapojte svoje zdroje o rozličných kultúrach do rozhodovacieho procesu.
Interkulturálny marketing je definovaný ako strategický marketingový proces
s pôsobením zameraným na spotrebiteľov, ktorých kultúra sa odlišuje od kultúry
domáceho trhu vývozcu prinajmenšom v jednom z kľúčových aspektov, akými sú
jazyk, náboženstvo, sociálne normy a hodnoty, vzdelanie a životný štýl. Vyžaduje si
od odborníkov v tejto sfére aby si tieto odlišnosti uvedomovali a citlivo ich vnímali.
Ak chce byť marketér v tejto sfére úspešný musí namiešať dobrý marketingový mix,
ktorý bude napĺňať potreby zákazníkov.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že všetky aspekty správania sa na trhu sú založené
na kultúre. Spotrebiteľské správanie a obchodné zvyklosti sú realizované na základe
kultúrneho prostredia, v ktorom prebiehajú. Ak je teda cieľom naplniť marketingovým
mixom spotrebiteľské očakávania a preferencie, využiť pri tom nákupné správanie
a zvyklosti pri používaní produktov, marketér musí mať hlboké poznanie kultúrneho
prostredia potenciálneho trhu. Napriek tomu nie je cieľom naznačiť, že pre
medzinárodný marketing 21. storočia je nevyhnutná len kultúrne podložená adaptácia
marketingového mixu. Práve naopak, marketér musí hľadať aj existujúce kultúrne
podobnosti a tak identifikovať možnosti pre implementáciu len mierne modifikovaného
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a viac menej štandardizovaného marketingového mixu. Schopnosť manipulovať týmito
podobnosťami a odlišnosťami na medzinárodných trhoch je jednou z najdôležitejších
marketingových stratégií pre 21. storočie.
Ak si uvedomíme ako funguje ľudstvo, t.j. že kultúra ovplyvňuje naše správanie
sa a my naším správaním ovplyvňujeme v dlhodobom horizonte kultúru v prostredí,
v ktorom žijeme, tak sa dá povedať, že nielen kultúra ovplyvňuje marketing, ale aj
marketing ovplyvňuje kultúru. V dlhodobom horizonte čím viac trhov sa bude stávať
globálnymi a štandardizácia marketingového mixu bude rásť, tým viac bude rásť
aj rýchlosť kultúrnej zmeny. V tomto procese hrá významnú úlohu komunikačná
technológia, ktorá prináša informácie do všetkých kútov sveta bez oneskorenia a tak
sa dá predpokladať, že ak poviete „adidas“ alebo „puma“, tak s pravdepodobnosťou
najmenej 50% sa aj v niekde hlboko v pralesoch Amazónky nájde niekto, kto bude
vedieť, že majstrami sveta vo futbale sú Taliani.
Napriek predstave homogénneho sveta, táto zmena sa deje a bude diať len
veľmi pomaly a úlohou marketérov je hľadať podobnosti a odlišnosti na rôznych
trhoch a strategicky pripravovať vstup na tieto trhy na interkulturálnom princípe.
Interkulturálny marketing je proces, počas ktorého marketér musí neustále upravovať
a modifikovať marketingové programy, tak, aby zodpovedali cieľovým trhom. Napriek
týmto poučkám sa mnoho marketérov pri vstupe na zahraničný trh necháva chytiť do
pasce uplatňovania vlastných kultúrnych skúseností a hodnôt na trhu, ktorý má úplné
inú kultúru. Ešte nebezpečnejším môže byť etnocentrizmus – viera, že vlastná kultúra
je nadradená inej kultúre. V marketingovej praxi 21. storočia nemôže existovat priestor
pre takýto etnocentrizmus.
Ako sa niekedy podcenenie kultúrnych a spoločenských faktorov môže firme
vrátiť ako bumerang je dokumentovateľné na reklame francúzskeho parfumu Opium
od Yves St. Laurenta.
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Opium,
tento produkt, ktorý bol uvedený na trh v roku 1977 a mal dlhodobý úspech
si koncom roku 1999 zvolil za svoju tvár, lepšie povedané za svoje telo modelku
Sophiu Dahl. Jej sugestívne, eroticky ladené fotografie boli použité v komunikátoch
firmy koncom roku 1999 a v roku 2000. Reklama mala pozitívne prijatie v mnohých
krajinách sveta, avšak vo Veľkej Británii už začiatkom roku 2000, len pár dní
po vylepení billboardov dostala Britská rada pre reklamu vyše 730 sťažností,
ktoré tvrdili, že reklama degraduje ženy a je sexistická. Podľa predsedu Rady,
Christophera Grahama, bol tento vizuál sexuálne sugestívny a nevhodný k použitiu
na verejnosti. Rada pre reklamu zaznamenala v tomto prípade najviac sťažností
od roku 1995, keď viac ako 1000 ľudí protestovalo proti kampani Britskej rady
pre bezpečnosť, ktorá použila fotografiu pápeža s tvrdým klobúkom pri propagácii
kondómov. Treba pre úplnosť dodať, že počas fotografovania v USA boli spravené
oveľa erotickejšie fotografie, pričom jedna ukazovala hlavu muža medzi nohami
Sophie Dahl. Je jasné, že vo Veľkej Británii si dnes sotvakto dovolí použiť na
billboard podobné explicitné znázornenie ženského tela

6. Riziká v medzinárodnom marketingu
Tak ako všetky typy podnikania, aj medzinárodný marketing je spojený s určitými
rizikami. Ide predovšetkým o riziká spojené s politicko-ekonomickou situáciou na
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cieľovom trhu a s kurzovými pohybmi. Na zníženie dopadu týchto rizík sa postupne
vytvorili nástroje, ktorých poznanie môžu uľahčiť strategické rozhodovanie a prijímať
správne rozhodnutia.
Vo všeobecnosti je možné riziká rozdeliť do nasledovných skupín:
a) trhové riziká
b) obchodné riziká
c) prepravné riziká
d) teritoriálne riziká
e) kurzové riziká
f) riziká zodpovednosti a iné
6.1 Trhové riziká
Ide o riziká spojené s dramatickými zmenami trhových podmienok, predovšetkým
na strane vstupných nákladov. Konjunkturálne zmeny (napr. neočakávane silný dopyt
Číny po oceliarskych výrobkoch od začiatku roku 2005) spôsobujú nočné mory firmám,
ktoré nemajú tento typ rizík ošetrený napr. termínovanými obchodmi alebo zaistení
rizika tzv. hedgingovými operáciami a vo svojich dodávateľsko-odberateľských
zmluvách nemajú tzv. cenové doložky – dohody o zmenách cien pri kolísaní výmenného
kurzu, cien vstupných surovín alebo polotovarov a pod.
6.2 Obchodné riziká
S týmto typom rizík sa môžeme stretnúť aj na domácom trhu – ide predovšetkým
o nesplnenie záväzkov obchodným partnerom. Avšak na medzinárodnom trhu sú
tieto riziká ešte výraznejšie, nakoľko do hry vstupuje celý rad miestnych odlišností
– právnych, obchodných, kultúrnych a pod.
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Tab. 7: Obchodné riziká, ich dopady a eliminácia
Typ rizika

Dopady

Nástroje k eliminácii

Odstúpenie partnera
Dopady môžu byť obojstranné
od kontraktu

Na strane dodávateľa platba vopred,
akontácia; na strane odberateľa
bankové garancie

Nesplnenie alebo
vadné plnenie

Riziko kupujúceho

Výber dodávateľa; definovanie
termínov a kvalitatívnych parametrov
tovaru; referenčné vzorky; platba
formou LoC

Neprevzatie tovaru
kupcom

Riziko predávajúceho

Výber vhodných platobných
podmienok

Neochota zaplatiť

Riziko predávajúceho ak úveruje
odberateľa;

Bankové nástroje (akreditív, banková
záruka), zmenkové zaistenie;
poistenie; klauzula o vlastníctve
k tovaru až po jeho úplnom zaplatení;

Platobná
neschopnosť

Riziko predávajúceho aj v prípade,
ak tovar ešte nebol odoslaný, len
vyrobený; problémy aj so špeditérmi,
bankami, a pod.

Podobne ako v predchádzajúcom
prípade, zmenka stráca svoju
účinnosť; prevedenie tohto rizika
zmluvne na obchodných partnerov
– sprostredkovateľov,

Okrem nástrojov, ktoré sú uvedené v tabuľke popisujúcej jednotlivé riziká a ich
dopady, k najúčinnejším patrí proaktívna identifikácia obchodného partnera (typ
spoločnosti a z toho vyplývajúce možnosti ručenia, finančná situácia spoločnosti
a i.). Túto úlohu realizujú rôzne komerčné organizácie zaoberajúce sa zisťovaním
bonity obchodných partnerov na medzinárodných trhoch, napr. Coface a pod.
6.3 Prepravné riziká
Pri každej preprave tovaru hrozia riziká spojené s poškodením, zničením alebo
stratou tovaru, ktorý je prepravovaný od dodávateľa k odberateľovi na zmluvne
dohodnuté miesto. Kto nesie riziko týchto škôd? Je to definované v dodávateľskoodberateľskej zmluve v tzv. dodacích podmienkach (parite – viď 4.3.6 ). Okrem
dodávateľa alebo odberateľa nesie zodpovednosť za tieto riziká aj dopravca alebo
špeditér, ktorý je zodpovedný za tovar počas prepravy. Prepravné riziká je možné aj
poistiť.
6.4 Teritoriálne riziká
Najťažšie odhadnuteľné a kvantifikovateľné riziká, pretože vyplývajú z neistého
vývoja regionálnej makro- a mikroekonomickej a politickej situácie, ale aj ako dôsledok
prírodných katastrof, bojkotov tovaru a pod. (napr. v období po invázií USA do Iraku
bol v USA bojkotovaný tovar z Francúzska, ktoré tento krok administratívy USA
nepodporili na medzinárodnej scéne). Politické riziká sa môžu prejavovať čiastočným
alebo úplným obmedzením hospodárskych stykov.
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Teritoriálne riziká neovplyvňujú len priame obchodovanie s tovarom, ale aj finančné
obchodovanie a priame zahraničné investície. Slovensko pocítilo túto situáciu v druhej
polovici 90-tych rokov, keď politické smerovanie vtedajšej vládnej garnitúry nebolo
vnímané zo strany ratingových agentúr ako bezrizikové, následkom čoho väčšina
priamych zahraničných investícií smerovala do okolitých krajín (Poľsko, Maďarsko
a Česká republika) a Slovensku sa úspešne vyhýbala. Až po zmene politického
smerovania sa situácia zmenila a od roku 2001 sa Slovensko stalo vyhľadávaným
cieľom investorov. Prispelo k tomu začlenenie do NATO a do EÚ, ako aj stabilita na
politickej scéne.
Nadnárodné korporácie pri svojich medzinárodných operáciách teritoriálne
riziká začleňujú do svojho rozhodovania a eliminujú ich rôznymi nástrojmi, napr.
diverzifikáciou investícií v rôznych regiónoch, prenesením rizika financovania
obchodných operácií na špecializované subjekty (exportno-importné banky a garančné
inštitúcie), tvorbou účelových konzorcií a spoločných podnikov k rozdeleniu rizík na
viac subjektov a pod.
6.5 Kurzové riziká
Toto riziko vyplýva z premenlivého vývoja kurzu jednotlivých národných mien.
Treba si pritom uvedomiť, že dodávateľ rovnako ako odberateľ môžu na zmenách
kurzu nielen strácať ale získavať – napr. exportér pri posilňovaní slovenskej koruny
voči Eur stráca na svojom zisku, pokiaľ väčšina jeho vstupov je na báze slovenskej
koruny. Naopak importér pri rovnakom vývoji kurzu získava, pretože za tovar zaplatí
v slovenských korunách menej, a tým má viac možností ako podporiť predaj, alebo
realizovať zvýšený zisk.
Kurzové riziko sa zvyšuje pri úverových obchodoch (keď je veľký časový rozdiel
medzi termínom dodávky a splatnosťou za tovar).
Napriek existencii Európskej únie, členstvu Slovenska v nej ako aj v EMR2, ktoré
garantuje pohyb slovenskej koruny voči referenčnej menovej jednotke – euru o +/15%, riziká spojené s kurzovými rozdielmi patria aj naďalej k najväčším, pretože
obchodujeme po celom svete a s desiatkami mien (aj keď sa ceny najčastejšie fixujú
v referenčných menách ako sú americký dolár, japonský jen, britská libra alebo euro).
V podmienkach intenzívnej globalizácie dochádza k zvyšovaniu konkurencie, rýchlej
reakcie finančných trhov na negatívne informácie vedúce k oslabovaniu jednotlivých
krajín, čo následne spôsobuje zhoršovanie ekonomickej situácie postihnutých krajín
a regiónov a k zhoršovaniu kurzu ich domácich mien. Tieto trendy sú viditeľné aj na
kolísaniach slovenskej koruny, ktorej kurz je veľmi silne previazaný s menovým kurzom
najväčšej ekonomiky z bývalého východného bloku, dnes členom EÚ – Poľskom, ale
aj ďalšími susednými krajinami – Maďarskom a Českou republikou.
Neexistuje jednoznačná ochrana proti kurzovým rizikám, avšak rovnako ako pri iných
rizikách existujú nástroje, ktorých využitie môže minimalizovať ich negatívne dopady.
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Tab. 8: Kurzové riziká a ich možná eliminácia
Nástroj

Dôvod využitia, prínosy

Voľba meny

Vyberá sa mena, u ktorej sa neočakáva vzostup kurzu

Finančné deriváty
(swapy, forwardy, opcie)

Termínované nákupy/predaje zahraničných mien v časovom
horizonte do jedného roku. Okrem zníženia rizík je treba
kalkulovať aj s nákladmi, ktoré sú s týmito operáciami
spojené.

Postúpenie pohľadávok
(forfaiting, faktoring)

Urýchlenie finančných tokov vo firmách; prenesenie
zodpovednosti za inkasovanie pohľadávky na inú osobu

Poistenie kurzového rizika

Pomoc štátu pri podpore exportu

Zakomponovanie kurzového rizika
do ceny tovaru

V prípade, ak odberateľ požaduje také podmienky, ktoré
zvyšujú menové riziko (predĺžené úverovanie a pod.)

Vnútro-firemné opatrenia
v oblasti nákupu

Podľa smerovania odbytu hľadať riešenia v oblasti nákupu,
ktoré by kompenzovali kurzové riziká - nákup v identickej
mene a pod.

Vnútro-firemné opatrenia
v oblasti riadenia toku hotovosti

Získavanie úverov v mene, ktorá je využívaná na nákup
surovín a polotovarov ako aj na inkasovanie platieb a pod.

6.6 Riziko zodpovednosti za výrobok
V súvislosti s rastom ochrany spotrebiteľov predovšetkým na vyspelých trhoch
platí, že výrobca je vždy plne zodpovedný za škody na zdraví alebo majetku, ktoré
môže utrpieť používateľ výrobku. V EÚ o tom hovorí smernica z roku 1985 a príslušné
národné legislatívy, ktoré vychádzajú z tejto normy.

7. Financovanie v medzinárodnom obchode
Financovanie má v prípade medzinárodných obchodných operácií určité špecifiká,
ktoré ho robia na rozdiel od financovania domácich obchodných transakcií náročnejším
a rizikovejším. O niektorých rizikách spojených s medzinárodným obchodom sme
diskutovali v predchádzajúcej kapitole.
Na financovaní medzinárodných obchodných operácií sa v rozhodujúcej miere
podieľajú finančné inštitúcie – banky a poisťovne, ale aj celý rad špecializovaných
finančných inštitúcií.
Nástrojom financovania je spravidla úver, ktorý má niekoľko špecifických typov:
a) dodávateľský úver – od celej výšky dodávky po časť ceny, v závislosti od
doby úverovania (čím kratšia a čím lepšie sú obchodné vzťahy, tým je možné
vyššie úverovanie). Úrok býva často započítaný v cene tovaru.
b) Odberateľský úver – ide o platbu vopred. Je využívaný predovšetkým pri
nových obchodných partneroch alebo dodávkach na rizikové trhy. Opäť je
možné čiastočné úverovanie, keď odberateľ uhradí len časť kúpnej ceny –
akontáciu.
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c) Sprostredkovateľský úver – poskytujú ho niektorí veľkí sprostredkovatelia
– brokeri.
d) Bankový úver – slúži k financovaniu exportu (podpora exportu jednotlivých
krajín) alebo importu. Pretože býva oddelený od samotného tovaru a jeho
zaistenie je riešené oddelene od tovaru a tým je vymožiteľnosť veľmi vysoká.
Pri veľkých technologických projektoch – výstavba energetických diel alebo
telekomunikačných infraštruktúr a pod. sa využívajú tzv. syndikované úvery,
ktoré poskytuje skupina bánk. Takéto riešenie znižuje riziko negatívnej
expozície jednej banky v prípade akéhokoľvek problému a poskytuje prístup
k rozsiahlym úverovým zdrojom.
e) Vládne úvery – slúžia na podporu bilaterálnej alebo multilaterálnej
hospodárskej a kultúrnej spolupráce a niekedy býva časť pomoci riešená
formou nenávratných úverov.
f) Úvery medzinárodných organizácií –ide predovšetkým o financovanie
rozvojových projektov pre rozvojové krajiny a krajiny s transformujúcou sa
ekonomikou. Úverujúcimi organizáciami sú napríklad dcérske organizácie
Svetovej banky (World Bank) – IBRD (International Bank for Recovery and
Development), IFC (International Finance Corporation) a pod.
Metódy krátkodobého financovania sú vo všeobecnosti veľmi podobné tým,
ktoré sa využívajú pri obchodných operáciách na domácom trhu a zahŕňajú napríklad
kontokorentný úver, eskont zmeniek, dokumentárny akreditív, zálohovanie exportných
pohľadávok, faktoring, forfaiting.
Strednodobé financovanie využíva nasledovné metódy: financovanie exportných
úverov, forfaiting, lízing alebo projektové financovanie.
Podrobnosti týkajúce sa financovania medzinárodných obchodných operácií
presahujú svojim rozsahom zameranie tejto publikácie a čitateľovi, ktorý má o ne
záujem odporúčame celý rad literatúry14 ale aj ďalších zdrojov, napríklad web stránky
Národnej banky Slovenska, SOPK alebo komerčných bánk.

14

Kolektív: Medzinárodný marketing. Ekonóm. Bratislava 1999 ISBN 80-225-1167-6
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8. Prípadové štúdie
8.1. Riešenie prípadových štúdií – postup a odporúčania
Prípadové štúdie sú štandardným spôsob ako v teoretickom prostredí učebne riešiť
problém, ktorý sa vyskytol v praxi, alebo sa potenciálne môže v praxi vyskytnúť.
V priebehu semestra bude k dispozícii 4-5 prípadových štúdií, ktoré budú distribuované
na prednáške, vždy po ukončení príslušného tematického bloku: Vstup na medzinárodné
trhy (IT segment – M&A); Globálna alebo lokálna komunikačná kampaň? (segment
kozmetika); Problém distribúcie na trhu USA ( segment FMCG - F&B). Exportný
marketing do oblasti Sankt Peterburgu (slovenský nábytkársky priemysel, využitie
dodacích podmienok)
Postup akým prípadové štúdie riešiť je veľmi jednoduchý:
1: Pozorne si prečítajte text prípadovej štúdie.
2: Pozrite si zadanie, ktoré je spravidla uvedené na konci štúdie.
3: Zamyslite sa nad zadaním a pokúste sa zosumarizovať svoj názor. Ak ste si
nie istí, prečítajte si text ešte aspoň raz.
4: Ak niečomu stále ešte nerozumiete, spýtajte sa pedagóga, či správne chápate
text a zadanie.
5: Pripravte svoju odpoveď na zadanie vo forme súvislého textu – prezentácie,
v ktorej bude priestor pre analýzu, návrh riešenia ako aj zdôvodnenie riešenia
6: Prípadové štúdie vo väčšine prípadov nemajú jedno jediné, najsprávnejšie
riešenie, preto sa nemusíte obávať inovatívnych postupov a riešení
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