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Сажетак: Рад се бави избором улазних стратегија мултинационалних компанија на међународно
тржиште, као и идентификовањем фактора који делују подстицајно или ограничавајуће на тај процес. 
Представљени су фактори који утичу на избор улазне стратегије, по основу неколико анализираних
критеријума (степен контроле, ресурси компаније, производ, прописи државе, положај земље, култура, 
ризик), како би на основу тога могли издвојити добру, повољнију или најбољу позицију једне компаније за
улазак на међународно тржиште. У односу на различите облике инвестиција мултинационалних
компанија, приказан је значај и заступљеност различитих улазних стратегија (извоз, лиценце, франшизе, 
стратешке алијансе и директне стране инвестиције) на основу спроведене анкете о перспективама
инвестиција у свету, представљене у оквиру извештаја о инвестицијама у свету (World Investment Report), 
а све у циљу даље интернационализације пословања.. 
Кључне речи: мултинационалне компаније, улазне стратегије, међународно пословање, инвестиције, 
интернационализација пословања. 
 
Abstract: The topic of this paper is the selection of entry strategies of multinational companies for international 
markets, as well as the identification of factors, which have a stimulating or inhibiting effect on that process. 
Factors that influence the selection of entry strategies are presented on the basis of several analyzed criteria 
(degree of control, company resources, product, state regulations, country’s position, culture, risk) in order to 
enable us to select a good, better or the best position of a company entering an international market. With 
respect to various forms of investments of multinational companies, the significance and presence of different 
entry strategies (export, licensing, franchising, strategic alliances and direct foreign investments) are presented 
as the result of a survey conducted on perspectives of investments in the world, presented within World 
Investment Report, in order to further the internationalization of business. 
Keywords: multinational companies, entry strategies, international business, investments, internationalization of
business. 
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Увод 
Мултинационалне компаније (МНК) имају више опција у свом процесу 
пласирања и продаје производа или услуга на међународном тржишту, а 
стратегије које се баве изборима у вези са уласком на међународно тржиште, 
зову се улазне стратегије.  

Не морају све компаније пословати на међународном тржишту, али је 
потребно да планирају и усмеравају свој раст и опстанак у односу на глобалну 
конкуренцију, јер ни једна компанија не може заснивати своју будућност на 
предпоставци да „поседује“ домаће тржиште на коме послује и свака компанија 
мора да постане конкурентна у глобалним оквирима, без обзира да ли своје 
пословање усмерава на домаће или међународно тржиште (Franklin, 1998). 
Већина производних и услужних компанија ће остати на домаћем тржишту, али 
многи други ће се одлучити за формирање стратегије пословања усмерене на 
улазак на међународно тржиште. 

Компаније које улазе на међународно тржиште суочавају се са притисцима 
проналажења адекватног производа или услуге које ће понудити потрошачима на 
изабраном тржишту и који ће задовољити њихове потребе. С обзиром на 
различите потребе и жеље потрошача у зависности од земаља или региона коме 
припадају, компаније имају два приступа. Када компанија одлучи да се фокусира 
на излажење у сусрет потребама потрошача на основу националних и 
регионалних разлика, она усваја, према речима Cullen-a и Parboteeah-a (2010) 
стратегију локалне саосећајности (local responsiveness strategy). А када компанија 
одлучи да не нагласи локалне разлике и лоцира своје операције и активност било 
где у свету, користећи стандардизоване производе, она усваја стратегију 
глобалне интеграције (global integration strategy). Приликом одлучивања између 
локалне адаптације или глобалне интеграције (глобално - локалне дилеме),  један 
од начина утврђивања повољнијих услова за пословање компаније, јесте 
разумевање степена глобализације индустрије у којој компанија послује и обавља 
своје активности. 

Такође, приликом одабира оптималне стратегије уласка на страна 
тржишта, неопходно је узети у обзир (Kotabe и Helsen, 2004): величину и раст 
тржишта, ризик, политичко окружење, структуру конкуренције, локалну 
инфраструктуру, циљеве компаније, потребу за контролом, интерне ресурсе и 
способности компаније, флексибилност и др. 

1. Улазне стратегије мултинационалних компанија 
Мултинационалне компаније могу да лоцирају део својих пословних активности 
у различитим државама, када капитал у домаћој земљи не могу увећати новим 
улагањем, што значи да једна компанија може да ради истраживање и развој у 
једној земљи, производњу у другој земљи, продају у трећој, а пост-продајне 
услуге у четвртој земљи. Основна функција улазних стратегија је да спозна и 
обезбеди механизме како би се добро одвијали сви ти делови пословног ланца на 
локацијама које нису њихове домаће.  
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Постоји неколико најзаступљенијих улазних стратегија за 
мултинационалне компаније и то су: извоз, лиценце, франшизе, стратешке 
алијансе и директне стране инвестиције. 

1.1. Извоз 

Извоз је најлакши начин да се неки производ прода купцима у другој земљи. 
Компаније често започињу своју инострану активност управо као пасивни 
извозници (компаније које третирају иностране поруџбине као домаће 
поруџбине). Компанија добија поруџбину преко wеб сајта или приликом 
излагања својих производа на сајму и поступа са страним потрошачима као са 
домаћим потрошачима. Cullen и Parboteeah (2010) сматрају да су многe малe 
компаније почеле своју међународну пословну активност управо као пасивни 
извозници и тек потом развили своје међународно пословање кроз осмишљене 
стратешке активности, а има и неколико примера великих компанија које се 
искључиво баве пасивним извозом. 

1.2. Активне извозне стратегије 

Када компанија у свом пословању почне да примењује више од пасивног извоза, 
тада се усредсређује на две основне стратегије активног извоза (Terpstra и 
Sarathy, 1999): индиректан (посредни) и директан (непосредни). 

Индиректни извозници користе знање и контакте компанија посредника 
који су неопходни за извоз у одређену земљу. Мање компаније и извозници који 
тек улазе на тржиште, који трагају за извозним опцијама без компликација, често 
фаворизују овај приступ. 

Најчешћи облици посредништва у оваквим ситуацијама су 
(http://www.unzco.com/basicguide/c4.html): компанија за менаџмент извоза (export 
management company) и извозно трговинска компанија (export trading company). 
Компанија за менаџмент извоза је специјализован посредник за одређене врсте 
производа,  поједине земље или регионе, она обавља све функције које би 
обављао сектор за извоз компаније и преузима улогу промотера производа 
иностраним купцима и дистрибутерима. 

Извозно трговинска компанија је посредник као компанија за менаџмент 
извоза, али обично купује производе од компаније и потом их продаје у другој 
земљи, односно делује као независни дистрибутер који повезује домаће 
произвођаче и стране купце. Важно је истаћи да компанија приликом 
индиректног извоза, без обзира који тип посредника изабере, смањује трошкове и 
брзо улази на међународно тржиште. 

За разлику од индиректног извоза, директан извоз је агресивнија извозна 
стратегија и према речима Franklin -а (1998), најактивнији облик улазне извозне 
стратегије, где извозник сам преузима послове посредника и успоставља 
директан контакт с клијентима на међународном тржишту. Да би производ 
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дошао до крајњих потрошача, компаније обично у почетку користе локалне 
представнике, дистрибутере и продавце, а уколико желе да продају своје 
производе директно крајњим корисницима, одлучују се за оснивање филијале у 
страној земљи.   

Локални представници у страним земљама послују тако што користе 
промотивне материјале и узорке производа компаније како би их продали 
локалним потрошачима. Они имају уговор са компанијом у коме је дефинисана 
њихова обавеза и могу да раде и за неколико компанија одједном. Инострани 
дистрибутери се разликују од страних представника по томе што производе 
купују од компаније по нижој цени, а затим препродају производе како би 
остварили профит. 

Потенцијални профит је већи код директног извоза, за разлику од пасивног 
извоза, али су већа и улагања и већи је ризик. С тим у вези, менаџер мора да 
одлучи да ли већи потенцијал профита код директног извоза може да неутралише 
веће финансијске ризике и већа улагања која су повезана са овом стратегијом 
(Franklin, 1998).    

Извоз је најјефтинија и најједноставнија улазна стратегија, али не мора да 
значи да је и увек најпрофитабилнија. Ипак, извоз је обично први корак за 
интернационализацију компаније, док код већ дефинисаних мултинационалних 
компанија представља стратегију за минималан ризик или тестирање новог 
тржишта. Због тога, многе мултинационалне компаније настављају са извозом уз 
комбинацију неких других стратегија.  

1.3. Лиценце и франшизе 

Међународно лиценцирање је уговорни споразум између даваоца лиценце у једној 
земљи и корисника лиценце у другој земљи. Давалац лиценце има неку вредну 
имовину коју ће кориснику лиценце омогућити да користи по одређеној цени. 
Ова имовина укључује патенте, жигове, know-how технологије или назив 
компаније која даје лиценцу кориснику лиценце у замену за хонорар или неки 
други облик надокнаде. 

Као и извоз, давање лиценце представља један од лакших, јефтинијих и 
мање ризичних начина за представљање у иностранству. Због тога, лиценцирање 
је често атрактивно за мање компаније и компаније са ограниченим капиталом. 
Међутим, када се стекну услови и велике мултинационалне компаније такође 
користе лиценцирање као улазну стратегију. 

Приликом разматрања међународног лиценцирања, менаџери често 
анализирају три фактора (Cullen и Parboteeah, 2010):  

1. Карактеристике својих производа. Компаније које дају лиценце за 
старију технологију избегавају да одају потенцијалним конкурентима 
тајне својих иновација. Користећи лиценцу, они настављају да 
профитирају од својих ранијих инвестиција. Као такав, овај модел улазне 



 И з б о р у л а з н и х с т р а т е г и ј а  
м у л т и н а ц и о н а л н и х  к о м п а н и ј а  233 

  

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 50, број 31/2014, стр. 229-242

стратегије је врло погодан ако мултинационалне компаније имају 
производе који су релативно стари или су у фази да ће ускоро бити 
застарели и замењени неком новом технологијом. 

2. Карактеристике одабране земље у којој ће производ бити лиценциран. 
Карактеристике локалног тржишта које додају трошкове једном 
производу често чини лиценцирање атрактивнијим од обичног 
(директног или индиректног) извоза односно других улазних стратегија. 
На пример, ако земља има трговинске баријере, као што су царине, то ће 
повећати трошкове готовом производу. Ови трошкови повећавају 
коначну цену робе, што може да смањи потражњу. У оваквој ситуацији је 
много боље пренети нематеријално знање кроз лиценце него физички 
унети готов производ. 

3. Природу њихове компаније. Ако компанији недостају адекватни 
финансијски, технички и управљачки ресурси да директно извозе или 
инвестирају у иностранство, лиценцирање може бити атрактивна улазна 
стратегија. Нема потребе за ангажовањем посредника за извоз. Нема 
потребе за улагање у било какву инфраструктуру или сопствени сектор за 
управљање извозом. Дакле, даваоцу лиценце је само потребна стручност 
приликом избора тржишта, а сви трошкови пословања су практично 
пренесени на корисника лиценце кроз задатке и одговорност. Зато је 
лиценцирање опција за ниске трошкове, захтева мало од даваоца лиценце 
и због тога је најатрактивнија за мање мултинационалне компаније или 
оне које имају неколико производа у понуди. 

Међународни франшизинг (посебан лиценцни уговор) је свеобухватни 
уговор о лиценцирању између даваоца франшизе (даваоца лиценце) и корисника 
франшизе (корисника лиценце). Давалац франшизе практично даје лиценцу 
кориснику франшизе за коришћење целокупног пословног модела. Пословни 
модел обично укључује жигове, организацију пословања, технологије, know-how, 
као и обуку. 

Већина мултинационалних давалаца франшизе захтева од корисника да 
прати строга правила и процедуре. То пружа стандардизоване производе или 
услуге. У замену за пословни модел, давалац франшизе добија накнаду, што је 
обично део прихода од корисника франшизе. 

Кандидати за међународну франшизу су компаније са следећим 
атрибутима (Cullen и Parboteeah, 2010): 

 Нови или јединствени пословни модел мора да задовољи потребе 
потрошача на многим тржиштима. Производи или услуге морају да 
привуку потенцијалног купца франшизе зато што су нови или другачији. 

 Мора да постоји висок степен контроле над производима и услугама. 
Франшизер је успео када произведе доследан производ својим 
потрошачима. 
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 Брендови који се могу лако идентификовати и који су познати на 
међународном тржишту. 

 Системи морају бити лаки за копирање и понављање више пута. 

 Системски оперативни системи и процедуре морају бити добро 
развијени и лаки за обуку. 

 Мора постојати предвидив потенцијал високе профитабилности за сваку 
јединицу, тако да давалац франшизе може да привуче купце франшизе. 

 Франшиза мора бити финансијски приступачна у циљаним земљама. 

1.4. Међународне стратешке алијансе 

Међународне стратешке алијансе (International strategic alliance) представљају 
две или више компанија из различитих земаља, које су одлучиле да се заједнички 
ангажују у пословним активностима. Ови заједнички подухвати могу да се баве 
било којом активношћу од заједничких истраживања и развоја, до заједничке 
производње, заједничке продаје и др.  

Постоје две основне могућности за међународне стратешке алијансе 
(Beamish, Morrison, Inkpen и Rosenzweig, 2003): заједничко међународно улагање 
(International joint venture), односно подједнак удео у власништву и сарадња 
заснована на неједнаком улагању која се назива међународна кооперативна 
алијанса (International cooperative alliance). 

Током последњих деценија међународне стратешке алијансе су постале 
један од популарнијих улазних стратегија за мултинационалне компаније. Чак и 
највеће мултинационалне компаније које имају финансијске ресурсе и искуства у 
директном међународном пословању се све чешће окрећу међународним 
стратешким алијансама као улазној стратегији. 

Мултинационале компаније користе стратешке алијансе из више разлога. 
Већина разлога полази од логике да када две или више компанија имају 
различите способности, комбинацијом истих могу лакше да остваре 
конкурентске предности.  

Као основни разлози за формирање стратешких алијанси наводе се 
(Цветановић и Рибаћ, 2004): бољи приступ капиталу, већа техничка критична 
маса, дељење ризика и одговорности, бољи односи са стратегијским партнерима, 
користи од трансфера технологије, смањени трошкови истраживања и развоја, 
коришћење дистрибутивних вештина, приступ маркетиншким снагама, приступ 
технологији, стандардизација, коришћење споредних производа, обучавање у 
менаџменту. 

1.5. Директне стране инвестиције 

Директне стране инвестиције (СДИ) су највиши степен интернационализације. 
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Директне стране инвестиције значе да мултинационална компанија поседује, 
делимично или у целини, пословну јединицу у другој земљи. Код заједничких 
улагања такође имамо власништво, али се разликује по томе што код директних 
страних инвестиција нова компанија представља саставни део мултинационалне 
компаније (Cullen и Parboteeah, 2010). 

Када се компанија ствара од нуле то се назива гринфилд инвестиција 
(greenfield investment). Као најзначајније предности изградње и отварања нове 
филијале у иностранству у сопственом власништву могу се означити следећи 
критеријуми (Ракита, 2006): обезбеђивање управљачке контроле, заштита 
технолошке предности, обезбеђивање глобалне рационализације производног 
система, могућност централизоване координације процеса одлучивања, као и 
избегавање сукоба корпоративних култура. 

Директне стране инвестиције такође значе и куповину већ постојеће 
компаније у иностранству, аквизиције или спајање већ постојећих компанија у 
иностранству. Спајање и преузимање (mergers and acquisitions) може довести до 
делимичног власништва страних компанија. 

Шира дефиниција обухвата пет главних облика СДИ (Беговић, Мијатовић, 
Пауновић и Поповић, 2008): гринфилд инвестиције (нова предузећа), браунфилд 
инвестиције (проширење или реинвестирање у постојеће подружнице или 
локације у иностранству), спајања и припајања (М&А), приватизација и 
инвестиција у власништво и нови облици инвестиција (заједничка улагања, 
стратешко удруживање, лиценцирање и други уговори о ортачким друштвима). 

Слика 1. Различите стратегије за различите земље. 

        
Извор: UNCTAD-DITE, Global Investments Prospects Assessment (GIPA), 2008. 

Када анализирамо различите облике инвестиција мултинационалних 
компанија, већина  стручњака (EIU, UNCTAD, 2008), очекује да компаније даље 
интернационализују своје пословање користећи како гринфилд инвестиције, тако 
и М&А,  што је представљено на слици 1.  
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У анкети коју је спровео UNCTAD (Беговић и сар., 2008) утврђено је да ове 
две могућности добијају сличан број гласова (око 40% од укупног броја). Друге 
могућности које не укључују куповину капитала у компанијама, као што су 
лиценцирање и стратешке алијансе поменуло је само 20% експерата.  

2. Избор начина уласка на међународно тржиште 

Да би се на прави начин извршио избор улазних стратегија мултинационалних 
компанија на међународно тржиште, неопходно је пре свега поставити основна 
питања у погледу (Cullen и Parboteeah, 2010): стратегијске намере у вези са 
краткорочним и дугорочним циљевима; могућностима компаније да одржи 
пословање на страном тржишту; прописима локалне владе, који су од значаја за 
пословање компаније, њене производе и услуге; карактеристикама производа 
који доминирају на неком циљном тржишту; географске удаљености и 
културолошких разлика; успостављања равнотеже између ризика и контроле. 

Наиме, ако је главни стратешки циљ што брже остваривање профита, онда 
менаџери у мултинационалним компанијама бирају ону стратегију која ће им 
најбрже вратити уложени новац. Прави се пројекција неколико улазних 
стратегија како би се добила јасна финансијска слика сваког пројекта. Профит је 
најчешћи циљ, али није једини, јер циљ може бити и приступ новим 
технологијама или детаљно упознавање тржишта.  

Следећа битна ствар која се разматра јесу реалне могућности компаније, 
односно коју од улазних стратегија компанија може да реализује финансијски, а 
која одговара њеним захтевима и плановима. 

Према речима Teixeira i Grande-a (2012), већина компанија након анализе 
засноване на трошковима, одлучују се за заједничка улагања, јер друге опције 
захтевају већи финансијски напор и ризик. Али када су улазни трошкови веома 
високи, МНК ће одабрати стратегију М&А или гринфилд инвестиција. 

Приликом међународног пословања мултинационална компанија може да 
се сусретне са различитим прописима и законима на одређеном тржишту. Царине 
и друге баријере могу значајно да утичу на улазну стратегију (код извоза 
директно утиче на повећање цене производа). Такође, треба видети како закони 
дефинишу власничке односе у оваквим ситуацијама, јер у неким земљама 
већински власник може да буде само домаћа компанија. 

Фактор који утиче на избор стратегије јесте и циљно тржиште, односно 
способност и знање менаџера да на адекватан начин пронађу пут до потрошача, 
тј. како и где ће се продавати производ, карактеристике производа и додатна 
адаптација и прилагођавање (паковање, ознаке, боја, укус и др.). 

На улазну стратегију доста могу утицати културолошке разлике и 
географска удаљеност. Културолошке разлике између две земље се анализирају 
према веровању, ставовима и вредностима и уколико су разлике велике, често се 
дешава да мултинационалне компаније избегавају директне стране инвестиције, 
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већ користе заједничка улагања, јер локални партнер зна како да се избори са 
карактеристикама тржишта (Cullen и Parboteeah, 2010). Такође и велике 
раздаљине могу да створе високе трошкове транспорта, јер чак и код директних 
страних инвестиција, некада је потребно испоручити одређење компоненте за 
производњу. 

За лакши приступ истраживању и развоју као и приступ комплементарној 
имовини, Teixeira и Grande (2012) сматрају да ће МНК користити стратегију 
заједничког улагања. Они такође издвајају став Sun-а (1999), који сматра да је за 
МНК компликован трансфер технологије и управљање компанијом у недовољно 
познатом пословном окружењу, са различитом културом и великом удаљеношћу, 
јер повећава пословну неизвесност и непредвидивост исхода пословања. Такође 
наводи и језичку баријеру, која утиче на тежи улазак на међународно тржиште, 
што се управо превазилази кроз подршку парнера по основу стратегије 
заједничког улагања.  

Компаније избегавају директне стране инвестиције и партнерства док 
влада не покаже одређену стабилност, јер ако дође до промене владе и политика 
према страним компанијама може да се промени. Као и политички, економски 
систем земље такође може да буде нестабилан и ризичан за мултинационалне 
компаније. Комплетно међунардно пословање је отежано у случају великих 
осцилација валуте. Инфлација утиче на профитабилност и чини дирекне стране 
инвестиције и алијансе још рискантнијим и мање привлачним пословним 
подухватом. У оваквим ситуацијама најчешће се бира лиценцирање или извоз, 
мада уколико постоји потенцијал за остваривање екстремно високог профита 
онда долазе у обзир директне стране инвестиције и алијансе (Cullen и Parboteeah, 
2010). 

Улазак на тржиште по основу стратегије заједничког улагања може да 
превазиђе недостатке, односно недовољно познавање институција земље 
домаћина и да смањи несигурност и неизвесност због политичких разлика између 
домаће и стране земље. Стратегија заједничког улагања погодује и за заштиту од 
државних интервенција и политичких ограничења у погледу пословања страних 
компанија у односу на домаће. 

И на крају, када се прави избор улазне стратегије, менаџери морају да 
одлуче који ниво контроле желе у пословању на међународном тржишту. Битни 
сегменти за контролу укључују квалитет производа и цену, промотивне и 
маркетинг активности, где и како је производ продат и слично. У земљама са 
добро развијеним правним системом заштите, уговор о франшизингу пружа 
адекватну контролу. У другим земљама чак и компаније које су склоније 
франшизингу могу да користе директне стране инвестиције и граде сопствене 
филијале, пошто оне најчешће пружају највећу контролу. 

За компаније које поседују развијену технологију и иновације, најчешћи 
облик стратегија су гринфилд инвестиције или М&А, због контроле 
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специфичних ресурса компаније, на основу којих се ствара и одржава 
конкурентност на међународном тржишту, а што не би било могуће у оквиру 
стратегије заједничког улагања, где се знање преноси на партнера (Teixeira и 
Grande, 2012). 

У табели 1. представљени су фактори који утичу на избор улазне 
стратегије на међународно тржиште, по основу неколико анализираних 
критеријума (степен контроле, ресурси компаније, производ, прописи државе, 
положај земље, култура), како би на основу тога могли издвојити добру, 
повољнију или најбољу ситуацију и околности једне компаније за улазак на 
међународно тржиште. 

Табела 1. Формулисање улазне стратегије. 

 
Легенда: √-Добра ситуација за улазну стратегију. 
√√-Повољнија ситуација за улазну стратегију 
√√√-Најбоља ситуација за улазну стратегију 

Извор: Cullen и Parboteeah, 2010. 
 

3. Значај и заступљеност различитих улазних стратегија 

На основу извештаја о инвестицијама у свету (World Investment Report) за 2012. 
годину, указује се на све већу спремност инвестирања МНК, јер се после две 
године рецесије, профит МНК значајно повећао у 2010. години и наставио да 
расте у 2011. години, што је приказано на слици 2. Међународна производња је у 
експанзији, а запошљавање и имовина мултинационалних компанија све већи.  
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Слика 2. Ниво рентабилности и добити МНК, 1999-2011.   

 
Извор: UNCTAD, 2012. 

Међутим, однос менаџера МНК према ризику, с аспекта анализе 
инвестирања на глобалном нивоу и даље постоји и представља препреку за 
капиталне издатке, иако је у новчаним фондовима уложено веома много. Због 
тога, од великог је значаја знати и разумети нова средишта интересовања МНК, 
као и најзаступљенији избор улазних стратегија. 

У односу на различите инвестиције мултинационалних компанија, постоји 
видљив раст на страни М&А у 2011. години, али гринфилд инвестиције и даље 
доминирају. 

У оквиру извештаја о инвестицијама у свету, спроведена је анкета о 
перспективама инвестиција у свету (World Investment Prospects Survey), заснована 
на одговорима директора највећих мултинационалних компанија. Између 40-50% 
испитаника, сматра да М&А, гринфилд инвестиције и браунфилд инвестиције 
имају највећи раст и означене су као примарне за њих у анализираном периоду, 
тј. у периоду од 2012. до 2014. године (слика 3). У случају М&А, то представља 
могућност већег приступа потенцијалним тржиштима широм света, поготову 
земљама у развоју и транзицији. 

Слика 3. Значај и заступљеност различитих улазних стратегија, 2012-2014. 

 
 

Извор: UNCTAD, 2012. 
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Извоз из матичних земаља МНК почео је да опада, што је такође приказано 
на слици 3. Успон комплексне глобалне производње умањио је значај извоза из 
матичних земаља МНК. Док је у 2012. години, чак 43% испитаника дало 
предност извозу из матичних земаља, само 38% испитаника је одабрало ту опцију 
за будући период пословања, анализирано до 2014. године.   

У односу на М&А, гринфилд инвестиције и браунфилд инвестиције, које 
су представљене као најдоминантније стратегије, лиценце и франшизе, нису 
издвојене као најзначајније, али је и код њих забележен раст у односу на 
претходни период. 

Такође, треба истаћи значај и утицај појединих стратегија МНK, поготову 
директних страних инвестиција, у односу на развијене земље, земље у развоју и 
транзицији. Наиме, иако је светска економска криза успорила обим токова 
страних директних инвестиција у целом свету (у 2009. и 2010. години дошло је 
до великог пада страних директних инвестиција, који се готово преполовио у 
развијеним земљама, посматрано у односу на најуспешнију 2007. годину), земље 
у развоју и транзицији све су привлачније за инвеститоре и у последње две 
године су апсорбовале више од половине прилива светских СДИ-а, док је прилив 
СДИ у развијеним земљама опао. Такође, и одливи СДИ-а из економија у развоју 
и транзицији су се такође знатно повећали, за више од 20% у 2011. години (WIR, 
2012). 

Најзаступљенији облик СДИ за земље у развоју и транзицији јесу 
гринфилд инвестиције, према анкети Economist Inteligence Unit (Беговић и сар., 
2008), док у развијеном свету главни облик СДИ и даље остају спајања и 
припајања. 

Билатерални токови СДИ између земаља у развоју и земаља у транзицији 
су релативно мали, међутим, током последњих десет година видљиви су значајни 
помаци, а такав тренд се очекује и у будућности. Све веће потребе за енергијом у 
земљама у развоју, навеле су МНК ових земаља да активно ступају у заједничка 
улагања и друге форме сарадње у земљама у транзицији које су богате 
ресурсима. За разлику од мултинационалних компанија земаља у развоју, главни 
циљ ових компанија у земаљама у транзицији, није само да обезбеде снабдевање 
сирових материјала својих матичних земаља, већ и да прошире контролу над 
ланцем вредности својих природних извора, да изграде одрживе конкурентске 
предности у односу на друге компаније и да ојачају своје позиције у кључним 
земљама у развоју. 

Закључак 

Постоји неколико најзаступљенијих улазних стратегија за мултинационалне 
компаније и то су: извоз, лиценце, франшизе, стратешке алијансе и директне 
стране инвестиције. Међутим, већина мултинационалних компанија не 
примењује само једну улазну стратегију за сва тржишта и за све производе, већ 
користе комбинацију улазних стратегија, које на најбољи начин могу обезбедити 
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остваривање циљева уласка мултинационалних компанија на међународно 
тржиште. 

При формирању коначне одлуке о избору улазне стратегије МНК на 
међународно тржиште, менаџери морају узети у обзир неколико кључних 
фактора и то у погледу стратешких циљева, реалних могућности компаније, 
прописа и регулатива државе у којој желе да послују, циљног тржишта и 
карактеристика производа, културолошких разлика и географске удаљености, 
политичких и финансијских ризика инвестирања и степена контроле у 
пословању. 

У односу на различите инвестиције мултинационалних компанија, од 
великог значаја је знати и разумети нова средишта интересовања МНК и значајна 
улагања  у том правцу, као и избор улазних стратегија највећег броја МНК, што 
нам је омогућено у оквиру анкете о перспективама инвестиција у свету. На 
основу спроведене анализе уочава се значај и заступљеност различитих улазних 
стратегија за наредни период, где су као примарне стратегије означене М&А, 
гринфилд инвестиције и браунфилд инвестиције, извоз из матичних земаља, има 
теденцију опадања, а друге могућности које не укључују куповину капитала у 
компанијама, као што су лиценце, франшизе или стратешке алијансе су мање 
заступљене, иако и оне имају приметну тенденцију раста у наредном периоду. 
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Resume 

There are several most common entry strategies of multinational companies: export, 
licensing, franchising, strategic alliances and direct foreign investments. However, 
most multinational companies do not apply a single entry strategy for all markets and 
all products, but they use a combination of entry strategies that can best ensure the 
achievement of the objectives of multinational companies entering the international 
market.    

Managers of multinational companies should first define the objective of doing 
business in the selected market (the fastest return of the investment, beating the 
competition, acquiring knowledge about the latest technological developments). 
Furthermore, it is necessary to determine the company's abilities (what it can offer, 
whether it is capable of producing in the home country and thus satisfying the foreign 
market or if it should merge with another company). In choosing entry strategies, MNC 
managers must also take into account local state regulations. The target markets must 
be tested (whether there is a demand for products, how and when consumers can be 
familiarised with them). As well, before making a final decision about the selection of 
entry strategy of the MNC for the international market, MNC managers must also take 
into account cultural differences between the two countries, their geographical 
distance, the financial risk of investment and the level of control in doing business.  

 
 

 
 
  


