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UVOD 
 
Mednarodno trgovanje oziroma poslovanje so poznali že v daljni preteklosti, v antiki. Razlogi za 
mednarodne transakcije so se razlikovali od obdobja do obdobja in tudi od kulture do kulture. V 
diplomskem delu bom skušala opisati razvoj multinacionalnega podjetja skozi zgodovino, od navadne 
barter menjave v starem veku pa do sodobnih multinacionalk. 
 
V prvem poglavju diplomskega dela bom opredelila definicijo multinacionalnega podjetja in Dunningovo 
Elektično paradigmo kot najbolj uspešen model opredelitve multinacionalk. Na kratko bom opisala tudi 
glavne prednosti podjetij, zaradi katerih so se le-ta razvila v multinacionalna podjetja. 
 
Z nastankom prvih civilizacij v Mezopotamiji so nastale tudi prve menjave blaga. Razvoj mednarodne 
trgovine se je razširil na Levant, kjer je prevladovalo predvsem pomorsko trgovanje, tako kot tudi kasneje v 
egejski trgovini, kjer so nastala svobodna podjetja. Poleg trgovine z blagom se je v Grčiji zelo razvilo tudi 
bančništvo. Trgovina se je takrat odvijala že na treh kontinentih, saj je Aleksander Veliki prenesel tržno 
ekonomijo tudi v Kartagino, glavno mesto severne Afrike. Svoj imperij je z osvajanjem razširil celo do Indije. 
Kartagina je bila kasneje, v treh vojnah z Rimljani, premagana. Rim je postal gospodar Zahoda, in  nastala 
je prva evropska unija z enotno denarno ekonomijo. Nastale so tudi prve rimske multinacionalke, kjer so 
imeli glavno vlogo publikani – pobiralci davkov. 
 
V srednjem veku se je za Evropo začela »temna doba«. Propadel je Rimski imperij in z njim prva evropska 
unija. Prevlado v trgovini so prevzeli Arabci. Zaradi osvajalskih pohodov so si  zgradili najmočnejšo 
mornarico, s katero so preprečevali trgovanje v Sredozemlju. Bagdad je postal glavno prizorišče trgovine. 
Kljub padcu rimskega imperija je osrčje zahodne Evrope preživelo in z njim tudi trgovina. Glavni potrošnik 
je postala cerkev. Uveljavil se je fevdalizem. Okoli leta 1000 je bila Evropa na začetku preporoda. Hitro so 
se razvijala italijanska primorska mesta, v katerih je cvetela trgovina. 
 
V 12. in 13. stoletju so se pojavile prve iznajdbe, ki so pripomogle k razcvetu tekstilne industrije, v kateri so 
prevladovala tudi »super podjetja« (supercompanies). To so bile prve multinacionalke v pravem pomenu 
besede. V 14. stoletju je črna smrt dosegla Evropo, kar je povzročilo gospodarski in predvsem demografski 
upad.  
 
Z odkritjem Amerike se je začel novi vek, ki so ga zaznamovala kolonizacijska osvajanja Portugalcev, 
Špancev, Nizozemcev in Angležev. Ustanovljene so bile Vzhodnoindijske družbe. Z angleško industrijsko 
revolucijo v 19. stol. se je začela druga globalna ekonomija. Razcvet sta doživeli tudi Amerika in Japonska. 
 
Začetek moderne dobe opredeljuje hiter razvoj informacijske tehnologije, predvsem osebnih računalnikov 
in prenosnih telefonov. To je obdobje tretje globalne ekonomije, kjer prevladujejo združitve, prevzemi in 
nakupi podjetij.  
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1. OPREDELITEV MULTINACIONALNEGA PODJETJA  
 
Prihod nove ekonomske dobe in s tem  globalne ekonomije so napovedovali strokovnjaki že več kot dve 
desetletji. Prihodnost pripada, tako pravijo poznavalci, ekonomiji, v kateri dominirajo transnacionalni 
velikani, majhna in srednje velika podjetja, ki so sposobna preboja na vrh (Dunning, 1993, str. 3). 
 
Dunningova Elektična paradigma je najbolj uporaben model, ki nam pomaga razumeti ekonomsko življenje. 
Je model, ki nam pomaga iskati korenine multinacionalnih podjetij in razložiti rast ter razvoj antičnih 
multinacionalk. Elektično paradigmo lahko krajše opišemo s kratico OLI (ownership, location, internalization 
advantages), kar pomeni lastniške, lokacijske in notranje oziroma domače prednosti podjetja. Za Dunninga 
sta obstoj in razvrstitev teh prednosti potrebna zato, da se neko podjetje odloči oziroma ne odloči za širitev 
v tujino in na ta način postane multinacionalno podjetje.  
 
1.1 DEFINICIJA MULTINACIONALNEGA PODJETJA 
 
Kaj sploh pomeni »multinacionalno podjetje«?  Definicija, ki sta jo sprejeli OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development) in UNCTC (United Nations Centre for Transnational 
Corporations), pravi, da je multinacionalno podjetje podjetje, ki se udejstvuje v tujih neposrednih 
investicijah in je lastnik oziroma nadzira dejavnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost v več kot eni državi. Tuje 
neposredne investicije se nanašajo predvsem na odkrito usmerjene investicije denarja, ljudi oziroma časa v 
druge države. Učinek dodane vrednosti pa se nanaša na katerega koli ali na vse učinke, ki povečajo 
vrednost  nekemu proizvodu ali storitvi (Dunning, 1993, str. 3). 
 
1.1.1 Lastniške prednosti podjetja (Ownership Advantages)  
 
Lastniška prednost podjetja je specifična prednost in predstavlja sposobnost in premoženje podjetja, kar 
mu omogoča  konkurenčno prednost in uspeh na trgu. Te prednosti so povezane z  velikostjo podjetja 
(ekonomija obsega, diverzifikacija proizvoda), zelo varovanimi blagovnimi znamkami, sposobnostjo za 
pridobitev in povečanje virov, diferenciacijo proizvoda, … 
 
Za večino multinacionalnih podjetij velja, da podjetje, ko se razširi, začne iskati nove priložnosti za dodatne 
zaslužke, predvsem na podlagi specifičnih prednosti podjetja. V večini primerov se podjetje najprej razširi 
znotraj svoje države. Ko pa so priložnosti doma izčrpane, se podjetje poda na tuji trg, kjer raste naprej in se 
izogiba stagnaciji. Podjetje mora imeti močne specifične prednosti, da je uspešno pri širitvi na tuje trge. To 
je prvi pogoj, da se lahko razvije v multinacionalno podjetje (Moore, Lewis, 1999, str. 22).  
 
1.1.2 Notranje oziroma domače prednosti podjetja  (Internalization Advantages)  
 
To je prednost podjetja, ko le-to išče možnosti maksimiranja svojih lastnih specifičnih prednosti. 
Internalizacija pomeni, da mora podjetje različne operacije opravljati znotraj hierarhije podjetja in ne na 
vpogled celotnemu trgu. Teoretiki internalizacije pravijo, da podjetje raste z zamenjavo nepopolnih zunanjih 
– tujih trgov z domačimi. Internalizirano podjetje je lahko samo  zase najbolj učinkovito orodje proizvodnje, 
če obstajajo okoliščine nepopolnega trga. Najpomembnejši dejavnik nepopolnosti trga, ki vpliva na 
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podjetje, je razširjanje zakonsko zaščitene informacije. Take informacije predstavljajo lastnosti javnih 
dobrin. 
  
Javna dobrina je dobrina, pri kateri potrošnja ene osebe ne zmanjša potrošnje te dobrine drugih oseb. 
Znanje je javna dobrina, saj jo lahko uporablja vsaka oseba oziroma podjetje za reševanje specifičnih 
problemov in daje možnost, da jo uporabljajo tudi ostala podjetja. 
 
Ostale nepopolnosti trga so tudi regulacija vlade, obstoj neenakosti med potrošnikovim in ponudnikovim 
znanjem o vrednosti in kvaliteti proizvoda, neobstoječi prihodnji trgi, davki, tarife, kontrola, … 
 
Notranje prednosti podjetja spodbujajo podjetja k širitvi na tuje trge, ne preko tujih posrednikov ali v obliki 
združenega podjetja ali katerihkoli drugih nehierarhičnih oblik, ampak preko svoje notranje organizacije v 
obliki podružnic v tujini (Moore, Lewis, 1999, str. 23-25). 
 
1.1.3 Lokacijske prednosti podjetja (Location Advantages)  
 
V zadnjih dveh desetletjih so mnoga industrijsko orientirana podjetja prenesla svoje delovanje preko meja, 
zato da bi se polastila lokacijskih prednosti. Izraziti primeri lokacijskih prednosti so iskanje cenejše delovne 
sile (npr. južna Azija, Mehika, …) in iskanje konkurenčnih prednosti na novo ustvarjenih trgih, kot je na 
primer Kitajska. Velikokrat podjetja premeščajo sedež podjetja iz ene države v drugo, da bi se izognila 
visokim davčnim stopnjam. 
 
Potencialne prednosti so tako lahko nižji stroški vloženih sredstev (cenejša delovna sila, cenejši naravni 
resursi, …), povečana produktivnost dela, velikost in značaj oziroma lastnosti trga, nižji transportni stroški, 
razdalja med ključnimi trgi in domovino nekega multinacionalnega podjetja. Ostali dejavniki, ki vplivajo na 
lokacijske prednosti podjetja, so: carinska tarifa, davčni sistem, dejavniki tveganja, mnenje o tujih 
neposrednih investicijah, itd. Vse te prednosti bi lahko združili v dve skupini; to je v iskanje trga in iskanje 
resursov. Ta dva cilja sta bila in sta še vedno najpomembnejša pri nastajanju in širitvi multinacionalnih 
podjetij. 
 
Akademik John Dunning, eden vodilnih med tistimi, ki se ukvarjajo z raziskavami o multinacionalnih 
podjetjih, pravi, da so primere še nerazvitega multinacionalnega podjetja poznali že Feničani in Rimljani, pa 
tudi že starejše civilizacije. 
  
2. STARI VEK 
 
2.1 ZAČETKI CIVILIZACIJE IN MEDNARODNA PODJETJA 
 
Prve civilizacije, vključno s trgovino, so nastale ob dolinah večjih rek, kot so Nil, Ind, Tigris in Evfrat, že v 
bakreni dobi okoli leta 3500 pr. n. š. Sumerska kultura Mezopotamije je postala najbolj dinamična 
civilizacija na ozemlju Mezopotamije. Skupaj z Babilonom in Asirijo ji pripisujejo 3000 let človeške 
zgodovine.  
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2.1.1 Civilizacije v Mezopotamiji 
 
Sumerija, Babilon, Asirija in Indija so bila področja, ki jim je bilo usojeno postati  »zibelka« privatne 
(človeške) ekonomske pobude (glej priloga: zemljevid 1). Najstarejši napisani dokument te civilizacije iz leta 
3200 pr. n. š. kaže zgodnje trgovinske transakcije, ki so nastale severno od obal Perzijskega zaliva (Moore, 
Lewis, 2000, str. 14-15).  
 
2.1.2 Sumerija 
 
Dolina reke Evfrat je omogočala nastanek prvih sumerskih vasi. Skupaj z reko Tigris in prekopi so tvorili 
mrežo kopenskih in vodnih poti. To je spodbudilo razvoj poljedelstva in s tem nastanek prvih organiziranih 
skupnosti. Tako je ob teh dveh rekah nastala vrsta mestnih držav, ki so bile enako velike in približno enako 
bogate (Uruk, Ur, Eridu, Lagaš in Uma na jugu, Kiš in Ešnuna na severu). Nobena mestna uprava ni imela 
monopola nad dostopom do zunanjega sveta, zato se je med sumerskimi mesti razvila konkurenca, kar je 
povzročilo urbano revolucijo (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 20). 
 
Z odkritjem brona v Sumeriji, leta 3100 pr. n. š., se je začela bronasta doba. Kmalu so sumerski kovači, z 
mešanico bakra in kositra, odkrili še bolj trdno kovino, iz katere so izdelovali močnejše poljedelsko orodje, 
kar je povzročilo tehnološko revolucijo in močno povečalo človeško produktivnost.  
 
V centru vsake skupnosti so bili templji bogov in palače kraljev. Graditev templjev in palač je spodbudila 
tako rast mest kot tudi trgovino. Templji so predstavljali današnje banke. Hkrati so  bili  skladišča blaga in 
pridelkov, ki so jih ponujali na trgu. Lahko rečemo, da je obstajala mešana ekonomija, kjer so imeli 
podjetniki določeno svoboščino v okviru strogo regulirane trgovine (Moore, Lewis, 2000, str. 18-19). 
 
Prva mednarodna ekonomija se je pojavila kmalu po letu 3000 pr. n. š. Dobrine so prevažali po rekah in po 
kopnem. Svoje trgovske mreže so speljali od Egejskega morja na zahodu do Afganistana in Indije na 
vzhodu. Sumerski trgovci so se takrat vključili v pravo izvozno – uvozno trgovino. 
 
Od leta 2600 – 2300 pr. n. š. je Ebla vladala nad sedemnajstimi kraljestvi, ki so obsegala celotno Sirijo, 
večino Palestine, severno Mezopotamijo in del Anatolije. Ebla je pridelovala pšenico, ječmen, vino in olive. 
Imela je razvito živinorejo in velike zaloge srebra in zlata, ki sta bila takrat najboljše menjalno sredstvo. Z 
bilateralnimi trgovinskimi dogovori s sosedi je Ebla pripravila prvi pravi svetovni dokument o mednarodni 
trgovini. Ebla je v svojo trgovsko mrežo vključila dve novi mesti, Mari in Asur, ki sta povezovali Sinaj na 
jugu, Ciper na zahodu in Kaneš na severu. S sistemom fiksnih cen na osnovi srebra in zlata in z dovršenim 
pogodbenim sistemom so osnovali prvo skupno tržišče in jedro mednarodnega prava (Pettinato, 1981, str. 
184, 226). 
 
Cesarstvo Eble ni trajalo dolgo. Oblast so ji vzeli vojaško nastrojeni tekmeci, ki jim je vladal Sargon. Za 
glavno mesto je razglasil mesto Akad, ki je postal središče vseh pomembnih tržnih poti. Trgovino so razširili 
do Indijskega oceana in na ta način je tudi Indija vstopila v mednarodno trgovanje. Središče indijske 
trgovine je bila Meluha, ki je sumerskim trgovcem dobavljala les, baker, zlato, srebro, karneol in bombaž. 
Indijska trgovina se je razvijala vzporedno s sumersko. 
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Mednarodna trgovina je začela prehajati od funkcionarjev v palačah do samozaposlenih trgovcev, ki so se 
vključevali v izvozno – uvozno trgovino. Ta je vedno bolj rasla in postala neodvisna. Prehod trgovine iz 
palač k posameznim trgovcem  je bil najpomembnejši premik mednarodne trgovine v bronasti dobi. 
 
2.1.3 Asirija 
 
Prestolnica Asirije je bil Asur. Asirski trgovci so izpopolnili tisoč let star sistem privatne trgovine, ki so ga 
prevzeli od Sumerije in Babilona in izoblikovali številne trgovske kolonije v tujih deželah. Trgovsko 
strukturo, ki so jo takrat ustvarili, lahko opišemo kot prvo pristno (resnično) multinacionalno podjetje v 
dotedanji zgodovini (Moore, Lewis, 2000, str. 27). Klinopisi, ki so jih odkrili v mestu Kaneš (Anatolija), 
govorijo o pogodbah, partnerstvih, dobičkih in o ostalih transakcijah takratnega cvetočega trgovskega 
mesta. 
 
Asirski trgovci so negovali naklonjenost tujih princev, da bi si pridobili zakonske pravice za nastanitev 
posrednikov v tujih deželah. Tako so lahko neposredno nadzorovali trgovino in trgovske poti. Asirski trgovci 
so  sistematično ustvarili veliko trgovsko cesarstvo na tujem, brez vojskovanja (Postage, 1992, str. 212-
213). 
 
Večina asirskih posredniških središč je bila severo zahodno od Asurja in Niniv. Nastala so vzdolž 
vsakodnevnih karavanških poti. Te poti so potekale skozi Sirijo, Kilikijo in Anatolijo, vse pa so se stekale v 
Kaneš, ki je bil središče asirske trgovine. Hkrati je bil tudi največji distribucujski center (Orlin, 1970, str. 51-
52). 
 
Asirija je vstopila v svetovno trgovino in politiko s podporo državnih podjetij in kralja, ki so dajali bogatašem 
pobudo in privatna pooblastila pri ustanavljanju trgovsko posredniških središč. Asirski vladarji in trgovci so 
tako modernizirali visoko organizirano trgovsko podjetje oziroma mednarodno uvozno – izvozno podjetje v 
polnem pomenu (Orlin, 1970, str. 24). 
 
Asirska posredniška trgovska središča so oblikovala prvo zgodovinsko dokumentiranego multinacionalno 
podjetje. Firme, ki so delovale v Ašurju, Kanešu in ostalih trgovskih središčih, so imele sedež podjetja, tuje 
poslovalnice, korporacijsko hierarhijo, ekstrateritorialno poslovno pravo, celo nekaj tujih investicij in davek 
na dodano vrednost. Dobrine in denar so se tako pretakale vse od Ašurja do Kaneša in tudi do ostalih 
podrejenih trgovskih središč (Saggs, 1984, str. 30-33). 
 
2.1.4 Babilon 
 
Babilonska država je dosegla svoj vrhunec s Hamurabijem, ki je s spretnostjo odstranil nasprotnike ter 
združil mestne države v enotno državo. Dokumenti, ki so jih našli pri mestu Sipar, pričajo o poslih in 
trgovanju Hamurabija in njegovih naslednikov. Ti dokumenti so znani kot »Hamurabijev zakonik«.  
 
Babilonska trgovska središča so prevzela kopenske trgovske poti v celotnem Iranu, vse do Afganistana. 
Hamurabijeve ladje so plule do Arabskega zaliva, Arabije, vzhodne Afrike  in do doline reke Ind. Babilonska 
trgovina je ostala mešano podjetje. Polovico kapitala so prispevali kralji, ostalo polovico pa trgovci 



 6 
 

 

(privatniki). Tako kot v Sumeriji in Asiriji so imeli tudi tukaj kontrolo nad cenami kralj in njegovi podrejeni, ki 
so mu služili v templjih (Kuhrt, 1994, str. 111). 
 
S Hamurabijevo smrtjo se je babilonsko cesarstvo zmanjšalo, vendar je Babilon še vedno ostal središče 
svetovnih dogajanj in trgovine. 
 
 Bronasta doba (1550 – 1250 pr. n. š.) je bila zlata doba za svetovno trgovino in kulturo. Babilonci so 
izvažali rasne konje in eksotične začimbe v Egipt, medtem ko so uvažali baker s Cipra in slonovino ter zlato 
iz Afrike. Mezopotamski način trgovanja  je bil še dolgo ohranjen, saj so ta način trgovanja nadaljevali  
najbolj energični trgovci starega veka – Feničani. Posredniška trgovska središča, tako kraljeva kot tudi 
zasebna, so imela še naprej pomembno politično in ekonomsko vlogo (Kuhrt, 1994, str. 195). 
 
2.2 MEDNARODNO PODJETJE POSTANE MEDKONTINENTALNO  PODJETJE 
 
Srednji bronasti dobi je sledila pozna bronasta doba. Mezopotamiji je vladal Babilon, Mali Aziji so vladali 
Hetiti in Egiptu faraoni. Propad indijskih mest je močno zmanjšal trgovino med Mezopotamijo in Indijo. Kljub 
temu so imeli vladarji mesta Kasit, ki so zamenjali Hamurabijevo dinastijo, še vedno trgovske kolonije v 
zalivu. Okoli leta 1000 pr. n. š. se je pojavila nova trgovska velesila – Feničani (glej priloga: zemljevid 2).  
 
Fenicija je ležala med vzhodnim delom Sredozemskega morja in gorovjem Libanona. Feničani (ime izhaja 
iz grške besede phoinois, ki pomeni škrlatno barvo) so prebivali na 200 km dolgem obalnem pasu. 
Organizirani so bili v mestne države, ki so se preživljale pretežno s trgovanjem. Pomembne mestne države 
so bile Ugarit, Biblos, Sidon in Tir. Čeprav so bile te državice avtonomne, so morale dolgo časa priznavati 
oblast velikih imperijev, ki so nastali v Egiptu, Anatoliji in Mezopotamiji, vse dokler se jim z večkratnimi 
napadi ljudstev z morja niso odprle nove in mikavnejše možnosti (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, 
str. 28-29). 
 
Ker so Feničanom kopenske poti proti vzhodu zapirali bojeviti Asirci, so se odločili za pomorsko trgovanje. 
Postali so prvi pravi pomorski trgovci. Začeli so graditi večje ladje in galeje iz trpežne smolnate cedrovine 
(Artač, 1981, str. 47). V 300 letih pomorskega trgovanja so Feničani osvojili vse pomembnejše postojanke, 
od Babilona do Cadiza v Španiji, ki so jim služile kot trgovska središča. Glavni cilj teh kolonialnih osvajanj 
je bil zagotovitev organizirane trgovske mreže. Tako je nastal prvi multinacionalni oziroma 
medkontinentalni trgovski imperij, ki je povezoval tri kontinente (Moore, Lewis, 1999, str. 38 ). 
 
2.2.1 Ugarit 
 
Zgodovina feničanskega trgovanja je oživela leta 1928, z odkritjem trgovskega središča – metropole Ugarit. 
Odkritja govorijo o obstoju poslovnih četrti, najdeni so bili templji in velika kraljeva palača. V palači so odkrili 
tudi klinopise, ki so odslikavali življenje tega semitskega ljudstva iz rodu Kanaancev. 
 
Trgovci teh mestnih državic, ki so predstavljale Fenicijo, so imeli idealen geografski položaj. Lahko bi rekli, 
da so imeli geografsko – lokacijsko prednost. Živeli so na območju, kjer so se križale trgovske poti 
Babilonije, Egipta in Hetitskega kraljestva (Kuhrt, 1994, str. 300-301). 
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Blago, s katerim sta trgovala Babilon in Grčija, je moralo potovati preko feničanskih pristanišč ali po 
kopenski poti, ki je tudi pripadala ozemlju Fenicije. Po istih poteh se je odvijala tudi trgovina med Egiptom 
in Anatolijo. Tako so Feničani upravljali tudi s tranzitno trgovino. Z večanjem urbanega prebivalstva in 
njihovimi velikimi sposobnostmi trgovanja, z izjemnimi pristanišči in obilnimi zalogami lesa, so bile mestne 
države Levanta (pokrajine ob vzhodnih obalah Sredozemskega morja: Turčija, Sirija, Libanon, Izrael in 
Egipt)  idealne za razvoj pomorske trgovine. Mesto Ugarit, ki je ležalo ob Sredozemskem morju, je razvilo 
več industrij in obrti. Med drugimi sta bili najpomembnejši proizvodnja škrlatne barve, ki so jo pridobivali iz 
školjk Sredozemskega morja in ladjedelništvo (Moore, Lewis, 2000, str. 40-41). 
 
Trgovci sosednjih mest (Tir, Sidon) so hitro uvideli priložnost, da lahko postanejo strateški posredniki v 
trgovskem sistemu bronaste dobe. Trgovsko ladjevje je plulo od Egipta do Cipra in Kanaanskega ozemlja, 
vzdolž Kilikije. Žitarice, pridelane v Egiptu in Babiloniji, so prevažali Ciprčanom in Hetitom, v zameno za 
baker in druge kovine, ki so jih učinkovito obdelali v feničanskih delavnicah. Baker in druge kovine, ki so 
bile pripeljane iz rudnikov Kilikije in Cipra v pristanišča mesta Ugarit, so gospodarji pristanišč distribuirali 
trgovcem oziroma obrtnikom za obdelavo. Gospodarji so dobičke največkrat reinvestirali v izgradnjo še 
boljših prekomorskih ladij, ki so sestavljale trgovsko mornarico.  
 
Razcvetela se je tudi vzporedna industrija, ki je bila rezultat dela zelo izkušenih obrtnikov, ki so bili 
večinoma samozaposleni. Izdelovali so orodje, orožje in okrasne predmete, zlato in slonovino iz Egipta so 
predelovali v končne proizvode, ki so jih kasneje prodajali Mezopotamiji, Hetitom ali Egipčanom. Pridelovali 
so tudi škrlatno barvo in  razvili visoko specializirano tekstilno industrijo (Moore, Lewis, 2000, str. 42). 
 
Najdbe mesta Ugarit kažejo, da so Feničani organizirali podjetja, ki so bila večinoma zasebna last, vendar 
pa sta bili proizvodnja in trgovina vodeni s strani vladarjev.  
 
2.2.2 Tir 
 
V času Davida in Salomona, okoli leta 1000 pr. n. š., je na celotnem levantinskem ozemlju prevladovala 
pomorska trgovina. Trgovci so se naselili v mestni državici Tir, ki je postala največje feničansko trgovsko 
mesto. Postalo je center mednarodne trgovine. Ker je mesto stalo na skalnatem otoku, je bilo dobro 
zavarovano pred nevihtami in sovražnimi napadi. Premoč mesta Tir so pospešili  propad Egipta, Hetitskega 
kraljestva in Mitanov (Artač, 1981, str. 47). 
  
Vojska izraelskega kralja Davida je omogočila neodvisnost mesta Tir in ugodno klimo za trgovsko 
ekspanzijo, ki je imela tri stopnje (Moore, Lewis, 2000, str. 44-49): 
 
• od 1000 - 900 pr. n. š.; mesto Tir se je povezalo z Izraelom, z namenom izkoriščanja trgovskih poti 

Rdečega morja. Izrael in Tir sta združila trgovska podjetja v multinacionalno partnerstvo, ki se je 
razširilo do Rdečega morja in naprej do Indijskega oceana. Cilj te ekspanzije je bilo trgovanje z 
Orientom. Iz Arabije, Somalije in Indije so s pomočjo razširitve trgovine začeli uvažati zlato, srebro, 
slonovino in drage kamne. 

• od 900 – 800 pr. n. š.; širitev trgovine in investicij v severni Izrael, Ciper, Sirijo in Anatolijo, z namenom 
izkoriščanja trgovskih poti Asirije. Izraelsko kraljestvo se je pod vodstvom Salomona razdelilo na dva 
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dela. Enemu je vladal Jeruzalem, drugemu pa sovražni Asirci. Mesto Tir je za svoje trgovske podvige 
potrebovalo novo strategijo. Svečenik boga Melkarta, ime mu je bilo Itobaal I., je združil mesta Tir, 
Sidon, Biblos in Arvad v eno samo državo. Njegov cilj je bil ustvariti samostojno, dovolj močno, 
trgovsko, levantinsko državo, ki bi se lahko uprla vojaško nastrojenim Asircem. Tako je mesto Tir 
ustvarilo kolonije v Siriji, Kilikiji in Mali Aziji. 

• od 800 – 600 pr. n. š.; trgovina in investicije so se razširile v srednji in zahodni Mediteran. Asirija si je, 
kot vojaška država, podjarmila celotni Levant in s tem celotno Fenicijo. Kljub temu je Asirija dovolila 
mestu Tir ohraniti svojo neodvisnost, saj je bilo to mesto dobičkonosno za vojake mesta Ninive, ki je 
bilo od leta 800 pr. n. š. glavno mesto Asirije. Tir se je moral prilagoditi vsem zahtevam Asircev, vendar 
to trgovcev mesta Tir ni ustavilo pri širjenju svoje trgovine. Leta 814 pr. n. š. so ustanovili svojo prvo 
večjo afriško kolonijo v Kartagini (današnja Tunizija) in Utiki. Feničani so imeli kolonije še na Malti, 
Gozu, Lampeduzi in Pantellariji. Pomembne trgovske postojanke  so imeli še v Motiji na Siciliji in v 
Sulki na otoku Sardinija. Zaradi povpraševanja Asirije po velikih količinah kovin so tirski trgovci pluli 
proti zahodnem Mediteranu. Leta 770 pr. n. š. so prišli do Španije, kjer so v bližini mesta Cadiz odkrili 
največje rudnike srebra. Tam so rudo natovorili na svoje galeje in jo razvažali po celem Mediteranu. 

  
Za to obdobje lahko rečemo, da sta bili religija in trgovina močno povezani, saj je bila to skupnost, kjer so 
bogovi in boginje velikokrat predstavljali trgovce. Templji so bili središča in varuhi trgovine. Služili so kot 
banke in skladišča. V njih se je sklepala večina poslov.  
 
Tirski trgovci so v vseh svojih kolonijah po svetu najprej postavili tempelj v čast božanstvu oziroma 
nadbogu Melkartu. Ta naj bi urejal družbene in tržne odnose. Bolj so se templji širili, bolj so prevzemali 
strukturne karakteristike modernih multinacionalnih podjetij.  
 
Tirska trgovina je bila edina trgovina v antiki, ki se je približala resničnim multinacionalnim podjetjem. 
Kupovali so surovine, jih predelali v končne proizvode (proizvodnja dodane vrednosti), nato pa so jih 
distribuirali po ustaljenih poteh v kolonije (investicije v tujino). Tirske kolonije so resnično delovale kot 
podružnice v  smislu multinacionalnega podjetja. Središče mediteranskih operacij je bilo v mestu Kition na 
Cipru, kjer je bilo največje najdišče bakra v mediteranski regiji. 
 
Do leta 700 pr. n. š. je trgovsko mesto Tir upravljalo s trgovskim imperijem, ki se je razprostiral po celotni 
dolžini Mediteranskega morja in dlje, kmalu pa je padlo pod Kaldejski imperij, ki je preusmeril celotno 
trgovino proti vzhodu. Tir je predal celotno kontrolo trgovske mreže, ki jo je osnoval po vsem Mediteranu, 
svoji največji koloniji Kartagini (Aubet, 1996, str. 27-35). 
 
2.3 NASTANEK SVOBODNEGA PODJETJA 
 
Grški trgovci so osnovali prvo svobodno trgovino, ki je bila sestavljena iz manjših neodvisnih podjetij. Delo 
je potekalo v politično bolj svobodnem in manj urbaniziranem okolju. Grki so s tem dali svetu prvo pravo 
podjetniško – poslovno kulturo, ki je dominirala s svojimi neodvisnimi oziroma individualnimi trgovci. Ta 
ekonomija je dosegla svoj višek v Atenah v 5. stol. pr. n. š., s svojo cvetočo prekomorsko trgovino, 
privatnimi bankami in relativno prostim tržnim kapitalom. 
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2.3.1 Egejska trgovska revolucija 
 
Ekonomsko in socialno revolucijo v Grčiji je pospeševala nova tehnologija, kot tudi vse večja vpletenost 
Grčije v mednarodno trgovino. Uporaba železa se je zelo hitro razširila na zahod v Grčijo in na vzhod v 
Fenicijo in Asirijo. Feničanski trgovci pa so uporabo železa razširili v Španijo in skupaj z Grki še v severno 
Afriko in Italijo. 
 
 Do leta 850 pr. n. š. so Grki razširili železarsko obrt tudi na ostale države. Prvi Grki, ki so vstopili v svet 
trgovine z železom, so bili trgovci z otoka Evboje, ki leži ob severni obali Atike. Trgovci s Cipra in iz Tira so 
prinašali v ta mesta znanje o obdelavi železa v zameno za evbojsko lončenino. Grške izdelke so prodajali 
na vzhodu, medtem ko so kmetijske pridelke prodajali na zahodu s pomočjo tirskih trgovskih partnerjev. Ko 
so Grki kolonizirali otok Pitekue nedaleč od Neaplja v Italiji, je na tisoče delavcev in trgovcev iz Evboje 
pripomoglo k razcvetu železne dobe v Etruriji in nazadnje tudi v Rimu. Grki so potovali v tujino kot 
individualni trgovci, ki so poslovali kot neodvisni agenti. Kupovali so na osnovi pogodb in nosili nazaj v 
Grčijo zaslužek skupaj z vse bolj pomembnim železom in prestižnim blagom. Nastala podjetja, ki so 
obdelovala železo, in evbojska prekomorska trgovina so pospešili egejsko trgovsko revolucijo (Moore, 
Lewis, 2000, str. 57-60). 
 
Železo, ki je pripotovalo iz Italije v Grčijo, so kovači obdelali v motike in pluge, kar je omogočilo kmetom iz 
Bojotije, Evboje, Atike in Peloponeza, da proizvedejo še več pšenice. Ker je Grčija lahko preživljala več 
prebivalcev, kot jih je imela, se je v 8 stol. pr. n. š. začelo ozemlje Grčije širiti. 
 
V velikem obdobju helenizma, okoli leta 750 pr. n. š., je prišlo do prve večje kolonizacije Grkov, ki je trajala 
približno 200 let. Potekala je v treh smereh (Osborne, 1996, str. 70): 
 
• zahodno Sredozemlje (Italija, Francija), 
• obale Črnega morja in severno egejske obale, 
• obale severne Afrike (Libija, Egipt).  
 
Zaradi premoči Asircev in nato Perzijcev Grki niso mogli ustanavljati kolonij na Bližnjem vzhodu, zaradi 
premoči Kartagine pa ne v zahodnem delu Afrike. Največ kolonij so pridobila najbolj razvita mesta,  kot so 
Korint, Šparta, Megara, Halkida, Eretrija, Fokaja, Milet in ostala večja grška mesta, ki so se takrat 
imenovala polisi. Značilno za te kolonije je bilo, da so bile to neodvisne skupnosti, ki so migrirale v želji, da 
bi si poiskali svoj kos zemlje za obdelovanje, naraščalo pa je tudi zanimanje za zaslužek. Na začetku so 
bile te kolonije popolnoma poljedelsko usmerjene, kmalu pa so se začele ukvarjati tudi s trgovino. Grški 
kolonisti so pridelovali svoje žitarice, kar je povzročilo upad kmetijstva v matični Grčiji. Zato so začeli 
pridelovati vino, pomaranče in olive. 
 
 Kolonije so se zelo hitro razvijale, in med kolonisti in grškimi polisi se je razvila živahna menjava. V 
zameno za svoje blago so kolonisti uvažali iz Grčije keramiko, tkanine in zlatarske izdelke. S kolonizacijo 
so Grki postali svetovno ljudstvo. Kolonizacija se je ustavila leta 540 pr. n. š. zaradi hude družbeno 
politične krize v grških polisih (Osborne, 1996, str. 70). 
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2.3.2 Polisi, tirani in denarna družba 
 
S prihodom svobodnega podjetja in železnega obdobja so začeli v Grčiji uveljavljati tudi demokratična 
načela. Vlada, ki je uveljavljala ta načela, se je okoriščala z vojskovanjem, da bi pridobila ozemlje. Te vojne 
so bile kratke in majhne, ker je šlo izključno za pridobitev obdelovalne zemlje. Posledica takšne politične 
ureditve v Grčiji, so bili  polisi (polis, kar pomeni POLITIKA). To so bila politično organizirana mesta 
oziroma mestne državice. Grkško ozemlje, skupaj z egejskimi otoki, jonskimi mesti Male Azije in 
prekomorskimi kolonijami, je bilo razdeljeno kar na 500 neodvisnih polisov. V polisih je vladala oligarhija, 
predvsem so bili to bogati veleposestniki in trgovci. Taka mestna ureditev naj bi bila veliko manj vsiljiva in 
neprijazna do svobodne trgovine,  ki je vladala v Grčiji (Moore, Lewis, 2000, str. 61). 
 
Z nastankom mestnih državic-polisov  je v 7. in 6. stol. pr. n. š. prišlo še do ene spremembe: preobrazbe 
Stare Grčije v prvo svetovno tržno družbo. Mestne države so od takrat naprej vodili tirani. Tirani so bili 
ponavadi izobčeni aristokrati, velikokrat pa so postali uspešni podjetniki. Ko so prišli na oblast, so 
pospeševali razvoj trgovine. Tirani tistega časa (700-500 pr. n. š.) so bili mogočni vodje, vendar ne nujno 
tudi strogi in zatiralski (Bratož, 1997, str. 65). 
 
Vzporedno s trgovsko ekspanzijo in izdelovanjem železnega orodja se je pojavil nov proizvod, tj. kovani 
denar. Okoli 700 pr. n. š. je vladar Lidije v kos zlata vpisal kraljevi zaščitni znak. Ideja kovanega denarja se 
je prijela zelo hitro. Kmalu so kovani denar uporabljali že po vsej Mali Aziji, Egeju, pozneje je prišel do Aten 
in do vsega ostalega helenskega ozemlja. Denar je tako komercializiral življenje Grkov, čeprav je bila barter 
menjava še vedno živa. Kmalu se je uveljavil zakon trgovine - ponudba in povpraševanje. Po l. 600 pr. n. š. 
je Grčija postala prava potrošniška družba, ki  je bila zelo tekmovalna. Atiški keramičarji so začeli 
reklamirati svoje blago (lastna »blagovna znamka«), ustvarili so si svojo tržno podobo in svojo ciljno tržno 
skupino ljudi oziroma ciljni trg.  
 
Religija je bila v grškem poslovnem svetu zelo pomembna. Templji so služili kot poslovna središča. Večina 
Helenov je častila Zevsa, Ateno, Hermesa, Apolona in Hefaista. Novi grški deizem, v katerem so se bogovi 
in boginje izogibali človeškim poslom, je bil posredna posledica tržne revolucije (Moore, Lewis, 2000, str. 
61-63). 
 
Ko so bogati postali še bolj bogati in revni še bolj revni, je bilo potrebno v Grčiji zgraditi družbo, ki bi 
temeljila na sposobnosti in razumevanju. Razumevanje je narekovalo polisom, da zagotovijo poštenost na 
trgih in stabilnost v družbi, Atene pa so zamenjale tiranijo in oligarhijo za omenjeno obliko demokracije. 
 
Začele so se vojne med Grki in Perzijci. Perzijci so upali, da bodo odstranili vso helensko konkurenco z 
morja. Leta 489 p.n. št. je Kserkses v svojem bojnem pohodu preko Trakije in  skoraj cele Grčije oropal 
Atene in pri znamenitih Termopilah uničil  celotno špartansko vojsko. Grčijo je rešila močna atenska 
mornarica. Sestavljale so jo vojne ladje, ki so se imenovale trireme (troveslače). Atenska mornarica je 
zvabila tirske in perzijske flote v Saronski zaliv, kjer jih je  l. 480 pr. n. š., v znani bitki pri Salamini, tudi 
premagala. 
 



 11 
 

 

2.3.3 Vzpon Aten; zlata doba Aten, vojna na Peloponezu in razvoj atenskega bančništva 
 
V Egeju je dominirala delsko-atiška pomorska zveza s svojimi mogočnimi bojnimi ladjami, ki so jo 
financirale manjše države, ki so sprejele atenski zakon obdavčitve in trgovske zakone. Delsko-atiška 
pomorska zveza se je širila in kmalu dosegla obseg atenskega imperija, ki je onemogočal vstop 
napadalcev na to ozemlje. 
 
Večina Atencev je imela velik finančni delež v novi državni ekonomiji, kar je prineslo blaginjo večini ljudi. 
Blaginja teh prebivalcev je bila odvisna od ohranitve in financiranja delske flote. Ladjedelci so si ustvarili 
dobiček z izdelovanjem vojnih ladij, trgovci s prodajo lesa in smole, bankirji s financiranjem njihovih plovb – 
popotovanj s pretiranimi posojili, kovači s kovanjem in izvozom velike količine vojaške opreme. Zidarji so si 
ustvarili dobiček z graditvijo utrdbe, ki je povezovala Atene in Pirej. Revnejši sloj ljudi pa se je prijavil v 
vojsko. 
 
Atene in takratni tržni sistem sta sredi 5. stol. pr. n. š. dosegla višek moči in blaginje (glej priloga: zemljevid 
3). V obdobju Perikleja (pomemben v letih 463-429 pr. n. š.) se je helenska tržna ekonomija razcvetela. 
Prva svobodna – tržna metropola je pomenila začetek prve demokratične civilizacije. Center grške kulture 
se je preselil iz Male Azije v Atene (Green, 1979, str. 134-136).  
 
Vino, olivno olje in volna so bili med luksuznimi atenskimi izvoznimi artikli, še vedno pa so bili najbolj 
priznani izvozni artikli fino pološčene lončarske posode in natančno izdelan nakit.  
 
Atenski poslovni svet je bil organiziran s tržnimi silami in pravnimi zakoni. Trgovci, ki so vsakodnevno 
prihajali v pirejsko pristanišče, so morali plačevati davek, ki so ga odmerili uradniki v pristanišču. Poleg te 
dajatve so plačevali tudi privez oziroma uporabo doka. Če so se hoteli izogniti mornariškemu pristanišču, 
so se trgovske ladje usidrale na obrežjih. Na teh poslovnih obrežjih so stale majhne trgovinice, v katerih so 
prodajali lončenino, ribe, tekstil, slonovino iz Afrike, pohištvo iz Azije in meso s Sicilije. Te tržnice so se 
imenovale agora ali bazar. Odprte so bile vsako leto spomladi in poleti, jeseni in pozimi pa so bile zaprte. 
 
Skoraj dve stoletji so Atene s svojim pristaniščem, svobodno skupnostjo in stabilno valuto (srebrna 
drahma) predstavljale središče sveta. Pomorski trgovci so si sposojali denar pri bankirjih, ki so jim 
zaračunavali 20-30 odstotne obresti za pet mesecev. Trgovci so ta posojila večinoma uporabljali za najetje 
ladij. Atenska ekonomija je bila zelo tvegana, saj so bili na svojih poteh trgovci v smrtni nevarnosti, lastniki 
ladij so bili lahko obnje in bankirji ob svoj denar oziroma posojilo. Atenske banke, bankirje in podjetja niso 
priznavali kot pravne osebe, temveč kot osebna podjetja. Bančništvo v Atenah je postajalo vedno bolj 
osebno, ker so bankirji izoblikovali mrežo prijateljev, s katerimi so poslovali in sklepali posle. Ekonomija v 
Atenah je operirala samo z gotovino. Neosebna poslovanja oz. sklepanje posla v kovancih in papirnatem 
denarju so omogočila transferje denarja od trgovcev do bankirjev in od posojilodajalcev do ostalih trgovcev. 
Cene blaga so se dnevno spreminjale na atenski “borzi blaga”, kar je privedlo do špekulacij (Cohen, 1992, 
str. 191-203). 
 
Medtem ko so Atene sprejele kapitalistično ureditev, je ostali del Grčije ostal tak, kot je bil. Še vedno je 
prevladovalo kmetijstvo. Atenski kapitalizem ni poznal tovarn in masivnega zaposlovanja ljudi. Glede plač 
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in delovnih pogojev je država obdržala politiko nevmešavanja v gospodarstvo (laissez-faire). 
 
Ko so bile Atene na vrhuncu svoje moči, jih je doletela najbolj strašna vojna v vsej zgodovini Grčije, kar je 
pomenilo tudi zaton politične in gospodarske moči. Vojna med peloponeškimi mesti s Šparto na čelu in 
Atenami je trajala kar 26 let, od l. 431 pr. n. š. do 404 pr. n. š. Vzrok za spopad je bilo neustavljivo 
razraščanje Aten, ki so z izkoriščanjem kolonij in suženjskega dela dosegle tolikšno moč, da so postale 
nevarne špartanski hegemoniji in korintski trgovini. Zato je Šparta napovedala Atenam vojno. Atene in 
delsko-atiška zveza so imele premoč na morju, Šparta in peloponeška zveza pa na kopnem. L. 405 pr. n. š. 
so Špartanci dobili odločilno bitko pri Ajgospotamih in l. 404 pr. n. š. so Špartanci in Atenci sklenili premirje. 
Atene so morale porušiti obzidje in se odpovedati večini ladjevja (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, 
str. 35). Ukinitev imperija, trgov in dajatev je obremenila davčne prihodke, socialni sistem in demokratični 
duh v Atenah.  
 
Kljub propadanju Aten so bili ti grški dosežki pomembni za zgodovino podjetništva. Leta 338 pr. n. š. si je 
vojska Filipa Makedonskega podjarmila vsa pomembnejša grška mesta, ohranila so le minimalno 
neodvisnost. Dve leti kaneje je sin Filipa Makedonskega, Aleksander, vodil združene sile Grkov in 
Makedoncev v osvajanje Bližnjega vzhoda. Grško demokracijo je zamenjalo monarhistično nasilje in 
svobodna trgovina je bila vedno bolj pod vplivom Orienta  (Hanson, 1995, str. 398). 
 
2.4 UVOD V SVETOVNO EKONOMIJO 
 
Pionirji trgovskega imperija, investicij in gotovine sta bili dve pomembni mesti, Tir in Atene. Vse to so 
nasledile Makedonija na vzhodu in Kartagina in Rim na zahodu. Zahvaljujoč Aleksandru Velikemu je 
helenski trgovski imperij dosegel celo meje Indije. Tržno ekonomijo, ki je že uspevala v Tiru in Sidonu, so 
prenesli v največje trgovsko mesto v Afriki – Kartagino, dokler je niso popolnoma prevzeli najbolj učeni 
ljudje helenistične trgovske revolucije – Rimljani (Moore, Lewis, 2000, str. 74). 
 
2.4.1 Evrazijska država Aleksandra Velikega 
 
Grške fevdalne države je združil Filip Makedonski, čigar sin Aleksander je s svojimi bojnimi pohodi osvojil 
celoten Bližnji vzhod vse do Indije. Aleksandrovo neskončno kraljestvo je bilo po njegovi smrti (323 pr.n.š.) 
razdeljeno. V vojnah so se oblikovale tri poglavitne države: Sirija, ki ji je vladala dinastija Selevkidov, Egipt, 
ki so mu vladali Ptolemajci, in Makedonija, ki so ji vladali Antigonidi. Le-te so se srečale z novimi velesilami, 
nastalimi v Kartagini, Partiji in Rimu (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 37). 
 
Aleksandrova vojska je v enem samem bojnem pohodu zavzela Perzijo in njihove zaloge zlata spustila v 
obtok. Tako je Bližnji vzhod kmalu postal denarna ekonomija.  
 
Helenska ekonomija se je razvijala in rasla vse do leta 250 pr.n.š., ko so se grški trgovci in njihov denar 
širili čez celotno Aleksandrovo kraljestvo in njegove nasledniške države. Od leta 250 pr.n.š. naprej so se 
pojavljali novi nemiri in vojne, ki so prekinili širjenje trgovine in zmanjšali povpraševanje po kmetijskih 
pridelkih, rudninah, lesu in obrtniških izdelkih. Naravne nesreče in družbeni nemiri so zatirali poslovno 
samozavest na ozemlju Egeja. 
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Egipt, ki je bil center helenske ekonomije, je ostal očitna »socialistična država«. Visoki davki so potlačili 
sanje o neodvisni trgovini. Trgovci, ki so prihajali v Egipt, so morali svoj denar zamenjati za ptolemajski 
rubelj (Hanson, 1995, str. 285).  
 
Praktični kot tudi zgodovinski razlogi so zagotovili preživetje multinacionalnega podjetja na Bližnjem 
vzhodu, ki so ga takrat sestavljale Sirija, Irak in Iran. 
 
Združenje trgovcev in lastnikov trgovskih ladij je izviralo iz Egipta, Tira in Sidona. To so bila tudi glavna 
pristanišča, kjer so si odpravniki blaga uredili sedež podjetja, odprli pa so tudi podružnici v Atenah in na 
Delosu. Helenska trgovina se je širila predvsem zaradi dostopa do morja. Ptolemajska, atalidska, 
selevkidska in egejska ekonomija so bile vedno bolj povezane, vendar ta ekonomska unija ni bila dovolj 
trdna. Ovirale so jo omejitve in nestalnost povpraševanja. Središče trgovskih priložnosti se je selilo iz Aten 
na Rodos, potem v Fazelid, v Halkido in nazadnje na Delos. Trgovina je bila vodena s strani politike in ne 
toliko s strani tržnih faktorjev. V ekonomiji, ki je bila večinoma poljedelska in prežeta z neprestanimi 
vojnami, inflacijo, z vmešavanjem vlade in s piratstvom, je tržni neuspeh postal mnogo večji problem kot v 
času Perikleja (Hanson, 1995, str. 284). 
  
Mednarodna trgovina je bila v tri tisočih letih pred helenskim obdobjem omejena na vzhodni Mediteran. 
Lahko bi se govorilo o regijski ekonomiji, ki se je razprostirala od Britanije in Kartagine do Egipta, Perzije in 
severne Indije. Vendar pa bi lahko dogodki na Kitajskem in Indijskem oceanu  omogočili nastanek prve 
svetovne ekonomije, ki bi obsegala Evropo, Afriko, Indijo in Daljni vzhod. 
 
2.4.2 Indija 
 
Edine sledi o  indijskem poslovanju izhajajo iz religioznih besedil. Ta besedila prikazujejo Indijo kot 
področje z mešano ekonomijo, in ne tako kot na Bližnjem vzhodu, kjer je imela trgovina zelo pomembno 
vlogo.  
 
Besedila so kazala na stalno zvezo s Perzijo, Asirijo in Babilonom, kar so kasneje potrdili tudi Grki. Z 
namenom, da bi odkrili nove trgovske poti v Indiji, je perzijski kralj Darej poslal svoje mornarje po reki Ind. 
Odkrili so, da so indijski trgovci že trgovali z Babilonci (okoli leta 400 pr.n.š.). Aleksander Veliki je prav tako 
raziskal obrežje reke Ind, da bi našel kar najboljšo trgovsko povezavo med Indijo in njegovim imperijem. 
 
Delo indijske ekonomije, znano kot Arthašastra, je prikazovalo trgovske vladarje in podjetnike, ki so 
uspevali v antični Indiji pod budnim vodstvom radže oziroma indijskega kralja. Dolžnost radže je bila, 
pomagati svojim podložnikom pridobiti bogastvo (Moore, Lewis, 2000, str. 77-78). 
 
V teh besedilih je bila omenjena močna vloga vlade v spodbujanju privatnih podjetij in celo zgodnja 
različica razlage ekonomije ponudbe. V hierarhiji je takoj za radžo nastopil upravnik trgovine. Preučeval je 
ponudbo in povpraševanje in ostale pomembne tržne faktorje. Vladne trgovine so bile centralizirano 
vodene, cene so bile fiksne, trgovci pa so bili subvencionirani. 
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Za radžo je bilo pomembno zagotoviti svojemu kraljestvu večji potencial za ekonomsko rast, kot ga imajo 
njegovi nasprotniki. Tržna inteligenca, vključno z izkoriščanjem trgovcev kot vohunov, je igrala precej 
pomembno vlogo v poslovni strategiji. 
 
Indijski trgovci so skrbno čuvali tržne skrivnosti pred nasprotniki z Zahoda, dokler niso padli v roke 
Ptolemaja. Pod vladavino prvega budističnega radže, Asoka, so indijski trgovci prvič začeli trgovati s 
helenskim svetom.  
 
Kraljevski trgovci so imeli v Aleksandriji pod kontrolo vse indijsko, afriško in arabsko blago, ki je prihajalo v 
Egipt ali Fenicijo. Kmalu so odkrili še pomembno tržno skrivnost, ki jih je popeljala na vrh svetovne 
trgovine. Ta skrivnost je ležala v delovanju monsunskega vetra, ki je pomagal ladjam, da so prečkale 
Indijski ocean in priplule k arabskim in perzijskim obalam. To pomembno tržno spoznanje so trgovci z 
zahoda odkrili približno 120 pr.n.š., ko je indijski pomorščak opisal delovanje monsuna raziskovalcu 
Eudoksusu (Moore, Lewis, 2000, str. 78). Grki so si kmalu po tem odkritju postavili trgovine v Indiji, indijske 
odpravnike pošiljk in zastopnike v Aleksandriji. Odprta je bila direktna pot med Evropo in Azijo, v kateri je 
imela Indija zelo pomembno vlogo. 
 
2.4.3 Kitajska 
 
Razvili sta se dve glavni poti z Vzhoda na Zahod. Prva pot je vodila čez Indijo in po reki Evfrat skozi Perzijo 
do Tira, Sidona, Antiohije in Efeza v Grčiji. Druga pot pa je vodila do Babilonije in Perzijskega zaliva, od 
koder so blago pošiljali naprej s kamelami po kopenskih poteh in z ladjami po rečnih poteh. Po teh dveh 
poteh so  prevažali predvsem luksuzno blago. K tej trgovini se je kmalu priključila tudi Kitajska (okoli 250 
pr. n. š.) s svojimi luksuznimi dobrinami, predvsem s svilo iz dinastije Han (Moore, Lewis, 2000, str. 79-80). 
 
Leta 221 pr. n. š. je vladala dinastija Cin, s cesarjem Ši Huang-ti-jem na čelu. Prišlo je do združitve 
Kitajske v enotno državo. Ker je država zlorabljala delavce, je izbruhnil prvi veliki kmečki upor l. 209 pr. n. 
š. Dejansko je bilo prve enotne države konec s smrtjo njenega ustanovitelja l. 210 pr. n. š. (Svetovna 
zgodovina, 1976, str. 334). 
 
Po smrti cesarja  Ši Huang-ti - ja je Kitajska doživela nekaj reform. V času dinastije Han, ki je vladala štiri 
stoletja, so  upore javno obsodili, ohranili pa so materialne dosežke dinastije Cin. Kljub nekaterim 
neustreznim  oblikam vladanja je posel pod dinastijo Han cvetel. Blago se je pretakalo med vzhodom in 
zahodom in med Rumeno in Modro reko. Gorato področje Šanši, pri mogočnem Kitajskem zidu, je bilo 
bogato z lesom, bambusom, konopljo in žadom, veliko je bilo tudi bakrene in železove rude. Daleč na 
vzhodu, na obali Šantau, so pridobivali sol, lak in svilo, razvito pa je bilo tudi ribištvo. Na jugu, v dolini reke 
Jangcekjang so pridobivali cedrovino, zlato, srebro, svinec in peščenjak. Ker so uvideli, da so proizvajalci,  
kot so kmetje, rudarji, rokodelci in trgovci pomembni za življenje na Kitajskem, je bilo nujno delavce 
vzpodbujati in tudi plačevati.  
 
Podjetniški kapitalizem je prvič dosegel Kitajsko v 3. stol. pr. n. š.., v naslednjih stoletjih pa se je razvila 
trgovina z Zahodom. 
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2.4.4 Kartagina   
  
Način gospodarjenja Bližnjega vzhoda se je razvil najprej v zahodnem in vzhodnem Mediteranu. Po porazu 
Tira so vsa tirska oporišča postala glavna oporišča Kartagine. Od l. 550 pr. n. š. so tirske tovarne, trgovska 
središča na Sardiniji, Siciliji in Malti in celo rudniki v Španiji postali temelj kartažanske ekonomske moči. 
Feničanska civilizacija je postala punska. Ljudje so se imenovali Punci. 
 
Kartagina je nasledila tirski pomorski kapitalizem, kjer so imeli templji še vedno osrednjo vlogo. Kartažanski 
trgovci so bili mornarji, veleposestniki, odpravniki pošiljk in fanatični častilci boga Melkarta in Baal-Hamona. 
Punski trgovci so se specializirali za obsežne pošiljke pšenice, zlata, kadila, železa, bakra in tudi afriških 
živali (Soren, 1990, str. 68-72). 
 
Tako kot v Ugaritu in Tiru so tudi punska podjetja, kot npr. rudnike, ladjedelnice, ...,vodile dedne elite. Te so 
imele močne politične zveze. Tudi templje so upravljali ugledni ljudje in duhovniki, ki so pripadali državni 
oblasti in ki so jih izbrale vladajoče družine. 
 
Punska ekonomija je imela centralizirano usmerjen sistem. Individualen trgovec ni mogel sam financirati 
podjetja, zato so bila skoraj vsa v lasti elite in države. Vsako leto meseca maja so galeje izplule iz 
Kartagine in plule proti vzhodu do Tira in Sidona, ki nista bila več njihov gospodar, ampak samo še 
povezava s trgi v Aziji. Na poti nazaj so se ustavili v Egiptu in Libiji, kjer so se oskrbeli z blagom iz Afrike. 
Druge ladje so plule proti severu na Sardinijo, Sicilijo in v Etruščansko kraljestvo v Italiji (Moore, Lewis, 
1999, str. 202-205). 
 
Ker bi lahko Kartažani veliko izgubili s propadom trga, so aristokratski voditelji Kartagine omejili njihovo 
poslovanje in hkrati zaradi varnosti dodelili svojim trgovskim ladijskim odpravam admirale. Ker so Grki in 
pirati prežali na njih, so morali zaščititi vse mediteranske trgovske poti hkrati.  
 
Kartagina je dosegla vrh svoje moči v 3. stol. pr. n. š. Postala je tako mediteranska kot tudi afriška velesila. 
Kartažanski fevdalni sistem si je podjarmil Alžirijo in Maroko. Punske baze so bile na Malti in na Sardiniji, 
razprostirale pa so se tudi po vsej obali Tunizije, Alžirije in Libije.  
 
2.4.5 Rim: družinske vezi in rojstvo »legijskega kapitalizma« 
 
Vzpon kraljestev v centralni Italiji in njihova končna združitev z Rimom so bili posledica širjenja pridobitev 
železne dobe v Italijo in helenski svet. Etruščani in Latini so se pojavili v zgodovini okoli leta 900 pr. n. š. 
(Freeman, 1996, str. 307). 
 
Rim je bil pred letom 700 pr. n. š. lokalni trgovski center na križišču reke Tibere in cest, ki so potekale med 
Kampanijo in Etrurijo.  
 
Leta 600 pr. n. š. je bil Rim največje mesto v Laciju  s špartansko bojevito etiko. Politični sistem Rimske 
republike, ki je trajal od leta 509 pr. n. š., je uzakonil vojaški in družinski položaj rimske družbe. Rimski 
zakonik, ki je bil sestavljen leta 450 pr. n. š., je bil napisan na dvanajstih ploščah. Ta dokument latinskega 
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prava je uzakonil omejen vpliv vlade na ekonomsko področje, poudarja samopomoč in vse pomembnejšo 
patriarhalno razširjeno familio - družino (Moore, Lewis, 2000, str. 88). 
 
Glede trgovanja je rimska država še vedno vzdrževala politiko »laissez-faire«. Grki, Etruščani, Orientalci in 
drugi trgovci v Rimu so bili cenjeni in jih državna ni omejevala. Obrtniki so bili predvsem tesarji, kovači, 
strojarji, bankirji in lončarji, ki so obrt opravljali enakopravno z domačini. 
 
Sredi 3. stol. pr. n. š. je Rimska republika vstopila v obdobje stalnega vojskovanja. Okoli l. 350 pr. n. š. se 
je  vojskovala s severno Etrurijo. Rimljani so si jo podjarmili, pregnali so večino prebivalstva, razlastili so 
zemljo in na obali ustanovili svoje province. Tako so bili Etruščani odrezani od svojih glavnih trgov v Kereju, 
Tarkviniji, Volci in Populoniji. Etruščani so počasi propadali oziroma so bili podvrženi romanizaciji (Moore, 
Lewis, 1999, str. 197-198). 
 
Drugi tekmeci Rimljanov so bili Latini. Rimljani so si jih podjarmili v  latinski vojni, ki je trajala od leta 340-
338 pr. n. š. S tem je bila prihodnja politična struktura imperija že zasnovana. Nekatere države so priključili 
Rimu, ostale pa so postale njihove zaveznice. V naslednjih vojnah si je Rim pridobil še nekatera 
pomembna področja in kmalu polatinil vsa ljudstva. Prvo Italijane, Iberijce, Afričane, Grke, Makedonce, 
Anatolce, Sirijce, Galce, Britane, Germane in Ilire (Cornell, 1995, str. 348-349). 
 
Sledila je vojna s sovražnimi Samniti, ki je trajala od leta 334-263 pr. n. š., nato pa še z Grki, ki so bili 
naseljeni na jugu Italije in na Siciliji. Na koncu si je Rim podredil vso srednjo Italijo, velik del Umbrije in 
Kampanje in to ozemlje priključil k rimskemu državnemu ozemlju. Rim je v 300-ih letih pr. n. š. postavil 
sužnjelastniški družbeni red.  
 
Kot rezultat vseh osvajalnih vojn  sta bila močno razvita trgovina in pomorstvo. Rim je oblikoval mornarico 
in izvažal svojo keramiko po zahodnem Mediteranu. Na prvih rimskih kovancih so bili upodobljeni simboli 
vojn in zmag: Mars – bog vojne,  Victoria – boginja zmage, konji ali z lovorovim vencev okronani Apolon. 
Kovanci so bili dokaz moči in ugleda rimskih vladarjev (Moore, Lewis, 2000, str. 87-90).  
 
2.4.6 Poslovna kultura na vrhuncu vojne s Kartagino 
 
V treh punskih vojnah, med leti 264-146 pr. n. š., je Rim prevzel kartažansko vplivno območje. Kartagina je 
bila uničena, Rim pa je postal svetovna vojaška in trgovska velesila. Vojna med Rimom in Kartagino se je 
začela zaradi vpliva in kontrole nad Sicilijo. 
   
V 1. punski vojni, ki se je končala leta 241 pr. n. š., so Rimljani premagali punskega velikana Kartagino, 
zasedli ozemlje Sicilije in Sardinije in tako postali tudi pomorska velesila (Svetovna zgodovina, 1976, str. 
188). Kartažani so morali po izgubi Sicilije in Sardinije premakniti vojaško središče v Španijo, ki je bila zelo 
pomembna za punsko ekonomijo. Španija je bila bogata z zlatom, bakrom, železom in srebrom. 
 
V 2. punski vojni (218-201 pr. n. š.) se je pri Kartažanih pojavil sposoben vojskovodja Hanibal. Najprej je 
osvojil Hispanijo, kjer je izrinil rimski vpliv s Pirenejskega polotoka. Nato je z vojsko prišel v Pireneje, južno 
Francijo in čez Alpe vdrl v Padsko nižino. Nepripravljene Rimljane je premagal v treh bitkah. Rimljani se 
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niso predali in so Kartažane premagali v Afriki, torej na domačih tleh. Pod vodstvom konzula Scipia 
Africana so jih premagali v bitki pri Zami.  Kartažani so se morali odpovedati Hispaniji in izročiti ladjevje.  
 
V 3. punski vojni (149-146 pr. n. š.) je rimska vojska napadla Kartagino, jo oropala in požgala. Mnogo ljudi 
je umrlo, druge pa so Rimljani prodali kot sužnje. Zasedeno ozemlje je postalo provinca Afrika, Rim pa 
velesila na Sredozemlju (Artač, 1981, str. 158-59). 
 
Istočasno z uničenjem Kartagine so rimske legije vdrle v Grčijo in uničile Korint. Zahodna polovica  
helenskega sveta je padla pod rimsko oblast. Prav tako pa tudi ozemlje Partije vzhodno od Eufrata. Z 
druge strani je vojska kitajskega cesarja Hana vdirala v centralno Azijo. S seboj so prinesli cenjeno svilo z 
Orienta. Svetovna ekonomija je kazala svoje prve smernice (Moore, Lewis, 2000, str. 93). 
 
2.5 RIMSKI IMPERIJ IN RIMSKE MULTINACIONALKE V SVETOVNI EKONOMIJI 
 
Od leta 146 pr. n. š., ko je bila uničena Kartagina, pa do 1. stol. pr. n. š. je prevladovala ena sama 
ekonomska usmeritev, ki je obsegala ozemlje od Atlantika na eni strani pa do reke Evfrat na drugi strani. 
Kasneje so to usmeritev poimenovali PAX ROMANA. Rimski imperij je zagotovil širjenje svobodne trgovine 
na vzhod. 
 
V Rimu je bilo največ družinskih podjetij. Prevladovali so veleposestniki in davčni zakupniki, imenovani 
publikani, ki so bili iz viteškega stanu (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 44). Rimski trgi so se hitro 
razvijali zaradi povečanega povpraševanja, ki ga je povzročalo nenehno vojskovanje. Denar, ki je bil vse 
bolj pomemben, je pritekal iz vseh večjih osvajalskih pohodov rimske vojske. Pohodi v Afriko, Iberijo, 
Makedonijo, Grčijo, Anatolijo, Mezopotamijo, Palestino, Egipt, Galijo, Nemčijo in Britanijo so na veliko 
razširili trg za rimsko industrijo, trgovino in investicije (Moore, Lewis, 1999, str. 225). 
 
2.5.1 Rimske publikanske multinacionalke 
 
Rimski podjetniki so začeli širiti partnerstva, v katerih so prevladovala podjetja publikanov. Ta 
družabništva so bila zelo velika in največkrat družinsko povezana. Ponujala so oborožitev in oskrbo legij z 
obleko, ščiti, čeladami in ostalim orožjem. 
 
Poleg poljedelstva so bile vojne največji posel za rimsko prebivalstvo, saj je število vojakov nenehno 
naraščalo. Čeprav je bil dobiček na posamezno vojaško pogodbo majhen, je že sam obseg oziroma število 
teh pogodb zagotavljalo bogat trg publikanom. Publikanska podjetja so imela zelo fleksibilno vodstvo in 
delovno silo. Partnerji so se združevali z  namenom, da izvršijo nalogo, nato pa so lahko družabništvo 
razpustili. Začasno najeti delavci so bili predvsem rudarji, pobiralci davkov, proizvajalci orožja, ladjedelci in 
ostali obrtniki. 
 
 Socii ali partnerji so bili delničarji in direktorji v publikanskem podjetju z mešanim kapitalom. Prava 
izvršilna moč pa je bila v rokah magistrov. Družinske in druge osebne vezi med vitezi so zagotavljale, da 
so bila vsa večja rimska podjetja, ki so jih vodili vitezi, med seboj tesno povezana (Moore, Lewis, 2000, str. 
97).  
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Publikanska podjetja so osnovali v Rimu, Kampaniji in Tarentu. Delovala so preko agentov, imenovanih 
promagistri, na Delosu, v Pergamonu, Efezu, Laodikei, Aleksandriji, Masaliji, Cadizu, Atenah in Kartagini. 
Ti uslužbenci so predstavljali socie italijanske firme v prekomorskih transakcijah in investicijah.  Promagistri 
niso bili samostojni posredniki, ampak polno plačani uslužbenci rimskega podjetja (Moore, Lewis, 2000, str. 
98). 
 
2.5.2 Prva evropska unija 
 
Spojitev poslovne in vojne politike je pospešila konec Rimske republike. S pridobitvijo moči in prestiža, ki 
ga je dobil z osvojitvijo Galije, si je leta 49 pr. n. š. Julij Cezar pokoril Pompeje in  izdal plebejsko stran. 
Cezarjevo prizadevanje, da bi postal permanentni diktator, je pri senatu zbudilo bes. Zato je leta 44 pr. n. š. 
– na dan Marčevih id (15. marec) Cezar padel kot žrtev zarote, ki so jo skovali privrženci Republike in 
skupina senatorjev (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 46). 
 
Marčeve ide so bile uvod v državljansko vojno, po kateri je nastalo Rimsko cesarstvo. Oktavijan, Cezarjev 
nečak, se je kasneje proglasil za Avgusta Cezarja in slovesno razglasil Rimsko cesarstvo in PAX ROMANO 
– rimski mir. Za Italijo se je začelo 200 letno obdobje blaginje in razcveta (od 27 pr. n. š. – 180 n. š.) (glej 
priloga: zemljevid 4).  
 
V Avgustovi dobi so Rimljani kolonizirali ves Apeninski polotok. Ustanavljali so mesta, izsuševali 
močvirnata območja, gradili ceste, ki so povezovale zelo oddaljene kraje obsežnega cesarstva. Nastajalo je 
cestno omrežje, ki je omogočalo ureditev kmetijskih območij, ob njem so se razvila mestna jedra (Veliki 
atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 47). 
 
Na razcvet Rima niso vplivale le materialne strukture, ampak tudi pravo, šolstvo, kultura in umetnost. 
Enotna valuta, jasni pravni zakoni in dobro organizirana infrastruktura pristanišč in cest so prispevali k 
integraciji Rimskega cesarstva. Rim je nadaljeval z zatiranjem piratstva, vzpostavil je red in kontrolo na 
vseh trgovskih poteh (Moore, Lewis, 2000, str. 100). 
 
Rimska država je igrala pomembno vlogo v »prvi evropski ekonomiji«. Davčni prihodki bogatih provinc v 
Iberiji, Aziji in Egiptu so se stekali v rimsko državno blagajno. Celotni Rimski imperij je imel enotno denarno 
ekonomijo, v kateri je ponudba denarja stalno naraščala. Davčno breme je bilo v tem obdobju relativno 
nizko, saj so Rimljane obdavčevali le z desetino zasluženega letnega dohodka. Rim je imel v tistih časih 
precej svobodno trgovino. Niso obstajali monopoli, trgovanje po morskih poteh je bilo svobodno in lahko so 
trgovali z različnim blagom.  
 
Razvila se je tako notranja kot zunanja trgovina. Rimljani so uvažali razne luksuzne izdelke in začimbe iz 
Kitajske, Indije in Arabije, kovine, kože, les, volno iz Španije, Britanije, Afrike, obal Črnega morja, sužnje iz 
Galije, Germanije, Vzhoda, žita s Sicilije, Sardinije, iz Španije in Egipta. Za uvoz so bile določene carine. 
Neomejene trgovske povezave so dajale tudi velike možnosti za izvoz. Zato so se predvsem v mestih 
razvile manufakture, ki so delale za izvoz. Te obrtne delavnice so bile zasebne in državne, v njih pa so 
delali sužnji in svobodnjaki.  
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S svojim lastnim denarjem (srebrn denarius) in svobodnim notranjim trgom je Rim oziroma njegovo 
Cesarstvo postalo prva evropska unija. Ta unija je spodbudila rast čezmejnih podjetij, večina pa je imela 
sedež v Rimu.  
 
Pristanišči Puteoli in Ostija sta postali glavna vez med Rimom in ostalim svetom. Ostija je bila cvetoče 
trgovsko pristanišče in center rimskih multinacionalk. Pristanišče je imelo velik trg (piazza), ki se je 
imenoval “Trg korporacij”. Na trgu je bil tempelj, obdan s stebrišči. Ob stebriščih so bile pisarne, ki so 
služile trgovcem, obrtnikom in korporacijam, katerih panoga obrti ali vrsta trgovine je bila označena z 
mozaiki pri vhodu. Večina pisarn je bila oddana združenju tovornih ladjarjev, ki so zastopali domača 
pristanišča – Sabrato iz severne Afrike, Aleksandrijo iz Egipta, Arles in Narbonne iz Galije, Porto Torres in 
Cagliari s Sardinije in mnoga druga pristanišča v Sredozemlju. Pristanišče Puteoli pa je dajalo pristan 
ostalim korporacijam, tudi tistim iz Tira (Marolt, 2002, str. 23-24). 
 
2.5.3 Svilena pot 
 
Za novo vlogo Kitajske v svetovni ekonomiji, je bila najbolj pomembna industrija svile, ki je bila za Rimljane 
in Indijce najbolj zaželeno blago z Daljnega vzhoda. Kitajci so gojili svilo že približno 1500 let pr. n. š. V 
času dinastije Han so izpopolnili gojenje svile do popolnosti in jo naredili za donosen posel. Tkanina je 
slovela po svoji trpežnosti, udobju in lepoti (Moore, Lewis, 2000, str. 108). 
 
Glavnina rimske trgovine z Daljnim vzhodom, predvsem s Kitajsko, je potekala po več kopenskih trgovskih 
poteh. Ob poteh po centralni Aziji je nastalo  mnogo podružnic. Vse poti so se začele v glavnem mestu 
Čang, vodile so do prelaza Gansu in dosegle Dunhuang na obrobju puščave Takla Makan. Severna 
trgovska pot je od tam naprej vodila do Jumen Guana (Zlatih vrat) in prečkala puščavo Gobi do mesta 
Kumu. Pot se je nadaljevala mimo gorovja Tiranšan do skrajne meje puščave Takla Makan. Nato je peljala 
mimo večjih oaz, Turpana in Kuče, do mesta Kašgar na dnu Pomirja. Južna trgovska  pot se je odcepila v 
Dunhuangu. Vodila je mimo Jang Guana in obšla južni del puščave, preko Mirana, Khatana. Zatem se je 
pot obrnila proti severu, tako da se je s severno potjo križala v Kašgarju. Kašgar je postal glavno trgovsko 
središče oziroma križišče Azije. Od tu naprej so se poti zopet ločile (Močnik, 2000, str. 20). 
 
Svilena pot ni bila namenjena samo trgovanju s svilo. Na tej poti se je trgovalo tudi z drugimi proizvodi, od 
zlata in slonovine pa vse do eksotičnih živali in  rastlin. Vendar pa je bila svila od vseh teh dragocenih 
proizvodov za trgovce z Zahoda najbolj specifična  in je vzbujala največ pozornosti (Močnik, 2000, str. 20). 
 
2.5.4 Parti– posredniki 
 
Partsko cesarstvo je nastalo po propadu Selevkidskega kraljestva 200 pr. n. š.  Zavzemalo je ozemlje 
Perzije in ozemlje nekdanje Babilonije in Asirije. 
 
Večina Partov je živela od kmetovanja, proizvodnja je bila majhna, zato so se po propadu Selevkidskega 
kraljestva uveljavili kot posredniki v trgovini, ki je postajala vedno bolj pomembna. Bili so ravno v sredini 
med Rimskim cesarstvom na zahodu in Kitajsko na vzhodu. Partska država  je kontrolirala vse kopenske 
poti, ki so povezovale Rim, Indijo in Kitajsko. Partski trgovci niso bili pripravljeni deliti svojega znanja o trgu 
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niti z Rimljani niti s Kitajci. Z razkritjem le tega bi njihov posredniški posel propadel (Colledge, 1967, str. 77-
78).  
 
Kljub temu, da sta bila Rim in Partska država velika nasprotnika, je svilena pot ostala skoraj vedno odprta.  
Partska mesta so ob glavni trgovski poti vzcvetela in bila dolgo zelo uspešna. Trgovsko posredništvo je 
začelo upadati v 2. stol. n. š., ko so začeli Rimljani uporabljati vodne poti (Močnik, 2000, str. 21). 
 
Rimske ladje so plule od Rdečega morja v Arabsko morje s pomočjo monsunskega vetra, ki so ga 
izkoriščali že helenski trgovci pred našim štetjem. 
 
2.5.5 Padec Rimskega cesarstva – prve svetovne ekonomije 
 
Rimska poslovna kultura je v prvih dveh stoletjih našega štetja postavila temelje bodoče evropske in 
ameriške ekonomije. Ustanovitev svobodnega trga, velikih privatnih podjetij, delitev na deleže, družbe z 
omejeno odgovornostjo, masovna proizvodnja in poslovnih agentov, vse to so bila odkritja Rimljanov. 
Zapuščina Rimljanov je predstavljala pristop k podjetništvu s skupno evropsko valuto, z visoko razvitim 
sistemom managmenta in akumulacijo kapitala. 
 
Vendar pa Rim, mogočen kot je bil, ni mogel trajati večno. Že v času Marka Avrelija (161-180) so skrb 
zbujajoča znamenja dajala slutiti, da  Rimsko cesarstvo ni več tako trdno. Čez meje so vdirala germanska 
ljudstva, po vsem ozemlju  je pustošila kuga. Pa vendar ti dogodki, ki so sicer imperij zelo prizadeli, sami še 
ne bi mogli spodkopati njegove trdnosti, če ne bi bile razmere tudi sicer zelo nemirne. Slabšati so se začele 
v času političnih umorov, vojaških uporov in čedalje pogostejšega vmešavanja vojske v javno življenje. Vsa 
institucionalna zgradba rimskega imperija je propadala, tako da so se v 3. stol. bali za njegovo preživetje. 
Videti je bilo, da pritiska barbarskih ljudstev na mejni črti Ren – Donava in groženj, ki so prihajale iz Afrike, 
s Kavkaza, iz Galije in Britanije, ne bo mogoče zadržati. Še večjo skrb so povzročali upori v vojski, vse 
slabša produktivnost na podeželju ter družbena in politična nasprotja v prestolnici. Na vzhodu in zahodu sta 
nastajali novi samostojni državi, prva v Siriji, druga v Galiji. Medtem so na skrajnem severu Evrope postali 
nevarni Goti, germansko ljudstvo, na vzhodu pa Parti pod dinastijo Sasanidov. Zasluga gre predvsem 
ukrepom cesarjev Dioklecijana (284-305) in Konstantina (306-337), da se kriza ni iztekla v popolno razsulo 
(Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 54). 
 
Država si je povrnila politični in moralni ugled z reformo, s katero je cesar Dioklecijan postal absolutni 
vladar. Dioklecijan je v upravni sistem vpeljal tetrarhijo ali vlado štirih. Vsak od imperatorjev si je izbral 
sedež izven Rima. Rim je sicer ostal glavno mesto, a je Italija izgubila na pomenu. Dijoklecijan je bival v 
Nikomediji ob Marmornem morju in upravljal dežele Male Azije, Sirije, Palestine, Egipta in Cirenjake. Drugi 
imperator je imel sedež v Sirmijumu ob Savi (današnja Sremska Mitrovica), tretji v Milanu, četrti pa v Trierju 
ob Renu. Zaradi povečanja državne uprave je Dioklecijan uvedel nove davke. Določil je maksimalne cene, 
da bi zajezil rast življenjskih stroškov, kljub temu pa je gospodarska moč padala. Dioklecijanovemu 
nasledniku Konstantinu je cesarski naslov pripadel po nasledstvenem sistemu tetrarhije. Leta 326 je tam, 
kjer je prej stalo grško mesto Bizanc, ustanovil Konstantinopel, ki je postal rimska prestolnica. Rimsko 
cesarstvo je tako razpadlo na zahodni del z glavnim mestom Milanom in vzhodni del z glavnim mestom 
Konstantinoplom (Artač, 1981, str. 212). 
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Svetovna ekonomija iz obdobja pozne antike se je začela krhati. Rimska podjetja si niso mogla več 
privoščiti agentov v Indiji,  zato so se morali dediči iz Konstantinopla zanesti na posrednike iz Egipta in 
Arabce. Večina indijske trgovine je bila v rokah Perzijcev. Med Bizancem in Sasanidi je prišlo do krute 
vojne, ki je kasneje odprla pot najmočnejši trgovski sili v »temni dobi« kapitalizma (Moore, Lewis, 2000, str. 
116). 
 
3. SREDNJI VEK 
 
3.1 TEMNA DOBA KAPITALIZMA (500-1000)     
 
Podjetja in celo mednarodna podjetja so obstajala tudi med leti 500 in 1000, čeprav je bila to doba propada 
Rimskega cesarstva. Vendar se uspehi Grčije in Rima niso popolnoma razpršili. »Temna doba« za Evropo 
je pomenila »zlato dobo« za Islam in za Kitajsko, ki je pod vodstvom dinastije Tang vodila svet v civilizacijo. 
 
Najprej sta postala centra cvetoče mednarodne ekonomije Irak in Egipt, ki sta imela pod nadzorom tudi 
afriško in kitajsko trgovino. V obdobju, ko je bilo investiranje denarja majhno in sodelovanje v trgovini zelo 
tvegano, je bila večina posla v rokah manjših podjetij. Za to obdobje je značilno hitro širjenje krščanstva, 
islama, budizma in hinduizma. Vera, ki je še bolj krepila družinske vezi, je dopuščala investiranje, trgovanje 
in celo uspeh v podjetju. 
 
Do leta 500 je Zahodni imperij popolnoma propadel, trgovanje pa je usahnilo. Po letu 600 je prišlo do 
občutnih sprememb. Skoraj čez noč je Bližnji vzhod pod vplivom islama postal svetovna sila, katere vplive 
čutimo še danes (Moore, Lewis, 2000, str. 121). 
 
3.1.1 Islam in vera v poslovanje 
 
Kljub neprijazni klimi je Arabski polotok, ki leži med Rdečim morjem, Indijskim oceanom in Perzijskim 
zalivom, postal strateška točka v mednarodni trgovini. Postal je križišče za menjavo blaga med Azijo, 
Evropo in Afriko, kar so s pridom izkoristili trgovci. Najbolj iznajdljivi trgovci iz Egipta in Sirije so barantali z 
lanenimi in svilenimi izdelki ter steklom. Indijski trgovci so prinesli svoje proizvode iz svile in začimbe iz 
Indonezije in Kitajske. Lahko rečemo, da je bil Arabski polotok povezava  med Evropo in vzhodnim svetom 
(Moore, Lewis, 2000, str. 121). 
 
Na Arabskem polotoku so živele različne verske skupnosti, judovske in krščanske skupine ter politeistična 
plemena. Vezal jih je skupen jezik - arabščina in skupna romanja v svete kraje, od katerih je bila 
najpomembnejša Meka, kjer so postavili svetišče vseh arabskih bogov, Kaabo. Meka je bila tudi zelo 
močno trgovsko mesto. Tam so se dvakrat letno odvijali veliki sejmi. Dolge karavane so prinašale svilo, 
platno, steklene izdelke (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 70). 
 
 Plemena in mnogoboštva so se združila po zaslugi Mohamedovega oznanila, ki ga je razširil čez  celotno 
ljudstvo. Mohamed, prerok in glasnik Alahovega razodetja (Alah edini bog), je ustvaril politično-versko 
skupnost v Medini, ki se je razširila na vsa arabska mesta in med nomadska plemena. Islam, vera v 
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vsemogočnega Alaha, je povezal ves arabski svet. Arabski družbi je dal skupni cilj, džihad - sveto vojno, 
obvezo, da bodo islam širili tudi z orožjem (Svetovna zgodovina, 1976, str. 240-241). 
 
Po Mohamedovi smrti so prevzeli prerokovo nalogo kalifi, ki so ustanovili ogromno, bojevito vojsko, ki je 
zasedla ozemlje Bizantinskega cesarstva in celotno Perzijsko cesarstvo. Leta 638 so osvojili tudi Sirijo in 
Irak, 640 Jeruzalem, kmalu za tem pa tudi Egipt. Do leta 700 je bila tudi vsa severna Afrika pod vodstvom 
Muslimanov in do leta 750 so kalifi vladali vse od Španije do Turkestana (Artač, 1981, str. 256). Prvi kalifi 
so bili Omajadi, ki so poveljevali iz Sirije, do padca njihove oblasti l. 749. Nato so vladali Abasidi, šiitski 
kalifi, ki so bili na oblasti od l. 750 (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999,  str. 71). 
 
Že od začetka vlade Abasidov so imeli trgovci pomembno vlogo. Središče muslimanskega sveta je bil Irak, 
»ozemlje dveh rek«. Takrat so Muslimani prvič resneje razmišljali o trgovini, ki bi potekala po morju. 
 
Abasidski kalif je združil Perzijski zaliv in Rdeče morje pod skupno vladavino. Arabski mornarji in perzijski 
trgovci so tako preplavili Indijo, Malajo, Sumatro in vzhodno Afriko. V svojo verigo mednarodne trgovine so 
vključili tudi staro iransko pot do Kitajske. Abasidsko glavno mesto, Bagdad, je bilo l. 762 izbrano za  
center, od koder je potekala celotna muslimanska trgovina (Nicolle, 1996, str. 85). 
 
3.1.2 Bagdad kot glavno prizorišče trgovine 
 
Od l. 750 pa vse do l. 950 sta bila abasidski Irak in Iran pogonski sili mednarodne trgovine, ki je bila 
usmerjena čez Indijski ocean. Arabske ladje so pogosto prihajale v pristanišča kot sta Basra in Ubulach. 
Od tam naprej so prevažale blago tako na zahod kot na vzhod. Perzijsko pristanišče Siraf (v današnjem 
Iranu) je postalo trgovska metropola na obrobju puščave. Najdbe v Sirafu so potrdile cvetočo islamsko – 
indijsko trgovino. Glavni trgovski stranki sta bili Afrika in Kitajska (Moore, Lewis, 2000, str. 126). 
 
Medtem ko se je Evropa borila z dolgovi, je Bagdad, nova muslimanska metropola na reki Tigris, postal 
središče svetovne trgovine (glej priloga: zemljevid 5). »Ozemlje dveh rek« je še enkrat v svoji zgodovini 
postalo trgovski center. Z izjemo Kantona je bila takrat tam najbolj dinamična ekonomija »temne dobe«. To 
mesto je uživalo vse prednosti lokacije. 
 
Muslimanski trgovci so bili prvič omenjeni v kitajskih zapisih leta 671, v 8. stoletju pa so se pojavili kot 
pomembni lastniki ladij v Kantonu. Arabci in Perzijci so pluli ob obalah Irana in Indije k Malabarju, Šri Lanki, 
Nikobarju, Malaji, Malaki, Kambodži, Vietnamu, do končne postaje v Kantonu. 
 
Z roparskimi pohodi abasidske vojske v Bizancu, Egiptu, Perziji in Afriki so si pridobili ogromne količine 
zlata, kar jim je omogočilo, da so postali tako potrošniki kot investitorji. Obresti v arabskem svetu so bile 
fiksne in sicer 10 odstotne. Bile so za pol nižje kot v nekaterih evropskih mestih. Arabska podjetja so 
odpirala svoje pisarne s svojimi agenti v mnogih zahodnoafriških mestih (Ashtor, 1976, str. 77).  
 
Mednarodna trgovina je obsegala tako izvoz, uvoz, združena podjetja, neke oblike licenc, direktne tuje 
investicije. Arabski trgovci so bili prava zveza med vzhodom in zahodom. Tako so vse tehnične izume hitro 
prenesli z vzhoda na zahod. Arabski trgovci so uvažali tudi drevesa murve iz Kitajske in tako v Tuniziji 
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ustanovili lastno proizvodnjo svile. V severno Afriko so prinesli bombaž iz Indije. Industrija sladkorja je 
imela svoje korenine v Orientu in od tam so jo prenesli v Egipt. Sami  so pridelovali riž, pomaranče, limone 
in marelice. Abasidi so bili najboljši proizvajalci preprog in zaves in so v tistem obdobju vladali tekstilnemu 
svetu. Že od prvih dni Abasidske države je bil arabski imperij ena največjih potrošniških družb, ki je 
zasenčila tudi Rimljane. Kot uvozniki in trgovci so bili Abasidi nepremagljivi, nedosegljivi.   
 
Pobiralci davkov v Bagdadu in njegovi okolici so bili tako mogočni kot tisti v starem Rimu. Pogosto je 
prihajalo do nasilnega pobiranja davkov in ropanja kmetov, kar je pripeljalo do socialnih nemirov. Južni Irak 
in zahodni Iran sta bila preplavljena s sužnji iz vzhodne Afrike. Leta 869 so se uprli svojim gospodarjem in 
prišlo je do državljanske vojne, ki je trajala 14 let. Upor je bil skoncentriran predvsem v pristaniških mestih 
Perzijskega zaliva, od koder je potekala prekomorska trgovina. Šele vojska celega kalifata je lahko zatrla 
upor sužnjev. Tako je bilo zlate dobe Abasidov konec. Kalifat ni bil nikoli več to, kar je bil. Iran, Sirija in 
Egipt so ustanovili vsak svoj režim (Moore, Lewis, 2000, str. 132). 
 
3.1.3 Prebujenje Evrope 
 
Kljub padcu rimske civilizacije lahko rečemo, da v osrčju zahodne Evrope ekonomsko življenje ni nikoli 
zamrlo. Kljub številnim barbarskim vdorom v 6. stoletju se je trgovanje s posameznimi izdelki nadaljevalo 
preko južne Francije. Bogata pristanišča, kot so Marseille, Narbonne in Arles, so ohranjala trgovanje, ki se 
je začelo že v antiki.  
 
Okoli Marseilla se je razvilo več lokalnih trgovin in skladišč. Marseille je postajal največje trgovsko središče, 
kjer so se dvakrat letno odvijali  največji sejmi. Večina trgovine se je v tem obdobju odvijala v zelo majhnem 
obsegu in na zelo majhnih razdaljah. Glavni potrošnik dobrin z Bližnjega vzhoda je bila duhovščina. Te 
dobrine so bile predvsem pšenica, vino, olje, dateljni, začimbe in svila. Predvsem duhovščina je bila tista, ki 
je oživela kapitalizem (Moore, Lewis, 2000, str. 135). 
 
To so bili zelo težki časi. Vendar je cerkev, ki je bila vdana pobožni lepoti, priskrbela uspešen trg za 
steklarje, kovače in ostale rokodelce. Nastajajoča fevdalna posestva so bila ob koncu 9. stol. 
samozadostna ekonomska enota. Fevdalni sistem je dokazal svojo vrednost proti invazijam Muslimanov, 
Madžarov in Dancev v 9. stoletju (Moore, Lewis, 2000, str. 136). 
 
Fevdalizem je v veliki meri pomagal Evropi izoblikovati socialne in ekonomske odnose. Sistem je slonel na 
osebni zvestobi kralju. Izkazano vdanost je kralj oziroma knez poplačal s podelitvijo zemljišč oziroma 
fevdov. Novi upravitelj pa se je imenoval fevdnik oziroma vazal  (Artač, 1982, str. 15). 
 
Trgi so uspevali predvsem tam, kjer je obstajala stabilna vlada, ki je podpirala poslovanje. V času kralja 
Alfreda Velikega (871-909) je postal notranji trg vse bolj prodoren. Konec 10. stol. in na začetku 11. stol. je 
tržna ekonomija postala čvrsta resničnost v Angliji, še posebej  pa v Italiji in Flandriji. Postopoma je 
zahodna Evropa vstopala v srednjeveško ekonomijo. Poslovne organizacije so postale vse bolj sofisticirane 
in svetovna trgovina je še enkrat pokazala svoj močni vpliv (Hodges, 1982, str. 31-44). 
 



 24 
 

 

3.1.4 Kitajska – dinastija Tang 
 
Zgodovina Evrope in Kitajske kaže nenavadno paralelo. Padec Rima na Zahodu lahko primerjamo s 
propadom dinastije Han na Kitajskem približno v istem času. 
 
Približno v 7. stol. je dinastija Sui zopet združila Kitajsko, po nekaj stoletjih ločitve severnega in južnega 
dela. Politični reorganizaciji je kmalu sledila ekonomska združitev. Eno največjih inženirskih del je nastajalo 
prav  na Kitajskem -  izgradnja Velikega kitajskega prekopa. Z izgradnjo tega kanala so združili Rumeno 
reko in reko Jangcekjang (Modro reko) v enotni trg. Ljudje in blago so lahko potovali med severnim delom 
in bolj tropskim, nerazvitim, južnim delom Kitajske. Ta združeni trg je pospešil rast majhnih in večjih 
podjetij. Cesarji dinastije Tang (618-907) so dovoljevali svobodno trgovanje. Majhna družinska podjetja so 
se razširila  po vsej Kitajski. Kmetje so se opogumili in postali trgovci in investitorji (Hodges, 1982, str. 184-
185).  
 
Pod dinastijo Tang je južni del postal nova meja Kitajske. Do l. 742 je prebivalstvo na jugu zelo hitro 
naraščalo. Center trgovanja se je selil na jug Kitajske. Regije, kot so Džejdžang, Fuidžan in Guangdong, ki 
so vključevala tudi današnji Hongkong, so se razvijale izredno hitro. Migracije s severa proti jugu so se v 9. 
stol. še povečale. 
 
Kolonizacija območja reke Jangcekjang in jugovzhodne obale, kjer so našli prave zaklade mineralov, je bila 
zelo obsežna. Skupaj s kmetijsko revolucijo in rastjo prebivalstva so kitajski vladarji močno razširili področje 
menjalne trgovine.  
 
»Temna doba« je postala osnova srednjeveške trgovske zveze, ki je povezala »stari svet« v dinamičen 
mednarodni sistem (Moore, Lewis, 2000, str. 138-139). 
 
3.2 BENEŠKI TRGOVCI 
 
Okoli leta 1000 je bila Evropa na začetku preporoda.  Hitra rast prebivalstva, mest  in izkoriščanje naravnih 
sil (voda in veter) so pripeljali do prve »industrijske revolucije«.  
 
Italija je doživljala preporod v trgovini in poslovnih organizacijah, Flandrija je s svojo bogato, rodovitno 
zemljo in vodnim bogastvom postala vodilna v tekstilni industriji, ki je spremenila področja od Pariza do 
Rena v italijanski trg (Le Goff, 1985, str. 101). Evropa je še enkrat postala prva proizvodna sila v 
razvijajočem se srednjeveškem svetu.  
 
3.2.1 Razvoj italijanskih mest 
 
Zaradi svojega osrednjega položaja v Sredozemlju predstavlja Apeninski polotok najpomembnejšo 
prometno pot v vzhodno-zahodni trgovini. Italija je postala trgovski posrednik med Vzhodom in Zahodom 
(glej priloga: zemljevid 1), (DeSomogyi, 1968, str. 41). 
 
Že v 11. stoletju so Pisa, Genova in Benetke postale center ladjedelništva. Galeje, zgrajene v italijanskih 
pristaniščih, ki so jih financirali bogati posestniki,  so pogosto plule proti obalam muslimanskega mesta 
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Magreb na severu Afrike. Benečani so pluli po Jadranskem in Egejskem morju do Konstantinopla in 
Levanta. Galeje so večinoma prevažale les, železo in žitarice v zameno za začimbe z Vzhoda. Začetek 
prve križarske vojne, v kateri so evropske vojske leta 1099 zavzele Jeruzalem, je še pospešil trgovanje 
(Gies, 1972, str. 43-48). 
 
Amalfi; prvo pomembno pristanišče pri dobavljanju dobrin z Vzhoda na evropske trge je bil Amalfi, v 
Salernskem zalivu v Tirenskem morju. Že v 6. stol. je bil Amalfi pomembno trgovsko mesto, ki je imelo 
skladišča in zastopstva tudi na Siciliji. Amalfske galeje so redno obiskovale tudi Aleksandrijo in Bejrut. 
Znani so njihovi pomorski zakoni (t.i. »tabula amalphitana«), ki so bili v sredozemskem pomorstvu 
merodajni skozi ves srednji vek. Ta pomorski zakonik je urejal tako pomorski promet kot tudi trgovino. 
Zaradi neugodne lege in tuje konkurence je Amalfijska republika propadla leta 1135, ko so jo popolnoma 
uničili mornarji iz Pise (Artač, 1982, str. 61). 
 
Pisa; mesto leži 10 km od obale Genovskega zaliva ob reki Arno. Reka je bila v času trgovskega razcveta 
Pise plovna vse do mesta. Svojo trgovsko zgodovino je mesto začelo v 11. stoletju, ko mu je v zavezništvu 
z Genovo uspelo iztrgati Sardinijo iz rok Arabcev. Že leta 1195 sta obe konkurenčni mesti skupaj nadzirali 
celotno severo-zahodno sredozemsko obalo od Sicilije do Barcelone z obema večjima otokoma, Korziko in 
Sardinijo, poleg tega pa sta izkoriščali posebne trgovske privilegije, ki so jima jih podarili arabski princi iz 
severne Afrike. Temu je sledil leta 1284 spor med obema mestoma, ki se je končal s porazom Pise 
(DeSomogyi, 1968, str. 41-42). 
 
Genova; severozahodno od Pise, se je začelo naglo razvijati pristanišče Genova (DeSomogyi, 1968, str. 
42). Najprej je mestu vladal škof, nato pa so se v drugi polovici 11. stol. začele razvijati komune. Svet je 
določil konzule, ki so bili ponavadi izbrani iz majhnee skupine bogatih veleposestniških družin. Plemiči so s 
svojim kapitalom financirali privatne ekspedicije in mednarodno trgovino. S pomočjo mestne mornarice, ki 
je podprla prvi križarski pohod, so Genovežani pridobili trgovske četrti v Jeruzalemu in v vseh latinskih 
obalnih mestih (Jafa, Cezareja, Arsuf in Akre v bližini Bejruta). To so bila trgovska mesta, ki so imela lastna 
skladišča, lesene domove, carinarnice, cerkve, sadovnjake in plantaže. V vseh teh krajih so imela 
italijanska podjetja tudi svoje zastopnike, ki so bili ponavadi sinovi italijanskih trgovcev (Hunt, Murray, 1999, 
str. 89). Trgovci iz Genove so bili osredotočeni predvsem na vlogo medkontinentalnega posrednika. 
Dvakrat na leto so se Genovežani odpravili proti Akram, enkrat spomladi in enkrat pozno poleti, vmes pa so 
se ustavili še na Siciliji, Kreti, Rodosu in Cipru (Moore, Lewis, 2000, str. 143). 
 
Benetke; ležijo v osrčju številnih lagun na severnem Jadranu, ki so dolgo časa dajale beneškemu 
prebivalstvu obrambo in svobodo pred napadalci (Hunt, Murray, 1999, str. 89). Že v 8. stol., ko so se 
Benečani osamosvojili od Bizantinskega cesarstva, so se morali neprestano spopadati z morskimi 
razbojniki. Zato si je to mesto bolj prizadevalo utrditi oblast na morju, kakor pa se širiti v notranjost. V 
nasprotju s plemstvom drugod po Evropi so beneške aristokratske družine raje vlagale svoje premoženje v 
tvegane trgovske kupčije, kakor v nepremičnine manj donosnih zemljiških posesti. Skrivnost uspeha je bila 
v zavezništvu med državo in podjetniki. Vlada beneške republike je vseskozi spodbujala trgovanje in zato 
varovala trgovce, ki so delovali v tujini, skrbela za ladjevje, ki je večkrat na leto plulo v različne kraje ter z 
vojsko nadzorovala in varovala trgovino svojih meščanov. Benetke so ustvarjale predvsem kolonialni 
imperij. Imele so strogo trgovsko politiko, ki je kontrolirala cehe in zagotavljala, da je bila vsa trgovina med 



 26 
 

 

Benetkami in kolonijami v rokah beneških ladij. Ladje so dovažale v Benetke surovine, končne izdelke pa 
nazaj v kolonije. Pristanišča, ki jih je nadzorovala Beneška republika, so vodili plačani beneški aristokrati. 
Značilnost Benetk in njihov dolgotrajni vir moči sta bila v tem, da so imele vlogo brezcarinskega skladišča. 
Politika je imela ključno vlogo pri ustvarjanju in ohranjanju te profitabilne službe. Benečani so za trgovce 
priskrbeli nastanitev in skladišča (ti. fondaci) ter zahtevali od njih, da vse transakcije opravijo v Benetkah in 
prevoz prepustijo beneškim ladjarjem (Hunt, Murray, 1999, str. 91). Beneška republika je dosegla višek z 
vključitvijo v križarske vojne. Uspelo se ji je uveljaviti kot pravi gospodarici trgovskih pomorskih poti in 
trgovine z Orientom. Njena moč se je najbolj pokazala med četrto križarsko vojno (1202-1204), ko so se 
odpovedali prvotnemu cilju, Jeruzalemu, in se usmerili na Zadar in na Carigrad. Zavzela je vse trgovsko 
pomembne otoke in obmorske kraje v Bizantinskem cesarstvu, tako v Grčiji (Sporade, Kiklade, Ciper) kot v 
Mali Aziji. Ko je zavzela večino pristanišč, ki so ji olajšala trgovanje z vzhodnimi deželami, ter zavladala 
Krfu (1206) in Kreti (1204), velikima pomorskima oporiščema tik pred islamskim svetom, je nastala velika 
pomorska država (glej priloga: zemljevid 7).  
 
Na prostranem območju med Krimom in Bližnjim vzhodom so ustanovili trgovske in finančne sedeže in se 
tako približali Orientu, Indiji in Kitajski. Trgovali so tudi s pokrajinami v notranjosti Afrike. Usmerili so se tudi 
na sever Evrope in odprli podružnice svojih podjetij v tamkajšnjih velikih trgovskih središčih, Bruggeu, 
Antwerpnu in v Southamptonu v Angliji (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 91).  
 
3.2.2 Materialno življenje v srednjem veku – »industrijska revolucija« 
 
Dejstvo je, da so bili umetniški, intelektualni in vladarski dosežki 12. in 13. stoletja osnovani na podlagi 
izjemne ekonomske ekspanzije na Zahodu. Hitri ekonomski razvoj je bil enako močan na celotnem ozemlju 
od Mediterana do Baltiškega morja. Ključno področje je bilo področje t.i. »nizkih dežel« - Low Countries 
(Nizozemska, Belgija, Luksemburg), s središčem v Bruggeu. 
 
Brugge se je uveljavil predvsem s trgovino z oblačili. Poleg kmetijstva je bila tekstilna industrija ena 
največjih industrij v srednjem veku in smo jo lahko našli skoraj v vsakem mestu. Na severo-zahodu so 
Flamci postali vodilni v  proizvodnji tekstila, Brugge pa je bil zanje trgovski center, kjer so prodali končane 
proizvode. Ta zgodnja prevlada v tekstilni proizvodnji je bila očitno posledica razpoložljivih domačih surovin 
(Barber, 1992, str. 66-67). 
 
K blaginji Anglije je veliko prispevala ovčereja, ki je bila zelo donosna. Omogočala je proizvodnjo sira, 
bravine, pergamenta in najbolj pomembno, volne. Zadovoljevali so ogromna povpraševanja po volni, 
predvsem v Flandriji in Italiji. Cistercijanski menihi so iz ovčereje naredili pravo »multinacionalko«.  Za 
Anglijo je bila tekstilna industrija pomembna skozi celotno 12. in 13. stoletje, predvsem v mestih vzhodne 
Anglije, kot so Lincoln, Stamford, York, Beverly, Leicester in Northampton (Moore, Lewis, 2000, str. 148). 
 
Čeprav se je v tistem času razvilo veliko različnih obrti, pa je bilo kmetijstvo panoga, ki je še vedno 
prevladovala v srednjem veku. Prav v kmetijstvu je prišlo v srednjem veku do največjih sprememb oziroma 
inovacij. Z uvedbo triletnega kolobarjenja je postalo kmetijstvo bolj produktivno. Ključ do preobrazbe v 
kmetijstvu je bil izkoristek vodne energije, ki je do neke mere zamenjala delo ljudi (Bovo,1998, str. 56). Z 
razširitvijo mlinov so dobili nove vire energije. Najprej so se pojavili vodni mlini, ki so jih uporabljali v 
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različne namene. Na primer kot valjalnice bombaža, predelovalnice konoplje, strojarne, pivovarne, 
ladjedelnice.. Vodni mlini so služili za povečanje monopola mlinarjev, saj so morali kmetje uporabo mlinov 
plačevati. Poleg vodnih mlinov so se pojavili tudi mlini na veter. Bili so prenosni vir energije (Le Goff, 1988, 
str. 212-213). 
 
Hitra rast gradbene industrije je bila dokaz industrijske ekspanzije. Povečano povpraševanje po urbanih 
hišah, od mestnih hiš v Firencah, ki so bile elegantne in zgrajene iz kamna, do lesenih barak, v katerih je 
živela večina mestnih prebivalcev. Na veliko so gradili tudi katedrale in gradove. Pri tem so obogateli tudi 
dobavitelji gradbenega materiala (Barber, 1992, str. 68). 
 
Odkritja srebra v 12. in 13. stol. so dopuščala nadaljevanje trgovine z Bližnjim in Daljnim vzhodom, uvoz 
začimb in ostalega luksuznega blaga in financiranje ekonomske ekspanzije vse do 14. stoletja (Moore, 
Lewis, 2000, str. 149). 
 
Rast trgovine in delavnic je bila povezana s presenetljivim razvojem v poznem srednjem veku: 
izboljšavami v transportu in komunikaciji (glej priloga: zemljevid 6). Kopenski transport; zagon trgovine, 
administracije, popotovanja in vojskovanja so pripeljali ljudi na poti, ki so povezovale severozahodno 
Evropo in jug, od zahodne Nemčije do Mediterana. Čeprav ni bilo nobene revolucionarne spremembe v 
kopenskem transportu, je bilo gibanje po teh poteh znatno olajšano z uporabo konjske vprege. Kljub temu 
pa je kopenski transport ostal tvegan in zelo drag. Kadarkoli je bilo mogoče, so pošiljke prevažali po rekah. 
Nekatere pokrajine so postale osrednje točke te prepletene mreže, ki so jo sestavljale glavne transportne 
poti. Najbolj znano tako središče je bila pokrajina Champagne, kjer se je vsako leto odvijal šest tedenski 
mednarodni sejem. Morski transport; transport po morju je ostal najcenejši in najhitrejši, vendar ga je še 
vedno ogrožalo piratstvo in naravne katastrofe. Kljub temu so trgovci cenili prednosti morskega transporta, 
zato so svoje blago še naprej prevažali do najbližjih morskih pristanišč. Zaradi vse večjega povpraševanja 
se je ladjedelništvo razvijalo zelo hitro. Izboljšave v ladjedelništvu (uporaba krmila v zadnjem delu ladje, 
trikotno jadro, kompas, boljša kartogafija, …) so omogočale tudi plutje po odprtem morju. Leta 1280 so 
odprli direktno pot med Genovo in »nizkimi deželami« (Low Countries), ki je bila rezultat vseh teh izboljšav 
(Barber, 1992, str. 72-73). 
 
3.3 FENOMEN ITALIJANSKIH MULTINACIONALK 
 
V drugi polovici 13. stoletja se je v zahodni Evropi pojavil nov poslovni fenomen. Svoj vrhunec je dosegel v 
prvi polovici 14. stoletja. To je bilo zelo veliko mednarodno podjetje s sedeži v mestih centralne Italije, kot 
so Lucca, Siena, Piacenza, Asti in Firence. Ta tip podjetja lahko opišemo kot trgovsko banko. V tedanjem 
času so trgovino vodili predvsem posamezniki v obliki začasno združenega podjetja. 
 
Trgovci iz mest centralne Italije so svojo priložnost videli v povezovanju svoje trgovine s trgi severo-
zahodne Evrope. Svoja predstavništva so odprli v največjih trgovskih centrih Evrope, kot so Brugge, Pariz, 
in London (Hunt, Murray, 1999, str. 99). 
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3.3.1 Odkritje »super podjetij« 
 
Tri podjetja – Bardi, Peruzzi in Acciaiuoli iz Firenc – so bila tako velika in kompleksna, da so si zaslužila 
posebno ime, ki jih je razlikovalo od ostalih podjetij. Izraz »super podjetje« najbolje izraža naravo teh 
podjetij. To so bila zelo velika podjetja, ki so sodelovala v nizu različnih dejavnosti, kot npr. navadni 
trgovini, trgovini z luksuznimi proizvodi, bančništvu in proizvodnji (Hunt, Murray, 1999, str. 102). 
 
Vzpon teh treh podjetij se je začel, ko je trgovsko bančništvo postalo tako veliko in vplivno, da je lahko 
financiralo volneno tekstilno industrijo v vseh fazah proizvodnje. Leta 1320 se je tekstilna industrija v 
Firencah razvila v industrijo luksuznega blaga, za kar so potrebovali stalno oskrbo z odlično angleško 
volno. Ko je volna enkrat prispela iz Anglije, so podjetja nadzirala celoten proizvodni proces. Nato je 
podjetje distribuiralo končne izdelke trgovcem v Italiji, zahodni Evropi in Mediteranu, nekaj pa tudi svojim 
podružnicam v Italiji in tujini (Hunt, Murray, 1999, str. 102-103). 
 
Podjetje Bardi je bilo daleč največje izmed podjetij »velike trojke«, saj je bilo za najmanj 50 % večje od 
konkurentov. Podjetje Peruzzi je bil enakovredno podjetju Bardi na vseh trgih, razen v Franciji in Angliji, 
kjer je le-to imelo višji položaj. Podjetje Acciaiuoli, tretje po velikosti izmed »velike trojke«, je poslovalo na 
istih trgih kot drugi dve, vendar je bilo manj agresivno na angleških trgih (Hunt, Murray, 1999, str. 105). 
 
3.3.2 Delovanje »super podjetij« 
 
Podjetja so bila ustanovljena zaradi doseganja lastnih ciljev in ne kot odgovor na vse večjo rast trgovine. 
»Velika trojka«, kot tudi vsa ostala italijanska podjetja določene velikosti, je bila pravno organizirana kot  
skoraj stalno večkratno partnerstvo (»quasi-permanent multiple partnership«) (Hunt, Murray, 1999, str. 
105). 
 
Posebnost teh podjetij, tako doma kot v tujini je bila, da so zaposlovala samo Italijane. Ostali ne-Italijani so 
bili najeti samo za posebne naloge, kot so transportiranje blaga, vendar niso bili stalno zaposleni. Razen 
skupnega jezika in velikega medsebojnega zaupanja je bila pri teh delavcih – Italijanih pomembna tudi 
njihova izobrazba, ki je temeljila na poslovnem sistemu, kar je bilo drugim delavcem tuje. Vsi so študirali 
pod budnim očesom privatnega inštruktorja, po l. 1300 pa tudi v šoli, ki se je imenovala abakus (Hunt, 
Murray, 1999, str. 108). 
 
13. stoletje je bilo obdobje novih tehnik in oblik poslovne organizacije. Vsa večja podjetja so že imela svoja 
predstavništva v največjih trgovskih mestih. V tem obdobju je bil velik problem prenos denarja, saj so bili 
stroški prenosa večji kot vrednost pošiljke. Zato so bankirji izdajali menice (»bill of exchange«). Menico je 
trgovec pridobil pri bankirju in jo poslal predstavniku svojega podjetja v tujini, kjer jo je zamenjal za valuto 
tiste države. Menico so takrat uporabljala predvsem velika podjetja. Uporabljali so jo le v večjih trgovskih 
centrih, kot so Brugge, Firence, London, Aleksandrija, kjer je bil razpoložljiv kredit (Favier, 1998, str. 216).  
 
Bankirji in trgovci so sledili novemu sistemu dvostavnega računovodstva. Eno glavno knjigo s prejemki in 
izdatki je imel trgovec v domačem podjetju, drugo pa je imel njegov agent na sedežu podjetja v tujini. V tej 
knjigi so bile zapisane vse pravice do deležev, obresti, devalvacija, kapital, dohodki in porast, pa tudi hiter 
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pregled vseh dobičkov in izgub je bil zabeležen. Dvostavno knjigovodstvo je pripomoglo tudi k poštenju 
zaposlenih v tujini, pospešilo pa je tudi razvoj modernih multinacionalk (Hunt, Murray, 1999, str. 62-63). 
 
3.4  POGUBNA ČRNA SMRT IN REKONSTRUKCIJA ORGANIZACIJE 
 
Super podjetja so obogatela predvsem v začetku 14. stoletja. Poslovno okolje v Evropi pa se je drastično 
spremenilo že okoli l. 1300. Ta nenadni napredek je bil predvsem odraz križarskih pohodov, ki pa so odprli 
pot uničujoči »črni smrti« in njenim posledicam. Epidemija kuge se je razširila med leti 1247 in 1350. 
Evropa se je bojevala z religioznim in političnim prevratom, fevdalnimi vojnami, z nepredvidljivim 
vremenom, z lakoto in najbolj grozno nalezljivo boleznijo v zgodovini (Moore, Lewis, 2000, str. 154). 
 
Tržne poti, ki so povezovale Evropo in Azijo, so prenašale črno kugo, tako na Zahod kot na Vzhod. 
Opustošila je Kitajsko, muslimanski svet in na koncu Evropo. Črna smrt je bila v 14. stol. usodna posledica 
mongolskega miru (pax mongolica) in poznejšega vnovičnega odprtja svilene poti. Po tej poti se je 
namreč širila kuga. Ta grozna epidemija je dosegla celo Skandinavijo, Islandijo in Grenlandijo. V Evropi je 
umrla tretjina prebivalstva, kar je povzročilo v 14. stol. veliko krizo, ki je bila bolj demografska kot 
gospodarska (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 92). 
 
Evropski trg se je skrčil za tretjino. Niti super podjetja niso preživela kuge, kmečkih in meščanskih uporov, 
trgovinske vojne in javnih prepirov. Kljub veliki gospodarski krizi v 14. stol. je prišla v ospredja nova oblika 
podjetništva (Moore, Lewis, 2000, str. 155). 
 
3.4.1 Prilagoditev podjetništva novim razmeram 
 
Po finančni krizi l. 1340 in uničujoči črni smrti so Benečani in Genovežani nadaljevali s svojim poslovanjem. 
Obstoječemu sistemu so dodali nekaj izboljšav, poostrili so kontrolo nad stroški, z razvojem mehanske ure 
pa so lahko natančneje merili čas. Toskanci, predvsem tisti iz Firenc, ki so veliko investirali v kompleksne 
mednarodne finančne in trgovske organizacije, so bili najbolj občutljivi na te spremenjene razmere in so 
morali svoje poslovanje najbolj prilagajati novim razmeram. 
 
Najpomembnejše od preživelih podjetij je bilo podjetje Alberti iz Firenc  (Hunt, Murray, 1999, str. 154). Bilo 
je daleč najbolj uspešno, saj je postalo največja trgovsko-bančna organizacija v Zahodni Evropi, ki si jo je 
izbralo tudi papeštvo. Podjetje je imelo svoje sedeže v vseh pomembnih trgovskih centrih v Italiji, Angliji, 
Flandriji, Franciji, Kataloniji, Španiji, Severni Afriki in vzhodnem Mediteranu. 
 
Podjetje Alberti iz 14. in 15. stoletja je bilo velika, premožna družinska družba, ki pa je bila v nasprotju s 
super podjetji popolnoma decentralizirana. Najbolj pomembne so bile podružnice v Angliji, ki so prakticirale 
kreditiranje proizvodnje volne v naprej in celo organizirale lastno ladjevje za  odvoz volne v italijanska 
pristanišča (Hunt, Murray, 1999, str. 155). 
. 
Mednarodno trgovanje je potekalo predvsem preko številnih individualnih in relativno majhnih družinskih 
podjetij. Le-ta so bila veliko bolj previdna in privržena veliki kontroli. Eno najpomembnejših majhnih podjetij 
je bilo podjetje, ki ga je vodil Francesco di Marco Datini. Poleg splošnega trgovanja je razvil proizvodnjo 
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tekstilnih izdelkov in kmalu razširil svoj posel po vsej Toskani. Do l. 1395 je osnoval podjetja v Pisi, Genovi, 
Avignonu, Valenciji in Malorci in trgoval s trgovci iz Evrope in Mediterana.  
 
Podjetje Datini se je od super podjetij razlikovalo v mnogočem. Super podjetja so bila samostojna enota, in 
so bila  v celoti lastnik svojih podružnic, ki so jih upravljala skupaj z delničarji oziroma zaposlenimi. Podjetje 
Datini pa je bilo večinski partner vrste poslov doma in v tujini. Za vse te posle je imelo različne družabnike 
in različne pogodbe. Vsi družabniki so bili dobro znani Datiniju, bili so mu vdani, veliko pa je bilo tudi drugih 
zaposlenih, ki jih je povišal v družabnike. 
 
V poznem 14. stol. so  se pojavili novi izzivi v poslovanju. Kvaliteta je postala bistvena za uspešnost 
podjetja. Pomembni so bili kontrola, spretnost, fleksibilnost in upravljanje s tveganostjo (Moore, Lewis, 
2000, str. 158). 
 
Od Benečanov so prevzeli dvostavno knjigovodstvo in pisanje poročil. Debiti so bili na levi strani vsake 
strani, krediti pa na desni strani vsake strani poslovne knjige. Vse poslovne knjige so morale biti izenačene 
in vsa poročila so morala biti pripravljena enkrat letno. Ta poročila so dala podjetnikom celotno sliko o 
poslovanju vsakega dela podjetja posebej (Hunt, Murray, 1999, str. 157). 
 
Upravljanje s tveganjem in zavarovanje tveganja; čeprav so bile izboljšave v vodenju računovodstva zelo 
koristne, so le delno pripomogle k lastnikovi kontroli nad posli. Še vedno je bilo medsebojno zaupanje 
bistvenega pomena. Trgovci so v tem obdobju posvečali posebno pozornost previdnosti in širjenju 
tveganja.  
 
Že konec 14. stol. so v veliki meri uporabljali pomorsko zavarovanje, ki se je kasneje razvilo v moderno 
obliko zavarovanja. Z zavarovanjem so se največ ukvarjali Genovežani, ki jim je bilo to osnovna dejavnost. 
Tudi Benetke so bile pomemben zavarovalni center. Obstajajo tudi dokazi o kopenskem in celo o 
življenjskem zavarovanju. Glede na verjetnost tveganja pa je bilo še vedno najbolj razširjeno pomorsko 
zavarovanje. Tveganja so bila skrbno preučena, premije so bile izračunane glede na pomorske poti,  na 
trenutne razmere na njih, glede na tip tovora in na tip ladje (Hunt, Murray, 1999, str. 158-59). 
.  
Kljub veliki krizi v 14. stol. je mnogo inovativnih evropskih podjetij dalo prednost fleksibilnim institucijam, 
kreditnim institucijam, menicam, osnovnemu tveganju in novi shemi upravljanja. Ta razvoj je pripeljal ob 
koncu 15. in v začetku 16. stol. do umika srednjeveške ekonomije novejši. Odkritje Novega Sveta je 
ustvarilo prvo pravo globalno ekonomijo z vsemi njenimi značilnostmi (Moore, Lewis, 2000, str. 161). 
 
3.5 KITAJSKA V SREDNJEM VEKU 
 
Kitajska je bila v času dinastij Sung (960-1279), Juan (1279-1368) in Ming (1368-1644) najbolj cvetoč 
predel srednjeveške svetovne ekonomije. Njena trgovina je bila veliko bolj obširna kot evropska. 
 
V času evropske »temne dobe« so Kitajci izpopolnili tisk s ploščic, mehanske ure, preprost parni stroj in  
smodnik. Kitajska je imela učinkovito mestno upravo, tiskane knjige in najmočnejšo mornarico na svetu, ki 
je kontrolirala celotni zahodni Pacifik in Indijski ocean. 
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3.5.1 Dinastija Sung 
 
Že leta 1000 je imela Kitajska največji masovni trg na svetu. Podjetja, ki so se širila od mest do podeželja, 
so vplivala tudi na najbolj revna kmečka področja. Obnovili so državne monopole soli, železa, bakra, 
premoga, čaja, porcelana, opek in mineralov, ki so bili vodeni s strani dednih birokratov. Ekonomija je bila 
večinoma privatizirana in tržno usmerjena, predvsem na domače trge. Z davki na žitarice so financirali 
ceste, pristanišča in kanale. Cesarji so fiksirali cene, določili so tudi menjalna razmerja in obresti. 
 
Vladarji dinastije Sung so poskušali kontrolirati trg s pomočjo pomorskih trgovcev ter s pomočjo javne 
lastnine. Trgovci so postali agenti – posredniki, ki so imeli nalogo nadzorovati  vse trgovske posle in tako 
zagotoviti pošteno trgovanje (Gates, 1998, str. 30-33). 
 
Kitajska cvetoča ekonomija je slonela na vodnih poteh kot je Veliki kitajski prekop, ki povezuje ogromni 
kitajski trg. Največ so trgovali v mestih ob reki Jangcekjang. Trgovali so z ribami, zelenjavo, drvmi, ovcami 
in ostalim blagom.  
 
Kitajsko podjetništvo je bilo pogostokrat odvisno od »soglasne najemnine«, s čimer je vlada prisilila 
privatne pomorščake, da so prevažali javno blago skupaj s svojim blagom. Tak običaj je pogostokrat 
reševal majhne trgovce pred visokim rizikom propada trga. 
 
Kitajska se je približala družinskemu kapitalizmu še bolj, kot je bilo to običajno za Rimljane. Patrikorporacije 
so slonele na razširjenih družinah, znotraj katerih je imel vsak nekaj pravic. Kitajska podjetja še danes 
prehajajo iz roda v rod. Družina je bila  najboljše zavarovanje proti vsiljivi vladi in močni konkurenci (Gates, 
1998, str. 34). 
 
Kitajska je bila že v 11. stol. svetovna velesila v proizvodnji železa in jekla. Veliko večino te proizvodnje so 
opravili privatni podjetniki na severu Kitajske. Železo in jeklo so uporabili predvsem za izdelavo orožja in 
kmetijskih pripomočkov. Cesarji so morali leta 1127 zapustiti rudnike v Hupeju zaradi vdora Tatarov. 
Industrijska ekspanzija se je tako izjalovila. 
 
Na izgubo industrije na severu so odgovorili z iskanjem prekomorskih trgov. Dinastija Sung je razširila 
trgovino na Indijski ocean. Z džunkami, ki so bile najbolj mogočne ladje tistega časa, so Kitajci prehiteli 
razvoj arabske mornarice. Pri gradnji džunk so uporabljali žeblje, imele so špranje za olje, neprepustne 
pregrade, plavajoče sidro in krmila. Z ustanavljanjem prekomorskih kolonij in pomembnih trgovskih 
postojank je Kitajska pridobila pomembno vlogo v svetovni ekonomiji (Levathes, 1994, str. 34-41). 
 
Že leta 971 so v Kajfengu ustanovili Ministrstvo za trgovski monopol, ki je urejal prekomorsko trgovino. V 
Kantonu, Hangdžovu, Ningboju in Šanghaju so ustanovili Ministrstva za prekomorsko trgovino. Hangdžov 
in Ningbo sta urejala korejsko in japonsko trgovino, Kanton pa je urejal trge jugo-vzhodne Azije in 
Indijskega oceana. 
 
Da bi se zavarovali pred tujimi trgovci, so zahtevali od njih, da si  pridobijo dovoljenje za trgovanje na 
Kitajskem, čeprav so spodbujali njihovo prisotnost. 
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Kmalu je Sungova mornarica zrasla na 600 ladij, vključujoč vojaške džunke z vso bojno opremo. Kitajska, 
skupaj s svojo trgovsko floto, je postala središče svetovne ekonomije. Kitajski bakreni kovanci, ki jih je bilo 
mogoče najti na Šri Lanki, v vzhodni Afriki, Egiptu, Perzijskem zalivu, Konstantinoplu, Iraku, Levantu in 
Indiji, so postali mednarodna valuta Daljnega vzhoda. Po kitajski svili, zlatu, srebru, porcelanu, rižu, 
sladkorju in soli so povpraševale Kambodža, Java, Malezija in Sumatra. Kitajci pa so uvažali začimbe, 
kadilo in aloin les. 
 
Vladavino so v 13. stol. prevzeli Mongoli pod vladavino dinastije Juan, ki jo je vodil Džingiskan. 
 
3.5.2 Dinastija Juan 
 
Leta 1233 so Mongoli opustošili sever Kitajske in zavzeli glavno mesto dinastije Sung, mesto Kajfeng. Leta 
1276 so zavzeli Hangčou, kasneje pa so mongolski vojaki simultano opustošili še Iran, Irak, Turčijo in 
Rusijo. Ogrožena sta bila tudi Bizanc in Evropa. Dinastija Juan je bila zelo kruta. Mesta so najprej oropali in 
kasneje popolnoma uničili (Moore, Lewis, 2000, str. 172-173). 
 
Kitajska pomorska armada je prevažala za mongolsko birokracijo velike pošiljke žita. Donosna transportna 
trgovina je postala tako monopol trgovcev, ki so si prizadevali osvojiti trge JV Azije. Dinastija Juan je bila 
uspešna tudi pri izterjevanju dajatev od Vietnamcev in Indonezijcev. Moč Kitajske je prodrla v Indijski ocean 
vse do Madagaskarja. 
 
 Juanski trgovci so bili za Arabce še trši oreh, kot so bili to trgovci dinastije Sung. Bogastvo in trgovska moč 
te dinastije sta bila vidna pri njihovem obisku evropskih trgovcev, ki so služili Velikemu Kanu od leta 1275 
do 1292. O tem dogajanju pripoveduje knjiga, ki jo je napisal Marco Polo (Opis sveta). 
 
3.5.3 Dinastija Ming 
 
Leta 1368 je prišlo do upora, ki ga je vodil Ču Juančang ali Tajdzu in ki je zrušil dinastijo Juan. Oblast je 
prevzela dinastija Ming.  Dinastija Ming je sčasoma opustila širjenje trgovine, v kateri so bili tako uspešni 
njeni predhodniki. Odpravili so suženjstvo, velika posestva so razdelili in bogate regije, kot sta bili 
Guangdong in Fudžijan, visoko obdavčili. Pod vladavino Čeng Tsuja, je Kitajska še enkrat preizkusila svojo 
vojaško moč. Tako je dala Mongolom, Vietnamcem in Japoncem vedeti, da je ostala svetovna velesila. Pod 
njegovim vodstvom je kitajski politični in ekonomski vpliv dosegel svoj vrh z uveljavljanjem pravice nad 
celotnim Indijskim oceanom. Glavno orožje je bila veličastna mornarica, kot je v zgodovini še ni bilo. Od 
leta 1403 do 1407 je nadzoroval delo izobraženih rokodelcev pri izdelavi kitajskih džunk in ostalih ladij. 
Imenovale so se »Flota zakladov«. Vsaka ladja je bila oborožena s 24 topovi (Levathes, 1994, str. 177-
181). 
 
Džengova trgovska flota je povezala in stabilizirala ogromni kitajski trgovski sistem. S kasnejšimi potovanji 
so ustanovili trgovsko postojanko v Malaki, kjer so skladiščili blago. Leta 1411 so s silo pridobili novo 
tržišče na Šri Lanki. Leta 1414 so pluli do Perzijskega zaliva do mesta Hormuz, kjer so zamenjali kitajsko 
svilo in porcelan za dragocene kamne in perzijske preproge. Džengovo peto potovanje leta 1417 ga je 
pripeljalo v Afriko, kjer so se Afričani prestrašili njegovih popolnoma oboroženih ladij. Še enkrat se je vrnil v 
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Afriko leta 1421 in takrat sklenil medsebojno trgovanje. Leta 1431 je s svojo »Floto zakladov« šel na zadnje 
potovanje v Vietnam, Malezijo, Javo, Sumatro, Malako, Šri Lanko, Kalikut in Arabijo. 
 
Vpliv kitajske ekonomije na svet je bil takrat na vrhuncu. Cesarjev imperij se je raztezal od Koreje in 
Japonske do JV Azije, Indije in celo do V Afrike. 
 
Leta 1424 je prišlo do dolgega obdobja politične nestabilnosti. Kitajska oblast je padla v roke mlajših 
cesarjev. Leta 1449 je cesar dinastije Ming ukinil vse ladjedelnice in »Floto zakladov«. Kitajci so začeli 
izgubljati svojo prednost v pomorski tehnologiji pred Zahodom. Denarna valuta dinastije Ming je propadla 
skupaj z visoko inflacijo, ki jo je takrat doživela Kitajska.  
 
Stvari, zaradi katerih je Kitajska postala svetovna velesila srednjega veka (kot so odobritev trgovskih 
podjetij, odprti, pošteni odnosi in tolerantnost do tujih trgovcev, ogromna in prodorna pomorska ekspanzija 
in pospeševanje prekomorske trgovine), so postale predmet kritike (Abu-Lughod, 1989, str. 346).  
 
4. NOVI VEK 
 
4.1 DOBA POOBLAŠČENEGA TRGOVSKEGA PODJETJA – PRVA GLOBALNA EKONOMIJA 
 
V letu 1500 je civilizacija stala na pragu moderne dobe. Umiku Kitajske iz pomorske prevlade je sledil vstop 
Portugalcev, Nizozemcev, Francozov in Angležev v azijske vode. Španske ladje so preplule Atlantik in z 
odkritjem Novega sveta je bila dana možnost razvoja prve prave globalne ekonomije (glej priloga: 
zemljevid 8). 
 
Začela se je nova era vodenega trgovanja. Novost je prišla v obliki pooblaščenih delniških družb, pol 
privatnih in pol javnih podjetij, katerim so kralji dopuščali monopolno moč. Iz te oblike podjetij so nastala 
prva moderna multinacionalna podjetja in strokovne poslovne šole (Moore, Lewis, 2000, str. 184). 
 
4.1.1 Benečani – začetniki globalizacije 
 
Prva globalna ekonomija se je začela razvijati iz dolgoletnega rivalstva med Genovo in Benetkami. Po letu 
1450 je Evropa nasledila vrsto trgovskih poslovnih metod, od knjigovodstva do zavarovalnih polic. Do leta 
1500 je zamrl fevdalizem in ekonomija se je transformirala iz srednjeveške menjave blaga, pogojene z 
navadami in uporabno vrednostjo, v tržno cenitev blaga na podlagi pogajanja med trgovci. 
 
Beneški imperij je naznanil pomorski kapitalizem prve globalne ekonomije. Beneška ekonomija se je 
raztezala vse od Nemčije in Anglije na severu Evrope do Levanta na vzhodnem Mediteranu, ki je povezal 
muslimanske trgovske poti do Indijskega oceana, saharske Afrike, Perzijskega zaliva, od koder so dobivali 
začimbe, zdravila in svilo. Benetke so se znale zelo dobro zaščititi pred tujimi trgovci. Tuji trgovci so se 
morali omejiti na svoje trgovske četrti. V 15. stol. so Benečani vpeljali strategijo vodene trgovine, kljub temu 
da je bila sestavljena iz družabnikov in ne trgovskih pomorščakov. Ves uvoz in izvoz se je odvijali v 
beneških vodah. 
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Portugalska, Španija in Nizozemska so si močno prizadevale, da bi preprečile beneški monopol s svojo 
verzijo pomorske podjetnosti. Inovativni načini bojevanja, investiranja in trgovanja so pomagali odpraviti 
neenakosti z Benetkami. Večina evropskih mest ob Atlantiku je v 15. stol. najemala italijanske pomorščake 
in trgovce. Španci so najeli Krištofa Kolumba in Ameriga Vespuccija, Anglija je najela Giovannija Cabotta in 
njegovega sina Sebastiana, Francija pa Giovannija da Verazzano (Moore, Lewis, 2000, str. 187). 
 
4.1.2 Portugalski kolonialni imperij 
 
Portugalci so najhitreje prevzeli italijanske tržne navade. Leta 1418 se je na pot proti Indiji podala prva 
večja portugalska odprava. Nove karavele so bile trojambornice, imele so trikotna jadra, krmila, kompase in 
najboljše pomorske karte, ki so jih lahko izdelali v Italiji (Moore, Lewis, 2000, str. 187). 
 
 Portugalska karavela se je pomikala proti jugu in leta 1436 priplula do mesta Rio de Oro, leta 1446 do 
Zelenega rta, leta 1460 do Sierre Leone, leta 1481 do Gold Coast (Zlate obale), leta 1482 do Konga in leta 
1488 do Rta dobrega upanja. Leta 1497 je Vasco da Gama obplul Rt dobrega upanja, prišel do 
Mozambika, Madagaskarja in Malindov v vzhodni Afriki, nato pa plul naprej do mesta Kalikut v Indiji, ki je bil 
tradicionalno kitajsko trgovsko pristanišče. S tem so Portugalci odprli neposredno pomorsko pot iz Evrope v 
Indijo (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 96). 
 
Evropska trgovina, ki je dve tisočletji dominirala na Mediteranu, se je preselila na Atlantik. Portugalska si je 
odprla direktno pomorsko pot do Azije in prevzela trgovino z začimbami iz beneških rok. Trgovska 
prevlada, ki so jo imeli Italijani, je bila obsojena na propad. Portugalska se je trgovsko zelo uveljavila med 
indijskimi, kitajskimi, indonezijskimi in ostalimi trgovci na območju Indijskega oceana. Portugalska si je na 
Vzhodu, okoli osrednjega pristanišča Goe, ustvarila mrežo trgovskih krajev, ki se je raztezala od Indije čez 
JV Azijo do postojank Kitajske in Japonske in zajemala tudi Indonezijo s Poprovimi otoki – Moluki (Moore, 
Lewis, 2000, str. 187). Trgovina z Vzhodom je prinašala v deželo veliko bogastvo. Lizbona se je razvila v 
prvo pristanišče na svetu kot osrednje prekladališče blaga z Orienta. V Evropi so povpraševali zlasti po 
svili, porcelanu in začimbah. Trgovina z začimbami je prinašala največ dobička. Dežela je bila poslej 
odvisna od svojega uvoza oz. trgovskih dobičkov, dobljenih pri uvažanju (Svetovna zgodovina, 1976, str. 
420). 
 
Dve leti po tem, ko je da Gama pristal v Kalikutu, je Portugalca Cabrala na plovbi v Indijo zaneslo predaleč 
na zahod in je pri tej priložnosti odkril Brazilijo (leta 1500), ki je postala portugalska kolonija. Trgovski 
monopol, politično upravo in zakonodajo je imela za vse kolonije krona v Lizboni (Svetovna zgodovina, 
1976, str. 420). 
 
4.1.3 Španski kolonialni imperij 
 
Špansko pomorsko osvajanje je bilo bolj bojevito. Da bi obšel beneško pomorsko kontrolo, je Kolumb 
zaplul v Atlantski ocean. Na pot se je podal, da bi našel pot do vzhodne Indije. Ta podvig se je končal z 
odkritjem Amerike. 
 
 Za kastilski kraljevski par je vzel v posest enega izmed Bahamskih otokov, kasneje pa je njegovo ladjevje 
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odkrilo še Kubo in Haiti. Kolumb je vodil še tri ekspedicije v Ameriko. Že druga, poleti 1493, je bila obsežno 
državno podjetje (Svetovna zgodovina, 1976, str. 358). Kraljevski par je v Ameriko pošiljal ljudi s 
semenjem, z domačimi živalmi in z orožjem. Kolumb je odkril tudi Mehiko in Peru, ki sta bila bogata z 
rudniki zlata in srebra. Do leta 1600 je Španija vladala že celotni zahodni hemisferi. Španska osvajanja so 
prinesla prvo pravo globalno ekonomijo. 
 
Množica brutalnih španskih osvajalcev je v iskanju legendarnega El Dorada preprečila hiter razvoj 
civilizacije v Južni Ameriki. Aztekom in Inkom so Španci zaplenili rudnike zlata in srebra, ki so ga kasneje 
izvažali v Španijo. To osvajanje je spremenilo tako globalno ekologijo kot tudi globalno ekonomijo (Moore, 
Lewis, 2000, str. 189). 
 
Monopolizacija trgovine je imela dosti slabosti. Ameriške kolonije se gospodarsko niso mogle razvijati tako, 
kot bi ustrezalo njihovim lastnim koristim, prav tako jim kraljeva vlada ni dovoljevala samoupravljanja niti v 
kakem skromnem okviru. Pa vendar so bili dosežki kolonizatorjev velikanski. Španija je Ameriko 
gospodarsko spojila s seboj; Latinski Ameriki je dala značilnosti svoje civilizacije. Svojim posestim v Novem 
Svetu je dala enoten jezik, upravo in pravosodje (Svetovna zgodovina, 1976, str. 421). 
 
4.1.4 Nizozemski kolonialni imperij – »nizozemska Vzhodnoindijska družba« 
 
Nizozemci so imeli prevladujoč položaj v evropski notranji trgovini. Nizozemska je bila država, ki je bila bolj 
tržno usmerjena kot katerakoli država v Evropi. Med vojskovanjem s Španijo (1567-1648) so  nizozemski 
vojščaki napadli galeje, ki so bile namenjene v Lizbono in Goo (Svetovna zgodovina, 1976, str. 421). 
Admirali nizozemskih galej so postavili baze pri Rtu dobrega upanja, v Surinamu, Molukih (Poprovi otoki), 
na Javi, v New Yorku in Braziliji. Nizozemska trgovina je bila skoncentrirana predvsem na vzhodno indijske 
dežele in Indijski ocean (Moore, Lewis, 2000, str. 191). Tako so postali glavni dediči Portugalcev na 
Daljnem vzhodu. Nizozemska Vzhodnoindijska  družba, ustanovljena  leta 1602, je bila eno prvih 
multinacionalnih podjetij, ki jo lahko primerjamo z modernimi podjetji. 
 
Vodstvo Nizozemske (Združenih provinc) je sicer podpiralo podjetja nizozemskih pomorščakov in trgovcev, 
država pa se uradno ni vmešavala v kolonialne trgovske zadeve. Številne vzhodnoindijske družbe, ki so 
nastale na Nizozemskem in tekmovale med seboj, so združili v »nizozemsko Vzhodnoindijsko družbo«. Ta 
je bila organizirana federativno, glavni delež je imelo mesto Amsterdam, manjše deleže pa nekatere 
severne nizozemske province. Združene province so dale družbi privilegij trgovskega monopola za Indijski 
in Tihi ocean. Družba je tam zastopala pravice politične oblasti (oboroževala je ladje, zbirala vojake, 
postavljala utrdbe, sklepala pogodbe s tujimi državami). Družba kot celota pa je bila navezana na vodstvo 
Združenih provinc; te so imenovale generalne guvernerje, njim so prisegli njeni uradniki in častniki. 
 
Nizozemci so svojim posestim vladali posredno na dva načina: prvič s tem, da so izvajanje oblasti puščali 
Vzhodnoindijski družbi; in drugič, ta družba je pod svojo vrhovno oblastjo dajala prednost samoupravi pod  
domačimi vladarji in jim puščala načine vladanja, kot so bili tam običajni.  
 
Po ustanovitvi leta 1602 je družba sklenila vrsto pogodb z indonezijskimi vladarji, vsakokrat pa je šlo za 
pravico, da sme samo družba trgovati z določenimi artikli (specifična prednost lastništva). Ti dogovori so 
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indonezijskim partnerjem prepovedali sklepati zveze z drugimi evropskimi državami ali trgovati z njimi. Tako 
so Nizozemci drugo za drugim prevzeli Portugalcem njihova oporišča.  Središče tega trgovskega imperija je 
bila Batavija (Džakarta) na Javi. Od tem so pošiljali blago iz Vzhodne Indije z ladjami v Evropo (Svetovna 
zgodovina, 1976, str. 421). 
 
Družba pa se ni držala načela, da ne bo osvajala ozemlja. Osvojili so kar nekaj Moluških otokov, da jih ne 
bi zasedli Angleži,  ter Cejlon in se polastili donosnega trgovanja s cimetom. Da bi si zagotovili svoj 
monopol in ohranili visoke cene, so Nizozemci v rednih presledkih uničevali dragocene gozdove dišavnih 
dreves. Za izvoz so ohranili le del teh gozdov, ki so bili pod strogim nadzorom. 
 
Nizozemska Vzhodnoindijska družba je dosegla vrhunec pod vodstvom Johannesa Maetsuykerja, ki je bil 
generalni guverner med leti 1653-1678. Pismo guvernerja Maetsuykerja iz l. 1673 nakazuje, da je bila 
medpristaniška trgovina veliko bolj uspešna kot trgovina z domovino. Kmalu je nizozemska 
Vzhodnoindijska družba začela poslovati z izgubo, leta 1678 pa se je soočila s premočjo angleške 
Vzhodnoindijske družbe. Povpraševanje po začimbah je prvič po več stoletjih močno upadlo. Sama 
globalna ekonomija se je preusmerila na druge proizvode (Moore, Lewis, 2000, str. 192-194). Nizozemci so 
preizkusili svojo srečo tudi na področju trgovine s tekstilom, saj je bila to njihova prvotna dejavnost, vendar 
so jih tudi na tem področju popolnoma izrinili Angleži, ki so kontrolirali kitajski tekstilni trg. 
 
Nizozemska Vzhodnoindijska družba je dokončno propadla l. 1799, ko so Angleži zaplenili nizozemska 
posestva v Indiji in J Afriki. 
 
4.1.5 Angleški kolonialni imperij – »angleška Vzhodnoindijska družba« 
 
V Aziji je Anglija postala največji konkurent Nizozemski. »Angleška Vzhodnoindijaka družba«, ustanovljena 
l. 1600, je skušala omajati portugalski monopol v Aziji. Ker pa so Nizozemci Angležem zapirali celotni 
indonezijski prostor, se je morala angleška trgovska družba omejiti na prednjo Indijo. Tam je ustanavljala 
trgovske postojanke in sklepala, po nizozemskem zgledu, pogodbe z domačimi vladarji. Na začetku se je 
angleška družba zadovoljila s tremi utrjenimi naselbinami: Bombajem, Madrasom in Kalkuto. Od tam je 
obvladovala svoje manjše postojanke na Malabarskem in Koromandolskem obrežju ter v Bengaliji 
(Svetovna zgodovina, 1976, str. 425). 
 
Angleška lokacijska prednost, ki si jo je družba pridobila z lastno postojanko v Kantonu, je spodrinila 
Nizozemce iz tekstilne industrije. Ko pa je l. 1736 angleška Vzhodnoindijska družba postavila trgovino na 
Sumatri, si je pridobila tudi večinski delež nizozemskega trga s poprom. 
 
Angleška Vzhodnoindijska družba je bila ena izmed prvih delniških družb, poleg ostalih Vzhodnoindijskih 
družb. Družba je pripeljala poslovneže v kontakt z državniki v času, ko je morala vojska braniti investirani 
denar v tujini. Ta sinergija je pospešila trgovanje, medtem ko je svet vstopal v dobo trgovske in 
komercialne ekspanzije. 
 
Angleško Vzhodnoindijsko družbo je vodil londonski zbor guvernerjev, ki so jih imenovali delničarji. Izvajali 
so poslovno strategijo, ki je bila usmerjena k decentralizaciji in učinkovitosti. Družba je upravljala skoraj 
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celotno indijsko ozemlje, kjer je imela zaposlenih več kot 1000 predstavnikov  (Moore, Lewis, 2000, str. 
184-197). 
 
Družba je bila najbolj uspešna pod vodstvom guvernerja Roberta Clivea, ki je v velikem slogu osvajal 
vzhodnoindijsko ozemlje. Bil je predstavnik angleške trgovske družbe v Madrasu, kjer se je povzpel do 
generala. Leta 1751 je zavzel Arcot in si do l. 1754 polastil jugovzhodni del polotoka. Clive je l. 1756 
zagotovil premoč angleške vojaške sile, l. 1757 je dobil nazaj Kalkuto in pri Plasseju porazil Navaba, 
podkralja velikega Mogula, ki je diktatorsko vladal v Bengaliji. S tem je postala angleška Vzhodnoindijska 
družba gospodarica Bengalije. Clive je ustanovil šolo za management v Kalkuti in akademijo v Angliji. Ta 
akademija je bila prva moderna poslovna šola. Učenci so si pridobili znanja iz računovodstva, poslovnih 
financ, politične ekonomije. Diplomiranci so se nato pridružili družbi v Indiji ali angleški vojski. Družba je 
tako postala prvo mednarodno podjetje, ki je ustvarilo učene delavce (Svetovna zgodovina, 1976, str. 425-
426). 
 
Konkurenca ni počivala. Angleška Vzhodnoindijska družba je izgubila svoj monopol nad trgovino l. 1813, ko 
je bila prisiljena soočiti se s tržnimi silami. Leta 1832 je izgubila monopol v Kantonu, ko so bile družbi 
preprečene vsakršne trgovske operacije. Deficit je pomenil, da družba ni mogla več vladati v Indiji. Po 
uporu l. 1857 je britanska vlada prevzela direktno vladavino nad Indijo. Kljub temu je družba l. 1874 
prenehala poslovati. 
 
Če pogledamo nazaj, vidimo, da so bile Vzhodnoindijske družbe prve žrtve spreminjajoče se tržne 
dinamike v resničnem globalnem svetu. Anglija sredi 19. stol. zopet stopi v ospredje svetovne ekonomije 
(Moore, Lewis, 2000, str. 198-199). 
 
4.2 ANGLEŠKA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA (1800-1931) 
 
Druga globalna ekonomija se je pričela s telegrafom  l. 1844 in končala s padcem angleškega funta l. 1931. 
Druga globalna ekonomija je bila priča vzpona globalnih imperijev, hitremu razvoju komunikacij, svobodni 
trgovini in novim mednarodnim oblikam poslovnega managementa. Ta nova ekonomija je bila tako 
industrijska kot tudi kmetijska (Moore, Lewis, 2000, str. 202). 
 
4.2.1 Zakaj se je industrijska revolucija zgodila prav v Angliji? (glej priloga: zemljevid 9)  
 
Na družbeno-kulturnem področju so rojstvo industrije vsekakor spodbudili anglosaška miselnost, 
naklonjenost podjetništvu, razširjeno izobraževanje in dejstvo, da ni bilo nepremostljivih družbenih ovir. 
Politične institucije so novim industrijalcem dovolile, da javno izražajo svoje zahteve (Veliki atlas svetovne 
zgodovine, 1999, str. 128).  
 
Britanija je bila ustavna izjema v poslovnem svetu, ki jo je obkrožal. Bank of England, stabilna valuta in 
organiziran trg kapitala so preskrbeli kredit, ki je financiral britanski vzpon h globalni velesili. Vlada in 
poslovna kultura sta spodbudili rast trga kapitala, transportne infrastrukture in deregulativen, podjetniški in 
individualni pristop k poslovni organizaciji. 
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London je bil že takrat privlačen za evropske poslovne trge. Anglija se je osvobodila možne regulacijske 
politike vlade, kopenskih vojn in kreditov, tako da so lahko kapital uporabljali za investicije v infrastrukturo, 
predvsem za carinske cestne prehode in kanale, ki so bili vitalnega pomena za razcvet industrije. Skoraj vsi 
angleški trgi so bili kmalu povezani s kanali, rekami ali pristanišči (Cameron, 1993, str. 172). 
 
Angleška industrijska revolucija je leta 1750 predstavljala prelomnico v svetovni ekonomski zgodovini. 
Posel ni bil več omejen na majhno skupino ljudi, niti inovacije niso bile namenjene samo eni  industrijski 
panogi. Inovacije so predstavljale najsodobnješo tehnologijo tistega časa. Parne stroje so začeli uporabljati 
najprej v rudnikih, potem v tovarnah, kasneje pri lokomotivah in parnikih. Industrijska revolucija je bila s 
pomočjo domačih naravnih virov in vse več tovarn v polnem zagonu. Leta 1712 je Newcomen izumil batni 
stroj, ki je izsuševal rudnike in poganjal vodna kolesa. Vendar pa je v letih med 1770 in 1780 James Watt 
izpopolnil ročično gonilo, ki je izmenično vzdolžno gibanje bata spreminjalo v stalno vrtenje. Britanija je tako 
popeljala Evropo v prvo industrijsko revolucijo (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 129). 
 
Wattov stroj so hitro začeli uporabljati v tekstilni industriji. S porastom bombažnih tkalnic je prišlo tudi do  
revolucije v trgovini. Anglija je bila vodeča tudi v težki industriji (Moore, Lewis, 2000, str. 206). 
 
4.2.2 Doba hitrega prevoza in komunikacij 
 
Po zaslugi tehničnih inovacij, sprva v predilstvu in pozneje v tkalstvu, je bombažna industrija utrla pot 
transformaciji v Angliji. Angleži so dobili popoln monopol v bombažni industriji, ko sta se odprla nova tuja 
trga v Latinski Ameriki in Indiji. Od začetka do sredine 19. stol. sta se razvila železarska industrija in 
premogovništvo. Začele so rasti prve velike livarne, železarne in jeklarne z velikimi talilnimi pečmi.  
 
Leta 1825 je George Stephenson izumil lokomotivo, za katero je uporabil Wattov parni stroj. Ko jo je leta 
1829  izpopolnil, so zgradili železniške proge za javni promet. Prvo so leta 1830 speljali med Liverpoolom 
in Manchestrom. Navdušenju za to mojstrovino so se pridružili tudi finančni interesi, saj se stara prevozna 
sredstva niso mogla meriti z železnico. Izum železnice je predstavljal znanstvene, tehnične in proizvodne 
dosežke industrijske revolucije. Bil je velikega pomena za družbo, saj je olajšal prevoz ljudi in blaga. Z 
industrijsko revolucijo se je začel čas hitrega prevoza (Veliki atlas svetovne zgodovine, 1999, str. 129). 
 
Amerika je seveda sledila Angliji. Železnica je povezala državi in novi, hitri parniki so kontinenta še 
približali. Prav tako pomembna je bila iznajdba telegrafa, ki je angleškim trgovcem omogočil direktno 
komunikacijo z bančniki in ostalimi posredniki v Evropi, Ameriki ali celo v Aziji. Tako je bilo poslovanje 
mednarodnih podjetij zelo olajšano. 
 
V 19. stol. je bil pretok kapitala in ljudi med kontinenti zelo velik. Anglija je bila vodilna tako na področju 
proizvodnje, trgovine, pomorstva kot tudi na področju prekomorske kolonizacije. Angleški imperij je obsegal  
Indijo, Burmo, Malajo, Vzhodno in Zahodno Afriko, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, Hong Kong in 
množico otokov. V ekonomskem smislu je imela Anglija pod kontrolo tudi Latinsko Ameriko in Kitajsko. 
Lahko rečemo, da je bilo to obdobje obdobje angleške globalne ekonomije, ko se prvič pojavi tudi globalni 
ekonomski cikel.  
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Kot posledica globalnega ekonomskega cikla in komunikacije se je pojavila medsebojna odvisnost. To je 
pomenilo, da se je vsak nenaden napredek ali padec v angleškem gospodarstvu razširil po svetu v zelo 
kratkem času (Moore, Lewis, 2000, str. 209-211). 
 
Med leti 1890 in 1915 je Anglija na veliko investirala v Latinsko Ameriko. Raziskava profesorja Jonesa 
Geoffreya kaže na to, da je bilo 40 % investicij takih, ki so vključevale pridobitev lastništva in upravljanje 
tujih finančnih transakcij, kar je zelo pomembno pri modernih multinacionalnih podjetjih (Moore, Lewis, 
2000, str. 212-213). 
 
Po besedah profesorice Mire Wilkins je bilo »pozno 19. in zgodnje 20. stol. prvo obdobje v svetovni 
zgodovini, ko je bilo zaradi transporta in komunikacijskih inovacij mogoče imeti pomembno poslovno 
koordinacijo, nadzor in vpliv na razdalje in meje« (Multinational Enterprise in Historical Perspective, 1989, 
str. 56). 
 
4.2.3 Nastanek neodvisnega (»free-standing company«) podjetja 
 
Anglija je bila največji mednarodni investitor v drugi globalni ekonomiji do njene »smrti« l. 1930. Angleški 
emigranti so ustanavljali neodvisna, majhna multinacionalna podjetja, v Aziji in po celem angleškem 
imperiju. Za ta podjetja je bilo značilno, da niso imela glavnega sedeža v Angliji. Neodvisna angleška 
podjetja so bila na začetku zelo majhna, pogosto so imela le upravo, tajništvo in lastništvo le nad enim 
rudnikom ali naftnim poljem.  
 
Najbolj prodoren razvoj neodvisnih podjetij se je zgodil po l. 1860. Po podpisu pogodbe med Anglijo in 
Francijo o prosti trgovini so se podjetja pričela diverzificirati. S to trgovinsko pogodbo je Francija tega leta 
začela zniževati svoje industrijske carine. Ker je bilo s pogodbo sprejeto prednostno določilo, ki je Angliji 
zagotavljalo uživanje nižjih carin, se je odprl svobodni trgovini ves kontinent (Svetovna zgodovina, 1976, 
str. 500). 
 
Neodvisna podjetja, ki so trgovala s premogom, železom, zlatom, čajem, kavčukom in nafto, so ustvarila 
trgovsko mrežo, ki je vključevala Kalkuto, Bombaj, Madras, Burmo, Perzijo, Malajo, Borneo, Javo, Siam, 
Japonsko in druge dežele. Medtem ko je ta trgovina predstavljala le majhen del investicij angleškega 
kapitala v Azijo, pa so trgovske hiše na veliko vlagale v postavljanje infrastrukture v vseh angleških 
kolonijah, gospostvih in protektoratih. 
 
Proizvodne multinacionalke, ki so bile večje in so imele glavni sedež v Londonu, so se pojavile med leti 
1880 in 1890. Največje angleške multinacionalke so takrat upravljale že s kar velikim deležem tujih 
neposrednih investicij, bile so najbolj vsestranske, saj so investirale v Evropo, Ameriko in Avstralijo (Moore, 
Lewis, 2000, str. 213-215). 
 
Angleži so bili verjetno začetniki novega vala multinacionalnih podjetij, vendar je resnična doba 
multinacionalk prišla v 20. stoletju. 
 



 40 
 

 

Vrsta vzponov in padcev v gospodarstvu med leti 1873 in 1896 je spodbudila protekcionizem v večini 
držav. Protekcionizem je bodril podjetnike, naj se izognejo carinskim pregradam in naj postavijo svoja 
podjetja na tujih tleh. Angleška podjetja so investirala v Evropo in Argentino, ameriška podjetja v Evropo in 
Kanado, ostala evropska podjetja pa so investirala kar v samo Evropo. Svobodna trgovina se je umaknila 
protekcionizmu povsod, razen v Angliji. Angleška industrija se je zelo počasi prilagajala novi tehnologiji in 
ekonomiji, kar pa ni veljalo za glavne konkurente, Nemce in Američane. Tako je angleška prednost v drugi 
globalni ekonomiji  postopoma upadala. 
 
4.3 VZPON PODJETNIŠTVA V AMERIKI (1800-1970) 
 
Kljub javnemu priznavanju svobodnega trga so bili ameriški posli pod kontrolo države, ki jih je zasipala s 
pogodbami. Po besedah Geoffreya Perreta ni bilo ene same pomembne dejavnosti v ameriškem sistemu, 
ki ni izvirala iz vojaške pogodbe (Moore, Lewis, 2000, str. 225). 
 
Ameriški vojaški kapitalizem je zagotovil zmago Unije nad Konfederacijo v državljanski vojni, ki je trajala od 
leta 1861 do 1865. V 60-ih letih 19. stol. se je število ameriških proizvodnih podjetij povečalo za 80 
odstotkov. Amerika se je še hitreje razvijala po letu 1865 in postala največja  svetovna sila v zgodovini 
(Perret, 1989, str. 229-230). 
 
Vodilna industrija v tej ekspanziji, ki se je imenovala »zlata doba« - »Gilded Age«, je bila gradnja železnic. 
V Ameriki je bila 1/3 vseh svetovnih železnic. Velike korporacije od vsepovsod so gradile železnice, in leta 
1898 je delež teh korporacij predstavljal kar 60 odstotkov celotne industrije v Ameriki.  Železniški imperij je 
bil neposredno povezan z naftno industrijo in industrijo jekla (Burn, 1961, str. 125). Ko so železnice 
doživele saturacijsko točko (točko zasičenosti), se je ekonomija začela spreminjati. Leta 1859 so odkrili 
nafto, ki je bila vir svetlobe in energije. 
 
Mladi John D. Rockefeller je ustanovil podjetje Standard Oil. Podjetje se je širilo zelo hitro in kmalu je 
odkupilo vse večje rafinerije v Ameriki, kot na primer Ohio, Baltimore, Pittsburgh, Philadelphia in New York. 
Do leta 1899 je podjetje Standard Oil monopoliziralo celotno proizvodnjo nafte v Ameriki. Moč podjetja je 
bila tako zelo velika, da je leta 1906 predsednik Roosevelt začel anti-trustovsko kampanjo (Brown, 1989, 
str. 257-263). 
 
Poceni teksaška nafta je pomagala proizvajalcu avtomobilov, Henryju Fordu, izdelati avto za množično 
uporabo. Ford je organiziral svoje podjetje tako, da je ocenil delo vsakega zaposlenega na podlagi norme. 
Izdelali so maksimalno število avtov z najmanjšo količino potrebnih resursov in v najkrajšem možnem času. 
Ford je v letu 1914 v svojo proizvodnjo uvedel proces tekočega traku, ki je zmanjšal potreben čas za 
izdelavo enega avta s 13 ur na eno uro in pol. Za Forda je postala kvantiteta kvaliteta (Multinational 
Enterprise in Historical Perspective, 1989, str. 105).  
 
Povojno obdobje je bilo za Američane čas intenzivnega dela,  družbene blaginje, ki jo je zagotavljala trdna 
ekonomija in čas preseljevanja iz mest na podeželje. Vlada je zgradila veliko vejo avtocest, ki je bila 
namenjena veliki avtomobilski kulturi, ki je takrat vladala v Ameriki. 
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Z vstopom Amerike v 2. svetovno vojno se je proces masovne proizvodnje samo še pospešil. Vsa največja 
ameriška podjetja (Ford, GM, IBM, …) so masovno proizvajala vojaško opremo, predvsem prevozna 
sredstva (Moore, Lewis, 2000, str. 234). 
 
Vsa velika podjetja so zapustila mesta z visokimi davčnimi stopnjami in visokimi stroški dela in se preselila 
v poslovno privlačnejše predele južnih držav Amerike (Kalifornija, Arizona, Colorado, Utah, …). V obdobju 
med leti 1952-1962 je bil dohodek teh držav  večji za 20 %, predvsem zaradi potrošnje državne obrambe, 
ki se je med vietnamsko vojno še povečala. Vlada je v tem obdobju  na veliko investirala v razvoj programa 
vesoljskih in zračnih plovil. 
 
Na ta način se je prerokba predsednika Eisenhowerja o vojaško industrijski proizvodnji izpolnila. Največjih 
deset podjetij, ki so imela pogodbe z državno obrambo (Lockheed, General Dynamics, General Electric, 
AT&T, McDonnell-Douglas, United Aircraft, North American Rockwell, Grumman, Litton and Hughes 
Aircraft), se je osredotočilo predvsem na Jug in Jugozahod Amerike. Tako se je glavna veja ameriškega 
»businessa« vse bolj prilagajala vladnim potrebam (Sampson, 1995, str. 94-100).  
 
Za obdobje vzpona podjetništva v Ameriki je značilen kapitalizem, ki je bil trdno povezan z vlado. Po 
besedah zgodovinarja Williama Bermana bi lahko ta pojav opisali kot regulativni kapitalizem. Ameriško 
podjetništvo je imelo bolj značaj upravljalnega kot podjetniškega imidža (Lewis, Moore, 2000, str. 237-239). 
 
4.4 NAJVEČJI AMERIŠKI KONKURENTI V 2. GLOBALNI EKONOMIJI 
 
Ameriški in angleški ekonomski sistem sta preživela propad druge globalne ekonomije, gospodarsko krizo 
30-ih let. Ta depresija je bila ena zadnjih posledic 1. svetovne vojne, ki je zelo prizadela anglo-ameriško 
moč v drugi globalni ekonomiji. Drugi faktor, ki je vplival na anglo-ameriško povezavo, pa je bila stalna 
konkurenca iz Evrope in Azije. Dva največja konkurenta sta bila Nemčija in Japonska.  
 
4.4.1  Nemški kapitalizem 
 
V nekaterih nemških državah se je industrializacija začela že leta 1840. Preživetje in vzpon nemške 
industrije je bilo odvisno  od njihove industrije same in posameznih podjetnikov. Nemci so se opirali 
predvsem na teorijo Friedricha Lista, ki pravi, da je narod naravna enota družbe, ki meri uspeh s 
proizvodnjo v nemških tovarnah in ne z nakupi v tujini. Značilno za nemška podjetja je bilo vajenstvo, 
tradicija specializiranega izobraževanja za določeno stroko, kar je omogočilo naprednim industrijam 
pridobiti kvalificirano delovno silo za novo dobo, kjer so prevladovali električni izdelki in profesionalni 
management (Moore, Lewis, 2000, str. 243-244). 
 
4.4.2  Krupp 
 
Podjetje Krupp je bilo ustanovljeno v začetku 19. stol. in je poosebljalo tradicijo železarske obrti v Nemčiji. 
Ko so nemške države uvedle prostocarinske cone (Zollverein) leta 1834, je podjetje začelo iskati tržne 
priložnosti v Bavarski, Saksoniji in Berlinu. Pravi začetek za podjetje Krupp in nasploh nemško industrijo je 
prišel v 50-ih letih 19. stol. Takrat so začeli graditi železnice, ki so povezovale nemške države. Podjetje 
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Krupp je dobavljalo jeklo za izdelavo lokomotiv, vagonov in železnic, ki so potekale od Berlina do Bavarske. 
Nato je podjetje začelo vlagati v vojno opremo. Leta 1893 je Krupp začel izdelovati posebej kaljeno in proti 
granatam zelo odporno jeklo, za katero je dal svojim konkurentom licenco proti visoki odškodnini. Leta 
1897 so tako vse britanske jeklarne uporabljale Kruppovo jeklo. V začetku 20. stol. se je okrepila tekma v 
oboroževanju vojnih ladij in tudi tukaj je bilo podjetje Krupp eden največjih konkurentov (Sampson, 1978, 
str. 72-73). 
 
4.4.3 Siemens, AEG 
 
Po ocenah je imela nemška elektrotehnična industrija v letu 1913 46 odstotni delež v svetovni proizvodnji, 
sledili sta ji Britanija z 22 odstotnim in Amerika s 16 odstotnim deležem (Hertner, 1986, str. 145). 
 
Podjetje Siemens & Halske je bilo ustanovljeno 1847 v Berlinu, kot trgovina s telegrafsko opremo. Kmalu 
za tem so ustanovili podružnici v Rusiji in Angliji in šele leta 1879 odprli podružnico na Dunaju.  
 
Podjetje Simens s svojimi podružnicami in podjetje Societe alsacienne de constructions mecaniques sta 
leta 1889 ustanovili združeno podjetje, ki naj bi proizvajalo elektromaterial za Francijo. Kmalu je Siemens 
zapustil to podjetje in se združil s podjetjem Schuckert. Čeprav se  je podjetje Siemens širilo tako doma kot 
v tujini, je bilo dokaj previdno v svojem razvoju. 
 
Njegov glavni konkurent, AEG (Algemeine Elektrizitaets-Gesellschaft), pa je v teh letih izbral bolj dinamično 
politiko. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1883 kot licenčno podjetje podjetja Edison. Podjetje je bilo v prvih 
desetletjih obstoja tehnično in finančno odvisno od podjetja Siemens, pa tudi od mnogih bank, predvsem 
od Deutsche Bank. Leta 1887 je AEG postal neodvisen od podjetja Edison in šele leta 1894 popolnoma 
neodvisen od Siemensa, glavnega konkurenta. 
 
Na začetku delovanja se je AEG ukvarjal z elektrifikacijo Berlina. V Nemčiji je podjetje ustanovilo prve tri 
podružnice, leta 1900 pa je imel AEG že 42  lokalnih podružnic, 37 podružnic v Evropi in 38 podružnic na 
ostalih celinah. 
 
Nemška elektrotehnična industrija je bila po letu 1903 okarakterizirana kot duopol, kjer sta Siemens in AEG 
prevladovala na tržišču. Pred 1. svetovno vojno sta AEG in Siemens prevzela vrsto majhnih podjetij. Po 
koncu 1. svetovne vojne se je dostop na mednarodne trge kapitala končal, kar je povzročilo izgubo 
pomembnega dela nemških direktnih investicij v tujini (Hertner, 1986, str. 147-152). 
 
4.4.4  Obdobje nacizma 
 
Med 2. svetovno vojno so bile ključ strategije  nemških podjetij direktne investicije v okupirane dežele. 
Podjetja so bila ekonomsko odvisna od interesov Reicha. Reich je dal še posebno prednost podjetjem, ki 
so se ukvarjala s kemično industrijo. Najbolj uspešno privatno podjetje, ki je delovalo kot multinacionalka, je 
bilo IG Farben. Med vojno je IG Farben prevzel mnoga kemična podjetja v okupirani Evropi. Ustanovili so 7 
novih podružnic, da bi zadovoljili vedno večje povpraševanje nemške vojske po osnovnih kemikalijah 
(Overy, 1986, str. 314-315). 



 43 
 

 

Domet in karakter multinacionalnih podjetij v okupirani Evropi je bil v vseh pogledih odvisen od vloge 
nemške države. 
 
4.4.5 Nemško povojno obdobje 
 
Dvajset let po popolnem opustošenju v 2. svetovni vojni je Nemčija postala tretja največja trgovska sila na 
svetu. Daimler – Benz, Siemens in Volkswagen so bila tri vodeča podjetja. Vendar pa v Nemčiji ni 
prevladovala ena sama industrija. Po besedah Michaela Porterja: »Nemčija ni dominantna v kakšni veliki 
industriji, je pa močna v mnogih industrijah«.  
 
Večina nemških investicij gre v EU. Pomemben je vzpon nemških »Euro podjetij«, ki so bila močna 
konkurenca tako japonskim kot tudi ameriškim podjetjem (Moore, Lewis, 2000, str. 247-248). 
 
4.4.6 Japonsko podjetništvo 19. stoletja 
 
Sredi 19. stoletja se je Japonska soočila z agresivno, predvsem svobodno trgovinsko politiko anglo-
saksonskega kapitalizma, ki si je na silo poskušala pridobiti tržišče. Mladi japonski cesar Meiji je na to 
odgovoril tako, da se je posvetil analiziranju zahodnih ekspertov in tako branil japonske vrednote. Največja 
japonska vrednota je bila intelektualna lastnina.  
 
Proti koncu 19. stol., ko so ustanovili univerzo za managerje, so izobrazili številne sposobne podjetnike. 
Eden izmed njih je bil tudi Iwasaki Yataro, ki je vložil celotno premoženje samurajskega klana Todo v svoje 
NYK podjetje, katero se je kmalu razvilo v velikana – podjetje Mitsubishi. Iwasaki se je podal v ekonomsko 
vojno v pravem samurajskem stilu. Tako je zrasel ogromen pacifiški trgovski koncern. Japonski bojevniški 
kapitalizem je imel pomorski navdih. Po koncu vojne s Kitajsko (1895) je cesar odobril podjetju Mitsubishi 
privilegije popolnega trgovskega monopola.  
 
Zbiranje inteligence v podjetju je bilo bistvo združenega podjetja. Združevanja med različnimi podjetji ter 
med podjetji in vlado so postala ključ japonske poslovne strategije (Moore, Lewis, 2000, str. 251-252). 
 
4.4.7 Japonski kolektivizem 
 
Harmonija je cilj vsakega Japonca. Japonci pravijo, da je vodenje poslov enako pomembno kot poslovni 
rezultat, kjer vsi delajo skupaj in si prizadevajo delo tudi izboljšati. Za njih je življenje sestavljeno iz tisoč 
pravil, ki dominirajo v njihovih življenjih tako zunaj kot tudi znotraj pisarn (Moore, Lewis, 2000, str. 253). 
 
Podjetniški izobraževalni programi omejujejo spanje in nalagajo težke fizične aktivnosti, jim vcepijo 
disciplino, vdanost podjetju in pozitivno notranje razpoloženje. Te surove treninge in izobraževanje začnejo 
izvajati že v rani mladosti. 
 
Mitsui, Mitsubishi in drugi veliki karteli so bili družinska podjetja, vendar so po 2. svetovni vojni postali 
državna podjetja. Velike odločitve in razvojne programe so v podjetju sprejemale skupine ljudi, prav tako so 
bile nagrade dodeljene skupini in ne posamezniku. Zvestoba podjetju je bolj pomembna kot zakoni in 
formalni poslovni sporazumi (Moore, Lewis, 2000, str. 254). 
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Japonski managerji – upravljalci, ki jih je vodilo Ministrstvo za mednarodno trgovino in industrijo (Ministry of 
International Trade and Industry - MITI), so po letu 1945  povečali proizvodnjo  in trgovino. Vedoč, da  
masovna proizvodnja pomeni nacionalno moč, so se uradniki ministrstva (MITI) odločili za razvoj močne 
avtomobilske industrije. Podjetjema Toyota in Nisan so odobrili posojila, odpisali so jima davke in ju 
zavarovali pred uvozom in ostalimi koncesijami. V letu 1950 je Japonska naredila 32 000 avtomobilov, leta 
1970 pa  že 5,3 milijona avtomobilov. Dosegli so 30-40 odstotno rast letno. Leta 1974 je bila Japonska 
glavna izvoznica avtomobilov, leta 1980 pa tudi največja proizvajalka avtomobilov in presegla celo ZDA.  
 
Japonska poslovno–vladna naveza je z uporabo skoraj militaristične strategije pridobivanja in kopičenja 
znanja o proizvodih in tehnoloških novostih pometla s povojno globalno ekonomijo. Japonski je uspelo 
preseči ameriško tekstilno industrijo v 50-ih letih, elektroindustrijo v 60-ih in avtomobilsko industrijo v 70-ih 
in 80-ih letih (Moore, Lewis, 2000, str. 255). 
 
Naslednji japonski cilj je bila proizvodnja računalnikov in elektronskih prevajalnikov. MITI je povečal 
carinsko stopnjo na ameriške računalnike in tako prisilil IBM, Texas Instruments in ostala ameriška 
podjetja, da so dali licenco japonskim podjetjem za svoje  patente, če so hoteli ostati na japonskem tržišču. 
MITI se je pogajal z japonskimi bankami za posojila podjetjem, kot so Hitachi, Fujitsu, Nippon Electric 
Company, Mitsubishi Electric in Oki Electric. Vsa ta podjetja so bila željna voditi japonski boj v 
računalniškem tekmovanju. Podjetja so imela zagotovljen trg, saj je javno podjetje Japan Electric Computer 
Corporation kupilo njihove računalnike in  s tem preprečilo cenovno konkurenco. Tudi ministrstvo (MITI) je 
pomagalo tem podjetjem tako, da so prisilili avtomobilske proizvajalce in proizvajalce jekla v nakup 
japonskih računalnikov. 
 
V letih 1978-1979 so Japonci izdelalovali spominske čipe z močjo 16 K in kmalu so imeli že 40 odstotni 
delež v svetovni prodaji. Kvaliteta mikro čipov je dvignila prodajo in mnoga ameriška podjetja so se odločila 
za  japonske proizvode. Leta 1980 je japonska prevlada postala še bolj očitna, saj so razvili čip z močjo 64 
K. Takrat so postavili ob stran podjetja kot Intel, Motorola in Texas Instruments. Kasneje istega leta je 
Nippon Telephone  Telegraph razvil prvi čip na svetu z močjo 256 K. S prevlado v razvoju čipov so posegli 
tudi v druge industrijske panoge z mikro tehnologijo. 
 
Konec 80-ih je bila Japonska resnično svetovna velesila. Ameriška podjetja, ki so bila žrtve uvoza 
cenejšega japonskega jekla in cenejših avtomobilov, so morala zapreti na tisoče delovnih mest. Mnogo 
japonskih avtomobilov  so proizvajali v Ameriki. Japonske prekomorske investicije so leta 1985 znašale 
24,4 milijarde dolarjev, medtem ko je proizvodnja japonskih multinacionalk v tujini dosegla 240,9 milijarde 
dolarjev. Podružnice japonskih multinacionalk v tujini so zaposlovale kar 800.000 ljudi (Moore, Lewis, 2000, 
str. 256-258). 
 
4.4.8 Umik japonskih podjetij 
 
Zgodilo se je decembra 1989, ko je Nikkei padel s 45000 na 13000. Banke so propadle, čeprav je večino 
bank podpiral vladni denar. Padec japonske borze je strahovito prizadel industrijo. Japonska ekonomija je v 
90-ih letih rasla zelo počasi, med leti 1992-1997 je popolnoma stagnirala. V tem obdobju so ukinili okoli 



 45 
 

 

milijon delovnih mest in zagotovljena redna zaposlitev je postala  stvar preteklosti. Do leta 2000 so ukinili 
še milijon delovnih mest. 
 
Vodilni položaj v mikro industriji je prešel v roke Koreje. Mnoga proizvodna podjetja so sedaj namesto na 
Japonsko investirala v države, kot so Koreja, Tajvan in Amerika (Moore, Lewis, 2000, str. 258-261). 
 
5. TRETJA GLOBALNA EKONOMIJA – GLOBALIZACIJA IN UČINEK LE TE NA  
SVETOVNI TRG 
 
Tretja globalna ekonomija se je pojavila po 2. svetovni vojni, vendar je pokazala svojo pravo obliko šele 
po letu 1989, ko je propadel komunizem. Tretja globalna ekonomija je temeljila predvsem na informacijski 
tehnologiji in kapitalu, vodila jo je Amerika, vendar z različnimi izzivi, ki so prihajali iz Evrope in Azije. 
 
Glavno vodilo tretje globalne ekonomije je bila uvedba in strateško obvladovanje mikro računalnika. 
Začetek te močne industrije odkrivamo že v antiki, ko so Sumerci iznašli abakus in Indijci ničlo. Ničla je 
omogočila binarni sistem (01), katerega še danes uporabljajo za delovanje računalnika (Moore, Lewis, 
2000, str. 264-267). 
 
Med 2. svetovno vojno sta John Presper Eckert in John W. Mauchly naredila prvo napravo za digitalno 
računanje. Ta računalnik je bil ogromen (kot hiša) in se je imenoval ENIAC (Electrical Numerical Integrator 
and Calculator). Izdelavo tega računalnika je sponzorirala ameriška vojska, ker so potrebovali računalniško 
napravo za izpis oziroma prikaz tarč topniškega obstreljevanja. 
 
Leta 1950 je podjetje Remington Rand Corporation kupilo podjetje Eckert-Mauchly Computer Corporation 
in spremenilo ime v Univac of Remington Rand. Izdelali so računalnik z imenom UNIVAC (Universal 
Automatic Computer), ki je pomemben predhodnik današnjega računalnika. UNIVAC je bil prvi komercialni 
računalnik, s katerim so šteli volilne glasove predsedniških volitev. 
 
Po letu 1956 so tranzistorji zamenjali vakuumske cevi in v  60-ih so tranzistorje zamenjali z integriranim 
vezjem, pojavili so se računalniški jeziki kot sta FORTRAN in COBOL. V 70-ih letih je prišlo do velikega 
preskoka. Integrirano vezje so opustili in namesto tega uporabili mikroprocesor, ki so ga iznašli leta 1971. Z 
uporabo mikroprocesorja je bilo omogočeno, da so bile vse funkcije računalnika shranjene na enem 
samem čipu, ki je omogočil izdelavo prvega osebnega računalnika. 
 
Med leti 1975-1977 so poslovneži, takrat še študentje, kot so Bill Gates, Steven Jobs in Steve Wozniak    
izpopolnili prvi računalniški jezik za osebni računalnik. Imenoval se je BASIC. Prvič pa so dopolnili 
računalnik tudi z monitorjem in tipkovnico. Prodaja osebnih računalnikov je skokovito naraščala. Najprej sta 
se na tržišču pojavila  Radio Shack in Apple, ki sta bila vodilna proizvajalca osebnih računalnikov. Leta 
1980 se je IBM postavil s svojim prvim modelom osebnega računalnika. Število osebnih računalnikov se je 
med leti 1981 in 1982 skoraj potrojilo, z 2 milijonov na 5,5 milijona, leta 1991 je bilo to število že 65 
milijonov. Namizni računalniki so se nadalje zmanjšali v prenosne računalnike. Uporaba računalniških 
programov, kot so Word, WordPerfect, Excel in Power Point ter izum CD ROM-a, miške in računalniških 
ikon je omogočila še večjo in lažjo uporabo računalnika (Moore, Lewis, 2000, str. 268). 
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Obdobje interneta se je začelo leta 1969, ko je ameriško Ministrstvo za obrambo povezalo štiri 
univerzitetne računalnike v Kaliforniji in Utahu. Leta 1971 so tej mreži dodali še 12 računalnikov, leta 1991 
je bilo v mreži že 500 000 računalnikov. Leta 1996 je internet obiskalo 8 milijonov ljudi, leta 1998 pa že 43 
milijonov, po predvidevanjih bo leta 2005 že ena milijarda uporabnikov interneta. 
 
Popolna storitev elektronske pošte (e-mail) se je pojavila 1992 leta. V naslednjih letih je bilo vedno več 
komercialnih ponudnikov teh storitev, kot so America On-line, Prodigy, Compuserve, Earthlink, ki so 
prevzele primat vladi. 
 
Vpetost interneta v poslovni svet je bila vedno večja. Na milijone ljudi je začelo trgovati preko interneta. 
Lahko so investirali, opravljali bančne posle, lahko so se pogovarjali, učili, zabavali, praktično so s 
priključitvijo na internet počeli, kar so hoteli. Veliko novih podjetnikov in podjetij je obogatelo na račun 
internetne trgovine. Glavno in največje elektronsko podjetje (e-podjetje) je Amazon.com iz Seattla. Sledila 
so mu mnoga podjetja (Moore, Lewis, 2000, str. 269). 
 
V Evropi so se e-trendu približali na drugačen način, in sicer z razvojem vrhunske mobilne brezžične 
telefonije. Nokia in Vodafone sta največji podjetji brezžične telefonije. Nokia ima v svetu skoraj 40 odstotni 
tržni delež. Vendar pa trendu mobilne telefonije sledijo tudi Azijci, predvsem Japonci. Medtem ko so pri nas 
pomembni proizvajalci telefonov, imajo na Japonskem večjo veljavo operaterji. Dominantnost operaterjev, 
vzpodbujena s hitro menjavo aparatov (vsakih nekaj mesecev), je omogočila hiter razvoj telefonov, tako da 
na prodajnih mestih ni mogoče videti aparatov brez barvnega zaslona in vgrajenega digitalnega 
fotoaparata (Harb, 2003, str. 51). 
 
Na splošno ves svet enači globalizacijo z »amerikanizacijo«. ZDA preko medijev spodbujajo določene 
vrednote in navade, ki naj bi na ta način postajale skupne vsem (Waters, 2000, str. 197). Lahko tudi 
rečemo, da ima globalizacija značilen ameriški obraz. Prehranjuje se z »Big Maci«, pije Coca-Colo ali Pepsi 
in uporablja IBM računalnik ali Apple prenosni računalnik. Ves svet je zavit v eno! (Stavrianos, 1976, str. 
309). 
 
Mnoge evropske in azijske tržne kulture se trudijo prilagoditi tej »made in America« tretji globalni ekonomiji. 
Evropa in Japonska sta bili primorani prilagoditi svoje poslovanje ameriškemu načinu, ki kaže hitra obdobja 
rasti in tudi upadanja, nagnjenost k dobičku na kratek rok, nemirne delničarje in veliko konkurenco in 
tekmovalnost (Moore, Levis, 2000, str. 276-277). 
 
Realnost sodobne globalizacije se je  pokazala, ko je Jurgen Schrempp iz podjetja Daimler-Benz sklenil 
pogodbo z Robertom Eatonom iz podjetja Chrysler. Tako je nastalo prvo globalno avtomobilsko podjetje 
Daimler – Chrysler (Moore, Lewis, 2000, str. 279). 
 
Novi poslovni trend tretje globalne ekonomije  je v združevanju podjetij. To združevanje  jim omogoča 
dostop do trgov, na katere prej niso imeli dostopa. Združitve podjetij pa so lahko uspešne le, če vsako 
podjetje razume cilje in poslanstvo drugega podjetja, če so cilji dobro opredeljeni, če ima podjetje dobre 
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managerje na vodilnih položajih in če obstaja komunikacijski kanal med vsemi oddelki v podjetju (Ohmae, 
1990, str. 114).  
 
5.1 GLOBALIZACIJA – IZBIRA ALI DEJSTVO 
 
5.1.1 Definicija globalizacije 
 
Ekonomska globalizacija je dimenzija globalizacije, ki v javnih razpravah po navadi prevzame nalogo 
malika ali grešnega kozla. Nanaša se na rastočo medsebojno povezanost in odvisnost držav po svetu, ki je 
nastala preko povečevanja obsega ter raznolikosti oziroma vrst čezmejnih transakcij blaga in storitev, 
mednarodnih kapitalskih tokov in tudi zaradi vedno hitrejše ter vedno bolj razširjene tehnologije (razlaga 
Mednarodnega denarnega sklada - IMF). 
 
Ekonomsko globalizacijo lahko pojmujemo tudi kot proces, v katerem ekonomski trgi, tehnologije in vzorci 
komuniciranja postopoma pridobivajo vse bolj globalne in ne nacionalne ali lokalne značilnosti. V postopku 
spreminjanja le-teh pa bo (je) globalizacija povzročila veliko različnih posledic. Na svetovni ravni naj bi 
ekonomska globalizacija povečala ekonomsko učinkovitost. To bo omogočilo povečanje proizvodnje, in 
sicer v obliki dodatne ekonomske rasti. Povzročilo bo tudi preobrat v sestavi in lokaciji produkcijskih in 
potrošniških dejavnosti (OECD, 1998, str. 19). 
 
5.1.2 Vsi obrazi globalizacije 
 
Globalizacija ima veliko obrazov. Svetla stran nam ponuja veliko novih možnosti in koristi, pa vendarle 
vedno bolj odkrivamo njen temnejši obraz. Kot vsak kontroverzen proces ima svoje zagovornike 
(proglobaliste), nasprotnike (protiglobaliste) in tiste, ki vidijo globalizacijo kot neizbežen proces, ki lahko, če 
je nenadzorovan, povzroči pravo uničenje v nekaterih delih sveta, hkrati pa prinese nove priložnosti. Njeni 
zagovorniki, med katerimi so v prvih vrstah Svetovna trgovinska organizacija (WTO), Mednarodni denarni 
sklad (IMF) in Svetovna banka (WB), trdijo, da globalizacija predstavlja prvo pravo možnost za vsestranski 
razcvet osiromašenega sveta. Na drugi strani njeni nasprotniki, kot so različna protiglobalizacijska gibanja 
(Global Justice Movement, Friend of the Earth, Corporate Watch, Greenpeace) ter vplivni posamezniki, 
vidijo globalizacijo kot vzrok za vse večjo revščino in neenakost na svetu (Černetič, 2003, str. 18). 
 
Kako se izraža moč globalnega širjenja multinacionalnih podjetij? 
Motivi internacionalizacije podjetij, ki je osnovno gonilo globalizacije sveta, so v prihrankih obsega, v 
prihrankih povezanosti in v možnosti pridobivanja (cenenih) virov za proizvodnjo. Možnost prodaje na 
večjem trgu omogoča proizvodnjo v večjem obsegu, kar običajno pomeni nižje stroške na enoto proizvoda 
oziroma prihranke obsega (ekonomija obsega). Podjetja, ki delujejo na večjem območju, lahko pri različnih 
proizvodih in storitvah izkoriščajo sinergije v nabavi, proizvodnji, trženju, raziskavah in razvoju, kadrovanju 
in v financah ter s tem dosegajo prihranke povezanosti. Na mednarodno dostopnih trgih je mogoče 
pridobivati vire za proizvodnjo, če jih sami nimamo zadosti doma (npr. nafto). Med vire seveda spada tudi 
cenejša delavna sila (Jaklič, 2003, str. 10). 
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Lahko rečemo, da imajo multinacionalna podjetja možnost, da v procesu »globalnega barantanja« eno 
državo ali lokacijo izigrajo proti drugi z namenom, da najdejo najcenejše finančne pogoje in najbolj koristne 
infrastrukture. Imajo tudi moč, da določene države, ki so preveč »drage« ali okolju prijazne, kaznujejo tako, 
da iz njih umaknejo svojo proizvodnjo in s tem povečajo stopnjo brezposelnosti. Nenazadnje si lahko same 
določijo najugodnejše predele za investicijo, proizvodnjo, davke in bivanje (Beck, 2003, str. 3-4). 
 
Ali globalizacija povzroča revščino? 
Z gospodarskim razvojem, ki ga v zadnjih desetletjih opredeljujeta pospešena globalizacija in tehnološki 
razvoj, v bogatih državah pridobivajo predvsem bogati, medtem ko srednji oziroma revnejši sloji izgubljajo 
oziroma postajajo relativno še bolj revni (Jaklič, 2003 str. 10). Kot pravi Robert Wade (profesor na 
londonski School of Economics), gre osemdeset odstotkov svetovnega dohodka dvajsetim odstotkom ljudi. 
Šestdeset odstotkov svetovne populacije pa mora preživeti s šestimi odstotki tega dohodka. Razkorak med 
najbogatejšimi dvajsetimi odstotki in najrevnejšimi osemdesetimi odstotki svetovne populacije se je v 
zadnjih štiridesetih letih podvojil (Černetič, 2003, str. 19). Celo Mednarodni monetarni fond in Svetovna 
banka sta priznala, da je v zadnjih desetletjih skoraj 1/5 svetovne populacije nazadovala, kar bi lahko po 
njihovem mnenju opredelili kot enega največjih ekonomskih polomov prejšnjega stoletja. 
 
Kakšen je vpliv globalizacije na okolje? 
Priznavanje ekološke krize je skupno tako proglobalistom kot protiglobalistom. Razlikujejo pa se v 
mišljenju, koliko naj bi bila globalizacija glavni krivec za nastalo situacijo in kaj storiti, da bi preprečili 
prihajajočo katastrofo. 
 
S stališča protiglobalistov je ekonomska globalizacija glavni povzročitelj potencialnih ekoloških katastrof. 
Prenos proizvodnih obratov v dele sveta z ohlapnejšo naravovarstveno zakonodajo, kot sta Azija in Afrika, 
in pretirano izkoriščanje neobnovljivih naravnih virov zmanjšuje ta petdeset let trajajočo neenakomerno 
ekonomsko rast in razvoj. Vendar pa ekološke krize globalnih razsežnosti ne povzroča samo bogastvo, 
ampak tudi revščina. S tem mislimo na uporabo zastarele tehnologije, krčenje deževnega gozda in 
neprimerno upravljanje s strupenimi odpadki (Beck, 2000, str. 39-40). 
 
Azijski rjavi oblak grozi vsem. Posledice kislega dežja, emisije toplogrednih plinov v ozračje in jedrskih 
odpadkov ne priznavajo meja nacionalnih držav, pa tudi ne poznajo razlike med bogatimi in revnimi. Zato je 
reševanje ekološke krize na nacionalni ali na regionalni ravni nesmiselno. Pot do oblikovanja regulacije in 
reševanja tega problema na globalni ravni je še dolga. Kyotski sporazum o zmanjšanju onesnaževanja 
okolja ni prinesel želenih rezultatov. 
 
Antiglobalizem-protiglobalizacijska gibanja! 
Antiglobalizem velja za enega najzanimivejših fenomenov sodobne družbe, ki pa poraja mnogo vprašanj. 
Pod pojmom »antiglobalizem« najdemo različna gibanja, skupine, organizacije in posameznike, ki 
opozarjajo in se različno bojujejo proti raznovrstnim problemom, ki jih je povzročila globalizacija. 
Centralnega vodstva med temi različnimi gibanji, skupinami, … ni. Komunikacija med njimi poteka 
večinoma preko interneta. Tam so na različnih spletnih straneh na voljo informacije o njihovem delovanju in 
novih mestih demonstracij ter drugih akcijah (Krečič, 2002, str. 4). 
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Protiglobalizacijsko gibanje se širi z namenom vzeti politiko v svoje roke. Tem skupinam je skupno 
prepričanje, da se pri vprašanjih korporativne moči, varovanja okolja in človekovih pravic ne morejo zanesti 
na vlado. Zato se jih lotevajo sami. Od korporacij se vse bolj pričakuje, da se ukvarjajo z vprašanji 
pravičnosti, človekovih pravic in varstva okolja.  
 
Glavna skrb protiglobalizacijskih gibanj je porast mednarodne ekonomije in organizacij, ki jih obvladujejo 
ekonomski interesi transnacionalnih in multinacionalnih korporacij. Te so se izognile kontroli in regulaciji, ki 
jo izvajajo nacionalne vlade (Jančič, 2003, str. 21). 
 
Globalizacija je predvsem dejstvo, ki se mu ni mogoče izogniti. Spreminja podobo sveta, vendar pa so te 
spremembe neenakomerne, kar še bolj povečuje prepad med narodi. Zdi se, da en del sveta okuša 
predvsem pozitivne posledice tega procesa, medtem ko postajajo drugi vse bolj poraženci globalizacije. 
 
SKLEP 
 
Naj zaključim nalogo s svojim mnenjem o multinacionaln podjetjih v Sloveniji. 
 
Že več kot desetletje imamo tudi pri nas nekaj uspešnih multinacionalk (LEK, Krka, Iskra, IMV, LB, Sava 
Kranj), ki pa so se skoraj vse v zadnjih letih uspešno povezale s tujimi multinacionalkami. Čeprav smo pri 
vstopu tujega kapitala zelo previdni, so prav tako previdni tudi tuji vlagatelji v naša podjetja. V teh 
povezovanjih ne vidim nič slabega, seveda če tuji partnerji poskrbijo tudi za socialni in razvojni  program. 
 
Multinacionalna podjetja so postala realnost tudi pri nas. Ob širitvi le-teh smo začeli kompleksneje 
ocenjevati stroške in koristi od neposrednih investicij iz tujine in ceniti možen prispevek multinacionalnih 
podjetij k integraciji Slovenije v svetovno gospodarstvo. 
 
Spraševala sem se, zakaj tujci sploh vlagajo v naša podjetja oziroma zakaj ustanavljajo predstavništva v 
Sloveniji? Ne moremo reči, da vlagajo zaradi širjenja trga (saj je Slovenija zelo majhna država) ali zaradi 
cenejše delovne sile (del. sila je pri nas dosti dražja kot drugje v srednje razvitih državah), lahko rečemo 
tudi, da Slovenija ni bogata z naravnimi resursi. Glede na to, kar sem povedala, lahko rečemo, da je še 
vedno glavni motiv vlaganja tujih multinacionalk v slovenska podjetja realizacija profita. 
 
Vendar pa širjenje slovenskih podjetij izven domačih meja neizbežno zahteva sodelovanje s tujimi 
multinacionalkami. Sodelovanje slovenskih podjetij s tujimi krepi predvsem konkurenčnost domačih podjetij 
in omogoča slovenskim podjetjem oziroma proizvodom prodor na tuje trge. Pri tem sodelovanju gre za  
pridobitev znanja na marketinškem, organizacijskem, vodstvenem področju in seveda tudi na drugih 
področjih. Vlaganje tujih podjetij pomeni tudi sodobnejšo tehnologijo. Predvsem zahodni trgi, ki so bistveno 
bolj zahtevni kot bivši jugoslovanski trg, zahtevajo popolnejša znanja na vseh področjih. 
 
Sodelovanje slovenskih podjetij s tujimi, predvsem sedaj, ko Slovenija vstopa v EU, pa ima tudi slabe 
lastnosti. Vlaganja tujcev v slovenska podjetja lahko povzroči določeno stopnjo brezposelnosti, medtem ko 
na vodilna mesta postavijo svoje managerje. Postavljajo se nove zahteve glede znanja jezika vsem 
zaposlenim (znanje jezika države prevzemnice podjetja). 
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Ob teh nekajletnih izkušnjah s tujimi multinacionalkami menim, da tujci vlagajo predvsem v dobro stoječa 
slovenska podjetja, imamo pa premalo vlaganj v podjetja, ki potrebujejo svež kapital, novo tehnologijo in trg 
za svoj obstoj in razvoj. 
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