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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je podrobno predstavljena Japonska s svojimi specifičnimi 

kulturnimi značilnostmi, ki smo jih proučili na podlagi študije različnih avtorskih del in tudi 

izvedene raziskave. V prvem delu naloge smo predstavili značilnosti globalizacije, 

mednarodnega poslovanja in kulture, nato sledi empirični del, kjer smo raziskovali značilnosti 

in tudi posebnosti japonske kulture, komunikacije in tudi nekaterih drugih značilnosti. Na 

koncu smo izpostavili še nekaj priporočil poslovnih praks za vse, ki bodo poslovali ali že 

poslujejo z japonskimi partnerji in podjetji.  

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, kultura, Japonska. 

SUMMARY 

The thesis presents details about Japan with it's specific cultural characteristics, based on 

various author's works and conducted research. In the first party of thesis we presented 

globalization, international business and culture, followed by empirical part, where we have 

studied characteristics and specificities of Japanese culture, communication and other 

features. At the end, we highlighted few recommendations of business practices, for all those 

who will be or are already doing business with Japanese companies. 

Keywords: globalization, international business, culture, Japan. 
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1 UVOD 

Dejstvo je, da je kultura, poslovna ali ne, nekaj neizogibnega. Vanjo se rodimo ali kot pravijo 

Zver, Živko in Bobek (2005, 15), je človekova kultura način skupnega življenja, v katerem 

razvijamo in vzpostavimo svoje vrednote, prepričanja in znanja. S tem si tudi prizadevamo po 

odpravi negotovosti in ustvaritvi umetne stopnje socialnega življenja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Kultura sama po sebi sicer ne predstavlja nobene težave, »že od davnih časov so se ljudje iz 

različnih kultur med seboj srečevali, da bi trgovali, sklepali zakonske zveze in se vojskovali« 

(Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 7). Na kratko rečeno, srečevali so se z mednarodnim 

poslovanjem. Mnogi poznavalci pa so mnenja, »da ima kultura za ekonomijo enak pomen, kot 

ga ima voda za ribo. Z globalizacijo je prišlo v poslovanju in ekonomskih odnosih nasploh do 

trka različnih kultur« (Jelovac 2000, 15). Se pravi, da je kultura predstavljala nov izziv za vse, 

ki so poslovali s pripadniki drugih kultur. 

In tu pride do težave, ki jo bomo v zaključni projektni nalogi proučili in obravnavali. V 

mednarodnem poslovanju, ki je »poslovanje med narodi, tudi poslovanje s tujino« (Ruzzier in 

Kesič 2013, 11), pride do stika dveh ali več posameznikov, ki prihajajo iz različnih kultur. Na 

prvi pogled to ne zveni težavno, vendar se skorajda takoj ugotovi, da lahko zaradi 

nepoznavanja kulture pride do nepoznavanja poslovne kulture, prav tako pa tudi do drugačne 

poslovne rešitve, izida pogajanja ali sklenitve posla. Se pravi, da bo bistvo problema dejstvo, 

da je poslovna kultura pomemben del mednarodnega poslovanja, ki ga moramo upoštevati, če 

hočemo uspešno poslovati s predstavniki drugih kultur. Kot je razvidno iz naslova zaključne 

projekte naloge, smo se odločili za študijo japonske kulture. S pomočjo proučevanja pomena 

in značilnosti te kulture bomo lažje prikazali pomen poslovne kulture, ki je zelo različna od 

slovenske, kar je razvidno iz slike 1 (na naslednji strani).  

Na podlagi Hofstedejevih dimenzij kultur sklepamo, da ima na poslovno kulturo velik vpliv 

»splošna« kultura in komunikacija, zato bomo problem obravnavali in razlagali s pomočjo 

razumevanja vpliva kulture in komunikacije in s primeri, ki prikazujejo dobre in konfliktne 

situacije in s povezovanjem različnih teorij. Razlog za to je, da poslovna kultura ni le 

posamezen izoliran element, na katerega nima vpliva okolica, ampak obratno, da izhaja ravno 

iz kulture in posredno tudi iz načina komuniciranja v tej kulturi. Kot pravijo tudi Hofstede, 

Pedersen in Hofstede (2006, 57): »Vsak jezik se je razvijal skupaj z družbo, ki ga je 

uporabljala, zato jezikovne razlike običajno nakazujejo razlike v kulturi.« 

Poleg tega pa bomo raziskali in proučili tudi nekaj dobrih in slabih poslovnih gest in ritualov, 

ki so povezani s poslovno kulturo, saj so ti med seboj različni, tako kot so različne vrednote v 

različnih kulturah, in lahko ob napačnem poslovnem darilu in pozdravljanju privedejo do 

neprijetnih situacij, zaradi katerih lahko ob poslovanju z japonskimi poslovneži izgubimo 
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posel, saj napačna dejanja lahko škodijo našim ali njihovim »obrazom«. Ohranjanje obraza pa 

ni nekaj, kar lahko zanemarimo pri poslovanju z njimi, saj je to nekaj, kar upoštevajo in 

spoštujejo že od nekdaj. »V srednjeveški Japonski so se na primer samuraji izgubo obraza 

redno plačali z obrednim samomorom« (Ule 2005, 284). 

 

Slika 1: Primerjava kulturnih dimenzij Japonske s Slovenijo 

Vir: The Hofstede Centre b. l. 

Razlog za tem je, da »v nekaterih kulturah, zlasti azijskih, je 'ohranjanje obraza' 

najpomembnejša stvar v življenju, izguba obraza pa je najhujše, kar se lahko komu pripeti v 

življenju« (Ule 2005, 284). In neupoštevanje tega kulturnega fenomena, ki jim v življenju 

pomeni veliko, lahko pripelje do nepotrebnih konfliktov ali izgub v mednarodnem 

poslovanju.  

V zaključni projektni nalogi tako načrtujemo raziskati in proučiti vlogo, pomen in značilnosti 

japonske kulture in njen vpliv na mednarodno poslovanje. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti in predstaviti značilnosti, vlogo, 

pomen in specifičnosti japonske kulture, ki jih morajo upoštevati slovenska podjetja pri 

poslovanju z japonskimi podjetji.  

Cilji so:  

– proučiti vlogo in pomen globalizacije in mednarodnega poslovanja,  

– proučiti vlogo in pomen kulture v mednarodnem poslovanju, 

– raziskati in proučiti značilnosti in specifičnosti poslovne kulture Japonske, 

– opredeliti vlogo, pomen in značilnosti japonske kulture in poudariti pomen in vlogo 

japonske kulture pri poslovanju slovenskih podjetij z japonskimi partnerji. 
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1.3 Metodologija 

Pri zaključni projektni nalogi bomo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

– metodo opisovanja ali deskripcije, 

– metodo povzemanja ali kompilacije, 

– metodo analize, 

– metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Izvedli bomo tudi kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnico 

društva Genki, s pomočjo katerega bomo skušali raziskati, proučiti in prikazati, kakšna sta 

dejanski pomen in vloga poslovne kulture na poslovanje z japonskimi podjetji.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predvidevamo, da je zaradi globalnih trendov spoznavanje tujih kultur pomembno, saj lahko 

za podjetje pomeni pomembno konkurenčno prednost pred podjetji, ki pomena kulture ne 

upoštevajo. Pri izvedbi zaključne projektne naloge ne predvidevamo večjih omejitev. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Da bi sploh razumeli okolje mednarodnega poslovanja, bomo začeli z razlago globalizacije, ki 

je bistvenega pomena za mednarodno poslovanje, ne glede na to, od kod oseba prihaja in s 

kom hoče poslovati, saj je globalizacija pojem, ki se mu tako pri mednarodnem poslovanju 

kot v vsakodnevnem življenju ne more izogniti. Že ob preprostem aktu, kot je nakupovanje v 

trgovini, lahko opazimo njen vpliv, saj so v ponudbi izdelki iz različnih držav. 

Naj omenimo, da »globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki 

zaznamuje svetovno gospodarstvo že nekaj desetletij. Gre za svetovni razvoj trend in za 

procese, ki močno spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. 

Globalizacija tako vključuje politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, 

invencijske, inovacijske in informacijske prvine« (Ruzzier in Kesič 2013, 19). 

Za lažje in boljše razumevanje globalizacije si bomo najprej ogledali njene vloge in pomen. 

2.1 Vloge in pomen globalizacije 

Za globalizacijo bi lahko rekli, da je njena vloga, da združi celotno poslovanje v en velik 

globalni trg, v katerega smo vpleteni prav vsi. Dodatna vloga globalizacije je, da je »prisilila 

individualne države k izboljšanju učinkovitosti ali vsaj zmanjšanju vladne vloge v 

gospodarstvu. Povzročila pa je tudi večjo notranjo odvisnost sveta in obenem povečala škodo, 

ki jo lahko povzročijo težave znotraj posamezne države« (Soros 2003, 15). Kot je razvidno, 

njeni vplivi niso le dobri, pač pa tudi slabi. Opazimo pa lahko, da se globalizacije skorajda ne 

da omejevati, zato je za vse najbolje, da se z njo seznanijo in jo izkoriščajo sebi v prid. Njen 

vpliv pa se ne kaže le na gospodarstvu, ampak tudi na vsej populaciji. 

Se pravi, lahko rečemo, da »na eni strani prinaša negativne posledice za ljudi s poslabšanjem 

življenjskega okolja, izgubo delovnih mest, razpadanjem socialnih mrež in zmanjševanjem 

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

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

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

in Siotis 2004, 45, po Ruzzier in Kesič 2013, 19). 

Če sklepamo po zgornjem citatu, bi lahko rekli, da je pomen globalizacije v tem, da 

posameznikom združi in ponudi izdelke iz celotnega sveta na enem mestu, gospodarstvu in 

njenim udeležencem pa daje trg, v katerem so vsi enaki, dobri pa le toliko, kolikor lahko sami 

ponudijo oziroma konkurirajo drugim. 



 

5 

2.2 Ovire in motivi globalizacije 

Ovire in motivi so različni glede na posamezne države ali podjetja. Najlažje jih bomo 

ponazorili s primeri slovenskih in tujih podjetij, s pomočjo katerih bomo prikazali najbolj 

pogoste ovire in motive internacionalizacije, posredno tudi globalizacije (preglednica 1 in 

preglednica 2).  

Preglednica 1: Ovire internacionalizacije 

 Ovire 

Slovenija »Cenovna nekonkurenčnost, oteženo razumevanje tujih poslovnih praks ter 

omejene informacije za analizo tujih trgov.« (Ruzzier 2010, po Ruzzier in 

Kesič 2013, 31) 

Splošno »Neprimeren/neizučen izvozni kolektiv, nezadostne proizvodne kapacitete, 

pomanjkanje vodstvenega kadra in časa, nezmožnost financiranja izvoza, 

pomanjkanje vladne podpore/spodbud, oteženo upravljanje z 

dokumentacijo/postopki, različni tuji proizvodni standardi (standardi 

proizvodov), oteženo prejemanje plačil, nezmožnost najti predstavništvo, 

visoki stroški (tveganje) povezani z izvozom, neprimerni tuji distribucijski 

kanali, visoki transportni stroški/problematičen transport, različne tuje 

navade/pogledi, komunikacijske/jezikovne ovire, visoke vstopne ovire 

(carine …), ostra tuja konkurenca, omejitve tuje zakonodaje, regulative, 

neugoden menjalni tečaj.« (Ruzzier in Kesič 2013, 31–32) 

 

Nekatere ovire se razvijajo iz podjetij samih ali pa iz okolice, v kateri delujejo oziroma si 

želijo delovati. Vse te ovire pa povezuje ena skupna, ki mogoče na prvi pogled ni vidna, 

razkrije pa se med samim poslovanjem, kulturna. Tako poslovna kot splošna kultura sta 

pomembni, ko podjetje prodaja, navezuje stike, oziroma posluje s pripadniki tujih trgov. 

Vendar o tem kasneje. Sedaj si bomo ogledali še glavne motive za vstop na tuji trg oziroma 

globalizacijo. 

Pri motivih opazimo, da gre za določene notranje motive, ki prihajajo iz podjetja, ali pa 

zunanje motive, ki odražajo spremembe v okolju, in bi lahko rekli, da tukaj kultura nima 

relevantnega pomena, razen v primeru, ko se managerji odločijo za določen trg na podlagi 

kulturnega interesa. V takem primeru je dobro poznavanje kulture določenega trga lahko 

motiv, saj je to že določena konkurenčna ali marketinška prednost pred konkurenti. 

Sedaj, ko poznamo neko »okolje« o katerem govorimo, se moramo seznaniti še z 

mednarodnim poslovanjem in kulturo v njem, da bomo lažje razumeli študijo na primeru 

Japonske. 
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Preglednica 2: Motivi internacionalizacije 

 Motivi 

Slovenija »Doseganje ekonomij obsega z izvozom, stagnacija/zmanjševanje 

domačega povpraševanja/prodaje, zrelost domačega trga in posredovanje 

ekskluzivnih informacij o tujih trgih.« (Ruzzier in Kesič 2013, 30) 

Splošno »Obstoj posebnega managerskega interesa, marketinške ali tehnične 

konkurenčne prednosti, možnost dobička/rasti z izvozom, edinstveni 

izdelki, spodbude zunanjih agentov/organizacij, pojava priložnosti v tujini, 

prejem izvoznih naročil iz tujine (sejmi …), prejem subvencij s strani 

države za izvoz, akumulacija presežnih zalog, neizkoriščenost proizvodnih 

zmogljivosti, uravnavanje prodaje sezonskih artiklov, zmanjšanje 

odvisnosti od domačega trga, močna konkurenca na domačem trgu, 

pričetek izvoza domačih konkurentov, prejem nepričakovanih naročil iz 

tujine, sledenje glavnemu kupcu, približanje trgu surovin, nižanje stroškov 

proizvodnje, nižanje stroškov razvoja, cenejša delovna sila.« (Ruzzier 

2010, po Ruzzier in Kesič 2013, 30–31) 
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Če je globalizacija nekaj, kar se je razvilo v 16. stoletju sočasno z razvojem kapitalizma in 

industrializacije (Ruzzier in Kesič 2013, 20), je mednarodno poslovanje pojem oziroma 

dejanje, s katerim smo se srečevali že v davni zgodovini, saj je »mednarodno poslovanje ali 

poslovanje med narodi, tudi poslovanje s tujino, /…/ vsebinsko zelo širok pojem vseh 

poslovnih aktivnosti in transakcij, ki potekajo preko meja domače, nacionalne države in 

njenega poslovnega okolja« (Ruzzier in Kesič 2013, 11). Iz te definicije lahko sklepamo, da 

pojem obstaja že dolgo, le da ga niso tako poimenovali. Lahko bi rekli, da je takrat šlo le za 

trgovanje, saj so najprej z izmenjavo blaga trgovali z bližnjimi državami, kasneje, z razvojem 

ladij, pa tudi z drugimi, bolj oddaljenimi »državami«. Za lažje razumevanje prilagamo tudi 

sliko, ki prikazuje trgovske poti in predmete trgovanja v Aziji okoli leta 400.  

 

Slika 2: Prikaz trgovskih poti v Aziji, leta 400 
Vir: Mr. Price's Honors World Experience Blog b. l. 

S te slike je razvidno, da je mednarodno trgovanje obstajalo že pred globalizacijo, saj so 

trgovali z različnimi predmeti: od sužnjev do raznoraznih tkanin in začimb. V namen boljšega 

trgovanja in izkoriščanja le-tega so razvili tudi posebne trgovske poti in mesta. Nekatere 

»države« in pokrajine pa je ravno mednarodno trgovanje poneslo v novo dobo ter jih naučilo, 

kako najbolje izkoriščati svojo geografsko pozicijo in dobrine.  
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3.1 Vloga mednarodnega poslovanja 

To temo bomo najlažje načeli z besedami Hrastelja (1995, 17), ki pravi: »Viri mednarodnega 

poslovanja so prav gotovo v mednarodni trgovini, ki je zgradila svoje osnove v domačih 

okoljih. In ker se zgodovina ponavlja, pa čeprav na višji ravni, velja opozoriti ne le na različne 

vidike te dejavnosti, marveč tudi na nekatere hipoteze o njenem razvoju: trgovina je človeku 

prirojena, razvila se je iz vojskovanja, ropanja, pa tudi obveznih dajatev v naturi.«  

To je točno tisto, kar želimo poudariti. Mednarodno poslovanje je sad človeka, saj smo ga 

razvili, da bi dobili tisto, česar drugače ne moremo, naj bo to zaradi geografske lege ali drugih 

razlogov, kot je nezmožnost proizvodnje ipd. Zato menimo, da je vloga mednarodnega 

poslovanja zadovoljitev naših potreb z raznovrstnimi dobrinami od najbolj osnovnih, kot je 

nakup hrane, do bolj zapletenih s profitom v ozadju.  

Za podjetja lahko rečemo, da je njihov cilj mednarodnega poslovanja čim hitrejše doseganje 

in ohranjanje nadpovprečno donosnega poslovanja. Pot do tega cilja jih pelje preko 

prilagajanja kupcem in porabnikom, tako da uresničujejo njihove želje, potrebe, pričakovanja 

in sanjarjenja, ter jim omogočijo ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju izdelkov in storitev. 

Kot cilj pa so si zastavili tudi podrobnejše spoznavanje kulturološke razsežnosti in uporabo le 

tega podjetju v prid (Hrastelj 2001, 24). 

Povzamemo lahko, da so njihovi glavni cilji »zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij 

in tudi posameznih držav« (Kesič 2012). 

3.2 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Tako kot skoraj vse na tem svetu, ima tudi mednarodno poslovanje značilnosti, ki veljajo le 

zanj. Glavna in že omenjena v sami definiciji mednarodnega poslovanja je ta, da »poteka 

preko meja domače, nacionalne države in njenega poslovnega okolja.« (Ruzzier in Kesič 

2013, 11). 

Tu bi radi poudarili, da poslovanje ni neomejeno oziroma brez nadzora, saj se mednarodno 

trgovanje uravnava s carinami, količinskimi omejitvami uvoza in posrednimi omejitvami 

uvoza. Za njimi se skriva predvsem zaščita države in podjetij v njej, in sicer pred konkurenco 

iz tujine z omejevanjem. Ekstremna situacija pa lahko nastane, ko država izda embargo 

oziroma prepoved uvažanja izdelka ali več izdelkov iz določene države (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 10–11). 

Glavno dejstvo, ki bi ga bomo tukaj predstavili so oblike mednarodnega poslovanja. Zelo je 

pomembno, s kakšno obliko vstopimo na trg, za vsako obliko se skrivajo specifične 

značilnosti in omejitve, ki jih lahko podjetje uporabi sebi v prid, ob slabem vodenju pa tudi 

sebi v škodo. 
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Glavne tri oblike v mednarodnem poslovanju so izvozna, pogodbena in investicijska. Kot je 

razvidno že iz samega imena, gre pri investicijski obliki vstopa za način, s katerim podjetje v 

celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na določen tuji trg. Primeri 

investicijske oblike so: prodajni zastopniki/distributerji, skladišče, prevzemi, lastna 

proizvodna enota na vstopnem trgu ipd. Pogodbena oblika vstopa zahteva večje vključevanje 

poslovnih aktivnosti samega izvoznika, njene najpogostejše oblike pa so: licenčno poslovanje, 

franšizing, skupna vlaganja, strateške zveze/zaveze/povezave in pogodbena proizvodnja. S 

pogodbenimi oblikami poslovanja se najpogosteje prenese proizvodnja podjetja ali pa znanje, 

ki je potrebno za njen razvoj. Zadnja, izvozna oblika vstopa, je od vseh nekako najmanj 

zahtevna in najmanj tvegana, poznamo pa posredni izvoz, ki ga podjetja uporabljajo za 

občasne posle, neznanja in drugo, neposredni izvoz, ki ga uporabljajo predvsem uspešnejša in 

bolj internacionalizirana podjetja, ki hočejo biti v neposrednem stiku s trgom, čeprav je 

slabost to, da nimajo popolnega nadzora nad ceno, in kooperativni izvoz, ki ga predstavljajo 

predvsem izvozna združenja in konzorciji, se pravi, gre za različne dogovore o možnem 

sodelovanju z drugimi podjetji (Ruzzier, Kesič in Mevelja 2008, 16–20). 

Za vsem tem se skrivajo tudi tveganja, s katerimi se srečujejo. Te lahko razdelimo na tri 

glavna (Ruzzier, Kesič in Mevelja 2008, 21):  

− deželna (politična) tveganja. Izhajajo predvsem iz ekonomskega in pravnega okolja 

države. Primeri: vojne, politični spori, izsiljevanje ipd.,  

− finančna tveganja. Kot že samo ime pove gre za tveganja s strani financiranja in 

zavarovanja le tega. Primeri: tečajna tveganja, riziko neplačil, nelikvidnost ipd., 

− poslovna tveganja. Ta so najbolj ožja in so odvisna od podjetja, njegove dejavnosti in 

sposobnosti vodij. Primeri: kreiranje izdelka, marketing in prodaja, prevoz ipd.  

Odstopanja med značilnostmi se med različnimi državami ne kažejo v veliki meri. So pa pod 

vplivom nečesa, kar vodje, managerji ne morejo spreminjati, in sicer pod vplivom kulture. 

Njegovega pomena v mednarodnemu poslovanju ne smemo podcenjevati. Naj zaključimo to 

poglavje s trditvijo Ruzziera, Kesiča in Mevlje (2008, 24): »V mednarodnem poslovanju je 

preučevanje pomena in vpliva kulture v nekem okolju izjemno pomembno ne samo za 

uspešen vstop podjetja na tuje trge, ampak predvsem za njegov trajnejši tržni uspeh v 

zahtevnem mednarodnem okolju. Vedno je treba natančno preučevati pomen različnih kultur 

v nekem okolju in njihov vpliv na poslovanje podjetij ter razmišljanja in obnašanje 

potrošnikov na nekem trgu.« 

Prav zaradi tega bistvenega pomena kulture si bomo podrobneje ogledali, kaj kultura sploh je 

in kakšen je njen vpliv. 
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4 KULTURA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Kot smo že omenili, je kultura bistvenega pomena v mednarodnem poslovanju, saj se v tej 

sferi srečujemo z ljudmi, ki prihajajo iz različnih kultur, ki vplivajo na njihovo življenje in 

poslovanje. Zato je bistveno , da se kulture zavedamo. Lahko bi preprosto rekli, da je kulturni 

vidik najlažje prezreti in da kultura nima nikakršnega vpliva, vendar bi s tem naredili več 

škode kot koristi, saj se kulturi ne moremo izogniti, vanjo se tako rekoč rodimo, včasih pa se 

njenega vpliva posameznik ne zaveda, dokler ne pride v drugo kulturo.  

4.1 Pojem in vsebina kulture 

Beseda kultura ima sama po sebi veliko možnih razlag, kateri bo avtor zvest, je odvisno od 

njegovega gledišča. Spodaj si bomo ogledali nekaj definicij kulture ter pokazali, kaj je njeno 

bistvo. 

Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 24) pravijo, da »kulturo lahko definiramo kot skupek 

standardov verovanja, vedenja, percepcije in obnašanja, ki je značilno za neko skupino ljudi 

in narodov.«  

Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 24) menijo, da je kultura tisto, po čemer se ena skupina 

ljudi razlikuje od druge, hkrati pa so kulture način človekove prilagoditve na življenjske 

razmere. 

»Človekova kultura je način skupnega življenja, razvijanja in vzpostavljanja vrednot, 

prepričanj in znanja, prizadevanj po odpravi negotovosti in ustvaritvi umetne stopnje 

socialnega življenja. Ljudje v družbi razvijajo kulturne vrednote, ki jim povedo, kaj je 

pomembno, katere je prava pot in kakšne naj bi bile stvari videti. To so temelji kulture. 

Kultura je integracija skupnih idej, odnosov, običajev in tradicij v pluralističnem sistemu in 

unikaten sistem socializacije.« (Zver, Živko in Bobek 2005, 13) 

Omenimo še tri definicije avtorice Vidmar Horvat (Hall in Neitz 1993, Geertz 1973 ter 

Franklin, Lury in Stacey 2000, po Vidmar Horvat 2004, 3), prva pravi, da so kultura ideje, 

vednosti in recepti za delanje stvari, človeško proizvedena orodja in produkti družbene akcije, 

ki imajo lahko vpliv na prihodnji potek družbenega življenja. Po drugi definiciji je kultura 

zgodovinsko prenesen sistem pomenov, utelešenih v simbolih oblikah, s pomočjo katerih 

ljudje posredujejo, razširjajo in razvijajo vednosti in odnos do življenja. Tretja pa kulturo 

opredeli kot oblegan, neenakomeren in relacijski proces.  

Kot je razvidno, se pomen kulture lahko spremeni glede na perspektivo, pa naj bo sociološka, 

antropološka ali kulturološka. 
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4.2 Značilnosti in sestavine kulture 

Razložene kulturne značilnosti je najbolje izpostavil Haviland (1999, 36–46), in sicer pravi, 

da je kultura: 

− skupna, 

− naučena,  

− temelji na simbolih, 

− integrirana. 

Z izjavo, da je kultura skupna, avtor cilja predvsem na to, da je sklop skupnih idealov, vrednot 

in standardov obnašanja. Hkrati pa je dejavnik, ki omogoča razumevanje dejanj posameznika 

znotraj neke določene skupine.  

Ljudje ob rojstvu ne poznamo pomena kulture, kar pomeni, da se je moramo naučiti ali, kot 

pravi avtor, vključiti v proces inkulturacije.  

Da bi se kultura lažje ohranjala in uporabljala, potrebuje simbole, najpomembnejši simbol, ki 

je bistven za kulturo in je tudi del njene sestave, pa je jezik, ki ga bomo bolj opredelili v 

nadaljevanju. 

Zadnja lastnost je integriranost, kar nosi več razlag: od integriranosti ekonomskih, socialnih in 

političnih aspektov kulture do integriranosti interesa posameznika in družbe kot celote, vendar 

je obema skupno, da morajo biti posamezniki združeni in delovati kot celota, saj drugače 

kultura ne preživi.  

Avtorice trdijo: »Čeprav se kulture razlikujejo, lahko govorimo o sestavinah, ki jih najdemo v 

katerikoli kulturi: simbolih, jezikovnih znakih, vrednotah, verovanjih in normah ter materialni 

kulturi, vključno z različnimi tehnologijami.« (Počkar idr. 2011, 27) 

 Ker so bistvene za razumevanje kulture, si jih bomo v nadaljevanju ogledali podrobneje.  

4.2.1 Simboli 

Avtor opredeljuje: »S simboli lahko razumemo vse, kar nosi nek pomen, ki ga ljudje, ki delijo 

skupno kulturo, lahko prepoznajo« (Počkar idr. 2011, 27). Simboli nimajo istega pomena v 

vseh kulturah, najdemo lahko izjeme, kot so standardni piktogrami, ki jih večina pozna. 

Poudarek je na besedi večina, saj na svetu še vedno živi približno 10–15 % nepismenih ljudi 

(UNESCO Institute for Statistics 2012), ki teh piktogramov, ne bi razumeli v pravem pomenu. 

Zato je treba poudariti, da »v različnih družbenih kontekstih in okoliščinah imajo isti simboli 

lahko zelo različen pomen. Ker so simboli kulturne konvencije, se v različnih kulturnih in sub 

kulturnih okoljih razlikujejo, hkrati pa omogočajo sporazumevanje znotraj skupin in 

skupnosti. Ob skupnih simbolih ljudje vzpostavljajo medsebojno povezanost in ločenost od 
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drugih. Vstop v kulturo neke skupnosti je povezan z vstopom v njen simbolni svet« (Počkar 

idr. 2011, 27). 

 

Slika 3: Internacionalni simboli za nevarnost 

Vir: Akrema b. l. 

Tako pridemo do bistvenega dela kulture, ki je nekakšen simbolni sistem – jezik oziroma 

jezikovni znaki.  

4.2.2 Jezik 

Jezik »je oblika sporazumevanja in omogoča prenašanje in prevzemanje kulture iz generacije 

v generacijo. Z jezikom lahko ohranjamo znanja in izkušnje« (Macuh 2013, 128). 

Večkrat smo že omenili, da je jezik bistvenega pomena za kulturo, saj se kultura kot simbolni 

svet »ohranja in prenaša predvsem s pomočjo jezika in se v njem tudi odraža« (Počkar idr. 

2011, 29). Iz tega sklepamo, da je v jeziku na posreden način prikazana tudi sama kultura, saj 

»ljudje dojemamo svet skozi kulturno prizmo jezika« (Počkar idr. 2011, 29). 

Prav zaradi odvisnosti kulture od jezika moramo »upoštevati dejstvo, da poznavanje tujega 

jezika še ne pomeni poznavanje tuje kulture. Različne svetovne kulture različno tolmačijo in 

vrednotijo določene izraze, načine obnašanja, spoštovanja, predstavljanja, pomena 

komunikacije, dajanja sporočil in signalov, procesov pogajanja in komunikacije. Nekaj, kar je 

v eni svetovni kulturi dovoljeno ali celo prepoznavno kot pomembno, lahko v drugi svetovni 

kulturi pomeni popolno nasprotje« (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 24). Zato menimo, da je 

dejansko poznavanje jezika možno le takrat, ko se razume tudi sama kultura in zgodovina 

jezika. 

Vsaka kultura ima tudi svoje vrednote, ki so nekakšne smernice ravnanja. 
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4.2.3 Vrednote 

To »so nizi idej o tem, kaj ljudje pojmujejo kot želeno, lepo primerno, dobro. Določajo okvir, 

znotraj katerega je urejeno naše družbeno življenje, in so pomemben del kolektivne zavesti. 

Na njihovi osnovi razlagamo svet okoli sebe, oblikujemo različna stališča in prepričanja in se 

usmerjamo k (za nas) pomembnimi ciljem« (Počkar idr. 2011, 29). 

Te vrednote pa so lahko individualne ravni ali pa družbene, da se le te spremenijo mora 

posameznik ali družba doživeti nekaj ekstremnega, kot je na primer vrnitev vojaka v miren 

dom, v katerem ni sprejemljivo ubijati. Na družbeni ravni pa so to razni zgodovinski oziroma 

ekonomski, socialni in politični procesi, ki močno zaznamujejo celotno družbo. Zaradi vedno 

večjega vpliva globalizacije, pa so postale nekatere vrednote globalne, in se ne razlikujejo 

toliko glede na družbeno in kulturno okolje, dober primer teh vrednot je enakost, svoboda, 

demokratičnost ipd. (Počkar idr. 2011, 30).  

Vsaka vrednota pa ima svoje norme oziroma, če se izrazim drugače, so vrednote pomembne 

za oblikovanje norm in iz njih izhajajo, zato so norme tudi ena izmed bistvenih sestavin 

kulture. 

4.2.4 Norme 

Za norme lahko rečemo, da jih opredeljujemo kot pravila, ki nam povedo, kaj je v določeni 

družbi sprejemljivo, kaj ne, kakšen način vedenja se od pripadnikov določene družbe 

pričakuje, kako je treba ravnati v posameznih okoliščinah, kakšno ravnanje je prepovedano. 

Se pravi, so izražene kot neke prepovedi in zapovedi ali ohlapno opredeljena navodila (Barle 

Lakota idr. 1998, 35–37, po Macuh 2013, 129). 

Zanje je značilno, da vključujejo zakonske predpise in neformalna pravila, običaje in navade 

ter moralne zahteve in tabuje. Zato jih delimo na formalne in neformalne. Formalne norme so 

zapisane, posebej oblikovane ter sprejete v različnih državah in drugih institucijah ter so del 

zavestnih prizadevanj po usmerjanju družbe oziroma njenih posameznih delov, kot so 

organizacije, skupine, posamezniki. Neformalne pa so tiste, ki nastanejo spontano in so 

rezultat različnih neformalnih dogodkov, sem sodijo običaji, navade, moralne zahteve, tabuji 

in različni neformalni sporazumi o ravnanju (Počkar idr. 2011, 33). 

Prav zaradi tega, ker so norme pravila, ki naj bi jih upoštevali, ima upoštevanje ali 

neupoštevanje le-teh tudi svoje posledice oziroma neke sankcije. Če delujemo v skladu z 

njimi, so te pozitivne, kot so na primer odobravanje, nagrada, pohvala. Po drugi strani pa so 

lahko negativne, zasmehovanje, izogibanje, nenaklonjenost, izbočenje, grožnje, v primeru 

zakonsko predpisanih tudi zapor, denarne kazni in v nekaterih državah tudi smrtna kazen 

(Macuh 2013, 129).  
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4.2.5 Materialna kultura in tehnologija 

Na prvi pogled deluje ta sestavni del kulture čisto zgrešeno, vendar je dejstvo, da zaradi 

globalnega širjenja materialnih proizvodov in tehnologije spreminjamo vrednote in način 

življenja, saj le-ti posegajo vanj, spreminjajo strukturo prostega časa, delitve dela, način 

preživljanja prostega časa, oblikujejo nove hierarhije in delitve na tiste dele družbe, ki jim je 

vse dostopno, ter tiste, katerim ni. Da se ne bomo še naprej spraševali, kaj bi to lahko bilo, naj 

naštejemo nekaj primerov, ki jih večina pozna, avtomobil, mobilni telefoni, računalnik, 

gospodinjski aparati itd. (Počkar idr. 2011, 35). 

Kot smo opazili, ima kultura vpliv na vse, kar počnemo. Zato ne smemo zanemarjati njene 

vloge in pomena. 

4.3 Vloga in pomen kulture 

Po sami sestavi kulture lahko trdimo, da je njen glavni namen, da nam omogoči sobivanje z 

ostalimi, nam podobnimi posamezniki, saj nam s tem nekako prinese skupno moč, pripadnost 

in poteši naše potrebe po socialnih stikih.  

Prav tako ne smemo zanemariti dejstva, da se z njo prenašajo znanja iz generacije v 

generacijo, kar na posreden način omogoči lažje učenje in življenje.  

Sklepamo lahko, da je glavni pomen kulture ravno življenje v skupnosti, v katero se lahko 

vklopimo, čutimo varnost ter pripadnost in ki nam omogoča dostop do informacij, ki so jih 

zbrale predhodne generacije.  

Vendar pa lahko vse to izgubimo, še posebej dandanes, ko ima globalizacija tako močne 

učinke na naše življenje in nam omogoča, da lahko poslujemo s pripadniki tuje kulture vsak 

dan. V posebnih primerih lahko doživimo kulturni šok. 

4.4 Kulturni šok 

Kulturni šok ni nekaj, kaj doživimo takoj ob trku s tujo kulturo, kot opisujejo Hofstede, 

Pedersen in Hofstede (2006, 34), gre za nekaj, kar nastane postopoma. Najprej pride do 

nesporazuma ob srečanju dveh ali več pripadnikov različnih držav, ki ga imenujemo kulturni 

nesporazum. V primeru izostritve nesporazuma pride do kulturnega trka, ki je zelo pogost v 

mednarodni trgovini in diplomaciji. V primeru, da so ti posamezniki zaradi njim tuje kulture 

prizadeti za daljši čas, lahko to vodi v frustracijo, ki jo imenujemo kulturni šok.  

Povzamemo lahko, da je »kulturni šok /…/ globoka osebna izkušnja, ki se razlikuje od osebe 

do osebe« (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 35). 
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Vendar pa to ni nekaj slabega, gre za nekakšen proces začetnega privajanja na neznano 

kulturo, posameznik vstopi v stanje negotovosti, zato ker ni prepričan, kaj se od njega 

pričakuje oziroma kaj lahko pričakuje od drugih. Do kulturnega šoka pride, ko se je 

posameznik prisiljen prilagoditi neznani družbi, naj bo to selitev v tujo državo ali vstop v 

novo šolo, mesto, podjetje ali družino (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 35). 

Doživetje kulturnega šoka nakazuje najmanj šest znakov (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 35–36):  

– »Znanih kazalcev, kako naj bi se drugi vedli, ni ali pa ima znano vedenje drugačen 

pomen.  

– Vrednot, ki jih mi razumemo kot dobre, zaželene in lepe, gostitelj ne priznava za dobre. 

– Občutek izgubljenosti, nestrpnosti, depresije ali sovraštva.  

– Nezadovoljstvo z novimi navadami. 

– Družbene veščine, ki so delovale do sedaj, so videti neuporabne. 

– Občutek, da se ne bomo nikoli znebili tega groznega, nadležnega kulturnega šoka.« 

Znaki ne nastopijo vsi naenkrat, zato si bomo ogledali tudi faze kulturnega šoka, da bomo 

lažje razumeli izkušnjo posameznika in njegovo doživljanje opisanih znakov. 

Poznamo pet faz kulturnega šoka po Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 36): 

1. »Medeni mesec. Ob prihodu posameznik doživlja vznemirjenje in radovednost turista, 

vendar je njegova osnovna identiteta zakoreninjena doma. 

2. Zmedenost. Faza vključuje razpad vsega domačega, saj je posameznik zasut z zahtevami 

nove kulture in bombardiran z dražljaji novega okolja. Zaradi tega se pojavijo občutki 

zmedenosti, samoobtoževanja in osebne neprimernosti. 

3. Jeza in sovraštvo. V tej fazi je značilen občutek jeze in sovraštva do nove kulture, saj ta v 

nasprotju z domačo povzroča le težave in neustreznost. 

4. Prilagoditev in integracija. Posameznik s postopnim prilagajanjem in integracijo vse laže 

deluje v novi kulturi, zato lahko vidi dobre in slabe plati obeh kultur. 

5. Bikulturnost. Gibanje in počutje v obeh kulturah postane domače, vendar obstaja resen 

dvom, ali je to fazo sploh mogoče doseči.«  

Spoznali smo, da kulturni šok ni nekaj kar preprosto izgine, zato menimo, da se ravno zaradi 

njega posameznik začne zavedati tudi lastne kulture in njenih značilnosti. Zaželeno je, da 

doseže prilagoditev in integracijo, saj lahko osebo s takšnim znanjem in razumevanjem tuje 

kulture podjetje uporabi sebi v prid. Brez dvoma lahko potrdimo, da je kultura v 

mednarodnem poslovanju dejavnik, ki ga morajo poznati in obvladati vsa globalna podjetja, 

če želijo v današnjem času konkurirati oziroma se širiti na tuje trge, ki jih še niso osvojili.  
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4.5 Vloga in pomen kulture v mednarodnem poslovanju 

Kultura je dejavnik, ki je lahko za podjetje zelo drag strošek ali izguba, saj se je ni mogoče 

naučiti v nekaj dneh, če pa je narobe razumljena, pa lahko podjetju prinese veliko izgubo. 

Glavna prednost so posamezniki, ki obvladajo jezik in medkulturno komuniciranje. To je 

komuniciranje »z ljudmi, ki živijo v drugi kulturi ali mikrokulturi« (Ule 2005, 370). 

Kot smo že omenili, je jezik bistveni del kulture in se v njem tudi odraža. Poznavanje jezika 

samega po sebi pa ni dovolj, saj moramo znati tudi medkulturno komunicirati.  

Podjetju lahko dobra komunikacija prinese veliko konkurenčno prednost, saj se morajo v 

jeziku upoštevati medkulturne razlike in različni socialni konteksti ter ozadja, povezana z 

razlikami. Od posameznika se zahteva več empatije, odnosnega sporazumevanja, postavljanja 

na stališče drugih, spreminjanja perspektiv ter postavljanja mnogih zahtev, ki bi lahko 

povzročile nesporazume, motnje in lome v komunikaciji (Ule 2005, 370). 

Poznavanje jezika in mednarodnega komuniciranja ni dovolj, tudi kadar posameznik obvlada 

situacijo. Kljub temu še vedno lahko pride do nesporazumov, saj moramo upoštevati tudi 

neverbalno medkulturno komuniciranje. Neverbalno komuniciranje ni omejeno z jezikovno 

kulturo, presega meje verbalnega jezika. Večina neverbalnih znakov, simbolov in ritualov je 

kulturno ali subkulturno oblikovanih, ravno zaradi oblikovanja skupne identitete in 

razlikovanja od drugih. In prav nepoznavanje neverbalnega jezika pogosto pripelje do 

zavračanja drugih kultur (Ule 2005, 373). 

Na osnovi zgornjih razlag in trditev lahko sklepamo, da je kultura obvezen del mednarodnega 

poslovanja, saj lahko podjetju predstavlja prednost, v primeru napačnega znanja ali 

zanemarjanja pa slabost. Igra lahko bistveno vlogo pri sklepanju poslov, saj lahko zaradi 

slabega vtisa poslovni partner zavrne ponudbo. Za boljše razumevanje si oglejmo naslednji 

primer. 

Vzemimo dva posameznika, enega iz Latinske Amerike, kjer imajo radi bližino, drugega pa iz 

Severne Amerike, kjer velja dolžina dveh rok za primerno pogovorno razdaljo. »Če se srečata 

poslovna partnerja iz teh dveh kultur, bo mogoče partner iz Latinske Amerike poskušal z 

bližino zmanjšati prepad med njima, Američan pa se bo umikal in partnerja doživljal kot 

nekultiviranega. Pri tem se bosta oba začela počutiti neprijetno, čeprav mogoče ne bosta niti 

vedela, zakaj.« (Ule 2005, 373)  

V primeru je razvidno, da sta zaradi lastnih kulturnih lastnosti nevede začela slabo in ustvarila 

neprijetno situacijo. Sicer vsak slab začetek ne pomeni tudi slabega konca, vendar pa je 

takšno nepoznavanje nepotrebno tveganje za podjetje in njegov nadaljnji posel. Z boljšim 

kulturnim zavedanjem in medkulturnim komuniciranjem na ravni verbalnega in neverbalnega 

odnosa bi si lahko zagotovil boljši prvi vtis ter posledično tudi boljše pogoje za nadaljnje 

poslovanje.  
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Do te točke smo spoznali naše okolje in kaj nanj vpliva ter prešli na glavno temo zaključne 

projektne naloge. Opredelili smo, da ima kultura sama po sebi velik vpliv na mednarodno 

poslovanje. Izhajajoč iz te opredelitve in zavedanja lastne kulture se je razvila tudi poslovna 

kultura. Gre za splošno kulturo pripadnika nekega naroda, gledano v ožjem smislu, opisuje 

pa, kakšne so navade, rituali, pozdravi ipd., ki so značilni za določeno kulturo pri poslovanju. 

Ker poslovna kultura izhaja iz splošne, se njune glavne sestavine ne razlikujejo v mnogih 

rečeh. Opisovanje vseh poslovnih navad sveta bi bilo zanimivo, ampak dolgočasno in 

nekoristno, zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na študijo primera Japonske. Preden 

nadaljujemo, pa izpostavimo dejstvo, da bodo videnja in razumevanja japonske kulture 

predstavljena iz vidikov različnih kulturnih predstavnikov. To poudarjamo zato, ker ni možno 

zagotoviti 100 % objektivnosti, že zaradi tega, ker vsak svojo kulturo postavlja pred druge, saj 

mu je domača in bolj znana. Za boljšo verodostojnost in razumevanje pa bodo priloženi še 

nazorni primeri iz prakse.  



 

18 

5 JAPONSKA 

Japonska ali dežela vzhajajočega sonca je država z lastnim jezikom in denarno enoto. Tako 

kot vsaka država tudi ta nosi določene kulturne značilnosti s svojimi vrednotami. Da jih pa 

bomo lažje razumeli, začnimo najprej s splošnimi podatki o državi. 

5.1 Splošno o državi 

Za boljše preglednost bomo podatke predstavili v preglednici, po Izvoznem oknu (EIU 2014, 

po Izvozno okno 2014). 

Preglednica 3: Osnovni podatki o Japonski 

Uradni naziv: Japonska 

Mednarodna oznaka: JP/JPN 

Glavno mesto: Tokio 

Velikost (km2): 377.899 

Prebivalci (mio): 127,1 (ocena 2014) 

Uradni jezik Japonski 

BDP na prebivalca 28.995 EUR (2013) 

Denarna enota Japonski jen (JPY) 

Vir: Izvozno okno 2014. 

Izpostaviti je treba, da je Japonska članica WTO in OECD. Je tudi podpisnica APEC in od 

februarja 2009 ima podpisan sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja naslednjih 10 let, 

sicer pa ne pripada nobeni carinski zvezi (EIU 2014, po Izvozno okno 2014), kar pomeni, da 

aktivno sodeluje v mednarodnih poslih in igra veliko vlogo v poslovnem svetu. Da pa bomo 

lažje razumeli, v kakšnih poslih sodeluje, si oglejmo njeno gospodarsko strukturo.  

5.2 Gospodarstvo Japonske 

Tako kot na vsa druga gospodarstva je tudi tu imela veliko vlogo geografska postavitev same 

države. Ker je država obdana z morjem, imajo veliko morsko območje, posledično pa igra 

ribištvo velik pomen, kar smo ugotovili tudi pri intervjuju, ki smo ga opravili, saj je Maja 

potrdila, da večina hrane izvira iz morja. Razlog za to mogoče leži v tem, da je le 15 % 

površine na Japonskem primerno za kmetijstvo, večina pridelka s teh površin pa sta čaj in riž. 

Kljub majhnem deležu kmetijstva pa je le-to zelo subvencionirano in zaščiteno s strani 

države. Na splošno kmetijstvo prispeva približno 1,2 % BDP in zaposluje skoraj 4 % 

aktivnega prebivalstva (EIU 2014, po Izvozno okno 2014). 
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Zato pa ima zelo dobro razvit in raznolik industrijski sektor, ki prispeva kar 26 % BDP in 

zaposluje 25 % prebivalstva. Posledica tega je, da je Japonska ena izmed vodilnih 

proizvajalcev elektronike, avtomobilov, strojne opreme ter železa in jekla. Poleg že naštetih 

pa so pomembne panoge tudi robotika, biotehnologija, nanotehnologija in obnovljivi viri 

energije. V panogi proizvajanja avtomobilov in ladij je Japonska zasedla drugo mesto na 

svetovnem trgu (EIU 2014, po Izvozno okno 2014). 

Kljub temu, da je zelo uspešna v industrijskem sektorju, pa ji večino BDP prinašajo storitvene 

dejavnosti, kar 73 %. V tem sektorju je zaposlena večina prebivalstva, kar dve tretjini, 

najpomembnejše storitve pa so bančništvo, zavarovalniške in nepremičninske storitve ter 

trgovina (EIU 2014, po Izvozno okno 2014). 

 

Slika 4: Struktura celotnega BDP v Japonski (v %) 

Vir: EIU 2014, po Izvozno okno 2014. 

V vseh aspektih življenja in poslovanja Japoncev, igra veliko vlogo kultura, zato je zelo 

pomembno dobro poznavanje le-te. 

5.3 Kultura Japonske 

Kot smo že ugotovili, ima vsak narod svojo kulturo s svojimi vrednotami in normami. Pri 

spodaj prikazanem intervjuju smo ugotovili nekaj kulturnih razlik, kot so moškost družbe, 

visoka hierarhija in spoštovanje. Za lažje primerjanje in ugotavljanje razlik, pa si bomo te 

podrobneje ogledali s Hofstedejevimi dimenzijami kulture.  

5.3.1 Spoznavanje Japonske skozi intervju 

Za lažje razumevanje Japonske in njene kulture smo opravili pol strukturirani intervju z go. 

Majo Pešelj. Maja je študirala japonščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, med študijem pa 

je bila tudi na študentski izmenjavi v Tokiu in sicer v Joshidai daigaku. Tam se je prvič 
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srečala z japonsko kulturo in njenimi predstavniki. Kasneje je začela poučevati japonščino v 

podjetju Genki ter še večkrat obiskala Japonsko. Sodeluje tudi pri različnih dogodkih in z 

japonsko ambasado, vsako leto pripravijo dan Japonske, na katerega povabijo predstavnike 

podjetij, ki sodelujejo z Japonci ter Japonce, ki živijo v Sloveniji, in predstavijo različne 

elemente Japonske, kot so čajna ceremonija, različni športi (predvsem borilni) in podobno.  

 

Slika 5: Tokio 

Vir: Global Academic Network 2013. 

Najprej smo jo vprašali po prvem vtisu, ki ga je dobila, ko se je neposredno srečala z 

japonsko kulturo, v njenem primeru, ko je odšla na izmenjavo. Prva zanimivost, ki jo je 

poudarila, je bila, da govorijo japonsko angleščino. To pomeni, da dajejo prednost pravilom 

in ne rabi, zato je včasih prišlo do težav pri komuniciranju. Izpostavila je, da so Japonci veliki 

perfekcionisti, zato v primeru, če nečesa ne obvladajo do potankosti, v našem primeru 

angleščine, se s tem ne bodo ukvarjali oziroma angleškega jezika ne bodo uporabljali, saj bi se 

zaradi napačne rabe počutili osramočene oziroma bi lahko osramotili sogovornika. V času 

bivanja se je družila predvsem s tistimi, ki so vedeli, da pride, in so bili na to pripravljeni, 

vendar pa so bili kljub temu zelo presenečeni, ko je med govorjenjem krilila z rokami in 

uporabljala druge telesne znake, saj za Japonce velja, da vzdržujejo »tatemae«, nek zunanji 

obraz, ki ga uporabljajo za službo, tujce, šolo ipd., in mora biti zadržan, ne sme kazati 

pretiranih čustev in govorice telesa. Obraz, ki dovoljuje čustva in subjektivnost, se imenuje 

»hanne« in se uporablja pri komunikaciji z bližnjimi prijatelji in družino. Kljub temu so bili 

do nje zelo strpni ter jo razumeli. Kot je sama večkrat povedala, so Japonci izjemni gostitelji, 

gost je vedno v centru pozornosti, zato so ji vsak dan pripravili drugačen obrok, ji načrtovali 

oglede in druge aktivnosti. Po drugi strani pa so se dnevi izkazali za zelo naporne, saj je rekla, 
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da Japonci ne poznajo dnevnih počitkov, kot smo jih vajeni pri nas, zaspijo, ko se zgrudijo od 

utrujenosti. Zato se jim ni zdelo prav nič nenavadno, če ji dan napolnijo z organiziranimi 

izleti, želeli so namreč, da bi v polnosti doživela in spoznala Japonsko. Trudili so se, da ji ne 

bi zmanjkalo dela in aktivnosti, saj bi lahko uživanje v prostem času razumeli kot lenobo, kar 

velja za velik greh.  

Ko je malo bolje spoznala japonsko kulturo, je ugotovila, da se odraža tudi v šoli, kjer je 

viden popolnoma drug pristop učenja. Učitelji so zelo spoštovani, v njihove besede se ne 

dvomi, prisotna je izrazita hierarhija. Vendar pa jo je zelo presenetilo dejstvo, da profesorji 

bolj cenijo študente, ki se trudijo snov razumeti sami in dajo več od sebe, kot pa tiste, ki se 

nočejo potruditi, da bi sami prišli do rešitve problema. Razlog vidi v zelo prisotnem budizmu, 

ki jim narekuje, da se mora posameznik vedno izboljševati, izpolnjevati in napredovati. Kot 

na vseh področjih je tudi tu vidna njihova želja po perfektnosti. 

Ta perfektnost se je Maji zdela zelo zanimiva tudi v prehrani. Vsa hrana je bila pripravljena 

zelo natančno, izraženi so bili naravni okusi in zelo malo začimb. Predstavila je dober primer, 

kako so kuharji, ki so po mnenju večine odlični pri pripravi sušija, mnenja, da ga še vedno 

lahko nekako izboljšajo, izpopolnijo. Njihova zadržanost oziroma preprostost je vidna tudi v 

pripravi hrane, kot smo že omenili, uporabljajo malo začimb, če pa jih, so to predvsem 

morske alge. Na hrano imata velik vpliv tudi geografska lega in zgodovina priprave, saj skoraj 

vsa hrana izhaja iz morja, pripravlja pa se tako, kot se je nekdaj, s poudarkom na 

zaokroženosti okusa, svežini in brez dodajanja nepotrebnih začimb. Zmernost pri uporabi 

začimb se kaže tudi pri pripravi slaščic, ki so zelo drugačne od naših, saj so količine sladkorja 

manjše, kot smo jih vajeni, poleg tega pa jih pripravljajo iz zelenega čaja, raznih stročnic in 

ostalih lokalnih sestavin. Maja poudarja, da je zaradi tega in zaradi ugodne klime na 

Japonskem zelo veliko stoletnikov, saj se prehranjujejo z zelo zdravo in lahko hrano. 

 

Slika 6: Tradicionalna japonska hrana  

Vir: Flicker 2011. 
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V Japonskem zaradi izobraževanja, službe in raznih hobijev nimajo veliko prostega časa čez 

dan, zato je tam večerja čas, ko se družina, prijatelji ali sodelavci zberejo skupaj in se družijo. 

Služi lahko tudi kot možnost za poslovanje s partnerji, saj so nekako prisiljeni, da se jih 

udeležijo vsaj enkrat na teden. Skupina sodelavcev se zbere ob večerji, ob kateri se popije tudi 

velika količina alkohola. Le tako se lahko sprostijo in pokažejo notranji obraz, »hanne«, 

posledično pa utrdijo vezi s sodelavci in podjetjem. Na tej točki je poudarila patriarhalnost 

njihove kulture, saj je takšno druženje zelo nespodobno za ženske, zato so primorane, da 

živijo kot gospodinje, kar država tudi hoče, da so. Ker se nam je kaj takšnega zdelo skoraj 

neverjetno, še posebej glede na čas, v katerem živimo, smo Majo prosili, če nam to lahko 

razloži. Za razlago je dala primer zakona, ki ga imajo na Japonskem. Ženske, ki imajo otroke 

in delajo, so bolj obdavčene s strani države, včasih do takšne mere, da se jim ne splača delati 

in je bolje, če so doma. S tem država prisili družine, da dela samo moški, kar pa ni tako lahko, 

saj je poudarila, da moški ob vstopu na trg delovne sile vedno začnejo ob zaposlitvi na dnu 

podjetja, saj se v njihovi kulturi zelo ceni starost in lojalnost. Kot primer, na začetku delaš v 

fotokopirnici ali recepciji in šele z leti lahko napreduješ, in še to le, če se dokažeš kot vreden 

napredovanja.  

Povprašali smo jo tudi, kako je Japonce ona doživela. Zanimivo je bilo, da je poudarila, da 

imajo dvojne standarde. Večino časa so zelo posredni, ko pa je v igri nekaj osebnega ali posel, 

pa znajo biti zelo direktni, po njenih besedah celo nehumani, saj gredo do konca, da dobijo 

tisto, kar hočejo. Neposrednost se kaže tudi pri fizičnem kontaktu, ko imajo možnost, se stika 

izogibajo in so nanj občutljivi, vendar pa ga v gneči ali na vlakih popolnoma ignorirajo. Kot 

tujec si jim zelo zanimiv, ves čas te fotografirajo, saj si nekaj novega, vendar pa se izogibajo 

temu, da bi vzpostavili s tabo stik, še posebej zaradi kompleksa, da ne znajo perfektno 

govoriti angleško. Vendar pa v vseh primerih postavijo počutje in potrebe drugega pred 

lastnimi.  

Po zgornjih primerih in razlagah deluje Japonska kot zelo zaprta in tradicionalna država, 

vendar pa je Maja poudarila, da se že vidijo učinki globalizacije, saj so mlade generacije že 

nekoliko bolj odprte in prilagodljive, tako da je bilo z njimi lažje navezati stike.  

Kot v vsaki kulturi, tudi v tej obstajajo specifični rituali oziroma značilnosti, ki so značilni le 

zanjo. O teh sem Majo bolje povprašala in ona mi jih je ponazorila na primeru prinčevega in 

princesinega obiska Slovenije. Maja je bila ena izmed udeleženk, ki so lahko sodelovale na 

sprejemu japonskega dvornega para. Po njenih opažanjih je bilo vse izredno formalno in do 

potankosti pripravljeno mesece vnaprej. Ob sebi sta imela številno spremstvo, saj nista prišla 

le kot princ in princesa, ampak kot predstavnika Japonske, ki veljajo za zelo kolektivistični 

narod in jim je pomembna splošna podoba. Maja sicer ni bila udeležena na zasebnejših 

dogodkih, vendar je pri ostalih opazila, da sta morala velikokrat poslušati nasvete in navodila 

mnogih spremljevalcev, delovati po vnaprej določenem načrtu in uporabljati spoštljive geste. 

Ko so se udeleženci imeli priložnost pogovoriti s princem in princeso, je situacija bila bolj 

podobna nekakšni predstavitvi, saj se je moral vsak posameznik najprej predstaviti in 
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povedati, s čim se ukvarja, onadva pa sta potem postavila kakšno vprašanje, na katerega so 

sogovorci odgovorili, in pogovora je bilo konec, kar je povsem logično, saj je Maja že 

opozorila, da so sicer zelo zadržani ter ne navezujejo stikov hitro, ampak počasi in 

dolgoročno, tako v poslu kot v zasebnem življenju.  

 

Slika 7: Japonski princ Akishino z družino 

Vir: Tengri news 2011. 

Velik poudarek je dala tudi na jezik, razložila nam je, da obstaja več možnosti govora, prva 

delitev je predvsem na formalni in neformalni govor: 

− formalni govor (podobno kot pri nas knjižni) se uporablja pri obeh spolih, na 

vsakodnevni ravni, predvsem med sodelavci, sošolci in znanci; 

− neformalni govor je bolj pogovorni, vendar ne tako kot pri nas, saj se v njem še vedno v 

veliki meri odraža spoštovanje. Se pa uporablja predvsem med družinskimi člani in 

prijatelji. Uporabljajo ga predvsem moški. 

Druga delitev govora pa je odvisna od tega s kom ali o kom govorimo:  

− »keigo« oziroma vzvišen govor se uporablja predvsem takrat, ko nekoga nagovarjaš, in 

gre za zelo spoštljiv govor, na primer pri pogovoru z nekom, ki ga vidimo prvič, je 

starejši ali pa ima od nas višji status oziroma izobrazbo; 

− »san keigo« je neke vrste ponižni govor, ki se uporablja, ko govorimo o sebi oziroma o 

našem mnenju. Dober primer je osebni zaimek jaz, ki se v ponižnem govoru izrazi kot 

»boku«. V primeru, da smo na višjem položaju in nam ni treba uporabiti ponižnega 

govora, pa lahko zase uporabimo tudi vzvišeni govor oziroma »keigo«. Osebni zaimek 

jaz je v tem primeru »ore«.  

Kot smo že omenili, je to predvsem moška kultura, kar je razvidno tudi pri govoru, saj naj bi 

ženske uporabljale predvsem formalen in ponižni govor, prav tako pa so zelo omejene pri 

telesni govorici in si ne morejo privoščiti sproščenosti, kot si jo lahko moški. 
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V splošnem so njeni vtisi o japonski kulturi zelo dobri, morda zato, ker je študirala japonščino 

ter njeno kulturo in je nekako vedela, kaj mora pričakovati. Poudarili pa bi, da ni vedno tako, 

velikokrat se mnogi predstavniki pri sklepanju poslov sploh ne pozanimajo o partnerjevih 

okoliščinah, kulturi in vrednotah, kar je lahko pogubno za posel. Tovrstno pogubnost je 

izpostavila tudi Maja, saj je rekla, da so v japonski kulturi sicer zelo strpni, vendar pa 

pričakujejo, da se je naučiš in jo razumeš. Zaradi tega mogoče večkrat delujejo vzvišeno, tudi 

s tega vidika, da se oni ne bodo trudili toliko razumeti druge, saj menijo, da je njihova kultura 

najboljša.  

5.3.2 Hofstedejeve dimenzije Japonske 

Hofstedejeve dimenzije so sestavljene iz hierarhije, identitete, spola, resnice, pragmatizma in 

popustljivosti, kar je razvidno na sliki 8 (na naslednji strani). Z njimi lahko ugotovimo, kaj 

prevladuje v neki kulturi in osnovne kulturne značilnosti. V naši študiji se bomo osredotočili 

le na prve štiri dimenzije, saj smo mnenja, da so te poleg popustljivosti najbolj ključne za 

poslovanje, vendar bomo to izpustili, saj smo si na tem področju kulturološko podobni, zato je 

le-to irelevantno.  

Za lažje razumevanje kulturnih razlik in primerjavo le teh se bomo najprej osredotočili na 

razumevanje definicij naših glavnih dimenzij. 

Hierarhija je stopnja neenakosti med ljudmi, ki naj bi bila del naravne ureditve sveta. Temu 

vidiku lahko pravimo tudi oddaljenost od moči. Kot je razvidno, gre za razlike med različnimi 

sloji. V družbi z močno hierarhijo nihče ne razmišlja, da so vsi ljudje med seboj enaki ali da 

bi morali biti. Prav tako niso mnenja, da bi morali imeti enake pravice. Nasprotno pa se v 

egalitarni družbi vsak posameznik smatra enak drugemu in z enakimi pravicami. Ugotovili pa 

so tudi, da je veliko oddaljenost od moči lažje vzdrževati v situacijah, kjer vlada revščina in 

so viri omejeni (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 49). 

Identiteta je odnos med posameznikom in skupino. Razpon sega od identitete posameznika ali 

individualizma do skupinske identitete ali kolektivizma. Na splošno naj bi veljajo, da so 

individualistične kulture ene izmed najbogatejših dežel sveta, kolektivistične pa revnejše 

dežele. To je tudi zgodovinsko potrjeno, saj so se države s postopnim bogatenjem vse bolj 

nagibale k individualistični skrajnosti, saj bogastvo ljudem omogoča, da lažje poskrbijo zase 

in uspejo. Nasprotno pa lahko kolektivizem vidimo kot odsev prilagoditev na revščino in 

omejene vire. V obeh primerih obstajajo slabosti; v kolektivističnih družbah mora posameznik 

potlačiti svojo individualistično identiteto, kar je zelo zahtevno, v zelo individualističnih 

družbah pa se ljudje morda počutijo osamljene in izolirane (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 48). 

Spol – osredotočenost na vprašanje vloge med spoloma in obvladovanje agresivnosti. V 

družbi, v kateri so moški in ženske enakopravnejši, pridejo znotraj družbe kot celote v 
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ospredje bolj ženske vrline. Zato jo imenujemo ženska kultura, medtem ko neenakomerni 

razdelitvi pravimo moška kultura. Drugi imeni sta tudi »osredotočenost na skrb« proti 

»osredotočenost na dosežke«, slednja velja za moško kulturo in daje večji poudarek na 

dosežke in bojevanje kot pa na skrb in kompromis (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 50). 

Resnica – odziv na nepričakovano in neznano. Tu privre na plan strah kot prvinsko človekovo 

čustvo oziroma bojazen pred neznanim. Ljudje, ki so prepričani, da je vse, kar je drugačno, 

tudi nevarno, prihajajo iz vidika kulture, ki mu pravimo izogibanje neznanemu, njegovo 

nasprotje pa je strpnost do neznanega (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 51). 

Ugotovili smo, da ima vsaka dimenzija glede na značilnosti dve skrajni možnosti. Vendar pa 

kulture ne moremo opredeliti brez primerjanja, zato bomo v nadaljevanju japonsko kulturo 

primerjali s slovensko.  

 

Slika 8: Japonska kultura v primerjavi s kulturo Slovenije 

Vir: The Hofstede Centre b. l. 

Hierarhija. V primerjavi s Slovenijo je Japonska manj hierarhična, kar pomeni, da se 

posamezniki štejejo za bolj enakovredne, saj na Japonskem zaradi izobraževalnega sistema 

začnejo vsi kot enaki, potem pa lahko napredujejo in postanejo, kar želijo, če se za to zelo 

trudijo (The Hofstede Centre b. l.). Vendar pa visoki indeks hierarhije še vedno nakazuje, da 

je oddaljenost od moči velika, kar smo ugotovili tudi z intervjujem. Podatek, ki preseneča, je 

ta, da ima Slovenija ta indeks še višji, kar pomeni, da za nas velja izredno visoka 

neenakovrednost.  

Identiteta. Glede na identiteto obe državi veljata bolj ali manj za individualistično, vendar pa 

je v primerjavi s Slovenijo Japonska bolj kolektivistična, kar pomeni, da dajejo večjo prednost 

skupinam kot mi. Se pravi, bolj delujejo kot skupina, »mi«, in ne toliko kot posameznik, 

»jaz«.  
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Spol. Ta kulturna dimenzija je najbolj izstopajoča, saj je v primerjavi z našo njeno čisto 

nasprotje. Zaradi visokega indeksa spola spada Japonska pod izrazito moško družbo, kar 

lahko potrdimo tudi z odkritji Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 50), ki pravijo, da je 

Japonska izrazito moška družba. To dejstvo pa smo ugotovili tudi pri intervjuju, ko nam je 

Maja razložila, da to podpira celo država, saj so družine z zaposleno ženo in otroki bolj 

obdavčene. Prav tako pa tudi v besedilu The Hofstede Centra (b. l.) piše, da lahko uspejo le 

moški, s poudarkom na angleški besedi »he«, ki je zaimek za moški spol. V tej kulturi torej 

dajejo večji poudarek na dosežke in bojevanje, medtem ko v slovenski na enakopravno delitev 

vlog med spoloma.  

Resnica. Opazimo, da imata obe državi zelo visok indeks, ki predstavlja izrazito izogibanje 

neznanemu. To pomeni, da se obe s spremembami soočata počasi in dolgo, manjšo strpnost 

do drugih ipd. To, da japonska kultura in kulture balkanskih držav čutijo izrazito izogibanje 

neznanemu, so ugotovili tudi Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 51). Ker je strpnost do 

drugačnega pri njih zelo nizka, je primerno, da se zelo dobro izobrazimo o tej kulturi, da 

bomo lažje sodelovali z njimi. Vendar se pa moramo zavedati tudi tega, da za japonsko 

kulturo veliko vlogo igra tudi obraz. 

5.3.3 Obraz 

Obraz ni nekaj, kar je shranjeno na telesu ali na obrazu, ampak nekaj, kar je navzoče v 

srečanju, v odnosu in je navzoče samo takrat, kadar je interakcija reflektivna, interpertirana 

(Goffman 1982, po Ule 2005, 284). 

Zato je zelo pomembno, da se naučimo ravnati z njihovim obrazom, ki ni nekaj vidnega, kar 

lahko preprosto sami ugotovimo, temveč je ohranjanje obraza neko dostojanstvo, ugodna 

samopodoba, ki jo posameznik učinkovito vzdržuje z držo, ki jo je zavzel v socialni 

interakciji (Goffman 1982, po Ule 2005 284). Lahko rečemo, da se ohranjanje obraza nanaša 

na »tisti del komunikacijskega procesa, pri katerem udeleženci komunikacijske situacije drug 

pri drugem podpirajo ugoden vtis« (Ule 2005, 285). 

Že v intervjuju smo ugotovili, da imajo v japonski kulturi dva obraza, zasebnega »hanne«, za 

družino in bližnje prijatelje, ter javnega »tatemae«, ki ga uporabljajo vsakodnevno za delo, 

javno podobo, prvo srečanje itd. Za obraz je pomembno, da ga razumemo v vseh socialnih 

situacijah (Goffman 1982, 6–9, po Ule 2005, 285): 

− ima obraz: prikazuje navzven tako samopodobo, ki je skladna s posameznikovo njegovo 

notranjo držo; ostali prisotni na podlagi dokazov potrjujejo, da je podoba, ki jo želi 

posredovati navzven, konsistentna; 

− ima napačen obraz: hote ali nehote posreduje sporočila o sebi, ki diskreditirajo njegovo 

socialno vrednost in jih ni mogoče povezati s podobo, ki jo želi oseba prezentirati 

navzven; 
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− nima obraza: sploh ne naredi nobenega vtisa; to se lahko zgodi v nenavadnih situacijah 

ali kadar situacija posameznika ujame nepripravljenega; 

− izgubi obraz: ta izraz zajema tako napačen obraz, pomanjkanje obraza kot tudi 

osramotitev; 

− ohrani obraz: ob izgubi obraza si prizadeva za popravilo poškodb obraza; 

− podeli obraz: pomaga drugemu posamezniku ohraniti obraz. 

Razumevanje obraza v vseh socialnih situacijah je zelo pomembno, saj moramo razumeti, da 

je na primer izguba obraza zelo pomembno v japonski kulturi. Samo za primer naj navedemo, 

da so v srednjeveški Japonski »samuraji izgubo obraza redno plačali z obrednim 

samomorom« (Ule 2005, 284). Tako kot je bil obraz nekdaj pomemben, je večinoma tudi še 

danes. 

Zavedati se moramo, da je skrb za obraz pogoj, ne pa cilj medosebnih interakcij (Ule 2005, 

286). V primeru, ko le tega poškodujemo, moramo ravnati skrbno in uporabiti značilne 

sekvence izmenjave, s katerimi se potrudimo popraviti vtise in odnose v komunikacijski 

situacijami. Uletova (2005, 286) pravi, da so v slovenski kulturi to »Oprostite!« in »Ni za 

kaj«, medtem ko so pri osebi, s tako izraženim obrazom to:  

− poziv in opozorilo osebe, ki je bila oškodovana, da je prizadeta in da je odnos ogrožen, 

− ponudba osebe, ki je s svojim dejanjem povzročila škodo drugi osebi, da popravi škodo, 

na primer z opravičilom, kompenzacijo škode, s samokaznovanjem, 

− po pozivu in ponudbi pride do tretje faze; oseba, ki ji je bila ponudba namenjena, lahko 

ponudbo sprejme kod zadovoljivo za vnovično vzpostavitev izraznega reda. 

Šele ob dobrem poznavanju kulture ter obraza, se poslovni partnerji lahko osredotočijo na 

njim najpomembnejšo, poslovno kulturo. 

5.3.4 Poslovna kultura 

Pred samim poslom se moramo najprej zavedati, da sta na Japonskem zelo pomembna status 

ter starost. Višja kot sta, več časti ta oseba prejema od ostalih (Kwintessential 2013). 

To moramo upoštevati tudi v primeru, ko koga pošiljamo na dogovore in razne sestanke, saj 

bodo posli uspešneje opravljeni, če pošljemo osebo moškega spola (ravno zaradi 

patriarhalnosti družbe), ki ima v podjetju visok status in že nekajletne izkušnje, kljub temu, da 

je morda kdo mlajši bolj usposobljen. Starejši mora biti glavni pri stikih, mlajši pa je lahko 

zraven za podporo. 

Pred samim sestankom in prvim srečanjem se moramo zavedati, da se morajo dogovori za 

sestanke napovedati nekaj tednov vnaprej, najbolje preko telefona. Nanje moramo priti točno 

in pripravljeni. Na srečanju pa zaradi kolektivizma lahko pričakujemo, da se bomo srečali z 

več osebami (Kwintessential 2013). 
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Pred prihodom moramo poskrbeti, da se oblečemo konzervativno, potem pa sledijo pozdravi, 

ki so na Japonskem zelo formalni in ritualizirani, hkrati pa moramo paziti tudi, da 

posamezniku namenimo pravilno mero spoštovanja glede na njihov status v primerjavi z 

našim. Na primer, če ima naš partner višji status kot mi, se mu priklonimo globlje kot on nam, 

čeprav je sprejemljivo tudi, da se namesto priklona naredi gesta s spustom glave. Če je le 

mogoče, nas na prvem srečanju predstavijo drugi, saj se šteje kot nespoštljivo, če se 

predstavimo sami. Pri predstavitvi pa je pomembno tudi, da pravilno izročimo poslovno 

vizitko, za katero je priporočljivo, da je napisana v japonskem jeziku, je nerabljena, kvalitetna 

ter izraža naš položaj v podjetju. Ko jo izročamo, uporabimo obe roki, se rahlo priklonimo ter 

jo obrnemo tako, da je usmerjena proti prejemniku. Prav tako jo tudi sprejmemo z obema 

rokama, si vzamemo čas, da si jo podrobneje ogledamo, ter jo pospravimo, oziroma 

postavimo na mizo, če sestanek šele sledi. Po koncu sestanka poslovne vizitke varno in 

skrbno spravimo, saj s tem izkažemo spoštovanje (Kwintessential 2013). 

 

Slika 9: Prikaz pozdrava 

Vir: Pakajunk 2011. 

Po uvodnem srečanju in izmenjavi poslovnih vizitk moramo paziti na razporeditev v prostoru, 

saj bo najstarejši in hkrati tudi najpomembnejši japonski predstavnik sedel najdlje od vrat, 

najmanj pomembni pa bo najbližje vratom. Kot smo že omenili, moramo priti na sestanek, 

tudi če je uvoden, dobro pripravljeni. Lahko podamo nekaj informacij o poslu, prinesemo 

različne publikacije, ki predstavljajo podjetje ipd. V primeru dane prošnje pa le-te nikoli ne 

smemo zavrniti, tudi če od nje nimamo koristi, saj japonski partnerji iščejo dolgotrajno 

povezavo, ki jo potrdijo s takšnimi prošnjami (Kwintessential 2013). 

Po koncu sestanka si izmenjamo poslovna darila, kar se sliši zelo preprosto, vendar je tudi 

tukaj izredno pomembno poznavanje kulture, saj je tudi ta običaj zelo ritualiziran in skriva v 

sebi veliko pomenov. Bistvo darila ni v tem, da je zelo drago, ampak kakšen pomen ima ter da 

je primerno zavito. Rastlin, še posebej v beli barvi, ne smemo podariti, saj jih povezujejo s 

pogrebom. Paziti moramo tudi, da podarimo liho število predmetov, le 9 ne. Za darila je 
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primerno, da so zavita v pastelne barve. Z veseljem bodo sprejeli dobro čokolado ali manjšo 

torto. Ko pa darilo sprejmemo, moramo paziti, da ga ne odpremo, saj s tem lahko škodimo 

njihovemu obrazu, še bolj pa svojemu (Kwintessential 2013). 

Včasih se lahko zgodi, da nas povabijo na svoj dom na večerjo. To je zelo velika čast, zato se 

moramo pred tem zelo pripraviti. Na večerjo se pride pravočasno in nič več kot 5 minut 

kasneje, razen v primeru velikega socialnega dogodka se zamuda lahko rahlo poveča. Ko se 

vstopi v prostor, se najprej preobuje v copate, čevlje pa postavi tako, da so usmerjeni proti 

vratom. Oblečeni moramo biti formalno, razen če je bilo izraženo, da lahko pridemo v bolj 

udobnih oblačilih. Potem sledimo gostitelju, ki nas posede za mizo. Tudi za mizo moramo 

upoštevati razna pravila. Nekaj primerov teh pravil: ne začnemo jesti, dokler ne začne jesti 

najstarejši za mizo, palčk ne zbadamo v hrano, poskusimo vse, kar je na mizi, lahko se 

pozanimamo o nepoznani hrani, ne da bi nam drugi zamerili itd. (Kwintessential 2013). 

Poleg teh značilnosti poslovne kulture se moramo zavedati tudi njihovega sloga poslovnih 

pogajanj. Hrastelj (1995, 394) pravi, da se ta slog odlikuje zlasti po naslednjih značilnostih: 

– Japonci so poudarjeno etnocentrični, tako da do skrajnosti zagovarjajo svoja stališča. 

Vendar so se vseeno pripravljeni poglobiti in seznaniti s kulturami svojih strank, 

– ta nagnjenost je podkrepljena s prizadevanji po trajnejših poslovnih odnosih. Kar se kaže 

tudi v pogostitvah in v programih, ki jih organizirajo za svoje stranke, 

– vloga kupcev je v primerjavi s prodajalci prevladujoča, 

– čeprav so v bistvu občutljivi in emocionalni, pa te svoje lastnosti uspešno prikrivajo, 

predvsem pa v pogajanjih ne želijo izgubiti obraza, 

– med pogajanji dopuščajo nejasnost, 

– v skupini pogajalcev ni lahko ugotoviti, kdo je glavni, 

– kot večina Azijcev, dajejo prednost dogovorom, ki temeljijo na zaupanju v primerjavi s 

pisnim dogovorom, kar pomeni da so manj nagnjeni k pravdanju, 

– drži se jih sloves trdih pogajalcev. 

Kasneje Hrastelj (2001, 68) doda še naslednje trditve: 

– japonska kultura je izrazito reaktivna in v njej je tudi molk del pogajanj. Prikimavanje ali 

druge oblike pritrjevanja pomenijo dostikrat le, da so razumeli utemeljitve nasprotne 

strani, ni pa rečeno, da so jo tudi sprejeli; 

– ker so bolj intuitivni, manj upoštevajo temeljne analize; 

– protokol je pomembna sestavina pogajanj. Če ga druga stran ne sprejema, se pogajanje 

lahko prekine.  

Ko spoznamo kulturo Japonske in njene značilnosti, lahko preidemo na komuniciranje. Lahko 

bi rekli, da so vse te kulturne raznolikosti, od obraza do načina pogajanja, neko predznanje, ki 

je potrebno, da lahko uspešno komuniciramo.  
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5.4 Komuniciranje 

Komuniciranje samo po sebi predstavlja eno izmed bistvenih dejavnosti, ki omogoča obstoj in 

razvoj posamezniku in organizaciji. Večina ga razlaga kot izmenjavo informacij (Kavčič 

2004, 3). Poslovno komuniciranje pa je »ena od glavnih dejavnosti mednarodnega poslovanja, 

saj lahko dosežemo zastavljen cilj le s pravilno izbiro komunikacije, poznavanjem kulture 

sogovornika in pravo ponudbo« (Ruzzier in Kesič 2013, 134). 

Pri poslovnem komuniciranju se srečujemo tudi s tako imenovanim medkulturnim 

komuniciranjem. Ta »zajema procese komuniciranja med pripadniki različnih kultur, etničnih, 

nacionalnih, religioznih, subkulturnih skupin. Obstaja tesna soodvisnost med načini in 

oblikami komuniciranja in vzpostavljanjem kulturne hegemonije v določeni družbi. 

Prevladujoči vzorci komuniciranja pri različnih kulturnih skupinah pa lahko usodno vplivajo 

na porajanje ali pomiritev medkulturnih napetosti in konfliktov, občutkov večvrednosti ali 

manjvrednosti, etnocentrizma in rasizma« (Ule 2005, 25). Zato je še toliko bolj pomembno, 

da se seznanimo s kulturo že pred prvim stikom in komuniciranjem.  

Komuniciranje se deli na dva glavna dela, verbalno in neverbalno komuniciranje. 

5.4.1 Verbalno komuniciranje 

Verbalno komuniciranje je komuniciranje preko verbalnega jezika, besed, ki so za človeka 

najpomembnejši simbolni in družbeni sistem, ter predstavlja sistem sporočanja, ki velja za 

določeno družbeno skupnost in je skupen za vse njene člane (Ule 2005, 131). 

Verbalno oziroma besedno komuniciranje se deli na pisno in ustno komuniciranje. Kot je 

razvidno že iz same delitve, gre pri pisnem za obliko komuniciranja, pri katerem so nosilci 

sporočila napisani znaki (Kavčič 2004, 87), ustno pa vse, kar spregovorimo in lahko deluje 

kot neko dopolnilo in/ali nadomestilo za pisno komuniciranje (Kavčič 2004, 123). 

Verbalno komuniciranje je velik del našega življenja, ki ga uporabljamo vsakodnevno, vendar 

pa z njegovo pomočjo pri partnerjih izzovemo samo verbalne odzive, ki pa velikokrat niso 

pravilni, saj nam nekdo lahko pritrjuje, se strinja z nami, misli pa drugače. Kot pravi Uletova 

(2005, 196), do takšnih situacij pride, ko »verbalno sporočilo nasprotuje neverbalnemu.« In 

ravno zato je zelo pomembno, da se zavedamo tudi neverbalnega komuniciranja.  

5.4.2 Neverbalno komuniciranje 

Adler in Rodman (2003, po Ule 2005, 197) definirata neverbalno komuniciranje kot »ustna in 

telesna sporočila, ki imajo za druge sporočilno vrednost.«  

Nekatere razlike med verbalnim in neverbalnim so tudi te, da se neverbalna sporočila 

smatrajo kot bolj verodostojna, mogoče ravno zato, ker so v veliki meri nezavedno poslana 
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oziroma prejeta. Hkrati pa smo pri verbalnem omejeni zgolj na uporabo enega kanala v 

določenem času in nima univerzalnega pomena kot neverbalno (Ule 2005, 194–195), kar 

lahko podpremo z univerzalnimi obraznimi izrazi, ki so prikazani sliki 10.  

Vodilni kanali neverbalnega komuniciranja so (Ule 2005, 206): 

− glas, objezikovni ali paralingvistični znaki, 

− pogled, 

− izrazi obraza, 

− kretnje rok, gibi, drža telesa, 

− telesna bližina ali razdalja, 

− dotik ali telesni stik, 

− prostor, teritorialnost. 

 

Slika 10: Univerzalni obrazni izrazi 

Vir: Art References b. l. 

5.4.3 Komuniciranje v Japonski 

Japonska spada pod visoko kontekstne kulture, za katere velja, da »uporabljajo višje stopnje 

interpretacije in več elementov razumevanja sporočila. Sporočila so zato bolj implicitna 

(posredna). Sociološki pomen, znanje, vrednote prejemnika in pošiljatelja sporočila in njihov 

status dopolnijo pomen sporočila. Zato sprejemnik sprejema sporočila na svojevrsten način, in 

ne razbira le posredno (eksplicitno) dekodirane sestave besed« (Makovec Breničič in Hrastelj 

2003, 52–53). 
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Glede na kulturološko podlago lahko sklepamo, da so pri komuniciranju zelo posredni, kar 

smo ugotovili tudi v intervjuju, zato je zelo primerno, da to pri komunikaciji upoštevajo tudi 

njihovi poslovni partnerji. Glavni razlog za posrednost je lahko ravno fenomen obraza, ki je v 

azijskih pokrajinah zelo pomemben. Zaradi posrednosti in obraza je treba paziti tudi na 

pravilno izbiro besed ter količino spoštovanja, ki jo namenimo posamezniku.  

V intervjuju smo dobili občutek, da Japonci neverbalne govorice ne uporabljajo, vendar 

menimo, da je ravno nasprotno, da se je bolj zavedajo in jo omejujejo, saj s prekomerno 

uporabo ogrožajo svojo samopodobo pred ostalimi. Vendar pa to ne pomeni, da telesne 

govorice ostalih ne opazujejo, ravno nasprotno, opazijo jo in ji bolj zaupajo kakor verbalnim 

znakom (Kwintessential 2013). 

5.5 Priporočila za poslovno prakso slovenskim podjetjem 

V intervjuju in proučevanju različne literature smo spoznali, da ima Japonska svoje specifike, 

s katerimi se moramo seznaniti, preden pridemo v stik z njimi ali začnemo poslovati. Na 

podlagi spoznanj lahko rečemo, da bi bilo zelo dobro, da bi se slovenska podjetja držala 

naslednjih ugotovitev pri poslovanju z japonskimi podjetji: 

– pred samim poslovanju se dobro izobrazimo o kulturi in načinu komuniciranja, za 

sestanek pa se naročimo tedne prej; 

– ker gre za izredno moško družbo, v kateri je višja hierarhična stopnja kot v Sloveniji, je 

primerno, da na sestanke pošljemo starejšega moškega, ki je v podjetju že dlje časa in ga 

dobro pozna, oblečen pa naj bo formalno; 

– na sestanek prinesemo različno publikacijo o lastnem podjetju v japonskem jeziku, s tem 

jim olajšamo delo ter pridobimo boljši ugled; 

– pri izmenjavi vizitk pazimo, da so napisane tudi v japonščini in da vsebujejo naš status v 

podjetju, z njihovimi pa ravnamo zelo previdno; 

– Japonci so zelo dolgoročno usmerjeni, zato moramo pričakovati, da bo veliko »uvodnih« 

sestankov pred vzpostavitvijo želenega cilja poslovanja; 

– zaradi posrednosti v govoru in obrazu lahko pride do nesporazuma, saj njihov »ja« ne 

pomeni vedno: »Ja, dogovor je sklenjen,« ampak lahko pomeni tudi: »Ja, razumemo kaj 

hočete povedati.« Zato ne sklepajmo prehitro; 

– ker raje poslujejo z že poznanimi partnerji, je bolj zaželeno, da poiščemo japonskega 

posrednika, ki nam bo pomagal pri poslu, prav tako pa tudi pri kulturoloških problemih, 

na primer, kaj podariti partnerju za darilo in katere barve so primerne; 

– tako kot ima Slovenija svoje dela proste dni, jih ima tudi Japonska, zato se je primerno z 

njimi predhodno seznaniti; 

– kot kupec bomo hitreje sklenili posel kot prodajalec. V obeh primerih se držimo rokov, 

ker je točnost zelo pomembna disciplina; 

– upoštevamo poslovno kulturo in način komuniciranja, če je storjena napaka, se takoj 

popravi z opravičilom in/ali dobronamerno gesto.  
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To je le nekaj glavnih nasvetov, ki se jih je koristno držati pri poslovanju z Japonci. V 

primeru, da se predhodno izobrazimo o sami državi, njeni kulturi, načinu komuniciranja in 

partnerju, se s temi nasveti lahko seznanimo že v samem izobraževanju, saj so to iztočnice, ki 

so vedno izpostavljene, ko gre za njihov način življenja in poslovanja.  
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6 SKLEP 

Danes živimo v svetu globalizacije, pri poslovanju se srečujemo z raznovrstnimi prodajalci, 

kupci ali dobavitelji. Če hočemo poslovati uspešno in mednarodno, se moramo zavedati tudi 

poslovne kulture države, s katero poslujemo. 

Na prvi pogled poslovna kultura ne deluje kot pomembni faktor pri mednarodnem poslovanju, 

vendar pa s spoznavanjem nje in njenih specifičnosti hitro ugotovimo, da temu ni tako. Videli 

smo, da lahko malenkosti, ki jih v naši kulturi sprejemamo samoumevno in kot dobre, v drugi 

delujejo povsem drugače, v najhujšem primeru kot nekaj slabega.  

Tako za slovenska podjetja kot tudi ostala, ki poslujejo z Japonsko, je pomembno, da se 

zavedajo, da poslovna kultura in njene navade izhajajo iz splošne kulture. Ker je temu tako, se 

moramo najprej seznaniti s splošno kulturo, da vsaj približno ugotovimo, katere so njihove 

vrednote, norme in ostali elementi kulture ter kako le ti vplivajo na njihovo življenje. Ko se 

seznanimo s splošno kulturo, ugotovimo tudi to, da ta vpliva tudi na način komuniciranja. 

Pri komunikaciji igra veliko vlogo obraz in ravnanje z njim. Ta obraz se zelo spoštuje med 

prebivalci Japonske, zato je pomembno, da ga upoštevamo tudi mi. Če ga ne upoštevamo, 

lahko ogrozimo partnerjev obraz, posledično tudi posle. Zato moramo upoštevati njihov 

posredni način komuniciranja z velikim poudarkom na neverbalni govorici, ki je zelo 

kontrolirana.  

Z raziskovanjem s pomočjo intervjuja in dodatne literature smo ugotovili, da je Japonska še 

vedno družba, v kateri igra spol pomembno vlogo. Če nam je všeč ali ne, moramo to 

upoštevati pri poslovanju z njimi. 

Naj končamo z besedami, ki so bile sicer izgovorjene kot šala, da Japonca najbolje spoznaš in 

se z njim spoprijateljiš, tako da ga napiješ ter vidiš, kakšen je. Ali kot je rekla intervjuvanka 

Maja, spoznaš njihov obraz »hanne«. V tem se skriva veliko resnice, res je nekoga najlažje 

spoznati, ko ne nosi javne maske, ampak tudi v tem primeru moramo poznati njegovo 

kulturno izhodišče. Zato moramo biti v vseh situacijah, ne samo poslovnih zelo strpni do 

drugih ter se truditi s spoznavanjem njihove kulture, če želimo nadaljevati z manjšim številom 

neuspehov in dosegati želene poslovne cilje v mednarodnem poslovanju. 
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Priloga 1 Vprašalnik za polstrukturirani intervju 

 





Priloga 1 

 

Vprašalnik za polstrukturirani intervju 

Sem Stana Dodić, študentka Univerze na Primorskem in sicer Fakultete za management v 
Kopru. Pripravljam zaključno projektno nalogo z naslovom Poslovna kultura v mednarodnem 
poslovanju: študija primera japonske kulture. Ker bi rada ugotovila, katere so značilnosti 
Japonske in njene kulture, ki ste jih tudi sami opazili, imam v ta namen pripravljena 
vprašanja, ki bodo vodila intervju. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Vprašanja: 

1. Za začetek bi prosila za kratko predstavitev: kje ste se izobraževali, kje delate ter pri 
katerih dogodkih sodelujete? 

2. Kje ste se prvič srečali z japonsko kulturo ter kakšni so bili vaši prvi vtisi? 

3. Kakšne izkušnje imate s spoznavanjem Japoncev? 

4. Ali poznate življenjske ali delovne navade Japoncev? 

5. Ali ste opazili kakšne razlike oziroma dejavnike, ki so zelo izstopali pri medkulturni 
komunikaciji? 

6. Glavni faktor pri komuniciranju poleg kulture je jezik. Prosila bi vas, če ga lahko na 
kratko predstavite ter izpostavite glavna dejstva. 

7. Pri študiranju literature se velikokrat pojavi težava ohranjanja obraza. Prosila bi za vašo 
definicijo ter razlago njegovega vpliva. 

8. Razni avtorji predstavljajo japonsko kulturo kot zelo patriarhalno in hierarhično, ali lahko 
to trditev komentirate? 

9. Sodelovali ste pri sprejemu japonskega princa in princese v Sloveniji. Ali mi lahko opišete 
dogodek s potekom? Ste opazili kakšne posebne rituale, navade in druge značilnosti? 

10. Tako kot vsaka kultura ima tudi Japonska svojo kulinariko. Se v njej odsevajo navade 
ljudi, značilnosti države in tudi njene kulture? 

11. Kakšni so vaši splošni vtisi o Japonski in njenih prebivalcih? 

 


