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POVZETEK  

Republika Bosna in Hercegovina je drţava edinstvenega profila, katere karakteristike ne 

moremo primerjati z nobeno od sosednjih drţav. Njena heterogena narodnost deli BiH na veĉ 

entitet, ki dosegajo razliĉna gospodarska stanja v eni drţavi. Tema zakljuĉne projektne naloge 

izhaja ravno iz te heterogenosti, saj se raziskovalni problem osredotoĉa na razliĉen 

gospodarski poloţaj entitet in išĉe odgovor na vprašanje, ali lahko razlikam v kulturnih 

dimenzijah pripišemo tudi razlike v gospodarski uspešnosti. Empiriĉna raziskava, ki je bila 

izpeljana v obeh entitetah, ne daje dokazov, iz katerih bi bilo mogoĉe sklepati, da so kulturne 

razlike med entitetama tiste, ki primarno doloĉajo razliĉen gospodarski poloţaj posameznih 

entitet. 

Ključne besede: Republika Bosna in Hercegovina, kultura, kulturne dimenzije, Hofstedejev 

model kultur, kvantitativna raziskava  

SUMMARY  

The Republic of Bosnia and Herzegovina is a country with a unique profile and its 

characteristics cannot be compared with any of its neighbouring countries. Its heterogeneous 

ethnic groups divide Bosnia and Herzegovina into several entities, each with a different 

economic situation coexisting in one country. The subject of the bachelor thesis arises from 

this aforementioned heterogeneity, as the focus of the research problem is on the different 

economic situations of the entities and on the answer to the question whether the differences 

in economic performance can be attributed to the differences in cultural dimensions. An 

empirical survey, carried out in both entities, did not provide sufficient evidence, from which 

it could be concluded, that cultural differences between the entities primarily determine a 

different economic situation in each entity.  

Key words: Republic of Bosnia and Herzegovina, culture, cultural dimensions, Hofstede's 

cultural dimensions, quantitative research  

UDK: 316.722:338(497.15)(043.2) 
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1 UVOD  

Neizreĉena domneva, ki se skriva v dobršnem delu ljudske modrosti, novinarstva in politiĉne 

retorike glede mednarodnih zadev je: »Svet bi bil lepši, če bi se vsi vedli tako kot ljudje v moji 

državi.« (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 175) Ta domneva je lahko prisotna pri ljudeh, 

ki so pripadniki naroda, kjer so kulturno bolj homogeni. Kako pa bi se glasila domneva 

prebivalcev, ki so del narodnosti oz. so pripadniki drţav, ki obsegajo kulturno razliĉne regije? 

Kultura ne more nikdar predstavljati vsega za vsakogar, kajti, kar je dobro za enega 

opazovalca, je lahko slabo za drugega ne glede na to, ali pripadajo isti drţavi ali ne.  

Kadar se primerjajo drţave, se torej osredotoĉa na nacionalno kulturo posameznega naroda in 

se išĉejo razliĉnosti ter podobnosti kulturnih vzorcev. Predpostavlja se, da so drţave kulturno 

homogene, ĉeprav ni vselej tako. Današnji narodi nimajo notranje homogenosti, ampak so 

sestavljeni iz drţavljanov s podobnim »mentalnim programiranjem«. Kultura je v smislu tudi 

»kristalizacija« zgodovine v dušah, srcih in rokah sedanjih generacij, kar pomeni, da je za 

razumevanje nacionalne kulture bistveno poznavanje zgodovinskega ozadja (Rauter 2006, 3).  

Nam najbliţja drţava, katere današnji narod nima notranje homogenosti, je Republika Bosna 

in Hercegovina. BiH je drţava, ki ima posebni kulturni znaĉaj, na katerega ima velik vpliv 

prisotnost muslimanske skupnosti. Poleg tega pa ob raziskovanju narodnostne kulture 

nemuslimanskega ţivljenja v BiH lahko najdemo edinstvene in posebne karakteristike, katere 

niso identiĉne nacionalnim kulturam »matiĉnih« drţav.  

Kot je znano, drţavo BiH sestavljata dve entiteti – Federacija BiH in Republika Srbska ter 

posebna administrativna enota »Distrikt Brĉko«. Takšna delitev velja od podpisa 

Daytonskega sporazuma, ki so ga podpisali 14. 12. 1995 v Parizu. Glede na to, da je drţava 

sestavljena iz veĉ entitet, pomeni, da ima vsaka entiteta tudi svoje zakone in pravne postopke 

ter druge dejavnike, ki se med seboj razlikujejo, kar pa je tudi lahko vzrok za razliĉna 

gospodarska stanja med entitetama oz. razliĉna gospodarska stanja znotraj same drţave. Leta 

po vojni je veljalo, da je gospodarski poloţaj Federacije BiH boljši od gospodarskega 

poloţaja Republike Srbske, vendar se je ta poloţaj hitro izenaĉil oz. glede na optimizem tujih 

investitorjev v BiH za Federacijo BiH celo poslabšal, za razliko od Republike Srbske. 

Vzrok, da sta entiteti nekako zamenjali vodilni gospodarski poloţaj, je lahko drugaĉen, kot pa 

je znan javnosti ali pa kot si ga vsaj predstavlja veĉina prebivalcev v drţavi. Kot je ţe omenila 

Valentina Radić (2006) v svojem ĉlanku »Nefunkcionalnost Daytonske ureditve in ustavne 

spremembe v BiH« se zakoni razlikujejo med entitetami odkar se je podpisal Daytonski 

sporazum. Torej, da bi se poloţaj entitet spremenil zaradi razliĉne zakonske podlage, ni 

verjetno, da je to glavni razlog za razliĉen gospodarski poloţaj.  

Glede na to, da bi razlogov za razliĉna gospodarska stanja entitet lahko bilo veĉ, sem se 

odloĉila, da bom v svoji nalogi poskusila ugotoviti, ali bi se vzrok lahko »skrival« prav v 
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kulturnih oz. kulturno politiĉnih razlikah med entitetama. Entiteti se po kulturi razlikujeta, 

vsaka ima svoje naĉine ţivljenja in svoje obiĉaje, ampak, ali bi si lahko bili kulturi tako 

razliĉni med seboj, da bi lahko to vplivalo na razvitost gospodarstva posamezne entitete, 

ĉeprav sta obe entiteti nekoĉ bili zdruţeni in stoletja pripadali isti drţavi? 

Diplomsko delo je razdeljeno v veĉ tematskih sklopov. Uvodnemu poglavju sledita dve 

teoretiĉni poglavji o zgodovini Bosne in Hercegovine, njenem prebivalstvu, poselitvi v njej 

ter gospodarstvu. V poglavju o kulturi najprej opredelim njene temeljne znaĉilnosti, nato 

temeljne dimenzije nacionalne kulture in ga zakljuĉim z navajanjem Hofstedejevega modela 

sedmih dimenzij. V empiriĉnem delu bom analizirala kulturne razlike med entitetama 

predvsem na podlagi kvantitativne raziskave ter opisovanju kvalitativne raziskave; na koncu 

še povzamem sklepne misli, do katerih bom prišla. 
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2 ZGODOVINA BOSNE IN HERCEGOVINE  

2.1 Starejša zgodovina  

Sedanje ozemlje BiH, nekoĉ poseljeno z ilirskimi in keltskimi plemeni, so Rimljani v celoti 

osvojili po velikem ilirskem uporu. Sredi 6. st. so se zaĉeli tam naseljevati Slovani in do 12. 

st. spadali zdaj k srbski, zdaj k hrvaški drţavi, kar pa ni razlog, da bi mešali Hrvaško in 

Srbsko drţavo v proces razvoja in nastajanja Bosne samo zato, ker je vĉasih prihajalo do 

osvajanj Bosne z ene ali druge strani. Bosanski zgodovinar Muhamed Hadţijahić je v svoji 

knjigi »Povijest Bosne u 9. i 10. stolječu« prepriĉljivo pokazal, da je Bosna v tem obdobju 

imela ustaljen in organiziran teritorij. To pomeni, da ima atribute drţavne organizacije (Spirit 

of Bosnia 2010). Ok. 1101 pa se je Bosna politiĉno osamosvojila. Od ĉasov bana Kulina 

(1180–1203) se je enotna bosanska drţava okrepila in dosegla vrhunec za ĉasa Tvrdka 1. 

(1353–91), ki se je leta 1377 okronal za kralja Srbije in Bosne. Po njegovi smrti je Bosna 

razpadla na posesti medsebojno sprtih fevdalnih druţin, tako da jo je turški sultan Mehmed 2. 

osvajalec zasedel skoraj brez bojev (1463), njegov naslednik Bajazit 2. pa je osvojil še 

Hercegovino (1482) in ju spremenil v obmejna sandţaka, od 1580 zdruţena v Bosanski 

pašaluk. V 15. in 16. st. je veĉina prebivalcev prestopila v islam (Banac 2010).  

Konec turške oblasti  

V 18. in 19. st. je turška oblast postopoma slabela. Po oboroţenem ljudskem uporu 1875, ki 

ga je Turĉiji kljub vojni s Srbijo, Ĉrno goro in Rusijo uspelo zatreti, je morala z mirovnim 

sporazumom v San Stefanu (3. 3. 1878) obmoĉju sedanje BiH priznati avtonomijo, berlinski 

kongres (13. 7. 1878) pa je Avstro-Ogrski dovolil njeno zasedbo, kjer je Bosna imela poseben 

status znotraj Astro-Ogrske, uradno ni pripadala niti Avstriji niti Madţarski, ampak je dobila 

status tretje drţave znotraj Monarhije (corpus separatum) in ostala pod suverenostjo turškega 

sultana (Zemlja Bosna 2010). 28. 6. 1914 je revolucionarno gibanje Mlada Bosna pripravilo 

atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu, kar pa je bil povod za napad 

Avstro-Ogrske na Srbijo in s tem zaĉetek 1. svetovne vojne (Natek in Natek 2000, 32). 

2.2 V Jugoslaviji 

Ob koncu vojne se je BiH vkljuĉila v drţavo Slovencev, Hrvatov in Srbov, vso oblast pa sta 

prevzela Glavni odbor Narodnega sveta za BiH in Narodna vlada. Drţava SHS se je 1. 12. 

1918 zdruţila s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 6. 1. 1929 

imenovano Kraljevina Jugoslavija. Ob zaĉetku 2. svetovne vojne sta Nemĉija in Italija 10. 4. 

1941 celotno BiH prepustili Neodvisni drţavi Hrvaški. Bosna je pridobila osrednjo vlogo v 

bojnih operacijah partizanov, in sicer na dveh ravneh: proti tujim silam osi na eni ter tako 

proti ĉetnikom kot proti ustašem na drugi strani. Sledilo je obdobje nasilja nad srbskim 

http://wapedia.mobi/sl/%C4%8Cetniki
http://wapedia.mobi/sl/Usta%C5%A1i
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civilnim prebivalstvom in bojev med razliĉnimi oboroţenimi skupinami, med katerimi je ţe 

na zaĉetku 1942 prevladalo partizansko gibanje pod vodstvom Komunistiĉne partije 

Jugoslavije. Bilo je tudi konec politiĉnega delovanja rojevajoĉe se socialistiĉne drţave in 

njene ustanovitve novembra 1943 v bosanskem Jajcu, na drugem zasedanju Avnoja. Slednji je 

kot eno izmed enakopravnih jugoslovanskih etnij prepoznal tudi bosanske muslimane, zato so 

se le-ti, kot tudi drugi narodi Jugoslavije, v nadaljnjem ĉasu do konca vojne v velikem številu 

vkljuĉevali v partizanske oboroţene sile. Antifašistiĉni svet narodne osvoboditve BiH se je na 

1. zasedanju v Mrkonjić Gradu (25.–26. 11. 1943) v imenu srbskega, muslimanskega in 

hrvaškega prebivalstva odloĉil za federativno Jugoslavijo (Banac 2010). 

Socialistična Jugoslavija  

Partizanska vojska in v njej vodilna komunistiĉna partija je bila ob koncu vojne zaradi svoje 

pomembne protifašistiĉne vloge prepoznana kot legitimna oblast nove drţave, federacije 

šestih republik. Od teh je bila domovina jugoslovanskih Srbov, Hrvatov, Slovencev, 

Makedoncev in Ĉrnogorcev, šesta Bosna pa naj bi bila skupna domovina tam pomešanih 

Srbov, muslimanov in Hrvatov. Muslimani so bili leta 1968 priznani kot šesta uradna 

narodnost Jugoslavije. Zveza komunistov Bosne je v svoji politiki tudi po politiĉnem razhodu 

Sovjetske zveze in Jugoslavije ostala bolj represivna in nasprotujoĉa mnoţici druţbeno-

politiĉnih reform zveznih komunistiĉnih oblasti (Wapedia 2010).  

Ĉas smrti Josipa Broza Tita leta 1980 in še posebno obdobje po njem je prineslo vedno veĉje 

druţbeno-politiĉne napetosti med narodi Jugoslavije, srbski nacionalizem pa se je utelesil v 

Slobodanu Miloševiću in njegovem reţimu, kar pa je pomenilo slabe obete za narodnostno 

mešano Bosno (Wapedia 2010).  

Leta 1990 so se v napetem ozraĉju razpadle ZKJ in razpadajoĉe Jugoslavije odvile volitve v 

vseh republikah federacije. Izvoljene stranke so bile oblikovane na nacionalnih osnovah, tako 

je Muslimanska stranka demokratiĉne akcije pod vodstvom Alije Izetbegovića prejela 34 % 

glasov, srbska demokratska stranka (SDS) pod Radovanom KaraĊićem 30 % in Hrvaška 

demokratska zveza Bosne in Hercegovine (HDZ BiH) pod dejanskim vodstvom Franja 

TuĊmana 18 %. Predsednik tripartitnega predsedstva zvezne republike je postal Izetbegović, 

do razpada federacije 1991 pa so na predvolilnem dogovoru tri nacionalne stranke vzpostavile 

koalicijsko vlado (Wapedia 2010). 

2.3 Neodvisnost Bosne in Hercegovine  

Na prvih demokratiĉnih volitvah (18. 11. in 2. 12. 1990) so zmagale tri nacionalne politiĉne 

stranke: bošnjaška Stranka demokratiĉne akcije (SDA), Srbska demokratska stranka (SDS) in 

Hrvaška demokratiĉna skupnost (HDZ). 15. 10. 1991 je skupšĉina razglasila suverenost BiH v 

okviru Jugoslavije, 60 poslancev SDS pa je iz protesta zapustilo zasedanje. Na referendumu o 

http://wapedia.mobi/sl/1943
http://wapedia.mobi/sl/Jajce,_BiH
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neodvisnosti 29. 2. in 1. 3. 1992 se je 99,4 % volivcev opredelilo za neodvisno republiko, 

vendar je veĉina srbskega prebivalstva referendum bojkotirala. Neodvisno Republiko BiH so 

razglasili 1. 3. 1992, nekaj dni za tem pa so se zaĉeli spopadi (6. 3. 1992). Neodvisnost BiH 

so 7. 4. 1992 priznale ĉlanice EU in 22. 5. 1992 je postala ĉlanica OZN (Natek in Natek 2000, 

33).  

2.3.1 Vojna in razpad Bosne in Hercegovine  

8. 4. 1992 je predsedstvo BiH razglasilo izredno stanje. Srbi so ob podpori nekdanje 

Jugoslovanske ljudske armade zasedli 70 % ozemlja in na njem opravili »etniĉno ĉišĉenje«. 

Delovanje mirovnih sil OZN (UNPROFOR; ok. 24.000) je bilo omejeno na delitev 

ĉlovekoljubne pomoĉi, vsi poskusi z. drţav, da bi našle politiĉno rešitev, so propadli. Poleti in 

jeseni 1993 so v srednji Bosni potekali tudi hudi boji med Hrvati in Bošnjaki (Natek in Natek 

2000, 33). 

Srbi so 27. 3. 1992 razglasili Republiko Srbsko z glavnim mestom Banja Luka in novo 

ustavo, po kateri je Republika Srbska neodvisna republika v Jugoslaviji in naj bi zavzemala 

dve tretjini ozemlja BiH (Natek in Natek 2000, 33).  

Hrvati so 3. 7. 1992 v jz. delu BiH razglasili neodvisno Herceg-Bosno z glavnim mestom 

Mostar, ki je bila tesno povezana s sosednjo Hrvaško (Natek in Natek 2000, 33). 

2.3.2 Daytonski mirovni sporazum  

1. 11. 1995 so se v vojaškem oporišĉu Wright-Paterson pri mestu Dayton v ZDA zaĉela 

mirovna pogajanja med Hrvaško, Srbijo in BiH. 21. 11. 1995 so predsedniki vseh treh drţav 

parafirali mirovni sporazum, ki je predvidel enotno BiH znotraj avnojskih meja, vrnitev 

beguncev na domove, svobodno gibanje po vsej drţavi in za eno leto namestitev 60.000 

vojakov pod poveljstvom zveze NATO (t. i. IFOR – Peace Implementation Force; Sile za 

uresniĉevanje sporazuma). Dokonĉno razliĉico so predstavniki vpletenih strani in priĉe 

formalno podpisali v Parizu. Poleg bosansko-hercegovskega predsednika Izetbegovića, 

hrvaškega predsednika TuĊmana in srbskega predsednika Miloševića, ki je sporazum podpisal 

v imenu Zvezne republike Jugoslavije, so za uveljavitev dogovora s svojim podpisom jamĉili 

še ameriški in francoski predsednik Clinton in Chirac, britanski, španski in ruski premier 

Major, Gonzalez in Ĉernomirdin ter nemški kancler Kohl. Eni od najpomembnejših 

dogovorov sporazuma so: BiH ostaja enotna drţava v svojih dosedanjih mejah in bo priznana 

od mednarodne skupnosti; Bosanska drţava je sestavljena iz dveh delov: Bošnjaško-Hrvaške 

Federacije in Republike Srbske; Sarajevo ostane zdruţeno glavno mesto drţave (Primorski 

dnevnik 2010). 
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Povojna BiH 

22. 12. 1995 je predsednik A. Izetbegović po treh letih in pol razglasil konec vojnega stanja v 

BiH. 13. 2. 1996 je vodstvo bosanskih Hrvatov potrdilo vkljuĉitev Republike Herceg-Bosne v 

Federacijo BiH in s tem razpustilo drţavo, ki so jo Hrvatje razglasili 3. 7. 1992 (Natek in 

Natek 2000, 32). 

Kljub velikim teţavam so 14. 9. 1992 v vsej drţavi uspešno izpeljali volitve ĉlanov 

predsedstva in parlamenta Republike BiH, vendar se Republika Srbska še ni vkljuĉila v 

enotno drţavo. Po odstavitvi medvojnega srbskega voditelja Radovana Karadţića so na 

oblasti zmernejši politiki, tako da se je ob pomoĉi mednarodne skupnosti zaĉela postopna 

obnova v vojni uniĉene drţave. Od 20. 12. 1996 delujejo v BiH mirovne sile, imenovane 

SFOR (angl. Stabilization Force; 33.000 moţ), v katerih so samo enote ĉlanic zveze NATO in 

Partnerstva za mir (Natek in Natek 2000, 32). 
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3 BOSNA IN HERCEGOVINA DANES 

3.1 Gospodarstvo 

Štiriletna vojna je povsem uniĉila gospodarstvo in ga skrĉila na samooskrbo ter ĉrni trg, zlasti 

oblegano Sarajevo in druga bošnjaška obmoĉja so bili dolgo povsem odvisni od tuje 

ĉlovekoljubne pomoĉi. Uniĉenih je bilo ok. 80 % energetskih zmogljivosti in velik del 

elektriĉnega omreţja, 45 % industrije, tretjina zdravstvenih ustanov, polovica šol, 35 % cest in 

40 % mostov, velik del ţelezniškega in telekomunikacijskega omreţja. Skupna vojna škoda 

znaša ok. 80 milijard USD. Kljub pomoĉi mednarodne skupnosti poteka obnova zelo poĉasi. 

Prednostne naloge so ponovna vzpostavitev prometnega omreţja, oskrba z elektriĉno 

energijo, s plinom in pitno vodo, ureditev šolstva in zdravstva ter oţivitev kmetijstva in 

industrijske proizvodnje, predvsem z majhnimi ter srednje velikimi podjetji v delovno 

intenzivnih panogah. Zelo hud problem je skrb za starejše in druge socialno ogroţene 

drţavljane, teţave pa še stopnjuje vraĉanje beguncev (Natek in Natek 2000, 33). 

Na podlagi objav veleposlaništva o gospodarskem stanju Bosne in Hercegovine napovedujejo 

slabo gospodarsko stanje drţave še naprej v naslednjih letih. V letu 2010 so sicer 

napovedovali poĉasno okrevanje, vendar je zaradi negativne gospodarske rasti, ki so jo 

povzroĉili negativni trendi v letu 2009 (negativni trendi so povzroĉili padec gospodarske rasti 

na 3,0 odstotke), rast BDP-ja še vedno negativna. Na veleposlaništvu so navedli tri dejavnike, 

ki so povzroĉili padec gospodarske rasti v preteklem letu, in sicer niţja gospodarska rast v 

evro obmoĉju, kamor BiH usmerja veĉino svojega izvoza, globalna finanĉna kriza, ki je 

vplivala na omejevanje rasti kreditov v BiH in restriktivnejša monetarna politike Centralne 

banke BiH (Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo 2010). 

Kmetijstvo  

BiH je imela pred vojno 941.000 ha njiv in trajnih nasadov (18,4 % površine) ter 1,0 mil. ha 

travnikov in pašnikov (19,6 %). Veĉina kmetijskih zemljišĉ je v lasti zasebnih kmetov (94 %), 

prevladujejo zelo majhne in razdrobljene kmetije. Mnoţiĉno preseljevanje prebivalstva po 

vojni je povzroĉilo silno zmedo tudi pri lastništvu zemlje, marsikje pa obdelovanje 

onemogoĉajo minska polja (Natek in Natek 2000, 33).  

BiH ima ok. 84.000 ha sadovnjakov in 5000 ha vinogradov. Na griĉevnatih obmoĉjih na S in 

v reĉnih dolinah so najbolj razširjene slive, specializirano sadjarsko-vinogradniško obmoĉje 

pa v nizkih delih Hercegovine, kjer pridelujejo breskve, ĉešnje, marelice, mandarine in 

grozdje (Natek in Natek 2000, 33).  
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Gozdarstvo  

BiH ima 2,0 milijonov hektarov gozdov (81 % v drţavni lasti), predvsem v hribovjih 

vzhodne, severne in zahodne Bosne (Natek in Natek 2000, 33). 

Industrija 

V obdobju 1945–91 se je BiH iz agrarne deţele preoblikovala v izrazito industrijsko. Poseben 

poudarek je bil na razvoju baziĉne in oboroţitvene industrije, v precejšnem delu na podlagi 

domaĉih surovin in obilnih energijskih virov. Glavna industrijska obmoĉja so Sarajevsko-

zeniška kotlina, obmoĉji Tuzle in Banje Luke. V vojni je industrijska proizvodnja skoraj 

povsem zastala, obnova pa je zelo teţavna zaradi uniĉenih objektov in naprav, tako da je 

preostala industrija 1997 delala samo s 6–7 % predvojnih zmogljivosti in šele leta 1998 je 

zaĉela proizvodnja hitreje narašĉati. Domaĉo ţelezovo rudo so predelovali v ţelezarnah 

Zenica, Vareš in Ilijaš. V barvni metalurgiji sta bili najveĉji tovarna glinice pri Zvorniku in 

tovarna aluminija v Mostarju. Pred vojno sta bili najpomembnejši strojna in kovinska 

industrija (gradbeni stroji, jeklene konstrukcije za gradbeništvo, leţaji, ţelezniški vagoni, 

oroţje idr.). Glavna središĉa so bila Sarajevo, Zenica, Banja Luka in Jelšingrad. V Sarajevu je 

bila tudi tovarna avtomobilov. Kemiĉna industrija je bila predvsem v Tuzli, Lukavcu in Kreki 

(na podlagi kamene soli), Jajcu, Sarajevu, Goraţdu in Vitezu, papirna v Prijedoru, Maglaju, 

Kotor Varešu in Banja Luki, lesna v številnih krajih po vsej drţavi, zlasti v Prijedorju, Banja 

Luki, Maglaju, Travniku, Foĉi, Rogatici, Drvarju idr. Tekstilna industrija je bila slabše razvita 

(Travnik, Sarajevo, Mostar). Od drugih industrijskih panog veljajo še usnjarska (Visoko, 

Bugojno, Graĉanica), ţivilska, tobaĉna (Banja Luka, Mostar, Sarajevo), elektrotehniĉna 

(Banja Luka, Sarajevo) (Natek in Natek 2000, 33). 

Turizem 

Zaradi vojne je povsem zamrl. Glavna privlaĉnost so bila mesta z enkratno mešanico 

orientalskih in z. kulturnih vplivov (Sarajevo, Travnik, Jajce, Mostar) (Natek in Natek 2000, 

33). 

Promet  

Cestno in ţelezniško omreţje je bilo v vojni zelo poškodovano ali uniĉeno (35 % cest in 40 % 

mostov). V prvih letih po vojni so z mednarodno pomoĉjo usposobili veĉino glavnih cest, 

stekel je tudi ţelezniški promet na nekaterih glavnih progah (Natek in Natek 2000, 33). 
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3.2 Prebivalstvo in poselitev v BiH 

Pred izbruhom vojne je bila za prebivalstvo BiH znaĉilna hitra rast, predvsem zaradi nizke 

smrtnosti in velikega deleţa mladega prebivalstva. Še leta 1961 se je prebivalstvo preţivljalo 

s kmetijstvom, nato se je s pospešeno industrializacijo zaĉelo mnoţiĉno preseljevanje s 

podeţelja v mesta, veliki preseţki delovne sile pa so odšli na zaĉasno delo v Slovenijo in na 

Hrvaško ter v gospodarsko najrazvitejše zahodnoevropske drţave, predvsem v Nemĉijo 

(Natek in Natek 2000, 32). 

Vojna je temeljito spremenila prebivalstvene znaĉilnosti. Ob popisu prebivalstva leta 1991 je 

imela Bosna in Hercegovina 4.377.033 prebivalcev. Od tega je bilo 43 % Bošnjakov, 31 % 

Srbov in 17 % Hrvatov; 6 % pa se jih je opredelilo za Jugoslovane. Pred izbruhom vojne so v 

BiH skupaj ţiveli trije narodi: Muslimani, Srbi in Hrvati. Srbsko prebivalstvo je ţivelo 

predvsem v s. delih z. Bosne ter v jv. Hercegovini, bošnjaško v osrednji in severovzhodni 

Bosni, srednji Hercegovini ter Bosanski krajini na zahodu, Hrvati v Hercegovini, Posavini in 

ponekod v srednji Bosni (Natek in Natek 2000, 32). 

Med vojno sta skoraj dve tretjini prebivalcev morali zapustiti domove in od teh je polovica 

odšla v sosednje drţave, predvsem na Hrvaško, v Srbijo ter Srednjo in Zahodno Evropo 

(najveĉ v Nemĉijo). Do konca 1998 se je v BiH vrnila veĉina beguncev, razen okrog 150.000 

bošnjaških in hrvaških z obmoĉja Republike Srbske (Natek in Natek 2000, 32).  

Selitve znotraj in iz drţave, ki so se pojavile kot posledica vojne v devetdesetih, so povzroĉile 

demografske spremembe v drţavi. Popis prebivalstva ni bil organiziran ţe od leta 1991, saj so 

to onemogoĉila politiĉna nesoglasja. Naslednji popis prebivalstva je naĉrtovan za leto 2011. 

Zaradi tega je veĉina povojnih statistik izraĉunana na podlagi predvidevanj. Kljub temu so 

ocene o prebivalstvu podobne, okoli 4 milijone, kar je 350.000 manj po letu 1991 (Natek in 

Natek 2000, 32). 

Glavna razlika med narodi je v verski pripadnosti. Bošnjaki so veĉinoma muslimani, Srbi 

pravoslavni in Hrvati katoliĉani; 14 % prebivalcev je bilo leta 1991 versko neopredeljenih. 

Razlike so tudi v jeziku: za bošnjaški jezik so znaĉilne številne izposojenke iz turškega in 

arabskega jezika ter uporaba latinice, srbski jezik piše v cirilici, hrvaški v latinici (Natek in 

Natek 2000, 32).  

3.2.1 Državna ureditev 

Po Daytonskem sporazumu je Republika BiH enotna, mednarodno priznana drţava v okviru 

avnojskih meja. Od takrat je Republika Bosna in Hercegovina sestavljena iz dveh 

konstitutivnih enot: bošnjaško-hrvaške Federacije BiH in Republike Srbske ter posebna 

administrativna enota »Distrikt Brĉko« (Natek in Natek 2000, 33). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Popis_prebivalstva
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo%C5%A1njaki&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srbi
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrvati
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslovani
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Na ĉelu Republike BiH je triĉlansko Predsedstvo BiH sestavljeno iz predstavnikov 

Bošnjakov, Srbov in Hrvatov, ki jih za dve leti izvolijo na splošnih volitvah (Natek in Natek 

2000, 33).  

Republika BiH ima dvodomni parlament, sestavljen iz Predstavniškega doma in Doma 

narodov. Predstavniški dom ima 42 neposredno izvoljenih poslancev s štiriletnim mandatom, 

28 iz Federacije BiH in 14 iz Republike Srbske. Dom narodov ima 15 ĉlanov, ki jih prav tako 

za štiri leta izvolijo na splošnih volitvah; vsaka od treh narodnih skupnosti ima v njem po pet 

predstavnikov. Vlado Republike BiH imenuje predsedstvo BiH, potrdi pa republiški 

parlament (Natek in Natek 2000, 33). 

V pristojnosti drţave BiH so: zunanja politika, zunanjetrgovinska politika, carinska in 

monetarna unija, mednarodne obveznosti drţave, politika beguncev, izseljencev in azilantov 

ter njihova pravna ureditev, mednarodno kazensko pravo, ustanovitev in obratovanje skupnih 

mednarodnih komunikacijskih in transportnih poti ter nadzor zraĉnega prometa. Vsaka 

entiteta je odgovorna za ureditev vseh tistih podroĉij, ki niso urejena na drţavni ravni, to je 

podroĉje davkov, obrambe in ekonomske politike (Deţelan in Gregoriĉ 2001, 239). 

Do dokonĉane uveljavitve mirovnega sporazuma obstajata na ozemlju BiH dve skoraj povsem 

loĉeni drţavni tvorbi: bošnjaško-hrvaška Federacija BiH in Republika Srbska. 

Takšna administrativna ureditev drţave je dejansko najveĉja ovira hitrejši obnovi 

gospodarstva. BiH trenutno velja za drţavo z najveĉjim administrativnim aparatom v Evropi 

in to uniĉuje ţe tako obuboţano gospodarstvo drţave (Trobradović 2003, 15). 

3.2.2 Federacija Bosna in Hercegovina  

Je nastala z washingtonskim sporazumom, ki so ga podpisali 18. 3. 1994 in naj bi obsegala 

51 % ozemlja nekdanje BiH (vse obĉine, kjer so bili ob popisu 1991 v veĉini Muslimani ali 

Hrvatje) (Natek in Natek 2000, 33). 

Federacija BiH je zveza enakopravnih federalnih enot (kantonov) z glavnim mestom 

Sarajevo, z bošnjaškim in s hrvaškim uradnim jezikom ter z latinico kot uradno pisavo. Novo 

ustavo federacije je 31. 5. 1995 sprejela ustavodajna skupšĉina. Predsednika in 

podpredsednika federacije potrdijo v Predstavniškem domu in Domu narodov izmed dveh 

kandidatov, ki ju predlagata poslanski skupini obeh narodov v Domu narodov. Njun mandat 

traja štiri leta, vsako leto pa funkciji zamenjata. Dvodomni parlament je sestavljen iz 

Predstavniškega doma in Doma narodov. Predstavniški dom ima 140 poslancev, ki jih za štiri 

leta izvolijo na splošnih volitvah. Za vstop v parlament mora imeti stranka najmanj 5 % 

glasov. Dom narodov ima 74 poslancev, od tega 30 Bošnjakov in 30 Hrvatov, prav tako za 

štiri leta jih izvolijo sveti kantonov. Veĉino zakonskih aktov morata sprejeti dva domova. 

Predsednika vlade imenuje predsednik federacije, na njegov predlog pa tudi ministre; najmanj 
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tretjina ministrskih poloţajev mora pripadati Hrvatom. Vlada mora dobiti veĉinsko podporo v 

Predstavniškem domu in je pristojna za zdravstvo, okolje, promet in zveze, socialno politiko 

idr., vendar v predhodnem obdobju opravlja tudi velik del nalog, ki naj bi jih opravljala vlada 

Republike BiH (zunanja in denarna politika, sodstvo, vojska idr.) (Natek in Natek 2000, 33).  

Federacija BiH je sestavljena iz desetih kantonov: Srednja Bosna (središĉe Travnik), Goraţde, 

Livno, Neretva (Mostar), Posavina (Orašje), Srajevo, Tuzla-Podrinje (Tuzla) Una-Sana 

(Bihać), z. Hercegovina (Široki Brijeg) in Zenica-Doboj (Zenica); pristojni so za policijo, 

šolstvo, kulturo, socialno varnost in lokalno upravo. Vsak kanton ima svoj parlament z 

najmanj 30 poslanci (odvisno od števila prebivalcev), ki jih za dve leti izvolijo na splošnih 

volitvah, predsednika kantona (izvoli ga kantonski parlament za dve leti) in kantonsko vlado 

(Natek in Natek 2000, 33). 

3.2.3 Republika Srbska 

Je bila ustanovljena 27. 3. 1992 na ok. 70 % ozemlja BiH; toliko ga je namreĉ osvojila vojska 

bosanskih Srbov ob podpori nekdanje Jugoslovanske ljudske armade in paravojaških enot iz 

Srbije. V skladu z Daytonskim sporazumom se je morala njihova vojska umakniti z dela 

zasedenega ozemlja, tako da Republika Srbska zdaj zavzema 49 % ozemlja nekdanje BiH. Po 

ustavi iz 27. 3. 1992 je parlamentarna republika z enodomnim parlamentom (skupšĉino), ki ga 

sestavlja 83 poslancev, izvoljenih za štiri leta na splošnih volitvah. Sedeţ je v Banja Luki, 

prav tako sedeţ predsednika republike, ki ga tudi izvolijo za štiri leta na splošnih volitvah. 

Sedeţ vlade je na Palah (Natek in Natek 2000, 33).  

 

Slika 1: Politična razdelitev BiH 

Vir: Wikipedia 2010. 
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4 KULTURA  

Kultura ni univerzalno sprejeta zamisel in njeno opredelitev je mogoĉe izpeljati na ogromno 

naĉinov. Vendar pa vsi naĉini pravijo, da se kultura nanaša na druţbeni svet oz. na splošno se 

nanaša na oblike ĉloveške dejavnosti in simboliĉne strukture (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 53). Razliĉne definicije kulture odraţajo razliĉne teoretiĉne osnove za njeno 

razumevanje, vendar pa v najširšem pomenu izraz kultura oznaĉuje vse produkte 

posameznika, skupine ali druţbe, kar pomeni, da sem spadajo umetnost, znanost, moralni 

sistemi, znaĉilna vedenja ter navade in tudi tehnika. Doloĉa namreĉ, kako skupine ljudi 

oblikujejo svoje ţivljenje.  

Da je kultura kompleksen pojem, dokazujejo mnogi avtorji, ki kulturo opredeljujejo na 

razliĉne naĉine. Trompenaars (1993, 6)je kulturo opredelil kot »način, kako skupine ljudi 

rešujejo probleme«. Hofstede pa kulturo definira kot »skupinsko mentalno programiranje«, ki 

pa se ne kaţe samo v vrednotah, ampak tudi v bolj vidnih elementih, in sicer v simbolih, 

herojih ter obiĉajih. S svojo definicijo kulture loĉi pripadnike skupin med seboj (Hofstede 

2001, 3). Malinowski v svojem funkcionalistiĉnem pogledu kulturo razume kot »intergralno 

celoto, znotraj katere so različni elementi medsebojno odvisni oziroma je sistem objektov, 

aktivnosti in drž, v katerem sleherni del eksistira kot sredstvo za doseganje nekega cilja« 

(Blazinšek in Kronegger 2008, 9).  

V našem svetu, kjer obstaja nešteto meddrţavnih dejavnosti, je nacionalna kultura oĉitno 

pomembna spremenljivka, pa ĉeprav je ni mogoĉe do konca pojasniti. Vsaka kultura je 

kompleksna, vendar ni kaotiĉna, saj je v njej gotovo mogoĉe odkriti jasno doloĉljive vzorce. 

Nacionalna kultura predstavlja najvišji nivo kulture, ki je preprostejša za prouĉevanje za 

razliko od subkultur. Razloga za to pa sta, da so ĉlani subkultur lahko hkrati tudi ĉlani 

razliĉnih subkulturnih skupin, kar pa še bolj zaplete sistem prouĉevanja in ta, da so ljudem v 

doloĉeni drţavi skupne temeljne vrednote ter norme. Tako se izognemo podvajanju in 

dvoumnosti (Hofstede 2008a). 

4.1 Razlike v kulturi 

Kadar govorimo o kulturi, je veĉinoma vedno poudarek na nacionalni kulturi. Danes je 

svetovno prebivalstvo razdeljeno na pribliţno dvesto narodov. Primerjava narodov je postala 

del veĉine druţbenih ved, vendar nam to ne sme dajati obĉutka, da si vsi ljudje znotraj 

posamezne kulture nujno delijo isto kulturo. Vsakršna skupina ljudi ima lahko svoj lastni 

kulturni znaĉaj. V veĉini drţav se zaradi regionalnih, etniĉnih ali stanovskih razlik oblikujejo 

loĉene skupine z zelo raznolikimi subkulturami. To veĉinoma velja za zemljepisno velike 

drţave in za oĉitno raznolike etniĉne skupine znotraj drţave (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 143). Toda kulture ne sledijo nacionalnim mejam niti v geografsko majhni drţavi, kot 
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je v tem primeru Bosna in Hercegovina, kjer prebivalci razliĉnih etniĉnih skupin ţivijo drug 

poleg drugega dolga stoletja. 

Veĉina med nami prihaja v stik z ljudmi iz drugih drţav, sreĉevanje z drugimi narodi in 

kulturami je danes postalo neizogibno. Razlogi za to pa so menjava blaga, znanja, verske 

ideologije itd., ki pa nas uĉijo, da smo ljudje prepleteni. Vendar pa se premalo krat zavedamo, 

da so za teţave, ki nastajajo med sporazumevanjem z drugimi narodi, prav ne zavedanje 

medsebojnih razlik. Svet je poln nasprotij med ljudmi, druţbami, narodi, ki mislijo, ĉutijo in 

se odzivajo drugaĉe, kar pa poslediĉno vodi do vojskovanja med narodi. Po dveh uniĉujoĉih 

svetovnih vojnah in svitom jedrske bombe so izobraţenci po vsem svetu zaĉeli spoznavati, da 

postaja bojevanje preveĉ pogubno in da je cena preprosto previsoka. Vendar se še danes kljub 

temu dogaja, da narodi izvajajo genocid oz. etniĉna ĉišĉenja nad drugimi narodi. Najveĉkrat 

pa je razlog ta, da razlike v naĉinu ţivljenja narodov, njihovega mišljenja ter mišljenja 

njihovih vodjev niso upoštevane. Ob istem ĉasu pa so ljudje, druţbe, narodi izpostavljeni 

enakim teţavam, ki za spopadanje z njimi zahtevajo javna mnenja številnih narodov. Le-ti pa 

v zameno potrebujejo podporo veĉjih skupin privrţencev za izvajanje sprejetih odloĉitev. 

Zato je razumevanje razliĉnih naĉinov mišljenja, ĉustvovanja in delovanja teh voditeljev ter 

njihovih privrţencev pogoj za razvijanje rešitev po svetu, ki bi delovale (Hofstede in Hofstede 

2005, 2). 

Dandanes je nuja po spoznavanju koncepta interkulturnega komuniciranja veĉja kot prej. 

Zaradi tega najveĉje svetovne ustanove ponazarjajo primere poskusov mednarodnega 

sodelovanja. Tako se je v zaĉetku 60. let 20. stoletja porodilo novo podroĉje usposabljanja – 

interkulturno sporazumevanje, njegov prvotni namen pa je bil usposobiti ljudi iz razliĉnih 

kultur za boljše medsebojno razumevanje. Raziskovalci, kot sta Dharm P. S. Bhawuk in 

Richard W. Brislin (2000), sta postopoma razvila veĉ hipotez in jih predstavila v svoji knjigi 

»Cross-cultural training: research and innovation, 2000«. Da bi laţje testirali uĉinkovitost 

posameznih metod, so razvili številne metode usposabljanja, ki sta jih predstavili Sandra M. 

Fowler in Monika G. Mumford (1999) v knjigi »Intercultural Sourcebook: Cross-Cultural 

Training Methods«. Vendar do prve polovice 80. let 20. stoletja take sheme niso temeljile na 

empiriĉno izpeljanih konceptualnih shemah. Posamezne dimenzije, ki so bile uporabne za 

analizo kultur, so bile prviĉ predstavljene v Hofstedejevi knjigi Culture's Consequences 

(1980). Od leta 1980 so bili kulturni vidiki analizirani in sintetizirani prav s pomoĉjo teh 

dimenzij. Tako so Hofstedejeve dimenzije postale podlaga, na katerih so drugi avtorji razvijali 

svoje teorije o tem, kako je mogoĉe kulture med seboj primerjati (Hofstede, Pedersen in 

Hofstede 2006, 7).  

4.1.1 Dimenzije nacionalne kulture 

Poleg Hofstedeja so tudi drugi sociologi in antropologi omogoĉili razumevanje kulturnih 

razlik. Skupno vsem njihovim modelom je, da razdelijo kulturo na nekaj temeljnih dimenzij, 
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ki odraţajo osnovne druţbene probleme. Naĉin reševanja problemov doloĉene druţbe pa je 

odvisen od posamezne kulture. 

Vsaka drţava se lahko umesti na lestvico posamezne dimenzije. Vsak model je sestavljen iz 

opisa dimenzij kulture ter iz primerne baze podatkov, ki omogoĉa razvrstitev ĉim veĉjega 

števila drţav po teh dimenzijah (Zagoršek 2005, 4). Modeli pa se med seboj razlikujejo 

predvsem v pomenu in številu opisanih dimenzij.  

Hofstede in Trompenaars sta pridobila podatke na enak naĉin, in sicer s pomoĉjo 

vprašalnikov, na podlagi intenzivne raziskave 15.000 zaposlenih v razliĉnih mednarodnih 

podjetjih v 50-ih drţavah sveta. S pomoĉjo pridobljenih podatkov je Trompenaars razvil 

model nacionalne kulture, ki temelji na sedmih dimenzijah, ki so: univerzalizem/ 

partikularizem, individualizem/kolektivizem, nevtralnost ali ĉustvenost, specifiĉnost ali 

prepletenost, doseţek/status, ĉasovna usmerjenost in odnos do zunanjega okolja. Trompenaars 

poskuša s svojimi modeli nacionalne kulture raziskati kulturne ekstreme in razjasniti 

nejasnosti, do katerih prihaja zaradi vse veĉje internacionalizacije podjetij.  

Hall (1959) je kulturo razdelil glede na naĉin komunikacije, in sicer na visoko kontekstno 

(HC – high context) in nizko kontekstno (LC – low context). HC kultura je predvsem prisotna 

v tradicionalnih kulturah, kjer pripadniki za razumevanje in ustvarjanje pomena upoštevajo 

tudi elemente okolice oz. kontekst sporoĉila. LC kultura pa je bolj prisotna v sodobnih, 

modernih kulturah, kjer se ljudje pri sporazumevanju in tvorjenju pomena zanašajo na 

spregovorjene in napisane besede (Hofstede 2001, 30). Hallova razdelitev kultur in 

Hofstedejeva dimenzija kulture individualizem/kolektivizem sta izomorfni in ju lahko 

zamenjamo vedno, ko posplošujemo (Kaše 2008, 18).  

4.1.2 Hofstedejev model kultur 

Individualizem /kolektivizem (Individualism Index) 

je stopnja, do katere so ĉlani druţbe integrirani v skupine. Ta dimenzija opisuje odnos med 

posamezniki in skupino, ki prevladuje v doloĉeni kulturi. V individualistiĉnih kulturah je vsak 

odgovoren samo zase oziroma za svojo nuklearno druţino. Pomembna je pravica do 

zasebnosti, priĉakuje se mnenje posamezne osebe. Druţbe, ki so individualistiĉno usmerjene, 

najveĉkrat uporabljajo licenĉne pogodbe, prodajne akte in ostale transakcije, ki ne poudarjajo 

dolgoroĉnih zvez (Gudykunst in Young 1997, 71). Zgodovinsko je tudi potrjeno, da so se 

drţave s postopnim bogatenjem vse bolj nagibale k individualistiĉni skrajnosti. Bogastvo 

namreĉ ljudem omogoĉa, da laţje poskrbijo zase in uspejo (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 48). Drugaĉe je v kolektivistiĉnih druţbah, kjer so ljudje rojeni v razširjene druţine ali 

klane, ki jih šĉitijo v zameno za lojalnost. Poudarek je na pripadnosti. Drugi ljudje te 

razvršĉajo glede na skupino, kateri pripadaš. Namen izobraţevanja je nauĉiti se delati, odnosi 
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prevladujejo nad nalogami (Poslovni utrip 2007). Nasprotno od individualistiĉne kulture 

kolektivistiĉno usmerjene kulture poudarjajo ĉut za skupnost, dajejo prednost dolgim 

pogovorom in pogajanjem kot osnovi za sklenitev posla (Gudykunst in Young 1997, 71). 

Individualizem prevladuje v razvitih in zahodnih drţavah, medtem ko kolektivizem 

prevladuje v manj razvitih in vzhodnih drţavah. Japonska je nekje vmes med 

individualizmom in kolektivizmom (Hofstede 2008c). 

Razlike v moči (Power Distance Index) 

Mnogi raziskovalci so v razliĉnih drţavah merili stopnjo oddaljenosti od moĉi. Take meritve, 

v katerih se drţave med seboj primerja, so vselej relativne. Marsikaj je odvisno tudi od tega, 

kdo je predmet meritve, saj se oddaljenost od moĉi razlikuje ţe znotraj posamezne drţave, z 

vzponom po druţbeni lestvici pa postaja vse manjša. Tudi ta hierarhija je povezana z 

bogastvom, toda ne v tolikšni meri kot identiteta. Raziskovalci so ugotovili, da se je 

oddaljenost od moĉi v drţavah, ki so postopoma bogatele, v številnih primerih zmanjšala. 

Veliko oddaljenost od moĉi je laţe vzdrţevati v situacijah, kjer vlada revšĉina in so viri 

omejeni (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 49). Ta dimenzija prikazuje stopnjo 

neenakosti med ljudmi, ki jo ĉlani skupnosti še priznavajo kot normalno. Kulture z majhno 

stopnjo neenakosti si prizadevajo v ĉim veĉji meri odstraniti neenakost v razpolaganju z 

moĉjo, medtem ko deţele z veliko stopnjo neenakosti teţijo k ohranjanju le-teh (Gudykunst in 

Young 1997, 73). Razlike v moĉi niso prisotne zgolj v druţbi, temveĉ se pojavljajo tudi v 

delovnem okolju. Tako je za organizacijo, kjer je prisotna velika razlika v moĉi, znaĉilna 

hierarhiĉna struktura organizacije z velikim številom nivojev, centralizirano odloĉanje in 

avtokratiĉen naĉin vodenja. Organizacijam z majhno razliko v moĉi pa bolj ustreza vertikalna 

struktura z manjšim številom nadrejenih in demokratiĉnim naĉinom vodenja (Punnett in Ricks 

1997, 151). Nekatere raziskave v Evropi so pokazale, da je oddaljenost od moĉi v severni in 

zahodni Evropi manjša kot v vzhodni in juţni Evropi. Ta razmejitev poteka, grobo reĉeno in 

ne po nakljuĉju, v skladu z nekdanjimi mejami rimskega cesarstva. Podobna ĉrta loĉuje tudi 

angloameriške drţave od drţav Latinske Amerike (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 49). 

Moškost/ženskost (Masculinity Index) 

Vidik te dimenzije je osredotoĉen na vprašanje vloge med spoloma in obvladovanje 

agresivnosti. Raziskave so pokazale, da se v vseh drţavah sveta neenakopravna delitev vlog 

med moškimi in ţenskami ujema z bolj surovimi druţbami, v katerih je veĉji poudarek na 

doseţkih in bojevanju kot pa na skrbi in kompromisu. Ĉe so moški in ţenske enakopravnejši, 

pridejo znotraj druţbe kot celote v ospredje bolj ţenske vrline. To je tudi razlog, zakaj 

enakomerni razdelitvi vlog med spoloma v kulturi pravimo ţenska kultura, neenakomerni pa 

moška kultura (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 50). V ţensko usmerjenih kulturah, ki 

so znaĉilne predvsem za Švedsko in Norveško, upoštevajo predvsem tradicionalne vrednote, 
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kot so dobri odnosi med ljudmi, pomoĉ drugim, zašĉita okolja. Te kulture poudarjajo 

solidarnost, skrb za otroke, invalide, starejše osebe ter pomoĉ starejšim ljudem. Nasprotno od 

ţensko usmerjene kulture imajo posamezniki v moško usmerjeni kulturi veĉjo motivacijo za 

doseţke ter postavljajo vlogo sluţbe na prvo mesto v ţivljenju (Brislin in Yoshida 1994, 38). 

Nizozemska in skandinavske kulture so denimo zelo ţenstvene, medtem ko so kulture 

Nemĉije, Švice in Avstrije izrazito moške. Kostarika in Portugalska sta ţenstveni, toda 

Kolumbija in veĉina latinskoameriških drţav so moške. Tajska je ţenstvena, toda Japonska je 

zelo moška. Velika Britanija in Zdruţene drţave Amerike so tudi precej moške (Hofstede, 

Pedersen in Hofstede 2006, 50). 

Izogibanje negotovosti (Uncertainty Avoidance Index) 

Ta dimenzija nam pokaţe, kako se ljudje odzivajo na nepriĉakovano in neznano. Tu namreĉ 

privre na plan strah kot prvinsko ĉlovekovo ĉustvo ali bojazen pred neznanim. Mnogi ljudje 

so v taki kulturi prepriĉani, da je vse, kar je drugaĉno, tudi nevarno. Temu vidiku kulture 

pravimo izogibanje neznanemu, kar je v nasprotju s strpnostjo do neznanega (Hofstede, 

Pedersen in Hofstede 2006, 51). Nekatere kulture niso usmerjene k uĉinkovitemu izogibanju 

negotovim situacijam in vplivajo na ljudi tako, da le-ti sprejemajo negotovost ter vsakdanjost 

takšni, kakršni paĉ sta, medtem ko druge kulture vzbujajo v ljudeh obĉutek, da se je do neke 

mere mogoĉe izogniti negotovosti, in sicer s pomoĉjo tehnologije, religije ter prava. Zato v 

teh kulturah veljajo natanĉna pravila, kako naj se posameznik obnaša (Punnett in Ricks 1997, 

151). Na drugi strani pa druţba, ki bolj sprejema negotovost, je bolj tolerantna do razliĉnih 

mnenj, pri svojem delu potrebujejo izzive, tveganje in fleksibilnost. V taki druţbi je manj 

pravil in v filozofskem ter religioznem smislu so bolj relativisti, ljudje so bolj flegmatiĉni in 

poduhovljeni (Rouse in Rouse 2002, 260–261). V ruski kulturi in kulturi balkanskih drţav je 

ĉutiti izrazito izogibanje neznanemu, to pa velja tudi za Japonsko, Korejo, Mehiko, Belgijo in 

Francijo. Nemško govoreĉe drţave se ob sreĉanju z neznanim poĉutijo zelo neprijetno. 

Angleško govoreĉe drţave in Kitajska so malce bolj strpne do neznanega. Singapur, Jamajka 

in Danska so do neznanega zelo strpne (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 51).  

Dolgoročna usmeritev (Long Term Orientation) 

je izbira med prihodnjimi in sedanjimi vrednotami; temu vidiku kulture pravimo dolgoroĉna 

usmeritev, ki je v nasprotju s kratkoroĉno usmerjenostjo (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 52). Dolgoroĉno usmerjene drţave so osredotoĉene na prihodnost in podpirajo 

vrednote, ki prinašajo korist v daljšem ĉasovnem obdobju, na primer varĉevanje ali vztrajnost. 

Kratkoroĉno usmerjene kulture namenjajo pozornost preteklosti in sedanjosti ter poudarjajo 

vrednote, kot so na primer spoštovanje tradicije in izpolnjevanje druţbenih obveznosti (Rouse 

in Rouse 2002, 261–262). Mnoge drţave Vzhodne Azije, npr. Kitajsko in Japonsko, imamo za 

dolgoroĉno usmerjene, ĉeprav nekatere, denimo Filipini, to niso. Veĉina evropskih in 
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ameriških drţav je precej kratkoroĉno usmerjenih. Nizozemci, ki v Evropi slovijo po svoji 

skoposti, so po evropskih standardih dolgoroĉno usmerjeni. Afriške drţave in Pakistan so zelo 

kratkoroĉno usmerjeni (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 52). 

Monumentalnost (Monumentalism Index)  

predstavlja druţbo, ki nagrajuje ljudi, ki so, metaforiĉno reĉeno, kot spomeniki: ponosen in 

nespremenljiv. Nasprotno monumentalnosti pa je skromnost. Sem spada druţba, kjer ljudje ne 

opozarjajo na sebe, nagrajuje se poniţnosti in prilagodljivost. Indeks monumentalnosti je 

lahko negativno koreliran z indeksom dolgoroĉne usmerjenosti, ampak vkljuĉuje tudi vidike, 

ki niso zajeti v slednjem (Hofstede 2008c). 

Popustljivost v primerjavi z omejevanjem (Indulgence versus Restraint Index) 

Indeks popustljivosti predstavlja druţbo, ki omogoĉa razmeroma proste potešitve nekaterih 

ţelja in ĉustev, še posebej tiste, ki se nanašajo na prosti ĉas, druţenje s prijatelji, porabo, 

potrošnjo in intimnostjo. Nasprotno indeksu popustljivosti pa je zadrţevanje. Sem spada 

druţba, ki nadzira hvaleţnost in kjer se ljudje poĉutijo manj sposobne uţivati svoje ţivljenje 

(Hofstede 2008c). 
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5 RAZISKAVA 

Namen raziskave je ugotoviti, ali so lahko kulturne razlike razlog za razliĉno gospodarsko 

stanje v dveh entitetah BiH. 

Cilji empiriĉne raziskave so:  

1. s kvantitativno raziskavo (s pomoĉjo anketnega vprašalnika) pridobiti primarne podatke 

iz obeh entitet; 

2. s primerjanjem pridobljenih primarnih podatkov ugotoviti razlike, ki se pojavljajo med 

entitetama; 

3. s kvalitativno raziskavo (razgovori) priti do subjektivnih mnenj prebivalcev obeh entitet; 

4. s pomoĉjo raziskave ugotoviti, ali lahko tiĉi vzrok za razliĉna gospodarska stanja entitet v 

razliĉnih kulturnih znaĉilnostih.  

Raziskovalni načrt 

Pogosto je raziskovalni problem takšen, da ga ni mogoĉe razrešiti samo s prouĉevanjem 

obstojeĉih spoznanj v literaturi. Podatke je torej treba zbrati v druţbeni stvarnosti pojava, ki 

ga raziskujemo, ali priti do ustreznih ţe obstojeĉih podatkov. V raziskovanju razlikujemo tri 

glavne metode zbiranja podatkov. Ljudi lahko sprašujemo, tako pisno (vprašalnik) kot ustno 

(intervju). Lahko jih tako ali drugaĉe opazujemo in tretja metoda zbiranja sekundarnih 

podatkov je predvsem prouĉevanje dokumentov (Kobeja 2002, 53). 

Izbira kvantitativnega ali kvalitativnega raziskovalnega naĉrta je odvisna od zastavljenega 

raziskovalnega vprašanja. Pri kvantitativnem raziskovanju dobimo odgovore le na tista 

vprašanja, ki si jih zastavimo. Nasprotno pa lahko pri kvalitativni raziskavi (ĉe je izvedena 

relativno nestrukturirano) dobimo poleg odgovorov na zastavljena vprašanja tudi odgovore na 

tista, ki niso bila zastavljena (Kaše 2008, 34). 

5.1 Metodologija 

Sredstvo za doseganje raziskovalnega cilja je bila predvsem kvantitativna raziskava. Za 

pridobivanje primarnih podatkov je bil uporabljen enak vprašalnik, kot ga je uporabljal Geert 

Hofstede pri svojih raziskavah, in sicer zadnja verzija vprašalnika VSM08. Poleg 

kvantitativne raziskave, ki predstavlja anketiranje prebivalcev v Republiki BiH, so bili 

opravljeni tudi razgovori z manjšim številom anketirancev, kjer je bila vprašancu dana 

moţnost, da spregovori o svojih stališĉih, prepriĉanjih, vedenju in ostalih relevantnih podatkih 

iz njegovega ţivljenja, ki se navezujejo na osrednjo temo naloge. Uporabljena je bila tudi 

metoda opazovanja, katere cilj je bil opazovati in opisati situacijo ljudi, njihovih dejanj, 

dogodkov ter njihovih obĉutkov.  
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5.1.1 Kvantitativna raziskava 

Raziskava je bila opravljena v entitetah Federacija BiH in v Republiki Srbski, kjer sem 

poskušala pridobiti ĉim veĉje število odgovorov (minimalno, po priporoĉilu Hofstedeja, 50 

vprašalnikov na entiteto). Raziskava v Federaciji BiH je bila izvedena v Sarajevu, Zenici, 

Bihaću in Maglaju, število opravljenih anket v Federaciji BiH je bilo 183, medtem ko je v 

Republiki Srbski bilo opravljenih anket bistveno manj, in sicer 55. V Republiki Srbski je bila 

raziskava izvedena v dveh mestih, v Doboju in Bijeljini.  

Poleg narodnosti so odgovori 28-ih vprašanj prikazali tudi druge karakteristike anketirancev; 

spol, starost, delo in ĉas, v katerem so ankete izpolnjevali. Primerjava entitet je temeljila na 

vzorcu anketirancev, ki so se ujemali po vseh naštetih kriterijih. Vprašalnik so izpolnjevali 

ljudje, stari od 20 do 55 let. Prebivalci obeh entitet so imeli podobne delovne izkušnje in 

podobne stopnje izobrazbe; anketo so izpolnjevali v istem ĉasu. Kriteriji se po Hofstedejevem 

priporoĉilu (Hofstede 2008c) morajo med seboj ujemati, ker vsi ti kriteriji lahko sistematiĉno 

vplivajo na odgovore. 

VSM08 (Value Survey Module) (Hofstede 2008b) je vprašalnik zaprtega tipa s 34-imi 

toĉkami oz. vprašanji, razvit za primerjanje kulturno-vplivnih vrednot in mnenj podobnih 

anketirancev dveh ali veĉ drţav, vĉasih pa tudi regij znotraj drţave. Omogoĉa pridobitev 

rezultatov, ki se izraĉunajo glede na sedem dimenzij nacionalne kulture. 

Zgodovina vprašalnika VSM 08 

Prva vprašanja, ki so sestavljala vprašalnik, so uporabljali od leta 1966 do leta 1973. 

Vprašanja so bila razdeljena med 116.000 zaposlenih v 72-ih podruţnicah multinacionalnega 

podjetja IBM in so jih uporabljali za mednarodno primerjanje delovnih vrednot. Vprašanja so 

bila povezana in dejavniki so bili analizirani za vsakega posameznika. Šele ĉez nekaj let so 

razvili vprašalnik, ki so ga uporabili za analiziranje podatkov na drţavni ravni, ki pa je 

predstavljal premik od psihološke na veĉ ravni paradigme, kjer so bili psihološki koncepti 

povezani s koncepti politiĉne znanosti, sociologije, antropologije in ekonomije. V raziskavo je 

bilo vkljuĉenih 40 drţav, odgovori posameznikov so bili zdruţeni v povpreĉno oceno 

posamezne drţave. Tako se je število primerov analize zmanjšalo v enem koraku s 116.000 na 

40 in bile so ustvarjene prve štiri dimenzije, ki so opisovale drţavne kulture ter ne posamezne 

vrednote, in sicer: razlike v moĉi, individualizem – kolektivizem, moškost – ţenskost in 

izogibanje negotovosti. Ta verzija vprašalnika (VSM 82) se je uporabljala 12 let in njena 

uporaba je narašĉala. Vendar sta se med raziskavo pojavljali dve nepravilnosti, in sicer: prvi 

problem je bil, da rezultati izvedenih raziskav niso popolnoma ustrezali dimenzijam, in drugi 

problem, ki se je pojavil, je bil prevelika povezanost med dimenzijama razlike v moĉi in 

izogibanju negotovosti. Med tem pa je Michael Harris Bond iz Hongkonga izvajal raziskavo, 

ki je temeljila na povezavi kitajskih kultur (Chinese Culture Conection 1987); ta pa je vodila 
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k identifikaciji nove dimenzije, in sicer dolgoroĉnost – kratkoroĉnost. Tako so leta 1994 izdali 

novi vprašalnik VSM 94, ki je vseboval pet dimenzij. Vprašalnik VSM 94 se je uporabljal 14 

let in v teh letih so raziskovalci pridobili veliko izkušenj, s katerimi so stari vprašalnik 

nadgradili z dvema novima dimenzijama, ki sta bili pridobljeni iz Minkove analize World 

Values Survey v 81. drţavah in iz drugih novejših dosegljivih virov (Hofstede 2008c). 

Geert Hofstede si je prisluţil mednarodno slavo z razvojem prvega empiriĉnega modela 

dimenzij nacionalne kulture in tako ustvaril novo paradigmo, zaradi katere je treba v 

mednarodnem gospodarstvu, sporazumevanju in sodelovanju upoštevati tudi kulturno 

pogojene elemente. Hofstedejeve knjige so bile objavljene v osemnajstih jezikih, njegovi 

ĉlanki pa v evropski, azijski in severnoameriški strokovni periodiki (Hofstede, Pedersen in 

Hofstede 2006, 244). 

Uporabnost dimezij 

V skladu z Web of Science je v letu 2008 bilo veĉ kot 800 strokovno pregledanih ĉlankov v 

znanstvenih revijah, kjer je bila navedena ena ali veĉ publikacij Geerta Hofstedeja. Njegov 

model dimenzij nacionalne kulture je bil uporabljen v praksi na mnogih podroĉjih ĉloveškega 

druţbenega ţivljenja od osebnih do nacionalnih, v javnih podroĉjih, izobraţevanju ter v 

zdravstvu (Hofstede 2008c). 

Vprašalnik VSM 08 ni primeren za primerjavo posameznikov, ker so dimenzije merjene in 

izraĉunane iz rezultatov, ki temeljijo na drţavnih vzorcih. Rezultati enakih dveh vprašanj se 

lahko razlikujejo glede na korelacijsko raven drţave od individualne korelacijske ravni, ki pa 

so izraĉunana iz odgovorov posameznikov znotraj vzorca (Hofstede 2008c). 

Dimenzije se ne navezujejo na posameznike, ampak na nacionalne kulture. Vse, kar 

posameznik lahko naredi je, da ugotovi, katere vrednote prevladujejo pri njegovi nacionalni 

kulturi in katere vrednote se razlikujejo v primerjavi z drugimi kulturami. Posameznik lahko 

izrazi svoje mnenje o vrednotah nacionalne druţbe in ni nujno, da se njegovo mnenje sklada z 

nacionalno druţbo, v kateri ţivi. To pa je tudi razlog, da VSM08 ne more biti interpretiran na 

ravni posameznika (Hofstede 2008c).  

Rezultati raziskave VSM niso primerljivi z objavljenimi rezultati Hofstedejeve raziskave  

VSM z vzorci anketirancev iz neke drţave se ne smejo primerjati z rezultati drţav, ki jih 

lahko najdemo v Hofstedejevih knjigah (1980, 2001, 2005). Rezultati v Hofstedejevi knjigi so 

temeljili na medsebojnem ujemanju populacije v hĉerinski druţbi IBM. Nov vzorec, ki bi 

lahko bil primerljiv, bi se moral ujemati z originalno populacijo IBM po vseh ustreznih 

merilih oz. kriterijih. Takšno ujemanje je skoraj nemogoĉe narediti, morda tudi zato, ker so 
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bile študije pri IBM narejene leta 1970 in zaradi tega je razlika v ĉasu raziskovanja ena od 

ujemajoĉih se znaĉilnosti (Hofstede 2008c).  

5.1.2 Kvalitativna raziskava  

Pri kvalitativni raziskavi ne moremo govoriti o standardnih pristopih. Podatke zbiramo v 

obliki besed in opazovanj. Analiza temelji na interpretaciji (in ne na statistiĉni obdelavi) teh 

podatkov. Kvalitativna raziskava se navezuje na raziskovalna vprašanja in na fenomene; le-ti 

zahtevajo raziskovanje globinskih podatkov, ki opisujejo in primerjajo (Kaše 2008, 34).  

Pridobivanje kvalitativnih podatkov z razgovori 

Poleg vprašalnikov je bila uporabljena tudi metoda nestrukturiranih intervjujev, s katerimi 

sem poskušala pridobiti bolj poglobljen vpogled v raziskovano tematiko. Vendar pa zaradi 

omejenega ĉasa raziskave in tudi same pripravljenosti anketirancev, da bi opravili še razgovor 

poleg izpolnjevanja vprašalnika, ni bilo mogoĉe pridobiti enako število opravljenih 

razgovorov, kot je število pridobljenih anket. Zato so bili razgovori opravljeni z desetimi 

anketiranci iz vsake entitete.  

Z anketiranci je bil opravljen nestrukturiran intervju, kar pomeni, da vprašanja niso bila v 

naprej doloĉena in so bila preteţno odprta. Pred seboj sem imela le cilj in doloĉeno temo, ki 

sem jo hotela med pogovori globlje preiskati. Intervju je potekal v medosebnem kontekstu, 

torej med mano in vprašancem.  

Pridobivanje kvalitativnih podatkov z opazovanjem 

Da bi ustvarila širši pogled na razliĉnost kultur med entitetama, sem se poleg raziskave z 

vprašalniki in opravljenih razgovorov odloĉila še za uporabo metode opazovanja. Precejšen 

del naših spoznanj izvira iz opazovanja okolice. Vsakdanje opazovanje je seveda neurejeno za 

razliko od opazovanja v raziskovalne namene, ki pa je ciljno poĉetje, saj opazujemo zaradi 

tega, da bi odgovorili na doloĉena raziskovalna vprašanja, in zbiranje podatkov poteka bolj ali 

manj sistematiĉno (Kobeja 2002, 64). 

Metoda opazovanja je bila uporabljena v kombinaciji z raziskavo in razgovori. V moji 

raziskavi gre za opazovanje z udeleţbo, kjer sem bila kot opazovalka vkljuĉena v skupino, ki 

sem jo opazovala. Glede na stopnjo udeleţbe, kot opazovalka, sem imela vlogo popolnega 

opazovalca, kar pomeni, da med opazovanjem nisem dala do znanja, da sem opazovalec in se 

tudi nisem udeleţevala dejavnosti skupin. Nevsiljivo sem se umestila med opazovance, tako 

da posamezniki niso bili pozorni name. 
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5.2 Ugotovitve 

5.2.1 Ugotovitve kvantitativne raziskave  

Po opravljeni raziskavi sem pridobila odgovore na vprašanja, ki so bila podana v vprašalniku. 

Ti odgovori so mi omogoĉali pridobitev rezultatov, izraĉunanih glede na sedem dimenzij 

nacionalne kulture, posamezne entitete. Po izraĉunanih dimenzijah obeh entitet (izraĉunane so 

bile po naĉinu, kot je bil prikazan v Hofstedejevem priroĉniku VSM manual (2008c) sem 

lahko primerjala rezultate obeh entitet. 

Pridobljeni rezultati iz vprašalnikov obeh entitet prikazujejo, da sta si entiteti glede na 

Hostedejev model sedmih dimenzij zelo podobni. Slika 2 prikazuje, da obe entiteti dosegata 

zelo podobne rezultate pri posameznih dimenzijah. Vseeno pa to ne pomeni, da sta dosegale 

povsem enake rezultate, saj je pri doloĉenih dimenzijah Federacija BiH dosegla višji rezultat 

kor pa Republika Srbska in obratno. Torej, glede na podobne vrednosti posameznih dimenzij 

entitet lahko sklepam, da na razliĉna gospodarska stanja entitet ne bi mogla vplivati kultura 

prebivalcev. 

Kultura se razkriva skozi druţbeno dogajanje, ki vselej poteka v spreminjajoĉem se okolju. 

Politiĉni dogodki ali tehnološki razvoj lahko denimo drastiĉno spremenijo okolje, v katerem 

ljudje ţivijo (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 54). Posameznik lahko vidi posledice 

kulture vsepovsod ali pa jih sploh ne vidi. 

 

Slika 2: Primerjava entitet iz pridobljenih odgovorov glede na Hofstedejeve dimenzije 

Razlike v moči 

Raziskava je pokazala, da imata obe entiteti veliko oddaljenost od moĉi. Ta dimenzija 

prikazuje stopnjo neenakosti med ljudmi, ki jo ĉlani skupnosti še priznavajo kot normalno. 
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Razlike v moĉi niso prisotne zgolj v druţbi, temveĉ se pojavljajo tudi v delovnem okolju. 

Tako je za organizacijo, kjer je prisotna velika razlika v moĉi, znaĉilna hierarhiĉna struktura 

organizacije z velikim številom nivojev, centralizirano odloĉanje in avtokratiĉen naĉin 

vodenja. 

Individualizem – kolektivizem  

Rezultati dimenzije, ki meri individualizem in kolektivizem, so pokazali, da je Republika 

Srbska bolj kolektivistiĉna od Federacije BiH, ampak kljub temu sta obe relativno 

kolektivistiĉni druţbi. Ta dimenzija opisuje odnos med posamezniki in skupino, ki prevladuje 

v doloĉeni kulturi. V kolektivistiĉnih druţbah so ljudje rojeni v razširjene druţine ali klane, ki 

jih šĉitijo v zameno za lojalnost. Poudarek je na pripadnosti. Drugi ljudje te razvršĉajo glede 

na skupino, kateri pripadaš. Kolektivistiĉno usmerjene kulture poudarjajo ĉut za skupnost, 

dajejo prednost dolgim pogovorom in pogajanjem kot osnovi za sklenitev posla.  

Moškost / ženskost 

Glede na rezultate sta entiteti izrazito feministiĉni kulturi. V ţensko usmerjenih kulturah 

upoštevajo predvsem tradicionalne vrednote, kot so dobri odnosi med ljudmi, pomoĉ drugim, 

zašĉita okolja. Te kulture poudarjajo solidarnost, skrb za otroke, invalide, starejše osebe ter 

pomoĉ starejšim ljudem. 

Izogibanje negotovosti  

V tej raziskavi so rezultati pokazali, da se kulturi ne izogibata neznanemu oz. negotovosti. 

Druţba, ki bolj sprejema negotovost, je bolj tolerantna do razliĉnih mnenj, pri svojem delu 

potrebujejo izzive, tveganje in fleksibilnost. V taki druţbi je manj pravil in v filozofskem ter 

religioznem smislu so bolj relativisti, ljudje so bolj flegmatiĉni in poduhovljeni. Predhodne 

raziskave, ki jih je Hofstede izvajal, so pokazale, da se Balkanske drţave izrazito izogibajo 

neznanemu, ampak od takrat, ko se je raziskava izvajala na Balkanu. Pri tem moram omeniti, 

da raziskava ni bila opravljena v BiH, saj so prebivalci v Bosni doţiveli vojno. Torej glede na 

to, da imajo prebivalci v Bosni veĉjo tolerantnost do neznanega, bi lahko bila posledica vojne, 

ki so jo doţivljali. 

Dolgoročna usmerjenost  

Rezultati pri tej dimenziji so pokazali, da se entiteti nagibata k dolgoroĉni usmerjenosti, 

vendar ne izrazito. Kulturama so pomembne vrednote, ki prinašajo korist v daljšem ĉasovnem 

obdobju in tudi vrednote, ki poudarjajo spoštovanje tradicije. Vendar so v tej raziskavi 

rezultati pokazali, da je pomembnejša osredotoĉenost na prihodnost in na vrednote, ki 
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prinašajo korist v daljšem ĉasovnem obdobju, kot so na primer varĉevanje in vztrajnost, kot 

pa spoštovanje tradicije.  

Popustljivost v primerjavi z omejevanjem  

Kulturi sta se pokazali za izredno popustljivi druţbi, ki poudarjata razvajanje oz. sta druţbi, ki 

omogoĉata razmeroma proste potešitve nekaterih ţelja in ĉustev, še posebej tiste, ki se 

nanašajo na prosti ĉas, druţenje s prijatelji, porabo, potrošnjo in intimnostjo. 

Monumentalnost  

Iz grafa je razvidno, da sta druţbi »monumentalni«, kar pomeni, da so ljudje v obeh entitetah 

ponosni in nespremenljivi. Bolj monumentalni so ljudje v Federaciji BiH. Rezultati so 

pokazali, da je druţba izredno ponosna in nespremenljiva, medtem ko v Republiki Srbski 

ljudje ne opozarjajo toliko na sebe in poniţnost se nagrajuje bolj kot pa v Federaciji BiH. 

5.2.2 Kvalitativna raziskava 

Razgovori 

Intervjujev ni bilo mogoĉe opraviti v istem številu kot je število pridobljenih anket, razgovor 

sem opravila z desetimi anketiranci iz vsake entitete. Razloga za to pa sta bila omejeni ĉas 

raziskave in tudi sama pripravljenost vprašancev, da bi poleg anket opravili še intervju. Pri 

navedbi razlogov za majhno število opravljenih razgovorov lahko še omenim, da se je pri 

doloĉenih posameznikih opazil strah, da bi odgovorili še na kakršnakoli dodatna vprašanja, 

ĉeprav jim je bilo reĉeno, da se vprašanja ne bodo nanašala na njihovo delo. Veliko jih je 

imelo izgovore, kot so: »ne smem, moj nadrejeni lahko vsak čas pride, ne želim imeti težav« 

ali pa »ne smem imeti nikakršnih razgovorov, na žalost nadrejeni nam tega ne dovolijo«.  

Tako kot vprašalnike sem tudi razgovore najprej izvedla v Federaciji BiH in nato v Republiki 

Srbski.  

Anketirancem iz Federacije BiH, s katerimi sem uspela opraviti razgovore, sem najpogosteje 

zastavila naslednja vprašanja:  

1. Ali ste zadovoljni s stanjem v vaši drţavi?  

2. Zakaj mislite, da je RS v boljšem gospodarskem poloţaju oz. ali mislite, da je za slabše 

stanje Federacije BiH kriva religija oz. kultura?  

3. Ĉe bi imeli moţnost, kaj bi spremenili v svoji drţavi? 
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Federacija BiH 

Na prvo vprašanje jih je sedem od desetih odgovorilo, da niso zadovoljni z drţavo, v kateri 

ţivijo. Veliko od njih je poudarjalo, da bi drţava lahko bila na veliko boljšem poloţaju kot je 

trenutno, ĉe bi se dovolj izrabljali še drugi naravni viri, ki jih ima drţava in ne samo gozdne 

površine; izraba tega naravnega vira pa je tudi ţe v kritiĉnem stanju, ker proces gozdne 

obnovitve ne sledi dinamiki njegove izrabe. Velika veĉina pa jih ni zadovoljna z drţavo, ker 

je še vedno porazdeljena. Eden izmed vprašancev je dejal: »V državi vladajo fašistične vodje, 

ki se bogatijo na račun nacionalne delitve po starorimskem principu vladanja in vladavine, 

večina državljanov pa takemu načinu vodenja sledi.« 

Na vprašanje »Zakaj mislite, da je Republika Srbska na boljšem gospodarskem poloţaju?« so 

enako kot pri prvem vprašanju trije anketirani bili mnenja, da je Federacija BiH na boljšem 

poloţaju in ne Republika Srbska, ostalih sedem pa je odgovorilo nasprotno. Doloĉeni so 

mnenja, da ima Republika Srbska edino prednost pred Federacijo BiH to, da nima kantone in 

kantonalne vlade, zaradi ĉesar je birokratski aparat veliko cenejši. Nekateri so mnenja, da so 

Srbi pridobili tista podroĉja drţave, ki imajo veĉ obdelovalnih površin kot pa Federacija BiH 

in da zato lahko bolje izkorišĉajo naravne vire, ki jih ima drţava, medtem ko doloĉeni trdijo, 

da so Srbi enotnejši, ker v Republiki Srbski prevladuje samo en narod, v Federaciji BiH pa 

dva ter da ima Republika Srbska veliko podporo Srbije.  

Po tem, ko so mi anketiranci odgovorili na vprašanje zakaj mislijo, da je Republika Srbska na 

boljšem poloţaju, sem jih vprašala, kaj menijo o tem, da bi lahko na razliĉna stanja entitet 

imela kakršen koli vpliv raznolika kultura oz. religija v drţavi, se je pokazal dvom 

vprašancev. Pribliţno polovica jih je zanikala moţnost, da bi lahko imela kultura tako velik 

vpliv na gospodarstvi, da bi lahko vplivala na njun poloţaj. Ostali pa so bili mnenja, da bi 

lahko bila kultura vzrok, ampak so pri tem tudi navedli razloge, zakaj mislijo, da je temu tako, 

in sicer religija je »kriva« samo zato, ker vodje izkorišĉajo kulturno raznolikost drţave med 

prebivalci v negativne namene. 

Ĉe bi imeli prebivalci moţnost nekaj spremeniti, da bi drţava bolje poslovala, so vsi dejali, da 

bi spremenili ustavo in zamenjali vodje.  

Republika Srbska  

V tej entiteti so dobljeni odgovori na vprašanja veĉinoma brez dodatnih razlag oz. na 

vprašanja so odgovarjali ne da bi pri tem hoteli utemeljiti svoja mnenja.  

Odgovori v Republiki Srbski so podobni odgovorom iz Federacije BiH, kar si anketiranci 

ţelijo je predvsem to, da bi njihova drţava dosegala boljše ekonomske rezultate. Na vprašanje 

»Ali ste zadovoljni s svojo drţavo?« so bili vsi anketiranci mnenja, da bi lahko ţiveli v boljših 

okolišĉinah kot pa ţivijo trenutno. Ko sem jih prosila za utemeljitev njihovih odgovorov, je 
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polovica odgovorila, da ima drţava veliko naravnih resursov, ki bi jih lahko bolje izkoristila, 

ostali pa so bili mnenja, da je v drţavi preveĉ vodij, ki se ne strinjajo med seboj.  

Boljši poloţaj Republike Srbske od Federacije BiH se je polovici anketirancev zdel 

neresniĉen oz. niso vedeli, da je v zadnjih letih Republika Srbska uspešnejša od Federacije 

BiH, ostali so pa bili mnenja, da je temu vzrok podpora Srbije in da je kultura lahko vzrok 

temu samo zaradi tega, ker vodje drţave to izkorišĉajo v njihovo prid.  

Pri zadnjem vprašanju so vsi anketiranci odgovorili enako kot v Federaciji BiH. Ĉe bi imeli 

moţnost nekaj spremeniti v BiH za njen uspešnejši gospodarski poloţaj, bi zamenjali vodje 

drţave. 

Opazovanje 

Z metodo opravljanja razgovorov sem ţelela pridobiti subjektivna mnenja anketirancev, lahko 

so spregovorili o svojih stališĉih, mnenjih itd., ki so se navezovala na osrednjo temo. Poleg 

njihovih stališĉ pa me je tudi zanimalo, kako se ljudje v doloĉeni situaciji odzivajo, ali se tudi 

pri njihovih odzivih opazijo kulturne razlike med njimi. Pri tej metodi pa sem se odloĉila, da 

ne bom opazovala samo entitet, ampak sem uporabila to metodo tudi v Distrikt Brĉko. Tudi v 

Distrikt Brĉko je metoda opazovanja, ki je obsegala opazovanje ljudi in razvitost mest enako 

kot v Federaciji BiH in Republiki Srbski. 

Za razliko od tega primera opazovanja v veĉini primerov z opazovanjem ne moremo 

ugotavljati podatkov o posameznikovi preteklosti in njegovih namerah za prihodnost ter 

obiĉajno ni dostopno niti zasebno ţivljenje posameznikov, medtem ko so tem v primeru 

opazovanja vsi ti podatki nekoliko dostopnejši. Namen prav te celotne raziskave je ugotoviti, 

ali sta si kulturi res toliko razliĉni, da bi lahko to vplivalo na razliĉna stanja entitet, ki pa so 

lahko posledica vojne, ki se je zgodila v Republiki BiH.  

Opazovanje se je zaĉelo v Federaciji BiH in konĉalo v Distrikt Brĉko. Kot je bilo ţe 

omenjeno, sem podatke zbirala z gledanjem in s poslušanjem ter tudi s spraševanjem. 

Bosna in Hercegovina kot celotna drţava je zelo slabo razvita, po petnajstih letih vojne se še 

vedno zelo opazijo njene posledice. V Federaciji BiH so razvitejša v primerjavi z manjšimi 

mesti samo veĉja mesta, kot so Sarajevo, Zenica, Mostar, Tuzla in tudi Bihać, ampak tudi na 

teh obmoĉij Federacije so veĉinoma razvitejša samo mesta (center), vse kar pa je izven mest 

(naselja), pa je še zelo nerazvito oz. je ostalo enako kot takrat, ko se je konĉala vojna. Mesta, 

ki so omenjena, so v primerjavi z ostalimi veĉjimi evropskimi mesti zelo nerazvita, v njih se 

še vedno tako kot vidijo tudi ĉutijo posledice vojne, ki je zelo vplivala na razvitost in sam 

»duh« teh zgodovinskih mest. V ostalih mestih v Federaciji BiH tako kot v Republiki Srbski 

se lahko opazi manjši napredek na doloĉenih podroĉjih, ampak veĉina korporacij, ki so pred 

vojno bile uspešne in so zaposlovale veliko število ljudi, so nekatere ţe v obdobju vojne 
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zaradi uniĉenih objektov in naprav prenehale poslovati. Mnoge od tistih, ki še vedno 

poslujejo, pa dosegajo zelo slabe rezultate in so na robu steĉaja. Vedno manjše število 

prebivalcev se zlasti lahko opazi v manjših mestih, kjer ni velikih podjetij, ki bi zaposlovale 

veĉje število ljudi in so zato ljudje prisiljeni zapustiti svoje mesto ali pa tudi drţavo. V mestih 

je mogoĉe opaziti veliko manjših poslovalnic, ki so v lasti posameznikov, ki pa po navadi si 

ne lastijo samo ene poslovalnice, ampak okrog 30 % še vseh ostalih poslovalnic v mestu, 

vsaka od njih pa ima samo enega ali dva zaposlena. Poleg tega pa se v mestih namesto, da bi 

se gradila in ustanavljala manjša podjetja, ki bi nudila prebivalcem moţnost zaposlitve, 

gradijo stanovanjske zgradbe, ki ostanejo po tem, ko so bile zgrajene, zaradi slabe kupne moĉi 

popolnoma prazne veĉ let.  

Za razliko od mest v entitetama je v Distrikt Brĉko, ĉe se ne primerja s Sarajevom in Banja 

Luko, nekoliko razvitejši. Distrikt Brĉko ima v primerjavi z velikim številom kantonov oz. 

regij v BiH višji standard, plaĉe delavcev so nekoliko višje od ostalih, ampak tudi v tem 

primeru, ĉe se ne primerjajo s plaĉami dveh najveĉjih mest v BiH. Veliko veĉ vlagajo v 

prenavljanje mesta in ustanavljanje novih podjetij, kot pa v drugih manjših mestih, vendar 

kljub vlaganja v razvoj mesta oz. Distrikta so še vedno zelo podobna ostalim mestom v 

Republiki BiH. Tudi v Brĉkem, tako kot v vseh ostalih mestih, se še vedno opazijo in ĉutijo 

posledice vojne.  

Opazovanje ljudi med entitetama 

Poleg pridobivanja informacij s spraševanjem sem opazovala koliko so ljudje iz posameznih 

entitet »povezani« med seboj oz. kakšna je komunikacija med njimi v zasebnem ţivljenju. 

Med opazovanjem ljudi si nisem mogla razlagati doloĉenih dogajanj in situacij samo z 

opazovanjem, zato sem za laţje razumevanje doloĉenih situacij morala tudi spraševati, in 

sicer pripadnike obeh entitet. Pred tem pa naj omenim, da v Republiki Srbski ne ţivijo samo 

Srbi, ampak je med njimi tudi manjše število Muslimanov in Hrvatov in ravno tako v 

Federaciji BiH ţivi med Muslimani in Hrvati tudi majhen odstotek Srbov. Glede na mnenja 

posameznikov iz obeh entitet, se odnosi med posamezniki poĉasi izboljšujejo v primerjavi s 

prvim letam po vojni, ko so se Muslimani izogibali kakršnem koli komuniciranju s Srbi in 

obratno. Ampak pri tem moram omeniti, da ob vsaki omembi osamosvojitve entitete 

Republike Srbske odnos med Muslimani in Srbi »nazaduje« oz. se poslabša. Ĉeprav se odnosi 

med prebivalci posameznih entitet poĉasi izboljšujejo, se še vedno prebivalci Federaciji BiH 

izogibajo misli, da bi se lahko kadar koli odloĉili ţiveti v Republiki Srbski. Tako kot 

pripadniki Federacije BiH, se tudi Srbi izogibajo opravljanju študija v drugi entiteti, npr. 

Muslimani se odloĉijo študirati v Sarajevu, Zenici in Tuzli, medtem ko se veĉina Srbov odloĉi 

za študij v Banji Luki.  
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Opazovanje ljudi v Distriktu Brčko  

Poleg odnosov med entitetama sem hotela pridobiti tudi nekaj primarnih podatkov glede 

odnosov med prebivalci v Distirktu Brĉko z namenom, da ugotovim, ali se odnosi med 

ljudmi, kjer vsi trije narodi ţivijo skupaj, razlikujejo od odnosov med ljudmi iz entitet. Tudi v 

tem mestu sem si morala pomagati pri razlaganju doloĉenih situacij s spraševanjem 

posameznikov. Med opazovanjem ljudi se mi je zdel odnos med prebivalci sprošĉen in celo 

prijateljski, vendar, da bi potrdila svoje ugotovitve, sem vprašala nekaj prebivalcev Distrikta, 

ĉe lahko bolje opišejo medsebojni odnos. In glede na moje ugotovitve so mi potrdili, da je 

odnos med Muslimani, Srbi in Hrvati v Distriktu veliko bolj sprošĉen kot pa odnos ljudi med 

entitetama, ampak tudi v Brĉkem do trenutka, ko se omeni religija. Veliko prebivalcev je še 

vedno zelo obĉutljivih na to temo, saj je velika veĉina mnenja, da je bila religija povod za 

napad Srbov na Muslimane. Kljub njihovemu sprošĉenemu odnosu se ljudje v zasebnem 

ţivljenju raje druţijo s »pripadniki« svojega naroda. Med razlaganjem njihovih odnosov so 

omenili, da bi drţavljani Bosne radi poskusili znova normalno zaţiveti z ostalima dvema 

narodoma, ampak to ne bo mogoĉe vse dokler bodo vodje te drţave enako kot so vodje v 90-

ih letih prejšnjega stoletja izkorišĉali religijo za ustvarjanje sovraštva med prebivalci 

Republike BiH.  
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6 SKLEP  

Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 53) nam v naslednjih stavkih povedo, da:  

Etniĉne ali regionalne subkulture lahko delujejo na naĉin, ki je analogen nacionalni kulturi, 

vendar so obiĉajno brez šolskega primera in pravnega sistema ter drugih druţbenih ustanov, s 

katerimi kultura krepi svoje prevladujoĉe nazorske sisteme, na primer poklicne, korporativne ali s 

starostjo povezane subkulture obiĉajno niso niĉ drugega kot zgolj razliĉice v tkivu nacionalne 

kulture. Te subkulture imajo lahko svoje lastne junake, simbole in obrede, vendar imajo enake 

vrednote kot nacionalna kultura, v kateri delujejo.  

Nacionalna kultura, vrednote in vedenje ljudi v veliki meri vplivajo na gospodarsko 

uspešnost. Bosna in Hercegovina je veĉnacionalna drţava, ampak pred tem je delujoĉa 

druţba. Bosna je povezana z bosanskimi muslimani, kateri nimajo druge nacionalne 

domovine, zato je muslimanska skupnost v veliki meri postala vezivo BiH. Narobe bi bilo, ĉe 

bi trdili, da je samo muslimanska skupnost bosanska in da druge niso. Bosanski Hrvati in 

bosanski Srbi imajo posebno kulturo, zaradi katere se razlikujejo od njihovih »matiĉnih« 

kultur, torej Hrvaške in Srbske kulture. One so karakteristiĉno bosanske in prav ta element 

odraţa kulturno enotnost Bosne in Hercegovine (Banac 2010). 

Z raziskavo sem ugotovila, da sta si entiteti na podlagi Hofstedejevih kulturnih dimenzij zelo 

podobni oz. med njima skoraj da ni razlik. Zaradi tega lahko sklepam, da imata entiteti razen 

religije zelo podobno »mentalno programiranje« oz. njihovo vedenje, mišljenje in obĉutki so 

si zelo podobni, podobno se odzovejo na izzive, ki so novi, ustvarjalni, destruktivni ali 

nepriĉakovani.  

Torej glede na ugotovljene rezultate entitet lahko sklepam, da vzrok za razliĉna gospodarska 

stanja entitet ne bi mogla biti razlika med kulturama ter da si je uĉinek okolja mogoĉe zlahka 

napaĉno razlagati kot uĉinek kulture in obratno (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 54). 

Diplomsko nalogo zakljuĉujem z mislijo, da ne smemo precenjevati medkulturne razlike med 

ljudmi, še posebej takrat ne, kadar govorimo o etniĉnih kulturah. Ljudje, ki pripadajo isti 

nacionalni kulturi, vendar drugi etniĉni skupini, imajo lahko zelo podoben princip delovanja 

ter razmišljanja. V Bosni in Hercegovini delitev naroda v etniĉne skupine vpliva na razvoj 

drţave zelo negativno, vendar pa je zaradi koristnosti nekaterih vodij drţave še vedno 

prisotno ne glede na to, kako vpliva na gospodarstvo in ţivljenje prebivalcev. V svoji 

raziskavi sem ugotovila, da se etniĉne skupine v Bosni in Hercegovini lahko razlikujejo od 

drugih etniĉnih skupin glede uporabljanja, ĉašĉenja, upoštevanja simbolov, obredov in 

junakov, vendar so poleg tega to skupine znotraj ene kulture, ki imajo zelo podobne obĉutke, 

vrednote in mišljenje oz. so skupine ljudi, med katerimi je veliko veĉ podobnosti kot pa 

razlik.  
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