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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi smo proučevali islamsko kulturo v smislu, kako njeno poznavanje vpliva 

na poslovanje slovenskih podjetij, ki mednarodno poslujejo. Prvi del magistrske naloge 

sestavljajo teoretična izhodišča o kulturi, globalizaciji, mednarodnem poslovanju in islamski 

kulturi. V drugem delu je bilo s kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji raziskano 

in proučeno, kako poznavanje islamske kulture vpliva na poslovanje. Ugotovili smo, da je 

pomembno spoznati islamsko kulturo pred začetkom poslovanja na islamskih trgih. V nekaterih 

državah, kjer prevladuje islam, ni treba imeti predhodnega znanja o njihovi kulturi, drugje pa 

je to zelo priporočeno oziroma skoraj nujno. Poznavanje kulture vpliva na vsako podjetje 

drugače. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, kultura, islam, vera, slovenska podjetja. 

 

SUMMARY 

In the master's thesis, we studied Islamic culture in terms of how its knowledge affects the 

business of Slovenian companies operating internationally. The first part of the thesis presents 

a theoretical background on culture, globalization, international business and Islamic culture. 

In the second part, a qualitative study with semi-structured interviews examined how 

knowledge of Islamic culture affects business. We found it important to know the Islamic 

culture before starting a business in Islamic markets. In some countries where Islam 

predominates, no prior cultural knowledge is required, while in others it is highly 

recommended. Knowing the culture affects each company differently. 

Keywords: globalization, international business, culture, Islam, religion, Slovenian companies. 
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 UVOD 

S kulturo se vsakodnevno srečujemo vsi, tako fizične kot pravne osebe. Podjetja se morajo za 

dobro in uspešno poslovanje na mednarodnih trgih prilagoditi tuji kulturi ter se zavedati 

pomembnosti njenega poznavanja, saj jim je to v pomoč pri uspešnem poslovanju. Prav dobro 

poznavanje kulture je lahko ključ za uspešno doseganje poslovnih ciljev.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Ko se odločamo za poslovanje na tujih trgih, je izredno pomembno, da poznamo značilnosti 

posameznih, za podjetje ključnih prvin okolja – ekonomskega, političnega, pravnega, 

tehnološkega, informacijskega, ekološkega in sociokulturnega okolja (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 65). 

Tako globalizacija kot mednarodno poslovanje sta zelo široka pojma. Prav zaradi globalizacije 

trgov prihaja do sodelovanja med pripadniki različnih kultur. Globalizacija ima pomembno 

vlogo pri mednarodnem poslovanju, v katerega so vključene skoraj vse države, podjetja in 

posamezniki (Svetličič 2004, 27). 

Globalizacija se je pojavila že v 16. stoletju sočasno z razvojem kapitalizma in industrializacije. 

Nastala naj bi spontano kot posledica gospodarskega napredka ter političnih in gospodarskih 

odločitev držav (Ruzzier in Kesič 2011, 20). 

Opredelitev globalizacije je skoraj toliko, kolikor je avtorjev, ki se ukvarjajo s tem pojavom, 

kar nakazuje, da je globalizacija tako rekoč vseobsegajoč koncept in pojav (Svetlik 2014). 

Globalizacijo lahko obravnavamo kot pojem, ki je zelo širok. Ne obstaja enotna definicija 

zanjo; te se bolj ali manj razlikujejo med seboj. Svetličič (2004, 22) pravi, da je globalizacija 

večdimenzionalen proces, ki vključuje ekonomske, politične in kulturne prvine, ki skupaj 

tvorijo kakovost. V sestavo in delovanje gospodarstva prinaša temeljite spremembe, posledično 

tudi v socialne in politične sisteme sodobnih družb (Svetlik 2014, 176). 

Prvi in najbolj razširjen pogled na globalizacijo pravi, da je nanjo mogoče gledati kot na 

povečanje intenzivnosti odnosov oziroma izmenjave med že vzpostavljenimi enotami, ne glede 

na to, ali so te politične, kulturne ali gospodarske (Pikalo 2003, 35). 

Če hočemo razmišljati o globalizaciji, se moramo znebiti dveh mitov. Prvi pravi, da je 

globalizacija nekaj novega, drugi pa, da je neizogibna. Globalizacija je niz procesov, ki jih 

spodbuja sistemska logika kapitalizma. Analize kapitalističnega sistema so obravnavale tudi to, 

čemur danes pravimo globalizacija (Močnik 2006, 8). 

Globalizacija je preprost proces, s katerim se povezujejo države in podjetja po vsem svetu. Ta 

proces je posledica naložb, zunanje proizvodnje in mednarodne trgovine, ki so podprte z 
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informacijsko tehnologijo, katere cilj je združiti gospodarstva različnih držav (Bhasin 2017). 

Danes globalizacija predstavlja močno povezanost in soodvisnost vseh svojih akterjev v 

svetovnem gospodarskem prostoru, tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Po eni strani 

negativno vpliva na ljudi, saj so njene posledice poslabšanje življenjskega okolja, izguba 

delovnih mest, razpadanje socialnih mrež, zmanjševanje socialnih pravic in moči javnega 

odločanja ter poglabljanje finančnih kriz v razvitem svetu. Po drugi strani proces globalizacije 

pomeni priložnost za hitrejšo rast gospodarstva ter nepristransko pravično in trajnostno 

porazdelitev svetovne blaginje (Ruzzier in Kesič 2011, 19−20). 

Ko opredeljujemo mednarodno poslovanje, se moramo zavedati, da govorimo o poslovanju v 

različnih političnih, regulatornih, pravnih, socioloških, kulturoloških, komunikacijskih, 

menedžerskih in poslovnih okoljih, ki se med seboj močno razlikujejo po pričakovanjih, 

zavedanjih, vedenju, razumevanju, stopnjah doseženega gospodarskega razvoja, nakupnih in 

absorpcijskih sposobnostih, stopnji osveščenosti in razgledanosti potrošnikov ter njihovih 

pričakovanj (Ruzzier in Kesič 2011, 11). 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

dejavnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije, ki na trgovski ali netrgovski način zajemajo 

dve ali več držav (Dubrovski 2013, 85). 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje med narodi (tudi poslovanje s tujino) je vsebinsko zelo 

širok pojem vseh poslovnih dejavnosti in transakcij, ki potekajo preko meja domače, nacionalne 

države in njenega poslovnega okolja. Dejavnosti mednarodnega poslovanja se morajo izvajati 

v vsaj dveh ali običajno več državah sveta, če želimo govoriti o vsebini in značilnostih 

mednarodnega poslovanja. Ključni in temeljni cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljevanje 

potreb svetovnih potrošnikov, podjetij in posameznih držav. V mednarodno poslovanje 

moramo vključiti vse poslovne dejavnosti, ki so potrebne za zagotovitev kakovostnega in 

dolgoročnega zadovoljevanja potreb svetovnih potrošnikov, njihovega zadovoljstva in zvestobe 

(Ruzzier in Kesič 2011, 11). 

Eno najpomembnejših dejstev današnjega mednarodnega poslovanja so stalne spremembe in 

negotovost, saj se dnevno spreminjajo njegovi ključni elementi in pogoji. Podjetja, organizacije, 

države in posamezniki se srečujejo s spremembami naraščajočega števila ponudnikov na 

svetovnem trgu, naraščajočo konkurenčnostjo celotnega poslovanja in dokaj nepredvidljivim 

tokom bodočega razvoja svetovnega gospodarstva. V mednarodnem tržnem prostoru lahko 

dolgoročno uspejo le tisti subjekti, ki se v celoti zavedajo, da je kakovostno obvladovanje 

mednarodnega poslovanja skupek mnogih različnih dejavnikov, znanj, veščin, navad, običajev, 

značilnosti in prilagajanja drugačnim potrebam in okolju, ob razumevanju realnosti ter 

spoštovanju različnosti in drugačnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 11−12). 

Ko želijo slovenska podjetja vstopiti na tuje trge, potrebujejo veliko strokovnega znanja, 
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izkušenj, poznati morajo predpise in dokumente ter imeti sposobnost povezovanja različnih faz 

operativne izvedbe poslov (SPIRIT Slovenija 2019). 

Tudi če se dva pripadnika različnih kultur naučita nekega skupnega jezika, to še ne zagotavlja 

sporazumevanja, poznati morata kulturo drug drugega. Pogosto se vračamo k vprašanjem, 

kakšna je naša kultura, kaj je za nas tipično oziroma kakšni smo kot narod in kaj je za nas 

značilno (Trček 1998, 14−15).  

Beseda kultura izvira iz latinščine (culturae), v kateri pomeni obdelovanje, vzgojo in izobrazbo. 

Kultura predstavlja večplasten, večpomenski in multidimenzionalen fenomen. Nanjo lahko v 

ožjem smislu gledamo kot na lastnost človeka ali družbe glede na obvladovanje in uporabljanje 

delovnih načel, pravil in dosežkov, uresničenih na določenem področju prakse (Jelovac 2000, 

10−11).  

Najpomembnejše sestavine kulture so: družbene organizacije in ustanove, vrednote in norme, 

religija, jezik, vzgojni in izobraževalni sistem, umetnost in estetika, materialna kultura in 

življenjski pogoji (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 256).  

Kultura je priučena, ne podedovana, saj izhaja iz družbenega okolja, ne iz genov. Je skupnost 

materialnih in duhovnih vrednot, ki jih je ustvaril človek v svoji družbeno-zgodovinski praksi 

za obvladovanje naravnih sil, razvoj proizvodnje in reševanje družbenih nalog nasploh (Tavčar 

2008, 103). 

Model Geerta Hofstedeja se je v mednarodnem trženju pokazal kot najbolj smiseln, saj na 

najbolj sistematičen način primerja kulture po razsežnostih (dimenzijah), ki nam pojasnjujejo 

razlike in podobnosti med njimi (Ješovnik 2001, 71). Hofstedejeva teorija predstavlja pet 

razsežnosti, po katerih se razlikujejo nacionalne kulture: razlika v moči, 

individualizem/kolektivizem, moška ali ženska zasnova, premagovanje negotovosti in 

kratkoročna ali dolgoročna usmerjenost (Šenk Ileršič 2013, 139−141). 

Na področju poznavanja islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki mednarodno poslujejo, do 

sedaj ni bilo narejenih nobenih raziskav, zato smo se odločili, da proučimo to tematiko.  

Temo magistrske naloge smo izbrali, ker je islamska kultura zelo specifična in vse 

pomembnejša v našem vsakdanjem življenju. 

V nalogi smo se osredotočili na islamsko kulturo. Njeni pripadniki strogo zagovarjajo 

poslovanje, ki mora biti v skladu z njihovo kulturo. Mnenje o islamu pogosto temelji na 

enostranskih informacijah in predsodkih, ki prikazujejo nepremostljivo oviro med islamom in 

evropskim kulturnim prostorom (Petkovšek 2013, 13). 

Islam je v zadnjem obdobju ena najbolj aktualnih tem v medijih. Skoraj 90 % člankov o islamu 

je napisanih z negativnim predznakom (Pašić 2002, 13). Islam je z 1,6 milijarde muslimanov 
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druga najštevilčnejša religija na svetu. Na vprašanje, kaj je islam, je verjetno toliko odgovorov, 

kolikor je njegovih pripadnikov (Qureshi 2016, 24). 

Ali poznamo islam? To je vprašanje, ki si ga ljudje na zahodu le redko zastavijo, saj jemljejo 

svoje poznavanje islama kot samoumevno in samozadostno. Tako tudi različne informacije iz 

medijev najdejo plodna tla za sejanje napačnih informacij o islamu (Džaferović 2006, 53). 

Islam je religija in civilizacija. Je zgodovinska realnost, ki obsega štirinajst stoletij zgodovine 

in je geografsko prisotna na širokem območju od azijske in afriške celine do nekaterih delov 

Evrope. Je tudi duhovna in metazgodovinska stvarnost, ki je v različnih časovnih in prostorskih 

danostih preoblikovala notranje in zunanje življenje mnogo ljudi iz različnih rasnih in kulturnih 

okolij. Islam je igral pomembno vlogo tudi pri razvoju drugih civilizacij, predvsem zahodne 

(Seyyed 2007, 7). 

Beseda islam v prevodu pomeni predanost oziroma podrejanje Božji volji. Je religija, ki jo je 

razglašal Mohamed v prvi polovici 7. stoletja kot izpolnitev čiste Mojzesove in Jezusove vere, 

ki naj bi jo judje in kristjani popačili (Hrastelj 2008, 163). Beseda islam je arabskega izvora in 

pomeni popolno predanost Bogu – Allahu dželle šanuhu. Je izpeljanka iz besede selem, ki 

pomeni mir. Strogo zapoveduje monoteizem in prepoveduje kakršno koli posredništvo med 

človeštvom in Bogom. Islam je vera, ki je preko odposlanca Mohameda objavljena celotnemu 

človeštvu. Pojem islam je zelo splošen, saj ne predstavlja samo religije, ampak celovit način 

življenja. Je celota, ki hkrati vključuje vero, ekonomijo, politiko, pravo, izobraževanje in družbo 

(Pašić 2002, 18). 

V magistrski nalogi je obravnavano poznavanje islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki 

mednarodno poslujejo. Tako v zasebnem življenju kot v organizacijah se velikokrat srečujemo 

z nepoznavanjem tuje kulture. Za organizacije, ki poslujejo s tujino, je poznavanje tuje kulture 

izredno pomembno, saj ima vsaka država svojo. Če ne poznamo kulture organizacij, s katerimi 

sodelujemo, lahko pride do nesporazumov pri poslovanju. Lahko bi rekli, da je poznavanje 

kulture v mednarodnem poslovanju vse bolj pomembno oziroma nujno. Ob islamu večina 

najprej pomisli na teroristične napade. Zaradi stereotipov veliko ljudi ne želi poslovati s 

pripadniki islamske kulture, saj imajo o njih ustvarjeno negativno mnenje. Organizacije imajo 

nezaupanje do poslovanja z muslimanskimi državami, kar izvira predvsem iz njihovega 

nepoznavanja islamske kulture. Težava je v napačni predstavi o islamski kulturi in 

nerazumevanju njenih pripadnikov.  

 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti poznavanje islamske 

kulture v slovenskih podjetjih, ki mednarodno poslujejo. Na osnovi rezultatov raziskave so 

podani predlogi in priporočila za nadaljnje raziskovanje, izboljšave in poslovno prakso ter 
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prispevek k novim raziskovalnim spoznanjem v stroki in poslovni praksi.  

Cilji magistrske naloge so:  

− opredeliti poznavanje in pomen globalizacije; 

− proučiti poznavanje in pomen mednarodnega poslovanja; 

− proučiti in opredeliti poznavanje in pomen kulture; 

− proučiti in opredeliti poznavanje in pomen islamske kulture; 

− raziskati, ugotoviti in opredeliti, kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islama (islamske 

kulture); 

− raziskati, proučiti, analizirati, ugotoviti in opredeliti, kako poznavanje islamske kulture 

vpliva na slovenska podjetja, ki mednarodno poslujejo; 

− na osnovi rezultatov raziskave podati predloge za nadaljnje raziskovanje, razvoj in 

poslovno prakso. 

 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Metode, uporabljene pri raziskovanju problematike, so naslednje: 

− z metodo deskripcije smo opisali teoretični koncept kulture in posamezne pojme ter 

mednarodno poslovanje s poudarkom na islamski kulturi; 

− z metodo kompilacije oziroma povzemanja smo povzeli stališča, spoznanja in ugotovitve 

različnih avtorjev;  

− z metodo analize smo razčlenili teoretične osnove iz dostopne literature; 

− z metodo sinteze končnih ugotovitev smo opredelili rezultate raziskovanja in na osnovi 

združitve mnenj in stališč podali ključne ugotovitve ter predloge za nadaljnje raziskovanje. 

Magistrska naloga je sestavljena iz empiričnega in teoretičnega dela.  

V teoretičnem delu smo raziskovali področje kulture, globalizacije in mednarodnega poslovanja 

z metodo zbiranja dejstev in analizo sekundarnih virov: strokovne literature, člankov iz 

strokovnih revij in člankov iz svetovnega spleta, ki smo jih opisali z opisno ali deskriptivno 

metodo. Opredelili smo posamezne pojme, analizirali različna spoznanja in ugotovitve med 

seboj povezali in primerjali. 

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja, s 

pomočjo katerega smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Raziskali smo 

poznavanje islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki mednarodno poslujejo. V raziskavo smo 

vključili tri predstavnike organizacij, ki poslujejo neposredno z državami, kjer je islam uradno 

priznana kultura, in z njimi opravili intervjuje. Med intervjuvanci je bil gospod Samir Amarin 

iz Generalnega konzulata Hašemitske kraljevine Jordanije, ki je dober poznavalec islamske 

kulture in mednarodnega poslovanja v muslimanskih državah, s katerim ima večletne izkušnje. 

Prav tako pozna problematiko islamskih trgov in značilnosti mednarodnega poslovanja 
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slovenskih podjetij. Druga intervjuvanka je bila gospa Dubravka Smoljanić Cvijić iz turistične 

agencije Happy Tours, ki posluje s trgi, kjer prevladuje islamska kultura. Kot vodja nabave ima 

večletne poslovne izkušnje v sodelovanju s predstavniki različnih organizacij v islamskih 

državah. Tretji intervjuvanec je bil gospod Gašper Črepinšek, svetovalec v podjetju X, ki se 

ukvarja s poslovnim svetovanjem. Podjetje ga je poslalo na arabski trg, kjer prevladuje islamska 

kultura. Zelo dobro pozna specifičnost in problematiko islamske kulture in ima številne 

izkušnje s poslovanjem slovenskih podjetij v Abu Dabiju. Izbrani in opredeljeni vzorec 

anketirancev v izvedeni raziskavi je bil namenski.  

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih preverili z raziskavo:  

− Katere so značilnosti islamske kulture? 

− Kakšno vlogo in vpliv ima islamska kultura na poslovanje slovenskih podjetij? 

− Kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz nerazumevanja in 

nepoznavanja islama?  

− Kakšno je poznavanje islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki mednarodno poslujejo, 

in kako ta pristopajo k njenemu poznavanju?  

 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da ima kultura pomemben vpliv na mednarodno poslovanje. Menimo, da je 

islamska kultura specifična v mednarodnem poslovanju, da ima svoje posebnosti in značilnosti 

in da njeno nerazumevanje in nepoznavanje vplivata na negativna mnenja ljudi o njej. 

Poznavanje kulture lahko pozitivno vpliva na poslovanje podjetij in lahko doprinese k boljšemu 

mednarodnemu poslovanju ter doseganju poslovnih rezultatov. Predpostavljamo, da slovenska 

podjetja relativno slabo poznajo značilnosti islamske kulture in da v mednarodnem poslovanju 

relativno malo poslujejo z državami, kjer je prisotna islamska kultura. 

Raziskava je imela naslednje omejitve: 

− dostop do vseh potrebnih podatkov o delovanju in poslovanju podjetij ter 

− pristnost in relevantnost odgovorov intervjuvancev. 
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 GLOBALIZACIJA 

Kaj sploh je globalizacija? Besedo globalizacija slišimo velikokrat, ampak, ali razumemo njen 

pomen in vsebino? Globalizacija ni nov pojav, vendar se hitro spreminja. Sodelovanje, 

povezano z globalizacijo, obstaja že stoletja in spodbuja človeško željo po iskanju novih 

priložnosti, izzivov, spoznavanju novih ljudi, odkrivanju novih krajev, izmenjavi zamisli in 

blaga. V preteklosti so bili za globalizacijo najpomembnejši trgovina z blagom in kapitalski 

tokovi, danes pa prevladujejo znanje in hitre tehnološke spremembe (Evropska komisija 2017, 

6). 

Jelovac in Rek (2010, 7) pravita, da lahko o globalizaciji govorimo takrat, ko:  

− se dejavnosti odvijajo na globalni in ne zgolj na nacionalni ali regionalni ravni; 

− podjetja vključujejo medsebojno vplivajoče dejavnosti, ki potekajo na enem koncu sveta 

in vplivajo na dejavnosti, ki potekajo na drugem koncu sveta, in obratno; 

− vključujejo tehnologijo, ki omogoča neprestano in ne zgolj hitro komuniciranje.  

Globalizacija nam omogoča, da lahko dostopamo do vseh izdelkov z vsega sveta. S pomočjo 

socialnih omrežij lahko danes naročamo izdelke z drugega konca sveta (Pikalo 2003). Zato 

danes večina izdelkov ni več izdelanih v eni sami državi, saj združujejo surovine, sestavne dele, 

tehnologijo in storitve iz različnih držav in so zato svetovnega porekla (Evropska komisija 

2017, 6). Globalizacija je prodrla že v skoraj vse države in vsa gospodarstva, zaradi nje je svet 

postal globalni trg in tako omogočil vsem državam in njihovim gospodarstvom, da lahko 

izkoristijo svoje konkurenčne prednosti, hkrati pa morajo biti pazljive pri izbiri strategij nastopa 

na globalnem trgu (Šenk Ileršič 2013, 23). 

Globalizacija je omogočila mednarodno trgovino, znotraj katere lahko različne države 

izkoristijo svoje konkurenčne prednosti. Glavni dejavnik globalizacije je tehnologija. Z 

izboljšano tehnologijo se je v zadnjem stoletju začela globalizacija hitro širiti (Bhasin 2017). 

Globalizacija predstavlja zelo močno soodvisnost in povezanost vseh, ki so udeleženi v 

svetovnem gospodarskem prostoru. Zajema različne trge in podjetja, ki jo uporabljajo pri 

poslovanju, izvaja se na globalni ravni in ne le v posameznih državah ter združuje celoten svet, 

ki je postal eno samo veliko tržišče (Stankovic 2016). 

 Vloga in pomen globalizacije  

Razpolagamo s številnimi definicijami globalizacije. Sledi nekaj definicij različnih avtorjev.  

Dubrovski (2006, 53) pravi, da lahko o globalizaciji govorimo na štirih ravneh, in sicer: 

− na svetovni ravni gre za povečano ekonomsko odvisnost med državami, ki se kaže v 

mednarodni menjavi izdelkov, storitev, kapitala in tehnologije; 

− na ravni države gre za obseg mednarodnih povezav gospodarstva neke države s svetovnim 



 

8 

gospodarstvom; 

− na industrijski ravni se kaže s stopnjo odvisnosti in povezanosti konkurenčnega položaja 

industrije ene države z industrijo drugih držav;  

− na ravni podjetja gre za obseg širitve prihodkov in sredstev, kar podjetje doseže z udeležbo 

v mednarodnih tokovih izdelkov, kapitala in tehnologije.  

Pojem globalizacije v poslovnem smislu opredeljujejo kot stanje mednarodnih trgovinskih, 

investicijskih, finančnih in človeških tokov, v katere vstopa vedno več regij, držav in podjetij, 

ki s svojimi dejavnostmi, izdelki, storitvami, tehnologijo, znanjem, informacijami in kapitalom 

ustvarjajo globalni trg (Dubrovski 2013, 39). 

 

Slika 1: Globalizacija 

Vir: Mreža za izgradnju mira 2018. 

Svetličič (2004, 19) pravi, da je globalizacija »povezava med podjetji s sedeži iz različnih držav, 

ki so medsebojno povezana drugače kot le s trgovino preko trga, in njegove 

družbenoekonomske posledice«. 

Globalizacijo še podrobneje opredeli Svetličič (2004, 22), in sicer kot:  

− večdimenzionalen proces, ki vključuje ekonomske, politične in kulturne prvine, ki skupaj 

tvorijo novo kakovost; 

− globalno internacionalizacijo ali vsaj internacionalizacijo dejavnosti, kot so trgovina, tuja 

neposredna vlaganja, pogodbene oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja na vseh 

pomembnih trgih; 

− globalno povezanost, ki terja globalno usklajevanje in povezanost dejavnosti na povsem 

nov način; 

− proizvodnja enakih izdelkov za domačo porabo in tujino; 

− naraščanje deleža tujih sestavin v izdelkih za domačo porabo in izvoz.  

https://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2018/11/globalizacija-1.jpg
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Tudi Ruzzier in Kesič (2011, 19) pravita, da je globalizacija: 

večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno gospodarstvo že nekaj 

desetletij. Gre za svetovni razvojni trend, ki močno spreminja strukturo in podobo svetovnega 

gospodarskega prostora. Globalizacija tako vključuje politične, sociološke, kulturne, ekonomske, 

finančne, tehnološke, invencijske, inovacijske in informacijske prvine.  

Brglez in Zajc (2004, 213) definirata globalizacijo kot:  

enostavno, naraščajočo povezanost in medsebojno odvisnost v sodobnem svetu, kot nastajanje 

celega omrežja medsebojnih interakcij na vseh področjih, od gospodarskega do ekološkega, 

kulturnega in varnostnega. Je svetovni pojav in sistemski proces, ki ima velik vpliv na delovne 

pogoje, življenjski stil, socialno in zdravstveno varstvo ljudi, prav tako pa tudi na nas same ter naše 

vrednote in identiteto.  

Močnik (2006, 8) meni, da globalizacija »izhaja iz sistemske logike kapitalizma oziroma še bolj 

natančno, da je globalizacija logika kapitalizma sama«.  

Glede na zapisano lahko razumemo, da je globalizacija širok pojem, mimo katerega ne moremo. 

Lahko si različno razlagamo njen pomen in vpliv na vse nas, a jo lahko občutimo popolnoma 

vsi.  

 Razvojni trendi globalizacije  

Globalizacija se je kot fenomen pojavila že v 16. stoletju hkrati z razvojem kapitalizma in 

industrializacije. Njen nastanek opisujeta dve teoriji. Prva pravi, da je nastala spontano kot 

posledica nezadržnega tehničnega in gospodarskega napredka, druga pa, da je bila posledica 

političnih in gospodarskih odločitev države (Ruzzier in Kesič 2011, 20).  

Globalizacija se je razvijala skozi proces, ki je potekal v več fazah (Ruzzier in Kesič 2011, 

20−21):  

− prva faza, obdobje antiglobalističnega merkanitilstičnega omejevanja, je potekala od leta 

1492 do 1820; prišlo je do porasta svetovne trgovine, povečal se je delež izvoza v 

svetovnem bruto domačem proizvodu;  

− druga faza, prvo globalno stoletje, je potekala od leta 1820 do 1913; to je bilo mirno 

obdobje, v katerem je prišlo do razmaha gospodarskega razvoja; 

− sledilo je antiglobalistično odbodbje v letih od 1913 do 1950, v katerem so nastopile nove 

politične ovire, ki so onemogočale migracije prebivalstva iz revnejših področij;  

− zadnje obdobje razvoja globalizacije se imenuje drugo globalno stoletje, ki zaznamuje čas 

po 2. svetovni vojni, v katerem so se začele velike spremembe na vseh področjih 

družbenega in gospodarskega dogajanja, sledil je ponoven razmah globalizacije.  

Z intenzivnejšimi začetki in razvojem se je globalizacija začela v 20. stoletju, ko se je 

kapitalizem uveljavil in razširil po svetu kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem. 
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Globalizacija se ne pojavlja kot samostojen pojav, ampak kot podaljšek ali končna faza teženj 

kapitalizma, kar je poudaril že Močnik (2006, 8) v svoji opredelitvi globalizacije. Eden od 

vzrokov za hiter razvoj globalizacijskih procesov je razvoj informacijske tehnologije, ki 

omogoča hitrejše komuniciranje ne glede na čas in okolje. Drugi vzrok je potreba gospodarstev, 

ki si želijo novih trgov za razširitev kapitala, izdelkov in storitev (Ruzzier in Kesič 2011, 

19−20). 

Na razvoj globalizacije je vplivalo kar nekaj dejavnikov (Dubrovski 2006, 50): 

− večje število držav, ki so prehajale iz zaprtih družbeno-političnih in gospodarskih sistemov, 

ki so predstavljali oviro za sproščeno trgovino, na mednarodne tržne sisteme, za katere je 

značilno zmanjšanje ali odpravljanje carinskih ovir; 

− gospodarska intenzivnost, ki se meri s stopnjo rasti BDP, se je preusmerila od razvitih držav 

k državam v razvoju;  

− intenziven tehnološki razvoj komunikacij – informacijska tehnologija, logistika, 

telekomunikacije; 

− ukinitev mej je omogočila prost pretok izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in know-

howa; 

− nove priložnosti za podjetja za nastop na novih trgih; 

− vedno večja pričakovanja industrijskih in individualnih odjemalcev glede kakovosti 

izdelkov, storitev in cen;  

− mednarodno izmenjavo in druge oblike sodelovanja, kot sta zavezništvo in partnerstvo, 

pospešuje obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti materialov in 

izdelkov, sestave stroškov, stopnje rasti, pridobljenih veščin ipd. 

 

Slika 2: Globalizacija nekoč in danes 

Vir: Evropska komisija 2017, 10. 
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Razvojni trendi globalizacije gredo v smer integracije vseh ključnih in odločilnih dejavnikov 

konkuriranja. Od države in podjetij se zahteva, da si čimbolj prizadevajo za globalno 

konkurenčnost delovanja in poslovanja s povečevanjem prihodkov, tržnega deleža, razvoja 

tehnologije, novih izdelkov in storitev (Ruzzier in Kesič 2011, 20−21). 

Globalizacija je vse pomembnejša in neizogibno izhodišče za podjetja, ki ga morajo upoštevati 

pri svojem poslovanju, ne glede na to, kakšna je stopnja njihove internacionalizacije, na kakšen 

način so prisotna na trgu in ali je področje, na katerem delujejo, gospodarsko ali negospodarsko 

(Dubrovski 2013, 39). 

V prihodnosti bo globalizacija videti popolnoma drugače, kot je danes. Vse več bo 

digitalizacije, robotov, umetne inteligence, interneta in tridimenzionalnega tiskanja, zaradi 

katerih se bodo korenito spremenili naša proizvodnja, delo, prevoz in potrošnja. Spremenili se 

bodo skoraj vsi sektorji: prevoz, energetika, agroživilstvo, telekomunikacije, distribucija, 

finančne storitve, tovarniška proizvodnja in zdravstvena oskrba (Evropska komisija 2017, 10). 

 Posledice globalizacije  

Pogledi avtorjev na globalizacijo so različni. Nekateri trdijo, da globalizacija prinaša koristi 

veliki večini ljudi, drugi pa so prepričani, da prinaša predvsem negativne učinke. Nekateri 

avtorji menijo, da se vse globalizira in da je proces globalizacije neustavljiv ter neizogiben, 

drugi pa menijo nasprotno (Ferfila 2007, 289). V nadaljevanju se bomo osredotočili tako na 

pozitivne kot negativne plati globalizacije.  

 Pozitivne posledice 

Globalizacija lahko vodi k boljši delitvi dela med posameznimi državami. Državam z nižjo ceno 

delovne sile daje možnost specializacije za delovno intenzivne naloge, tistim, ki imajo zelo 

visoke stroške dela, pa omogoča zaposlovanje delavcev na bolj produktivne načine. Podjetja 

laže izkoriščajo prednosti ekonomij večjega obsega, kapital pa se lahko usmeri v katero koli 

državo, ki ponudi najboljše naložbene možnosti (Dubrovski 2006, 53−54). 

Pozitivne posledice, ki jih prinaša globalizacija, so (Ferfila 2007, 290): 

− vlaganja: globalizacija prinaša širitev vlaganj, kapitala, denarja in finančnih storitev, ki 

potekajo ob sodelovanju številnih institucij nacionalnega in mednarodnega značaja; 

− na področju trgovine je vse večji obseg izdelkov in surovin; trgovanje poteka na ramenih 

neštetih zasebnih podjetij, mednarodnih oziroma transnacionalnih korporacij in vladnih 

institucij, predvsem v ZDA, Evropski uniji in na Japonskem, ter mednarodnih institucij, 

kot je Svetovna trgovinska organizacija (WTO); 

− področje proizvodnje prinaša preseljevanje in reorganizacijo podjetij, ki je bila v prvi vrsti 

domena zasebnega kapitala; podprle so jo finančne in vladne institucije na nacionalni in 
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mednarodni ravni, ki so postavile zakonsko in drugo infrastrukturo za mobilnost podjetij; 

− na področju visoke tehnologije, elektronike in biokemije sodeluje pri razvoju tudi država s 

svojimi subvencijami v podjetniškem in raziskovalnem sektorju; 

− na področju demokracije analitiki poudarjajo povezanost demokracije novih držav in 

globalizacije vlaganj, trgovine, proizvodnje in tehnologije. 

Globalizacija pozitivno vpliva na kakovost življenja ljudi, na izmenjavo informacij in omogoča 

večje razumevanje mednarodnih okoliščin (Brglez in Zajc 2004, 215). 

 Negativne posledice 

Globalizacija ima tudi negativne posledice. V mnogih bogatejših državah je (in bo) vplivala na 

izgubo veliko delovnih mest in zniževanje plač. Negativne posledice globalizacije, kot so 

zniževanje plač in davkov ter zmanjševanje socialnih koristi in nadzora nad varovanjem okolja, 

zmanjšujejo konkurenčnost podjetij. Negativna plat globalizacije je tudi, da omogoča 

mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranja denarja, kar lahko povzroči nova nasilna 

dejanja in neustrezno, nezaželeno razporeditev sredstev (Dubrovski 2006, 53−54). 

Negativne posledice, ki jih prinaša globalizacija (Ferfila 2007, 291): 

− na področju kulture se pojavljajo težave zaradi vse večje komercializacije in širitve 

zahodne, predvsem ameriške kulture;  

− težave prinaša tudi jezik, saj se zaradi sprejetja angleščine kot svetovnega jezika pozablja 

na nacionalne jezike, regionalna narečja in jezike prvotnih ljudstev; 

− težava so tudi migracije, saj številni trdijo, da so sodobne ekonomske in politične migracije 

rezultat prvih petih vrst globalizacije; 

− globalizacija povzroča globalno širjenje onesnaževanja, odpadke, segrevanje ozračja, 

uničevanje ekosistemov in prvotnih ljudstev ter prekomerno trošenje energetskih in 

naravnih virov; 

− zaradi globalizacije se povečuje trgovina z drogo preko mednarodnih mamilaških kartelov 

in različnih mafijskih organizacij iz različnih držav; 

− zaradi globalizacije ugaša suverenost nacionalnih držav; število neodvisnih nacionalnih 

držav se je v zadnjih letih povečalo kot rezultat dekolonizacije in demokracije. 

Zavedati se moramo, da globalizacija postaja del našega vsakdanjega življenja, saj omogoča 

podjetjem in fizičnim osebam izbiro med številčnimi izdelki in storitvami, ki prihajajo iz 

različnih držav na vse več svetovnih trgov (Ruzzier in Kesič 2011, 20−21). Ne glede na to, ali 

ima globalizacija negativen ali pozitiven vpliv, se morajo podjetja soočiti z njo in jo vključiti v 

svoje strateške usmeritve (Dubrovski 2006, 55).  
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 Vpliv globalizacije na mednarodno poslovanje 

Globalizacija se z vsakim dnem bolj razvija, zato podjetja ne morejo mimo nje in jo morajo 

upoštevati pri svojem poslovanju. Omogoča jim lažji dostop do tujih trgov, kar pomeni, da 

lahko enostavneje predstavijo svoje izdelke in storitve po svetu ter s tem povečujejo svoj trg. 

Vse hitrejši pretok informacij spodbuja potrebo odjemalcev po vedno boljših izdelkih in 

storitvah.  

Mednarodno poslovanje se je začelo širiti zaradi vpliva globalizacije, ki je pripomogla k odpravi 

carinskih in drugih necarinskih ovir med državami. S tem se je povečeval obseg potencialnih 

prodajnih in nabavnih trgov, hkrati pa je zaradi tega prihajalo do vse večjega konkurenčnega 

boja, v katerega se vključujejo tekmeci z vsega sveta (Dubrovski 2006, 49). 

Učinki globalizacije na področju mednarodnega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 23−24): 

− povečevanje števila držav in podjetij, ki se vključujejo v globalizacijo; 

− prizadevanja za stalen tehnološki razvoj in inovacije; 

− pospešen razvoj telekomunikacij, informacijske tehnologije in logistike;  

− rast mednarodnega poslovanja; 

− krepitev in rast multinacionalnih in transnacionalnih podjetij; 

− povečevanje deleža mednarodne menjave; 

− spremembe svetovnih strateških razmerij moči in hiter razvoj nekaterih svetovnih 

gospodarstev (npr. Kitajska, Brazilija, Indija); 

− poenotenje globalnih marketinških strategij;  

− zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov;  

− prepletanje lokalnih kultur, običajev, tradicij;  

− povečevanje števila prebivalstva v manj razvitih predelih sveta;  

− krepitev globalne miselnosti; 

− nenehen pritisk na zniževanje cen izdelkov in storitev; 

− nihanje in spreminjanje razmerij vrednosti svetovnih valut in 

− razvoj integriranih svetovnih nabavnih trgov. 

Globalizacija vpliva na zmanjšanje trgovinskih in investicijskih ovir, kar poteka skozi 

delovanje različnih institucij, kot sta npr. WTO (Svetovna trgovinska organizacija) in OECD 

(Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj). Kot smo že omenili, ima globalizacija 

zelo velik učinek na spremembe tehnologij, predvsem telekomunikacijskih, in prevoza, saj so 

se prav v zadnjem desetletju najbolj spremenili logistični vidiki mednarodnega poslovanja. 

Podjetja neprestano spremljajo pogoje poslovanja po svetu, saj je prav globalizacija razlog, da 

iščejo vedno boljše pogoje za svoje poslovanje. Države se vedno bolj nagibajo k poenotenju 

postopkov in procesov mednarodnega poslovanja, hkrati pa se trudijo za čim večje izenačenje 

pogojev poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 15−19). 
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 Vpliv globalizacije na kulturo  

Globalizacija je proces, ki se odvija vsepovsod: doma, v trgovini, v bližnjem in daljnem okolju, 

v službi, na računalniku, spletu, mobilnem telefonu, v prodajnih katalogih, oglasih in še bi lahko 

naštevali. Bolj ko bo globalizacija oziroma njen proces intenziven, večjo izbiro izdelkov bomo 

imeli vsi svetovni potrošniki (Ruzzier in Kesič 2011, 26). Zaradi globalizacijskih procesov se 

je pojavila globalna kultura, ki poenoti način obnašanja in pričakovanja porabnikov po vsem 

svetu, ne glede na različnost svetovnih trgov (Ruzzier in Kesič 2011, 131). 

 

Slika 3: Vpliv kulture na globalizacijo 

Vir: Gabrovec 2019. 

Širitev globalizacije v svetu je vplivala na to, da se med seboj prepleta vedno več kultur, pri 

čemer predvsem razvitejše prevladujejo nad manj razvitimi. Nekateri raziskovalci pravijo, da 

so si kulture med seboj vse bolj podobne in da zaradi globalizacije izginjajo kulturne 

raznolikosti. Kulture se vse bolj zbližujejo, prevzemajo lastnosti druga druge in tako nastaja 

nova globalna kultura. S svojim vplivom je globalizacija spodbudila napredek in razvoj 

informacijske tehnologije, kar je pripomoglo k temu, da so podjetja lahko začela vse 

učinkoviteje komunicirati z vsemi državami in njihovimi gospodarstvi. Zaradi globalizacije so 

se začele zmanjševati razlike med kulturami in nastajati je začel enoten globalni trg (Počkar idr. 

2017, 158).  
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 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje je področje, ki ga zaznamujejo parametri, kot so globalizacija, 

liberalizacija in razvoj telekomunikacij, pojav multinacionalnih korporacij, integracijske težnje, 

regionalizacija, razvoj novih tehnologij in postopkov, razvoj mednarodnega prevoza in 

distribucijskih tehnik, pojav interneta, mobilne telefonije in informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Vse našteto je prispevalo k hitrejšemu in ugodnejšemu dostopu do drugih trgov in 

s tem še dodatno vplivalo na povečanje mednarodnega poslovanja (Šenk Ileršič 2013, 29). 

Podjetja se za mednarodno poslovanje odločajo iz različnih razlogov. Po Dubrovskem (2006, 

91−92) so med temi najpogostejši naslednji:  

− povečanje prihodkov; 

− večja izkoriščenost poslovnih oziroma proizvodnih zmogljivosti in s tem znižanje stroškov 

na enoto izdelka;  

− povečanje ali vzdrževanje obsega zaposlitve;  

− nižji stroški na enoto izdelka;  

− daljši življenjski cikel izdelkov;  

− nova znanja in izkušnje iz drugih okolij;  

− ogroženost tržnega položaja zaradi vstopa tujih konkurentov na domač trg;  

− izboljšanje konkurenčne sposobnosti; 

− iskanje ugodnih nabavnih virov; 

− inovacije;  

− sledenje ključnim odjemalcem v tujino ter  

− razvoj in rast.  

Vsako podjetje ima svoje razloge za vstop na mednarodne trge. Nekatera podjetja vstopajo na 

trge laže, druga teže. Dejavniki, ki vplivajo na vstop na mednarodne trge, so številni; zgoraj so 

omenjeni samo najpogostejši med njimi. Podjetja morajo pred vstopom na tuje trge preveriti 

svoje zmožnosti za vstop: ali imajo dovolj sredstev, ali so dovolj konkurenčna s svojimi izdelki 

ali storitvami, ali imajo dovolj zaposlenih itn. (Dubrovski 2013, 120). 

 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja  

Mednarodno poslovanje je zelo pomembno in koristno za vse udeležence, tako podjetja kot 

države po vsem svetu, ki so vključene v ta proces. V državah, ki sodelujejo v mednarodni 

trgovini, je večja blaginja kot v tistih, ki ne (Šenk Ileršič 2013, 21).  

Šenk Ileršič (2013, 29−30) pravi, da: 

je mednarodno poslovanje poslovanje pravnih subjektov oziroma podjetij preko državnih meja. 

Razumemo ga kot najširši pojem sodelovanja s tujimi državami in poslovnimi subjekti, ki v zadnjih 

desetletjih narašča hitreje kot svetovna proizvodnja, hkrati pa poleg blagovnih in storitvenih tokov 
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pomeni tudi izvajanje in opravljanje dejavnosti na svetovnem trgu, kot so na primer podjetniške 

naložbe, prenos znanja (know-how), ustanavljanje proizvodnih podružnic na tujem, mednarodne 

finance, mednarodno poslovodenje, multinacionalna podjetja, izgradnja distribucijskih skladišč itd. 

Previdni moramo biti pri opredelitvi mednarodnega poslovanja in mednarodne menjave, saj ju 

ne smemo zamenjevati. Mednarodno poslovanje je širši pojem kot mednarodna menjava (tudi 

zunanja trgovina, mednarodna trgovina), saj poleg izvoznih in uvoznih poslov vključuje še 

druge načine mednarodnih netrgovinskih dejavnosti (Dubrovski 2013, 85).  

 

Slika 4: Razsežnosti mednarodnega poslovanja 

Vir: Dubrovski 2013, 87. 

Mednarodno poslovanje zajema tako trgovinske (premik izdelkov, storitev, znanja, informacij, 

kapitala in tehnologije) kot netrgovinske načine poslovanja s tujino (naložbe v tujini, 

proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju, prenos tehnologije, zaposlovanje 

tujcev) (Dubrovski 2013, 85).  

Makovec Brenčič idr. (2009, 9) pravijo, da mednarodno poslovanje predstavlja vse transakcije, 

ki potekajo prek nacionalnih meja, s katerimi bi zadovoljili cilje posameznikov, podjetij, 

institucij in držav. Vse transakcije potekajo na različne načine v različnih oblikah, med seboj 

so povezane in prepletene. Najpogostejše transakcije so izvoz, uvoz, neposredna tuja vlaganja, 

obstaja pa še vrsta pogodbenih oblik in drugih podoblik mednarodnega poslovanja (Czinkota, 

Ronkainen in Moffett 2005; Rugman in Hodgetts 2003, po Makovec Brenčič idr. 2009, 9). 

 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Za mednarodno poslovanje je značilno, da se razlikuje od poslovanja na domačem trgu, saj je 
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bolj zahtevno, naporno, kompleksno, dinamično in precej bolj tvegano od domačega 

poslovanja, hkrati pa prinaša večje priložnosti in izzive (Ruzzier in Kesič 2011, 11). 

Dubrovski (2013, 85) pravi, da: 

… se mednarodno poslovanje loči od poslovanja na domačem trgu predvsem zaradi večje 

zapletenosti okolja, večje zapletenosti poslov na tujih trgih, večjega števila trgov in odjemalcev ter 

njihove različnosti, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja pri poslovanju in tudi 

po zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo različne marketinške in 

administrativne pristope. 

Ko podjetja vstopajo v mednarodno okolje, prestopajo nacionalne meje in vstopajo v okolje, ki 

je drugačno z vidika ekonomskih, političnih, družbenih, kulturnih, okoljskih, tehnoloških in 

pravnih značilnosti. Podjetja, ki delujejo na tujih trgih, se morajo naučiti pravil poslovanja, saj 

se mednarodni trgi med seboj razlikujejo po kulturi, poslovnih navadah, velikosti, politiki in še 

mnogih drugih značilnostih (Makovec Brenčič idr. 2009, 16). Podjetja morajo proučiti trge, na 

katere vstopajo, in se jim prilagoditi, saj se dnevno spreminjajo elementi in pogoji 

mednarodnega poslovanja. Dejavnosti mednarodnega poslovanja se morajo izvajati hitro, 

dinamično in v skladu s svetovnimi razvojnimi trendi (Ruzzier in Kesič 2011, 11−12). 

Pri mednarodnem poslovanju je značilno, da sta njegova intenzivnost in učinkovitost odvisni 

predvsem od pretoka blaga in storitev med državami, kar pomeni, da pri trgovanju med 

posameznimi državami ni carinskih ali kakšnih drugih ovir (Šenk Ileršič 2013, 21). 

 Vpliv mednarodnega poslovanja  

Dogajanje v mednarodnem okolju je vse intenzivnejše, zato ga morajo podjetja spremljati in se 

sproti prilagajati njegovim spremembam (Dubrovski 2006, 25). Pretežen del poslovanja, ki ga 

upravljajo slovenska podjetja, poteka na notranjih trgih Evropske unije, kjer je brezcarinski 

pretok izdelkov in storitev. Vendar tudi znotraj trgov poteka nacionalna meja med posameznimi 

državami, ki ureja določena področja, kot so različni jeziki, valute, pravni sistemi, predpisi in 

podobno (Dubrovski 2013, 87−88). 

Zaradi različnosti in nepoznavanja mednarodnega poslovanja obstaja veliko tveganje za 

napačne odločitve, ko podjetje izbira potencialne izvozne trge, način vstopanja in delovanja na 

tujih trgih. Napačne odločitve lahko ogrožajo razvoj in obstoj tako malih kot velikih podjetij, 

zato je izjemno pomembno, da podjetja pred vstopom na mednarodne trge raziščejo okoljske 

značilnosti tujih trgov (Šenk Ileršič 2013, 31).  

 Sestavine mednarodnega poslovanja 

Sestavine mednarodnega poslovanja predstavljajo vse značilnosti tujih trgov, ki posredno ali 

neposredno vplivajo na delovanje podjetja. Vsak trg, na katerega vstopamo, je drugačen, zato 
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se pridobivanje, sklepanje poslov in izvajanje posameznega posla razlikujejo od trga do trga. V 

tujem okolju se moramo prilagoditi drugačnim pravilom, jeziku, valuti, kulturi, načinu 

poslovanja in predvsem odjemalcem, kupcem in potrošnikom. Posamezne sestavine ne vplivajo 

enako na vse izdelke, storitve ali posle, saj nas v določenem primeru zanima zgolj izbrana 

skupina značilnosti oziroma imajo značilnosti različno težo pri sprejemanju poslovnih 

odločitev. Zaradi sestavin mednarodnega poslovanja je delovanje podjetij na tujih trgih 

zahtevnejše od poslovanja na domačih trgih. Od vsakega posla posebej je odvisno, katera 

sestavina je pomembnejša za podjetje in ji bo zato namenilo več pozornosti (Dubrovski 2013, 

157−158). 

Razlikujemo med štirimi skupinami sestavin okolja v mednarodnem poslovanju (Dubrovski 

2013, 157−158):  

− negospodarsko okolje;  

− gospodarsko okolje;  

− tržno okolje;  

− notranje okolje.  

Preglednica 1: Sestavine mednarodnega okolja 

Negospodarsko okolje Gospodarsko okolje Tržno okolje Notranje okolje 

Politično okolje  Mednarodne 

integracije  

Pravne razmere Notranji marketing  

Kulturno in socialno 

okolje  

Zunajgospodarska 

politika  

Konkurenca Izvozni potencial 

podjetja  

Geografsko okolje  Monetarna politika  Sestava distribucije   

Tehnološko okolje  Gospodarska sestava Kupna moč   

Energetsko okolje  Zunajtrgovinska 

sestava  

Logistika  

Naravno okolje   Informacijski sistemi   

Vir: Dubrovski 2006, 122. 

V nadaljevanju bomo vsako sestavino mednarodnega poslovanja podrobneje obrazložili, saj 

mora podjetje pred vstopom na tuji trg in začetkom svoje poslovne poti raziskati in spoznati 

tuje okolje ter vse dejavnike, ki so si različni, vendar med seboj povezani (Šenk Ileršič 2013, 

124). 

 Negospodarsko okolje 

Ko vstopamo na tuje trge, je treba najprej proučiti sestavine negospodarskega okolja, ki lahko 

onemogočijo delovanje podjetja na tujem trgu. Negospodarsko okolje predstavlja prvo skupino 

ovir ali vzpodbud, ki mora pokazati pozitivne možnosti delovanja na želenih trgih in na želene 

načine (Dubrovski 2013, 158). 
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Politično okolje  

V okviru političnega okolja preučujemo predvsem politično ozračje tujega trga, iz katerega 

izvirajo posamezna politična tveganja (Dubrovski 2013, 158). Med elemente političnega 

tveganja naštevajo Albaum, Duerr in Strandskov (2011, po Dubrovski 2013, 159) naslednje:  

− politična ideologija; 

− pravna določila za poslovanje s tujino;  

− mednarodne organizacije in obveznosti iz posameznih sporazumov; 

− moč in članstvo v ekonomskih blokih;  

− uvozno-izvozne omejitve;  

− mednarodne omejitve glede naložb; 

− omejitve glede iznosa dobička; 

− omejitve glede valutnih razmerij ter  

− članstvo in obveznosti v mednarodnih finančnih organizacijah.  

Če želimo zmanjšati ali celo odpraviti politična tveganja, moramo najprej spoznati politično 

okolje. Najpomembnejše vprašanje za izvoznika je, kakšen odnos ima tuja oblast do tujih 

podjetij in tujih izdelkov in kako jim je naklonjena. Naklonjenost oblasti se največkrat kaže 

predvsem v davčnih olajšavah, v izjemnem obravnavanju, ko gre za uvozne kontingente v 

zaščiti pred konkurenti, ali v prednosti pri pridobitvi financiranja od domačih bank. Oblasti niso 

vedno naklonjene tujim podjetjem in njihovim izdelkom in storitvam, ki jih želijo pripeljati na 

nove trge, in lahko pokažejo odklonilen ali celo sovražen odnos, ki se kaže v omejevanju cen 

in carini (Dubrovski 2013, 159). 

Kulturno-socialno okolje 

Značilnosti kulturno-socialnega okolja posameznih trgov so manj vidne in neposredno 

povezane s potrošniki. Sestavljajo ga predvsem verski, družinski, vzgojno-izobraževalni in 

socialni sistemi, jeziki, nacionalizem, temperament in način življenja ljudi. Kultura je 

sestavljena iz: norm, vrednot, religije, jezika, družbenih organizacij in ustanov z različnimi 

vlogami, umetnosti, estetike, materialne kulture, življenjskih razmer in nebesednega 

sporazumevanja, ki je za tržnika zelo pomembno in ga mora upoštevati (Dubrovski 2013, 169). 

Geografsko, tehnološko in naravno okolje  

Proučevanje geografskega okolja se nanaša na proučevanje prostorske oddaljenosti, naravnih 

in energetskih virov, podnebnih razmer, dostopnosti, varstva okolja, ekoloških zahtev in 

demografskih podatkov. Pri proučevanju tehnološkega okolja potrebujemo informacije, 

kolikšna in kakšna je dosežena stopnja tehnološkega razvoja tujega trga ter kolikšna je njena 

odvisnost od mednarodnega tehnološkega okolja. Pri proučevanju energetskega okolja nas 
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zanimajo tiste sestavine, ki so povezane z našim izdelkom oziroma njegovim namenom 

uporabe. Naravno okolje je pomembna sestavina, saj lahko gospodarski in marketinški projekti 

rušijo ekološko ravnotežje in delujejo v nasprotju z ekološkimi načeli. Skrb za ekologijo se 

razlikuje od trga do trga, saj so zahteve po upoštevanju ekoloških standardov ponekod zelo 

visoke, drugod pa še dokaj nerazvite, zato je prilagajanje izdelka predpisom o zaščiti okolja na 

tujem trgu zelo pomemben dejavnik. Posamezne države sprejemajo predpise o zaščiti okolja in 

zahtevajo, da se ekonomski in marketinški posegi prilagajajo okolju (Dubrovski 2013, 176). 

 Gospodarsko okolje  

Druga sestavina mednarodnega poslovanja je gospodarsko okolje, ki vključuje naslednje 

elemente (Durbovski 2013, 177−187): 

− za internacionalizacijo so pomembne različne vrste ekonomskih in drugih integracij, ki 

olajšujejo in vzpodbujajo trgovino znotraj takšne integracije, po drugi strani pa skupaj 

določajo pogoje za mednarodno poslovanje. Nam najbolj poznana integracija je Evropska 

unija;  

− zunajgospodarska politika omogoča možnost izvoza izdelkov, storitev, tehnologije in 

kapitala v tuje dežele, ki so odvisne od zunajgospodarske politike, pri čemer sta 

najpomembnejša bilateralni in multilateralni sporazum, ki določene izdelke postavljata v 

ugodnejši položaj, nekaterim pa celo onemogočata nastop na takšnih trgih; 

− gospodarska sestava pokaže osnovne ekonomske kazalce določenega trga, s pomočjo 

katerih lahko ocenimo njegov potencial. Pomembni so predvsem podatki o bruto domačem 

proizvodu, obsegu naložb, stopnji inflacije, stopnji nezaposlenosti, izobrazbeni sestavi 

prebivalstva ipd.;  

− zunajtrgovinska sestava prikazuje stanje pokritja uvoza z izvozom, tržni obseg, stopnjo 

lastnega oskrbovanja trga in stopnjo odvisnosti države od uvoza; 

− monetarna politika ureja zunanjo vrednost denarja, ki se lahko spreminja z uporabo 

monetarnih instrumentov, ki so odvisni od obstoječe monetarne politike v neki državi. 

 Tržno okolje 

Tretja sestavina v mednarodnem okolju je tržno okolje, ki je še posebej pomembno za program 

marketinškega nastopa podjetja na tujem trgu. Tržno okolje lahko razdelimo na naslednje 

dejavnike (Šenk Ileršič 2013, 125): 

− pravne in zakonodajne razmere: mednarodne pogodbe, sporazumi, zakoni, različne 

ustanove, vladni uradi, zaščita potrošnikov, možnost zaposlovanja tujcev; 

− konkurenca: podjetja se morajo pozanimati, kakšna konkurenca je že prisotna na trgu, 

kakšne so cene in konkurenčne prednosti podjetij v enaki panogi; 

− kupna moč: dohodki, osebna poraba, potrošniški krediti, obseg nakupovanja, rast kupne 

moči, bruto domači proizvod; 
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− sestava poslovne distribucije: proučiti je treba distribucijske poti (neposredna prodaja, 

posredniška prodaja, zastopniki, grosisti);  

− logistične razmere: telekomunikacije, prevozno omrežje, skladišča, trgovinska in 

industrijska območja;  

− informacijski sistemi: različno razviti v različnih državah; možnost elektronske izmenjave 

podatkov; trenutno je najbolj uporabljen informacijski sistem internet. 

 Notranje okolje 

Ko se podjetje odloči za mednarodno poslovanje, mora upoštevati notranje okolje: kulturo 

podjetja, mednarodno naravnanost, stališča menedžmenta do mednarodnega poslovanja, 

doseženo stopnjo internacionalizacije, organizacijsko sestavo ipd. Pomembno je, da omenimo 

še notranji marketing, ki ima v notranjem okolju velik pomen, saj predstavlja razpršenost in 

uveljavljenost marketinške miselnosti in delovanja pri vseh zaposlenih (Dubrovski 2013, 193). 
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 KULTURA 

Kultura je del našega življenja in z njo se začnemo spoznavati od rojstva naprej. Pomembna je 

tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Je širok in precej kompleksen pojem. Ko se podjetja 

odločijo za poslovanje s tujimi trgi, kjer prevladuje drugačna kultura, morajo raziskati, proučiti 

in spoznati značilnosti druge kulture, kot so: vrednote, jezik, vera, način razmišljanja, 

izobrazba, različna stališča in navade, politična prepričanja, estetika, etika in še mnoge druge 

(Ruzzier in Kesič 2011, 131). Danes so uspešnejša in konkurenčnejša tista podjetja, ki se 

prilagajajo tuji kulturi, jo sprejemajo in spoštujejo njeno raznolikost (Šenk Ileršič 2013, 132). 

Buckley in Lessard (2005, po Makovec Brenčič idr. 2009, 270) izpostavljata, kako sta kultura 

in njeno razumevanje eno izmed najpomembnejših vprašanj v današnjem mednarodnem 

poslovanju. Zato bomo začeli z opredelitvijo kulture.  

 Opredelitev kulture 

Beseda kultura izvira iz latinščine, v kateri culture, culturae pomeni obdelovanje, vzgoja, 

izobrazba. V prenesenem pomenu se je beseda kultura nanašala na gospodarski, moralni, 

znanstveni ipd. razvoj človeka. Kulturo lahko razdelimo na dve osnovni zvrsti: prva je duhovna, 

ki zajema področje miselnega in umetniškega ustvarjanja, druga pa moralna, ki obdaja 

praktično, tehnično-tehnološko in delovno polje človeškega ustvarjanja (Jelovac 2000, 9). 

Kultura se kaže v nadvse raznolikih prevladujočih vzorcih obnašanja, navadah in običajih, ki 

se jih drži večina ljudi v določenem okolju (Tavčar 2008, 183). 

Kultura je eden izmed tistih pojmov, ki ga vsi razumemo in prav zaradi tega jo je težko 

opredeliti (Makovec Brenčič idr. 2009, 270). Obstaja nekaj sto opredelitev kulture, kar kaže na 

njeno zapletenost. V nadaljevanju bomo podali nekaj opredelitev kulture različnih avtorjev. 

Nemogoče jo je opredeliti na en sam način, saj pravijo, da obstaja toliko opredelitev, kolikor je 

avtorjev (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253).  

Završnik (2007, 61) navaja, da je naslednja definicija ena od bolj formalnih, ki pravi, da 

»kultura obsega vrednote, norme, znanja, moralo, zakone in načine vedenja posameznika ali 

družbe«.  

Počkar idr. (2017, 24−25) pravijo, da je kultura »način življenja, njen nastanek in pomen sta 

povezana z zadovoljevanjem človekovih temeljnih in drugih potreb. Človek skoraj vsako 

potrebo zadovoljuje s posredovanjem kulture«. 

Kluckhohn (1951, po Makovec Brenčič idr. 2009, 271) je opredelil kulturo kot »vzorce 

razmišljanja, občutenja in odzivanja, ki so pridobljeni ter se prenašajo večinoma skozi simbole 

z namenom zaokrožiti značilne dosežke skupine ljudi«. 
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Hofstede (1980, po Makovec Brenčič idr. 2009, 272) je kulturo opredelil kot »vzorce občutenj, 

razmišljanj in vedenj v vlogi nekakšne programske opreme«. Po njegovem mnenju je kultura 

kolektivna programska oprema, ki loči eno skupino ljudi od drugih. 

Jelovac (2000, 13) opredeljuje kulturo kot:  

− zavest o sebi v prostoru in času, v katerem bivamo;  

− zavest, ki zajema vse, kamor sežeta naša misel in delovanje; 

− zavest o skupnem razumevanju preteklosti, oblikovanju sedanjosti in načrtovanju 

prihodnosti, 

− instrument, s katerim vzdržujemo to zavest: jezik, vrednote, vera, tradicija, ideologija, 

umetnost, znanost; 

− prostor, v katerem se vzdržuje ta zavest: domovina, država, Evropa, zahodna civilizacija, 

svet; 

− v smislu zavesti je kultura torej identiteta − osebna, lokalna, nacionalna, civilizacijska. 

Kenda (2001, 90) pravi, da je kultura »skupek dosežkov ali vrednot človeške družbe in je 

rezultat človeškega delovanja in ustvarjanja«.  

Kultura je kolektivno programiran razum, ki leži med človeško naravo na eni in posameznikovo 

osebnostjo na drugi strani. Z drugimi besedami lahko rečemo, da je kultura (Hoecklin 1995, 24, 

po Ješovnik 2001, 65): 

− sistem razumevanja in sprejemanja sveta: kultura v pravem pomenu besede narekuje 

članom skupine, na kaj morajo biti pozorni in kako to razumeti;  

− relativna: ljudje iz različnih kultur počnejo stvari popolnoma drugače;  

− naučena: kulturo pridobivamo že od rojstva z vzgojo in ni nikakor prirojena;  

− kolektivni fenomen: kultura je sestavljena iz skupnih vrednot in razumevanja stvari.  

Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 253) opredeljujeta kulturo na več načinov, in sicer:  

− posebne uveljavljene norme, ki temeljijo na odnosih, vrednotah, prepričanjih, ki obstajajo 

v vsaki družbi; niso podedovane, ampak priučene;  

− skupinski instrument, ki omogoča posameznikom preživetje v različnih okoljih; 

− tradicionalno reševanje težav s sprejemljivimi odgovori, ki so se izkazali kot uspešni;  

− ostanek tistega, kar smo se naučili, vendar popolnoma pozabili; 

− lepilo, ki veže osebe in način njihovega življenja ter 

− filter, preko katerega zaznavamo realnost. 

Zgoraj je zbranih nekaj opredelitev kulture; čeprav jih obstaja veliko, je razumeti kulturo vse 

prej kot enostavno. Kultura je kompleksen pojem; treba jo je razumeti in vedeti, da je predvsem 

priučena in ni genetsko pogojena (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253). Da kultura lahko 

obstaja, morata živeti vsaj dva njena predstavnika in jo ohranjati; ko umre zadnji predstavnik 

kulture, z njim izgine tudi določena kultura (Trček 1998, 15). 
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 Hofstedejeva opredelitev kulture 

Hofstede in Hofstede (2005, 4) sta kulturo definirala kot kolektivno programsko mišljenje, ki 

razlikuje eno skupino ljudi od druge.  

Gert Hofstede je opravil raziskavo na osnovi vzorcev vedenja in vrednot med zaposlenimi v 

multinacionalnem podjetju IBM. Analiziral je 116.000 vprašalnikov v 72 državah. Na osnovi 

teh raziskav je oblikoval model štirih razsežnosti (Hofstede 2001, 41). Namen raziskave je bil 

prikazati najpogostejše razlike med posameznimi kulturami na primeru štirih razsežnosti. 

Kasneje jim je bila dodana še peta razsežnost, in sicer časovna (Hofstede 2001, xix).  

Statistična analiza odgovorov na anketni vprašalnik glede vrednot zaposlenih v 

multinacionalnih podjetjih IBM v različnih državah je pokazala, da so težave povsod enake, 

samo rešitve se razlikujejo od države do države – in to so razsežnosti, ki jih bomo opredelili v 

nadaljevanju. Razsežnost je vidik kulture, ki ga je mogoče meriti glede na druge kulture 

(Hofstede in Hofstede 2005, 23). 

Teorija predstavlja pet razsežnosti, po katerih je mogoče opredeliti kulturne razlike med 

posameznimi državami (Hofstede 2001, xix). Navajamo jih spodaj. 

− Razlika v moči (angl. power distance): to je razsežnost, pri kateri manj vplivni člani 

organizacij in institucij sprejemajo in pričakujejo neenakomerno razdelitev moči (Hofstede 

in Hofstede 2005, 46). Ta razsežnost nam pokaže stopnjo neenakosti med ljudmi ter način 

reševanja težav družbene neenakosti v določeni kulturi. Posamezniki so v določeni družbi 

manj enakopravni oziroma enaki kot v kateri drugi družbi (Šenk Ileršič 2013, 139). 

Neenakost se pojavlja med ljudmi predvsem na področju družbenega vidika, bogastva in 

moči (Hofstede 2001, 79). V državah z majhno razliko v moči imajo zaposleni omejeno 

odvisnost od nadrejenega. Čustvena razdalja med njimi je relativno majhna. Zaposleni se 

zlahka soočajo z nadrejenimi. V državah z veliko razliko v moči je velika odvisnost med 

zaposlenimi in nadrejenimi. Zaposleni lahko spoštujejo to odvisnost ali jo popolnoma 

zavračajo, kar se imenuje kontraodvisnost. Čustvena distanca med zaposlenimi in 

nadrejenimi je velika. Običajno zaposleni ne nasprotujejo svojim nadrejenim (Hofstede in 

Hofstede 2005, 45−46). 

− Individualizem/kolektivizem (angl. individualism/collectivism): ta razsežnost razločevanja 

kultur opisuje odnos, ki prevladuje med posameznikom in družbo. V individualističnih 

družbah se pričakuje, da je vsak posameznik odgovoren samo zase in za svojo ožjo družino. 

Cenjeni sta neodvisnost in pravica do zasebnosti. Kolektivistična družba je nasprotje 

individualistični. To je družba, v kateri so ljudje že od rojstva naprej vključeni v močne, 

povezane skupine. Te skupine ščitijo posameznika skozi vse življenje, on pa jim mora 

nuditi zvestobo in zanesljivost (Hofstede 2001, 209–225).  

− Izogibanje negotovosti (angl. uncertainty avoidance): človeštvo se spopada z negotovostjo 

prihodnosti s pomočjo tehnologije, zakonov in religij, saj je prav ta negotovost krivec za 
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veliko napetost, ki jo človek skuša na vsak način zmanjšati (Hofstede 2001, 145). Da bi 

zmanjšal negotovost, si pomaga z najnaprednejšo tehnologijo. Družba postavi zakone in 

pravila družbenega obnašanja, religija pa pomaga sprejeti negotovost, ki je izven 

človekovega vpliva (Hofstede in Hofstede 2005, 165). Družbe se spopadajo z negotovostjo 

na različne načine. Spopadanje z negotovostjo je priučeno skozi proces socializacije, je del 

kulturne dediščine in se prenaša s pomočjo družbenih institucij – družine in šole. To 

spopadanje z negotovostjo se odraža v vrednotah ljudi in se ne razlikuje samo med 

tradicionalno in moderno družbo, ampak tudi med modernimi družbami (Hofstede 2001, 

146). Med družbami z visoko stopnjo izogibanja sta npr. grška in portugalska, med tistimi 

z nizko stopnjo izogibanja negotovosti pa singapurska in danska družba (Hofstede in 

Hofstede 2005, 168–169). 

− Moškost/ženskost (angl. masculinity/femininity): ta razsežnost se ukvarja z vlogo med 

spoloma, ki je ena temeljnih težav v vseh družbah. Govori o razlikah pri opravljanju 

poklicev in o družbenih vlogah med spoloma. Delitev vlog med spoloma se prenaša s 

socializacijo v družini, šoli in na delovnem mestu (Hofstede 2001, 279–281). V moški 

družbi so v ospredju dosežki izven doma, tipične vrednote pa so materialni uspeh, 

herojstvo, delavnost, kariera in tekmovalnost. V ženski družbi so v ospredju vrednote, kot 

so dobri odnosi, skrb za otroke in gospodinjstvo, sodelovanje, solidarnost in splošna 

kakovost življenja. Med države, kjer prevladujejo moške vrednote, spadajo Japonska, 

Avstrija in Venezuela, med države z bolj ženskimi vrednotami pa Danska in Švedska 

(Hofstede in Hofstede 2005, 117–122). 

− Kratkoročna/dolgoročna usmerjenost (angl. time perspective): to je peta razsežnost, ki jo 

je Hofstede dodal naknadno kot posledico raziskovanja kitajskih vrednot (Hofstede 2001, 

351). Dolgoročna usmerjenost govori o spodbujanju vrlin, kot sta vztrajnost in varčnost, ki 

sta pomembni za prihodnost. Kratkoročna usmerjenost je njeno nasprotje in govori o 

vrlinah, povezanih s preteklostjo in sedanjostjo; to sta spoštovanje tradicije in izpolnjevanje 

socialnih obveznosti (Hofstede in Hofstede 2005, 210). Med države z dolgoročno 

usmerjenostjo sodijo države vzhodne Azije (Kitajska, Hong Kong, Tajvan). Države, ki se 

uvrščajo med kratkoročno usmerjene, so Pakistan, Nigerija in Filipini (Hofstede in 

Hofstede 2005, 210–211). 

Hofstedejeva raziskava je zelo uporabna predvsem za mednarodne tržnike in podjetja, saj zelo 

nazorno prikazuje analizo kulturnih značilnosti posamezne družbe (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 56). 

 Hofstedejeva opredelitev islamske kulture 

Gert Hofstede je s svojim modelom, ki smo ga predhodno omenili, izvedel raziskavo v več kot 

70 državah sveta. Vsaka država je v modelu kategorizirana z določenim številom točk za vsako 

od štirih razsežnosti. Pete razsežnosti (kratkoročnost/dolgoročnost), ki je bila dodana naknadno, 
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niso proučevali v vseh državah. V preglednici 2 je prikazanih nekaj muslimanskih držav v 

katerih je Hofstede izvedel raziskavo. Posamezni razsežnosti vsake države je določil indeks v 

vrednosti od 0 do 125. Vsaki državi je določil tudi mesto, ki ga je zasedla glede na vse proučene 

države v raziskavi (Hofstede in Hofstede 2005, 22–23, 43). 

Preglednica 2: Primerjava vrednosti za izbrane muslimanske države po Hofstedejevem 

indeksu 

Razsežnosti Malezija Arabske  

države 

Turčija Iran Maroko 

Razlika v moči 104/1−2 80/12−14 66/32−33 58/43−44 70/22−25 

Individualizem/kolektivizem 26/52 38/39−40 37 /41 41/36 46/33−35 

Moškost/ženskost 50/34−36 53/31−32 45/43−45 43/47−50 53/31−32 

Izogibanje negotovosti  36/65 68/40−41 85/23−25 59/48−49 68/40−41 

Vir: Hofstede in Hofstede 2005, 43, 79, 121, 169. 

V primerjavo smo vključili naslednje muslimanske države: Malezijo, arabske države, Turčijo, 

Iran in Maroko. Raziskava je bila narejena še v nekaterih drugih muslimanskih državah 

(Hofstede in Hofstede 2005, 41–44). 

Od vseh držav, ki so navedene v preglednici 2, ima Malezija najvišji indeks razlike v moči. To 

pomeni, da je za njeno družbo značilna hierarhična sestava, pri kateri ima vsak posameznik 

svoje točno določeno mesto. Prav tako imajo vse ostale države visoko razliko v moči in tudi 

zanje velja hierarhična sestava – moč je centralizirana in menedžerji se zanašajo na svoje 

nadrejene in pravila. Zaposleni pričakujejo, da jim bodo vodje povedali, kaj in kako nekaj 

storiti; komunikacija je posredna, pretok informacij je selektiven. Iran ima od vseh držav 

najnižjo razliko v moči, vendar še vedno spada v hierarhično družbo. Druga razsežnost je 

kolektivizem/individualizem. Vse države v preglednici 2 spadajo v kolektivistično družbo, kar 

kaže na tesno povezanost družbe – pomemben jim je interes družbe, člani so med seboj močno 

povezani in skrbijo drug za drugega. Zvestoba v kolektivistični kulturi je najpomembnejša in 

prevlada nad večino drugih družbenih pravil in predpisov. Pri razsežnosti moškost/ženskost 

imajo države indeks od 43 do 53, kar kaže na vmesno pozicijo med družbami 

moškosti/ženskosti. V družbah z visokim moškim indeksom prevladujejo vrednote, kot so 

konkurenčnost, dosežki in uspeh, v družbah z visokim ženskim indeksom pa se cenijo in 

spodbujajo mehkejši vidiki kulture. Zadnja razsežnost je izogibanje negotovosti in v 

preglednici 2 lahko vidimo, da ima Malezija nizko stopnjo izogibanja negotovosti. Družbe z 

nizkim indeksom pri tej razsežnosti imajo bolj sproščen odnos, manj pravil in zakonov. Ostale 

štiri države imajo višjo stopnjo izogibanja negotovosti. Za te družbe je značilno, da potrebujejo 

zakone in pravila, imajo veliko ritualov in kodeksov obnašanja (Hostfede Insights 2021). 
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 Značilnosti kulture 

Pomembna značilnost kulture je, da lahko z njo označimo človekove lastnosti glede na 

obvladovanje, uporabo norm, načel, pravil pri vedenju in ravnanju v nekem družbenem okolju. 

To pomeni, da lahko za nekoga rečemo, da je »zelo kulturen« ali da je »brez kulture«, torej da 

s svojim vedenjem in obnašanjem ne kaže svoje kulture (Jelovac 2000, 10). 

Kultura se nanaša na družbe, posamezne člane skupine, širše skupnosti in določene 

organizacije; ko se enkrat uveljavi, se prenaša iz generacije v generacijo. Kultura se spreminja 

glede na okolje in okoliščine, v katerih nastaja (Kenda 2001, 90). Vsaka kultura ima svoje 

navade, norme in načine vedenja, ki se razlikujejo od države do države (Završnik 2007, 61). 

Za kulturo je značilno, da je priučena in ni genetsko pogojena (priučili naj bi se je do desetega 

leta starosti), je deljena, torej skupinska, medgeneracijska, sposobna uporabljati simbole, 

strukturirana in vzorčasta, v daljšem obdobju sprejemljiva in prilagodljiva, prepletajoča se s 

sociološkimi in psihološkimi razsežnostmi (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253). 

 Sestavine kulture 

Pri prehodu na tuje trge je treba poznati in upoštevati različne sestavine kulturnih dejavnikov, 

saj ti močno vplivajo na poslovanje – nepoznavanje kulture lahko negativno vpliva na uspešnost 

poslovanja. Pomembno je poznati vsaj nekaj sestavin kulture, med njimi na primer: jezik, 

religijo, vrednote, vedenje, navade, estetiko, izobrazbo, stopnjo razvitosti materialnega okolja 

in socialne sisteme. Vse sestavine kulture so med seboj povezane, krepijo ali slabijo druga 

drugo (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 256). Sestavine kulture nam pomagajo pri 

medsebojnem primerjanju kultur in opredeljevanju razlik med njimi (Šenk Ileršič 2013, 134). 

 

Slika 5: Elementi kulture 

Vir: Bhaskar 2014. 
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 Jezik  

Jezik je ogledalo kulture. Obstaja 2796 jezikov, kar je petnajstkrat toliko, kolikor je danes držav 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 259). Jezik izkazuje pripadnost določeni kulturi. Nekateri 

narodi uporabljajo kot uradni jezik poleg maternega še enega izmed svetovnih jezikov. 

Obstajajo države, ki so jezikovno neenotne, kot sta Švica in Belgija. V določenih državah se 

uporabljajo tudi različna narečja. Kot primer lahko vzamemo Slovenijo, ki je država s sedmimi 

narečnimi skupinami, ki jih lahko razdelimo še na podnarečja. V svetovnem merilu so med 

najpomembnejšimi jeziki angleški, španski in francoski. Več kot 80 odstotkov informacij, ki so 

na internetu, je v angleškem jeziku. Jezik ima različne vloge – ena najpomembnejših je 

komunikacijska, obenem pa nam omogoča vstop v lokalno družbo. Poleg jezika moramo 

upoštevati še nebesedno sporazumevanje, kot so geste, govorica telesa in mimika, ki so prav 

tako načini za posredovanje sporočil (Završnik 2007, 64−65). Za učenje maternega jezika je 

pomembno, da pridemo v stik z njim pred tretjim letom starosti, saj je zmožnost učenja jezikov 

pri človeku največja prav v zgodnjem otroštvu (Počkar idr. 2017, 28). 

 Religija 

Eden izmed pomembnih elementov kulture je religija, ki ima v vsako družbi drugačen pomen 

in različno vpliva na vedenje ljudi, njihove vrednote, norme, prepričanja, običaje in materialno 

življenje (Makovec Brenčič idr. 2009, 277). V islamskih državah predstavlja religija način 

razumevanja sveta in vrednot, hkrati pa islam s svojimi prepovedmi neposredno vpliva na 

vedenje v družbi. Enako lahko trdimo za judovsko religijo. Islam podpira podjetništvo, vendar 

je kritičen do tistih, ki izkoriščajo druge in na tak način pridejo do dobička. V hinduizmu so 

pomembne duhovne vrednote, posameznik z materialnimi vrednotami ni cenjen. Veliko kultur 

vidi v religiji namen svojega obstoja, zato lahko ignoriranje, spreminjanje ali vsiljevanje religije 

privede do različnih konfliktov (Završnik 2007, 65).  

 Vrednote in prepričanja  

Šenk Ileršič (2013, 134) pravi, da so vrednote »temelj vsake kulture, so tisto, čemur posameznik 

ali družba pripisuje večjo vrednost, za kar se je treba boriti, in tisto, čemur dajemo prednost«. 

Vrednote so najbolj stanovitna sestavina kulture. Vsi nimajo enakih vrednot, razlikujejo se od 

posameznika do posameznika, prav tako niso vse enako pomembne – nekaterim je 

pomembnejša svoboda, drugim enakost. So globoko zakoreninjene ideje, ki so osnova normam 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 257). Stališče ali prepričanje opredeljuje odnos ljudi do 

določenega vedenja, subjekta ali institucije (Šenk Ileršič 2013, 134). 
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Preglednica 3: Vrstni red kulturoloških vrednot v ZDA, na Japonskem in v arabskih 

državah 

ZDA Japonska Arabske države 

Svoboda Pripadnost Družinska varnost 

Neodvisnost Skupinska harmonija Družinska harmonija 

Samozaupanje Kolektivizem Usmerjanje staršev 

Enakost Starost Starost 

Individualizem Skupinsko soglasje Skupinsko soglasje 

Tekmovanje Sodelovanje Sodelovanje 

Učinkovitost Kakovost Kakovost 

Čas Potrpežljivost Potrpežljivost 

Neposrednost Posrednost Posrednost 

Odprtost Posredovalnost  Gostoljubnost  

Vir: Hrastelj 2001, 35. 

 Vedenje in navade 

Navade lahko razumemo kot rutine vsakdanjega razumevanja in ravnanja v neki družbi. Ne gre 

za to, kaj je prav in kaj narobe, ampak da je nekaj v danih okoliščinah primerno. Ne gre samo 

za družbene rutine, ampak za družinske in čisto individualne rutine. Navada je na primer, ko se 

skupina prijateljev zbira vsak mesec na določen mestu. Navada je lahko tudi individualna, na 

primer jutranja telovadba (Počkar idr. 2017, 35). 

 Stopnja razvitosti materialnega okolja  

Stopnja razvitosti materialnega okolja se kaže z dejavniki, kot so bruto domači proizvod na 

prebivalca, dnevna poraba kalorij, poraba energije, pismenost, življenjska doba, umrljivost 

otrok, število zdravnikov na prebivalca, prosti čas itd. Države lahko na osnovi omenjenih (in 

drugih) dejavnikov razvrstimo v štiri skupine (Završnik 2007, 67): 

− države tretjega sveta – revne države; 

− države v razvoju – manj razvite države; 

− novejše industrializirane države – države tretjega sveta s hitro rastjo industrije, ki prehajajo 

iz revnih v bogate (npr. Tajska, Južna Koreja, Tajvan); 

− razvite industrializirane države – najbogatejše države sveta (ZDA, Japonska) s poudarkom 

na industrializaciji.  

Podjetja, ki poslujejo s tujimi trgi, morajo ciljno državo pravilno uvrstiti glede na stopnjo 

razvitosti. To jim pomaga pri izbiri najprimernejšega načina njene obravnave, ki je najbolj 

prilagojen njenemu ekonomskemu in gospodarskemu razvoju (Završnik 2007, 67). 
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 Estetika  

Estetika se obravnava kot filozofska disciplina in se pogosto enači z razumevanjem lepote. 

Ukvarja se z vizualno podobo vsakdanjega življenja in množične kulture, ki obsega umetnost, 

medije, modo, življenjski slog, način obnašanja in pomen naravnega ter umetnega okolja 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 278). Kaj je in kaj ni sprejemljivo za določeno kulturo, se razlikuje 

od kulture do kulture. Zelo pomembno je, da se na tujih trgih upošteva pomen barv, saj je ta 

lahko drugačen kot na domačem trgu; npr. v Evropi in ZDA predstavlja žalovanje črna barva, 

na Japonskem pa bela (Završnik 2007, 67).  

 Izobrazba  

Izobrazbo pridobivamo v vzgojno-izobraževalnem sistemu in ustanovah, ki imajo ključno 

vlogo pri prenosu in priučevanju kulture (Makovec Brenčič idr. 2009, 278). V družbi z visoko 

stopnjo izobrazbe podjetje zaposluje ljudi iz okolice in odločitve se sprejemajo na lokalni ravni. 

V družbi z nizko stopnjo izobrazbe pa bo podjetje zaposlovalo tujce in organiziralo različna 

izobraževanja (Završnik 2007, 68).  

 Socialni sistem  

Socialni sistemi v družbi zagotavljajo red in predpisujejo določena pravila obnašanja, ki so 

prisotna na dogodkih, kot so zabave, poroke itd. (Završnik 2007, 68). 

Vse naštete dejavnike, ki smo jih podrobneje obravnavali, morajo podjetja proučiti pred 

vstopom na tuje trge. Če podjetje že posluje na tujem trgu, mora redno spremljati in se 

prilagajati tistim dejavnikom, ki na kakršen koli način vplivajo na njegove poslovne dejavnosti 

(Završnik 2007, 64). 

 Vpliv kulture na mednarodno poslovanje  

Kultura je vedno prisotna v mednarodnem poslovanju in vključuje različne kulturne dejavnike, 

zato sta kultura in mednarodno poslovanje neločljivo povezana. Kultura vpliva na mednarodno 

poslovanje in podjetja morajo, da bi lahko uspešno delovala na tujih trgih, najprej razumeti 

kulturne razlike in ugotoviti, kako te vplivajo na mednarodno poslovanje (Qu 2015, 1).  

Treba je omeniti, da se kulture zaradi globalizacijskih procesov vse bolj povezujejo med seboj 

in postajajo globalne, kar prinaša veliko prednosti za tista podjetja, ki poslujejo mednarodno, 

saj je pri poslovanju laže sodelovati z nekom, ki že pozna kulturo in ima enake poslovne navade. 

Da lahko uspešno mednarodno poslujemo, moramo dobro poznati poslovanje drugih narodov, 

proučiti moramo njihovo kulturo, jih razumeti in se jim do razumne meje prilagoditi (Kenda 
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2001, 90). Kultura zelo močno vpliva na mednarodno poslovanje, saj lahko nezdružljivost 

kultur in nerazumevanje kulturnih razlik privedeta do neuspeha pri sodelovanju, združitvi, 

prevzemih in strateških zavezništvih. Neupoštevanje kulturnih razlik v poslovanju se kaže v 

tem, da so izdelki napačno oblikovani, barve niso primerne, embalaža izdelka ni ustrezna in 

podobno (Završnik 2007, 70−71). 

V nadaljevanju ne bomo opisovali vseh kultur, njihovih poslovnih navad in značilnosti, temveč 

se bomo osredotočili na islamsko kulturo, jo proučili in predstavili njene značilnosti.   
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 ISLAM 

Vera, ki se najhitreje širi, je islam. V 7. stoletju se je obnovil in pojavil na ozemlju današnje 

Savdske Arabije (Pašić 2002, 19). Prvo srečanje islama z Evropo se je zgodilo v 8. stoletju 

(Martyn 2005). Ko govorimo o islamu, je treba omeniti njegovo najpomembnejšo osebo – to je 

Božji odposlanec Muhammed, a. s. Opisali so ga kot človeka z lepim obnašanjem in kot nekoga, 

ki nikoli ni lagal. Podrobneje ga bomo predstavili v nadaljevanju (Pašić 2002, 18–19). Islam ni 

samo religija Arabcev, ampak je zelo razširjen. Največ muslimanov živi v Indoneziji, Pakistanu, 

Indiji in Bangladešu. V islamski religiji se ne časti nobenega drugega Boga razen Alaha, ki ga 

je oznanjal Mohamed (Qureshi 2016, 27).  

Islam je danes prisoten v zavesti mnogih zahodnjakov; bodisi je to posledica desetletja dolgega 

srednjevzhodnega konflikta med Arabci in Judi, iranske revolucije, državljanske vojne v 

Jugoslaviji, razpada Sovjetske zveze, nenadnega pojava številnih muslimanskih republik, 

tragičnega dogodka 11. septembra 2001 v ZDA, bodisi vedno pogostejše uporabe muslimanskih 

imen na straneh različnih časopisov (Seyyed 2007, 19). 

V nadaljevanju bomo opredelili islam, opisali njegov začetek in njegovo najpomembnejšo 

osebo, opredelili njegove elemente in značilnosti ter na kratko predstavili poslovno življenje 

žensk v islamski družbi. 

 Opredelitev islama  

Beseda islam je arabska beseda, ki pomeni »vdaja«, čeprav je povezana z besedo mir 

(»salaam«). Temelji na vojaški prispodobi, ki je izpeljana iz besede »aslama«, ki pomeni vdati 

se, prvotni pomen pa je poskrbeti za svojo varnost s predajo. Beseda islaam se nanaša na mir, 

ki prihaja po vdaji (Qureshi 2016, 30). Islam pomeni podrejenost in vdanost Bogu – Alahu. 

Beseda musliman izvira iz turško-perzijske besede muslim, ki pomeni predan Bogu (Smrke 

2000, 262). 

Začetek islama sega v Arabijo, od koder se je širil med Perzijci in Afričani, nadaljeval pot med 

Turke, Kitajce in Indijce ter mnoge druge. V nekaterih deželah je večina prebivalstva sprejela 

islam šele po več stoletjih. Veliko ljudi na Zahodu istoveti muslimane z Arabci, vendar Arabci 

predstavljajo le petino muslimanskega prebivalstva. Velika večina Arabcev je muslimanov, 

vendar živi v določenih arabskih državah, kot so Libanon, Egipt, Jordanija, Sirija in na območju 

Palestine, precejšnje število arabskega krščanskega prebivalstva. Danes predstavlja islam drugo 

največjo versko skupnost v Evropi (Seyyed 2007, 33−34).  

Od nastanka prve islamske države na evropskih tleh do danes je minilo večtisočletno obdobje. 

Velik del tega obdobja je bila najnaprednejša država v Evropi prav tista, ki so jo vodili 

muslimani (Petkovšek 2013, 14). 



 

33 

Qureshi (2016, 27) pravi, da lahko islam definiramo kot »pokoravanje Mohamedovemu učenju 

in čaščenju Alaha, zgolj tistega Boga, ki ga je oznanjal Mohamed«. 

 

Slika 6: Simbol islama 

Vir: Agitjarnrt 2020. 

Vsaka religija je povezana z določeno zgodovinsko osebo. V islamu je ta oseba Mohamed, ki 

je živel med letoma 570 in 632 kot sin trgovca, rojen v Meki. Njegov oče je umrl še pred 

njegovim rojstvom, mati pa, ko mu je bilo šest let. O njegovem rojstvu obstajajo številne 

legende (Smrke 2000, 264). Skrb za Mohameda je po smrti matere prevzel njegov ded, po 

njegovi smrti pa stric. O Mohamedovem otroštvu je malo znanega. Pri petindvajsetih letih se je 

poročil z bogato vdovo Hadidžo, ki je bila petnajst let starejša od njega. Hadidža se je ukvarjala 

s trgovsko dejavnostjo in mu zagotovila ekonomsko in socialno varnost. Skupaj sta imela štiri 

hčerke in dva sinova, ki sta umrla kot otroka. V času, ko je bil poročen s Hadidžo, se je 

Mohamed velikokrat odpravil v votlino na vrhu hriba Hira, kjer je meditiral. In prav tam je 

doživel prve vizije in glasove, ki naj bi bili božansko razodetje. Po prvem razodetju se je zelo 

prestrašil, ko pa ga je ponovno prejel v sanjah, kjer se mu prikazal nadangel Gabrijel, ki mu je 

povedal, da je on izbranec Alaha − Boga, je vedel, da mu je namenjena vloga Božjega glasnika 

oziroma preroka. Tako je Mohamed utemeljil nastanek nove religije – islama. Vsa razodetja so 

bila zbrana v islamski sveti knjigi Koran. Mohamed je svojo religijo najprej pridigal svojim 

najbližjim prijateljem in družini, ki jih je spreobrnil v islam, in so tako postali muslimani. Prva, 

ki je za Mohamedom sprejela islam, je bila njegova žena Hadidža (Šterbenc 2011, 94). 

 

Mohamed je okoli leta 613 začel javno pridigati islam. Poudarjal je zahtevo po monoteizmu in 

posledično napadal politeistična verovanja vplivnejših prebivalcev Meke. Muslimani v mestu 

so začutili telesni in duševni pritisk; premožni meški trgovci sprva niso kazali nasprotovanja 

novi religiji, a so se ta pokazala kasneje, saj so v njej videli revolucionarno gibanje, ki bi lahko 

ogrozilo njihovo poslovanje. Kmalu je Mohamed spoznal, da nove religije v Meki ne bo mogel 

uveljavljati, zato se je preselil v drugo okolje na Arabskem polotoku. Leta 619 ali 629 je 

neuspešno nastopil še v Tahifu. Leta 621 je po nekaj neuspešnih pogajanjih srečal skupino 

prebivalcev Jasriba, ki so pokazali zanimanje za islam in ga povabili v svoje mesto. Mohameda 
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so videli kot osebo, ki bi lahko razrešila politične spore med jasribskima plemenoma Avs in 

Hatradž. Jasrib je po Mohamedovem prihodu postal znan kot Al Madina – mesto ali območje 

jurisdikcije. Mohamed je moral vzpostaviti določeno enotnost oziroma povezanost med 

skupinama svojih privržencev – tistih, ki so se preselili iz Meke in tistih iz Jasriba, ki so sprejeli 

islam, ter se posvetiti vprašanju navzočnosti judov v Medini. Sprejel je dokument, imenovan 

Medinska ustava, ki je določala, da vsi prebivalci Medine, vključno z judi in politeisti, tvorijo 

eno skupnost. Muslimani iz Medine so se večkrat spopadli z mekanskimi politeisti. V začetku 

leta 624 so muslimani pri Nahli uspešno izvedli prvi napad na trgovsko karavano. Marca istega 

leta je Mohamedova vojska v bitki pri izviru Badr pri Rdečem morju premagala mnogo 

številčnejšo mekansko vojsko. Mohamed je v zmagi po tej bitki videl potrditev svojega 

verovanja v enega resničnega Boga in svojega poslanstva. Bitka je povečala ugled muslimanov 

iz Medine v celotni Arabiji, saj jim je zmaga nad vojsko trgovske prestolnice zagotovila prestiž 

(Šterbenc 2005, 24–30). 

Vojska muslimanske skupnosti se je med letoma 624 in 630 bojevala z meško politeistično 

skupnostjo, januarja leta 630 pa je prerok zmagovito vkorakal v Meko. Mohamed se je marca 

leta 630 vrnil v Medino kot državnik in urejal vsa religijska pravna in vojaška vprašanja. V letih 

630–631 so v mesto prihajali odposlanci plemen iz različnih koncev Arabskega polotoka in mu 

obljubili zvestobo. Tako se je Mohamed z izjemo posebnega položaja ljudi Knjige povsem 

približal svojemu cilju vzpostavitve skupnosti na strogo religijski podlagi, saj je prebivalce 

različnih delov Arabskega polotoka začel povezovati islam (Šterbenc 2011, 95–97). 

Islam bo v prihodnosti naraščal hitreje kot katera koli druga religija in s tako rastjo bo število 

muslimanov do leta 2050 skoraj enako številu kristjanov po vsem svetu. V Evropi bodo 

muslimani predstavljali 10 % celotnega prebivalstva. Leta 2010 je bilo krščanstvo največja 

svetovna religija, saj je imela po ocenah 2,2 milijarde privržencev, kar je skoraj tretjina oziroma 

31 % vseh ljudi na Zemlji, islam pa je bil takoj za krščanstvom z 1,6 milijarde privržencev 

oziroma 23 % svetovnega prebivalstva. Če se bo statistika tako nadaljevala, bo islam do sredine 

21. stoletja dohitel krščanstvo. Glede na napovedi Pew Research Centra (2015) bo do leta 2050 

prvič v zgodovini skoraj enako število muslimanov (2,9 milijarde) in kristjanov (2,9 milijarde). 
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Slika 7: Svetovno prebivalstvo od 2010 do 2050 

Vir: Pew Research Center 2015. 

 Značilnosti islamske kulture 

Islamska kultura ima določene značilnosti, zaradi katerih je drugačna od drugih kultur. Vsi njeni 

verniki – muslimani imajo določene verske dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati. Verske 

dolžnosti se v muslimanskem svetu imenujejo šarija, ki po arabsko pomeni pot, ki vodi do vode. 

To pomeni pravi način življenja oziroma pot, ki jo moraš »prehoditi«, da prideš do končne vode 

– raja. Šarija ima še drug pomen, in sicer pomeni islamsko pravo, ki je v osnovi versko in je 

precej drugačno od zahodnega prava, saj ureja odnose med človekom in Alahom (Smrke 2000, 

274). 

 Stebri islama 

Islam temelji na petih temeljih oziroma stebrih, ki so splošni in obsegajo vse aspekte življenja. 

Ljudje, ki v ta načela ne verujejo, ne morejo biti muslimani. Najpomembnejših je naslednjih 

pet stebrov islama (Pašić 2002, 29−30): 

− Šahada – izpoved vere 

Pomeni izpovedovanje vere in izhaja iz dveh trditev: »Ni drugega Alaha, razen Alaha in 

Mohamed je njegov prerok.« (Smrke 2000, 274) Verovati v enega Boga (Alaha) in trditi, 

da je Mohamed njegov odposlanec; kdor ne veruje v to zapoved, ne more biti musliman 

(Pašić 2002, 30). 

− Salat – molitev  

Salat je glavna islamska molitev in je obvezna za vse pripadnike islamske vere. Je srce 

islama in je izjemno pomembna, saj ustvarja povezanost med vernikom in tremi vrhovnimi 

realnostmi verskega univerzuma: skupnostjo, prerokom in Bogom (Šterbenc 2005, 51). Z 

molitvijo postane odnos med vernikom in Bogom najbolj neposreden. Moliti se mora 
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petkrat na dan in v tem času se mora vernik obrniti proti Meki, da dobi občutek, da pripada 

skupnosti, in da ve, da so vsi obrnjeni proti istemu cilju. Z molitvijo se očistita duša in telo. 

V času molitve se recitirajo citati iz Korana; vsak musliman mora poznati vsaj nekaj citatov 

in pravilno uporabljati arabski jezik. Molitev, ki se opravi v džematu, skupnosti vernikov, 

je po izročilu odposlanca Mohameda vredna kar petindvajsetkrat več kot molitev, ki jo 

posameznik opravi sam, saj simbolizira enotnost, sodelovanje in solidarnost med ljudmi, 

ne glede na njihov socialni ali družbeni položaj (Pašić 2002, 31). 

− Zekat – miloščina  

Zekat pomeni dati del letnega prihodka v poseben sklad – ta sredstva uporabljajo za 

različne namene, kot so pomoč revnim, plačilo dolgov tistim, ki so se zadolžili iz kakšnega 

pobožnega namena, in gradnja verskih objektov. S tem dejanjem se očiščuje vernika in 

njegovo imetje. To je obveznost, ki jo narekuje institucija. Posameznik lahko uživa vse 

dobrine pod pogojem, da jih deloma vrne Alahu. To je dolžnost vsakega vernika, ki je 

telesno in duševno zdrav in ima minimalne prihodke (Pašić 2002, 35).  

− Saum – post 

Post pomeni vzdržnost od zore do mraka – muslimani v tem času ne smejo jesti, piti in 

imeti spolnih odnosov. Namen posta je, da vsak doživi občutek, kako je tistim, ki so lačni. 

V času posta se telo čisti, odpočije in pridobi novih moči. Post v mesecu ramadanu traja 30 

dni in je dolžnost odraslih, normalnih in zdravih muslimanov. Posta so opravičeni 

mladoletni otroci, nosečnice, bolni, potniki, vojaki in delavci, ki opravljajo težka fizična 

dela. V času ramadana se muslimani še bolj posvetijo duhovnemu življenju (Pašić 2002, 

31−32). 

− Hadž – romanje 

Romanje v Meko ali, natančneje, iti na Hadž, je vrhunec verskega prepričanja muslimana. 

Obvezno je za tiste vernike, ki jim to omogoča denarni položaj, oproščeni pa so ga duševno 

bolni, sužnji in ženske brez sorodnikov, ki bi jih spremljali (Pašić 2002, 36).  

Poleg omenjenih dolžnosti muslimani ne smejo uživati vina oziroma alkoholnih pijač, jesti 

svinjine, hazardirati, krasti, lagati in biti napadalni. Njihova dolžnost je, da se poročijo, saj 

zavračajo celibat, za katerega se smatra, da z njim zavračajo Alaha (Smrke 2000, 276). 

 Koran in hadisi 

Beseda Quran ali Koran izvira iz arabskega al-Qur´an, kar pomeni »recitiranje«. Obstaja le ena 

verzija Korana, ki ima še mnogo drugih imen (Seyyed 2007, 50). Koran je sveta knjiga islama, 

za katerega islamski avtorji trdijo, da je Alahova beseda in da je obstajal pred svetom in 

človeštvom. Njegova vsebina zajema vse, kar je Mohamed trdil, da mu je bilo razodeto od 

Alaha preko nadangela Gabrijela. Sestavljen je iz 114 poglavij oziroma sur. Začne se s prvim 

poglavjem (fatiha), ki je sestavljeno iz sedmih verzov. Drugo poglavje je najdaljše in obsega 

286 verzov. Naslednja poglavja si sledijo po dolžini do najkrajšega. Poglavja niso urejena po 
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kronološkem redu. V Koranu je 6236 verzov, v katerih je kar 2697-krat omenjen Alah. Koran 

je napisan v arabščini in so ga po nareku zapisovali Mohamedovi znanci, saj je bil sam 

nepismen. Do Korana se goji posebno spoštovanje tudi s tem, da nikoli ne sme biti na tleh in 

da se ga mnogo vernikov uči na pamet (Smrke 2000, 266−267). 

 

Slika 8: Koran 

Vir: Pixabay 2019. 

Kerševan in Svetlič (2003, 11) pravita, da se beseda »koran« v Koranu nanaša pravzaprav na 

štiri medsebojno povezane stvari:  

− je najprej Božja beseda sama; 

− je Božje razodevanje, sporočanje Božje besede Mohamedu; 

− je Mohamedovo javno recitiranje, oznanjanje sprejetega razodetja in  

− je končna celota vseh oznanjenih besedil, zapisanih v obliki knjige.  

Koran je obrazložitev vsega tistega, kar je bilo in kar se bo zgodilo. Vse dotedanje Božje knjige 

se niso ohranile v izvirniku in Koran je edina, ki je ostala nespremenjena. Razdelimo ga lahko 

na dve kategoriji poglavij – en del je nastal v Meki in drugi v Medini. Poglavja, ki so bila 

objavljena v Meki, govorijo o veri, sodnem dnevu, raju in peklu. Poglavja, ki so bila objavljena 

v Medini, govorijo o ureditvi odnosov med ljudmi, postavljajo zakone ter opisujejo ljudi Knjige. 

Vsako poglavje v Koranu se začne z bismillahir-rahmanir-rahhim, kar pomeni v imenu Alaha, 

Milostnega, Usmiljenega. Izjema je deveto poglavje (Pašić 2002, 40−41).  

Za muslimane ima Koran poseben pomen, saj ga v skladu z verovanjem, da je vir njegovih 

sporočil Bog, obravnavajo kot samo Božjo besedo na najvišji ravni. Koran je bil obravnavan 

kot prvi vir islamskega prava. Po smrti preroka je veljal za edini vir pravil, vendar se je skozi 

čas pokazalo, da ne more odgovoriti na vsa vprašanja. Skozi čas so zato pridobili status drugega 
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najpomembnejšega vira islamskega prava hadisi (suna) (Šterbenc 2005, 45–48). 

Hadisi (suna) je zbirka besedil, ki vsebujejo besede, dejanja in tiha odobravanja Mohameda. 

Hadisi se štejejo za zapis sune oziroma prakse Mohameda in njegovih tovarišev, ki jo velja 

posnemati. Iz hadisov se izpeljujejo pravne norme, imenovane šarija, prav tako tudi iz Korana. 

Sune so sestavljene iz dveh delov: prvi del zajema besedilo z opisom Mohamedovih dejanj in 

besed, drugi del pa vsebuje opis dejanj na osnovi verige avtoritet (Smrke 2000, 267). 

Muslimani upoštevajo pri recitiranju Korana točno določene zakonitosti, zato da ga opravijo na 

najboljši možen način. Sledi nekaj teh zakonitosti (Džaferović 2006, 84): 

− vsakodnevno morajo sprejemati in izvrševati zapovedi in prepovedi Korana;  

− čim večkrat morajo ponavljati Koran na pamet in ga recitirati; 

− razmišljati morajo o koranskih sporočilih; 

− pred učenjem Korana si je treba umiti zobe; 

− Koran je treba recitirati počasi in razločno; 

− Koran je treba citirati na glas, vendar tako, da ne motimo drugih.  

V Koranu so zapisana razodetja, ki jih je prejemal Mohamed. Vsa razodetja je ustno predal 

naprej, jih recitiral svojim spremljevalcem, ki so se jih naučili na pamet. Tako je ob prerokovi 

smrti nekaj muslimanov znalo razodeto besedilo na pamet. Koran je bil po prepričanju 

muslimanov v več delih napisan za časa Mohamedovega življenja ali kmalu po njegovi smrti 

(Šterbenc 2005, 38−41).  

Pravijo, da je Koran tista sveta prisotnost, ki določa vse vidike muslimanovega življenja, in 

izvir vsega, kar lahko verodostojno pojmujemo za islamsko (Seyyed 2007, 54−55). 

  Načela halal in haram 

Islamsko ali šeriatsko pravo deli dejanja na taka, ki so dovoljena in jih je zapovedal Bog – ta se 

imenujejo halal – in na prepovedana, ki se imenujejo haram. Vmes so priporočena neobvezna 

dejanja (mandub) in tista, ki so zaželena in niso izrecno prepovedana (makruh). V sredini so 

dejanja, za katera se mora človek odločiti po svoji lastni vesti, saj zanje ni točno določenih 

pravil (mubah). Da muslimani ohranijo svoj ugled in spoštovanje, morajo opravljati le dejanja, 

ki so dovoljena (Harcet 2012, 46). 

 Temelji islamske vere 

Temelji vere so del temeljev islama. Poznamo šest temeljev vere (Pašić 2002, 37−39): 

− Verovanje v enega Boga: prvi in najpomembnejši temelj vere je vera v enega Boga. Znotraj 

tega obstajajo tri principi: prvi pravi, da je samo Bog stvarnik in gospodar vsega, drugi 

pravi, da je samo Bog vreden oboževanja in tretji pravi, da samo njemu pripadajo imena 
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popolnosti. Vse, kar ne spada v ta koncept, ne more biti predmet oboževanja. Musliman ne 

more biti vernik, dokler ne veruje v to, da je edino Bog gospodar vsega in nihče drug, saj 

je samo on popoln. 

− Verovanje v meleke1: ta temelj pravi, da obstajajo duhovna in razumna bitja, ki jih je Bog 

ustvaril iz svetlobe. Ta bitja so mu popolnoma podrejena, ne grešijo, nimajo strasti ter 

opravljajo določene naloge, ki jim jih je določil Bog.  

− Verovanje v božje knjige: to so knjige, ki so bile objavljene določenim odposlancem. 

Nekatere so omenjene v Koranu (Stara zaveza, evangelij, psalmi). Te knjige so poslane 

samo določenim narodom, vendar je Koran poslan vsem ljudem (Pašić 2002, 37). Islam 

nikakor ni tako zelo oddaljen od krščanstva in poslovanje zahodnih podjetij v 

muslimanskem svetu ni nekaj nenavadnega niti z regijsko-kulturnega vidika. Obstaja 

sorodnost med islamom in krščanstvom. Izrazi »ljudje Knjige«, »imetniki svetih knjig« ali 

»ljudje, ki jim je bila prej dana Božja knjiga«, so se v islamski terminologiji uporabljali za 

označevanje kristjanov in tistih, ki so imeli svete knjige razodete pred Koranom (tora, 

psalmi in evangelij) (Šterbenc 2011, 96–97).  

− Verovanje v božje odposlance: ni znano, koliko je bilo odposlancev, a v Koranu jih je 

omenjenih petindvajset. Njihova primarna dolžnost je bila, da so opozarjali ljudi na vero v 

enega Boga, za kar bodo v zameno nagrajeni z dženetom (rajem).  

− Verovanje v sodni dan: verovanje v sodni dan je še ena skupna vez s krščanstvom. Nihče 

od muslimanov ne ve, kdaj točno bo sodni dan. Imajo samo informacijo, da bo v petek ob 

sončnem zahodu. Znanih je tudi nekaj predznakov sodnega dne, kot so na primer številni 

potresi, pojav lažnih poslancev, pomanjkanje znanja, čas se bo zelo hitro odvijal, število 

žensk se bo povečalo, število moških pa zmanjšalo, vedno več bo nasilja itd. Če se bo sonce 

pojavilo na zahodu, bo to zelo pomembna napoved sodnega dne.  

− Verovanje v usodo: zadnji temelj vere je verovanje v Božjo določitev vsega, kar se dogaja. 

Alah upravlja in odloča o vsem. Bog je določil, kaj je dobro in kaj slabo, človeku pa je dal 

sposobnost, da se odloči med enim ali drugim, za kar bo nagrajen z dženetom (rajem) ali 

kaznovan z džehenemom (peklom).  

 Vpliv islama na poslovno življenje 

Islam poudarja, da morajo muslimani slediti njegovim načelom – ne samo v zasebnem in 

družinskem življenju, ampak tudi v poslovnem svetu, kar pomeni, da se morajo pri poslovanju 

ravnati v skladu z načeli, ki jih določa Koran. Spodaj je naštetih nekaj načel, ki jih muslimani 

upoštevajo pri poslovanju (Hashim 2012): 

− zaupanje: je najpomembnejše načelo in prvi korak k vsem načinom poslovanja;  

− sredstva za pridobivanje lastnine (legitimen način zaslužka): pri poslovanju morajo 

privrženci islama znati razlikovati med zakonitim in nezakonitim virom dohodka, saj v 

 
1 Melek pomeni angel. 
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nasprotnem primeru lahko pride do diskriminacije; pri poslovanju nihče ne sme utrpeti 

škode, obe strani morata imeti koristi. Pri muslimanih so obresti popolnoma 

nesprejemljive;  

− razporeditev izdatkov; 

− zekat: pomeni, da morajo pripadniki islama del svojega dohodka nameniti revnim in da 

svojega zaslužka nimajo samo zase. Na tak način se bogastvo razdeli med vse ljudi. Zekat 

se pričakuje od tistih ljudi, ki imajo več sredstev in so jim vnaprej zagotovljena za obdobje 

do enega leta; 

− poštenost pri poslovanju: pri poslovanju je treba vzpostaviti zaupanje, ki se lahko izrazi na 

način, da prodajalec kupcu jasno pove prednosti in slabosti blaga, ki ga prodaja, ali storitve, 

ki jo opravlja. Islam zelo strogo obsoja vse goljufive posle, zato je takšno ravnanje strogo 

prepovedano;  

− humanost pri vzpostavljanju poslovnih stikov;  

− izpolnjevanje poslovnih obveznosti in  

− razumno ravnanje z osebjem oziroma delavci. 

 Položaj žensk v islamskem poslovnem življenju 

Za podrejen položaj žensk v islamskemu svetu je največji krivec prav vera. Syed (2008, 139, 

po Harcet 2012, 48) pravi, da moramo pri proučevanju ekonomskega položaja žensk upoštevati, 

da je ta odvisen od družbeno-kulturnega, verskega in ekonomskega konteksta (Harcet 2012, 

48). 

Koran zagovarja enakopravnost žensk in moških. Moški in ženska sta si različna, imata različni 

vlogi in obe sta pomembni. Vloga ženske je predvsem skrb za družino in vzgojo otrok, kar ne 

pomeni, da ženska ne sme delati. Ženskam ni prepovedano vključevanje v ekonomsko in 

politično življenje ter samostojno razpolaganje s svojim premoženjem, neodvisno od moškega 

(Seyyed 2007, 76−77). Po šeriatskem pravu velja, da celoten znesek, ki ga ženska zasluži z 

delom, vedno ostane njena last in z njim lahko razpolaga, kakor želi, moški pa mora s svojim 

zaslužkom skrbeti za celotno družino (Harcet 2012, 51). 

Velikokrat se pozabi, da je bila prav Mohamedova prva žena Hadidža samostojna in uspešna 

poslovna ženska, ki mu je zagotovila ekonomsko varnost (Harcet 2012, 49−50). 

Islam ima dvosmeren odnos z lokalnimi tradicijami in politiko, saj vpliva na oboje in je hkrati 

z njima pogojen. To je razlog, da se položaj, vloga žensk in njihovo udejstvovanje na področju 

zaposlovanja bistveno razlikujejo v različnih delih islamskega sveta (Harcet 2012, 48). 

V muslimanskem svetu je trenutno zaposlenih okoli 155 milijonov žensk. V zadnjem desetletju 

se delež zaposlenih žensk na islamskih trgih dela povečuje (Ortega 2018). 
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Ženske imajo v islamu tako splošne kot posebne pravice. Pri verskih zadolžitvah je ženska 

enaka moškemu, kar pomeni da mora opravljati petdnevno molitev, post in romanje ter dajati 

obvezno miloščino. Islamska vera ne prepoveduje ženskam, da bi delale, saj lahko sklepajo 

pogodbe, poslovne in finančne postopke v nakupu in prodaji. Imajo pravico do izobraževanja. 

Obstaja pa nekaj omejitev, kakšno delo lahko opravljajo, saj slednje ne sme biti v nasprotju z 

njihovim gospodinjskim delom v hiši. Delo, ki ga opravljajo, mora zaradi njihove zaščite 

potekati z ženskami, daleč od mešanja z moškimi in drenjanja z njimi. Obstajajo nekatera dela, 

ki niso primerna za ženske, npr. v težki industriji ali v vojski ter dela, v katerih je ponižana, še 

posebej umivanje (kopanje) moških in čiščenje ulic. Islamska zakonodaja se izogiba temu, da 

bi ženska opravljala taka dela (Ar-Rahman 2011, 93−96). 

Denarna samostojnost žensk ne vpliva le na njihovo osebno materialno stanje, zadovoljstvo in 

samopodobo, ampak ima velik vpliv na njihovo prepričanje o veri, politiki, vlogi in položaju v 

družbi. Zato je izredno pomembno, da se spodbuja in omogoča zaposlovanje žensk (Harcet 

2012, 52). 

 Islam v mednarodnem poslovanju  

Obstaja več kot petdeset muslimanskih držav, med katerimi so tako najbolj obljudene na svetu 

(Indonezija, Bangladeš, Pakistan) kakor manjše (Maldivi in Komori). Med njimi so tudi 

revnejše muslimanske države, npr. Mali in Bangladeš, in druge, obdarjene z velikim naravnim 

bogastvom, kot so Libija, Brunej, Turkmenistan in Savdska Arabija. Izpostavimo lahko 

Malezijo, ki je bogata zaradi svoje uspešne industrializacije. V muslimanskih državah je 

prisoten cel spekter družbenih, ekonomskih, ideoloških, institucionalnih in političnih oblik. 

Kljub vsem tem raznolikostim imajo skupen imenovalec – to je islam, ne samo kot vera, ampak 

tudi kot vir identitete in dejavnik v družbenih odnosih ter politiki (Nasr 1999, 549, po Šterbenc 

2011, 100). 

Preglednica 4: BDP na prebivalca in kupna moč v muslimanskih državah 

Države BDP na prebivalca 

/USD 

Kupna moč na 

prebivalca PPP 

/USD 

Indonezija 4451 11812 

Indija 2169 6754 

Pakistan 1186 4690 

Bangladeš 1288 4754 

Nigerija 2387 5136 

Egipt 3009 11763 

Iran  5922 12389 

Turčija 14999 28167 

Alžirija 4711 11350 

Irak  5591 10881 

Afganistan  572 2202 
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Države BDP na prebivalca 

/USD 

Kupna moč na 

prebivalca PPP 

/USD 

Jordanija 3248 9906 

Združeni arabski 

emirati  

41420 67119 

Malezija 12478 28351 

Savdska Arabija 20542 48996 

Kazahstan  11518 26351 

Kuvajt  32097 49846 

Libija 8122 15174 

Vir: Trading economics 2021. 

V preglednici 4 so podani podatki za nekatere muslimanske države. Preglednica ne zajema vseh 

muslimanskih držav. Podatki prikazujejo BDP in kupno moč na prebivalca. Glede na podatke 

imajo najvišji BDP na prebivalca in najvišjo kupno moč Združeni arabski emirati, najnižja pa 

Afganistan.  

Preglednica 5: Izvoz in uvoz blaga v muslimanskih državah  

Države Izvoz (v mrd USD) 

2019 

Uvoz (v mrd USD) 

2019 

Indonezija 167 171 

Indija 323  478 

Pakistan 23  50 

Bangladeš 31 (2015) 48 

Nigerija 53 47 

Egipt 30 78 

Iran  96 (2018) 41 

Turčija 180 210 

Alžirija 35* (2017) 46 

Irak  43* (2016)  ni podatka  

Afganistan  870 milijonov  8,56  

Jordanija 8,31 19,3 

Združeni arabski 

emirati  

389  288 

Malezija 238  204 

Savdska Arabija 251 144 

Kazahstan  57 38 

Libija  30* (2018) 13,4 

Kuvajt  64 33 

*Na voljo niso bili vsi podatki za leto 2019.  

Vir: TrendEconomy 2021. 

V preglednici 5 so zbrani podatki za nekatere muslimanske države. Preglednica prikazuje izvoz 

in uvoz blaga v določenih muslimanskih državah. Iz preglednice je razvidno, da imajo največji 

izvoz naslednje države: Združeni arabski emirati so izvozili največ nafte, naftnih plinov in 

drugih plinastih ogljikovodikov, oddajnikov, zlata, diamantov in motornih vozil. Indija je 



 

43 

izvozila največ naftnega olja, zdravil, diamantov, motornih vozil, delov za motorna vozila in 

neobdelanega aluminija. Malezija je v letu 2019 izvozila največ elektronskih integriranih vezij, 

naftnega olja, naftnih plinov, diod, tranzistorjev in podobnih polprevodniških naprav, 

palmovega olja, različnih strojev, oblačil in dodatkov za oblačila ter elektronskih naprav. 

Indonezija je izvozila največ premoga, palmovega olja, naftnih plinov, motornih vozil, zlata, 

izdelkov iz nerjavečega jekla, industrijskih maščobnih kislin. Savdska Arabija je v letu 2019 

izvozila največ mineralnih goriv, mineralnega olja, umetnih mas in izdelkov iz njih, organskih 

kemikalij, anorganskih kemikalij, organskih ali anorganskih spojin plemenitih kovin, redkih 

zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov, aluminija, mlečnih izdelkov, električnih strojev in 

opreme ter njihovih delov, snemalnikov zvoka, dragih in poldragih kamnov ter kovin 

(TrendEconomy 2021). 

Največ so uvozile naslednje države: Indija je uvozila največ naftnega olja, zlata, diamantov, 

elektronskih integriranih vezij, strojev za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovih delov, 

magnetnih ali optičnih čitalnikov, oddajnikov za radiotelefonijo ter električnih naprav. 

Združeni arabski emirati so uvozili največ naftnega olja, zlata, oddajnikov, elektronskih naprav, 

motornih vozil, diamantov in zdravil. Turčija je leta 2019 uvozila za 210 milijard dolarjev 

blaga, in sicer največ zlata, naftnega olja in olja, pridobljenega iz bituminoznih mineralov, 

odpadkov in ostankov železa, delov za motorna vozila, motornih vozil, premoga, različnih 

oddajnikov ter zdravil. Malezija je uvozila za 204 milijarde dolarjev blaga, in sicer največ 

elektronskih vezij, naftnega olja, različnih oddajnikov, elektronskih naprav, diod, tranzistorjev 

in podobnih polprevodniških naprav, premoga ter delov za motorna vozila. Indonezija je 

uvozila naftna olja, telekomunikacijske naprave, rezervne dele za motorna vozila, pšenico, 

mesnine in različne stroje (TrendEconomy 2021). 

Islam ima v mednarodnem poslovanju pomembno vlogo, saj je prav na območju 

muslimanskega sveta, Bližnjega vzhoda, nekaj največjih naftnih zalog na svetu. Energetske 

rezerve so najpomembnejši ekonomski dejavnik na Bližnjem vzhodu (Abdallah 2001, 19). Med 

muslimanskimi državami, ki imajo največjo zalogo nafte na svetu, so Savdska Arabija, Iran, 

Irak, Kuvajt, Združeni arabski emirati in Libija (Worldometer 2021). 

Muslimanski svet je v strukturnem svetu izrazita periferija, saj muslimanske države bolj ali 

manj izvažajo zgolj surovine (nafta in zemeljski plin), končne izdelke pa uvažajo. Države v 

razvoju, ki so jih zahodne sile prek kolonialnih osvajanj vključile v svetovni kapitalistični 

sistem, naj bi tvorile ekonomsko odvisno periferijo, ki naj bi bila podrejena dominantnemu 

zahodnemu jedru. Če ne bi bilo nafte, verjetno ne bi nastali Združeni arabski emirati, Katar, 

Bahrajn in celo Kuvajt, saj ne bi preživeli. Bližnji vzhod je v času kolonializma in imperializma 

postal periferija svetovnega kapitalističnega sistema. Bližnjevzhodne ekonomije so bile v 

svetovni kapitalistični sistem vključene kot del periferije, kar pomeni, da so v svetovni delitvi 

dela dobile vlogo izvoznika primarnih izdelkov ter uvoznika končnih (industrijskih) izdelkov 

in tehnologije. Postale so klasične odvisne ekonomije. V drugi polovici 20. stoletja so zahodna 
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naftna podjetja izgubila lastništvo nad naftnimi in plinskimi rezervami Bližnjega vzhoda, 

vendar je dejstvo, da so lokalne ekonomije zrasle okrog nafte in plina, zgotovilo nadaljevanje 

odvisnih ekonomskih odnosov med državami Bližnjega vzhoda in zunanjimi trgi, na katere prve 

nimajo vpliva (če cene nafte padejo, lahko izvoznice storijo zelo malo, da bi cene ponovno 

zrasle) (Šterbenc 2011, 147–148).  

 

Okolje nizkih cen nafte na svetovnem trgu pelje bližnjevzhodne države – proizvajalke nafte v 

propad, saj so njihova gospodarstva močno odvisna od proizvodnje in izvoza surove nafte 

(Kutlu in Kaya 2020). Pandemija covid-19 je pustila ogromen pečat na celotnem energetskem 

trgu. Trenutne razmere hromijo svetovno gospodarstvo, kar močno vpliva na gibanje cen nafte 

in posledično na pocenitev pogonskih goriv, ukrepi Savdske Arabije in Rusije pa so še 

poslabšali že tako težke tržne razmere. Zgodovinsko padanje cen, ki mu ni videti konca, ogroža 

stabilnost celotne naftne industrije. Kar nekaj časa bo potrebnega za okrevanje, vrnitev k 

vzdržnim cenam bo zahtevala okrevanje svetovnega gospodarstva, disciplinirano proizvodnjo 

držav OPEC2 in drugih večjih proizvajalcev (Edwards 2020). Arabske muslimanske države pa 

bodo morale v prihodnosti, udejanjati diverzifikacijo svojih monokulturnih ekonomij zaradi 

obstoječih nizkih cen nafte in verjetnosti, da bo cena nafte še nekaj časa ostala nizka. 

Izpostavili bomo eno pomembnejših članstev v mednarodni ekonomsko-politični grupaciji – to 

je članstvo v forumu G20, glavnem forumu za mednarodno ekonomsko, finančno in 

gospodarsko sodelovanje med članicami, v katere spada 19 držav in Evropska unija. Med 

članicami so: Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Nemčija, Francija, Indija, 

Indonezija, Italija, Japonska, Mehika, Rusija, Savdska Arabija, Južna Afrika, Južna Koreja, 

Turčija, Združeno kraljestvo in ZDA. Poleg omenjenih članic je ključno sodelovanje z drugimi 

mednarodnimi organizacijami – to so: Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Mednarodna 

organizacija dela in Svetovna trgovinska organizacija (Government of Canada 2021). Vsako 

leto se predsedstvo foruma izmenjuje med članicami G20. S 1. decembrom 2020 je predsedstvo 

foruma prevzela Italija (G20 2021; Evropska komisija 2018). 

Islam je religija, ki se vsako leto povečuje in bo v mednarodnem poslovanju z vsakim dnem 

pomembnejša. V preglednici 6 je prikazano število muslimanskih prebivalcev v desetih 

državah. Iz preglednice so razvidne spremembe, do katerih bo prišlo do leta 2060. Muslimani 

večinoma prevladujejo v državah, kjer prevladuje muslimanska vera. Do leta 2060 bo Indija 

prevladala nad Indonezijo in bo imela največ muslimanskega prebivalstva na svetu (Diamant 

2019).  

 

 

 
2 Mednarodno interesno združenje najpomembnejših izvoznic nafte. 
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Preglednica 6: Države z največjim številom muslimanskega prebivalstva od leta 2015 do 

2060 

Država 

 

Število muslimanov v 

letu 2015 

% muslimanskega 

prebivalstva v 2015 

% svetovnega 

muslimanskega 

prebivalstva v 2015 

Indonezija 219.960.00 87,1 12,6 

Indija 194.810.00 14,9 11,1 

Pakistan 184.000,000 96,4 10,5 

Bangladeš 144.020,000 90,6 8,2 

Nigerija 90.020,000 50,0 5,1 

Egipt 83.870,000 95,1 4,8 

Iran 77.650,000 99,5 4,4 

Turčija 75.460,000 98,0 4,3 

Alžirija 37.210,000 97,9 2,1 

Irak 36.200,00 99,0 2,1 

Država 

 

Število muslimanov v 

letu 2060 

% muslimanskega 

prebivalstva v 2060 

% svetovnega 

muslimanskega 

prebivalstva v 2060 

Indija 333.090,000 19,4 11,1 

Pakistan 283.650,000 96,5 9,5 

Nigerija 283.160,000 60,5 9,5 

Indonezija 253.450,000 86,1 8,5 

Bangladeš 181.800,000 91,9 8,1 

Egipt 124.380,000 96,6 4,2 

Irak 94.000,000 99,3 3,1 

Turčija 88.410,000 97,9 3,0 

Iran 82.980,000 99,7 2,8 

Afganistan 81.870,000 99,7 2,7 

Vir: Pew Research Center 2015. 

Glede na raziskave Pew Research Centra (2015) se bo delež muslimanskega prebivalstva večal, 

lahko bi se podvojil. Število muslimanov stalno narašča in bo v prihodnjih desetletjih še naprej 

naraščalo. Do leta 2050 se bo delež muslimanskega prebivalstva v Evropi več kot podvojil 

(Hackett 2017).  

Raziskave Pew Research Centra (2015) kažejo, da bo na svetu vse več muslimanskega 

prebivalstva, kar bo vplivalo na to, da bo vedno več podjetij, v katerih bo prevladoval islam kot 

uradna religija. V državah, kjer prevladuje islam, si prizadevajo za dobro mednarodno 

poslovanje. Islamska kultura posluje v skladu s sveto knjigo Koranom, kjer so določena pravila, 

ki se jih morajo držati podjetja pri svojem poslovanju. Koran jih usmerja, kako naj poslujejo in 

zapoveduje, kaj lahko in česa ne smejo početi pri poslovanju (Harcet 2012, 46–47).  
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 POSLOVANJE SLOVENIJE S TRGI ISLAMSKEGA SVETA 

Zaradi majhnosti Slovenije je zanjo mednarodno poslovanje bistvenega pomena, saj sta 

vključevanje v mednarodne tokove in visok delež izvoza in uvoza BDP predpogoja za razvoj, 

konkurenčnost in nenazadnje za gospodarsko preživetje. Razvoj Slovenije je odvisen od 

vključevanja v mednarodno poslovanje. V Slovenijo z uvozom prihajajo blago in storitve, ki 

jih država sama ne more proizvajati oziroma nima dovolj naravnih virov za njihovo 

proizvodnjo. Zelo pomembna so neposredna tuja vlaganja, ki vplivajo na slovenska podjetja 

kot na prejemnike tujega kapitala s povečanjem njihove produktivnosti in konkurenčnosti, 

posredno pa na konkurenčnost celotnega gospodarstva države. Prav tuja vlaganja za slovenska 

podjetja neposredno predstavljajo najvišjo obliko nastopanja na tujih trgih, saj jim omogočajo 

dolgoročne poslovne odnose, učinkovit nadzorni delež in povečanje konkurenčnosti na tujih 

trgih. Tako kot država, se morajo tudi podjetja pravočasno odzvati na spremembe, ki se 

dogajajo v mednarodnem okolju in se jim prilagoditi (Šenk Ileršič 2013, 40).  

 Način vstopa in delovanje na islamskih trgih  

Pred vstopom na tuje trge moramo najprej izbrati tistega, ki najbolj ustreza našim namenom, 

kar ni enostavna naloga. Za prodor na želeni tuji trg oziroma njegovo osvojitev potrebujemo 

približno tri do štiri leta. V tem času podjetje doseže izvozne količine in vrednosti, ki 

omogočajo donosnost izvoznega posla na izbranem trgu. Ne glede na to, na kateri trg se 

usmerimo, ga moramo pred tem dodobra raziskati in proučiti njegove značilnosti (Dubrovski 

2013, 203).  

Pri raziskavi trga se moramo osredotočiti na kulturne razlike in njegove posebnosti. V Savdski 

Arabiji mora imeti podjetje lokalnega direktorja in ga tujec ne more voditi sam. V muslimanskih 

državah temelji poslovanje na zaupanju, vendar si večina tujcev za nemoten prehod na trg 

omisli lokalnega partnerja (to je običajno npr. v Turčiji). V Izraelu se poslov ne sklepa ob 

sobotah, nedeljah in praznikih. Ko začnemo poslovati s tujino, se je treba zavedati, da podjetniki 

najprej »prodajajo« sebe kot osebo, nato državo, iz katere prihajajo, in šele na koncu svoje 

izdelke in storitve. Kulturno okolje na tujem trgu, v katerega vstopamo, ne določa samo načina 

poslovanja v tej državi oziroma tega, kakšne odločitve mora sprejemati podjetnik, temveč tudi, 

kakšen odnos imajo lokalna podjetja do tujih podjetij (Bratanič 2018). 

V poslovnem odnosu je izredno pomembno obnašanje, še zlasti prvi stik oziroma prvo poslovno 

srečanje (SPIRIT Slovenija 2019). Bećirovič (2001, 115) pravi, da morajo podjetja, ki niso 

islamska, pred vstopom na islamske trge upoštevati naslednje dejavnike:  

− oseba, ki predstavlja podjetje, ki bo vstopilo na islamski trg, mora dobro poznati njihovo 

mentaliteto, običaje in navade ter se seznaniti s temelji islamskega prava;  

− priporočljivo je na trg nastopiti in vstopiti z agentom, ki je že dobro seznanjen z načinom 

dela in različnimi situacijami;  
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− odsvetuje se odpiranje lastnih predstavništev;  

− priporočljivo je obiskovanje delegacij islamskega in neislamskega podjetja;  

− treba je čim bolj komunicirati o vsesplošnih temah, saj se s tem odstranijo vse morebitne 

ovire in se šele potem preide na sklepanje poslov.  

Muslimani zagovarjajo poslovanje, ki mora biti v skladu z načeli islama, ki so zapisana v 

Koranu in hadisih. Muslimanom je zelo pomembno, da ločujejo med zakonitimi in 

nezakonitimi posli, kot jih deli islamsko pravo. Pri svojem delu morajo upoštevati nekatera 

merila, kot so pravičnost in ravnovesje ter zaupanje in dobronamernost. Merili pravičnosti in 

ravnovesja vključujeta pravičnost do vseh in narekujeta, da mora vsak dobiti tisto, kar mu 

pripada. Premoženje je le sredstvo, s katerim človek upraviči Božje zaupanje. V poslovnem 

svetu to pomeni, da so menedžerji odgovorni za varovanje naložb delničarjev, zaposleni pa so 

odgovorni podjetju. Kot primer lahko navedemo, da morajo trgovci o svojih izdelkih govoriti 

resnico in potrošniku razkriti lastnosti, kakovost in vse druge pomembne specifikacije nekega 

izdelka. V muslimanskem svetu morajo delo opravljati z ljubeznijo do Boga in z zavestjo, da 

Bog vidi njihova dela, čeprav nadrejenega ni zraven. Delovni odnosi morajo v islamu temeljiti 

na pravilnem načinu sprejemanja odločitev, ki vključuje doseganje ravnovesja in pravičnosti, 

ter na spoštovanju razmerij moči. Slednje zajema spoštovanje hierarhije v družbi in v poslovnih 

odnosih (Harcet 2012, 46−47). 

 Izvoz in uvoz blaga na islamske trge  

Slovenija opravi večino mednarodne menjave s trgom Evropske unije, torej v domačem 

oziroma notranjem tržnem prostoru, kjer so pravila poslovanja enotna za celoten carinski 

gospodarski prostor (Ruzzier in Kesič 2011, 38).  

 

Slika 9: Sestava izvoza po državah, Slovenija 2019 

Vir: SURS 2020. 

Po objavljenih podatkih za leto 2019 je Slovenija največ izvozila v države Evropske unije. 
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Največji izvoz je imela v Nemčijo, sledijo ji Italija, Hrvaška, Avstrija, Švica in Francija (SURS 

2020).  

 

Slika 10: Sestava uvoza po državah, Slovenija 2019 

Vir: SURS 2020. 

Pri uvozu blaga so prav tako prevladovale države Evropske unije (SURS 2020).  

Na osnovi podatkov, ki so dostopni na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije 

(SURS 2020), so v preglednici 7 izpostavljene nekatere muslimanske države. Med njimi je 

Slovenija v letu 2019 največ izvozila v Bosno in Hercegovino, sledijo ji Turčija, Kosovo, 

Alžirija, Egipt, Združeni arabski emirati, Kazahstan, Albanija in Iran.  

Preglednica 7: Izvoz in uvoz blaga v muslimanske države v 1000 EUR 

 Izvoz Uvoz 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Albanija 47.458 43.795 51.302 5.645 3.714 7.610 

Alžirija 49.675 99.950 88.155 4.642 1.793 2.200 

Iran 54.165 58.020 48.935 4.774 11.430 2.478 

Združeni  

arabski 

emirati 

79.250 81.890 55.550 4.090 3.227 5.994 

Bosna in 

Hercegovina 

732.481 782.588 788.948 517.574 500.268 541.006 

Kazahstan 76.231 52.640 85.650 29.872 16.932 19.021 

Egipt 42.261 51.023 81.314 47.257 112.639 69.424 

Turčija 290.133 272.164 303.235 567.849 624.476 900.884 

Kosovo 101.289 103.316 123.869 1.193 1.481 2.510 

Vir: SURS 2020. 

Med državami, v katere izvaža in uvaža Slovenija, ni veliko muslimanskih držav. Največ 

blagovne menjave opravimo s Turčijo in Bosno in Hercegovino. V slednjo izvozimo največ 

vozil in njihovih rezervnih delov, nato jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave, 
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električne stroje in opremo, farmacevtske proizvode, mineralna goriva in olja ter plastične mase 

in kavčuk. Uvozimo veliko električnih strojev in njihove opreme, aparatov za snemanje, 

jedrskih reaktorjev, kotlov, strojev, izdelkov kemične industrije, aluminija in aluminijastih 

izdelkov, pohištva, posteljnine, montažnih zgradb, lesa in lesnih izdelkov. Izpostaviti moramo 

Turčijo, ki je med vsemi omenjenimi državami naša največja uvoznica blaga. Iz nje uvozimo 

največ vozil, rezervnih delov, mineralnih goriv in olj, jedrskih rektorjev, strojev, kotlov, tudi 

farmacevtske izdelke. V Turčijo izvozimo največ električnih strojev in opreme, aparatov za 

snemanje, jedrskih reaktorjev, strojev, mehanskih naprav, usnjenih izdelkov, papirja in kartona, 

vozil in kavčuka (SURS 2020). 

Kot že omenjeno, opravi Slovenija večino svojega poslovanja z Evropsko unijo. Predvsem je 

slovensko gospodarstvo izvozne narave in odvisno od razmer na evropskem trgu. V prihodnje 

bo treba okrepiti vlaganje v razvoj gospodarstva in krepiti položaj na trgih izven Evropske unije. 

Za Slovenijo predstavljajo velik izziv države Bližnjega vzhoda, Afrike in južne Azije, s katerimi 

želimo okrepiti sodelovanje. Države Bližnjega vzhoda imajo velik potencial in slovensko 

gospodarstvo cilja tudi nanje (MGRT 2021). Slovenija želi v prihodnosti povečati blagovno 

menjavo s Kazahstanom, saj je ta trenutno izjemno majhna – največji delež blagovne menjave 

predstavljajo farmacevtski izdelki, živila ter izdelki iz železa in jekla (Miković 2019). Za 

slovenska podjetja predstavlja veliko priložnosti tudi azerbajdžanski trg; Slovenija stremi 

predvsem k povečanju svojega izvoza v to državo in povečanju obsega azerbajdžanskih vlaganj 

v Slovenijo (SPIRIT Slovenija 2013a). Ena izmed pomembnejših gospodarskih partneric za 

Slovenijo je Turčija, s katero že sedaj opravimo največ blagovne menjave (preglednica 7). V 

zadnjih letih naraščata izvoz in uvoz v Turčijo, ki slovenskim podjetjem predstavlja izjemno 

pomembnega poslovnega partnerja (SPIRIT Slovenija 2013b).  

Slovenska podjetja, ki si želijo podreti na tuje trge v muslimanske države, se lahko obrnejo na 

diplomatsko-konzularna predstavništva. Republika Slovenija ima v tujini uveljavljeno mrežo 

diplomatskih predstavništev in konzulatov. Številna predstavništva v tujini imajo ekonomske 

svetovalce, ki pomagajo slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Slovenija ima 

diplomatsko-konzularna predstavništva v naslednjih muslimanskih državah: Združeni arabski 

emirati (Abu Dabi), Turčija (Ankara), Egipt (Kairo), Kosovo (Priština), Bosna in Hercegovina 

(Sarajevo), Iran (Teheran), Albanija (Tirana) (MGRT 2021). V prihodnosti se načrtuje odprtje 

predstavništva tudi v Maroku (STA 2017).  
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 EMPIRIČNI DEL − RAZISKAVA O POZNAVANJU ISLAMSKE KULTURE V 

SLOVENSKIH PODJETJIH, KI MEDNARODNO POSLUJEJO  

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli lastno raziskavo s pomočjo intervjujev o 

poznavanju islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki mednarodno poslujejo. Intervjuje smo 

opravili z vnaprej izbranimi intervjuvanci. 

 Predstavitev vzorca raziskave 

V drugem delu magistrske naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja. Prvi 

intervju smo opravili z gospodom Samirjem Amarinom na sedežu Generalnega konzulata 

Hašemitske kraljevine Jordanije. Intervju smo opravili 27. 2. 2020. Intervjuvancu smo postavili 

vnaprej določena vprašanja. 19. 6. 2020 smo opravili drugi intervju, in sicer z gospodom 

Gašperjem Črepinškom, ki je zaposlen v podjetju X in se ukvarja s poslovnim svetovanjem na 

trgih, kjer je islam uradna religija. Tretji intervju smo opravili 3. 8. 2020 z gospo Dubravko 

Smoljanić Cvijić, ki je zaposlena v turistični agenciji.  

V okviru raziskovalnih vprašanj, ki smo si jih zastavili na začetku pisanja magistrske naloge, 

nas je zanimalo predvsem, kakšne so značilnosti islamske kulture, kako v slovenskih podjetjih 

poznajo islamsko kulturo ter kakšni so strahovi in predsodki ljudi, povezani z islamsko kulturo. 

Osredotočili smo se na zadana raziskovalna vprašanja. 

 Raziskava o poznavanju islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki poslujejo 

mednarodno 

Empirični del magistrske naloge vsebuje lastno raziskavo v obliki polstrukturiranih intervjujev. 

V raziskovalnem delu smo pripravili dve obliki vprašanj za intervjuje. Vprašanja so priložena 

na koncu magistrske naloge v prilogi 1 in prilogi 2. Prvi tip vprašanj smo zastavili gospodu 

Amarinu, drugi tip vprašanj pa gospodu Črepinšku in gospe Smoljanić Cvijić. S pomočjo 

intervjujev smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Gospoda Samirja Amarina (intervju, 27. februar 2020) smo vprašali, katere značilnosti islamske 

kulture bi izpostavil. Odgovoril je, da ne bi izpostavil nobenih posebnih značilnosti, razen te, 

da imajo muslimani prepoved pitja alkohola. Imajo pa veliko različnih običajev in navad, ki jih 

je treba spoštovati.  

Nadaljevali smo z vprašanjem, kako dobro je poznavanje islamske kulture v slovenskih 

podjetjih. Gospod Amarin nam je odgovoril, da poznavanje kulture v arabskem svetu ni 

potrebno, zato podjetja, ki poslovno sodelujejo z arabskim svetom, ne potrebujejo posebnega 

znanja o kulturi, preden začnejo s poslovanjem. Zanimalo nas je, ali ima poznavanje islamske 

kulture pozitiven ali negativen vpliv na poslovanje s slovenskimi podjetji. Poudaril je, da 
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predvsem v Jordaniji in arabskem svetu poznavanje kulture nima vpliva. 

Na vprašanje, ali imajo lahko slovenska podjetja zaradi nepoznavanja islamske kulture težave 

pri poslovanju s trgi, kjer je islam uradna religija, nam je g. Amarin odgovoril, da podjetja ne 

bi smela imeti težav, saj po njegovem mnenju poslovanje in vera nista povezana. 

Osredotočili smo se na poslovanje z muslimanskimi državami in na to, kako se pripraviti nanj. 

Zanimalo nas je, ali je sam proces poslovanja drugačen od običajne mednarodne poslovne 

prakse. G. Amarin je na vprašanje odgovoril, da poslovanje v Jordaniji in arabskih državah ni 

nič drugačno od našega načina poslovanja in da posebne priprave zanj niso potrebne. Paziti je 

treba pri rokovanju, saj ga lahko ženske velikokrat odklonijo in roko položijo na prsi v pozdrav, 

sploh v času menstruacije, saj naj bi bile v tem obdobju nečiste in se takrat ne rokujejo. Vprašali 

smo, kako pristopiti k islamskim trgom, ali je dobro imeti agenta (krajevnega svetovalca), ki je 

seznanjen z načinom dela in lahko pomaga pri poslovanju. Dejal nam je, da to ni potrebno, vsaj 

na jordanskem trgu ne, če pa kdo potrebuje kakršno koli pomoč v primeru poslovanja z 

Jordanijo, se lahko obrne nanj. 

Glede na to, da islamska kultura zagovarja poslovanje, ki mora biti v skladu z načeli islama in 

Korana, nas je zanimalo, katere omejitve določa in kako to vpliva na poslovanje slovenskih 

podjetij. G. Amarin je odgovoril za Jordanijo, in sicer, da vera nima nobene povezave s 

poslovanjem pri njih. Prav tako lahko ženske normalno poslujejo in nimajo nobenih omejitev. 

Včasih so bile omejene s tem, da niso smele same potovati in so potrebovale dovoljenje 

moškega, a danes ni več tako.  

Nadaljevali smo z vprašanjem, kako potekajo pogajanja in sestanki slovenskih podjetij z 

islamskimi partnerji. G. Amarin nam je obrazložil, da poslovanje z islamskim svetom ni skoraj 

nič drugačno kot poslovanje v Sloveniji. So zelo prijazen narod, pripravljeni poslovati in znajo 

zaupati. S komunikacijo ne bi smelo biti težav, saj je angleščina drugi najbolj govorjen jezik v 

Jordaniji. Zlasti za Arabce je značilno, da se znajo zelo dobro pogajati za ceno. Predvsem na 

način, da najprej postavijo višjo ceno, potem pa se pogajajo za nižjo. To je značilno predvsem 

za države, kot so Egipt, Maroko in Tunizija. Se pravi, da mora biti nasprotna stran dobro 

pripravljena za finančni del poslovanja, saj se glede cene vedno pogajajo. Jordanski poslovneži 

so zelo gostoljubni.  

Zanimalo nas je, kakšne so ovire za slovenska podjetja, ko želijo vstopiti na trge, kjer je islam 

uradna religija, in na kaj morajo biti pozorna. G. Amarin nam je odgovoril, da ovir za vstop na 

jordanske in arabske trge ni, ne glede na to pa morajo biti pozorni na njihove običaje in navade.  

Vprašali smo ga, kako ocenjuje gospodarsko poslovanje slovenskih podjetij z Jordanijo. 

Odgovor g. Amarina se je glasil: »Zelo slabo, saj izjemno malo podjetij posluje z jordanskimi 

trgi. Zelo malo je izmenjave blaga med Slovenijo in Jordanijo.« 
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Nadaljevali smo z vprašanjem, kaj slovenska podjetja delajo dobro in kaj slabše pri poslovanju 

s trgi, kjer je islam uradna religija. G. Amarin je dejal, da ne bi izpostavil nič posebnega, ker 

meni, da religija in gospodarstvo nimata nič skupnega, saj religija nima vpliva na poslovanje.  

Zanimalo nas je, kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz 

nerazumevanja in nepoznavanja islama. G. Amarin nam je odgovoril, da je treba vedeti, da ima 

vsaka država svoje običaje. Zelo zanimiva navada oziroma običaj v Jordaniji in arabskih 

državah je, da se moški z moškimi in ženske z ženskami držijo za roke, kar pri njih izraža 

toplino prijateljstva. Pri nas take ljudi zaznamujejo z opazkami. Prav tako se v javnosti ne 

poljubljajo. Imajo zelo zanimivo navado, da nas v primeru, ko potrebujemo pomoč in nam jo 

neznanec ponudi, ta najprej povabi k sebi domov na kavo, kosilo, večerjo ali kaj podobnega. 

To je njihov način gostoljubja, pri nas bi bilo to nekaj nenormalnega. Ko jih pri njih nekdo 

vpraša, koliko je ura, ga v zahvalo povabijo na kavo.  

G. Amarina smo vprašali še za nasvet slovenskim podjetjem glede izboljšanja sodelovanja s 

trgi, kjer je islam uradna religija. Zanimalo nas je, kako vidi bodoč razvoj slovenskih podjetij s 

temi trgi in katere ukrepe predlaga. Obrazložil nam je, da si želi, da bi slovenska podjetja bolje 

izkoristila jordanski trg in še bolj sodelovala z islamskimi trgi. Dejal, da naj se ne bojijo vstopa 

na tuje trge. Jordanija je država, ki po vsem svetu izvaža zdravila in zlato. Je država s prijetnim 

podnebjem in prijaznimi temperaturami skozi vse leto, zato pridelajo ogromno sadja in 

zelenjave. Podjetja, ki želijo sodelovati z jordanskimi trgi, lahko dobijo finančno pomoč. V 

arabskem svetu je veliko denarja, ampak je sodelovanje s Slovenijo v tem trenutku na nizki 

ravni. 

Za konec smo ga vprašali, koliko slovenskih podjetij že posluje s trgi, kjer je islam uradna 

religija. G. Amarin je odgovoril, da Slovenija zelo malo posluje z Jordanijo kot tudi drugimi 

arabskimi državami. Razloga za tako majhno poslovanje ne pozna, a je bilo v času Jugoslavije 

poslovanja z arabskimi državami bistveno več kot danes in želi si, da bi se obseg poslovanja v 

prihodnosti povečal. 

Sledil je drugi intervju, ki smo ga opravili z g. Gašperjem Črepinškom (intervju, 19. junij 2020), 

ki je zaposlen v podjetju X in se ukvarja s poslovnim svetovanjem. Gospoda Črepinška smo 

najprej vprašali, zakaj se je odločil za sodelovanje s trgom, kjer je islam uradna religija. 

Odgovoril nam je, da ga je v Abu Dabi poslalo njegovo podjetje. Nadaljevali smo z vprašanjem, 

kako dobro je bil seznanjen z islamsko kulturo, preden je začel poslovati s trgom, kjer je islam 

uradna religija. Dejal je, da je bil z islamsko kulturo slabo seznanjen, kar je ugotovil šele, ko je 

prispel tja, prav tako je imel o njej veliko stereotipov.  

Zanimalo nas je, kako so se v njegovem podjetju pripravljali na poslovanje s trgom, kjer je 

islam uradna religija; ali je bil sam proces poslovanja drugačen, kot pri nas, in kako je potekal. 

G. Črepinšek nam je odgovoril, da je, preden se je odpravil v tujino, govoril s sodelavci, ki so 

tam delali v preteklosti. Tamkajšnji proces poslovanja je drugačen, veliko bolj je treba 
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upoštevati počutje ljudi. Velikokrat se zgodi, da imajo Emiratčani občutek, da imajo prav, tudi 

ko nimajo, a jim tega ne moremo neposredno povedati. Zato so pri delu zelo pomembne mehke 

veščine, predvsem način prepričevanja in upravljanja strank (angl. client management), je 

pojasnil. 

Ker smo predhodno postavili vprašanje o pripravah na poslovanje, smo vprašali še, kako 

pristopiti k trgom, kjer je islam uradna religija, ali je dobro imeti agenta (krajevnega 

svetovalca), ki je seznanjen z načinom dela in lahko pomaga pri poslovanju. G. Črepinšek je 

dejal, da posebnega svetovalca niso imeli, a so jim zelo pomagale predhodne izkušnje 

sodelavcev. Če teh ni, je svetoval, da podjetje poišče nekoga, ki je že bil tam, in se z njim 

predhodno pogovori, ali poišče krajevnega agenta ali svetovalca.  

Zanimalo nas je, katere značilnosti islamske kulture bi izpostavil. G. Črepinšek je izpostavil, 

da je močno vzpostavljena hierarhija, da ljudje težko sprejmejo neposrednost, stisk roke je 

mehak (ne čvrst kot v Evropi), potrebno je spoštovanje njihovega časa za molitev. Vprašali smo 

ga, kakšne zahteve ima islamska kultura pri poslovanju. Odgovoril je, da posebnih zahtev ni, 

vendar je pomembno, da smo spoštljivi in damo ljudem občutek, da smo tam za njih in zato, da 

skupaj naredimo nekaj dobrega (zelo pomembno je, da imajo občutek, da so uslišani in 

vključeni v pogovor). 

Vprašali smo, kako potekajo pogajanja oziroma sestanki. G. Črepinšek nam je odgovoril, da so 

sestanki običajno dolgi, veliko je menedžiranja nasprotne strani, ljudje po navadi zamujajo na 

sestanke in lahko se celo zgodi, da na sestanek ni osebe, ki ga je sklicala. Prav tako jim ni tuje, 

da se v času sestankovanja oglašajo na telefonske klice ali predčasno zapustijo sestanek. V 

povezavi s prejšnjim vprašanjem glede sestankov nas je zanimalo, če nanje prihajajo točno. 

Odgovoril je, da niso točni in velikokrat zamujajo.  

Glede na to, da islamska kultura zagovarja poslovanje, ki mora biti v skladu z načeli islama, 

nas je zanimalo, kako to vpliva na poslovanje njihovega podjetja in drugih slovenskih podjetij, 

ki poslujejo s trgi, kjer je islam uradna religija. G. Črepinšek je odgovoril, da pri poslovanju ni 

opazil posebnosti, ki bi izhajale iz verskih določil in bi neposredno vplivale na poslovanje. 

Nadaljevali smo z vprašanjem o načinu poslovanja; zanimalo nas je, kako poteka sklepanje 

posla, ali ga sklenejo v kratkem času ali potrebujejo za odločitev dalj časa. Po izkušnjah 

g. Črepinška vsi sestanki trajajo dalj časa, ker je treba vključiti vse prisotne v zadostni meri in 

ker potrebujejo kar nekaj časa, da se odločijo glede poslov.  

Kot smo že ugotovili, ima islamska kultura določene specifike. Na vprašanje, kako vplivajo na 

poslovanje verske zapovedi, ki jih določa Koran in jih morajo izpolnjevati vsi pripadniki 

islamske vere, kot so npr. post, molitev in prepoved uživanja alkohola, nam je g. Črepinšek 

odgovoril, da se držijo zapovedi, ki jih določa Koran, vendar pazijo, da njihovo spoštovanje 

zapovedi ni moteče za posel. V ZAE lahko pijejo alkohol, vendar ga iz spoštovanja ne pijejo 

pred svojimi poslovnimi partnerji. Zelo spoštujejo drugačnost in razumejo, da za nekatere ljudi 
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ne veljajo enaka pravila kot zanje. 

Zanimalo nas je, katere značilnosti islamske kulture bi izpostavil kot posebne. G. Črepinšek je 

povedal, da v ZAE izredno spoštujejo zahodno družbo in ljudi ter se do njih obnašajo spoštljivo. 

Kakšnih posebnosti zaradi islama ni zaznal in meni, da smo si ljudje v osnovi zelo podobni. 

Nadaljevali smo z vprašanjem, kako vpliva poznavanje islamske kulture na poslovanje 

slovenskih podjetij s pozitivnega in negativnega vidika. Odgovor g. Črepinška se je glasil, da 

je dobro, da se s kulturo spoznamo pred začetkom poslovanja. Po njegovih izkušnjah so 

tamkajšnji ljudje izredno prijazni, tako da je najpomembneje to, da smo radovedni in pokažemo 

zanimanje za njihovo kulturo ter način življenja, je povedal. 

Odgovor g. Črepinška na vprašanje, kako dobro so slovenska podjetja seznanjena z 

značilnostmi islamske kulture, je bil sledeč: »Težko odgovorim za slovenska podjetja, lahko pa 

izhajam iz sebe in svojih bližnjih in povem, da sem imel, preden sem odšel delat na Bližnji 

vzhod, popolnoma napačno mišljenje in pričakovanja ter zelo slabo znanje o islamski kulturi.« 

Zanimalo nas je, ali lahko pride do nesporazumov pri poslovanju, če podjetniki ne poznajo 

dobro islamske kulture. Odgovor g. Črepinška se je glasil: »Lahko pride tudi do neprijetnih 

situacij. Če se na napako odzoveš ponižno, razumejo, da si prišel iz tujine in da ne moreš vedeti 

vsega in te potem prijazno podučijo.« 

Vprašali smo ga še, kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz 

nerazumevanja in nepoznavanja islama. G. Črepinšek nam je odgovoril, da so najpogostejši 

predsodki, da so ljudje radikalni in da ženske nimajo nobenih pravic. V resnici so (vsaj v ZAE) 

njihove ženske izredno cenjene in v podjetjih, s katerimi je delal, zasedajo zelo visoke položaje, 

je pojasnil.  

Za konec smo ga vprašali, kaj svetuje slovenskim podjetjem za izboljšanje poslovanja s trgi, 

kjer je islam uradna religija. G. Črepinšek nam je odgovoril: »Da si dovolite biti radovedni in 

vstopate na te trge brez kakršnih koli predsodkov. Poslušajte ljudi in poskušajte razumeti, zakaj 

razmišljajo na svoj način.« 

Tretji intervju smo opravili z gospo Dubravko Smoljanić Cvijić (intervju, 3. avgust 2020), ki je 

zaposlena v turistični agenciji v podjetju Happy Tours – Družina Krumpak d.o.o. Intervju smo 

začeli z vprašanjem, zakaj se je odločila za sodelovanje s trgom, kjer je islam uradna religija. 

Odgovorila nam je, da zaradi potreb in pričakovanj njihovih partnerjev, ki načeloma izhajajo iz 

Azije ali drugih čezmorskih tržišč in jih geopolitično zanima celotna regija. 

Nadaljevali smo z vprašanjem, kako dobro je bila seznanjena z islamsko kulturo pred 

poslovanjem s tem trgom. Ga. Smoljanić Cvijić nam je odgovorila, da je bila z njo seznanjena 

precej dobro. 
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Na vprašanja, kako so se pripravljali na poslovanje s trgom, kjer je islam uradna religija, ali je 

sam proces poslovanja drugačen, kot pri nas, ter kako ta poteka, je ga. Smoljanić Cvijić 

odgovorila, da je bila že pred poslovanjem s trgi, kjer je islam uradna religija, seznanjena z 

njihovim načinom poslovanja – predvsem s poslovanjem bosanskih oziroma sarajevskih 

hotelov in ostalih dobaviteljev, katerih navade se v večini ne razlikujejo od ostalih balkanskih 

tržišč. Z Bližnjim vzhodom so sodelovali tako, da so jim bili v pomoč sodelavci, ki govorijo 

arabsko in poznajo njihovo poslovno prakso.  

Zanimalo nas je, kako pristopajo k trgom, kjer je islam uradna religija, in ali je dobro imeti 

agenta (krajevnega svetovalca), ki je seznanjen z načinom dela ter lahko pomaga pri poslovanju. 

Odgovor ge. Smoljanić Cvijić se je glasil, da imajo v svojih vrstah »lokalce«, ki izhajajo iz 

arabske države ali govorijo arabski jezik. 

Vprašali smo jo še, katere značilnosti islamske kulture bi izpostavila. Ga. Smoljanić Cvijić je 

odgovorila: »Danes se poslovna etika globalizira in je malo tistih, ki so vztrajali v 

mednarodnem poslovnem svetu pri protokolih, značilnih za njihovo ozemlje. Po navadi smo 

bili dogovorjeni tako, da so poslovna srečanja potekala na relaciji Slovenija–Srednji vzhod in 

bila izključno v moški zasedbi, prav tako so se obiski organizirali le za moške sodelavce. 

Poslovanje je bilo odvisno tudi od opravljanja funkcije in v kolikor je bilo treba, sem se 

udeleževala sestankov samo, če so bili ti organizirani pri nas. Kadar smo poslovali z bosanskimi 

partnerji, te prakse niso veljale, saj so večino poslovnih partnerjev predstavljale ženske.« 

Glede na to, da je islamska kultura bolj specifična, nas je zanimalo, ali ima kakšne posebne 

zahteve za poslovanje. Ga. Smoljanić Cvijić nam je obrazložila, da imajo kar nekaj zahtev. Zelo 

pomembna sta odzivnost pri poslovanju in nenehno prilaganje potrebam poslovnih partnerjev. 

Pri poslovanju so zahtevni in zelo težko popustijo pri spremembah pri ceni, ne glede na to, kako 

bi spremembe vplivale na ovrednotenje celotnega paketa. 

Ker smo predhodno spraševali o zahtevah islamske kulture pri poslovanju, smo gospo 

Dubravko vprašali še, kako vpliva na poslovanje njihovega podjetja in drugih slovenskih 

podjetij to, da islamska kultura zagovarja poslovanje, ki mora biti v skladu z načeli islama. Ga. 

Smoljanić Cvijić je odgovorila: »Prav velikega vpliva nima, jim pa veliko pomeni, da se 

spomnite njihovih praznikov, da se jim vošči in podari kakšna malenkost, kar tudi vrnejo z 

enako pozornostjo, ko je treba kakšno zadevo 'spregledati' ali odobriti.«  

Naslednje vprašanje se je nanašalo na potek pogajanj in sestanke s partnerji, ki delujejo na trgu, 

kjer je islam uradna religija. Zanimalo nas je, ali so ti bolj ali enako zahtevni kot tisti z 

izraelskimi ali azijskimi partnerji, na primer korejskimi, in kako se držijo točnosti pri pogajanjih 

in sestankih. »Zelo je težko posploševati – odvisno od odnosa, ki je že zgrajen ali od 

pomembnosti prvega vtisa. Prišlo je tudi že do tega, da so zamujali na sestanek brez 

konkretnega opravičila ali argumenta,« je bil odgovor ge. Smoljanić Cvijić. 
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Ker smo že predhodno spraševali o poslovanju in sestankih, smo sogovornico vprašali, na 

kakšen način poslujejo in kako poteka sklepanje posla; ali ga sklenejo v kratkem času ali za 

odločitev potrebujejo dalj časa. Ga. Smoljanić Cvijić nam je odgovorila, da je odvisno od 

situacije, včasih hitro, ampak je proces sklepanja poslov v večini primerov daljši. 

Vprašali smo še, kako določene verske zapovedi, ki jih določa Koran in jih morajo izpolnjevati 

vsi pripadniki islamske vere (npr. post, molitev, prepoved uživanja alkohola) vplivajo na 

poslovanje. Ga. Smoljanić Cvijić je odgovorila, da se jim je treba prilagoditi in upoštevati 

(razumeti) njihove navade in »zakonitosti«. »Če želiš skleniti ali pridobiti posel, se jim moraš 

prilagoditi,« je dejala. 

Sogovornico smo vprašali, katere značilnosti islamske kulture se kažejo kot posebne oziroma 

katere bi izpostavila. Odgovor ge. Smoljanić Cvijić se je glasil: »Zaupanje in razumevanje, 

stremenje k poštenosti in potrpežljivosti. Čeprav je potrpežljivost do nas vse manj izpostavljena 

pri partnerjih, ampak bolj pričakovana od nas; in zanesljivost – če se krovni dogovor sklene, se 

ga spoštuje.« 

Odgovor ge. Smoljanić Cvijić na vprašanje, kako vpliva poznavanje islamske kulture na 

poslovanje slovenskih podjetij s pozitivnega in negativnega vidika, se je glasil: »Gledano s 

pozitivnega vidika, pridobiš zaupanje in dolgoročne partnerje, lahko tudi prijatelje. V kolikor 

izkažeš zanimanje za njihovo kulturo in do določene meje poznavanje islamske kulture, 

poznavanje kakšne arabske besede, poznavanje zgodovine razvoja islama. Definitivno ni veliko 

presenečenj, če se pripraviš na pričakovanja skozi islamske kulturološke filtre. Arabski trgi so 

in bodo predstavljali še pomembnejši delež v načrtovanju razvoja marsikatere dejavnosti (ne 

samo turizma) zaradi svojih visokih vlaganj v tehnologijo, splošnega know-howa, 

izobraževanja in medicine. Skozi različna podjetja, s katerimi smo sodelovali, smo dojeli, da se 

ne počutijo dobrodošli kot vlagatelji, ker se jim skozi določene obrazce obnašanja dodeli 

nezaupnica, kar ni spodbudno za današnji razvoj sodelovanja. Dogajalo se je tudi to, da so bila 

pričakovanja popolnoma prilagojena poslovnim partnerjem in njihovim pogojem sodelovanja. 

To za nas ni bilo sprejemljivo že zaradi neetičnosti, ker so določene razsežnosti prilagojene 

njihovim praksam, kar se lahko zaznamuje kot negativno pri pospeševanju poslovanja. Splošno 

(ne)zavedanje slovenskih podjetij, da je poslovanje z Bližnjim vzhodom tvegano prav zaradi 

nerazumevanja kulture ali dojemanja skozi stereotipe, ki se občasno pokažejo kot upravičeni.« 

Zanimalo nas je, kako dobro so slovenska podjetja seznanjena z značilnostmi islamske kulture. 

Ga. Smoljanić Cvijić je odgovorila, da iz lastnih izkušenj precej slabo, »razen če nimaš med 

svojimi vrstami predstavnika islamske skupnosti ali naravnega, domačega govorca.«  

Vprašali smo jo, ali lahko pride do nesporazumov pri poslovanju, če podjetniki ne poznajo 

dobro islamske kulture. Ga. Smoljanić Cvijić nam je odgovorila, da je to odvisno od vsakega 

trga posebej in od posameznikov, ki jih srečujemo na poslovni poti, ampak vedno je »petdeset 

odstotkov uspeha,« je dejala. 
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Zanimalo nas je, kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz 

nerazumevanja in nepoznavanja islama. Odgovor ge. Smoljanić Cvijić se je glasil, da morajo 

zaradi določenih praks, na primer posta, prilagoditi svoj delovnik, saj arabski svet bolj deluje 

ponoči, ko je vnos kalorij dovoljen. Omenila je tudi strahove in predsodke v povezavi s 

šovinističnim odnosom do žensk, s tem, da se morajo ženske podrediti in trikrat bolj dokazovati 

glede na sposobnosti in dodeljeno zaupanje ter da zaradi kodeksa oblačenja zavračajo svoja 

moralna načela, svobodo in enakopravnost. 

Za konec smo jo vprašali, kaj svetuje slovenskim podjetjem za izboljšanje sodelovanja s trgi, 

kjer je islam uradna religija. »Definitivno predstavnika, ki je ne glede na kulturološko 

navezanost na muslimanske države predan slovenskemu podjetju. Vložiti v njegov razvoj in 

dati pomen prizanašanju k uresničitvi skupnega cilja,« je odgovorila ga. Smoljanić Cvijić. 

 Analiza rezultatov raziskovanja 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo z izvedbo 

polstrukturiranega intervjuja s tremi predstavniki iz različni strok. Gospod Samir Amarin je 

predstavnik jordanske ambasade, gospod Gašper Črepinšek je zaposlen v podjetju X, ki se 

ukvarja s poslovnim svetovanjem in sodeluje s trgi, kjer je islam uradna religija, in z gospo 

Dubrovko Smoljanić Cvijič, ki je zaposlena v turistični agenciji. Za namen raziskave smo si 

zastavili raziskovalna vprašanja.  

Na osnovi podatkov, do katerih smo prišli s pomočjo kvalitativne raziskave z izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev, smo ugotovili, da je pomembno poznati značilnosti islamske 

kulture in da v nekaterih državah vera in poslovanje nista povezana (npr. v Jordaniji, ki ni 

versko obremenjena država). Vendar je vsaka država popolnoma drugačna in niti za dve ne 

moremo trditi, da imata enaka pravila in običaje. Rezultati raziskave kažejo, da so podjetja 

uspešnejša pri poslovanju, če so predhodno vsaj malo seznanjena z islamsko kulturo. Naše 

raziskovalne ugotovitve so pokazale, da so tudi na drugi strani, kjer prevladuje islamska kultura, 

poslovni partnerji razumevajoči in spoštujejo to, da je nekdo prišel iz države z drugačno kulturo.  

 Ugotovitve raziskovanja in odgovori na raziskovalna vprašanja  

S pomočjo intervjujev smo želeli odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki smo si 

jih zadali na začetku magistrske naloge. Ta vprašanja so sledeča: katere so značilnosti islamske 

kulture, kakšno vlogo in vpliv ima islamska kultura na poslovanje slovenskih podjetij, kakšni 

so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz nerazumevanja in nepoznavanja 

islama, kakšno je poznavanje islamske kulture v slovenskih podjetjih in kako slovenska 

podjetja, ki mednarodno poslujejo, pristopajo k poznavanju islamske kulture. S pomočjo 

intervjujev smo prišli do različnih odgovorov in ugotovili, da ima vsak od intervjuvancev 

drugačne izkušnje z islamsko kulturo.  
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Ugotovitve raziskave kažejo, da je kar nekaj značilnosti islamske kulture, ki jih lahko 

izpostavimo. Predvsem to, da imajo muslimani prepoved uživanja alkohola. Zelo pomemben 

jim je čas, ki ga namenijo molitvi, kar je treba spoštovati. Zapovedano jim je, da molitev 

opravljajo petkrat dnevno v določenem časovnem intervalu. V času molitev se ne organizira 

sestankov in srečanj. Veliko jim pomeni, da se spomnimo njihovih praznikov, jim voščimo in 

ob tem podarimo kakšno malenkost. Imajo zelo močno vzpostavljeno hierarhijo. Vendar pa 

obstajajo razlike med državami, kjer prevladuje islamska kultura. V Abu Dabiju je stisk rok ob 

rokovanju občutno mehkejši in ne tako čvrst kot v Evropi. V Jordaniji ženske lahko odklonijo 

rokovanje in si roko v pozdrav položijo na prsi. Vsaka kultura ima drugačen vpliv na podjetja.  

Islamska kultura vpliva na poslovanje tako, da se je treba prilagoditi njihovim običajem. V času 

molitve se ne organizirajo sestanki; izbrati je treba ure, ki jim ustrezajo. V času posta je treba 

prilagoditi delavnik.  

Podjetja se zavedajo, da lahko strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture povzročijo 

neprijetne situacije. Islamska kultura je zelo specifična in večina teh predsodkov izhaja prav iz 

nerazumevanja in nepoznavanja islama. Veliko ljudi misli, da so pripadniki islama radikalni in 

da ženske nimajo nobenih pravic, vendar ni povsod enako. Vsaka država ima svoje posebnosti; 

na primer v ZAE so ženske izredno cenjene in v podjetjih zasedajo zelo visoke položaje. Prav 

tako so v Jordaniji ženske danes zaposlene na visokih položajih. Podjetja pri poslovanju z 

arabskimi državami ne bi smela imeti težav, saj poznavanje kulture ni tako pomembno, vsaj pri 

poslovanju z Jordanijo, in ne vpliva na poslovanje, niti pozitivno niti negativno. V Jordaniji 

imajo nekaj zanimivih običajev, ki jih ljudje, ki jih ne poznajo, obsojajo in si jih razlagajo 

popolnoma napačno, zato prihaja do strahu in predsodkov. Zelo zanimiva navada oziroma 

običaj v Jordaniji in arabskih državah je, da se moški z moškim in ženska z žensko držita za 

roke, kar pri njih izraža toplino prijateljstva. Ko so to naredili pri nas, so jih zaznamovali z 

opazkami »geji« in podobno. Prav tako se v javnosti ne poljubljajo, tako kot je to običajno v 

naši kulturi. V njihovi navadi je tudi, da jih v primeru, ko potrebujejo pomoč in jim jo nudi 

popoln neznanec, ta najprej povabi k sebi domov na kosilo, večerjo, kavo ali kaj podobnega. 

Pri nas bi večina ljudi pomislila, da nas želi neznanec okrasti ali izkoristiti, pri njih pa je to 

način izražanja gostoljubnosti. V naši kulturi bi se to zdelo popolnoma neprimerno. Že ko jih 

nekdo vpraša, koliko je ura, ga oni npr. povabijo na kavo; takega običaja pri nas ni. Zaradi 

določenih običajev, kot je na primer post, se moramo prilagoditi njihovemu delovniku. V 

nekaterih državah se morajo ženske podrediti in se trikrat bolj dokazovati. Paziti morajo na 

kodeks oblačenja.  

Vstopanje na nove tuje trge pomeni tudi spoznavanje nove kulture. Slovenska podjetja imajo 

premalo znanja o islamski kulturi. V nekaterih državah to ni težava, npr. v Jordaniji, kjer 

poznavanje kulture ni tako pomembno pred vstopom na njihov trg. Za arabske države velja, da 

vera in poslovanje nista povezana, zato nimamo težav pri poslovanju, če nismo seznanjeni z 

njihovo kulturo. Koristno je, če vsaj malo poznamo kulturo in pokažemo zanimanje zanjo. 
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Slovenska podjetja, ki mednarodno poslujejo s trgi, kjer prevladuje islamska kultura, ne 

potrebujejo veliko priprav, saj poslovanje (npr. v arabskih državah) ni bistveno drugačno kot 

pri nas in posebne priprave nanj niso potrebne. Paziti je treba na nekaj njihovih navad ali 

značilnosti pri rokovanju: v arabskih državah ženske velikokrat odklonijo rokovanje in roko 

položijo na prsi v pozdrav, sploh v času menstruacije, saj se v tistem obdobju naj ne bi rokovale. 

V nekaterih primerih, ko je vstop na muslimanske trge težji, je priporočljivo zaprositi za pomoč 

krajevnega agenta, ki dobro pozna trg in lahko pomaga pri spoznavanju njihove kulture in 

načina poslovanja. To je odvisno od države do države, saj ni povsod potrebna pomoč krajevnega 

svetovalca.  

Od vsakega podjetja je odvisno, kako dobro pozna islamsko kulturo in njeno poznavanje se 

med podjetji razlikuje. Nekatera podjetja imajo več znanja, druga manj, nekatera pa se z 

islamsko kulturo sploh še niso srečala. V pomoč pri spoznavanju kulture so jim lahko sodelavci 

ali prijatelji, ki so v preteklosti že poslovali s podjetji z islamsko kulturo in imajo na tem 

področju že nekaj izkušenj. Če nimamo možnosti pridobiti informacij od sodelavcev, je 

priporočljivo, da poiščemo nasvet pri nekom, ki je že bil na teh trgih in jih dobro pozna. Druga 

možnost je, da na trgu, na katerega vstopamo, poiščemo agenta, ki nam pomaga pri vpeljevanju 

v posel. Pozorni moramo biti na telesno govorico ljudi; v ZAE je na primer treba upoštevati 

počutje ljudi. Velikokrat mislijo, da imajo prav, tudi ko nimajo, a ni dopustno, da se jim to 

neposredno pove. Pri poslovanju z njimi so pomembne mehke veščine, predvsem način 

prepričevanja in upravljanja strank.  

 Predlogi za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno prakso 

Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, da se podjetja premalo zavedajo pomembnosti poznavanja 

islamske kulture. Muslimanske države se med seboj razlikujejo, zato jih ne moremo enako 

obravnavati. Poslovanje nikjer ne poteka na enak način; ta je lahko zelo podoben. Ne obstaja 

pravilnik, po katerem se ravnati, ni zapisanih pravil, ki bi veljala za vse države in bi se jih morali 

držati pri poslovanju. Islamska kultura ima svoje značilnosti, navade, običaje, ki jih je treba 

spoštovati.  

Vsa podjetja niso dovolj dobro seznanjena z islamsko kulturo. Nekatera se na trg odpravijo 

popolnoma brez znanja o tej kulturi, druga pa o njej predhodno pridobijo informacije od drugih, 

ki so že bili tam ali tam že delajo. Podjetjem priporočamo, da v primeru, da tuje kulture ne 

poznajo, najamejo zunanjega svetovalca, ki jih bo usmerjal, jim pomagal pri poslovanju in 

spoznavanju kulture. Zaradi nenehnih sprememb, s katerimi se srečujemo na trgu, bo zunanji 

svetovalec podjetjem v veliko pomoč. Prav tako menimo, da bi morala podjetja svoje zaposlene 

dodatno izobraževati o islamski kulturi. Z izobraževanjem zaposlenih bi bili pri poslovanju še 

učinkovitejši in uspešnejši. To bi zagotovo prispevalo k ugledu podjetja, saj bi znanje o islamski 

kulturi pozitivno vplivalo na poslovne partnerje.  
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Menimo, da je poznavanje kulture ključno za poslovanje na islamskih trgih. Pri poslovanju se 

jim moramo prilagajati in lažje je, če vemo, kako se odzvati v določeni situaciji (npr. v času 

posta, molitve). Prav tako predlagamo podjetjem, da opravijo natančnejšo raziskavo trga, na 

katerega vstopajo, in se seznanijo s kulturnimi posebnostmi držav, s katerimi bodo sodelovali. 

Predlagamo, da vzpostavijo stik z agentom oziroma posrednikom na tujem trgu, ki jim bo v 

veliko pomoč.  

Kljub danim predlogom je priporočljivo, da podjetje ohrani obstoječo poslovno prakso in 

dejavnosti, ki so se zanj dotlej izkazale za uspešne. Za ustvarjanje dobrih poslovnih odnosov s 

poslovnimi partnerji je treba vložiti svoj čas v raziskovanje in izobraževanje o islamski ali kateri 

koli drugi kulturi. Predvsem je treba spoštovati njihove navade, kulturo in vero.  

Predlagamo nadaljevanje raziskave na tem področju, in sicer tako, da bi vanjo vključili večje 

število slovenskih podjetij. Raziskava se lahko osredotoči na vlogo žensk v mednarodnem 

poslovanju v državah, kjer prevladuje islamska kultura.  

 Prispevek magistrske naloge k stroki  

Izvedena raziskava poznavanja islamske kulture v slovenskih podjetjih, ki mednarodno 

poslujejo, in pridobljeni rezultati raziskovanja, so bili najpomembnejši prispevek magistrske 

naloge k stroki na področju mednarodnega poslovanja.  
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 SKLEP 

Glavni namen magistrske naloge je bil raziskati poznavanje islamske kulture v slovenskih 

podjetjih, ki mednarodno poslujejo. Tema proučevanja je zelo široka. Na kratko smo raziskali 

in proučili področje kulture, globalizacije, mednarodnega poslovanja in islamsko kulturo.  

V mednarodnem poslovanju je kultura vse pomembnejša, zato lahko trdimo, da sta kultura in 

mednarodno poslovanje neločljiva. Kultura ima močan vpliv na mednarodno poslovanje in 

poznavanje tuje kulture hkrati močno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Vsekakor je 

poznavanje kulture, načina poslovanja, navad in običajev velika konkurenčna prednost vsakega 

podjetja, ki vstopa na mednarodne trge. Ugotovili smo, da je kultura priučena in zajema različne 

elemente, kot so družbene organizacije in ustanove, vrednote in norme, religija, jezik, vzgojni 

in izobraževalni sistem, umetnost in estetika, materialna kultura in življenjski pogoji.  

Ko se podjetje odloči, da se bo podalo na tuji trg, je soočanje s tujo kulturo neizogibno. Vsaka 

kultura je drugačna in ima svoje značilnosti, ki jih mora podjetje spoštovati. Kulturne razlike 

se nenehno pojavljajo in niti dve kulturi nista enaki. Pomembno je, da podjetje pred vstopom 

na tuji trg seznani svoje zaposlene s kulturo svojih poslovnih partnerjev in jih izobrazi o njej, 

tako da spoznajo njene značilnosti, navade, običaje in jezik. Zavedati se je treba, da ni samo 

kultura tista, ki je lahko drugačna; vsaka država ima svoje značilnosti, pravila in kodeks 

poslovanja, ki jih je treba upoštevati.  

V magistrski nalogi smo raziskali islamsko kulturo in njen vpliv na poslovanje slovenskih 

podjetij. Islam je vera, ki se najhitreje širi in njeni pripadniki predstavljajo drugo največjo 

versko skupnost v Evropi. Pripadniki islamske kulture se od drugih precej razlikujejo po načinu 

življenja in poslovanja. Islamska kultura temelji na petih stebrih islama. Privrženci islama se 

ravnajo po svoji sveti knjigi, ki se imenuje Koran, ki je obenem pravni kodeks in vir islamskega 

prava. Pri poslovanju se morajo ravnati v skladu z načeli islama, ki jih določajo Koran, halal in 

haram; slednja opredeljujeta, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano.  

V raziskovalnem delu naloge smo proučili, kako dobro slovenska podjetja poznajo islamsko 

kulturo. Podjetja so lahko uspešna, ko dobro poznajo nasprotno stran; ne samo trg, ampak tudi 

kulturo, saj se s tem lahko izognejo marsikateri neprijetni situaciji in napakam pri poslovanju. 

Veliko ljudi jemlje poznavanje kulture kot samoumevno, kar je podlaga za oblikovanje 

različnih stereotipov. Strah in predsodki do islamske kulture izvirajo iz nepoznavanja islama. 

Islamsko kulturo je treba razumeti in se vanjo poglobiti. Podjetja se še vedno premalo zavedajo, 

kaj jim lahko doprinese poznavanje tujih kultur. Podjetja spoznavajo kulturo tako, da pridobijo 

informacije od drugih partnerjev, najamejo zunanjega sodelavca ali krajevnega agenta.  

Iz izvedene raziskave smo ugotovili, da je poslovanje slovenskih podjetij z muslimanskimi 

državami, relativno šibko. Tudi poznavanje islamske kulture je relativno slabo, saj je premalo 

priprav pred začetkom poslovanja, sklepanja poslov ali dogovarjanja o poslovnih transakcijah.  
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Danes so na voljo številne možnosti za proučevanje kulture in ni nujno, da izobraževanje poteka 

znotraj organizacije. Posamezniki se lahko samoizobražujejo, saj je na voljo veliko raziskav in 

podatkov. Izobraževanje zaposlenih lahko pomaga podjetju, da se izogne nesoglasjem in 

težavam pri poslovanju na islamskih trgih. Podjetja, ki so dobro pripravljena, imajo večjo 

možnost za uspeh pri poslovanju. Če bomo islam bolje razumeli, bo poslovanje lažje in manj 

bo strahu in predsodkov, ki izhajajo iz njegovega nepoznavanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervju z g. Samirjem Amarinom 

Priloga 2 Vprašanja za intervju za turistično agencijo in podjetje X 

 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z G. SAMIRJEM AMARINOM 

 

1. Katere značilnosti islamske kulture bi vi izpostavili? 

2. Kako dobro poznajo islamsko kulturo v slovenskih podjetjih? 

3. Kako poznavanje islamske kulture vpliva na poslovanje s slovenskimi podjetji, pozitivno, 

negativno? 

4. Ali imajo lahko slovenska podjetja zaradi nepoznavanja islamske kulture težave pri 

poslovanju s trgi, kjer je islam uradna religija? 

5. Kako se pripraviti na poslovanje z islamskim svetom, ali je sam proces poslovanja 

drugačen od običajne mednarodne prakse, kako poteka? 

6. Kako pristopiti k islamskim trgom, ali je dobro imeti agenta (krajevnega svetovalca), ki je 

seznanjen z načinom dela ter lahko pomaga pri poslovanju in podjetja lažje usmerja?  

7. Islamska kultura zagovarja poslovanje, ki mora biti v skladu z načeli islama in Korana, 

kako to vpliva na poslovanje slovenskih podjetij? 

8. Kakšne posebne zahteve predvideva in zahteva islamska kultura v poslovanju? 

9. Ker je islamska kultura bolj specifična ter ima določene omejitve, ki jih določa Koran, 

katere so te in kako vplivajo na poslovanje?  

10. Kako potekajo pogajanja/sestanki slovenskih podjetij z islamsko kulturo?  

11. Kakšne so ovire za slovenska podjetja, ko želijo vstopiti na trge, kjer je islam uradna 

religija, na kaj morajo biti pozorni? 

12. Kako ocenjujete gospodarsko poslovanje slovenskih podjetij z Jordanijo? 

13. Kaj bi izpostavili, da slovenska podjetja delajo dobro in kaj slabše pri poslovanju s trgi, 

kjer je islam uradna religija? 

14. Kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz nerazumevanja in 

nepoznavanja islama?  

15. Kaj bi vi svetovali slovenskim podjetjem za še boljše sodelovanje s trgi, kjer je islam 

uradna religija? 

16. Kako vidite bodoči razvoj slovenskih podjetij s trgi, kjer je islam uradna kultura in katere 

ukrepe predlagate?  

17. Koliko slovenskih podjetij že posluje s trgi, kjer je islam uradna religija? 

 





Priloga 2 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU ZA TURISTIČNO AGENCIJO IN PODJETJE X 

 

1. Zakaj ste se odločili za sodelovanje s trgom, kjer je islam uradna religija? 

2. Kako dobro ste bili seznanjeni z islamsko kulturo, preden ste začeli poslovati s trgom, kjer 

je islam uradna religija? 

3. Kako ste se pripravljali na poslovanje s trgom, kjer je islam uradna religija, ali je sam 

proces poslovanja drugačen, kot pri nas, kako poteka? 

4. Kako pristopiti k trgom, kjer je islam uradna religija, ali je dobro imeti agenta (krajevnega 

svetovalca), ki je seznanjen z načinom dela in ki lahko pomaga pri poslovanju?  

5. Katere značilnosti islamske kulture bi vi izpostavili? 

6. Kakšne zahteve ima islamska kultura za poslovanje? 

7. Kako poteka pogajanje/sestanek s trgom, kjer je islam uradna religija? 

8. Islamska kultura zagovarja poslovanje, ki mora biti v skladu z načeli islama, kako to vpliva 

na poslovanje vašega podjetja in tudi drugih slovenskih podjetij, ki poslujejo s trgi, kjer je 

islam uradna religija? 

9. Ali se pri poslovanju, pogajanjih in sestankih držijo točnosti? 

10. Na kakšen način poslujejo? Kako poteka sklepanje posla, ali na hitro sklenejo posel ali 

traja dalj časa, da se odločijo? 

11. Islamska kultura ima določene verske zapovedi, ki jih določa Koran ter jih morajo 

izpolnjevati vsi pripadniki islamske vere (npr. post, molitev, prepoved alkohola), kako to 

vpliva na poslovanje? 

12. Katere značilnosti islamske kulture se kažejo kot posebne oziroma bi jih vi izpostavili? 

13. Kako poznavanje islamske kulture vpliva na poslovanje slovenskih podjetij s pozitivnega 

in negativnega vidika? 

14. Kako dobro so slovenska podjetja seznanjena z značilnostmi islamske kulture? 

15. Ali lahko pride do nesporazumov pri poslovanju, če podjetniki ne poznajo dobro islamske 

kulture? 

16. Kakšni so strahovi in predsodki ljudi do islamske kulture, ki izvirajo iz nerazumevanja in 

nepoznavanja islama?  

17. Kaj bi vi svetovali slovenskim podjetjem za še boljše sodelovanje s trgi, kjer je islam 

uradna religija? 


