
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT

DIPLOMSKA NALOGA

MAŠA SELIŠKAR 

KOPER, 2015

M
A

Š
A

 S
E

L
IŠ

K
A

R
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 D

IP
L

O
M

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
5





UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

Diplomska naloga

VPLIV KULTURE NA STRATEGIJO 

INTERNACIONALIZACIJE PROJEKTNEGA 

PODJETJA

Maša Seliškar

Koper, 2015 





III

POVZETEK

povezanosti z globalizacijo se izvajajo aktivnosti mednarodnega poslovanja, ki se vedno bolj 

razvija in intenzivira. Na

nas je zanimal vpliv kulturnih razlik na strategijo 

ategijo 

internacionalizacije izbranega projektnega podjetja Eho. Ugotovili smo, da je kulturna 

oj in poslovno 

globalizacija, mednarodno poslovanje, kultura, podjetje Eho,

internacionalizacija.

SUMMARY

Globalization is a process which takes place at global level and includes various activities. In 

a close connection to globalization activities of international business are ongoing,

increasingly evolving and intensifying. There are several activities which take place in global 

markets and are also connecting different cultures of the world. In our bachelor thesis we 

were interested in how cultural differences influence on business strategy of selected 

company. In the frame of this research we are examining the impact of cultural differences on 

internationalization strategy of selected project company Eho. We came to a conclusion that 

cultural awareness is extremely important for successful business on international markets. 

On the basis of our findings, we have defined recommendations for further development and 

business practice of our research company.

Keywords: globalization, international business, culture, company Eho, internationalization.
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1 UVOD

Svet se vedno bolj povezuje, meje so vsako leto bolj zabrisane, pred nami se razprostira 

men. Sploh se ne 

tako na internetu kupimo izdelek iz drugega konca sveta, trgovec kupi iz sosednje države, ta 

iz sosednje države iz daljne države, in tako smo nezavedno vpleteni v mednarodno 

ju bistveno lažje uspejo na mednarodnih 

trgih. V kolikor neka gesta pri nas velja za dobronamerno, je lahko v tuji državi obravnavana 

Za podjetnike na mednarodnih trgih je bistvenega pomena 

poznavanje kulturnih razlik, ker jim i trg.

dnarodnem poslovanju in 

kulturi zanima predvsem vpliv kulture na strategijo internacionalizacije podjetja Eho. Ker 

podjetje Eho 

raziskovanje kulturnega vpliva.

1.1

Globalizacija nas spremlja že nekaj desetletij. Predstavljamo si jo kot nekakšno globalno 

združevanje sveta, je torej nekakšna povezava ljudi in procesov. Je izkušnja vsakdanjega 

Globalizacija pomeni ubijanje razdalje med državami, religijami in celinami (Beck 2003, 39). 

ki se dogaja na nadnacionalni in transkontinentalni osnovi. Pravi tudi, da skozi zgodovino 

i bistveno vplivajo na lokalne skupnosti in njihovo 

življenje. 

Jelovac in Rek (2010, 7) trdita, da o globalizaciji lahko govorimo, ko se aktivnosti ne odvijajo 

zgolj na nacionalni, ampak globalni ravni. Ob enem menita, da vse, kar se dogaja na eni strani 

na drugi strani in obratno. Hkrati poudarjata, da je za globalizacijo 

i

Dubrovski (2013, 39) opisuje globalizacijo v poslovnem smislu, kot stanje mednarodnih 

trgovinskih, i, da se skozi svoje aktivnosti v

znanja, informacij in kapitala. Po njegovem mnenju vse to tvori globalni trg, a še vedno z 

nekaj lokalnimi posebnostmi.
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globalizaciji, menimo, da je pomembno poudariti, da je ta tesno povezana z 

internacionalizacijo in mednarodnim poslovanjem. Lahko bi rekli, da je mednarodno 

mednarodnem poslovanju lahko govorimo 

takrat, ko se aktivnosti odvijajo v vsaj dveh državah sveta. Bistvo mednarodnega poslovanja 

je zadovoljstvo potrošnikov, podjetij in držav po celem svetu. Pravita, da gre za celovit razvoj 

na mednarodni ravni in izredno širok kompleksen pojem. 

Gre torej za aktivnosti in transakcije, ki

na mednarodni ravni, kot so investicij

zahtevnih procesov, ki so tesno povezani s poznavanjem kulturnih, jezikovnih in drugih 

razlik. Govorimo o pov

težo. Svetovni tržni prostor ima zahtevne potrošnike, ki

,

kar pomeni,

2008, 6).

, da beseda kultura izvira iz 

je zemlje, negovanje in gojenje,

hkrati pa tudi spoštovanje, oplemenitenje in izobraženost. Sama beseda kultura naj bi v 

prenesenem pomenu pomenila gospodarski, moraln a skozi 

njegovo ustvarjalnost ter

Pojem kultura ima izreden obseg, ki ga je težko opredeliti z nekaj besedami. 

pa govorimo o vseh materialnih in duhovnih vrednotah, normah, pravilih, razlagah itd. Kako 

in kaj mislimo, presojamo, delujemo in bivamo, vse to nas kulturno opredeljuje in izhaja iz 

komunicirati. K uspešnosti poslovanja na mednarodni ravni pripomore razumevanje 

sogovornikove kulture, saj dobro sporazumevanje prinese boljše rezultate.



3

Mednarodno poslovanje se torej odvija v konte v diplomski 

nalogi dali poudarek temu

globalizaciji, mednarodnem poslovanju in kulturi, zanimal predvsem vpliv kulture na 

strategijo internacionalizacije izbranega podjetja Eho, ki deluje v projektni dejavnosti. Ker 

raziskovanje kulturnega vpliva na strategijo internacionalizacije izbranega podjetja.

Naše osrednje raziskovalno vprašanje je tako naslednje: Kakšen vpliv ima kultura na izbiro 

strategije mednarodnega poslovanja podjetja Eho, d. o. o.?

Na podlagi p zasnovali globinski intervju, ki smo ga opravili 

z direktorjem in prodajnim inženirjem podjetja. V okviru intervjuja smo spoznali podjetje in 

njegove poslovne strategijo mednarodnega poslovanja 

podjetja in vpliva kulture na poslovanje ter v nadaljevanju podali predloge za nadaljnji razvoj 

in prakso. Na osnovi izsledkov intervjuja smo odgovorili na naše raziskovalno vprašanje in 

potrdili našo domnevo, ki pravi, da podjetje Eho pred vstopom na tuje trge pro rne 

razlike in da poznavanje le-teh zaposle

1.2 Namen in cilj diplomske naloge

vpliva mednarodnega kulturološkega okolja na strategijo internacionalizacije izbranega 

podjetja Eho, ki deluje in posluje na po

Cilji diplomske naloge so bili:

opredelitev pojma globalizacije, v okviru katerega smo predstavili prednosti in slabosti 

globalizacije, hkrati pa opredelili povezanost globalizacije in kulture,

opredelitev mednarodnega poslovanja, 

opredelitev pojma kulture, v okviru katerega smo izpostavili posamezne sestavine, kot so 

managementa,

1.3 Metode raziskovanja



4

v prvem delu diplomske naloge smo uporabili opisovanje ali deskriptivno metodo, s katero 

lastna opažanja in spoznanja,

eksplikativno, ekonomsko in zgodovinsko analizo poslovanja podjetja, globalizacije in 

kulture ter poskušali opredeliti njihov odnos do mednarodnega poslovanja,

poslovanja, globalizacije in kulture ter naša dognanja, na podlagi opravljene kvalitativne 

raziskave,

obstoj v kontekstu izbranega podjetja, 

izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki globinskega intervjuja, ki smo naredili z 

direktorjem in prodajnim inženirjem podjetja Eho, na podlagi tega smo ugotavljali, kakšen 

vpliv ima kultura na strategijo mednarodnega poslovanja izbranega podjetja Eho.

1.4 Predpostavke in omejitve

Predpostavljali smo, da je poznavanje kulturnih razlik prvotnega in bistvenega pomena za 

hkrati je še vedno izredno zapleteno. S tem razlogom smo predpostavljali, da vsi, ki vstopajo 

pri 

sodelovanju z mednarodnimi partnerji.

Omejitve smo videli predvsem pri pomanjkanju dostopnosti do vseh potrebnih poslovnih 

podatkov in informacij izbranega podjetja Eho, d. o. o. Hkrati smo predvidevali tudi omejitev, 

da bi lahko prišlo do zapletov pri izvedbi intervjuja z direktorjem in prodajnim inženirjem

podjetja Eho, saj bi njuni odgovori lahko bili ne dovolj vsebinski in ustrezni, kar bi lahko 

bistveno vplivalo na raziskovalni del diplomske naloge.
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2 GLOBALIZACIJA 

Kot smo omenili že v uvodu, nas globalizacija spremlja že nekaj desetletij. Predstavljamo si 

jo kot nekakšno globalno združevanje sveta, je torej nekakšna povezava ljudi in procesov, ki 

se odvijajo na svetovnem nivoju. Štauperl (2009) meni, da je globalizacija proces z dolgo 

odkritji in tehnološkimi inovacijami, propadanjem rokodelstva, razvojem industrije in 

razdvajanjem proizvodnje ter trženja. V prvi polovici 20. stoletja se je poleg dveh svetovnih 

slovenske razmere meni, da je globalizacija silno udarila z negativnimi posledicami po 

družbenih spremembah in osamosvojitvi. Za konec pripomni, da smo bili vrženi v vodo in 

smo morali splavati v oceanu globalizacije.

Globalizacija je torej proces, ki spremlja svetovno gospodarstvo že zelo dolgo, ampak še 

Slika 1: Globalizacija

Vir: Monda 2015.

2.1 Opredelitev globalizacije

reprosto razlago Korenjaka (2008), ki 

hudomušno pravi, da govorimo o globalizaciji takrat, ko danska kuharica na slovenskem 

Gorenje štedilniku, v kuhin

To je izredno enostavna razlaga, a vendar smiselna.
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Obstaja neko splošno strinjanje, da globalizacija vpliva na življenje in delo tako 

povezanega in soodvisnega sveta pravita Jelovac in Rek (2010, 5). Njuno mnenje je, da danes 

z izrazom globalizacija opisujemo fenomen, katerega specifiki sta predvsem hitrost možnih 

-

organizacij v globalno povezanem svetu znajde pred izzivi komunikacije v medkulturnem 

okolju.

Investopedia (2015) navaja, da je globalizacija tendenca investicijskih skladov in podjetij v 

trgov. Glo

Ena izmed definicij, ki jo navaja Šauperl (2009), pravi, da je globalizacija sklop sprememb v 

družbi, politiki in ekonomskem sistemu. V nadaljevanju nam ponudi še bolj obsežno 

definicijo, da je globalizacija svetovni sistem, katerikoli družbeni model medsebojno odvisnih 

zpostavi tri primere: mini sistemi, svetovni imperij 

sila globalizacij

za svetovni razvojni trend

mnenju, danes 

v svetovnem gospodarskem prostoru, tako v dobrem in slabem pomenu. Globalizacija se hitro 

jske 

tehnologije, ki ponuja možnosti komuniciranja med subjekti,

je drug vzrok potreba posameznih gospodarstev, da bi našla nove trge za 

ekspanzijo kapitala, pa tudi proizvodov in storitev.

Dubrovski (2006, 49) deli globalizacijo na dva vidika, in sicer:

geografski ali premagovanje razdalj, 

organizacijski, ki temelji na zamisli, da postaja svet vse bolj homogen ter da razlike med 

nacionalnimi trgi izginjajo.

Pravi, da dogajanja na enem koncu sveta vplivajo na dogajanja na drugem koncu sveta. Meni, 
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integracija na svetovni ravni razpršenih aktivnosti. Prav tako doda, da je pogoj za 

globalizacijo proces internacionalizacije, ki doseže takšno stopnjo mednarodnih aktivnosti 

smislu pa Dubrovski (2006, 49) opredeljuje globalizacijo z odpravljanjem carinskih in drugih 

necarinskih ovir med državami

ga

Globalizacija po

vsi govorijo o povezanosti sveta v nekakšno celoto in seveda o pomenu kulturnih povezav, ki 

se dogajajo na globalni ravni. Kar se zgodi danes in tukaj, bo jutri vplivalo na nekaj na drugi 

2.2 Prednosti in slabosti globalizacije

Globalizacija ima tako kot ostale stvari tudi svoje prednosti in slabosti. Nekateri so mnenja, 

da prevladujejo slabosti, spet drugi menijo, da prevladujejo prednosti. Investopedija (2015) 

pravi, da se je o prednostih in slabostih globalizacije veliko govorilo. Zagovorniki trdijo, da 

pomaga pri razvoju manj razvitih narodov, s porastom zaposlovanja in tehnološkim 

napredkom, da dohitijo tiste industrijsko bolj razvite. Kritiki pa so mnenja, da slabi 

nacionalno suverenost in dovoljuje bogatejšim državam delovati na trgih, kjer je delo cenejše.

prednostih globalizacije razmišlja takole:

globalizacija spodbuja svetovno gospodarsko rast,

ustvarja nova delovna mesta,

znižuje cene za potrošnike,

odpira dostopnost do izdelkov in storitev po celem svetu,

združuje politiko,

ustvarja kulturna prepletanja,

rešuje ekološke probleme,

odpira družbene poti, 

Prav tako kot o prednosti pa Collins (2010) razmišlja tudi o slabostih:

sl
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prezrti varnostni standardi,

proizvodnja poceni blaga,

pomanjkanje skrbi za okolje,

slabo upravljanje naravnih virov,

ekološka škoda,

bogate družbe delujejo z manjšo odgovornostjo,

širi se vdor nalezljivih bolezni,

najbogatejših 20 % prebivalstva porabi 86 % svetovnih virov, medtem ko ostalih 80 %

prebivalstva porabi le 14 %.

2.3 Merjenje globalizacije

ga in kompleksnega 

pojma, kot je globalizacija, ni enostavno, vendar lahko z izbranimi kazalniki to nekoliko 

osvetlimo. Z merjenjem globalizacije se ukvarja Švicarski ekonomski inštitut, in sicer s 

posebnim indeksom, imenovanem KOF, merijo tri glavne razsežnosti globalizacije:

ekonomsko

prav tako trgovinske in kapitalske transakcije,

socialno

tujcev v državi), informacijske tokove (dostop do interneta, televizije), kulturno podobnost 

vnih znamk McDonald'sa in Ikee, prav 

tako uvoz in izvoz knjig v razmerju do BDP,

pa se meri glede na število tujih veleposlaništev v državi, številne mednarodne 

organizacije in število mirovnih misij, v katerih država sodeluje (KOF 2015).

Indeks KOF zajema že 207 držav,

dne 5. 3. 2015, ki so ga izdali na Švicarskem ekonomskem inštitutu, pravi, da je v letu 2012 

globalizacija narasla zelo malo v primerjavi s preteklim letom. V nekaterih državah so celo 

globaliziranih državah leta 2

spust po lestvici, saj na KOF-

najmanj globalizirane države (KOF 2015). Na sliki 2 lahko vidimo lestvico petnajstih najbolj 
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Slika 2: Najbolj globalizirane države

Vir: KOF 2015.

Švicarskega ekonomskega inštituta.

Slika 3: Najmanj globalizirane države

Vir: KOF 2015.
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2.4 Povezanost globalizacije in kulture

Že pri prednostih globalizacije smo omenili, da se globalizacije ustvarjajo kulturna 

prepletanja. Lahko bi rekli, da se zaradi teh prepletanj ustvarjajo nove kulture. Pagel (2012) se 

arbucks v manj kot pol stoletja zrasla iz ene same v 20.000 trgovin, v 

znamka, tudi Coca cola in Facebook,

Pravi, da so naši geni sposobni pnega 

, kot si ga želite, 

ne glede na to, kje se zbudite. 

Na spletni strani Unesca (2014) pa so zapisali, da se v sedanjem obdobju globalizacije, ki

izjemno pospešuje in stopnjuje ka

homogenizacije na lokalne kulture. Medtem

združenj in zagotavlja nove priložnosti, prav tako prinaša izgubo edinstvenosti lokalnih kultur 

in ubo identitete. To se še posebej odraža v tradicionalnih družbah in

skupnostih, ki so izpostavljene uvoženi modernizaciji. Mnenja so, da je potreben skrben 

pristop za uravnoteženje globaliziranega sveta z edinstveno kulturo. Dajanje kulture v 

ojne politike pomeni vlaganje v potencial lokalnih virov, znanja, spretnosti in 

materialov za spodbujanje kulturološke ustvarjalnosti in trajnostnega napredka. Trdijo, da 

, dialog 

in mir. 

11, 131) sta v zadnjih letih zaradi globalizacijskih procesov v svetu 

opazila širitev in krepitev tako imenovane univerzalne ali globalne kulture. Pravita, da to 

povsod po svetu v veliki meri 

poenotena,
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE

Mednarodno poslovanje

izdelek iz drugega konca sveta, trgovec kupi iz sosednje države, ta iz sosednje države iz 

daljne države. In tako smo nezavedno vpleteni v mednarodno poslovanje. Lahko bi rekli, da je 

nasprotno. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da je mednarodno poslovanje še vedno

riti, kako 

izkušenj za pripravo in izvajanje uspešnih mednarodnih poslov ter izogibanje

pastem delovanja v mednarodnem okolju.

3.1 Opredelitev mednarodnega poslovanja

Mednarodno poslovanje ali poslovanje med narodi, tudi poslovanje s tujino, je vsebinsko zelo 

širok pojem vseh poslovnih aktivnosti in transakcij, ki potekajo preko 

nacionalne države in njenega poslovnega okolja,

etovnih potrošnikov, podjetij in 

posameznih držav. Ko dalje opredeljujeta mednarodno poslovanje, pravita, da se moramo 

kulturoloških, komunikacijskih, managerski

laga in storitev. Skozi leta se krepijo tudi druge 

aktivnosti na mednarodni ravni, kot so investicijske, distribucijske, proizvodne, kreatorske, 

procesov, ki so tesno povezani s poznavanjem kulturnih, jezikovnih in 

izredno težo. Svetovni tržni prostor ima zahtevne potrošnike, ki

izdel

koncev sveta, kar pomeni,

in Mevlja 2008, 6).

Ko v Business Dictionary (2015) vpišemo mednarodno poslovanje, nam ta postreže s 
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državah. Podobno o mednarodnem poslovanju razmišlja tudi Dubrovski (2013, 89), ki pravi 

da gre za poslovanje s tujino ali v tujini (dve al

transakcije (opravila)

Slika 4: Razsežnosti mednarodnega poslovanja

Vir: Dubrovski 2013, 87.

njih pojavljajo kulturološki 

dejavniki, kot nujna sestavina in pomembna razsežnost, pravi Hrastelj (2001, 23-24). Takole 

jih izpostavi:

poslovna pogajanja,

vnašanje kulturoloških sestavin v izdelke in storitve.

Nadaljuje, da je cilj mednarodnega poslovanja slej ko prej doseganje in ohranjanje 

in sanjarjenja.
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3.2

Pravita, da us

Dodata še, da prej ko bomo spoznali zakonitost internacionalizacije proizvodnje tudi v njenem 

, pravita Ruzzier in K

aktivnosti sta izvoz in uvoz blaga ter storitev, še dodata. Potrebno se je zavedati, da podjetja z 

zakonodajna, pravno-regulatorna, kulturna, managerska, tržna in sprememb polna okolja, kar 

in pomen.

razvoja, brez razvoja ni obstoja« najbolje ponazarja, zakaj se m

izhodno internacionalizacijo. 

Dubrovski (2013, 225) je mnenja, da ima podjetje na voljo široko paleto možnosti, kako 

vstopiti na izbrani trg. Poudarja, da je kljub temu potrebno upoštevati:

ja, katerega del  je ciljni trg,

n posebnosti izdelkov (storitev),

z nje konkurence in raven 

tveganja,

razpoložljive zmožnosti in sredstva podjetja.

notranji dejavniki: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu(om) in potrebam lokalnega segmenta,

velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti.
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3.2.1

, pravita Ruzzier in 

upoštevanju posebnosti transakcijskih dejavnikov, oziroma vseh internaliziranih virov 

mednarodnega poslovanja,

naslednje izvozne oblike:

posredni izvoz,

neposredni izvoz,

kooperativni izvoz.

Pri posrednih oblikah izvoza na tuje trge so možne naslednje oblike:

Odprti izvoz razširiti svoje 

poslovanje na izbranem tujem trgu in prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja.

Komisionar je lahko nakupni ali prodajni agent, ki sklepa posle v svojem imenu, vendar 

Posli a conto meta n in komisionarskimi posli, 

kjer posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika.

Izvozni trgovec/izvozni posrednik je trgovec/posrednik, ki kupuje in prodaja izdelke v 

Izvozne trgovske družbe so dr

vrste blaga in storitev).

Izvozna združenja in konzorciji so specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

, 16-

17).

Pri neposrednih oblikah izvoza na tuje trge pa so glavne prednosti neposreden stik s trgom, 

enkratna, enotna izvozna naloga,

skušajo izvažati preko izvozne prodajne družbe,

lahko ustanavljajo sestrska podjetja/podružnice v tujini,

organizirajo lastno prodajo s potniki na tujih trgih,

lahko izvažajo s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev,

imajo neposre

Mevlja 2008, 17).
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V spodnji preglednici so navedene nekatere prednosti in slabosti posrednega in neposrednega 

vstopa na tuje trg.

Preglednica 1: Prednosti in slabosti posrednega in neposrednega izvoza

Oblika Prednosti Slabosti

Posredni 
izvoz kapacitet,

potrebnega je malo znanja 
mednarodnih aktivnostih,

primerno samo za 

distribucijo in poprodajnimi 
storitvami,

Neposredni 
izvoz marketinškega spleta,

informacij,

znatni stroški distribucije, 
marketinga in 
administracije.

11, 57.

Kooperativni izvoz

-marketinške družbe, ki vodijo celotno izvedbo 

izvoznih in marketinških aktivnosti ter oslovanju za druga 

podjetja,

i nimajo dovolj lastnih izkušenj in virov za poslovanje na 

mednarodnem tržnem prostoru. Za konec še zapišejo, da so prednosti takšnega izvoza 

3.2.2

Pogodbene oblike vstopov na tuje trge so bolj zahtevne, ker hkrati zahtevajo 

,

(2008, 17-

tuje trge naslednji: biti bližje kupcem, zniževanje stroškov proizvodnje, skrajšanje tržnih poti, 

zniževanje transportnih stroškov, izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge, biti prisoten na 

pospeševanja lokalne proizvodnje. Tako dalje delijo najpogostejše oblike pogodbenih vstopov 

na tuje trge:

franšizing,

skupna vlaganja,
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strateške zveze/zaveze/povezave,

pogodbena proizvodnja.

je sporazum med dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic in 

zn

-

avljanje 

-howa (patenti, blagovne znamke, žigi) pravita 

Preglednica 2: P

Akter Prednosti Slabosti

Dajalec licence hiter vstop na trg,
ne zahteva neposredne 
kapitalske investicije,
porazdelitev izdelkov za RR,
podaljšanje življenjske 
krivulje izdelka,

lahko si vzgojimo 
konkurenta,
omejen nadzor nad 
proizvodnjo in 
marketingom,
omejena celovitost 
poslovanja,

Prejemnik licence s
izdelka,
zmanjšanje izdatkov za RR,
pridobivanje novih znanj, 
tehnologij,
izognitev napakam pri RR in 
proizvodnji,

l
omejitev,
dajalec licence lahko 
pogojuje spremembe v 
cenah inputov/dobave.

, 59.

Skupna vlaganja

9). Primerna so za trge, ki imajo visoko stopnjo 

vzroki manjši proizvodni in marketinško-prodajni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije in 

hiter vstop na trg.

Strateške zveze/zaveza/zavezništva so podjetja, ki s sodelovanjem dosegajo skupne cilje na 

globalnih trgih. Ta podjetja nimajo lastniške kooperacije ali pa je le-ta minimalna. Gre za 
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Pogodbena proizvodnja je razmerje, kjer dajalec pogodbe stopa v poslovni odnos s 

Franšizing je sistem trženja blaga/storitev/tehnologije, ki je zasnovan na tesnem in stalnem 

da poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom, ki zajema uporabo trgovskega imena in/ali 

blagovne znamke in /ali znamke storitvene dejavnosti, know-

Preglednica 3: Prednosti in slabosti franšizinga

Oblika Prednosti Slabosti

Franšizing
velikih investicij in resursov,
možno brez 
(velikega/ustreznega) 
poznavanja tujega lokalnega 
okolja,

težka izbira ustreznih
franšizojemalcev,

sredstvom,
možnost ustvariti konkurenta,

nacionalna in kulturna okolja.

.

3.2.3

ciljni tuji državi. Slednji lahko služijo proizvodnji, prodaji ali samo hranjenju proizvodov. 

investicije, kar je za manjša in srednja podjetja z manjšimi sredstvi velik problem. Zato so 

-

prodajni zastopniki/distributerji,

prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu,

lastna proizvodna enota na vstopnem trgu,

lastna razvojna enota na vstopnem trgu,

sestavljalnica, 
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regionalni centri,

naložbe,

prevzemi.

3.3 Tveganja v mednarodnem poslovanju

194-

mednarodnega okolja ter vstopi v mednarodne  poslovne odnose nepripravljeno, s 

pomanjkljivim znanjem in i

-

in ki lahko negativno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Menita, da je izrednega 

i možni meri izognejo tveganjem oziroma da jih 

skušajo predvideti in minimizirati njihove vplive na njihove poslovne aktivnosti v

mednarodnem poslovanju.

težje pridobijo relevantne informacije o tujem poslovnem partnerj

preverjajo njegovo relevantno poslovno boniteto, kar predstavlja še dodatna tveganja,

razdalje med posameznimi poslovnimi subjekti so mnogo daljše,

3.3.1 Državna tveganja

Dr

-regulatorne in sociološke aspekte, ki 

vplivajo na podjetja v mednarodnem poslovanju. Pred vstopom na tuj trg morajo podjetja 

izvesti kvalitetno analizo državnega tveganja, saj je le iz celovitega in kompleksnega pogleda 

-85). 
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3.3.2

2011, 88-

kupcev in poslovnih partnerjev. Zato poudarjata, da je pomembno aktivno, dnevno 

spremljanje 

na 

organizacijskih in poslovnih dejavnostih podjetja, osnovni poslovni dejavnosti, obsegu 

prodaje, lastništvu, vodstvu, osnovnem -poslovni 

solidnosti poslovanja.

21), in sicer:

obrestna tveganja,

cenovna tveganja,

.

3.3.3 Poslovna tveganja

Poslovna oziroma operativna tveganja so neposredno povezana z vsemi poslovnimi 

, mora znati dejansko kvalitetno obvladovati, nadzirati in 

korigirati vse aktivne posloven procese v podjetju (Ruzzier 

raziskave in razvoj,

kreiranje in tržno uvajanje novega izdelka,

aktivnosti marketinga in prodaje,

-91).

3.4 Povezanost mednarodnega poslovanja in kulture

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

podjetja na tuje trge, ampak predvsem za njegov trajnejši tržni uspeh v zahtevnem 
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okolju in njihov vpliv na poslovanje ter razmišljanje in obnašanje potrošnikov na nekem trgu. 

kulturami, ki splošno prevladujejo na nekem trgu,

kulturo potrošnikov,

kulturo poslovnih ljudi,

kulturami lokalnega okolja,

nacionalnimi kulturami,

Poznavanje razlik v kulturno-

pogajalca veliko prednost, meni Dubrovski (2006, 418). Pravi, da ne moremo popolnoma 

spoznati druge kulture, saj ima vsak narod svojo zgodovino in svoje vrednote. Poudari še, da 

jezika še ne pomeni poznavanje kulture.

da je jezik 

signalov, procesov pogajanja in komunikacije. Poudarijo, da je izkušnje podjetij kažejo na to, 

kulturološko okolje j

razmišljati o mednarodnem poslovanju, dos
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4 KULTURA 

Svet se vedno bolj povezuje, meje so vsako leto bolj zabrisane, pred nami se razprostira 

ob

se je smiselno pozanimati se o kulturi države, ki jo

bomo obiskali. V kolikor neka gesta pri nas velja za dobronamerno, je lahko v tuji državi 

v kulturo se rodimo, s kulturo smo vzgajani, lahko nas povezuje ali razdeljuje. Kultura je 

nekaj, kar nas opredeljuje skozi jezik, vero in reli

, da 

Slika 5: Ljudje

Vir: Aptmetrics 2015.
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4.1 Opredelitev kulture

lovac in Rek (2010, 16) sta 

obdelovanje zemlje, negovanje in gojenje. Hkrati tudi spoštovanje, oplemenitenje in 

izobraženost. Sama beseda kultura naj bi v prenesenem pomenu pomenila gospodarski, 

vzorcev obnašanja, navad in vrednot. 

53-54) , ki jih ponuja. 

, kako skupine 

vrednostne vire, ali se omejiti zgolj na eno do dve kategoriji. Po njihovem mnenju se kultura 

Kenda (2001, 90) pravi, da je kultura skupek dosežkov ali 

prehaja iz generacije v generacijo. Doda še, da 

skupine ljudi, pravita Ruzzier in 

drugimi, kot npr. vera in zakoni, dosežen socialni status in delovne obveznosti. Menita, da se 

kultura deli in

Hrastelj (2001, 26) pa nam ponuja nekaj sprejemljivih opredelitev:

kulture se reševanja problemov lotevajo tradicionalno,

kultura je ostanek popolnoma pozabili,

akega posameznika,

Hrastelj (2001, 26) trdi, da je kultura v življenju pridobljena in ne prirojena. Navaja še dve 

nja, oboževanja in da je kultura bolj 
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ti prepleti pa vplivajo na v

4.2 Sestavine kulture

Obstaja vel pisali smo le tiste, ki se nam zdijo 

4.2.1 Vera in religija

Veliko ljudi s

veruje. Kenda (2001, 92) pravi, da je okoli 80 % svetovnega prebivalstva religiozno 

opredeljenega, le ostalih 20 % ne veruje. Nadaljuje, da religija oblikuje svojim pripadnikom 

od

bdobju najmanj 

proizvaja. Za konec pravi, da se podobni cikli kažejo v islamskih deželah, kjer naj bi vsak 

musliman vsaj enkrat v življenju obiskal Meko.

Po svetu obstaja mnogo religij, Grigonis (2014) pa opisuje 12 najpopularnejših:

1.

2. islam,

3. katolicizem,

4. hinduizem,

5. agnosticizem,

6. budizem,

7. ateizem,

8. anglikanizem,

9. sikhizem,

10. adventizem,

11. mormonizem,

12. judovstvo.

4.2.2 Jezik

Jezik lahko razumemo kot poseben simbolni sistem. Oralni sistem, pri katerem se z nizom 

glasov vzpostavlja vez do dogovorjenega pomenskega sveta, -

razložimo in razumemo. Dodajo še
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Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 56-57) pravijo, da se je vsak jezik razvijal skupaj z 

družbo, ki ga je uporabljala, zato so jezikovne razlike pokazatelj kulturnih. Trdijo, da imata 

dve deželi lahko

Kenda (2001, 92) pravi, da je dobro poznati osnove jezika, saj nam lahko to pomaga na štiri 

njihovemu jeziku.

Na spodnji sliki je prikazano 12 najpogostejših jezikov sveta. Kot lahko razberemo s slike je 

najpogostejši jezik sveta trenutno kitajski jezik.

Slika 6: Najpogostejši jeziki sveta

Vir: Noack in Gamio 2015.
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4.2.3 Vrednote in norme

Vrednote kulturnih sredin pripisujejo 

vprašanjem o tem, kaj je prav in kaj ni, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je pomembno in kaj 

, pravi Treven 

(2001, 53). Vse vrednote torej niso enakovred -35), 

ki pravijo, da so nekatere vrednote pomembnejše in bolj temeljne. Med njih sodijo svoboda, 

njihovem ogrožanju lahko odzov

kako jih zavarujemo in kako se do njih opredelimo, izražamo tudi svojo moralno opredelitev. 

Zanimiva je Schwartzova (1992, po Treven 2001, 54) raziskava, s katero je ugotovil, da 

obstaja, kot v spodaj opisane, deset skupin vrednot.

1. Osebna usmeritev:

kreativnost, svoboda, izbira svojih ciljev, radovednost in neodvisnost.

2. Stimulacija:

raznoliko življenje, zanimivo življenje in drznost.

3. Hedonizem:

užitek in prijetno življenje.

4. Uspeh:

ambicija, uspešnost, sposobnost in vplivnost.

5. :

6. Varnost:

7. Prilagodljivost:

poslušnost, samodisciplina, vljudnost, spoštovanje staršev in starejših.

8. Tradicija:

spoštovanje do tradicije, skromnost in odkritost.

9. Dobrohotnost:

pripravljenost pomagati, lojalnost, odpustljivost, poštenost, odgovornost, prijateljstvo in 

ljubezen.

10. Univerzalnost:

široki nazori, družbena pravi

izvedbene že leta 1973. oja, gre za 

življenjske cilje. Izvedbene

vedenja ali sredstva za doseganje življenjskih ciljev (Wikipedia 2014). V spodnji preglednici 

lahko vidimo njegovo lestvico vrednot.
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Preglednica 4: Vrednote po Rokeachu

Izvedbene vrednote

pravo prijateljstvo veselost

zrela ljubezen ambicioznost

samospoštovanje ljubezen

notranja harmonija samokontrola

enakost poslušnost

svoboda pogum

zadovoljstvo vljudnost

družbena sprejetost poštenost

modrost domiselnost

odrešitev neodvisnost

družinska varnost intelektualnost

narodna varnost razgledanost

lep svet sposobnost

miren svet

udobno življenje odgovornost

razburljivo življenje

Vir: Wikipedia 2014.

Norme izhajajo iz vrednot. Gre za družbene dogovore o tem, kako naj ravnamo. Norme so 

zapovedovalne (kaj moramo storiti) in

jih prevzamemo in spre

treznem vedenju, ki se 

uporabljajo , pravi Treven (2001, 49) in doda, da so norme 

potrebne, da nadzorujejo vedenje ljudi. Njihova funkcija je zelo podobna funkciji ceste za 

, kjer bi se 



27

4.2.4

obnašanje pri jedi, komunikacija med ljudmi, predstavljanje, rokovanje itd.). Kot zanimivost 

predpogoj za poslovanje. Rusi 

jo,

-35) pa trdijo, da ima upoštevanje 

žamo pripadnost in solidarnost skupnosti. Pravijo, 

predstavljajo del neformalnih pravil in reda. Za konec pripomnijo, da se lahko ljudje na 

dzovejo zelo negativno.

4.3 Kulturni šok

Ko potujemo v druge države, se pogosto ne zavedamo, kako zelo se lahko njihova kultura 

razlikuje od naše. Konkretne kulturne razlike lahko opazimo že pri sosednjih državah. Dlje 

kot potujemo od naših meja, bolj so razli

popolnoma zmedejo. In tako pravimo, da smo doživeli kulturni šok.

Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 34-35) trdijo, d

kulturni šok. Kulturni šok je 

globoka osebna izkušnja, ki se od osebe do osebe razlikuje. Pravijo tudi, da je to proces 

no kulturo, nekakšen hitri vstop v neopredeljeno stanje 

tudi ob seznanjanju z novo šolo, službo, mestom ali družino.

, ali se izražamo pravilno in ali ravnamo 

narobe. S svojim ravnanjem lahko nehote razžalimo ljudi ali pa nas gostitelj z namenom 

izkazovanja iskrenega gostoljubja napeljuje k ravnanju, ki se nam zdi nespremenljivo. 

Doživljamo torej kulturni šok.

Doživljanje kulturnega šoka nakazuje najmanj šest znakov:

znanih kazalcev, kako naj bi se vedli drugi ni, ali pa ima znano vedenje drug pomen,

vrednote, ki jih mi razumemo kot dobre, zaželene in lepe, si naš gostitelj ne priznava za 

dobre,

nezadovoljstvo z novimi navadami,

e, ki so delovale do sedaj, so videti neuporabne,
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(Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 35-36).

doživljanja. 

Dr. Swallow (2010) piše, da si faze sledijo takole:

1. Medeni tedni: prvi kontakt s tujo kulturo vas navdušuje, stimulira in v vas zbuja 

2. Zmedenost: malo kasneje doživljate razlik

3. Reintegracija: , v kateri ste se znašli, 

Gre za zdravo reakcijo, s katero se ponovno povezujete s seboj in svojo kulturo.

4. Avtonomija:

samozavestno.

5. Neodvisnost:

kulturo in sedaj cenite raz

4.4

vedenje 

ljudi z isto kulturo. Vendar je potrebno upoštevati, da se vsi ljudje z enako kulturo ne vedejo 

enako, pravi Treven (2001, 57). Skozi zgodovino se je odvilo kar nekaj kulturoloških 

e enega avtorja na tem 

, in to je Geert Hofstede, katerega raziskave se uporabljajo še danes. 

Hrastelj (2001, 47) s spoštovanjem zapiše, da so raziskave, ki jih je izpeljal Nizozemec Geert 

siko. 

Hofstede je najprej intervjuval 116.000 oseb iz datoteke podjetja IBM v 50 državah, nato pa 

, pravi Hrastelj (2001, 47). Nadaljuje, da je

bila jedro raziskav faktorska analiza 32 vprašanj. Prvim štirim razsežnostim je v naslednji 

na podlagi naslednjih razsežnosti (Hofstede 1991, po Treven 2001, 57):

Individualizem/kolektivizem zniki v družbi in je 

opredeljen

znavajo za normalno.
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Premagovanje negotovosti se nanaša na odnos posamezne kulture do negotovosti, ki je 

povezana s prihodnostjo.

Moško ali žensko zasnovana je povezana z delitvijo vlog med spoloma v družbi.

K pa se nanaš

usmeritev posamezne kulture.

Slika 7: Prikaz Hofstedejevih dimenzij 

Vir: The Hofstede centre 2015.

Kot lahko opazite je dodana še šesta dimenzija, ki so jo poimenovali popustljivost in se 

zavzema 

življenja in zabavi (The Hofstede centre b. l.).



30

5 – ULTURE NA STRATEGIJO

INTERNACIONALIZACIJE PODJETJA EHO, D. O. O.

kulturološkega okolja na strategijo internacionalizacije podjetja Eho, d. o. o., ki deluje in 

Na podlagi p o

zasnovali globinski intervju, ki smo ga opravili z direktorjem in prodajnim inženirjem 

podjetja Eho, d. o. o. V okviru intervjuja smo spoznali podjetje in njegove poslovne

smo strategijo mednarodnega poslovanja podjetja in vpliva kulture na 

poslovanje ter v nadaljevanju podali predloge za nadaljnji razvoj in prakso. 

Naše osrednje raziskovalno vprašanje je naslednje: Kakšen vpliv ima kultura na izbiro 

strategije mednarodnega poslovanja podjetja Eho, d. o. o.?

Na osnovi izsledkov intervjuja smo odgovorili na naše osrednje raziskovalno vprašanje in

našo domnevo, ki pravi, da podjetje Eho, d. o. o., pred vstopom na tuje trg

kulturne razlike in da poznavanje le-teh zaposleni smatrajo kot 

podjetja. 

5.1 Predstavitev podjetja

Podjetje je EHO, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1980 kot družinsko podjetje. Danes ga vodi 

druga generacija družine Pušnik, in sicer generalni direktor Andrej Pušnik. Podjetje Eho je 

vodilni proizvajalec industrijskih hladilnih sistemov v jugozahodni Evropi. Uspešno so 

mednarodnega poslovanja (Eho b. l.a)

Slika 8: Logotip podjetja Eho

Vir: Eho b. l.c.

Razvijajo in gradijo

e

bistveno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja (Eho b. l.a).
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5.2 Poslovne aktivnosti podjetja

Eho, d. o. o. zagotavlja visoko 

kakovost celotnih hladilnih sistemov. Pravijo, da so izredno ažurni in odzivni. Njihova 

jo nadstandardnim izvedbam (Eho b. l.b)

5.2.1 Izdelki 

Na spletni strani Eho (b. l.b) so zapisali, da s

kot 30 letnih izkušenj in sodelovanja z univerzami in vrhunskimi proizvajalci opreme. Izredno 

ponosni so na lastno proizvodnjo hladilnih agregatov, stiskalnih blokov in kabelskih polic.

Njihova zavezanost kakovosti se kaže s certifikatom ISO 9001:2008.

Slika 9: Pridobljeni certifikat ISO 9001:2008 podjetja Eho

Vir: Eho b. l.b.
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5.2.2 Storitve 

Na spletni strani Eho (b. l.c) pravijo, da njihovo podjetje Eho, d. o. o., poskrbi za celovito 

st

projekte.

projektiranja in 

inženiringa hladilnih sistemov izdelujejo tudi projekte za pridobitev gradbenih dovoljenj in 

projekte za izvedbo.

Slika 10: Primer projektiranja v podjetju Eho

Vir: Eho b. l.c.

Montažo na objektih izvajajo s svojimi usposobljenimi kadri, ki se ponašajo s strokovnostjo, 

poskusno 

obratovanje in izobrazijo uporabnike za pravilno upravljanje opreme. 

Da res delujejo celovito, izkazuje njihov on-line centralni nadzorni sistem, preko katerega so 

servisna ekipa na voljo 24/7, vse dni v letu 

(Eho b. l.c)

5.3 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja

a Eho (2014) so zapisali, da k

in shranjevanja prehrambenih in neprehrambenih izdelkov. Zavezani so kakovosti, zato 

razvijajo in gradij

svojim znanjem, izkušnjami in resursi s

j
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izdelkov, skrbij jo

poudarek izboljšanju vseh procesov. Kakovost izdelkov Eho je plod

letnih izkušenj, sodelovanja z univerzami in vrhunskimi proizvajalci opreme. Njihovo

zavezanost kakovosti izkazuje tudi vsako leto na novo potrjen certifikat ISO 9001:2008.

Prav tako menijo, da je z , da ponudbo nenehno dopolnjujejo z 

dilništva se maksimalno 

potrudijo, da svojim kupcem nudijo najustreznejšo rešitev pri izbiri sistemov in opreme in jim 

tako omogo j

talen razvoj in izboljšave 

njihovih izdelkov in storitev. Razvoj družbe bo tudi v prihodnje potekal uravnoteženo in bo s 

poslovnih procesov kot tudi zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, zagotavljal 

vzdrževanje varnega delovnega okolja ter s tem prispeval h kakovosti življenja v okolju, v 

katerem delujejo.

Dodali bi še, da se jim za vstop na mednarodne trge zdi bistvenega pomena udeleževanje na 

potencialnih poslovnih partnerjev in kupcev.

5.4 Raziskava o vplivu kulture na strategijo mednarodnega poslovanja podjetja

Raziskovali smo vpliv kulture na strategijo mednarodnega poslovanja podjetja Eho, d. o. o.

podlagi 

:

Kakšen vpliv ima kultura na izbiro strategije mednarodnega poslovanja podjetja Eho, d. o. o.?

Za podjetje Eho, d. o. o., no posluje na mednarodnih trgih. 

Generalni direktor gospod Andrej Pušnik je bil takoj pripravljen na sodelovanje. Težava je 

nastala pri dogovarjanju za izvedbo intervjuja, saj je gospod direktor izredno pogosto v tujini. 

Zato je pri intervjuju sodeloval tudi gospod Emil Bezgovšek, prodajni inženir podjetja Eho. 

Kljub vsemu smo se na koncu uspeli uskladiti in izvesti intervju.

Za analizo smo uporabili kvalitativno raziskavo, kjer smo preko odgovorov intervjuja 

in gospoda Bezgovška do vpliva kulture. 

h vprašanj odprtega tipa. Gospod Pušnik in gospod 

Bezgovšek nista imela posebnih težav z razumevanjem vprašanj.
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5.5 Vpliv kulture na strategijo mednarodnega poslovanja podjetja

Intervju s predstavnikoma podjetja Eho, d. o. o., g. Andrejem Pušnikom, generalnim 

direktorjem in g. Emilom Bezgovškom, prodajnim inženirjem (prirejeno po A. Pušnik in E.

Bezgovšek – 1. Junij 2015, dostopno pri M. S., masa.seliskar@gmail.com)

1. –

motivi in vzroki za internacionalizacijo?   

Gospod Pušnik pravi, da se je podjetje Eho, d. o. o.,

jim drugega ni preostalo. Slovenski trg je absolutno premajhen za trženje njihovih specialnih 

tehnoloških proizvodov. Poudari še, da je povpraševanje po proizvodih njihovega podjetja 

konstantne.

2.

že kmalu po 

s podjetji bivše Jugoslavije, kar se je takrat 

smatralo kot Pušnik in g. Bezgovšek še povesta

z ostalimi mednarodnimi podjetji.

3.

EU. Kaj pa preostali svet? Imate kakšne izkušnje? 

slednjih 

državah:

Italija,

Avstrija,

,

Madžarska,

,

Romunija,

Ciper.

Hrvaška,

Bosna in Hercegovina,

Srbija,

Makedonija,

Kosovo.
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Prav tako pa sodelujejo tudi z ostalimi državami:

Kuvajt,

Azerbajdžan,

,

Rusija.

Gospod Pušnik pravi, da je prihodnost mednarodnega poslovanja trenutno najbolj usmerjena 

razlogom so v podjetju E

4. Ali kot direktor sami opravljate vsa pogajanja s tujimi partnerji? 

Vsa pogajanja s tujimi partnerji opravljajo zaposleni v prodajnem oddelku, predvsem direktor 

komerciale in ostali prodajni inženirji. Kot generalni direktor pa gospod Pušnik usmerja 

pri bolj obsežnih projektih. 

5. Kakšno obliko vstopa na tuje trge izvajate? 

Kot obliko vstopa na tuje trge sta g. Pušnik in g. Bezgovšek poudarila njihovo sodelovanje na 

specializiranem sejmu Fruit logistica v Berlinu, kjer že leta predstavljajo svoje podjetje in 

odeluje tudi na drugih sejmih. Takšni dogodki, kot je sejem 

v Berlinu, so še posebej pomembni za spoznavanje s tujimi potencialnimi partnerji in 

strankami, še poudari.

6. Kako navežete prvi stik s tujimi podjetji? ?

Kot smo omenili že pri prejšnjem vprašanju, prve stike s potencialnimi podjetji iz vsega sveta, 

navezujejo predvsem na sejmih. Seveda pa je potrebno poudariti, da glede na dolgoletne 

voljnih 

kupcev, kjer so že izvajali dobave in instalacije.

7. V katerem jeziku komunicirate s tujimi poslovnimi partnerji?

G. Pušnik in g. Bezgovšek pravita

ijo tudi ruski jezik. Prav tako

bivše Jugoslavije,

obnavljati znanje tujih jezikov,

8. Sklepamo, da se kdaj z ako to rešujete? 
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suvereno odgovarjata oba. Za bolj 

kakšen prevod dokumentacije, pa seveda angažirajo primerne 

prevajalce.

9. Ali se pred vstopom na tuji

Vsekakor se pred vstopom na tuji trg pozanimamo o njihovih navadah in 

gospod Bezgovšek. Poudari še, da glede na njihovo kilometrino, ki jo imajo, so jim navade in 

, s katerimi sodelujejo, že precej znani. 

10. Si to preberete na internetu? Ali povprašate koga s podobno izkušnjo? 

Oba sta mnenja, da je na internetu veliko koristnih informacij, ampak še vedno se raje 

zanašajo na tiste informacije, ki jih pridobijo od oseb z direktnimi izkušnjami, ker so le te bolj 

konkretne in verodostojne.

11. Ali menite, da je poznavanje kulturnih razlik pomembno za uspešno poslovanje s tujimi 

partnerji? 

Absolutno, da je poznavanje, upoštevanje in spoštovanje vseh kulturnih razlik bistvenega 

pomena za uspešno poslovanje s tujimi partnerji poudarjata g. Pušnik in g. Bezgovšek.

12. V kakšnem okolju se sre pisarni, restavraciji ali na nekem 

drugem mestu? 

objektu, restavracijah in drugih okoljih po izbiri parterja.

13.

Komuniciranje, ki ga uporabljajo v podjetju Eho sestoji iz splošnega dela ter poslovnega dela 

v katerem se seznanjajo s potrebami in željami tujega partnerja. G. Pušnik in g. Bezgovšek

pravita

video. V prvi vrsti pa seveda obisk pri partnerju ali njegov obisk v podjetju Eho.

14.

G. Pušnik in g. Bezgovšek sta mnenja

prisotna muslimanska vera. Nekoliko ji

15.

pecif

Bezgovšek v

Potrebno pa je vedeti, da mlajši strokovno usposobljeni pogajalci lahko bolj eksaktno 
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16.

lavcev in 

17. So mednarodni partnerji bolj formalno/neformalno naravnani? 

Tukaj pa g. Pušnik in g. Bezgovšek odgovarjata

naravnanosti poslovnih partnerjev. Prisotni so tako neformalno kot formalno naravnani 

partnerji.

18. Kako pomembna se vam zdi neverbalna komunikacija pri komunikaciji v mednarodnem 

poslovanju ? 

ogajalec obvlada, kar ponuja in 

v to verjame ali pa ne.

19.

kateri? 

G. Pušnik in g. Bezgovšek pravita, da se v poslovnih pogajanjih s tujino izogibajo in ne 

upoštevajo 

20.

Poslovna darila se uporabljajo kot znak pozornosti. V glavnem , kot 

so rokovniki in

21.

na mednarodnem trgu, še posebej v kontekstu pomena in vloge tujih kultur?

G. Pušnik in g. Bezgovšek pravita

pomena. Prav tako pa menita

malo razlikujejo glede na posamezne države. Predvsem je pomembno spoštovanje.

22.

…

23. Ali ste kdaj v mednarodnem poslovanju doživeli negativno izkušnjo in kakšno, še posebej v 

kontekstu vloge in pomen tuje kulture?
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G. Pušnik in g. Bezgovšek pravita, da v glavnem nimajo slabih izkušenj, ki bi nastale kot 

ravno vezana na kulturo,

ampak bolj na stereotip, ki smo ga omenili prej, da je naš izdelek slabši od nekega zahodno 

evropskega.

24. Kako bi lahko opredelili vlogo in pomen tuje kulture za uspešno strategijo mednarodnega 

poslovanja vašega podjetja ?

Splošna osebna in poslovna kultura ter upoštevanje kulturnih razlik je zelo pomembna pri 

mednarodnem poslovanju podjetja Eho. 

25. Informacijska tehnologija je zelo pomemben dejavnik poslovanja podjetij, kako se le-ta 

odraža v posameznih državah? Je sploh še kje ne uporabljajo? 

Informacijska tehnologija poganja sodoben poslovni svet. Brez nje prakt

poslovati. G. Pušnik in g. Bezgovšek pravita, da bistvenih razlik med državami ne opažata.

Vsi akterji mednarodnega poslovnega sveta uporabljajo informacijsko tehnologijo. Težave se 

pokritosti signalov ali hitrosti prenosa povezav.

26.

med

na dolgi rok ne more uspešno poslovati.

27.

kulturološkem smislu seveda. Na kaj naj bodo še posebej pozorni?

G. Pušnik in g. Bezgovšek vsem, ki vstopajo na tuje trge predlagata, da je potrebno 

5.6 vanja vpliva kulture na strategijo mednarodnega poslovanja    

podjetja

Naša raziskava temelji na globinskem intervjuju, ki smo ga opravili z direktorjem podjetja 

Eho, d. o. o., Andrejem Pušnikom in prodajnim inženirjem Emilom Bezgovškom. Skozi 

vprašanja na katera sta gospoda odgovarjala, smo lahko spremljali njuno mnenje in njuna

vprašanje:

Kakšen vpliv ima kultura na izbiro strategije mednarodnega poslovanja podjetja Eho, d. o. o.?

Na podlagi odgovorov gospoda Pušnika in gospoda Bezgovška smo prišli do ugotovitve, da 

kultura vpliva na strategijo poslovanja podjetja Eho, d. o. o. Morda ne toliko, kot smo 
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predvidevali, vendar se v podjetju Eho pred vstopom na tuje trge pozanimajo o njihovih 

navadah in kulturnih razlikah.  G. Pušnikin g. Bezgovšek sta a,

da se njihovo podjetje na kulturne razlike dobro pripravi, da je pomembna splošna osebna in 

poslovna kultura ter upoštevanje kulturnih razlik. Omenila sta, da zaposlene izobražujejo s 

k boljšemu razumevanju pri pogajanju. V preteklosti

predvsem angleškega jezika, ki je osnova za pogajanja s tujino. G. Pušnik in g. Bezgovšek

trdita, da v kolikor obvladamo osnove angleškega jezika in še nekaj strokovnih terminov,

lahko komunicir

Kosovo), pa zaposleni te jezike že dobro obvladajo. 

Tako ugotavljamo, da je kot prvi stik s tujino bistvenega pomena prav jezik. V osnovi torej to 

unije, želen jezik. V prihodnosti pa bo vedno bolj poudarek na 

ruskem jeziku, saj se ruski trg izredno odpira, še poudari gospod Pušnik.

Za strategijo poslovanja podjetja Eho sta gospoda Pušnik in Bezgovšek poudarila

pomembnost sodelovanja na raznih specializiranih sejmih

nove poslovne partnerje in kupce njihovih izdelkov in storitev. Za podjetje Eho je 

najpomembnejši obisk sejma Fruit logistica v Berlinu, kjer že leta predstavljajo svoje 

podjetje. Ko enkrat vzpostavijo prve stike, se kasneje dogovarjajo predvsem po telefonu, 

spletni pošti ali kar videu. Iz tega lahko razberemo, da je informacijska tehnologija izredno 

pomembna v vsakodnevnem poslovanju slehernega podjetja, ne glede na to od kje si in 

kakšne so tvoje kulturne usmeritve. Ko

dejstvo, da je za dobro poslovanje potrebno spoštovanje na vseh nivojih. Tako ugotavljamo, 

zane s kulturo posameznika in kulturo podjetja. Dejstvo je, da pri 

prinašajo razlike v mišljenju in delovanju posameznika. 

Na podlagi intervjuja smo torej ugotovili, da je vpliv kulture za samo strategijo podjetja Eho 

pomemben, saj poznavanje tujih kultur prinaša prednost pri poslovanju. Zaposleni v podjetju 

jezikov za lažje komuniciranje s tujimi poslovnimi partnerji in kupci. 
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Ker imajo znanje tujih jezikov, lahko bolj suvereno nastopijo v pogajanjih, kar je velika 

prednost pri poslovanju sploh na mednarodnih trgih. 

5.7

Ugotovili smo, da je razumevanje kulturnih razlik in upoštevanje le-teh torej pomembno za 

poslovanje podjetja. Vsako podjetje, ki posluje na mednarodnih trgih, se mora zavedati 

rej, da kot pogajalec na mednarodnem trgu vedno upoštevamo osebne in 

Ne glede na to, v kateri državi se nahajamo in v 

katerem jeziku komuniciramo, je bistveno spoštovanje posameznika in njegovih kulturnih 

. Pred pomembnostjo kulture bi izpostavili, da je potrebno delovati v skladu z 

osebno moralo in poslovno etiko ter seveda vzdrževati kakovosten nivo naših izdelkov in 

storitev. Prav tako pa je potrebno kakovostni nivo ohranjati s stiki parterjev in kupcev.

in obvladovanja kulturnih razlik v mednarodnem poslovnem okolju, saj smo po pogovoru z 

re na 

poznajo

a kulturne razlike v mednarodnem tržnem 

okolju.
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6 SKLEP 

V diplomski nalogi smo dosegli zastavljene cilje in tako opredelili pojem globalizacije in 

spoznali prednosti in slabosti globalnega sveta. Nadaljevali smo z opredelitvijo mednarodnega 

poslo

, smo opredelili še pojem 

kultura, v okviru katerega smo spoznali kulturne sestavine, kot so jezik, religija, vrednote in 

globinskega intervjuja z 

generalnim direktorjem in prodajnim inženirjem podjetja Eho raziskovali vpliv kulture na 

strategijo internacionalizacije podjetja Eho, d. o. o.

globalizacije se odpirajo nova obzorja, povezujejo se ljudje, povezujejo se države, povezujejo 

se podjetja. Skozi procese globalizacije se široko odpira mednarodno poslovanje v okviru 

komuniciranja, vedno manjše so razlike pri poslovanju, med državami prihaja d

podobnosti, kar je vse vpliv globalnega združevanja sveta. Zaradi globalizacije so torej razlike 

v poslovanju sicer manjše, a še vedno obstajajo nekatere razlike.

kar 

narodno poslovanje je aktualno bolj kot kadarkoli do 

sedaj. Zanj se tudi podjetja iz manjših držav, kot je naše izbrano podjetje Eho, d. o. 

o. ve enostavno premajhen, so bili 

prisiljeni svoje poslovne 

poti. Skozi izkušnje o marsikateri tuji 

i. Zato danes upoštevajo dejstvo, da poznavanje in 

k uspešnemu poslovanju podjetja.

Naša raziskava je pokazala, da je vpliv kulture na internacionalizacijo podjetja Eho strateško 

pomemben za njegovo uspešno mednarodno poslovanje. Podjetje Eho vstopa na tuje trge 

dobro in ustrezno pripravljeno. Z izvajanjem svoje 

zaposlene za lažje sporazumevanje v mednarodnem poslovanju. Ker imajo bogate izkušnje na 

kulturne razlike 

posameznih držav. Ko vstopajo na popolnoma nov tuji trg, se pozanimajo o kulturnih 

razlikah, bodisi na internetu ali še bolje z nekom, ki take izkušnje že ima. Podjetje Eho dobro 

izvaja vstop enih znanj in izkušenj ter polnim

zavedanjem, da je poznavanje in kvalitetno obvladovanje kulturnih razlik na svetovnih trgih 

pešnega mednarodnega 

poslovanja.
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Vprašanja za intervju s predstavnikoma podjetja Eho, d. o. o., g. Andrejem Pušnikom, 

generalnim direktorjem in Emilom Bezgovškom, prodajnim inženirjem

1. –

motivi in vzroki za internacionalizacijo?   

2.

3.

4. Ali kot direktor sami opravljate vsa pogajanja s tujimi partnerji? 

5. Kakšno obliko vstopa na tuje trge izvajate? 

6. Kako navežete prvi stik s tujimi podjetji? ?

7. V katerem jeziku komunicirate s tujimi poslovnimi partnerji?

8. Sklepam, da se kdaj zatakne pri jezik ako to rešujete? 

9. Ali se pred vstopom na tuji trg po

10. Si to preberete na internetu? Ali povprašate koga s podobno izkušnjo? 

11. Ali menite, da je poznavanje kulturnih razlik pomembno za uspešno poslovanje s 

tujimi partnerji? 

12.

nekem drugem mestu? 

13.

14.

15. Ali menite, da je

16.

skupine? 

17. So mednarodni partnerji bolj formalno/neformalno naravnani? 

18. Kako pomembna se vam zdi neverbalna komunikacija pri komunikaciji v 

mednarodnem poslovanju?

19.

da, kateri? 

20.

21. ostavili kot aktivno 

podjetje na mednarodnem trgu, še posebej v kontekstu pomena in vloge tujih kultur?

22.

23. Ali ste kdaj v mednarodnem poslovanju doživeli negativno izkušnjo in kakšno, še 

posebej v kontekstu vloge in pomen tuje kulture?

24. Kako bi lahko opredelili vlogo in pomen tuje kulture za uspešno strategijo 

mednarodnega poslovanja vašega podjetja?

25. Informacijska tehnologija je zelo pomemben dejavnik poslovanja podjetij, kako se le-

ta odraža v posameznih državah? Je sploh še kje ne uporabljajo?
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26. Informacijska tehnologija je zelo pomemben dejavnik poslovanja podjetij, kako se le ta 

odraža v posameznih državah? Je sploh še kje ne uporabljajo? 

27. Si na mednarodni ravni upate tvegati bolj ali manj kot

28.

kulturološkem smislu seveda. Na kaj naj bodo še posebej pozorni?


