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POVZETEK 

Mednarodno poslovanje se srečuje z veliko večjimi izzivi in je tudi zahtevnejše od poslovanja 

na domačem trgu. Okolje mednarodnega poslovanja je dinamično in kompleksno, kjer lahko 

uspejo le tista podjetja, ki se znajo prilagajati vsem značilnostim trga. Podjetje se z vstopom na 

mednarodni trg srečuje z različnimi kulturami, ki jih je treba pred sklepanjem poslov dobro 

proučiti. V diplomski nalogi smo raziskovali in proučevali vlogo in pomen kulture v 

mednarodnem poslovanju na primeru bolgarske kulture. Ugotovili smo, da ima bolgarska 

kultura določene podobnosti s slovensko poslovno kulturo. Največja posebnost Bolgarov je 

zmigovanje z glavo. To je značilnost, ki ima ravno nasproten pomen kot pri nas, saj 

prikimavanje pomeni ne, odkimavanje pa da. Za Bolgare je značilno, da svojim poslovnim 

partnerjem po končanem sestanku posredujejo povzetek dogovorjenih podatkov. Na osnovi 

izsledkov raziskovanja smo podali tudi nekaj priporočil za vse, ki že poslujejo ali nameravajo 

poslovati z bolgarskimi partnerji ali podjetji. 

Ključne besede: mednarodno poslovanje, kultura, Bolgarija, bolgarska kultura. 

SUMMARY 

Doing business internationally presents many challenges and can be much more complex and 

demanding than business activities, focused only on the domestic market. The international 

business environment is dynamic and complex, where only those companies can succeed, 

which know how to adapt to all these characteristics of the market. Entering the international 

market, the company is facing different cultures, which demand special attention before the 

conduction of any business deals. In the thesis, we have researched and studied the role and 

importance of culture in international business operations in the case of the Bulgarian culture. 

We have found that the Bulgarian culture has certain similarities with the Slovenian business 

culture. The greatest feature of Bulgarians is that they nod for no and shake their head for yes. 

It is a feature that has precisely the opposite meaning as in Slovenia. After a meeting, it is 

typical for Bulgarians that they provide their business partners with a summary of the decisions, 

agreed upon. Based on the research, we have also provided some suggestions for all those, who 

do or intend to do business with Bulgarian partners or companies. 

Keywords: international business, culture, Bulgaria, Bulgarian culture. 

UDK:  339.9:316.72(497.2)(043.2)
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1 UVOD 

Večina poznavalcev se strinja, »da ima kultura za ekonomijo enak pomen, kot ga ima riba za 

vodo«. Zaradi globalizacije je prišlo do prepletanja različnih kultur, kar ima velik vpliv tudi na 

mednarodno poslovanje (Zver, Živko in Bobek 2005, 18). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Globalizacija se je pojavila v začetku 20. stoletja, saj je postalo vse bolj pomembno, da se 

podjetja internacionalizirajo oz. delujejo mednarodno (Jaklič 1999, 174). Mednarodno 

poslovanje ali poslovanje s tujino je skupek vseh poslovnih transakcij, »ki na trgovski način 

(npr. premiki izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovski način (npr. 

proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav« 

(Dubrovski 2006, 15). Vpliv globalizacije spreminja poslovno okolje in povečuje potrebo po 

komuniciranju s predstavniki drugih kultur. Slovenija je relativno majhna država, v kateri 

imamo vsakodnevno opravke z ljudmi iz različnih kultur in držav. Poznavanje kulturnih razlik 

v mednarodnem poslovanju je ključen element za uspeh vsakega podjetja. Podjetja morajo zato 

okrepiti veščine komunikacij z ljudmi iz različnih kultur. Pri tem morajo najprej poznati svojo 

kulturo in spoštovati vse ostale kulture. Ljudje, ki sklepajo posle, bi se morali pred srečanjem s 

pripadniki drugačnih kultur seznaniti s kulturnimi razlikami. V najslabšem primeru lahko 

izgubimo poslovno priložnost, saj se že samo dojemanje, kaj je prav, normalno, primerno in 

lepo, med pripadniki različnih kultur zelo razlikuje (Mumel 2008, 591). 

Pojem kulture so raziskovali številni avtorji, saj ga je zelo težko opredeliti. Mumel (2008, 592) 

opredeljuje kulturo kot celoto znanja, vere, umetnosti, zakonov, morale in navad, ki jih dobimo 

kot pripadniki določene kulture. Za Jelovca (2000, 13) je kultura v smislu zavesti identiteta. 

Kulturo enači z zavestjo o razumevanju preteklosti, oblikovanju sedanjosti ter načrtovanju 

prihodnosti. Kultura je rezultat vseh človeških ustvarjanj ter dosežkov in se prenaša iz 

generacije v generacijo (Kenda 2001, 90). 

Slovenska podjetja se pri mednarodnem poslovanju soočajo z različnimi tujimi kulturami, zato 

smo mnenja, da je poznavanje tujih kultur, še posebej tistih, s katerimi imajo slovenska podjetja 

manj stikov, pomembno za uspešno poslovanje v mednarodnem poslovnem okolju. 

Bolgarija je ena izmed držav Evropske unije, s katero ima Slovenija dokaj skromno blagovno 

menjavo. Kljub temu da je Bolgarija geografsko dokaj blizu Slovenije, je blagovna menjava 

med Slovenijo in Bolgarijo leta 2015 znašala 266,677 milijona evrov (Izvozno okno 2016c). 

V diplomski nalogi zato načrtujemo proučiti, raziskati in opredeliti značilnosti in posebnosti 

bolgarske kulture ter vpliv bolgarske kulture na mednarodno poslovanje. Ta država nas je 

pritegnila, saj je malo manj poznana, čeprav je njena poslovna kultura do določene mere 

podobna slovenski. Na podlagi rezultatov raziskave bomo opredelili tudi značilnosti, različnosti 
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in specifičnosti bolgarske kulture in določene podobnosti s slovensko kulturo ter podali 

predloge na nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, preučiti in opredeliti značilnosti in posebnosti 

bolgarske kulture ter vpliv bolgarske kulture na mednarodno poslovanje. Na podlagi rezultatov 

raziskave smo tudi opredelili značilnosti, različnosti in specifičnosti bolgarske kulture in 

določene podobnosti s slovensko kulturo in smo podali tudi predloge na nadaljnji razvoj in 

poslovno prakso. 

Cilji diplomske naloge so: 

 opredeliti osnovne pojme s področja globalizacije in mednarodnega poslovanja,  

 proučiti vlogo in pomen kulture v mednarodnem poslovanju, 

 predstaviti značilnosti Bolgarije in njene kulture, 

 raziskati, proučiti in opredeliti značilnosti ter posebnosti bolgarske kulture in vpliv 

bolgarske kulture na mednarodno poslovanje,  

 na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 metodo opisovanja ali deskripcije, s katero smo opredelili osnovne pojme, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, s katero smo povzemali sklepe, stališča in spoznanja 

različnih avtorjev, 

 metodo analize in 

 metodo sinteze končnih ugotovitev. 

V empiričnem delu smo izvedli tudi kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega 

intervjuja z bolgarskim državljanom, ki deluje v poslovnem okolju. Z raziskavo smo poskušali 

odgovoriti na naslednje zastavljeno raziskovalno vprašanje:  

 Kakšne so značilnosti in posebnosti bolgarske kulture, podobnosti s slovensko kulturo ter 

kakšen vpliv ima bolgarska kultura na mednarodno poslovanje? 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljali smo, da: 

 globalizacija vpliva na mednarodno poslovanje in spreminjanje kultur, 
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 ima spoznavanje in upoštevanje različnosti tujih kultur v mednarodnem poslovanju velik 

pomen, 

 ima bolgarska kultura določene podobnosti s slovensko. 

Omejitve so bile: 

 iskrenost in relevantnost intervjuvanca pri odgovarjanju na vprašanja v intervjuju, 

 dostopnost do vseh potrebnih podatkov o obravnavani tematiki. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Globalizacija je za poslovanje v mednarodnem okolju izjemno pomemben pojem, ki se mu ne 

moremo izogniti. Ruzzier in Kesič (2011, 19) navajata: »Globalizacija je večdimenzionalen, 

kompleksen in večplasten pojav«, ki obsega politične, sociološke, kulturne, ekonomske, 

finančne, tehnološke, invencijske, inovacijske in informacijske sestavine. Gre za razvojni trend 

in za procese, ki svetovno gospodarstvo spremlja že več desetletij in vpliva na strukturo ter 

podobo svetovnega gospodarskega prostora. 

Pojavila se je v zadnjem desetletju 20. stoletja zaradi (Kenda in Bobek 2003, 278): 

 tehnološkega napredka,  

 znižanja omejitev v mednarodni trgovini, 

 pojava nove organizacije mednarodnih transakcij. 

 

 

Slika 1: Globalizacija 

Vir: Monda 2015. 

2.1 Značilnosti globalizacije 

Intenzivna globalizacija je s spremembo komunikacijskih tehnologij povzročila tudi prepletanje 

različnih kultur. Medkulturnih stikov je bilo čedalje več, kar pa je vplivalo na izginjanje 

kulturnih razlik. Svet, v katerem živimo, je vedno bolj povezan in vpliva na to, da se kulture 

zbližujejo in zavedajo kulturne različnosti (Počkar idr. 2011, 158). 

Globalizacija ima dva vidika (Dubrovski 2006, 49): 

 geografski vidik, ki vključuje premagovanje razdalj, 

 organizacijski vidik, ki vključuje mednarodno integracijo in koordinacijo.  
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Preglednica 1: Prednosti in slabosti globalizacije 

Globalizacija je dobra za: Globalizacija je slaba za: 

Japonsko, Evropo, vzhodno in južno Azijo 

(do leta 1997) 

Afriko in Latinsko Ameriko 

Proizvodnjo, dobičke Zaposlenost in plače 

Izobražene ljudi, ki imajo sredstva 

(managerji, inženirji) 

Neizobražene ljudi brez sredstev in 

nekvalificirane delavce 

Posojilodajalce Posojilojemalce 

Prožne prilagojevalce Neprilagodljive 

Neodvisne od javnih storitev Odvisne od javnih storitev 

Velika podjetja Mala podjetja 

Moške in močne osebe Ženske, otroke in šibke osebe 

Globalno kulturo in mir Lokalne kulture 

Poslovneže in ekonomiste, ki zagovarjajo 

globalizacijo 

Okoljevarstvenike, delavce, zagovornike 

pravic potrošnikov, kmete, verske 

organizacije in nasprotnike globalizacije 

Vir: Svetličič 2004, 38. 

Globalizacija ima svoje prednosti in slabosti. Collins (2010) navaja številne prednosti: 

 spodbuja svetovno gospodarsko rast, 

 odpira nova delovna mesta, 

 omogoča bolj konkurenčna podjetja, 

 znižuje cene za potrošnike, 

 omogoča kulturna prepletanja, 

 združuje politiko, 

 ustvarja večji pretok informacij, 

 rešuje ekološke probleme, 

 omogoča razvijanje človekovih pravic, 

 omogoča hiter pretok informacij prek interneta. 

Collins (2010) našteva tudi številne slabosti, ki jih je povzročila globalizacija: 

 izkoriščanje delavcev s strani multinacionalk, 

 nepravični delovni pogoji, 

 delo je slabo plačano, 

 slabi življenjski pogoji zaradi nizkih plač, 

 neupoštevanje varnostnih standardov, 

 proizvodnja poceni blaga, 

 neizkoriščenost naravnih virov, 

 slaba skrb za okolje in ekološka škoda, 
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 širjenje nalezljivih bolezni.  

2.2 Vpliv globalizacije na mednarodno poslovanje 

 

Svet postaja vedno bolj homogen, saj so nekatere razlike med nacionalnimi trgi že povsem 

izginile. Globalizacija z odpravo carinskih in drugih ovir povečuje obseg potencialnih prodajnih 

in nabavnih trgov, kar zahteva »globalno konkurenčnost« (Dubrovski 2006, 49). 

Globalizacija dovoljuje prosto gibanje finančnega kapitala, gibanje ljudi pa je dokaj 

nadzorovano. To je tudi glavna značilnost globalizacije (Soros 2003, 2). Globalizacija združuje 

celotno poslovanje v en velik globalni trg, kar je tudi njena glavna vloga. Poleg tega pa je 

globalizacija določene države spodbudila k izboljšanju učinkovitosti ali zmanjšanju vladne 

vloge v gospodarstvu. Posledice globalizacije so tudi slabe, saj je povzročila večjo notranjo 

odvisnost sveta in hkrati povečala škodo zaradi težav znotraj držav (Soros 2003, 25). 

Na področju mednarodnega poslovanja se učinki globalizacije kažejo v naslednjih značilnostih 

(Ruzzier in Kesič 2011, 23−24): 

 povečano število držav in podjetij, ki so aktivna pri vključevanju v proces globalizacije, 

 hitrejši razvoj na področju telekomunikacij, informacijske tehnologije in logistike, 

 rast mednarodnega poslovanja, 

 delež mednarodne menjave se povečuje, 

 hiter razvoj nekaterih svetovnih gospodarstev, kot so Kitajska, Brazilija, Indija, Južna 

Koreja, JAR, RF, 

 težnja po zniževanju cen izdelkov, storitev, surovin in sestavin, 

 stalno spreminjanje in povečevanje pričakovanj in potreb svetovnih potrošnikov, ki zaradi 

vedno večje ponudbe izdelkov in storitev težko zagotavljajo dolgoročno zvestobo,  

 migracije na gospodarsko bolj razvite predele, 

 pojav integriranih svetovnih finančnih trgov, 

 želja po poenotenju globalnih marketinških strategij, 

 prepletanje kultur, veroizpovedi, običajev, pričakovanj, načinov razmišljanja in delovanja, 

 delovanje v različnih kulturnih, poslovnih in verskih okoljih, 

 spreminjanje pogajalske in poslovne moči posameznih svetovnih organizacij, 

 nihanja najpomembnejših svetovnih valut. 
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Širjenje poslovanja na mednarodni trg zahteva dobro proučitev pogojev širitve na mednarodno 

področje. Podjetja pa za uspešno realizacijo potrebujejo številna znanja, informacije o tujih 

trgih, izkušnje in sredstva. Kadrovske in finančne omejitve pogosto otežujejo širjenje manjših 

podjetij na tuje trge (Šuštar 2009, 3−5).  

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je skupek vseh poslovnih transakcij, »ki na 

trgovski (npr. premiki izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovski način 

(npr. proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav«. 

Za razliko od domače menjave je okolje mednarodnega poslovanja veliko bolj zapleteno. Poleg 

tega pa je tudi konkurenca večja in s tem tudi tveganja (Dubrovski 2006, 15). 

 

 

 

 

 

 

Mednarodna menjava 

                                                                 Domača menjava              Intrakomunitarna menjava 

Izvozni posli              Uvozni posli                                             Znotrajskupnostna menjava 

                                                          Prodaja             Nabava             Zunajskupnostna menjava 

Slika 2: Razsežnosti mednarodnega poslovanja 

Vir: Dubrovski 2006, 17. 

Obstajajo štiri osnovna strateška vprašanja, s katerimi se podjetja srečujejo pri vstopu na 

mednarodni trg. To so: razlogi za mednarodno sodelovanje in kaj plasirati na svetovni trg, 

katere tuje trge vključiti, kako sploh vstopiti na tuji trg ter kako nastopiti na tujem trgu 

(Dubrovski 2006, 94). 

Dubrovski (2006, 94) opisuje tri faze oz. aktivnosti načrtovanja mednarodnega poslovanja: 

 strateška analiza mednarodnega okolja in lastnih zmožnosti podjetja, kjer se proučujejo 

prednosti in slabosti poslovanja, priložnosti podjetja na tujih trgih, poslovna tveganja in 

predvidevanje ovir, 

Mednarodno 

poslovanje 

Trgovski 

način 

Netrgovski 

način 
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 strateško načrtovanje ciljev in strategij, 

 prilagajanje spremembam ter izvedba in organizacija številnih aktivnosti na trgu. 

Vzrokov za vstop v mednarodni tržni prostor je veliko. Najpogostejši pa so (Dubrovski 2000, 

52): 

 večji prihodki, 

 večja izkoriščenost poslovnih oz. proizvodnih zmogljivosti in s tem znižanje stroškov na 

enoto izdelka, 

 krajša amortizacijska doba stroškov raziskav in razvoja,  

 daljši življenjski cikel izdelkov, 

 izravnava zasičenih in ekspanzivnih trgov, 

 porazdeljenost tveganja, 

 nove priložnosti za prenos poslovnih funkcij, 

 sledenje ključnih odjemalcev v tujini, 

 razvoj in rast. 

Poznamo pasivne razloge za rast mednarodnega poslovanja, ki se pasivno prilagaja dogajanju 

na domačem in tujem trgu s spreminjanjem svojih poslovnih aktivnosti. Med pasivne razloge 

tako spadajo globalna konkurenca, trgovinske ovire, pravne ovire domače države ali rešitve v 

zvezi z logističnimi težavami. Sem spada tudi spodbujanje tujih vlagateljev, s pomočjo katerih 

želijo nekatere države pridobiti čim več tujega kapitala in znanja. Za strategijo aktivne 

globalizacije pa se odločajo predvsem večja podjetja (Hollensen 2001, 28). Aktivna razloga za 

širitev na mednarodno področje pa sta ekonomija obsega in podaljšanje življenjskega cikla 

izdelkom v fazi zrelosti. Zaradi omejenih možnosti širitve na domačem trgu se podjetja običajno 

odločijo za osvajanje novih trgov (Šuštar 2009, 9−10).  

Preglednica 2: Motivi za mednarodno poslovanje 

Pasivni motivi Aktivni motivi 

Globalna konkurenca Ekonomija obsega 

Trgovinske in pravne ovire Zmanjševanje nevarnosti padca lastne 

konkurenčnosti 

Rešitve v zvezi z logističnimi težavami Slabše možnosti širitve na domačem trgu 

Spodbujanje tujih vlagateljev Podaljševanje življenjskega cikla izdelkov 

Vir: Hollensen 2001, 28-29. 

3.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Poslovno, finančno, zakonodajno, pravno-regulatorno, kulturno, managersko in tržno okolje je 

v mednarodnem poslovanju podvrženo nenehnim spremembam, kar vpliva na drugačno 

konotacijo, težo, zahtevnost in pomen poslovanja (Kesič 2012).   
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Cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljevanje potreb posameznikov, podjetij, institucij in 

tudi držav. Mednarodno poslovanje se srečuje z veliko večjimi izzivi in je tudi zahtevnejše od 

poslovanja na domačem trgu. V mednarodnem poslovanju lahko uspejo le tiste organizacije, ki 

se nenehno prilagajajo spremembam okolja (Hrastelj 2001, 24). 

Poslovanje na mednarodnem trgu se nenehno spreminja. Spremembe transakcij in procesov so 

v mednarodnem poslovanju pogost pojav. Pravočasno prepoznavanje vseh teh sprememb je 

ključnega pomena, saj je na podlagi teh sprejemanje odločitev bistveno lažje (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 11). 

Tveganja, s katerimi se srečujejo podjetja, lahko razdelimo na tri glavna (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 21): 

 deželna oz. politična tveganja, ki imajo izvor v ekonomskem in pravnem okolju države. Ta 

tveganja so lahko vojne, politični spori ali izsiljevanja, 

 finančna tveganja, ki izhajajo iz financiranja. Primeri finančnih tveganj so lahko tečajna 

tveganja, tveganje neplačil in nelikvidnost, 

 poslovna tveganja, ki so odvisna od dejavnosti podjetja in sposobnosti vodij. Primeri so 

ustvarjanje izdelka, trženje in prodaja ter prevoz. 

3.2 Značilnosti in oblike mednarodnega poslovanja 

Glavna značilnost mednarodnega poslovanja je poslovanje zunaj domače, nacionalne države in 

njenega poslovnega okolja. Mednarodno trgovanje pa ni povsem brez nadzora, saj se uravnava 

s carinami, količinskimi omejitvami uvoza in posrednimi omejitvami uvoza (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 10−11). Mednarodno poslovno okolje se od domačega razlikuje po ekonomskih, 

političnih, družbenih, kulturoloških, tehnoloških in pravnih značilnostih. Zaradi vseh teh razlik 

lahko mednarodno poslovanje opredelimo kot zelo kompleksno, raznoliko in dinamično  

(Makovec Brenčič idr. 2009, 10). Posledično so tudi možnosti za tveganja večja ter se v tuji 

državi pojavljajo zaradi slabšega poznavanja politične, ekonomske in pravne ureditve, težjega 

dostopa do informacij, večjih razdalj med posameznimi poslovnimi objekti ter določenih 

političnih in ekonomskih dejavnikov, ki imajo pomembno vlogo (Ruzzier in Kesič 2011, 83). 

Rezultati tveganja so nepričakovani dogodki, ki lahko vodijo do slabših poslovnih rezultatov. 

Odpravljanje in nadziranje tveganj je mogoče s spoznavanjem sestavin mednarodnega okolja, 

med katerimi so gospodarsko, negospodarsko, tržno in interno okolje (Dubrovski 2006, 417). 

Preglednica 3: Sestavine mednarodnega poslovanja 

Negospodarsko 

okolje 

Gospodarsko okolje Tržno okolje Interno okolje 

Politično okolje Mednarodne 

integracije 

Pravne razmere Interno trženje 
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Kulturno in socialno 

okolje 

Zunanjegospodarska 

politika 

Konkurenca Izvozni potencial 

podjetja 

Geografsko okolje Monetarna politika Struktura distribucije  

Tehnološko okolje Gospodarska 

struktura 

Kupna moč  

Energetsko okolje Zunanjetrgovinska 

struktura 

Logistika  

Naravno okolje  Informacijski sistem  

Vir: Dubrovski 2006, 122. 

Podjetja uporabljajo različne oblike za vstop na mednarodni trg, glavne pa so (Ruzzier, Kesič 

in Mevlja 2008, 16–20): 

 izvozne, 

 pogodbene, 

 investicijske oz. naložbene. 

Izvozni način vstopa na tuji trg je najmanj zahtevna in najmanj tvegana oblika. Obsega 

posredni, neposredni in kooperativni izvoz. Posredni izvoz se uporablja samo za občasne posle. 

Neposredni izvoz pa je značilen za uspešna in bolj internacionalizirana podjetja, ki želijo biti v 

neposrednem stiku s trgom. Tretja oblika pa je kooperativni izvoz, o katerem govorimo ob 

sklenitvah sodelovanja z drugimi podjetji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16–20). 

Za pogodbene oblike vstopa je značilno, da na tuji trg prenesemo celotno proizvodnjo, skupaj 

z vsem znanjem, ki ga potrebujemo za razvoj izdelkov ali procesov oblikovanja storitev. To je 

najpogostejša oblika vstopa na tuje trge, v katero spadajo franšizing, licenčno poslovanje, 

pogodbena proizvodnja in skupna vlaganja ter strateške zveze (Markovec Brenčič idr. 2006, 

60). 

Investicijski oz. naložbeni načini vstopa na tuji trg so najbolj tvegani in značilni predvsem za 

večja podjetja. S takšnim načinom vstopa na določen trg podjetje v celoti prevzema nadzor in 

lastništvo nad obliko vstopa. Investicijski oz. naložbeni način vstopa obsega podružnice, lastne 

prodajne enote, skladišča in prodajne zastopnike/distributerje (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 

19−20). 

Preglednica 4: Načini vstopa na tuji trg in njihove osnovne značilnosti  

Način vstopa Nadzor Tveganje Sredstva Fleksibilnost Lastništvo 

Investicijski 

oz. naložbeni 

Visok Nizko Velika Nizka Veliko 

Pogodbeni Srednji Srednje/visoko Srednja/velika Srednja Srednje/veliko 

Izvozni Nizek Nizko Majhna Visoka Nizko 

Vir: Dubrovski 2006, 184. 
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4 KULTURA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Jelovac in Rek (2010, 16) se strinjata, da prvotni izvor besede kultura izhaja iz latinščine in naj 

bi pomenila obdelovanje zemlje, gojenje in negovanje. Istočasno pa je pomen besede kultura 

moč izslediti tudi v izobraženosti, spoštovanju drugih in v oplemenitenju. Kultura pa se lahko 

nanaša tudi na gospodarski, moralni in znanstveni razvoj ljudi. Posledice se kažejo pri 

človekovem ustvarjanju, in sicer v vrednotah in normah. 

Kultura je sestavina poslovanja, ki v podjetju določa osnovne vzorce vedenja, pravila delovanja 

ljudi ter opredeljuje medsebojne odnose (Slika 1). Uspešno delovanje podjetja zahteva kulturno 

usklajenost med podjetjem in prevladujočo kulturo okolja. Kultura ima velik vpliv na vse 

temeljne podstrukture podjetja: strategijo, strukturo in sisteme ter organizacijsko kulturo. Prek 

konkurenčnega okolja pa ima kultura tudi posreden vpliv na podjetje, saj določa naravo in 

vedenje konkurentov, dobaviteljev, kupcev, dostopnost in sprejemljivost substitutov ter vedenje 

formalnih organov (Zagoršek in Štemberger 2011, 1). 

 

Slika 3: Rokovanje 

Vir: Portal Osnovne spretnosti in veščine 2016. 

4.1 Definicija in vsebina kulture 

Kultura je širok pojem, ki ga je proučevalo veliko avtorjev. V diplomski nalogi smo zato 

predstavili več različnih opredelitev kulture: 

 »kultura je celota, ki vključuje znanje, vero, umetnost, zakone, moralo in navade, ki jih ima 

posameznik, ki je član neke skupine« (Mumel 2008, 592), 

 kultura je skupek tistega, kar je človeška družba ustvarila s fizičnim in umskim delom 

(Kralj 2003, 157), 
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 kultura je rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja, ki se nanaša na posameznike, 

organizacijo, na širše skupnosti ali na celotno družbo (Kenda 2001, 90), 

 kultura je način življenja, ki ljudem vliva občutek pripadnosti (Hrastelj 2001, 26), 

 kulturo lahko razdelimo na duhovno, ki obsega področje miselnega in umetniškega 

ustvarjanja, ter materialno kulturo, ki zajema praktično, tehnično-tehnološko in delovno 

polje človeškega ustvarjanja (Jelovac 2000, 9), 

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

in unikatnem sistemu socializacije« (Zver, Živko in Bobek 2005, 13). 

4.2 Sestavine kulture 

Uspešno poslovanje podjetij v drugem kulturnem okolju se nanaša tudi na poznavanje sestavin 

druge kulture (Mumel 2008, 595). Kultura vsebuje veliko sestavin. Simboli, jezikovni znaki, 

vrednote, verovanja in norme ter materialna kultura so sestavine, ki jih najdemo v vsaki kulturi 

(Počkar idr. 2011, 27). Mi pa smo opisali le tiste, ki se nam zdijo najpomembnejše. To so jezik, 

vera, vrednote in norme ter raven izobrazbe.  

Jezik 

Jezik je pomemben element kulture, saj predstavlja ključ do kulture (Mumel 2008, 597). 

Poznavanje jezika je v mednarodnem poslovanju izjemno pomembno in ima za nas veliko 

prednosti (Kenda 2001, 92): 

 boljše in lažje razumevanje s poslovnimi partnerji, brez potrebe po prevajanju, 

 če govorimo v domačem jeziku, so domačini boljši sogovorniki, 

 omogoča razumevanje podrobnosti in pomembnosti pri pogovoru, 

 razumevanje kulture države, s katero poslujemo. 

S področja jezika in prevodov je v poslovnem svetu veliko zanimivih primerov. Mumel (2008, 

597−598) opisuje primer iz Bolgarije, ki se je zgodil na poslovni večerji. Iskratelov prodajni 

zastopnik je svojim bolgarskim poslovnim partnerjem zaželel »dober tek«. Bolgarski poslovni 

partnerji so ga začudeno pogledali in se smejali, saj dober tek v bolgarskem jeziku pomeni 

»dober oralni seks«.  

Vera 

Vera je pomembna sestavina kulture, ki ima velik vpliv na ljudi, saj vpliva na odnos do dela, 

potrošnje, osebne odgovornosti in do načrtovanja prihodnosti (Kenda 2001, 39).  

Prisotnost vere v družbi vpliva na njihova stališča do posredovanja in uporabe izdelkov. V Aziji 

je uporaba lokalnih religioznih simbolov v oglasih nesprejemljiva (Mumel 2008, 601). 
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Vrednote in norme  

Vrednote, ki so temelj vsake kulture, opredeljujejo, kaj v življenju je vredno truda. Norme pa 

izhajajo iz vrednot in določajo, kaj je pravilno in kaj ni (Mumel 2008, 602).  

Za našo kulturo so ob obiskih značilna obdarovanja. Ta darila lahko vsebujejo tudi hrano ali 

pijačo, kar pa je v arabskem svetu neprimerno, saj to za njih predstavlja žalitev (Swenson 2001 

v Mumel 2008, 602).  

Raven izobrazbe 

Izobrazba, ki jo pridobimo s formalnim učenjem v institucijah, je izjemno pomembna za 

uspešno delovanje v poslovnem okolju. Naša kultura izobrazbo in vzgojo obravnava ločeno, v 

nekaterih kulturah pa sta izobrazba in vzgoja nerazdružljivi. Vzgoja se prenaša iz generacije v 

generacijo (Mumel 2008, 600).  

V mednarodnem poslovanju je z vidika komuniciranja pismenost zelo pomembna. V Afriki, 

kjer je veliko nepismenih ljudi, so ta problem rešili tako, da so na embalažo natisnili sliko tega, 

kar vsebuje (Mumel 2008, 600).  

4.3 Vloga in pomen kulture v mednarodnem poslovanju 

Kultura ima v mednarodnem poslovanju vedno večji pomen, saj imajo podjetja, ki se zavedajo 

medkulturnih razlik, večje možnosti za uspešno poslovanje. Podjetja morajo zato okrepiti 

veščine komunikacij z ljudmi iz različnih kultur. Pri tem pa moramo najprej poznati svojo 

kulturo in spoštovati vse ostale kulture. Pred sklepanjem poslov s pripadniki drugačnih kultur 

bi se morali ljudje seznaniti s kulturnimi razlikami. V najslabšem primeru lahko izgubimo 

poslovno priložnost, saj se že dojemanje tega, kaj je prav, normalno, primerno in lepo, med 

pripadniki različnih kultur zelo razlikuje (Mumel 2008, 591).  

Pri obravnavanju vpliva kulture na mednarodno poslovanje so v drugi polovici 20. stoletja 

nastale številne empirične raziskave. Geert Hofstede je ugotovil, da se kulture razlikujejo v 

štirih oz. petih dimenzijah (Hofstede 2001 v Zver, Živko in Bobek 2005, 36−56): 

 distanca moči − PD, 

 individualizem in kolektivizem − IND, 

 preprečevanje negotovosti − UIA, 

 moškost in ženskost − MAS, 

 dolgoročna in kratkoročna usmeritev − ILO.  

Distanca moči kot prva dimenzija Hofstedejevega modela temelji na fizičnem in izobrazbenem 

smislu neenakosti ljudi. Opredeljuje odnose med hierarhično porazdelitvijo moči v družbi. 
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Danska in Izrael spadata v kulturo z majhno stopnjo neenakosti in želita neenakost odpraviti, 

medtem ko želijo države z visoko stopnjo neenakosti, kot sta Indija in Filipini, te razlike ohraniti 

(Markovec Brenčič 2003, 55).  

 

Preglednica 5: Razlike med družbami, ki imajo nizko distanco moči (PD), in družbami z 

visoko distanco moči (PD)  

Nizka vrednost distance moči (PD) Visoka vrednost distance moči (PD) 

Majhne neenakosti med ljudmi Velike in pričakovane neenakosti med ljudmi 

Otroci so enakovredni odraslim Starši od svojih otrok zahtevajo poslušnost 

Učenci v šolah obravnavajo učitelja kot sebi 

enakovrednega 

Učitelj je spoštovana oseba 

Decentralizacija Centralizacija 

Managerji ne odobravajo privilegijev in 

statusnih simbolov 

Privilegiji in statusni simboli so za managerje 

značilni 

V proces odločanja so vključeni tudi člani Člani prejmejo navodila, po katerih delujejo 

Majhna dohodkovna razlika med vrhom in 

dnom hierarhije 

Dogodkovna razlika med vrhom in dnom 

hierarhije je velika 

Vir: Hofstede 2001 v Zver, Živko in Bobek 2005, 41. 

Druga kulturna dimenzija modela določa mejo, do katere se pripadniki določene rase obnašajo 

kot posamezniki in ne kot pripadniki skupnosti. Individualistično naravnane družbe, kot so 

ZDA, Velika Britanija, Nizozemska, Italija in Belgija, stremijo k prizadevanju za izpolnitev 

lastnih interesov. Z ekonomsko rastjo se države premikajo k individualistični družbi. V 

kolektivističnih družbah, kot so Španija, Portugalska in Grčija, pa si prizadevajo za interese 

širše skupnosti. Za takšne kulture sta značilni medsebojna odvisnost in večja vzajemnost pri 

poslovanju (Markovič Brenčič 2003, 55). 

Preglednica 6: Razlike med kolektivistično in individualistično družbo 

Kolektivistična družba Individualistična družba 

Izogibanje konfliktom Pomembno je izraziti lastno mnenje 

Razmišljanje v mi diskurzu Razmišljanje v jaz diskurzu 

Visokokontekstna komunikacija Nizkokontekstna komunikacija 

Prevladujejo kolektivni interesi Prevladujejo individualni interesi 

Mnenja oblikujejo vsi člani skupine Od vsakega posameznika se pričakuje, da bo 

izrazil svoje mnenje 

Nizek BDP na prebivalca Visok BDP na prebivalca 

Tisk nadzoruje država Svoboda tiska 

Vir: Hofstede 2001 v Zver, Živko in Bobek 2005, 44–46. 
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Dimenzija preprečevanje negotovosti se nanaša na rezultat neke kulture, na njegovo prihodnost. 

UIA predstavlja stopnjo, do katere se člani kulture ne počutijo prijetno zaradi nepoznanih 

situacij. Nekatere kulture, kot sta Japonska in Belgija, se želijo izogniti negotovim situacijam 

in skrbno načrtujejo poslovanje v prihodnosti. ZDA in Kanada pa sta veliko bolj naklonjeni 

sprejemanju negotovosti, saj so njihove organizacije bolj pripravljene na odgovorno 

sprejemanje izzivov in negotovosti prihodnosti (Markovič Brenčič 2003, 55). 

 

Četrta dimenzija modela vsebuje tradicionalno moške ali tradicionalno ženske vrednote. 

Švedska, Norveška, Nizozemska, Danska, Finska, Čile, Portugalska in Tajska spadajo v 

feminitalne kulture. Za njo so značilne vrednote, kot so medsebojna pomoč, pomoč šibkejšim, 

skrb za okolje, solidarnost in kakovost življenja. Tradicionalno moške vrednote, kot sta uspeh 

in denar, pa prevladujejo v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Švici in na Japonskem (Markovič Brenčič 

2003, 55−56). 

 

Zadnja, dodatna dimenzija modela pa se nanaša na kratkoročno in dolgoročno usmerjenost 

kulture. Dolgoročno usmerjene kulture so usmerjene v prihodnost. Sem spadajo Kitajska, 

Tajska, Južna Koreja in Japonska, za katere sta značilna varčevanje in vztrajnost. Za 

kratkoročno usmerjene kulture, kot sta Zahodna Afrika in Rusija, pa je značilno izpolnjevanje 

družbenih obveznosti, ohranjanje ugleda in spoštovanje tradicije. Svojo pozornost namenjajo 

predvsem preteklosti in sedanjosti (Markovič Brenčič 2003, 55−56). 

4.4 Kulturni šok 

Kulturni šok je psihološki odziv, ki se pojavi pri selitvah v drugo kulturno okolje. V 

nepoznanem kulturnem okolju se ljudje počutimo negotovo in izgubljeno, kar lahko vodi do 

kulturnega šoka. Torej je kulturni šok proces, ko se začnemo privajati na novo kulturo, in se 

razlikuje od osebe do osebe (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006,  34−35). 

Znaki, po katerih lahko sklepamo, da je oseba doživela kulturni šok, so različni (Hofstede, 

Pedersen in Hofstede 2006, 35−36): 

 negotovost in zmedenost, 

 vedenje, ki ga poznamo, ima drugačen pomen, 

 družbene veščine so v novem okolju neuporabne, 

 nepriznavanje vrednot, ki jih mi razumemo kot zaželene, 

 presenečenost nad novimi navadami kulture, 

 občutek, da se kulturnega šoka ne bomo nikoli znebili. 
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4.4.1 Faze kulturnega šoka 

Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 36) opredeljujejo šest faz kulturnega šoka, s katerimi se 

sooča oseba v času njegovega doživljanja: 

 medeni mesec: srečanje z novo kulturo vzbudi vznemirjanje in radovednost, njegova 

osnovna identiteta pa je še vedno zakoreninjena doma, 

 zmedenost: občutki zmedenosti, samoobtoževanja in osebne neprimernosti se pojavijo, saj 

posameznik prične doživljati kulturne razlike, 

 jeza in sovraštvo: nova kultura, v kateri ste se znašli, je v nasprotju od domače in vam 

povzroča le težave. Zato se pojavi občutek jeze in sovraštva do nove kulture, 

 prilagoditev in integracija: posameznik prične v tej fazi sprejemati novo kulturo.  Počutimo 

se bolj samozavestno, zato lahko vidimo dobre in slabe plati obeh kultur, 

 bikulturnost: v novi kulturi se končno počutimo prijetno in domače, vendar obstaja resen 

dvom, ali je to fazo sploh mogoče doseči. 

4.4.2 Zmanjševanju kulturnega šoka 

Ljudje, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja, pogosteje doživljajo kulturni šok. 

Kljub temu da je doživljanje kulturnega šoka zelo stresno, se ljudje sčasoma prilagodijo tempu 

življenja in tako šok doživljajo v nekoliko milejši obliki (Ferraro 1998, 135−141). 

Prvi predlog za zmanjševanje kulturnega šoka je natančna priprava, ki vključuje analiziranje 

novega kulturnega okolja, primerjanje z domačim okoljem ter predvidevanje stresnih situacij. 

Zavedati se je treba, da se kulturnemu šoku ne da popolnoma izogniti, lahko pa se z dobro 

pripravo izognemo presenečanjem in zmanjšamo negativne učinke. 

Na kulturni šok se lahko uspešno pripravimo tudi tako, da uporabljamo lokalne vzorce 

verbalnega in neverbalnega komuniciranja. Posameznik se na tak način lažje integrira v novo 

okolje. Da bi se znebili občutka neskladnosti in nesporazumov, se je treba naučiti komuniciranja 

in tujega jezika. To pripomore k izboljšanju odnosov z domačini in s poslovnimi partnerji, ki 

se morajo učiti angleški jezik.  

Tretji predlog za zmanjševanje učinkov kulturnega šoka vključuje zdravo mero kulturne 

samozavesti, pri čemer je zelo pomembno poznati svojo kulturo in njen vpliv na to, kar smo 

(Ferraro 1998, 135−141).  
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5 PREDSTAVITEV BOLGARIJE 

 

Slika 4: Bolgarska zastava 

Vir: Wikipedia 2016. 

Bolgarija se nahaja na Balkanskem polotoku v jugovzhodni Evropi. Na severu države, vzdolž 

reke Donave meji na Romunijo, na severovzhodu meji s Srbijo, z Republiko Makedonijo na 

jugozahodu, z Grčijo na jugu ter s Turčijo na jugovzhodu. Glavno mesto Bolgarije je Sofija, ki 

velja za središče kulturnega, političnega in gospodarskega življenja (Wiki Potnik 2016). 

Preglednica 7: Predstavitev države 

Uradni naziv Republika Balgariya / Republika Bolgarija 

Mednarodna oznaka BG / BGR 

Glavno mesto Sofija 

Velikost (km) 111.002 

Prebivalci (mio) 7,2 (leto 2015) 

Uradni jezik Bolgarski 

Vera 83 % pravoslavna, 12 % muslimanska, 1 % 

ostala krščanska, 4 % ostali 

BDP na prebivalca 6.198 EUR (leto 2015) 

Denarna enota Lev 

Klicna številka +359 

Vir: Izvozno okno 2016a. 

5.1 Zgodovina Bolgarije 

Bolgarija je zgodovinsko bogata država, saj so arheologi na njenem območju našli predmete iz 

obdobja 5.000 let pred našim štetjem. V železni dobi so na tem območju Balkanskega polotoka 

živeli Tračani. Trakija je v antiki postala last Rimskega imperija. To je tudi čas, ko se je začelo 

razvijati krščanstvo. Slovanski rodovi so se na to območje začeli naseljevati v 6. stoletju. Prvo 

bolgarsko carstvo je ustanovilo turško ljudstvo Bolgari, ki so se sčasoma pomešali med ostale 

Slovane ter prevzeli njihov jezik. V 12. stoletju pa je Prvemu bolgarskemu carstvu sledilo 
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Drugo bolgarsko carstvo. Tega je v 14. stoletju zamenjalo Otomansko carstvo, ki je bilo v 

oblasti Turkov (Wikipedia 2016). Pet stoletij je trajalo do osvoboditve Bolgarije, k čemer je 

prispeval ruski imperij. Leta 1908 je dobila tudi potrdilo o neodvisnosti od Otomanskega 

cesarstva. Leta 1946 je Bolgarija postala ljudska republika, v kateri je imela vodilni položaj 

komunistična stranka. Ta je vladala do leta 1989. Sledile so državne volitve, ki pa niso imele 

velikega učinka, saj so na oblasti ostali isti ljudje. Z letom 2007, ko je Bolgarija vstopila v 

Evropsko unijo, pa so se stvari končno obrnile na bolje (Wiki Potnik 2016). 

Bolgarščina se je pojavila v 9. stoletju in je prvi slovanski zapisani jezik. Glagolico je sčasoma 

zamenjala cirilica, proti koncu 18. stoletja pa so si prilagodili rusko različico cirilice (Združenje 

manager 2013). 

5.2 Gospodarstvo države 

Bolgarija je bila v preteklosti tradicionalna kmetijska država, kmetijstvo predstavlja 5 % 

bolgarskega BDP. Razvila se je v industrijsko državo s kvalificirano in poceni delovno silo. 

Skoraj tretjina prebivalstva dela v industrijskem sektorju, ki predstavlja 27 % bolgarskega BDP. 

Industrija Bolgarije je še vedno odvisna od težke predelovalne industrije, kot so metalurgija, 

kemična in strojna industrija. Ta je bila zelo razvita že v času socializma, sčasoma pa so se 

razvile tudi tekstilna, farmacevtska, kozmetična industrija ter informacijsko-komunikacijska 

tehnologija (IKT). Glavni naravni viri, ki jih v Bolgariji izkoriščajo, so boksit, baker, svinec, 

cink, premog, lignit, železova ruda, nafta in zemeljski plin (Izvozno okno 2016b). 

Pomembno vlogo ima lesna industrija, saj k državnemu BDP prispeva približno 2,5 %. Gozd 

prekriva 37 % celotnega bolgarskega ozemlja. Povpraševanje držav iz Evropske unije po 

lesnemu pohištvu se iz leta v leto povečuje. Izvoz lesnega pohištva se je od leta 2007 povečeval 

za približno 7 % letno. Povečana proizvodnja pohištva iz masivnega lesa, kot so stoli, mize, 

pohištvo za šole in spalnice, je vplivala na povečanje pohištvenega sektorja. Lesna industrija 

neposredno zaposluje približno 150.000 ljudi, veliko pa je tudi lokalnih proizvajalcev lesa ter 

proizvajalcev kartona, papirja in celuloze, ki delujejo na mednarodnih trgih. Povečevati so se 

začele tudi tuje naložbe v ta sektor. Velika podjetja so stroške prevoza znižala tako, da so 

prestavila proizvodne obrate bližje gozdov. Mednarodno podjetje Kronospan, ki proizvaja lesne 

plošče, je od leta 1997 vložilo 99 mio EUR v posodobitev tovarne v mestu Burgas. V letu 2011 

pa je podjetje investiralo dodatnih 107 mio EUR za povečanje proizvodnih zmogljivosti ivernih 

plošč. Primer tujih investicij je tudi turški proizvajalec lesenih plošč, ki je leta 2006 vložil 90 

mio EUR v tovarno ivernih plošč v mestu Gabrovnitsa. S tem, ko se neposredni pritok tujih 

naložb povečuje, lahko proizvajalci vlagajo v posodobitev obstoječih objektov za obdelavo lesa 

in tako znižajo stroške poslovanja (Izvozno okno 2016b). 

Glede na rast zemljišč v ekološkem kmetijstvu Bolgarijo uvrščamo na drugo mesto v Evropi. 

Kar 32 % vseh kmetijskih zemljišč predstavljajo ekološka zemljišča. V letu 2015 se je trg 



19 

ekološko pakiranih živil povečal za 7 % in dosegel vrednost 15,27 mio EUR. Trg ekološko 

predelanega in ohlajenega mesa ter morskih sadežev je v letu 2015 dosegel največjo, 24 % rast. 

Na bolgarskem trgu ekološko pakiranih živil je imelo podjetje Hipp GmbH & Co Vertrieb KG 

v letu 2015 največji, 30 % tržni delež (Izvozno okno 2016b). 

Najpomembnejše izvozne partnerice Bolgarije so Italija, Nemčija, Turčija, Belgija, Grčija, 

ZDA in Francija. Bolgarija izvaža kmetijske pridelke, kemijske izdelke, dvigalne in transportne 

naprave, gorivo, železo, mlečne izdelke, vino, tekstil in čevlje. Bolgarija je tretja največja 

izvoznica tobaka na svetu. Najpomembnejše uvozne partnerice pa so Nemčija, Italija, Turčija, 

Grčija in Francija, iz katerih uvažajo predvsem kovine, stroje, vozila, kemikalije, izdelke visoke 

tehnologije in blago za široko uporabo (Združenje manager 2013).  

 

Slika 5: Struktura bolgarskega BDP v letu 2016 

Vir: Izvozno okno 2016b. 

5.3 Kultura države 

Bolgarija je država, v kateri je živelo veliko starih civilizacij, ki so na bolgarsko kulturo pustile 

močan vtis. Glavno mesto Sofija je tudi središče kulturnega življenja (Wikipedia 2016). Država 

je znana po dolgoletni glasbeni tradiciji. Bolgari so v primerjavi z ostalimi vzhodnoevropskimi 

kulturami veliko bolj odprti in zelo prijazni do tujcev. V manjših krajih, kot je npr. Rodopi, je 

značilno, da domačini tujce povabijo na kosilo in jim ponudijo prenočišče (Wiki Potnik 2016). 

68%

27%

5%

Storitve

Industrija

Kmetijstvo
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Slika 6: Glavno mesto Bolgarije je Sofija 

Vir: Blog ESN UEK 2016. 

Ljudje so v Bolgariji zelo ponosni na svojo kulturo in dediščino. Tak občutek imajo zaradi nizke 

rodnosti. Družina je v Bolgariji temeljna družbena enota, za družine pa je značilno, da so zelo 

zaprte. Pod eno streho običajno živi več generacij. Ugled se pridobi z leti, torej je najstarejši 

odgovoren za odločitve pri delu (Združenje manager 2013). 

Družbeno-poslovni običaji so zelo relevantni, saj se hitro spreminjajo. Najznačilnejša razlika v 

primerjavi z drugimi kulturami je prikimavanje z glavo, ki pomeni ne (Združenje manager 

2013).  

Obstajajo določena pravila pri obedu, ki jih je vredno upoštevati. Pred začetkom obeda je treba 

počakati na znak gostitelja, ki je običajno najstarejša oseba (Združenje manager 2013). 

Pri poslovnih srečanjih pa so sestavni deli pozdravljanja trd stisk rok, stik z očmi in pozdrav. 

Rokovanje je značilno tako pri srečanju kot tudi odhodu. Ljudi je treba naslavljati z njihovimi 

nazivi, če jih ne poznamo, pa uporabimo besedo »gospodin« ali »gospozha«. Poslovnež, ki gre 

v Bolgarijo sklepat posle, mora vedeti, da je tam poudarek na gradnji pristnega odnosa. Za 

Bolgarijo niso značilni dolgi pogovori. Veliko bolj je pomembno, da smo dobri poslušalci. 

Mnogi pravijo, da se je v poletnih mesecih bolje izogniti sklepanju poslov, saj imajo Bolgari 

takrat številne praznike. To je dokaz, da Bolgari res spoštujejo svojo kulturo in so na njo 

ponosni (Združenje manager 2013). 
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Slika 7: Bolgarska narodna noša  

Vir: Blog ESN UEK 2016. 

5.4 Mednarodno poslovanje Slovenija-Bolgarija 

Bolgarija je ena izmed držav Evropske unije, s katero ima Slovenija dokaj skromno blagovno 

menjavo. Leta 2016 je blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo znašala 252,9 mio evrov.  

Preglednica 8: Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo od leta 2010 do leta 2016 

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo 

2010 136.836 127.500 264.336 9.336 

2011 174.585 133.451 308.036 41.134 

2012 167.880 133.680 301.560 34.200 

2013 150.212 92.118 242.330 58.094 

2014 177.695 75.555 253.250 102.140 

2015 172.807 93.870 266.677 78.937 

2016 170.222 82.677 252.899 87.545 

Vir: Izvozno okno 2016c. 

Slovenija iz Bolgarije uvaža olje, dele za gradbene stroje, pogonske stroje in druge motorje, 

izdelke iz železa in jekla, igrače, rekvizite za družbene igre in šport (Izvozno okno 2016c).  
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Preglednica 9: Slovenski uvoz iz Bolgarije v letu 2015 (v 1.000 EUR) 

Delež EUR Skupina proizvodov 

35 % 32.602 Električni stroji, oprema in 

njihovi deli, aparati za 

snemanje ali reprodukcijo 

slike in zvoka  

17 % 15.872 Jedrski reaktorji, kotli, stroji 

in mehanske naprave, njihovi 

deli 

7 % 5.451 Izdelki iz železa in jekla 

5 % 4.980 Farmacevtski proizvodi 

4 % 3.385 Igrače, rekviziti za družbene 

igre in šport, njihovi deli in 

pribor 

3 % 2.626 Proizvodi kemične industrije 

Vir: Izvozno okno 2016c. 

Slovenija v Bolgarijo največ izvaža farmacevtske proizvode, vozila in njihove dele, mehanske 

naprave, papir, karton, kozmetične in toaletne izdelke. 

Preglednica 10: Slovenski izvoz v Bolgarijo v letu 2015 (v 1.000 EUR) 

Delež EUR Skupina proizvodov 

27 % 46.451 Farmacevtski proizvodi 

11 % 18.284 Vozila in njihovi deli 

8 % 13.956 Električni stroji in oprema ter 

njihovi deli, aparati za 

snemanje ali reprodukcijo 

slike in zvoka ter deli in 

pribor za te izdelke 

7 % 12.612 Papir in karton, izdelki iz 

papirne mase, papirja ali 

kartona 

7 % 12.450 Jedrski reaktorji, kotli, stroji 

in mehanske naprave, njihovi 

deli 

6 % 11.003 Eterična olja in rezinoidi, 

parfumerijski, kozmetični in 

toaletni izdelki 

Vir: Izvozno okno 2016c. 
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Bolgarija namerava v prihodnosti vlagati v številne infrastrukturne projekte, kot so mostovi, 

avtoceste, razvoj pristanišč, modernizacija letališč, distribucija energije in razvoj infrastrukture 

za vodo in odpadke. Tu pa se odpira priložnost za izvoznike in vlagatelje v informacijske 

tehnologije, telekomunikacije, zdravstvene izdelke, vojaško opremo, turistično infrastrukturo, 

avtomobilske dele in servise, gradbeno opremo in stroje (Združenje manager 2013). 
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O VLOGI IN POMENU KULTURE V 

MEDNARODNEM POSLOVANJU NA PRIMERU BOLGARSKE KULTURE 

V tem poglavju bomo predstavili opravljeno raziskavo o vlogi in pomenu kulture v 

mednarodnem poslovanju na primeru bolgarske kulture.  

6.1 Predstavitev osnov za izvedbo raziskave 

16. 1. 2017 smo izvedli polstrukturirani intervju z g. Iskrenom Milakievim, ki deluje v 

bolgarskem poslovnem okolju. Cilj našega intervjuja je bil ugotoviti značilnosti in posebnosti 

bolgarske kulture, podobnosti s slovensko kulturo ter vpliv njihove kulture na mednarodno 

poslovanje. Intervju je trajal 20 minut. 

6.2 Raziskava o vlogi in pomenu kulture v mednarodnem poslovanju na primeru 

bolgarske kulture 

Intervjuvancu smo zastavili vprašanje o splošnih značilnostih bolgarske kulture in njenih 

posebnosti. Ogovoril je: »Najpomembnejša družbena enota je v Bolgariji družina, ki je običajno 

bolj razširjena, saj pod eno streho živi več generacij. Družina si nudi medsebojno pomoč na 

vseh področjih,  tudi pri gradnji kariere. Bolgari izjemno cenijo svojo kulturo in zgodovino ter 

so ponosni na njo.« 

Na vprašanje, katere vrednote so značilne za bolgarsko kulturo in kako to vpliva na poslovanje, 

je odgovoril: »Temeljni vrednoti sta zaupanje in spoštovanje, ki si ju pridobimo s poslovnimi 

obiski in tudi poznavanjem kulture ter vrednot naših poslovnih partnerjev. Poleg tega sta 

pomembni vrednoti tudi profesionalnost in strokovnost. Vrednote vplivajo na izbiro poslovnih 

partnerjev in trajanje skupnega poslovanja.«  

Poslovne navade in običaje bolgarskih poslovnežev je opisal tako: »Običajno se poslovni 

sestanki odvijajo v restavracijah ali kavarnah. Največja značilnost, ki jo je dobro poznati, pa je 

zmigovanje z glavo, ki ima ravno nasproten pomen kot pri nas. In sicer prikimavanje pomeni 

ne, odkimavanje pa da. Za Bolgare je značilno, da svojim poslovnim partnerjem po uspešnem 

sestanku posredujejo povzetek dogovorjenih podatkov in se na ta način izognejo morebitnim 

spremembam. V večjih podjetjih je na sestanku prisotna tudi tajnica, ki sproti beleži pomembne 

informacije.«  

Na vprašanje, ali poslovna darila v Bolgariji predstavljajo običajno poslovno navado, je 

odgovoril: »V Bolgariji so poslovna darila zelo priljubljena ter predstavljajo pozornost in 

spoštovanje do poslovnih partnerjev. O vrednosti poslovnih daril odloča lastnik podjetja, izroči 

pa se med poslovanjem ali po sklenitvi posla. Poslovna darila običajno predstavljajo značilnost 
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države, v večjih poslih pa so lahko to tudi drage ure in avtomobili. Korupcija, ki je pogost pojav 

v mednarodnem poslovanju, je v Bolgariji postala del lokalne kulture.« 

Zastavili smo mu tudi vprašanje o podobnostih oz. razlikah med bolgarsko in slovensko 

poslovno kulturo. Odgovoril je: »Tako v Bolgariji kot v Sloveniji stisk roke in stik z očmi 

predstavljata sestavni del pozdravljanja in sta pomembna za vzpostavitev zaupanja. Bolgari 

želijo vzpostaviti manj formalen odnos, zato se sestanki odvijajo v kavarnah ali restavracijah, 

ne pa v pisarnah. Bolgari so tudi veliko bolj gostoljubni od Slovencev, saj znajo svojim 

poslovnim partnerjem pripraviti celodnevni program s predstavitvijo svoje kulture in države, 

zagotoviti zabavo in prenočišče.« 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, kako se bolgarski poslovneži pripravljajo na poslovna 

srečanja s predstavniki drugih kultur. Dejal je: »Pred poslovnim srečanjem s predstavniki 

drugih kultur se vedno seznanijo z njihovo kulturo oz. z njihovimi posebnosti. Na ta način se 

izognejo neprijetnim situacijam. Drugače pa so Bolgari prilagodljiv narod in govorijo večinoma 

angleško, nemško, francosko in rusko. Tako kot večina tudi Bolgari pred sklepanjem poslov 

radi preverijo potencialne poslovne partnerje.«. 

Pri sklepanju poslov z bolgarskimi partnerji je za poslovneže podal nekaj koristnih nasvetov: 

»V Bolgariji je prvi vtis izjemno pomemben in lahko vpliva tudi na končno odločitev. 

Urejenost, zunanji videz ter materialne dobrine predstavljajo znak uspešnosti in spoštovanosti. 

Pretirana skromnost potencialnega poslovnega partnerja pomeni, da ima oseba nizko 

samospoštovanje, in ne vpliva pozitivno na poslovanje. Bolgari ne marajo zavrnitev, zato je 

pomembno, da poslovni partnerji sprejmejo vsa njihova povabila. Potrditev povabil se smatra 

kot znak spoštovanja.« 

Zastavili smo mu tudi vprašanje, ali meni, da skromna blagovna menjava med Slovenijo in 

Bolgarijo izhaja iz nepoznavanja bolgarske kulture. Njegov odgovor je bil: »Nepoznavanje 

bolgarske kulture ni bistven vzrok za skromno menjavo, saj pri poslovanju z državami Evropske 

unije ni velikih kulturnih razlik. Veliko bolj so pomembne ostale značilnosti, kot so 

spoštovanje, točnost, zanesljivost in prilagodljivost. Menim, da Slovenija ni ciljno tržišče za 

Bolgarijo, predvsem zaradi visoke obdavčitve.«   

Milakiev je slovenskim poslovnežem za izboljšanje medsebojnih odnosov svetoval: 

»Poznavanje poslovne kulture ima pozitiven vpliv na poslovanje, vendar se priložnost za 

izvoznike in vlagatelje skriva predvsem v informacijskih tehnologijah, telekomunikaciji, 

zdravstvenih izdelkih, vojaški opremi, turistični infrastrukturi, avtomobilskih delih in servisih, 

gradbeni opremi ter strojih. Usmeriti se je treba v dobičkonosne izdelke.« 
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6.3 Ugotovitve raziskovanja 

Na podlagi izvedenega intervjuja lahko trdimo, da kultura močno vpliva na mednarodno 

poslovanje. Podjetja, ki delujejo na mednarodnih trgih, bi se morala zavedati medkulturnih 

razlik in temu področju nameniti večjo pozornost.  

Bolgarsko poslovno okolje je bolj odprto, čeprav znajo biti bolgarski poslovni partnerji zaradi 

zgodovine države na začetku bolj zaprti in nezaupljivi, vendar se sčasoma odprejo in želijo 

imeti s svojimi partnerji prijateljski odnos. Pri vstopu v bolgarsko poslovno okolje morajo 

podjetja dobro poznati kulturne značilnosti države in predvsem njeno zgodovino, saj so ljudje 

v Bolgariji zelo ponosni na svojo kulturo in dediščino. Kljub temu da se družbeno-poslovni 

običaji hitro spreminjajo, je najbolj značilna razlika od ostalih kultur prikimavanje z glavo, ki 

pomeni ne. To lastnost je izjemno pomembno poznati, saj ima ravno nasproten pomen kot v 

Sloveniji. Na ta način se izognemo vsem nesporazumom, ki bi sicer lahko nastali. Milakiev je 

v intervjuju poudaril, da se Bolgari neprijetnim situacijam izognejo tudi tako, da se pred 

poslovnim srečanjem s predstavniki drugih kultur vedno seznanijo z njihovo kulturo oz. z 

njihovimi posebnosti. Drugače pa so Bolgari prilagodljiv narod in govorijo večinoma angleško, 

nemško, francosko in rusko. Tako kot večina tudi oni pred sklepanjem poslov radi preverijo 

svoje potencialne poslovne partnerje. Ugotovili smo, da so Bolgari izjemno gostoljubni do 

svojih poslovnih partnerjev, saj se večina poslovnih sestankov odvija ravno v restavracijah ali 

kavarnah. Pri obedu pa obstajajo določena pravila, ki jih je vredno upoštevati. Pred začetkom 

obeda je treba počakati na znak gostitelja, ki je običajno najstarejša oseba. Pri poslovnih 

srečanjih so sestavni deli pozdravljanja trd stisk rok, stik z očmi in pozdrav. Rokovanje je 

značilno tako pri srečanju kot tudi odhodu. Za svoje poslovne partnerje radi lepo poskrbijo, saj 

znajo pripraviti celodnevni program, v sklopu katerega ponosno razkažejo svojo kulturo in 

običaje. Običajno poskrbijo tudi za zabavo in prenočišče. Značilnost Bolgarov je, da ne 

sprejmejo zavrnitev, zato je pomembno, da se poslovni partnerji odzovejo na vsa njihova 

povabila. Potrditev povabil se smatra kot znak spoštovanja. Znak spoštovanja pa predstavljajo 

tudi poslovna darila, ki so veliko bolj pogosta kot pri nas. Korupcija, ki je v mednarodnem 

poslovanju izjemno razširjen pojav, je v Bolgariji del lokalne kulture. Poslovnež, ki gre v 

Bolgarijo sklepat posle, mora vedeti, da je tam poudarek na gradnji pristnega odnosa. V 

Bolgariji je prvi vtis izjemno pomemben in lahko vpliva tudi na končno odločitev. Urejenost, 

zunanji videz in materialne dobrine predstavljajo znak uspešnosti in spoštovanosti. Pretirana 

skromnost potencialnega poslovnega partnerja ne vpliva pozitivno na prihodnje poslovanje, saj 

to pomeni, da ima oseba nizko samospoštovanje. 

Na osnovi izvedenega intervjuja smo ugotovili, da je kulturna ozaveščenost v mednarodnem 

poslovanju izjemno pomembna in prinaša določene prednosti. Poleg tega pa imajo velik pomen 

tudi ostale značilnosti, kot so spoštovanje, točnost, zanesljivost in prilagodljivost. Kulturne 

razlike v Evropski uniji niso toliko občutne. Te razlike pridejo veliko bolj do izraza med 
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poslovanjem z ostalimi državami sveta, kjer sta razmišljanje in delovanje posameznikov tudi 

zaradi religije drugačna. 

 

Slika 8: Narodno gledališče Ivan Vazov v Sofiji 

Vir: Blog ESN UEK 2016. 

6.4 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Ugotovili smo, da poznavanje tuje kulture zagotavlja konkurenčno prednost pri poslovanju v 

mednarodnem okolju. V mednarodnem poslovanju je področje kulturnih razlik še vedno 

premalo proučeno in upoštevano. Vsa podjetja, ki delujejo na mednarodnem trgu, so odgovorna 

za to, da zagotovijo poznavanje kulture tujega poslovnega okolja. 

Ljudem, ki poslujejo na mednarodnem trgu, priporočamo, da vedno proučijo poslovno kulturo 

podjetja, s katerim nameravajo poslovati. Raziskati je treba njihove navade in običaje ter 

določene kulturne posebnosti. Spoštovanje kulturnih posebnosti posameznika je v poslovnem 

svetu bistvenega pomena. Izpostavili bi, da je za uspešno poslovanje bistvenega pomena ravno 

naš odnos do poslovnih partnerjev, s pomočjo katerega ohranjamo stike.  

Ravno v Bolgariji obstajajo določene kulturne razlike, ki za Slovenijo niso značilne ali niso 

toliko pomembne. Ena izmed njih je ta, da so v Bolgariji veliko bolj gostoljubni do svojih 

poslovnih partnerjev. Svojim poslovnim partnerjem znajo pripraviti celodnevni program s 

predstavitvijo svoje kulture in države, zagotoviti zabavo in prenočišče. Pomembna lastnost je 

tudi ta, da ne sprejmejo zavrnitev, zato je pomembno, da se poslovni partnerji odzovejo na vsa 

njihova povabila. Potrditev povabil se smatra kot znak spoštovanja. Znak spoštovanja 

predstavljajo tudi poslovna darila, ki so veliko pogostejša kot v Sloveniji. Tukaj bi radi 

poudarili, da so kulturne razlike v mednarodnem okolju prisotne in se je na njih treba pripraviti.  
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7 SKLEP 

Globalizacija je vzrok prepletanja različnih kultur, kar pa ima velik vpliv tudi na mednarodno 

poslovanje. Kulturne razlike so še vedno prisotne in močno vplivajo na poslovanje v 

mednarodnem okolju. Poslovna kultura je pomemben dejavnik v mednarodnem poslovanju, ki 

mu ne posvečamo dovolj pozornosti. Pred pričetkom poslovanja s predstavniki drugih kultur se 

je treba seznaniti z njihovimi kulturnimi posebnostmi, saj lahko imajo posamezni elementi 

kulture drugačen ali celo nasproten pomen.   

Bolgarija je zgodovinsko bogata država, v kateri je živelo veliko starih civilizacij, ki so na 

bolgarsko kulturo pustile močan vtis. Bolgari so v primerjavi z ostalimi vzhodnoevropskimi 

kulturami veliko bolj odprt narod, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem svetu. 

V diplomski nalogi smo raziskovali značilnosti in posebnosti bolgarske kulture, podobnosti s 

slovensko kulturo in vpliv bolgarske kulture na mednarodno poslovanje. Na osnovi izvedenega 

polstrukturiranega intervjuja z bolgarskim državljanom, ki deluje v poslovnem okolju, smo 

ugotovili, da moramo biti pri poslovanju z bolgarskimi poslovnimi partnerji pozorni na njihovo 

poslovno kulturo in zgodovino države. Komuniciranje z bolgarskimi poslovnimi partnerji 

zahteva upoštevanje njihovih vedenjskih vzorcev, saj so značilni precej bolj osebni in 

neformalni odnosi pri poslovanju. Za bolgarske poslovneže je značilno, da svoje poslovne 

partnerje vedno povabijo na poslovno kosilo ali večerjo. V Bolgariji vsi zelo dobro govorijo 

angleško, zato poznavanje bolgarskega jezika ni tako pomembno. S poslovnimi darili bomo v 

Bolgariji naredili velik vtis. Na ta način bomo izkazali spoštovanje do našega poslovnega 

partnerja, kar pa Bolgari zelo cenijo. Največja posebnost Bolgarov, ki jo je dobro poznati, pa je 

zmigovanje z glavo. To je značilnost, ki ima ravno nasproten pomen kot v Sloveniji, saj 

prikimavanje pomeni ne, odkimavanje pa da. Za Bolgare je značilno, da svojim poslovnim 

partnerjem po končanem sestanku posredujejo povzetek dogovorjenih podatkov. Tega Slovenci 

ne izvajamo, vendar je izjemno dobra navada, saj se na ta način izognejo morebitnim 

spremembam. V večjih podjetjih je na sestanku prisotna tudi tajnica, ki sproti beleži pomembne 

informacije.  

Na osnovi rezultatov raziskave smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje,  kakšne 

so značilnosti in posebnosti bolgarske kulture, podobnosti s slovensko kulturo ter kakšen vpliv 

ima bolgarska kultura na mednarodno poslovanje. Ugotovili smo, da ima bolgarska kultura 

določene podobnosti s slovensko poslovno kulturo ter da imata spoznavanje in upoštevanje 

različnosti tujih kultur v mednarodnem poslovanju velik pomen. Tako v Bolgariji kot tudi v 

Sloveniji sta stisk roke in stik z očmi sestavni del pozdravljanja in pomembna za vzpostavitev 

zaupanja. Bolgari in Slovenci zelo dobro govorijo angleško, kar je odličen dokaz, da so 

prilagodljiv narod. Podobnost bolgarskih in slovenskih poslovnih partnerjev se kaže tudi v tem, 

da se pred poslovnim srečanjem s predstavniki drugih kultur vedno seznanijo z njihovo kulturo 

oz. z njihovimi posebnosti in tako preprečijo neprijetne situacije. Kot zadnjo podobnost pa bi 

omenili spoštovanje podobnih vrednot, ki so pomembne v poslovanju. 
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Poznavanje tuje kulture zagotavlja konkurenčno prednost pri poslovanju v mednarodnem 

okolju. Management podjetja pa je odgovoren za to, da bo zagotovil poznavanje kulture tujega 

poslovnega okolja. Poudariti je treba, da so kulturne razlike v mednarodnem okolju še vedno 

značilno prisotne in se morajo podjetja, ki vstopajo v tuje tržno okolje, na njih zelo dobro 

pripraviti.  
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Priloge 

Priloga 1 Vprašalnik za polstrukturirani intervju z g. Iskrenom Milakievim  

 

 

 

  





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU  

Spoštovani! 

Sem Barbara Tejić in zaključujem študij managementa na UP FM. V diplomski nalogi 

proučujem značilnosti in posebnosti bolgarske kulture ter njen vpliv na mednarodno 

poslovanje. Za sodelovanje se vam zahvaljujem.  

Vprašanja: 

1. Kakšne so splošne značilnosti bolgarske kulture in njene posebnosti? 

2. Katere vrednote so značilne za bolgarsko kulturo in kako to vpliva na poslovanje?  

3. Kakšne so poslovne navade in običaji bolgarskih poslovnežev oz. podjetij? 

4. Ali poslovna darila v Bolgariji predstavljajo poslovni običaj? 

5. Kakšne so podobnosti oz. razlike med bolgarsko in slovensko poslovno kulturo? 

6. Kako se bolgarski poslovneži pripravljajo na poslovna srečanja s predstavniki drugih kultur? 

7. Na kaj bi opozorili poslovneže pri sklepanju poslov z bolgarskimi partnerji? 

8. Ali menite, da skromna blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo izhaja iz nepoznavanja 

bolgarske kulture? 

9. Kaj bi priporočili slovenskim poslovnežem za izboljšanje medsebojnih odnosov? 

 


