
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

K
A

JA
 Ž

O
N

T
A

 
2
0
1
3

 
D

IP
L

O
M

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

KOPER, 2013 

KAJA ŽONTA 

DIPLOMSKA NALOGA 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

Diplomska naloga 

KULTURA V MEDNARODNEM POSLOVANJU: 

PRIMER SKANDINAVSKIH DRŽAV 

Kaja Žonta 

Koper, 2013                                                 Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

POVZETEK 

Diplomska naloga opisuje globalizacijo, mednarodno poslovanje, kulturo, in povezavo med 

temi pojmi. Potrebno je dobro poznavanje običajev, navad in kulture poslovnih partnerjev, če 

želimo dolgoročno uspešno poslovati s tujimi trgi. To je prikazano na primeru skandinavskih 

držav – Norveške, Švedske, Finske in Danske. Predstavljene so glavne zgodovinske 

značilnosti teh kultur, ki se nato odražajo v poslovnem okolju in so eden izmer razlogov, 

zakaj imajo skandinavske države enega najboljših poslovnih sistemov. Zato so po 

konkurenčnosti v samem svetovnem vrhu. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, kultura, Norveška, Danska, Švedska, 

Finska. 

SUMMARY 

The degree dissertation deals with globalization, international business, culture and their 

relations. If we want to perform long term business with foreign markets, a good knowledge 

of customs, traditions and culture of our business partners is needed. This is illustrated in the 

case of the Scandinavian countries - Norway, Sweden, Finland and Denmark. The principal 

historical features of these cultures are presented, which are reflected in the business 

environment and are one of the reasons why Scandinavian countries have one of the best 

business models and are one of the most competitive in the world. 

Keywords: Globalization, internationalization, culture, Norway, Denmark, Sweden, Finland. 
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1 UVOD 

Že Grški filozof  Heraklit je dejal, da so spremembe edina konstanta v življenju (Goodreads 

2013). To še kako drži v današnjem času, ko imamo svet praktično na dlani zaradi procesov 

kot so  internacionalizacija in globalizacija in zaradi hitrega razvoja informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Z liberalizacijo gospodarstva so se sprostile državne omejitve, ki 

so prej skozi stoletja omejevale pretok blaga in oseb skozi teritorije posameznih držav. 

Naenkrat lahko dostopamo do blaga, o katerem še pred nekaj desetletji nismo niti sanjali, po 

drugi strani pa je to za podjetja pomenilo svojevrsten izziv, s katerim se je bilo potrebno 

spopasti. Dubrovski (2006, 20-23) ugotavlja, da se v sodobnem svetu glede na dinamične 

spremembe v okolju spreminjajo tudi podjetja kot celote, zato na vedno bolj inovativen način 

iščejo takšne organizacijske oblike in značilnosti, ki bi omogočale obdržanje ali povečanje 

konkurenčne prednosti na današnjem globalnem trgu. Pove še, da je sodobno podjetje vitko,
1
 

agilno,
2
 dinamično,

3
  virtualno,

4
 mrežno,

5
 modularno ali hibridno, inteligentno in nenehno se 

učeče. Poleg transformacije in nenehnega prilagajanja pa za podjetje obstaja še vsaj en velik 

izziv in ta je kultura držav, s katerimi se srečuje.  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V spletnem članku Discoveryja je zapisano, da lahko globalizacija na kulturo vpliva na nekaj 

osnovnih načinov. Prva razlaga pravi, da globalizacija vsako kulturo razprši po vsem svetu in 

zaradi tega je ta bolj heterogen ter na ta način kuje globlje vezi med različnimi skupinami. 

Npr. otroci v Aziji se učijo o ameriški kulturi, ko gledajo ameriške TV oddaje. Druga razlaga 

pravi, da je zaradi globalizacije kultura bolj homogena, kar je privedlo do svetovne kulture, ki 

je sestavljena iz delcev omiljenih različic regionalnih trendov. Npr. japonski suši lahko jemo 

kjer koli na svetu. Tretja razlaga pa pravi, da je lahko vpliv globalizacije na kulturo zmes 

heterogenega in homogenega in je t. i. glokalizacija. Razumemo jo kot razvoj hibridnih 

trendov na lokalni ravni (Discovery 2013). 

Kulturo različni avtorji opredeljujejo na različne načine. Kim Ann Zimmermann navaja, da 

kulturo sestavljajo določene značilnosti ljudi, ki so definirani skozi vse, od jezika, religije, 

kuhanja, navad, glasbe in umetnosti (Zimermann 2012).  

˝Kultura obsega vrednote, norme, znanje, moralo, zakone in načine vedenja posameznika ali 

družbe,˝ pa pravi Završnik (2007, 61). Če omenim  še Sonjo Treven, ki  povzame vse 

                                                
1
 Uporaba manj sredstev za dosego večjih izidov. 

2
 Doseganje koristi iz hitro spreminjajočih in nenehno fragmentiranih potreb s sicer globalnega trga z   

individualiziranimi izdelki in storitvami. 
3
 Neprestano iskanje in izkoriščanje novih poslovnih priložnosti. 

4
 Navidezno podjetje. 

5
 Razvoj s pomočjo mrežnih povezav. 
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definicije v tri skupne vidike. Kot prvo se kultura pojavlja v okoliščinah; ko ljudje med seboj 

komuniciramo, pri tem pa drug na drugega vplivamo in se prilagajamo. Drugi vidik se nanaša 

na delitev posameznih elementov, pri čemer se nekateri elementi razširijo iz ene kulture v 

drugo (določene besede v različnih jezikih). Tretji vidik pa je, da se kultura lahko prenaša iz 

enega časovnega obdobja v drugo in prav tako iz ene generacije na drugo (Treven 2001, 41-

42). 

Poznavanje kulture partnerjev, s katerimi se srečujemo v poslovnem okolju, postaja 

neizogibno in nujno, če se želimo izogniti morebitnim konfliktom in za posledico neuspešnim 

poslom. Vsak stik  s poslovnimi partnerji iz okolja nas uči, da imajo vsi svoje navade in 

običaje ter vrednote in prepričanja, ki jih moramo spoštovati in jih spoznati ter se jim 

prilagoditi, če želimo z njimi uspešno poslovati. V diplomski nalogi načrtujem raziskati in 

proučiti vlogo in vpliv kulture v mednarodnem poslovanju na primeru študije skandinavskih 

držav. Proučila in predstavila bom dejstva, da ne glede na to, da so nam države Skandinavije - 

Norveška, Danska, Švedska in Finska geografsko zelo blizu, pa se njihova kultura od naše 

razlikuje in je pri poslovanju z njimi to potrebno upoštevati. Kot pravita Fligsten in Freeland v 

Treven (2001, 34), značilnosti družbe, v katero sodijo posamezne organizacije, še naprej 

vplivajo na njihovo organizacijsko kulturo in vedenje ter to ne glede na globalizacijo 

svetovnega gospodarstva in multinacionalizacijo korporacij. 

Včasih je bil stik z drugimi kulturami samo preko izvoza in uvoza blaga, danes podjetja 

prestavljajo celotne enote podjetij v druge države z drugačno kulturo. Treven (2001, 35) 

pravi, da morajo organizacije  preučevati mednarodno organizacijsko vedenje, da bi razumele 

kako, deluje konkurenca na globalnem trgu. Prav tako morajo zbirati informacije o poslih, ki 

se izvajajo po svetu, zaradi možnosti sodelovanja z drugimi podjetji. Še en razlog so ideje, ki 

jih je možno prevzeti iz drugih kultur in jih uporabiti za izboljšave v svojem podjetju in pa 

multikulturnost delovne sile. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti značilnosti kulture skandinavskih držav in 

njihov vpliv na mednarodno poslovanje. 

Cilji diplomske naloge so: 

 proučitev pomena mednarodnega poslovanja, 

 raziskati pomen kulture v mednarodnem poslovanju, 

 raziskovanje, proučevanje in predstavitev pomena kulture v skandinavskih državah – 

Norveška, Finska, Švedska in Danska, 

 opredeliti posebnosti kulture skandinavskih držav in njihovega vpliva na mednarodno 

poslovanje. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela  

Za doseganje ciljev diplomske naloge načrtujem uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

 metodo deskripcije, s katero bom teoretično opisala globalizacijo, mednarodno 

poslovanje, kulturo in značilnosti posameznih skandinavskih držav, 

 metodo kompilacije, s katero bom povzela sklepe in spoznanja iz številnih virov ter 

številnih avtorjev, 

 metodo analize, 

 metodo študije primerov, 

 komparativno metodo, s katero bom primerjala različna spoznanja o vplivu 

mednarodnega poslovanja na kulturo in kulture skandinavskih držav s slovensko, 

 metodo sinteze. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Predpostavljam, da se kulture mešajo med sabo in vplivajo druga na drugo, vendar specifične 

značilnosti posameznih kultur ostajajo. Prav tako predpostavljam, da se managerji vedno bolj 

zavedajo pomena kulture v organizaciji in pomena poznavanja navad, običajev ter značilnosti 

različnih kultur podjetij, s katerimi poslujejo. Predpostavljam tudi, da bo mednarodno 

poslovanje za Slovenijo v prihodnosti vedno bolj pomembno in bi morali razmišljati o 

sodelovanju s skandinavskimi državami, zaradi uspešnih podjetij ali vsaj zaradi uspešnih 

poslovnih modelov, preko katerih bi se lahko kaj naučili. 

Kot glavno omejitev bom izpostavila pomanjkanje virov in omejen dostop do podatkov o 

raziskovani temi. Otežen je namreč dostop do podatkov o konkretnih interakcijah v 

skandinavskih organizacijah in konkretni kulturi v skandinavskih organizacijah.  
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2 GLOBALIZACIJA 

Beseda globalizacija je danes že stalnica v poslovnem in prav tako zasebnem življenju. 

Čeprav kot beseda v znanstvenih in akademskih krogih obstaja že od leta 1960, pa jo je v 

vsakdanjo uporabo prineslo neodobravanje in protesti gibanja proti globalizaciji (Jeffery  

2002). Različni avtorji imajo seveda različne definicije. Ruzzier in Kesič (2011, 19) pravita, 

da je globalizacija večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. Pojasnjujeta še, da gre za svetovni razvojni trend in za 

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

Globalizacija pomeni močno povezanost in soodvisnost vseh njenih akterjev v svetovnem 

gospodarskem prostoru, tako v dobrem, kot tudi v slabem pomenu (Ruzzier in Kesič 2011, 

19). Pojem globalizacija se nanaša na čeznacionalne tokove blaga, investicij, proizvodnje in 

tehnologije začenjata Petras in Veltmeyer (2001, 26). Misel pa zaključita: «Za mnoge 

zagovornike teze o globalizaciji je obširnost in globina njenih tokov ustvarila nov svetovni 

red, s svojimi institucijami in razporeditvijo moči, ki so nadomestili prejšnje strukture 

povezane z nacijo oz. državo (Petras in Veltmeyer 2001, 26).«  

Laično si pomen besede predstavljamo kot vse procese in trende, ki se dogajajo okoli nas, od 

interneta, liberalizacije gospodarstva in s tem prost pretok blaga ter oseb, razvoj 

informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, razvoj gospodarstev in ne nazadnje 

gospodarska kriza, v kateri smo se znašli zadnjih nekaj let, oz. kar na kratko, da svet postaja 

globalna vas. Zanimiva je izjava britanskega ekonomista Evana Daviesa, ki sem jo zasledila v 

članku Jeffery-ja (2002) in se navezuje na globalizacijo. »Globalizacija - kar koli že to je …« 

Nakar je sledila replika: « Če on ne ve kaj to je, kako naj pa potem mi?!« Globalizacija je 

resnično pojem z mnogimi pomeni in različnimi definicijami, med katerimi bi verjetno težko 

rekli, da je kateri od naštetih bolj oz. manj pravilen od drugega. 

Stopnjo globalizacije v državah lahko izmerimo tudi z indeksom globalizacije. Teh indeksov 

je več vrst in različnih avtorjev. KOFov letni globalizacijski indeks meri tri glavne dimenzije 

globalizacije in sicer ekonomsko, politično in socialno. Poleg teh treh indicev pa ga merijo še 

po: 

 dejanskem gospodarskem gibanju, 

 gospodarskih omejitvah, 

 podatkih o informacijskih tokovih, 

 podatkih o osebnih stikih, 

 podatkih o kulturni bližini (KOF 2012). 
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Preglednica 1:   KOFov letni globalizacijski indeks 

Država Leto 2012 Leto 2011 

Belgija 1. 1. 

Irska 2. 10. 

Nizomemska 3. 3. 

Avstrija 4. 2. 

Singapur 5. 18. 

Švedska 6. 4. 

Danska 7. 6. 

Madžarska 8. 8. 

Potrugalska 9. 9. 

Švica 10. 5. 

Finska 17. 11. 

Nemčija 22. 16. 

Slovenija  28. 26. 

Vir: KOF 2011/12 

2.1 Globalizacija skozi zgodovino 

Ljudje so že pred mnogimi stoletji trgovali med seboj in zaradi tega prepotovali velike 

razdalje, zato Damijan (2013) pravi, da zametki globalizacije segajo že v čase Rimskega 

imperija in kitajske svilene poti. Vse skupaj naj bi dobilo nov zagon s Kolumbovim odkritjem 

Amerike leta 1492, pospešek pa je globalizacija dobila z odkritjem parnega stroja 1763 leta. 

Po britanski industrijski revoluciji pa se je svet trgovinsko povezal (Damijan 2013).  

Globalizacijo delimo na štiri faze. Prvo fazo globalizacije imenujemo obdobje 

antiglobalističnega merkantilističnega omejevanja in zaznamuje čas od 1492 do 1820. Kljub 

državnim omejitvah v tem obdobju, je prišlo do porasta svetovne trgovine in delež izvoza v 

bruto družbenem proizvodu se je povečal, opisujeta prvo fazo Ruzzier in Kesič (2011, 20). 

Druga faza razvoja, imenovana prvo globalno stoletje, je potekala od 1820 do 1913. Nastopilo 

je mirno obdobje po Napoleonovih vojnah in prišlo do razmaha gospodarskega razvoja. 

Liberalno odpravljanje merkantilizma in transportna revolucija sta pripomogla k ustvarjanju 

svetovnih trgov (Ruzzier in Kesič 2011, 20). 

Od leta 1913 do 1950 je sledilo antiglobalistično obdobje. Globalno gospodarstvo se je začelo 

rušiti. Nastale so nove politične ovire, ki so onemogočale migracije prebivalstva iz revnejših 

območij. Zaradi visokih obdavčitev dobičkov iz mednarodne menjave in drugih 

administrativnih omejitev, se je njen obseg zmanjšal, nadaljujeta Ruzzier in Kesič (2011, 20). 
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Zadnje obdobje, imenovano drugo globalno stoletje, pa zaznamuje čas po 2. svetovni vojni. 

Zanj so značilne velike spremembe na vseh področjih družbenega in gospodarskega 

dogajanja. Veliko bolj je poudarjena blagovna menjava nad pomenom migracijskih gibanj, pa 

zaključujeta Ruzzier in Kesič (2011, 20). 

2.2 Globalizacija: Neizogibnost ali ekonomska strategija 

Ena izmed osrednjih tez teoretikov globalizacije je, da je ta neizogibna. Tehnološki, 

ekonomski in politični razvoj so se uskladili tako, da so izključili možnost katere koli druge 

oblike gospodarske rasti kot tiste, ki temeljijo na transnacionalnem toku kapitala in blagovne 

menjave. Globalizacija je zadnja in s tem najvišja faza v zgodovini, kjer so vse države med 

seboj povezane preko kapitalističnega trga (Petras in Veltmeyer 2001, 42).  

Prvi začetki neoliberalne poti naproti kapitalističemu prostem trgu so bili v Čilu. Zaradi 

vojaškega državnega udara je bil uveden program reform za sprostitev trga pod Reaganovim  

režimom in  režimom Thacherjeve. To ne pomeni, da tuje neposredne naložbe in finančni 

kapital nista delovala na trgih že pred temi političnimi režimi. Pomeni pa, da so morali 

globalizatorji deliti moč in sredstva z lokalnim kapitalom, trgovinskimi sindikati in 

popularnimi politiki. Globalizacija je potemtakem posledica ideološkega projekta vladajočih v 

državi, in ne naravne evolucije, pa opisujeta drugo teorijo Petras in Veltmeyer (2001, 43). 

2.3 Prednosti in slabosti globalizacije 

Tako kot ima kovanec dve strani, tako ima proces, kot je globalizacija, svoje prednosti in 

slabosti. Globalizacija je poleg liberalizacije trga, interneta in informacijsko 

telekomunikacijske tehnologije s seboj prinesla za podjetja svojevrsten izziv, na katerega 

nihče ni bil pripravljen. Skoraj čez noč so se podjetja spopadala z novimi pogoji trgovanja, 

novo konkurenco, prav tako pa novimi priložnostmi za prodor na nove trge in s tem 

možnostjo večjega zaslužka. Ruzzier in Kesič lepo opisujeta, da se je gospodarjenje 

ukoreninilo in postalo temelj politike, razvoja in evolucije človeka. V ozadju večine 

družbenih pojavov so bodisi človekovi napori za preživetje ali pa človekovi interesi. 

Ekonomske aktivnosti so povsod prisotne in ekonomska znanost zato nujno sodeluje na 

področjih, ki se na prvi pogled morda ne zdijo povsem ekonomska. Nato še zaključita, da so z  

ekonomskega vidika zanimive gospodarske povezave med subjekti globalnega sveta (2011, 

22). 

Prednosti globalizacije so: 

 prosto trgovanje med državami je omogočilo dostop do blaga, do katerega prej ni bilo 

možno dostopati, 

 potovanja v druge države so omogočila stik z drugimi kulturami, kar prej ni bilo možno, 
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 večja možnost zaposlitve, ker je trg dela tudi zunaj meja države, 

 večja možnost izobrazbe in usposabljanj kjer koli po svetu, 

 sodelovanje večih držav na skupnih projektih, kot so segrevanje zemlje,  

 surovine in blago je možno prepeljati kamor koli po svetu, 

 večji trg in potencialno več kupcev, 

 podpora bolj razvitih držav manj razvitim, 

 znanstvena spoznanja se delijo med državami, 

 znižanje stroškov s seljenjem npr. proizvodnje (Bortoli 2012). 

In še nekaj slabosti: 

 zaradi povezanosti finančnih trgov se kriza občuti po vsem svetu, 

 bolj razvite države uporabijo svoj vpliv in moč pri izkoriščanju manj razvitih držav, 

 bolezni se lažje prenašajo zaradi lažjega in hitrejšega pretoka oseb, 

 nezaposlenost v državah, kjer se proizvodnja seli v stroškovno učinkovitejše države, 

 dominantne kulture vplivajo na druge kulture preko filmov, knjig, glasbe ipd., zato se 

lahko izgubi identiteta kulture posamezne države (Bortoli 2012).  

2.4 Globalizacija in kultura 

Kot smo že povedali, je fenomenom globalizacije in liberalizacije gospodarstva omogočil 

masovni stik med kulturami, ki prej ni bil mogoč. Ker se je okolje razširilo čez nacionalne 

meje, morajo te upoštevati stroške in organizacijske kulture mednarodnih konkurentov, nas 

uči Treven (2001, 82). Poda nam še primer, da se je z Japonske razširil timski način dela v 

Evropo in ZDA. (Treven 2001, 82). 

Drugi element globalizacije in njenega kulturnega vpliva je komunikacija. Množični mediji so 

prevzeli vlogo sredstev za razširjanje globoko zakoreninjenih družbenih vrednot in običajev, 

kot so porabnikove zahteve in želje ( Treven 2001, 82). 

Tretji element je sistem izobraževanja ekonomsko razvitih držav. Visoko izobraževanje in 

visoka raven raziskav iz teh držav, se prenašata globalno, v obliki svežih idej managementa in 

poslovnih vrednot ( Treven 2001, 82).  
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Prav tako kot globalizacija, je tudi mednarodno poslovanje kot besedna zveza pojem, brez 

katerega si današnjega poslovanja podjetij že skoraj ne moremo več predstavljati. Če 

odštejemo lokalna podjetja, ki zadovoljujejo naše potrebe npr. po sveže pečenem kruhu ali pa 

lokalne gostilne, ki strežejo ravno prav ohlajeno pivo, bi lahko rekli, da je že skoraj vsako 

podjetje del mreže mednarodnega poslovanja, pa čeprav tega na prvi pogled ne vidimo. Moka, 

s katero pek zamesi kruh, ni prišla iz lokalne njive oz. mlina, ampak je potovala preko 

različnih dežel in preko različnih podjetij, da je prišla do naše pekarne. Prav tako se ravno 

prav ohlajeno pivo belgijske znamke ne bi moglo znajti v našem hladilniku, če ne bi obstajala 

podjetja, ki so vpeta v mednarodno poslovanje. Ruzzier in Kesič (2011, 11) nam povesta, da 

je mednarodno poslovanje ali poslovanje med narodi, vsebinsko zelo širok pojem vseh 

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

poslovnega okolja. Torej lahko govorimo o celovitem mednarodnem razvoju in raziskavah 

izdelkov, njihovem načrtovanju in oblikovanju, proizvodnji, odpremi, distribuciji, 

marketinških, prodajnih, mednarodnih poprodajnih storitvah, mednarodnih naložbah denarja, 

mednarodnih finančnih trgih in mednarodnih poslovnih tokovih (Ruzzier in Kesič 2011, 11).  

»Povečevanje aktivne udeležbe v mednarodnem poslovanju označujemo z 

internacionalizacijo poslovanja ali podjetja. Internacionalizacija podjetja, ki zahteva 

prilagajanje podjetniške miselnosti, strategij, struktur in procesov mednarodnemu okolju, je 

proces razvoja mednarodnega poslovanja podjetja, v okviru katerega se to z vedno večjim 

obsegom vključuje v mednarodna poslovna razmerja (Dubrovski 2006, 62).« Podjetja so se 

znašla pred svojevrstnim izzivom oz. priložnostjo, odvisno s katere strani medalje pogledamo, 

da se morajo prilagoditi novim poslovnim okoljem in zahtevam, ki jih prinaša liberalizacija 

gospodarstva. Kot pravi Treven (2001, 235) podjetja, ki delujejo v globalnem okolju, navadno 

prehodijo na poti vključevanja v mednarodne sfere več faz. Vsaka od teh faz pomeni za 

posamezno podjetje drugačne probleme. Te faze udeležbe podjetij na mednarodnih trgih so: 

 domača 

 internacionalna 

 multinacionalna 

 globalna. 

Največ podjetij začenja delovanje na domačem trgu, z zamislijo o produktu, ki zadovolji 

določeno potrebo na njem. To je domača raven (Treven 2001, 236). 

Ko začnejo zaradi povečane konkurence na domačem trgu podjetja izgubljati svoje tržne 

deleže, se po navadi odločijo za vstope na tuje trge. To je internacionalna raven. Najprej je to 

povezano z izvozom lastnih proizvodov, nato pa z izgradnjo proizvodnih kapacitet v drugih 

deželah (Treven 2001, 236). 
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Multinacionalna podjetja imajo svoje kapacitete nameščene v več tujih deželah, s tem  

podjetja zmanjšujejo stroške (Treven 2001, 236). 

Globalno raven pa podjetja dosežejo, ko so organizacije na trgu udeležene s proizvodi najvišje 

kakovosti in s proizvedenimi najnižjimi stroški. Ta podjetja pospešeno razvijajo fleksibilnost, 

da bi zadovoljila potrebe večjega povpraševanja posamičnih porabnikov po proizvodih 

(Treven 2001, 236). 

3.1 Spodbude in ovire za internacionalizacijo 

Mednarodno poslovanje je za podjetja večji napor in izziv, kot samo poslovanje na lokalni 

ravni. Zahtevnejše je že samo spremljanje okolja. Ta zavzema ogromno podjetij, različnih 

kultur, različnih držav, na širokem ozemlju. Ne skrbi nas več samo lokalni kmet, ki redi 

kokoši za jajca. Na proces odločanja podjetij o vstopu na mednarodne trge zato vplivajo 

različni dejavniki, ki sprožijo namero za vstop (Ruzzier in Kesič 2011, 29). Dejavniki vleke 

so povezani z agresivnim nastopom podjetij, ki samostojno iščejo priložnosti na tujih trgih. 

Dejavniki potiska pa nastopijo zaradi različnih spremenjenih razmer in podjetje prisilijo v 

iskanje podobnih rešitev na tujih trgih (Ruzzier in Kesič 2011, 30). 

Najpogostejše spodbude za mednarodno poslovanje so, kot pravita avtorja Ruzzier in Kesič 

(2011, 30):  

 doseganje ekonomij obsega z izvozom, 

 zmanjšanje domačega povpraševanja oz. prodaje, 

 zrelost domačega trga, 

 posedovanje ekskluzivnih informacij o tujih trgih, 

 obstoj posebnega managerskega interesa, 

 marketinške ali tehnične konkurenčne prednosti, 

 možnost rasti ali dobička z izvozom, 

 prejem izvoznih naročil, 

 zmanjšanje odvisnosti od domačega trga ipd. 

Podjetja pri odločitvah o internacionalizaciji zaznavajo mnogo ovir, ki pa ne nastopajo samo 

na začetku, ampak se pojavljajo na vseh stopnjah (Ruzzier in Kesič 2011, 31). Najmočnejše 

omejitve za internacionalizacijo so (Ruzzier in Kesič 2011, 31): 

 cenovna nekonkurenčnost, 

 oteženo razumevanje tujih poslovnih praks in omejene informacije za analizo tujih trgov, 

 neprimeren neizučen kolektiv, 

 nezadostne proizvodne kapacitete, 

 pomanjkanje vodstvenega kadra, 
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 pomanjkanje vladnih spodbud, 

 različni tuji proizvodni standardi, 

 neprimerni distribucijski kanali, 

 različne tuje navade ipd. 

Vsako podjetje mora dobro preučiti vse motive, tako ovire kot spodbude, da se bo lahko 

uspešno spopadlo s poslovanjem v mednarodnih vodah. 

3.2 Vstopi na tuje trge 

Ko se podjetje sooči z možnostjo ali prisilo za vstop na tuj trg, bodisi zaradi nuje po 

samoohranitvi podjetja, bodisi zaradi izziva oz. želje po vstopu, se sreča z odločitvijo o načinu 

vstopa. Kot pravita Ruzzier in Kesič (2011, 53) je to za podjetje prva in najpomembnejša 

odločitev, ki bo vplivala na nekaj prihodnjih let poslovanja. Žal pa kot pravita avtorja, ne 

obstaja idealna strategija vstopa.  

V Krki in Gorenju pravijo, da vstop na nove trge ne more biti prepuščen naključjemu oz. 

občasnemu povpraševanju, temveč mora biti ciljano voden. Če pa je samostojen vstop na trg 

finančno prezahteven, je potrebno poiskati uveljavljenega in uglednega poslovnega partnerja. 

Poudarjajo pa tudi, da posel delajo ljudje, tako je po njihovem tudi najboljši poslovni načrt  

obsojen na neuspeh, če podjetje za poslovanje na trgu nima strokovne in sposobne ekipe, ki bi 

znala pridobiti zaupanje novih poslovnih partnerjev in kupcev ter zaznati trende (Zagorc,  

2013). 

Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge, in s tem povezane 

mednarodne strategije, moramo hkrati opredeljevati tudi oceno tveganja, kontrole in tudi 

prilagodljivost nekega podjetja, s stališča izbranega načina in oblike vstopa na mednarodne 

trge (Ruzzier in Kesič 2011, 55). 

Root v Ruzzier in Kesič (2011, 55) deli načine vstopa na izvozne, pogodbene in investicijske. 

3.2.1 Izvozni načini vstopa 

Zaradi enostavnosti, majhnega tveganja in potrebnih resursov je to najpogostejši način vstopa 

za mala in srednja podjetja ter podjetja, ki z internacionalizacijo šele pričenjajo (Ruzzier in 

Kesič 2011, 57). 

 

 



 

 11  

Preglednica 2:    Prednosti in slabosti posrednega in neposrednega izvoza 

Oblika   Prednosti Slabosti 

 

posredni izvoz 

 oprtni izvoz 

 komisionar 

 posli a conto meta 

 izvozni trgovec/posrednik 

 izvozne trgovske družbe 

 izvozna združenja 

 večinoma za 
odprodajo presežnih 
kapacitet 

 potrebnega malo 

znanja in 
mednarodnih 

aktivnosti 

 primerno samo za 

fizične produkte 

 ne omogoča nadzora 
nad distribucijo in 

po prodajnimi 
storitvami 

 

neposredni 

izvoz 

 enkratna enotna izvozna 

naloga 

 poseben izvozni oddelek 

 izvozna prodajna družba 

 sestrska podjetja 

 lastna prodaja s potniki na 

tujih trgih 

 izvažanje s 
posredovanjem izvoznih 

združenj 
 neposreden izvoz ob 

podpori zastopstev  

 večji nadzor nad 
elementi 

marketinškega 
spleta 

 povečano število 
povratnih 

informacij 

 kritični trenutek 
distribucije 

 znatni stroški 
distribucije, 
marketinga in 

administracije 

kooperativni 

izvoz 

 manjša podjetja z 
izkušnjami in viri v MP 

 celovitost nastopa 

 izkušnje 

 delitev stroškov 

 različnost poslovnih 
interesov 

sodelujočih 

 Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 57 

3.2.2 Pogodbeni načini vstopa 

Root v Ruzzier in Kesič (2011, 57) pravi, da so pogodbeni načini vstopa dolgoročna 

nekapitalska združenja, med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem trgu, ki 

vključuje prenos tehnologije ali človeških znanj med podjetjema.  

Najpogostejše oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so: 

 licenčno poslovanje, 

 franšizing, 

 strateške zveze/zaveze/povezave, 

 pogodbena proizvodnja. 

3.2.3 Investicijski načini vstopa 

Investicijski načini vstopa vsebujejo neposredne investicije in lastništvo določenih objektov v 

ciljni tuji državi. Glede lastništva in nadzora jih lahko razdelimo na popolno oz. delno 

lastništvo, kjer gresta dva ali več podjetij zaradi lastništva specifičnih znanj in zmanjšanja 
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tveganja ter investicij, v skupne naložbe. Rezultat je novo podjetje, ki v večini primerov 

vključuje lokalnega partnerja na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike: 

 prodajni zastopniki, 

 rezidenčni prodajni zastopniki, 

 prodajne podružnice, 

 lastna proizvodna enota na tujem trgu, 

 lastna razvojna enota na tujem trgu, 

 sestavljalnica, 

 skladišče, 

 regionalni centri, 

 začetne investicijske naložbe, 

 prevzemi (Ruzzier in Kesič 2011, 60-64). 

3.3 Sestavine mednarodnega okolja 

Mednarodno okolje nas in naše podjetje postavlja v zahtevno situacijo, polno izzivov, ki so 

bistveno drugačni od izzivov v lokalnem poslovanju in okolju. Dobro poznavanje sestavin 

mednarodnega poslovanja in s tem tudi tveganj je zato ključno za uspešno delovanje podjetja 

v zahtevnih okoliščinah poslovanja s tujino oz. mednarodnega poslovanja. 

Dubrovski (2006, 21) pravi, da sestavine mednarodnega okolja predstavljajo vse tiste 

značilnosti določenega tujega trga, ki neposredno ali posredno vplivajo na delovanje podjetja 

na tem trgu. Avtor nam v nadaljevanju še pojasni, da posamezne sestavine nimajo enakega 

pomena oz. vpliva na vse izdelke oz. posle, razlike pa bodo tudi, ko gre za 

internacionalizacijo navzven ali navznoter. Razlikujemo med štirimi sestavinami okolja v 

mednarodnem poslovanju: 

 negospodarsko okolje, 

 gospodarsko okolje, 

 tržno okolje, 

 interno okolje (Dubrovski 2006, 121). 

»Podjetju, ki aktivno nastopa ali vstopa v mednarodno poslovanje, so praviloma najbolj 

poznane sestavine tržnega okolja, saj se s temi v operativnem poslovanju povsod in tekoče 

srečuje. Kljub temu pa je treba vendarle najprej proučiti sestavine negospodarskega okolja, ki 

lahko omogočajo delovanje podjetja na tujem trgu (Dubrovski 2006, 121).« Avtor še poudari, 

da je tudi malemu podjetju potrebno preučiti vse sestavine mednarodnega okolja, zaradi svoje 

ranljivosti in visokih tveganj v mednarodnem poslovanju (2006, 121).  
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3.3.1 Negospodarsko okolje 

Negospodarsko okolje pomeni prvo skupino ovir ali spodbud, ki morajo pokazati pozitivne 

možnosti za delovanje na želenih trgih, šele nato sledi preučevanje drugih sestavin 

mednarodnega poslovanja, nas uči Dubrovski (2006, 121 in 122). 

Politično okolje 

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

izvirajo posamezna politična tveganja (Dubrovski 2006, 122).« Albaum, Strandskov in Duerr 

v Dubrovski (2006, 122) naštevajo naslednje elemente, ki lahko pomenijo nepremagljivo 

oviro za vstop na tuj trg: 

 politična ideologija, 

 pravna določila za poslovanje s tujino, 

 mednarodne organizacije in obveznosti iz posameznih sporazumov, 

 uvozno-izvozne omejitve, 

 mednarodne omejitve glede naložb, 

 omejitve glede iznosa dobička, 

 omejitve glede valutnih razmerij, 

 članstvo in obveznosti v mednarodnih finančnih organizacijah. 

S političnim okoljem se je potrebno dobro seznaniti, da bi lahko omejili ali celi odpravili 

politična tveganja. Najpomembnejše vprašanje za izvoznika je odnos oblasti do tujih podjetij, 

ki so lahko tem podjetjem naklonjena. To se kaže v davčnih olajšavah, izjemnem 

obravnavanju, ko gre za uvozne kontingente, zaščiti pred konkurenti, prednosti pri 

financiranju od domačih bank in drugih ugodnostih. Njihov odnos pa je lahko tudi odklonilen 

ali celo sovražen, kjer je najobičajnejša omejitev na tujem trgu carina, ki jo kot obvezno 

denarno dajatev predpiše uvozna država zaradi proračunskega prihodka ali zaradi zaščite 

domačih proizvajalcev (Dobrovski 2006, 123-125). 

Kulturno-socialno okolje 

Kultura, ki je sestavljena iz norm in vrednot, religije, jezikov, družbenih organizacij in 

ustanov z različnimi vlogami, umetnosti in estetike, materialne kulture in življenjskih razmer 

ter neverbalne komunikacije, je z vidika mednarodnega poslovanja pogosto konservativen 

dejavnik, ki ga mora mednarodni tržnik upoštevati. Bistvena sestavina je tudi t. i. tihi jezik 

mednarodnega poslovnega komuniciranja (Dubrovski 2006,133-136). 
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Preglednica 3:    Carinske in necarinske ovire pri vstopu na tuji trg 

Carinske ovire za določeno 
državo 

 uvozne carine 

 izvozne carine 

 za določen 
namen 

 zaščitne carine 

 prihodkovne carine 

 za določeno 
trajanje 

 dodatne dajatve 

 izravnalne takse 

 uvozne omejitve  posebne 

 variabilne 

 carinske stopnje  posebne 

 ad valorem 

 kombinirane 

 proizvodnja, 

distribucija in 

potrošnja 

 posamezna faza 

 dodana vrednost 

 kaskadne 

 trošarina 

Necarinske ovire udeležba države 
v trgovini 

 administrativni predpisi 

 izvozne subvencije 

 državna nabava in trgovina 

 carinski 

postopki 

 klasificiranje izdelkov 

 vrednotenje izdelkov 

 dokumentacija 

 lecence ali dovoljenja 

 inšpekcije 

 predpisi glede zdravja in varnosti 

 zahteve glede 

izdelka 

 standardi 

 pakiranje, etiketiranje in označevanje 

 testiranje 

 specificiranje 

 kvote  absolutne 

 carinske 

 posebne 

 finančni nadzor  nadzor tečajev 

 različni tečaji 
 uvozni depoziti 

 omejitve glede kreditiranja 

 omejitve glede iznosa dobička 

 drugi ukrepi in 

zahteve 

 tržne zahteve 

 zahteve glede uspešnosti 

Vir: Dubrovski 2006, 124 

Geografsko okolje 

Proučevanje geografskega okolja se nanaša na topografijo in klimo tuje dežele,
6
 demografske 

podatke in infrastrukturo tujega trga
7
(Dubrovski 2006, 136). 

                                                
6
 prostorsko oddaljenost, naravni viri, surovinski in energetske viri, uvozna odvisnost, značilnosti 

podnebja ipd. 



 

 15  

Tehnološko okolje 

V okviru tehnološkega okolja nas zanima, kolikšna in kakšna je dosežena stopnja 

tehnološkega razvoja tujega trga in kolikšna je njena odvisnost od mednarodnega 

tehnološkega okolja8
 (Dubrovski 2006, 136). 

Energetsko okolje 

Pri energetskem okolju se osredotočimo na tiste sestavine, ki so v povezavi z našim izdelkom. 

Če gre za energetsko intenzivne izdelke ali pa izdelke, ki potrebujejo določeno energetsko 

infrastrukturo, potem so seveda podatki o energetskem okolju zelo pomembni (Dubrovski 

2006, 136). 

Naravno okolje 

Prilagajanje izdelka predpisom s tujega trga o zaščiti okolja, je lahko zelo pomemben 

dejavnik atraktivnosti nekega izdelka na tujem trgu. Zato postaja ekološko okolje vedno bolj 

pomemben element možnega razvoja in delovanja (Dubrovski 2006, 136). 

3.3.2 Gospodarsko okolje 

Poleg negospodarskega okolja, je naslednji pomemben element v mednarodnem poslovanju 

gospodarsko okolje. Sestavljajo ga vključevanje v gospodarske integracije, zunanje 

gospodarska politika,
9
 monetarna politika,

10
 gospodarska struktura,

11
 ter zunanjetrgovinska 

struktura, ki prikazuje tržni obseg, pokritje uvoza z izvozom, stopnjo lastnega oskrbovanja 

trga ipd. (Dubrovski 2006, 137-143). 

Različne vrste ekonomskih in drugih integracij so za internacionalizacijo podjetij posebnega 

pomena, saj olajšujejo in spodbujajo trgovino znotraj takšne integracije, po drugi strani pa 

članice skupaj določajo pogoje za mednarodno poslovanje z drugimi državami. Poleg nam 

najbližje in najbolj poznane Evropske unije, poznamo druge integracije kot so EFTA 

                                                                                                                                                   
7
 Razpoložljivost transportnih sredstev, oskrba z energijo, komunikacijski sistem, zdravstveni sistem 

ipd. 
8
 V povezavi s tem so zelo pomembni podatki o standardih, o strategiji tehnološkega razvoja, o vrsti 

intenzivnosti proizvodnje, razpoložljivosti kadrov, možnosti prenosa tehnologije, licenčnih 
sporazumov ipd. 
9
 Možnosti izvoza v tujo deželo so v mnogih primerih odvisne od obstoječe zunanje gospodarske 

politike, pri čemer so najpomembnejši bilateralni in multilateralni sporazumi in pogodbe, ki lahko 
določene izdelke postavljajo v ugodnejši položaj. 
10

 S to politiko država ureja vrednost svojega denarja. 
11

 Nanaša se na osnovne ekonomske kazalce določenega trga, iz katerih je mogoče oceniti 
perspektivnost takšnega trga. 
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(European Free Trade Asociation), CEFTA (Central European Free Trade Agreement), izven 

Evrope pa poznamo Združenje jugovzhodnih azijskih držav ali ASEAN, Azijsko-pacifijsko 

ekonomsko sodelovanje ali APEK, NAFTA ali Severnoameriška prostotrgovinska cona ipd 

(Dubrovski 2006, 137-140). 

3.3.3 Tržno okolje 

Tržno okolje pogosto sestavljajo ovire ali pa spodbude za vstop podjetja na izbrane trge, ko je 

analiza negospodarskega in gospodarskega okolja pokazala ugodne rezultate. Sestavine 

tržnega okolja lahko razdelimo v naslednje skupine: 

 pravne razmere, 

 konkurenca, 

 struktura distribucije, 

 kupna moč, 

 logistično okolje, 

 informacijsko okolje (Dubrovski 2006, 143-145). 

3.3.4 Interno okolje 

Z internim okoljem ima Dubrovski (2006, 146-147) v mislih značilnosti in zmožnosti podjetja 

za aktivno udeležbo v mednarodnem poslovanju. Ko se podjetje odloči za mednarodno 

poslovanje, mora hkrati upoštevati tudi dejavnike notranjega poslovnega okolja ali svoj 

izvozni potencial. V okviru tega je potrebno upoštevati kulturo podjetja, mednarodno 

naravnanost, stališča managementa do mednarodnega poslovanja, doseženo stopnjo 

internacionalizacije, organizacijsko strukturo ipd. Zelo pomemben je tudi interni marketing, ki 

z marketinško miselnostjo prežema vse dele poslovnega sistema (Dubrovski 2006, 146-147). 

3.4 Slovenija v mednarodnem poslovanju 

Slovenija je, kot vemo relativno mala država in že nekaj let v gospodarski krizi, iz katere ne 

vidimo izhoda. Naš dvomilijonski trg je sam po sebi premajhen, da bi lahko zagotovil uspešno 

poslovanje večine podjetij. Če pogledamo samo dve podjetji, ki sta med največjimi – Gorenje 

in Krka. Težko si predstavljamo, da bi ta podjetja proizvajala  samo za naš trg. Sam po sebi je 

logičen izvoz izdelkov in storitev na tuje trge, oz. vsaj na skupne trge Evropske unije, katere 

smo tudi sami člani od leta 2005.  

Gospodarska zbornica Slovenije je po vzoru avstrijskega programa »Go International«, 

namenjenega krepitvi avstrijskega gospodarstva na tujih trgih, ki se je na pobudo Avstrijske 

gospodarske zbornice in Ministrstva za gospodarstvo, družino in mladino začel izvajati leta 

2003, temelji pa na zmanjševanju izvoznih preprek za mala in srednje velika podjetja in 
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spodbuja podjetja k izvozu, leta 2011 predlagala slovenski program »Go International SLO«, 

ki je namenjen povečanju prisotnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih, diverzifikaciji 

izvoznih trgov in posledično krepitev konkurenčnosti slovenskih izvoznikov (GZS 2011).  

Preglednica 4:   Izvoz in uvoz blaga in storitev-Slovenija 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tekoče cene  
(mio. EUR) 

Izvoz blaga in 

storitev 
25293,1 20860,8 23500,2 26201,5 26603,6 

Uvoz blaga in 

storitev 
26231,0 20149,0 23137,3 25761,8 25194,6 

Vir: SURS 2013 

Slovenija v mednarodnem poslovanju ne igra večje vloge, saj njen izvoz dosega le 0,17 % 

deleža v skupnem svetovnem izvozu in 0,24 % deleža v svetovnem uvozu blaga. Ena 

bistvenih strateških ovir je prevelika odvisnost slovenskega gospodarstva od trgov EU, kamor 

Slovenija izvozi več kot 70 % vsega svojega blaga. Slovensko gospodarstvo je relativno slabo 

diverzificirano in tudi preskromno prisotno na strateških in hitro rastočih svetovnih trgih kot 

so trgi ZDA in države BRICS-a. Slovensko gospodarstvo okoli 70 % svojega izvoza dosega 

na trgih, ki so v radiju do 1.000 km od Slovenije, na večjih bolj oddaljenih trgih pa slovenskih 

izdelkov žal ni mogoče najti. Največji slovenski zunanjetrgovinski partnerji pri izvozu so že 

tradicionalno Nemčija, Italija, Avstrija in Francija, kar pomeni, da večino mednarodne 

menjave Slovenija opravi na skupnem tržnem prostoru Evropske unije, torej na domačem 

tržnem prostoru. Glavni slabosti slovenskega mednarodnega poslovanja sta primarni izvoz 

izdelkov nižje tehnološke razvojne stopnje in s tem nižja dodane vrednosti ter slaba 

prepoznavnost naših podjetij in blagovnih znamk izdelkov na svetovnih trgih (Ruzzier in 

Kesič 2011, 37-38).  
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4 KULTURA 

»Naš planet je po površini čudovito raznolik. Na enem predelu lahko na primer opazimo 

številna manjša in večja skrivnostna jezera, ki so značilna za Švedsko, na drugem razvejano 

morsko obalo z neštetimi otočki, s kakršnimi se na primer ponaša Hrvaška, na tretjem pa 

različno visoke gorske vzpetine, ki krasijo severni del Indije. Če je na primer na posameznem 

območju morje, v njem pa veliko rib, se lahko ljudje, ki živijo na njegovi obali, ukvarjajo z 

ribolovom (Treven 2001, 39)«. Kot pravi Treven (2001, 39) naravno okolje vpliva na 

oblikovanje kulture in kultura dalje vpliva na določeno obliko vedenja. Kulture ohranjajo 

običaje, ki so se v preteklosti izkazali za uspešne in jih ponovno uporabljajo v sedanjosti. 

Pomembni so tudi miti, saj nam povedo, kaj se je zgodilo v preteklosti, norme pa nam povedo 

kakšno vedenje je bilo v preteklosti uspešno in zagotavljajo, da bo enako uspešno tudi v 

prihodnosti. Vrednote usmerjajo ljudi na tiste vidike okolja, ki si zasluži njihovo pozornost in 

na cilje, ki naj bi jih ti dosegli pa zaključi Treven (2001, 38-40).  

Kot vidimo kultura naroda ni samo splet naključij ali načrtovanega vedenja, ampak je za njen 

razvoj potrebno primerno okolje, v katerem se lahko razvije temperament ljudi, dogodki v 

naravi, predvsem pa veliko časa, v katerem se navade, vedenje in na koncu kultura ukorenini 

in postane prevladujoča sestavina tega naroda. Vse to je pomembno za razumevanje, zakaj je 

kultura v skandinavskih državah drugačna od naše kulture ali pa mogoče od azijske ali 

ameriške. 

4.1 Definicija kulture 

CARLA (The Center for Advanced Research on Language Acquisition) pravi, da je kultura 

opredeljena kot skupni vzorci vedenja in interakcij, kognitivnih konstruktov in čustvenega 

razumevanja, ki se nauči v procesu socializacije. Ti skupni vzorci identificirajo člane neke 

kulturne skupine, hkrati pa jih razlikujejo od tistih z druge kulturne skupine (CARLA 2013).  

Završnik v svoji knjigi (2007, 61) ponuja bolj enostavno definicijo kulture – kultura obsega 

vrednote, norme, znanje, moralo, zakone in načine vedenja posameznika ali družbe. Kultura 

neke družbe je iz generacije v generacijo podedovana in vidiki kot so jezik, vera in običaji se 

med seboj prepletajo. 

Frischmann (Frischmann 2006) v svojem članku podaja kar nekaj definicij kulture različnih 

avtorjev. Taylor pravi, da je kultura kompleksna celota, ki vključuje znanje, vero, umetnost, 

moralo, pravo, običaje in vse druge sposobnosti in navade, ki jih človek pridobi kot član 

družbe. Benkler pravi, da je kultura okvir pomena znotraj katerega moramo nujno delovati in 

komunicirati drug z drugim in katere pogoji, omejitve in trud vedno izpogajamo. Zaključi pa z 

Breenom, ki pravi, da je kulturo mogoče razumeti kot odgovor družbe na skupek temeljnih 

vprašanj o tem koliko je vredna.   
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Na koncu zapiše še misli Treven (2001, 41-42), ki povzame različne definicije kulture in 

pravi, da so opredelitvam kulture skupni določeni vidiki, ki so značilni za različne kulture. 

Kultura se pojavlja v okoliščinah, ko ljudje med seboj komuniciramo, pri tem pa drug na 

drugega vplivamo in se prilagajamo.   

4.2 Elementi kulture 

Čeprav je uspeh podjetja na tržišču odvisen od različnih dejavnikov, pa je v mnogih primerih 

neuspeh neposredno povezan s kulturnimi spodrsljaji, ki so posledica neupoštevanja 

elementov kulture (Jurše 1993, 68). Glede na število in opredelitev sestavin kulture in 

raznolikost njenih izraznih oblik, imajo različni avtorji različne delitve. Nekateri jih navajajo 

kar petinsedemdeset. Večina pa se je odločila za pet do sedem najpomembnejših, ki odločilno 

vplivajo na poslovanje (Hrastelj 2001, 29). 

4.2.1 Materialna kultura 

Nanaša se na pridobitne dejavnosti človeka in je povezana z načinom, kako družba organizira 

svoje gospodarske aktivnosti. Na ta način vpliva materialna kultura s tehnološko in 

ekonomsko dimenzijo na raven potrošnje in povpraševanja, na vrsto in kvaliteto izdelkov ter 

način proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev družbi (Jurše 1993, 67-68).  

4.2.2 Jezik  

Jezik je, kot pravi Jurše (1993, 68), element največjih razlik med kulturami, saj se v njem 

odražata značaj in vrednote posamezne kulture. Če želi mednarodni tržnik intenzivno razvijati 

stike z določeno kulturo, se mora naučiti jezika. Naučiti se jezika pa pomeni spoznati kulturo 

te dežele. Težava nastane pri razumevanju simboličnih in fizičnih vidikov komuniciranja v 

različnih kulturah, česar se je potrebno zavedati predvsem pri prevajanju sporočil, saj lahko 

enaka beseda pomeni povsem drugo stvar v drugi kulturi ( Jurše 1993, 68-69). 

4.2.3 Estetika 

Estetika se nanaša, na tiste ideje v kulturi, ki so povezane z lepoto, dobrim okusom,  

umetnostjo in upoštevanjem barv in oblike. Zelo se lahko zaplete že pri preprosti zeleni barvi, 

ki v naši kulturi nima posebnega pomena, v muslimanskem svetu je ta barva zelo cenjena, 

celo sveta, v jugozahodni Aziji pa ima ta barva zelo negativen prizvok, ker jo povezujejo z 

boleznijo. Mednarodni tržniki so pogosto zmotno prepričani, da če imajo dober izdelek, 

embalaža in barva nimata pomena, to lahko res le v primerih, če ima podjetje na primer  

monopolni položaj (Jurše 1993, 69-71). 
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4.2.4 Izobrazbena raven 

Jurše (1993, 71-72) pravi, da izobrazbena stopnja in raven pismenosti pomembno vplivata na 

socializacijo kot proces učenja v določeni kulturi. Oblikovanje propagandnih sporočil in 

izbira sredstev ter medijev tržnega komuniciranja sta neposredno odvisna od razpoložljivosti 

medijev v državi in od možnosti prenosa propagandnih sporočil izbranim ciljnim skupinam. 

4.2.5 Vera 

Vera ima v različnih kulturah zelo različen pomen. V zahodnih državah je sicer pomembna, 

pa vendarle za večino ljudi ostaja samo eden od vidikov življenja in je ločena od 

vsakodnevnih poslov. V islamskih državah pa je religija za večino ljudi način življenja in 

vpliva na vsak del življenja posameznika. Religija, ki je prisotna v družbi, ima vpliv na 

vrednote in stališča ljudi, kar pa se odraža tudi na materialnem življenju ljudi (Jurše 1993, 

72). 

4.2.6 Stališča in vrednote 

Stališča in vrednote imajo prav tako pomemben vpliv na nakupno vedenje potrošnika. 

Kulturnim normam okolja je potrebno prilagoditi uporabo znakov, simbolov, predmetov (tudi 

njihovo število) in barv. Najbolj pa odražajo vrednote nasprotnega partnerja pogajanja, kjer  

pomembno vlogo igrajo tudi neverbalna sporočila, ki jih lahko razberemo z obraza partnerja 

(Jurše 1993, 73-74). 

4.2.7 Družbena organizacija in politično življenje 

Družbena organizacija, družbene institucije in politična struktura družbe vplivajo na 

medsebojne odnose in razmerja ljudi v družbi, na urejenost njihovih aktivnosti in življenja ter 

vlogo žensk, družine in družbenih razredov v določeni družbi, nam razlaga Jurše (1993, 74). 

Vse te institucije vplivajo na vedenje posameznika v družbi, na njegove vrednote, način 

življenja in imajo zato neposreden vpliv na marketing, pa zaključi svojo misel (Jurše 1993, 

74).  

4.3 Kulturni šok 

Za kulturni šok sem poiskala definicijo popotnika in potopisca Davorja Bračka, zaradi 

preprostih besed, s katerimi je opisal to »stanje«, kako nas je podučil, da kulturni šok ni nujno 

slaba stvar in kako ga lahko omilimo oz. se mu izognemo, če nismo med tistimi, ki ta občutek 

iščemo in prav zaradi njega potujemo. 
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»Kulturni šok je stanje, v katerem se znajde popotnik, ki je ob prihodu v tujo deželo 

nenadoma izpostavljen povsem tuji in drugačni kulturi. Manjka mu znanega (Bračko 2011).« 

»Simptome kulturnega šoka (zbeganost, zmedenost, strah, osamljenost, žalost, izgubo 

identitete in občutek nemoči),  skušamo omiliti, tako da si želimo ob sebi nekoga znanega ali 

pa iščemo zatočišče v stvareh, ki nas spominjajo na dom (Bračko 2011).« 

Bračko (Bračko 2011) nato nadaljuje, da je kulturnemu šoku težko, včasih celo nemogoče 

uiti, kadar se prvič znajdemo v tujem, povsem drugačnem okolju od znanega. Ne glede na to 

ali gre za udobna organizirana turistična potovanja ali za drzna samostojna popotovanja, je 

neka mera kulturnega šoka prisotna. Od nas pa je odvisno kako močno nanj reagiramo, ali se 

ga bojimo ali ga celo želimo. Če nam je kulturni šok neprijeten, je bolje, da potujemo v 

vodeni organizirani skupini. Takrat potujemo z ljudmi, ki v veliki meri prihajajo iz enakega 

okolja kot mi, s seboj nosijo več ali manj enako ali vsaj podobno kulturo kot mi. S takšno 

skupino potuje vodič, ki govori jezik, ki ga razumemo, nas vodi iz letališča na avtobus, iz 

avtobusa v hotel, iz hotela v muzej, v restavracijo in tako naprej. Kulturnemu šoku se lahko 

tako v dobri meri izognemo. 

Zaključi pa z besedami, da pa se po drugi strani nekateri popotniki kulturnemu šoku ne želijo 

izogniti, nasprotno, kulturni šok je za njih razlog zaradi katerega potujejo. Je izziv, ki ga 

iščejo. Dlje od turističnih poti kot zaidejo, manjšega udobja so deležni, večji je kulturni šok in 

bolj v njem uživajo (Bračko 2011). 

4.4 Vloga in pomen kulture v mednarodnem poslovanju 

Levitt je v članku Globalizacija trgov iz leta 1983 trdil, da je mogoče oglaševanje po vseh 

kulturah sveta standardizirati, oz. da ga ni potrebno prilagajati posameznim kulturam, tako, 

kot da je globalizacija svet spremenila v enokulturni trg, kjer bo kupca prepričal enak pristop 

in vrednote kjer koli na svetu. Seveda je njegov članek naletel tako na kritike kot na 

zagovornike in bil odgovoren za začetek večih raziskav. Albers-Miller je tako leta 1996 

ugotovil, da te študije in pa razlike med kulturami ne omogočajo standardizacije oglaševanja 

po vsem svetu in predlagal, da se na različnih trgih uporablja lokalizirano oglaševanje glede 

na zahteve in pričakovanja trga (Dahl 2004). 

Kultura naroda danes bolj kot kdaj koli vpliva tudi na poslovanje podjetij in organizacij, ki 

morajo sedaj, ko je trg postal liberaliziran, poslovati s podjetji z vsega sveta, kar pa pomeni, 

da če želijo posel speljati uspešno, morajo vsaj delno poznati kulturo podjetij, s katerimi 

poslujejo. Z vidika Slovenije nam je blizu nemška kultura in navade in nehote mislimo, da 

posli po vsem svetu potekajo na enak način. To je zmota, ki nas lahko stane ne samo posla, 

ampak dobrih odnosov s podjetjem, ali pa nam prepreči kakršno koli nadalno  sodelovanje. 

»Kultura lahko postane ovira za uspešno komuniciranje, takrat ko se sogovornika iz dveh 
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različnih kultur, na isto dogajanje, odzoveta različno (Ruzzier in Kesič 2011, 138).« s tem pa 

se strinja tudi Abdin v svojem članku Vpliv kulture na mednarodni marketing (Abdin 2008).  

Nacionalna in globalna kultura občutno posegata v sam duh organizacije in vplivata na 

prepričanje njenih zaposlenih, ta se nanaša na dominantna prepričanja in vrednote pri 

posameznem narodu, kot so osebna svoboda, usmerjenost k delovanju, odnos do narave, 

povezave med ljudmi in drugo. Prav tako na organizacijsko kulturo vplivata globalizacija in 

povečanje števila dejavnosti, ki se opravljajo v drugih predelih sveta. V globalnem 

gospodarstvu ni več nacionalnih ali lokalnih konkurentov, organizacije pa morajo upoštevati 

stroške in organizacijske kulture mednarodnih konkurentov. Pomembna je tudi komunikacija. 

Množični mediji so prevzeli vlogo za razširjanje globoko zakoreninjenih družbenih vrednot in 

običajev. Sodobne komunikacije pa bolj kot kdaj koli povezujejo proizvajalce, trgovce, 

finančnike in porabnike. Tu pa je še sistem izobraževanja ekonomsko razvitih držav. Visoko 

izobraževanje in visoka raven raziskav se iz teh držav prenašata globalno kot sveže ideje 

managementa in poslovnih vrednot (Treven 2001,81-83).  

Završnik (2007, 61) nam pove, da je bistveni razlog za proučevanje kulture, da se izkušnje in 

znanje podjetja z razumevanjem kulture povečujejo in izboljšujejo. Poznavanje kulturnega 

okolja potencialnega poslovnega partnerja omogoča, da razvijemo učinkovito pogajalsko 

strategijo. Po Moran v Završnik (2007, 61-63), imamo devet različnih kategorij 

opredeljevanja kulture: 

 občutenje sebe in prostora, 

 komunikacija in jezik, 

 obleka in videz, 

 hrana in prehranjevalne navade, 

 čas in zavedanje časa, 

 odnosi med ljudmi, 

 vrednote in norme, 

 verovanje in vedenja, 

 delovna praksa in navade. 

Pri posameznih mednarodnih podjetniških dejavnostih se pojavljajo kulturne razlike. Pri 

izvozu se lahko pojavi že pri pripravi promocijskega materiala in korespondenci. Pri procesu 

pogajanj se lahko pojavi nesporazum zaradi nepravilne interpretacije pri besedni in nebesedni 

komunikaciji. Zaradi neupoštevanja kulturnih razlik so lahko proizvodi nepravilno 

oblikovani, nepravilna izbira barv, embalaže posameznega proizvoda. Pri izpolnjevanju 

pogodbenih določil pa se lahko pojavijo različna stališča, praksa in pričakovanja dveh 

različnih partnerjev iz različnih kulturnih okolij (Završnik 2007, 70-71). Avtor še nadaljuje, 

da zveza med kulturo in mednarodno konkurenčno sposobnostjo kaže, da so države, ki 

poudarjajo individualne vrednote (samouresničitev, individualni uspeh) in v katerih so razlike 
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v moči majhne (Kanada, Nizozemska), na lestvici mednarodne konkurenčne sposobnosti IMD 

na samem vrhu (2007, 71).  

Med ljudmi v različnih okoljih veljajo nekatere skupne vrednote, ki so nastale v dolgotrajnem 

zgodovinskem procesu preskušanja in selektivnega uvajanja podmen, ki so se dobro obnesle. 

Na ta proces vpliva nešteto dejavnikov – družbenih, političnih, zgodovinskih, naravnih, ki so 

različni na bolj ali manj širokih področjih, kjer živijo ljudje. Kultura okolja, kjer deluje 

organizacija, ima materialne
12

 in nematerialne
13

 sestavine, ki vplivajo na organizacijo (Tavčar 

2008, 109).  

Kultura ima velik vpliv na mednarodno trženje. Tržnik mora imeti poglobljeno študijo o 

lokalni kulturi, preden jim ponudi svoj izdelek. Da si zagotovi uspešno komunikacijo mora 

poslati sporočilo v skladu z njihovo kulturo, navadami in učnim procesom. V človeški naravi 

je namreč, da sodimo po svojem učnem procesu in kulturnih značilnostih, če vzamemo samo 

primer - kazanje palca v zahodnjaški kulturi pomeni, da je vse v najlepšem redu in 

pripravljeno za nadaljevanje, Bengalski podeželski ljudje pa bodo to vzeli zelo negativno 

(Tavčar 2008, 109). 

4.4.1 Razvrščanje deželnih kultur 

Poskusov razvrščanja držav po kulturah je obilo, kot pravi Tavčar (2008, 110).  

Slika 1:   Razvrščanje deželnih kultur 

Vir: Tavčar 2008, 110 

                                                
12

 Vpliva na premoženje, dosegljive materialne in nematerialne vire, ter gospodarjenje organizacije. 
Razmerje moči med organizacijo in okoljem vpliva na delitev izidov delovanja. 
13

 Obsega pretežno usvojene vrednote, vzore, navade ter neformalno povezanost udeležencev.  

Harris in Moran (1989) Weber Sirota in Greenwood

1. anglosaška: Avstralija, Avstrija, Kanada, Indija, 
Nova Zelandija, Južna Afrika, Švica, VB, ZDA 
2. francoska: Belgija, Francija 
3. S evropska: Danska, Finska, Norveška 

4. J latinsko-ameriška: Argentina, Čile 

5. S latinsko-ameriška: Kolumbija, Mehika, Peru 

6. neodvisna: Brazilija, Nemčija, Izrael, Japonska, 

Švedska, Venezuela 

1. Norveška, Danska, 
Nemčija, Švedska 

2. Francija, Španija, 
Italija, Belgija 

3. Argentina, Čile, Indija 

4. Japonska 

 

Severna Amerika, Latinska 

Amerika, Azija, Evropa, 

Srednji  Vzhod, Afrika, 

nastajajoča nova tržišča 
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Slika 2:   Razvrščanje deželnih kultur po Ronen in Shenkar 

Vir: Tavčar 2008, 110 

4.5 Organizacijska kultura 

Kultura naroda v veliki meri vpliva na organizacijsko kulturo podjetij. Kar je normalno za 

nekatere organizacije, ni nujno sprejemljivo za druge organizacije po svetu (Treven 2001, 78). 

V  tem kratkem poglavju se bom dotaknila tudi kulture organizacije, ker ko govorimo o 

mednarodnem poslovanju, govorimo ne samo o srečevanju s kulturami različnih narodov, 

ampak tudi z različnimi kulturami v organizacijah, s katerimi poslujemo oz. bomo poslovali. 

Kultura naroda namreč zelo vpliva na vrednote v sami organizaciji, s tem pa na načine 

vodenja in tako na vse ozračje v sami organizaciji. To je samo eden od razlogov zakaj 

skandinavske organizacije mogoče poslujejo drugače kot azijske ali pa ameriške.  

Tavčar (2008, 127) pravi, da so ljudem v organizaciji ali drugem okolju nekatere vrednote 

skupne. Materialne in nematerialne pojavne oblike obnašanja ljudi, ki temeljijo na skupnih 

vrednotah, so kultura organizacije ali okolja. Vrednote ljudi so trajne in pomembne, so trajni 

vzorci obnašanja, značilni za posamezne kulture. Kulture so lahko zelo različne, spreminjajo 

se počasi, nasilno spreminjanje izzove trdovraten odpor. Kultura organizacije je lahko močna 

ali šibka, naklonjena ciljem in strategijam, ki jih snuje manager ali pa ne. Ugodno kulturo 

pravi avtor, je pametno krepiti, neugodni pa se kratkoročno izmikati in poskušati snovati 

novo, drugačno kulturo. 
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5 PREUČEVANJE KULTURE SKANDINAVSKIH DRŽAV 

 

Slika 3:   Zemljevid Skandinavije 

Vir: Wikipedija 2013c 

Skandinavske države in njihovo kulturo sem izbrala, ker so geografsko gledano Sloveniji še 

vedno dokaj blizu, ne nazadnje smo del Evrope in prostega trga blaga. Stil vodenja, ki bi na 

prvi pogled mogoče spominjal na nemškega, ki je nam blizu in se z njim glede na poslovanje 

z Nemčijo srečujemo zelo pogosto, pa je še vedno različen v določenih pogledih. Zanimivo 

vprašanje je tudi zakaj s skandinavskimi državami nimamo več poslovnega sodelovanja, glede 

nato, da so uspešne, celo v vrhu svetovnega gospodarstva z izjemno močnimi podjetji (Ikea, 

Nokia …), mogoče bi se z njihovih poslovnih modelov lahko celo česa naučili. 

»Nordijske države« so območje v okolici Skandinavskega polotoka, med Severnim morjem 

na zahodu in Baltskim morjem na vzhodu in zajema pet držav: Dansko, Finsko, Islandijo, ki 

jo zaradi specifičnosti otoške države v diplomski nalogi ne bom podrobno obdelala, Norveška 

in Švedska, vključujejo pa tudi tri avtonomne pokrajine, Ferske otoke, Grenlandijo in 

Alandsko otočje (Ferfila 2009, 1). Dandanes je Skandinavija skupno ime za Norveško, 

Švedsko in Dansko, čeprav v našem prostoru enačimo z terminom nordijskih držav 

(Wikipedija 2013c) 

5.1 Sodelovanje med skandinavskimi državami 

Težki pogoji so pomenili, da so moški velikokrat morali pustiti svoje domačije v oskrbi žensk, 

saj so morali ogromno potovati, kot lovci ali trgovci, da so lahko preživljali svoje družine. 

Zgodovina teh držav je zelo prepletena, podobnosti kultur, tradicija in vrednote pa nam dajo 
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občutek ene skupnosti, da s svoje perspektive to jemljemo kot samoumevno. Po drugi 

svetovni vojni so nordijske države formalizirale skupno delo in kooperacijo speljale skozi dve 

organizacije. Nordijski svet in Nordijski svet ministrov. Tako so leta 1955 ustanovili 

Nordijsko unijo potnih listov. Skupaj z nordijsko konvencijo in socialnimi razmerami so ti 

sporazumi doprinesli k skupnemu Nordijskemu konceptu za blaginjo družbe in to vse že pred 

Evropskim Schengenom (Ferfila 2009, 1).  

Od tega leta naprej so državljani vseh petih skandinavskih držav uživali iste pravice in 

ugodnosti, kot jih je svojim državljanom dajala  matična država (Tršar 1964, 147). Leta 1951 

je bila ustanovljena Skandinavska letalska družba »SAS«, pri kateri so bile s kapitalom 

udeležene danska, švedska in norveška vlada, prvi pa so uvedli letalski promet čez Severni 

tečaj. Strokovnjaki severnih dežel so leta 1959 predlagali, da se ustanovi skupni trg za vse 

industrijske proizvode, ki bi pomenil še večje sodelovanje tudi na drugih področjih. Ta 

organizacija je bila EFTA, članice pa poleg Danske, Norveške, Švedske, še Velika Britanija, 

Avstrija, Švica in Portugalska (Tršar 1964, 147). Tako vidimo, da skandinavske države tesno 

sodelujejo že od nekdaj, ne glede na to, da je vsaka država zase samostojna. 

5.2 Skandinavski jezik 

Skandinavski jeziki sodijo v skupino germanskih jezikov, ki se je ohranil v nekaterih napisih 

med leti 200-800 našega štetja. Njegovi sosedje so bili finski in laponski jezik iz ugrofinske 

skupine na severu, na jugu pa saški jezik, ki pripada skupini zahodno germanskih jezikov.  

Skandinavska jezikovna skupina se je v devetem stoletju začela razvijati v več posebnih 

jezikov. Tako razlikujemo sedaj zahodno skandinavsko in vzhodno skandinavsko skupino 

jezikov (Tršar 1964, 148). 

5.3 Norveška 

»Het is de grote noordenwind die de Vikings maakte!« ( Skandinavski pregovor)  

Vir: Cultural lessons and proverbs 2011 

 (Prevod: Oster severni veter je tisti, ki je ustvaril Vikinge).  

 

 

 

 

 

Slika 4:   Norveška zastava 

Vir: Wikipedija 2013b 
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5.3.1 Osnovni podatki 

Norveška je ustavna demokracija v Severni Evropi. Predsednik države je njegovo veličanstvo 

kralj Harald V. Norveški, predsednik vlade pa premier Jens Stoltenberg. Razprostira se na 

385.199 km² velikem območju, na katerem živi pet milijonov prebivalcev, kar je dokaj malo, 

glede na to, da na kvadratnem kilometru živi povprečno le trinajst prebivalcev. Leta 2011 je 

bila zaznana 1,3 % rast prebivalstva (Statistics Norway 2013). 

Glavno mesto v državi je Oslo, uradni jezik je norveščina, ponekod tudi Sami (laponski). 

BDP leta 2011 je bil približno 391,8 milijonov evrov, na prebivalca pa to znaša nekje 66.000 

€. Državna valuta je Norveška krona, menjalni tečaj pa je: 1 krona je enaka 100 evrom 

(Statistics Norway 2013). 

5.3.2 Zgodovina  

Čeprav ni splošnega soglasja o tem, po kateri poti so predniki Norvežanov prišli na sever je 

skoraj gotovo ena od teh poti šla skozi Ostfold. Prvi Norvežani so bili lovci, ki so se naselili v 

majhnih skupinah. Njihov obstoj je razviden iz najdb orodja iz kremena, glinenih posod in 

rezbarij v skalah, ki so jih pustili za sabo. Rezbarije po navadi prikazujejo njihov plen in pa 

upodobitve ljudi ali čolnov. Pred nekje 5000-6000 leti se je začel prehod v kmetijstvo (Dagre 

2013). 

Obdobje Vikingov označuje prenehanje prazgodovinskega obdobja na Norveškem. Iz tega 

obdobja ni veliko pisnih virov, vse kar je znanega, v veliki meri temelji na arheoloških 

najdbah. V pomoč pri tem kaj se je dogajalo pa so tudi Sage, ki temeljijo na ustnih izročilih, 

ki so se prenašali iz roda v rod in nam ne glede na to, da so bile zapisane šele kasneje v 

zgodovini, razkrijejo, da je bila doba Vikingov ena najbogatejših prazgodovinskih obdobij na 

severu. Njihova doba naj bi se, po prepričanjih začela 793 leta z oropanjem samostana 

Lindisfarne ob angleški obali in čeprav so veljali za okrutneže in razbojnike, ki so za sabo 

puščali opustošenje, so imeli tudi miroljubne opravke, poseljevanje in trgovanje. Poznani so 

predvsem kot dobri pomorščaki, posebej znane pa so njihove lahke in hitre ladje, s katerimi so 

se podajali na mnoge ekspedicije. Po nekaterih pričevanjih naj bi celo prvi dosegli obalo 

Amerike. Svoj vrhunec so dosegli leta 1066 ko so premagali norveškega kralja Haralda 

(Dagre 2013). 

Leto 1130 se šteje kot začetek visokega srednjega veka, obdobje rasti prebivalstva in 

konsolidacije znotraj cerkve ter nastanka okrožij. Moč monarhije je naraščala med leti 1100 in 

1200 in končala z zmago nad cerkvijo in fevdalno gospodo. Tradicionalno sekularno 

aristokracijo je zamenjala s služečo. Tudi položaj kmeta se je spremenil iz lastniškega v 

najemniški, čeprav so najemi po navadi trajali vse življenje. Izginilo je tudi suženjstvo, 
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prisotno v dobi Vikingov. V času vladavine kralja Haakona V je Oslo postal prestolnica 

Norveške (Dagre 2013). 

 

Slika 5:   Vikingi 

Vir: Wikipedija 2013b 

1349 leta je črna smrt kot so imenovali kugo, pomorila 50-60 % vsega prebivalstva Norveške. 

To je sicer primerljivo z ostalo Evropo, ampak je gospodarsko okrevanje trajalo precej dlje, 

zaradi razpršenosti prebivalstva (Wikipedija 2013b). 

Od 1319-1343, Norveška in Švedska delijo skupno monarhijo, institucijo, ki so jo kasneje še 

razširili z dogovorom o medsebojnih skandinavskih kraljevih porokah. Haakon VI (1340-

1380), sin švedskega kralja Magnusa Erikssona se je poročil z Margrete, hčerko danskega 

kralja Valdemara Atterdaga. Njun sin Olav, je bil izbran za danskega kralja, po smrti 

Valdemara leta 1375. Olav je podedoval tudi prestol Norveške po svojem očetu leta 1380, kar 

je pripeljalo do Norveške unije z Dansko, ki je trajala vse do 1814, celih 436 let (Dagre 2013). 

Nekateri pravijo temu 400-letna noč, ker je bila vsa kraljeva, intelektualna in administrativna  

moč skoncentrirana v Kopenhagnu, v resnici pa je bilo to obdobje velike blaginje in napredka 

za Norveško, predvsem iz vidika trgovanja. Danska je podpirala Norveško z zalogami hrane 

in zrnja, Norveška pa Dansko z lesom, ribami in kovino (Wikipedija 2013b). 

Taka je bila teorija, praksa pa je pokazala drugače. Leta 1536 je na državnem zboru v 

Kopenhagnu Norveška prenehala obstajati kot samostojno kraljestvo. Kralj Christian III je 

danskim plemičem obljubil, da bo Norveška od sedaj naprej podrejena danski kroni. Norveški 

svet je bil razpuščen in cerkev je izgubila avtonomijo. Ta tesna politična povezava z Dansko 

je Norveško potegnila v vojno s Švedsko, kar je pripeljalo do tega, da je danski kralj moral 
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predati Norveško ozemlje Švedski. Nekaj let kasneje so to ozemlje vrnili Norveški (Dagre 

2013). 

Ko se je med Napoleonovimi vojnami Danska leta 1814 znašla na strani poražencev in bila 

pod pogoji Sporazuma v Kielu primorana odstopiti Norveško švedskemu kralju, je Norveška 

zgrabila priložnost in razglasila neodvisnost, sprejela ustavo in 17. maja 1814 izvolila za  

kralja Christiana Fredericka. Švedska seveda tega ni mogla dopustiti, ker pa ni bila dovolj 

močna, da bi premagala Norveško, Norveška pa ne, da bi financirala vojno, sta bili prisiljeni 

izpogajati Moss-vo konvencijo. V skladu s to konvencijo, se je moral Christian Frederick 

odpovedati prestolu. 4. novembra 1814 je norveški parlament izvolil Charlesa XIII Švedskega 

za kralja Norveške in tako je nastala zaveza z Švedsko. Norveška je obdržala liberalno ustavo 

in lastne neodvisne institucije, z izjemo zunanjih služb (Dagre 2013). 

Christian Michelsen, ladijski magnat, državnik in premier Norveške 1905-1907, je igral 

osrednjo vlogo v mirni ločitvi Norveške od Švedske, 7. junija 1905. Ko je nacionalni 

referendum potrdil naklonjenost ljudi monarhiji nad republiko, je norveška vlada ponudila 

prestol Norveškemu princu Carlu Danskemu, parlament pa ga je soglasno izvolil za kralja 

(Wikipedija 2013b). 

Norveška je bila tako med prvo kot med drugo svetovno vojno nevtralna država, čeprav jo je 

9. aprila 1940 napadla Nemčija. Med petletno okupacijo so Norvežani zgradili odporniško 

gibanje prosti okupatorju in ohromili nemški jedrski program s sabotažami obratov s težko 

vodo (Dagre 2013). 

 

5.3.3 Pravna in politična ureditev 

Norveška je razdeljena na 19 okrožij in 430 občin. Občine so najpomembnejše enote lokalne 

uprave. Oni so odgovorni za primarno in nižje sekundarno izobraževanje, socialne storitve, 

občinske ceste, vodo in kanalizacijo ter določanje stopenj ureditve. Vlada služi kot izvršilna 

oblast. Njene najpomembnejše funkcije so predložitev vladnih in proračunskih predlogov 

norveškemu parlamentu – Storting in izvajanje odločitev preko ministrov. Parlament vodi 

premier, formalno pa je kralj tisti, ki prosi večinsko stranko, da oblikuje vlado ali uspešno 

koalicijo. Norveška vlada, predvsem premier, ima manjši vpliv kot v drugih zahodnjaških 

deželah. S parlamenta se je odločanje preneslo na posamezna ministrstva. V formalnem 

smislu je Norveška ustavna monarhija s parlamentarno demokratičnim sistemom upravljanja. 

Demokratična zato, ker je vir politične legitimnosti in moči v skladu z ustavo v rokah 

ljudstva, ker lahko vsak državljan sodeluje v parlamentu, občinah in občinskih svetih. 

Parlamentarna, ker vlada ne more vladati brez zaupanja parlamenta – zakonodajne oblasti. 
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Ustavna monarhija, ker vlada v skladu z izvirnimi členi ustave, izhaja pa iz svoje pristojnosti 

izvršilne oblasti, ki je dodeljena kralju (Norway 2013d) 

5.3.4 Jezik  

Severnogermanski Norveški jezik ima dve uradni pisni obliki, ena je knjižna, druga pa t. i. 

Nynorsk (novonorveščina). Oba sta sicer priznana kot uradna jezika in se uporabljata v javni 

upravi, šolah, cerkvah in medijih, čeprav knjižni jezik uporablja večina prebivalcev (80-85 

%). Nekje 95 % prebivalcev govori norveško kot svoj materni jezik. Nekateri Laponci 

(približno tretjina norveških Laponcev) govori laponski jezik. Ti imajo pravico se 

izobraževati v tem jeziku ne glede na to kje živijo. Manjšina imanovana Kven govori jezik 

Kven, ki je sicer uradni samostojni jezik na Norveškem, drugače pa velja za finsko narečje na 

Finskem. Poleg maternega jezika se večina v šolah uči angleščine, španščine, nemščine in 

francoščine (Wikipedija 2013b). 

5.3.5 Religija, običaji, kultura 

Norveška ima uradno protestantsko državno cerkev, ki temelji na evangeličansko-luteranski 

veri. Čeprav ne obstaja ločitev države in cerkve, imajo po amandmaju v ustavi iz leta 1964, 

vsi prebivalci pravico, da svobodno izražajo svojo vero. Nekje 80 % jih pripada Norveški 

cerkvi, manj kot 6 % pa jih je druge veroizpovedi (humanistično gibanje, islam, 

Rimokatoliška cerkev ipd.) (Norway 2013d). 

Krščanstvo je bilo pripeljano na Norveško skozi obdobje skoraj dvestotih let, zaradi stika s 

krščansko Evropo preko trgovanja in vikinških obleganj. Misionarji iz angleških, nemških in 

danskih cerkva so poskrbeli za oslabitev verovanja v nordijske bogove. Ta razvoj je dosegel 

vrhunec s tremi misionarskimi kralji, Haakonom Dobrim, Olafom Trygvassonom in Olafon 

Haraldssonom. Cerkev je tako zmagala. Od sredine 11. stoletja je razvidno, da se je  

krščanstvo na Norveškem globoko zakoreninilo. To se vidi iz zakonodaje, ki je bila sprejeta, 

pesmi, ki so bile napisane in spomenikov, ki so bili postavljeni. Tik pred letom 1100 so se 

pojavile prve škofije, med njimi Trondheim, kjer je imel sedež nadškof, od leta 1152 naprej. 

Od zgodnjega leta 1600 je bila luteranska veroizpoved edina vera na  Norveškem (Norway 

2013d). 

Običaji in kultura 

Jantov zakon uči Norvežane, da so skromni, da ne kritizirajo drugih. Ne bahajo se s svojimi 

dosežki in bogastvom in stojijo za tem, da imajo vsi enake možnosti za uspeh, saj njihova 

družba temelji na demokratičnih principih, spoštovanju in samostojnosti. Ljudi jemljejo 

takšne kot so, zaradi njih samih, ne zaradi njihove službe, dosežkov, denarja. Ponosni so na 
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odkritost in iskrenost v odnosih z drugimi. Če ste povabljeni k njim domov, bodite točni. Če 

prinesete darilo, so to lahko čokoladne bonboniere, vino ali rože v lihem številu, ki naj ne 

bodo lilije, nageljni ali bele rože, ker te uporabljajo na pogrebih. Med jedjo ne govorite o 

poslu. Sam obed je zelo formalen, zato se tega držite. Ne začnite jesti, dokler ne začne 

gostitelj (Kvintesential 2012b). 

 

Slika 6:   Naftna ploščad 

Vir: Norway 2013c 

5.3.6 Gospodarske panoge 

Norveško gospodarstvo je po karakteristikah mešano gospodarstvo. Kapitalistični trg na eni 

strani, na drugi pa ima velik vpliv država. Industrijski sektor je večinoma v privatnih rokah, 

ampak je država lastnik največjih podjetij kot sta Statoil in Aker solutions (naftna podjetja), 

proizvodnjo hidroenergije (Statkraft), največje Norveške banke (DnB NOR), telekomunikacij 

(Telenor) in Norsk Hydro (proizvodnja aluminija). S temi podjetji država upravlja skoraj 30 

% vrednosti delnic na borzi v Oslu. Norveška ima okoli 1.400 ladij v svoji pomorski floti, kar 

jo umešča v sam vrh pomorskih držav.  Ribištvo in agrokultura sta v privatnih rokah, z izjemo 

nekaj odstotkov gozda, ki je v lasti države. Na Norveškem se vpliv države počasi zmanjšuje in 

s tem omogoča privatizacijo in deregulacijo (Norway 2013a). 

Norveška je drugi največji neto izvoznik plina in sedmi največji izvoznik nafte na svetu. 

Industrija je leta 2008 prinašala tretjino državnih prihodkov. Do danes je po nekaterih ocenah 

bilo izčrpanih le 40 % norveških naftnih rezerv. Proizvodnja plina in nafte se izvaja v 

Severnem, Norveškem in Barentsovem morju (Norway 2013c). 

Norveška se ponaša z okoli petdesetimi ladjedelnicami, ki so koncentrirane na popravljanje in 

izdelavo specializiranih plovil kot so ro-ro trajekti, tankerji, napredne ladje za lovljenje rib, 

visokohitrostne katamarane, ladje za raziskovanje seizmičnih aktivnosti, ladje za polaganje 

podmorskih kablov ipd.; z Norveško floto pa se je razvijala tudi industrija z najnovejšo 

ribiško opremo. Norveška obala in morje sta zaslužna za letni ulov med 2,5 in 3 milijona ton 

rib. Za lov je registriranih nekje 10.000 ladij od tega jih je približno 1000 v stalni uporabi. Te 
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številke pomenijo, da je Norveška največji dobavitelj rib in ostale morske hrane v Evropi, 

izvaža pa jo v več kot 150 držav ter letno prinese preko 30 milijard norveških kron. Samo ta 

industrija zaposluje 30.000 ljudi, seveda štejemo tu notri tudi ribogojnice. 

Zaradi ogromne količine vode, je Norveška v samem vrhu tudi po proizvodnji hidro energije. 

Tehnologija jim omogoča, da presežek vode v mokrih letih shranijo za suha leta in tako 

sledijo povpraševanju po elektriki skozi vse sezone in leta (Norway 2013a). 

Norveška ima drugi najvišji BDP na prebivalca v Evropi za Luksemburgom in četrti najvišji 

BDP na prebivalca na svetu. Norveška velja za drugo najbogatejšo državo na svetu v 

monetarni vrednosti, z največjimi državnimi rezervami kapitala. Življenjski standard je med 

enimi najvišjih na svetu. Norveška ima zelo nizko nezaposlenost nekje okrog 2,6 %, 30 % vse 

delovne sile pa zaposluje država (Norway 2013a). 

5.3.7 Poslovni običaji 

»Ena najprikladnejših priložnosti za uporabo znanja in razumevanja kulturnih razlik so 

poslovna pogajanja, saj pogajalski stil odraža predpostavke o vrednotah nasprotnega 

pogajalskega partnerja (Jurše 1993, 73).« 

Norvežani se pozdravijo s trdim stiskom roke, neposrednim stikom z očmi in z nasmehom. Po 

navadi se predstavijo s prvim imenom. Rokovati se je potrebno z vsakim članom posebej. 

Norvežani ne potrebujejo dolgotrajnega poznanstva za sklenitev posla, vendar raje poslujejo s 

tistimi, katerim  zaupajo. Pomembno je, da pred sestankom pošljete informacije o sebi in 

podjetju ter o temi sestanka. Odnosi se razvijajo počasi in vaša dobro pripravljena 

predstavitev v njihovih očeh pomeni, da ste resni za sklenitev posla. Osnovni stil poslovanja 

je klub temu  bolj neformalno naravnan. Norvežani spoštujejo samozavestne poslovneže in 

ohranjanje stika z očmi bodo vzeli kot iskrenost. Kot šibkost pa štejejo, če ste takoj na začetku 

preveč prijazni. So zelo neposredni, njihova komunikacija temelji na dejstvih in ni jih strah 

povedati kaj mislijo oz. izraziti nestrinjanje s povedanim. Za sestanke se je potrebno 

dogovoriti vnaprej. Točnost vzamejo kot izraz iskrenosti in želje po sklenitvi posla, zamujanje 

na vas meče slabo luč in lahko potencialno ogrozi posel. Temo sestanka pošljete vnaprej, zato 

pred samim sestankom ni veliko kramljanja, ampak raje preidejo neposredno k poslu. 

Predstavitev mora biti dobro pripravljena in podkrepljena z realnimi podatki, kakšna 

morebitna vprašanja pa vam bodo postavili na koncu, ker ne marajo vmesnih prekinitev, prav 

tako kot ne pretiranih olepšav ali pretirano čustvenega nastopa. Odločitve so del tima in zanje 

si vzamejo čas. Cena je pomemben faktor, Norvežani ne marajo dajati popustov. Veliko 

pozornosti polagajo na podrobnosti (Kvintesential 2012b). 
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5.4 Švedska 

Blott Sverige svenska krusbär har (Carl Jonas Love Almqvist 1838)  

Vir: Wikipedija 2013d 

(Prevod: Le Švedska ima Švedske kosmulje)  

 

 

 

5.4.1 Osnovni podatki 

Švedska se razprostira na ozemlju velikem 450.000 km² in je tretja največja država v Zahodni 

Evropi, hkrati pa je ena od držav na svetu, ki so umeščene najdlje stran od ekvatorja. Od 

severa do juga je dolga 1574 km, od vzhoda proti zahodu pa le 499 km. V glavnem je pokrita 

z gozdovi, ki jih zamenjajo kmetijska zemljišča, znana pa je še po svoji dolgi obali in neštetih 

jezerih. Zahodna meja med Švedsko in Norveško sledi Skandinavskemu gorovju, katerih 

vrhovi so visoki med 1.000 in 2.000 metri nadmorske višine. Švedsko podnebje meji na 

arktično, vanj pa prihajajo toplejše vetrovne mase zaradi bližine Atlantika s toplim zalivskim 

tokom. Zaradi nagnjenosti zemeljske osi in njene rotacije okoli sonca, je na polarnih delih 

Švedska znana po ekstremno dolgih poletnih dnevih (dan je tudi ponoči z izjemo nekaj ur 

delnega mraka) in enako dolgih zimskih nočeh (Ferfila 2009, 13). Glavno mesto Švedske je 

Stockholm, v njem pa živi 9,6 milijona prebivalcev. Po obliki vladavine je ustavna monarhija 

s parlamentarno demokracijo, kralj je Carl XVI Gustaf, premier pa Fredrik Reinfeldt. Valuta 

je Švedska krona (Sweden 2013). 

 

Slika 8:   BDP Švedske 

Vir: Tradingeconomics 2013 

Slika 7:   Švedska zastava 

Vir: Wikipedija 2013d 
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Švedska ima nizko gostoto prebivalstva, ki znaša le 21 prebivalcev na kvadratni kilometer  

(Wikipedija 2013d). Večina (90 %) prebivalstva je skoncentrirana v trikotniku med mesti 

Stockholm, Göteborg in Malmö ter ob baltski obali severno od glavnega mesta (Ferfila 2009, 

13-16). 

5.4.2 Zgodovina 

Švedska je bila v prazgodovini pokrita z debelo plastjo snega in leda. Ko se je led postopoma 

umaknil 12.000 let pred našim štetjem,  so na to ozemlje prišli ljudje, v naselbino, ki so jo 

našli na jugu Švedske. To območje je bilo nato redno poseljeno z ljudmi, ki so živeli od lova 

in ribolova ter uporabljali preprosto kameno orodje. Med zgodnjo železno dobo (500 p. n. š.-

400 n. š.), se je populacija na Švedskem ustalila, kmetijstvo pa je postalo osnova za njeno 

ekonomijo in družbo (Ferfila 2009, 5).  

Dobo Vikingov (800-1500 n. š.), je zaznamovala ekspanzija proti vzhodu, proti današnji 

Rusiji, kjer so švedski Vikingi ustanovili trgovalne postaje. V tem času je na Švedsko prišlo 

tudi krščanstvo, vendar so svojega škofa dobili šele v 11. stoletju. Švedska ekspanzija se je 

nadaljevala tudi v 12. in 13. stoletju, ko so si k svojemu kraljestvu, po nekaj križarskih 

vojnah, priključili Finsko. Kraljestvo je pravo moč dobilo šele v 13. stoletju, ko so postavili 

gradove in z ustanovitvijo deželne uprave uspeli centralizirati oblast do te mere, da so lahko 

»vsilili« zakone, ki so veljali na vsem območju. V 14. stoletju se je okrepila trgovina in je 

prevladovala naslednjih 200 let. Kmetijstvo je bilo še vedno temelj gospodarstva, vendar je 

kuga, ki je prišla na Švedsko leta 1350 vodila do gospodarskega upada, ta kriza pa ni 

ponehala do 15. stoletja, ko se je tu začela proizvodnja železa (Ferfila 2009, 5-6). 

Leta 1397 je nastala Kalmarska unija pod dansko kraljico Margareto, ki podedovala Dansko, 

Norveško in Švedsko krono. Švedska se je borila za svojo samostojnost in gospodarske 

koristi, ki jih je imela s Hanso (trgovina), so pripeljale do Stockholmskega pokola leta 1520, 

kjer je bilo usmrčenih osem vodilnih Švedov. Temu je nato leto kasneje sledil prevzem oblasti 

švedskega plemiča Gustava Vasa, ki je bil izvoljen za Švedskega kralja 1523 leta (Ferfila 

2009, 5-6). 

Po razpustitvi unije med Švedsko, Dansko in Norveško, je Švedska želela nadvlado nad 

Baltskim morjem in to je od leta 1560 naprej vodilo v vojne z Dansko. Švedska je nato 

posredovala v Tridesetletni vojni na strani nemških protestantov in premagala Dansko v dveh 

vojnah 1643-45 in 1657-58 in tako dobila nekaj prej danskih in norveških provinc. Tudi 

Finska in nekaj provinc v severni Nemčiji ter današnjih Baltskih državah je prav tako pripadlo 

Švedski po Westfalski mirovni pogodbi 1648 leta in mirovni pogodbi z Dansko leta 1658. 

Švedska je tako postala velesila, vendar je, ker je bila pretežno kmetijska država, težko 

obdržala ta status, zato je izgubila večino pridobljenih provinc kot posledica Velike severne 

vojne med leti 1700-1721. Z ustanovitvijo Finske leta 1814 pa je v grobem postala tako velika 
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kot je danes. Švedska je bila primorana se združiti z Norveško, vendar je bila ta zveza mirno 

razpuščena zelo kmalu po nastanku. Zaradi mirovnih misij in po koncu hladne vojne v Evropi 

so se za Švedsko odprle nove možnosti sodelovanja pri procesu Severno Evropske integracije. 

Švedska je leta 1995 postala članica EU (Ferfila 2009, 5-6). 

 

Slika 9:   Hiša na Švedskem 

Vir: Wikipedija 2013d 

5.4.3 Pravna in politična ureditev 

Švedska je ustavna monarhija s parlamentarno obliko vladanja, vendar je kraljeva moč 

omejena na slavnostne in predstavljalne funkcije. Zakonodajna oblast je Riksdag oz. 

parlament, ki izvoli premiera. Da bi olajšali upravljanje nacionalne vladne politike na 

regionalni ravni, je Švedska razdeljena na enaindvajset okrajev. Vsak okraj ima okrajni 

upravni odbor in guvernerja (Ferfila 2009, 18).  

5.4.4 Jezik  

Uradni jezik na švedskem je švedščina, ki je severno germanski jezik, tesno povezan z 

danščino in norveščino, razlikuje pa se v izgovorjavi in zapisu. Na dialekt, v bolj južnem delu 

države imenovanem Scania, je vplivala danščina, ker je tudi ta regija v preteklosti bila del 

Danske. Švedski Finci so največja jezikovna manjšina (5 % Švedske), tako da je finščina 

priznana kot manjšinski jezik, poleg nje pa imajo ta status še štirje manjšinski jeziki (romski, 

samijski in judovski). Večina Švedov, sploh tistih rojenih po II. svetovni vojni, razume in piše  

angleško, v šolah pa se lahko učijo tudi nemščine, francoščine in španščine (Wikipedija 

2013d). 
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5.4.5 Religija, običaji, kultura 

Švedska zagotavlja svobodno izbiro religije vsem državljanom, vendar jih je večina krščanov 

in pripadajo Švedski cerkvi – luteranski cerkvi. Podobno kot na Norveškem jih je le odstotek 

tistih, ki redno hodijo v cerkev, tako da je vera pravzaprav omejena le na večje praznike 

(božič, velika noč, krst, poroka, pogreb). Poleg krščanstva je še nekaj manjšinskih religij med 

priseljenci, ki so se priselili v zadnjih nekaj desetletjih, kot so Islam, budizem, judovska vera 

(Journeymart 2013). 

Običaji in kultura 

Švedi so ponižni, bahanje je po njihovem nesprejemljivo. Prizadevajo si za srednjo pot, kjer 

fraza »work hard and play hard« (močno delaj in se nato močno zabavaj) ni ravno njihov 

koncept, bolj se nagibajo k »delaj močno, ampak ne preveč in nato uživaj ampak ne preveč«. 

Ne marajo ekstremov. Raje so poslušalci, kot pa da bi zagotovili, da jih slišijo. Njihov govor 

je mehak in miren, zelo redko je, da bi v javnosti pokazali jezo ali močna čustva. Pogosto se 

vam bodo zahvalili, ker prijaznosti in gostoljubja ne jemljejo samoumevno, celo toliko, da je 

vzeto zelo negativno, če se pozabiš zahvaliti. Zaradi egalitarizma tekmovanje na Švedskem ni 

spodbujano, otroke pa vzgajajo v mišljenju, da niso nič bolj posebni kot drugi otroci. Družina 

je zelo pomembna, imajo enega najboljših sistemov za zaščito otrok na svetu. Vsak ki potuje 

na Švedsko bo v restavracijah in celo na vlakih videl igralnico za otroke (Kvintesential 

2012c).  

Čeprav je okolje na Švedskem zelo sproščeno in enakopravno, so gostoljubje in 

prehranjevanje večkrat zelo formalni. Pomembno je, da ste »just in time« (popolnoma točni),  

ker zamujanje velja za zelo nevljudno in celo nesramno. Prav tako ne prihajajte prehitro, ker 

ni nenavadno, da gostje sedijo v avtu do trenutka, ko naj bi prišli. Paziti morate tudi, da se 

oblečete pametno, da ne boste izpadli nespoštljivi do gostitelja. Če prinesete darilo, naj bo to 

bonboniera ali šopek rož, ki naj ne bodo bele lilije ali krizanteme, ker se te uporabljajo na 

pogrebih. Če je pri hiši otrok, imejte darilo še zanj, ker so otroci v njihovi kulturi zelo 

pomembni. Švedi imajo radi svojo zasebnost, zato jih ne prosite, da bi radi videli še druge 

dele hiše. Ne začnite obedovati, dokler ni začel gostitelj in ne vzemite zadnjega grižljaja s 

pladnja, prav tako pa smatrajo za nevljudno, če ne pojeste vsega s svojega krožnika. Doma ne 

govorite o poslu. Ne pozabite se zahvaliti gostitelju v roku nekaj dni od večerje/kosila 

(Kvintesential 2012c). 

5.4.6 Gospodarske panoge 

Švedska je danes med najbogatejšimi državami in ena izmed najbolj tehnološko razvitih 

narodov, vendar temu ni vedno bilo tako. Švedska je bila osiromašena agrarna družba, dokler 

se ni v 19. in 20. stoletju preoblikovala v središče za težko industrijo. Danes ima država velik 
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vpliv na globalni trg in industrijo, podjetja kot so IKEA, H&M in Volvo po so poznana 

povsod po svetu. Švedska se je uspešno izogibala vpletenosti v vojne 20. stoletja, njeni 

transformaciji pa so zelo pomagala tudi dolga leta uspešnega podjetništva. Dandanes je 

Švedska vedno na vrhu med državami po konkurenčnosti, inovativnosti in življenjskem 

standardu (Sweden 2013). 

Švedsko gospodarstvo je zgrajeno na bogatih zalogah železove rude in lesa in na obilici 

hidroelektrarn. Glavni industrijski sektorji so gozdarstvo, telekomunikacija, avtomobilska in 

farmacevtska industrija. Prihodnost gospodarstva na Švedskem po nekaterih navajanjih leži v 

industrijah, kjer je potrebno intenzivno znanje. Tam lahko Švedska uporabi svojo prednost iz 

svojega tehnološkega razvoja, infrastrukture in visoke splošne izobrazbe. Eni izmed takšnih 

panog sta informacijsko telekomunikacijski sektor (Skype) in sektor biomedicine, kjer je 

Švedska že leta med vodilnimi na svetu (Sweden 2013). 

 

Slika 10:   Švedska 

Vir: Faircloth 2013 

5.4.7 Poslovni običaji 

Švedi veljajo za poštene, skrbne, garaške, v očeh kupcev pa kot proizvajalci kakovostnih 

izdelkov, vendar jih njihovi sosedje ne marajo najbolj. Za to obstajajo zgodovinsko pogojeni 

razlogi (Hrastelj 2008, 67). Švedsko poslovno okolje je znano po ploski organizacijski 

strukturi in managerjih, ki jih ni strah zavihati si rokave. Poslovno okolje se tu konstantno 
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razvija, postaja bolj tekmovalno, vendar so na prvem mestu vedno ljudje in okolje 

(Kvintessential 2012c). 

Švedi so tipično zelo zadržani zato je pomembno, da so srečanja zelo formalna, dokler sami 

ne presodijo, da je čas, da lahko ozračje postane bolj sproščeno. Pri pozdravu pazite, da se 

rokujete z vsemi prisotnimi, tako pri prihodu, kot odhodu. Stisk roke naj bo trden in odločen, 

paziti pa morate, da ste s tistim, s katerim se rokujete v stalnem neposrednem stiku z očmi. 

Svoje gostitelje pozdravite tudi z nazivom (gospod, gospa) in priimkom. Osebni prostor je na 

Švedskem zelo pomemben, potrebno ga je spoštovati in se izogibati nepotrebnega dotikanja.  

Če želite sestanek, se najavite vsaj dva tedna vnaprej. Kot že omenjeno, je kritična popolna 

točnost. Nespoštljivo je, če zamujate in to meče na vas zelo slabo luč. Pri sestankih je zelo 

malo kramljanja, o temi sestanka so sodelujoči obveščeni že prej, zato je navada, da takoj 

preidejo k bistvu. Švedski poslovneži dajo veliko na podrobnosti, zato svoje predstavitve  

pripravljajte natančno, z zanesljivimi podatki, ker jih bodo vsekakor opazili in jim posvetili 

veliko pozornost. So zelo neposredni in ne ovinkarijo, temveč povedo, kar mislijo in tako se 

pričakuje tudi obratno. Pri njih ne obstaja nerodna tišina in se ne trudijo zapolniti tišine v 

pogovoru. Ko poskušate nekaj prodati, se poskušajte izogniti superlativom, ker lahko to 

izpade kot neiskreno. Svojih odločitev ne sprejemajo na prvem sestanku. Med samimi 

pogajanji ne kažite čustev, ker bodo to razumeli kot negativno, zato bodite zbrani in mirni.  

Ker so v njihovi kulturi vsi enakovredni, se »prilizovanje« direktorjem in managerjem ne bo 

obrestovalo (Kvintessential 2012c). 

5.5 Finska 

Sauna - köyhän miehen apteekki. (Finski pregovor)  

Vir: Specialdictionary 2013 

(Prevod: Savna – lekarna za reveže.)  

 

5.5.1 Osnovni podatki 

Finska je največji evropski arhipelag. Zavzema območje veliko 338.000 km², od tega je 10 % 

vode in 69 % gozda. Na Finskem 187.888 jezer, 5100 brzic in 179.584 otokov. Od severa do 

juga meri 1160km, od vzhoda proti zahodu pa 540 km. Kopenska meja z Rusijo meri 1269 

km in je hkrati zahodna meja Evropske unije (Ferfila 2009, 19). 

Podnebje na Finskem zaznamujejo mrzle zime in dokaj topla poletja, kjer se na jugu 

temperatura povzpne celo do trideset stopinj, pozimi pa temperature dvajset stopinj pod 

Slika 11:   Finska zastava 

Vir: Power plants around the world 2012 



 

 39  

lediščem niso nič nenavadnega Na skrajnem severu sonce ne zaide kar 73 zaporednih dni, 

pozimi pa ostaja noč kar 53 dni zapored (Ferfila 2009, 19). 

Finska ima 5,3 milijona prebivalcev, ampak le 15,7 prebivalcev na kvadratni kilometer, od 

tega jih 71 % živi v mestih in urbanih naseljih, drugi pa na ruralnih območjih. Glavno mesto 

so Helsinki s približno 1,25 milijona prebivalcev in so hkrati največje mesto na Finskem. Na 

območju države živi tudi približno 8700 Laponcev, ki imajo tudi svoj jezik. Finska denarna 

valuta je evro in je ena izmed držav, v kateri so ga začeli uporabljati leta 2002 (Ferfila 2009, 

19). 

Finska se ponaša tudi z dvema odličnima voznikoma Formule 1, Mika Häkkinen and Kimi 

Räikkönen (European Union 2013a). 

Za tiste, ki verjamemo, je pomemben podatek tudi, da Božiček prihaja s Finske, bolj natančno 

iz Laponske, kjer ga lahko tudi vse leto obiščete. 

 

Slika 12:   Helsinki 

Vir: Paananen 2012 

5.5.2 Zgodovina  

Geografsko področje današnje Finske je bilo do srede 12. stol politični vakuum in prostor, za 

katerega sta se potegovali tako Švedska katoliška cerkev, kot Ruska ortodoksna. Švedska je 

nato v mirovnem sporazumu leta 1323 med Švedsko in Rusijo dobila vso finsko ozemlje, z 

izjemo vzhoda. Tam se je zato zakoreninil švedski pravni in socialni sistem, katerega del ni 

bil fevdalizem in zato so kmetje obdržali osebno svobodo. Najbolj pomembno mesto na 

finskem je bilo Turku, bilo je celo škofov sedež. V 16. stoletju se je začela reformacija, ki je 
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zajela tudi Švedsko in posledično Finsko in tako je katoliška cerkev izgubila vpliv pred 

luteransko veroizpovedjo. Reformacija je obudila Finsko jezikovno kulturo, tako da je bila 

Nova zaveza leta 1548 prevedena tudi v finščino.  Vsa Biblija pa leta 1642 (Ferfila 2009, 25) 

Ko je Švedska zgubila svojo pozicijo kot velesila na začetku 18. stoletja, se je povečal ruski 

pritisk na Finsko in Rusija jo je osvojila v vojni s Švedsko v letih 1808-1809. Pred tem je bila 

Finska le skupina provinc, ki so jih upravljali iz Stockholma, takrat pa je postala samostojna 

velika vojvodina. Razsvetljeni ruski vladar Aleksander I, ki je bil veliki finski vojvoda, ji je 

dal obsežno samostojnost in s tem ustvaril finsko državo. 1812 so glavno mesto postali 

Helsinki. Finska je bila država v državi, s svojim senatom, lokalnimi uradniki, zakonodajo, 

vojsko, svojo valuto, poštnimi znamkami, povrh vsega pa je bila od Rusije ločena še z uradno 

mejo. To je bil Rusom trn v peti, zato so začeli t. i. rusifikacijo 1899-1905 in 1909-1917 leta. 

6. decembra 1917 je parlament odobril deklaracijo o samostojnosti Finske, ta pa je postala 

republika 1919 leta. Leta 1939 med t. i. „zimsko vojno“, je Finsko napadla Sovjetska zveza, 

Finska pa je ostala brez večje pomoči ostali držav. Zračne sile, so se z belimi uniformami zlile 

s snegom in tako zadale velike rane ruski vojski. Finska je tako ostala edina država, ki med 

drugo svetovno vojno ni bila okupirana. Med vojno je izgubila ozemlje severnovzhodne 

Finske in Petsamo v Arktičnem morju (Ferfila 2009, 19-29). 

1952 so Helsinki gostili zimske olimpijske igre, leta 1955 pa je Finska postala članica 

Združenih narodov in Severnega sveta. Bila je tudi članica Nordijske unije potnih listov, leta 

1986 članica EFTA. Leta 1995 pa je postala članica EU (Ferfila 2009, 19-29). 

5.5.3 Pravna in politična ureditev 

Finska je republika. V finskem parlamentu je vlada zakonodajni organ, ki posreduje zakone 

parlamentu, ta ga pregleda, potrdi ali zavrne. Zakoni so nato predloženi predsedniku, vendar 

po navadi ni konfliktov med vlado, parlamentom in predsednikom (Ferfila 2009, 20). 

5.5.4 Jezik  

Finska ima dva uradna jezika. Finskega, ki izhaja iz ugrofinske skupine in ga govori okoli 91 

% prebivalcev in pa švedskega, ki ga govori okoli 5,5 % prebivalcev. Imajo še manjšinski 

jezik laponščino, ki ga govori približno 1.700 ljudi (Ferfila 2009, 19). Finščina je eden od 

štirih uradnih jezikov v Evropi, ki niso indoevropskega izvora, na Finskem pa imajo poleg 

uradnih jezikov še romski, samijski (laponska) in ruski manjšinski jezik. Poleg teh jezikov pa 

govorijo še angleško, nemško in francosko, ki se jih lahko učijo tudi v šoli (Wikipedija 

2013a). 
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5.5.5 Religija, običaji, kultura 

Finska je v veliki večini luteranske vere, to je oblika protestantskega krščanstva, vendar v 

državi velja verska svoboda. Skoraj 76 % prebivalcev je članov Finske evangeličansko 

luteranske cerkve, vendar jih le nekaj odstotkov redno obiskuje cerkev, bolj pa so naklonjeni 

cerkvenim praznikom in običajem (božič, krst, poroka, pogreb ipd.), nekaj več kot odstotek 

jih pripada še ortodoksni cerkvi. (Ferfila 2009, 19).  

Običaji in kultura 

Finska je egalitarna družba (vsi člani so enakopravni), kar se odraža v njihovem jeziku, ki 

vsebuje nevtralne besede glede na spol. Finci so ponižni in skromni, kar štejejo kot njihovo 

vrlino, pogosto pa podcenjujejo svoje dosežke. Govorijo v zmernem tonu in nikakor ne 

zahtevajo pozornosti zase. Vedno pričakujejo vljudno vedenje, prekinitev pogovora smatrajo 

za nesramno in delujejo po principu: poslušaj govorca, počakaj da konča, šele nato odgovori. 

Savna ima posebno mesto v finski kulturi, je doživetje, ki ga delijo z družino in prijatelji, nič 

nenavadnega pa ni, če pomembnemu poslovnemu sestanku sledi še obisk savne, kjer se 

pogovor nadaljuje bolj neformalno. Če ste povabljeni k njim domov bodite točni. Čevlje bo 

potrebno sezuti zunaj pred vrati. Prinesite darilo, na primer rože, ki naj ne bodo v sodem 

številu, ne bele ali rumene, ker se te uporabljajo na pogrebih in ne v lončku, kvalitetno vino 

ali bonboniero. Navada je, da darila odprejo, takoj ko jih prejmejo. Gostiteljico vnaprej 

povprašajte, če želi, da s sabo prinesete kakšno jed, ponudite pomoč pri pripravi ali 

pospravljanju po jedi. Počakajte, da vam povedo, kam lahko sedete in začnite jesti šele, ko vas 

k jedi povabijo. Pojejte vse, kar imate na krožniku, Finci ne marajo, da hrana ostaja na 

krožniku. Ne pozabite se zahvaliti za gostoljubnost, preden se poslovite od drugih gostov  

(Kvintessential 2012a).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13:  Finska jezera 

Vir: Blueherenov 2013 
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5.5.6 Gospodarske panoge 

Finska ima visoko industrializirano mešano gospodarstvo, največji je storitveni sektor (66 %), 

sledita mu proizvodnja in rafiniranje (31 %). Največje industrije so elektronika, proizvodnja 

strojev, vozil in drugih kovinskih izdelkov, gozdarska industrija ter kemikalije. Finska je 

bogata z lesom, prav tako pa z mineralnimi in sladkovodnimi viri (Kvintessential 2012a). 

 

Slika 14:   Rast BDP-ja Finske od leta 2000-2011 

Vir: Wikipedija 2013a 

Finska je visoko integrirana v svetovno gospodarstvo, mednarodna menjava pomeni kar 

tretjino BDP-ja, 60 % tega z Evropsko unijo. Največ posluje z Nemčijo, Rusijo, Švedsko, 

Veliko Britanijo, ZDA, Nizozemsko in Kitajsko. Zaradi lege države je poljedelstvo izziv. Kot 

odgovor na podnebje kmetje sadijo sorte, ki hitro zorijo in so odporne na zmrzal. Finska je 

ena vodilnih proizvajalk lesa na svetu, ki ga zagotavlja za ključne lesno-predelovalne 

industrije in tako igrajo gozdovi eno vodilnih vlog v njenem gospodarstvu (Kvintessential 

2012a). 

Finski ogljikovodikovi viri so omejeni na les in šoto, samo 10-15 % elektrike je proizvedene v 

hidroelektrarnah, uporabljajo pa veliko (30 %) obnovljivih virov energije, kar je za 10,3 % 

evropsko povprečje zelo veliko. Finska ima štiri jedsrke reaktorje, ki so v zasebni lasti in 

proizvedejo 18 % elektrike v državi. Do leta 2014 bi naj začel delovati največji zgrajeni 

reaktor na svetu, peti Areva-Siemens reaktor in tako postal osrednja točka evropske jedrske 

industrije (Kvintessential 2012a). 

Glavne industrije so, poleg omenjene gozdarske in izvozne, še kovinska industrija, z 

ladjedelništvom, predelavo kovin in avtomobilsko industrijo. Na Finskem je nekaj ogromnih 

podjetij (Ahlstrom, M-real, United Paper Mills), vendar je finsko gospodarstvo postalo bolj 

raznoliko s širitvijo na področja elektronike (Nokia), meroslovja (Vaisala), transportnih goriv 

(Neste Oil), kemikalij-Kemira (Wikipedija 2013a). 
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5.5.7 Poslovni običaji 

Njihova tipična značajska poteza je opredeljena z besedo »sisu«, kar pomeni lotiti se in 

izpeljati nemogoče zadeve. Zanje je značilen počasen tempo konverzacije, molk jim pomeni 

integralni del interakcije. Veljajo za pridne in varčne delavce. Zakoreninjen imajo dvom glede 

sosedov Švedov (Hrastelj 2008, 68-69). Finci ne potrebujejo dolgotrajnih osebnih odnosov, 

preden začnejo poslovati, imajo pa raje  dolgotrajen posloven odnos ne enkratne transakcije. 

Poslovni odnos po navadi gradijo zunaj pisarne, najraje v restavraciji ali savni – nikoli ne 

zavrnite povabila v savno, saj je običaj zasidran globoko v njihovi kulturi. Pozdrav je zelo 

formalen, s trdim stiskom roke, neposrednim stikom z očmi in nasmeškom. Običajna praksa 

je, da se med stiskom rok ponovi svoje ime in priimek. Ko pozdravljajo zakonski par, najprej 

pozdravijo ženo. Tudi poslovni stil je formalen, kar pomeni relativno malo kramljanja, raje 

imajo jedrnat pogovor skoncentriran na posel. Znajo odlično razporediti svoj čas in raje 

organizirajo svoj poslovni dan, tako da lahko opravijo čim več kot je mogoče. Cenijo jasen in 

odkrit pogovor in jih ni strah povedati kaj mislijo, ne pa tega, kar želite vi slišati. Strokovna in 

poslovna nestrinjanja niso obravnavana kot oseben napad. Človekova beseda pomeni zavezo 

in ni nič manj vredna kot zapisana pogodba (Kvintessential 2012a). 

Za sestanke se je potrebno dogovoriti vnaprej, drugače je skoraj nemogoče priti do ljudi s 

katerimi želite priti v stik. Bodite točni ali kakšno minuto prehitri, točnost štejejo kot znak 

spoštovanja. Temo sestanka jim posredujte pred sestankom. Izogibajte se pretiravanjem.  Od 

vas pričakujejo, da bo vaša predstavitev imela zadostno količino podatkov, da naknadna 

vprašanja ne bodo potrebna. Finci namreč le redko postavljajo vprašanja (Kvintessential 

2012a). 

5.6 Danska 

Gå ikke over åen efter vand (Danski pregovor). 

Vir: Wikiquote 2013 

(Prevod: Ne prečkaj potoka, da bi prišel do vode.)  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15:   Danska zastava 

Vir: Operation World 2013 
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5.6.1 Osnovni podatki 

Preglednica 5:   Dejstva o Danski 

Population 5,584,758 (2012) 

Area 43.098 square kilometres 

Population density 126,4 per square kilometre 

Geographic region Scandinavia 

Gross domestic 

product 

DKK 443,3billion (2009) 

GDP per capita DKK 300,241 (2011) 

Capital Copenhagen 1.213.822 (2012) 

Other major cities Aarhus 319.094 , Odense 168.798, Aalborg 126.556 (2012) 

Form of state Monarchy 

Government Coalition of The Social Democrats, The Social Liberals and  

The Socialist People´s Party 

Head of state Queen Margrethe II (since 14 January 1972) 

Head of government Helle Thorning-Schmidt (since 3 October 2011) 

Religion 90% Protestant 

Currency Danish Kroner, DKK 1 Krone = 100 Øre (DKK 5.9 = USD 1, 
2012) 

Membership UN, OECD, EU, Nato, Schengen, OSCE, IMF, WTO and others 

Vir: Denmark.dk 2013 

Danska je naravni most med Skandinavskim polotokom in evropsko celino, še posebej 

Švedsko in Nemčijo. Čeprav je enotna država, so Ferski otoki in Grenladija politično  

avtonomni, z lastno vlado in zakoni, glede domačih zadev, ampak podrejeni parlamentu in 

imajo tam tudi svoje predstavnike (Tršar 1964, 117). 

5.6.2 Zgodovina  

O Danski poseljenosti pred dobo Vikingov je znanega zelo malo. Med leti 800-1100, so bili 

močna sila z mnogimi osvajalnimi ekspedicijami, vendar pa danskim Vikingom ni uspelo iz 

osvojitev zgradili trajnega cesarstva. V tem obdobju je Dansko doseglo krščanstvo, se tu 

usidralo in ljudje so se začeli organizirati po krščanskih socialnih standardih. 1350 leta jo je 

zadela kuga, ki je katastrofalno vplivala na gospodarstvo in socialne razmere. Ustanovljena je 

bila Kalmarska zveza (1397 leta), ki je pod Dansko kraljico Margrete I. združila Norveško, 

Dansko in Švedsko, dokler se ni slednja leta 1523, pod vodstvom Gustafa Vasa, odcepila. 

Drugi dve sta ostali povezani do leta 1814. Razkol z rimo-katoliško cerkvijo leta 1536 je 

dansko cerkev spremenil v luteransko. Obdobje med leti 1560-1720 je zaznamovalo rivalstvo 

s Švedsko za prevlado nad Baltikom (šest vojn), ki se je za Dansko skoraj končalo 

katastrofalno, saj bi jo Švedska priključila k svojemu cesarstvu, če ne bi posredovali 

Nizozemska in Anglija. Danska je vseeno izgubila ozemlje Scanie, skoraj tretjino svojega 

tedanjega ozemlja, to pa je povzročilo politično krizo v državi, ki je pripeljala do novega 

sistema vladanja. Voljeno monarhijo je zamenjala dedna in s tem dala kralju popolno moč. To 
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je trajalo vse do leta 1848, ko je bil absolutizem odpravljen, leto kasneje pa sprejeta 

demokratična ustava. Pruski kralj je leta 1863 v imenu nemške konfederacije (Danska je 

imela pod sabo nekaj Nemških vojvodinj), Danski napovedal vojno, ki jo je izgubila in s tem 

izgubila vse tri vojvodine (Holstein, Lauenburg in Schleswig). Zaradi občutljivih odnosov z 

Nemčijo, je Danska v I. svetovni vojni ostala nevtralna in skušala nadaljevati tako, tudi ko je 

oblast leta 1933 v Nemčiji prevzel Hitler. Ni šlo po načrtu in 9. aprila 1940 je Hitler okupiral 

Dansko. Čeprav je bila uradno nevtralna, se je do konca vojne vedelo, da je na strani 

zaveznikov, že zaradi močnega uporniškega gibanja proti okupatorju, ki je štel skoraj 50.000 

enot, zato so jo leta 1945 povabili kot soustanoviteljico Združenih narodov; leta 1949. pa se je 

pridružila NATU (Ferfila 2009, 32-37).    

 

Slika 16:   Slatelitska slika Danske 

Vir: Geology.com 2013 

5.6.3 Pravna in politična ureditev 

Kraljevina Danska je ustavna monarhija s parlamentarno demokratičnim sistemom 

upravljanja. Kraljica Margrethe II. je na čelu države, vendar je njena vloga omejena na zgolj 

slavnostne funkcije. Danski politični sistem deluje na podlagi okvira določenega z ustavo in 

ima tri veje. Zakonodajno, izvršilno in sodno. Parlament – Folketing je najvišji zakonodajni 

organ v državi, v katerem so tudi predstavniki Ferskih otokov in Grenlandije, ki so drugače v 

lastnih zadevah avtonomni (Denmark.dk 2013). 
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5.6.4 Jezik  

Danščina je še eden izmed skandinavskih jezikov. Spada v severno germansko jezikovno 

skupino. Skupne korenine ima s švedščino, saj sta se oba jezika razvila iz vzhodno nordijske 

skupine narečij. Samostojni jezik ima od leta 1100; ta jezik so govorili na področju danskega 

kraljestva, ki se je v tem času oblikoval na tem področju. V srednjem veku je danščina začela 

sprejemati dosti besed iz drugih jezikov in postala neke vrste jezikovni most med severom in 

jugom. Tuji vplivi so sem prišli skupaj s krščanstvom, novi cerkveni pojmi so tako bili 

izposojeni bodisi iz stare angleščine, saksonščine, latinščine ali grščine. V obdobju Hanse so 

si besede izposodili iz nemščine. Jezik se izoblikuje okoli leta 1600, ko je knjižni jezik dobil 

tako obliko, kot jo ima še danes, vendar pa še vedno niso imeli skupnega pogovornega jezika. 

Tega so dobili šele z birokratizacijo državne uprave. Sodobna danščina je dobila obliko z 

ministrsko reformo o izgovorjavi, leta 1889 (Tršar 1964, 148-149).  

5.6.5 Religija, običaji, kultura 

Danska cerkev je evangeličansko luteranska in čeprav je večina prebivalstva pripadna tej veri, 

se v praksi uporablja bolj med prazniki kot so božič in življenjskimi slavji kot so krst, poroka, 

pogreb… Druge vere so še judovska, katoliška, muslimanska (Iversen 2013). 

Običaji in kultura 

 Danci so skromni in se ne bahajo s svojimi dosežki, bolj jih skrbi za uspeh vse skupine, kot 

za svoje individualne potrebe. Ženske so v njihovi državi izredno spoštovane, imajo v 

povprečju enako plačo in možnost napredovanja do najvišjih mest v podjetjih. Danci od 

vsakogar pričakujejo, da se bo obnašal skrajno vljudno, govoril v zmernih tonih in ne bo 

zbujal pozornosti. Tiste, ki se tega ne držijo, radi okarajo. Družine so majhne, od otrok pa se 

pričakuje samostojnost že od mladih nog (Kvintessential 2012d). 

Če ste povabljeni k njim na dom, prinesite rože, steklenico vina ali bonboniero. Danci so 

točni, zato ne zamujajte. Radi razkažejo svoj dom, po navadi ga sami opremijo in okrasijo in 

so na to ponosni, zato bodo veseli če boste poprosili, da vam ga razkažejo. Med večerjo ne 

razpravljajte o poslu. Preden sedete počakajte, da vam pokažejo kam. Ne začnite jesti, dokler 

gostitelj ne nazdravi s »Skol«. Pojejte vse, kar imate na krožniku (Kvintessential 2012d). 

5.6.6 Gospodarske panoge 

Nekoč pretežno kmetijska država, se je po letu 1945 zelo industrializirala, tako da je do leta 

2006 industrija prispevala že 25 % BDP-ja, kmetijstvo pa le še 2 %  Glavne industrije so tako 

predelava hrane, predvsem mesa in mlečnih izdelkov, ladjedelnice, predelava železa in jekla 

ter drugih kovin, kemikalije, stroji in prevozna oprema, tekstil in oblačila, elektronika, 
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pohištvo, vetrne elektrarne, farmacevtska industrija in medicinska oprema (The Columbia 

Electronic Encyclopedia 2012).  

Največji del Danskega BDP-ja, kar dve tretjini, je odvisen od izvoza in trgovanja z drugimi 

državami, ravno zaradi tega se država zelo zavzema za odprti in liberalni trg. Trgovinski 

partner s katerim največ sodelujejo je Nemčija, pomembni pa so tudi Švedska, Nizozemska in 

Velika Britanija, Norveška, ZDA, Japonka in Kitajska (Ferfila 2009, 524). Glavni izvozni 

artikli so predelana hrana, zdravila, pohištvo, vetrnice, industrijski stroji, glavni uvozi pa 

surovi materiali, kemikalije in potrošniške dobrine. Danska ima tudi zajetni vir nafte in 

zemeljskega plina v Severnem morju. Večino elektrike pridobijo iz premoga, 25-28% pa z 

vetrnimi elektrarnami in je tako ena vodilnih držav z vetrno energijo (The Columbia 

Electronic Encyclopedia 2012).  

5.6.7 Poslovni običaji 

Danci veljajo za najbolj zgovorne izmed nordijskih narodov. Spoštujejo poštenost, delovno  

etiko, družbeno pravičnost, enakost spolov, nezapletenost. Spoštujejo tudi svoj prosti čas 

(Hrastelj  2008, 68). Z Danci se je potrebno vnaprej dogovoriti za sestanek in nato pisno 

potrditi datum. Temo in namen sestanka je potrebno sporočiti pred njim. Imajo radi točnost. 

Pozdravljajo se z trdim stiskom roke, neposrednim stikom z očmi in z nasmehom. Vedno se 

najprej rokujejo z ženskami, nato pa še z vsemi, ki so prisotni. Danci se radi predstavljajo kar 

z imenom, kljub temu je potrebno počakati, da vas povabijo k uporabi le-tega. Predstavitev 

naj bo dobro pripravljena, v njen naj bodo natančni podatki podkrepljeni s številkami. Pred 

sestankom ne bo kramljanja, ker radi preidejo takoj k poslu. Komunikacija je zelo 

neposredna, odločitve pa se sprejemajo skupno in na koncu (Kvintessential 2012d). 
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6 SKLEP 

Svet okoli nas je že nekaj časa podvržen spremembam, ki so jih prinesli razvo j interneta, 

telekomunikacij in liberalizacija trga. Ko imamo svet na dlani, potencialne priložnosti pa so le 

klik na računalniško stran, je odločitev samo naša ali bomo to priložnost zgrabili ali pa bomo 

prestrašeni čakali v kotu, da nas »pojejo« velika multinacionalna podjetja. Seveda pri tem 

sama želja ni dovolj, potrebna je obsežna raziskava trga, da najdemo svoj kotiček pod soncem 

in tisto tržno nišo, ki bo potencialno uspela. Prav raziskava trga in mednarodno poslovanje pa 

sta tisto, kar nas pripelje do stika z drugimi kulturami. Zmotno bi lahko mislili, da vsi procesi, 

ki se odvijajo v okviru globalizacije, ne samo v gospodarstvu, brišejo meje med različnimi 

kulturami. Pa ni tako. Vsaka kultura je poglavje v knjigi, ki se je pisalo skozi dolgo 

zgodovino. Njene karakteristike so odvisne tako od geografske lege, podnebja, naravnih virov 

in stikov z drugimi ljudstvi, ki so prihajala v stik z njimi skozi stoletja migracij in vojn. Te 

značilnosti se odražajo ne samo v zasebnem, ampak tudi v poslovnem življenju, v načinu 

kako vodijo podjetja in kako sprejemajo soljudi. 

Zelo pomembno je poznavanje kulture naroda, s katerim želimo poslovati. Prepričanje, da 

nikoli ne bomo deležni srečanja z nekom iz drugega kulturnega okolja, je preteklost. Tudi če 

ne zaidemo od doma dlje kot do trgovine na koncu ulice, bomo prej ali slej srečali nekoga iz 

druge kulture, druge vere, mogoče samo gručo turistov – Japoncev in Kitajcev - s fotoaparati, 

ki bodo slikali vse okoli sebe. Zmotno sami pri sebi mislimo, da vsi na svetu delajo in mislijo 

tako kot mi, da so vse kulture podobne naši. To nas lahko stane ne samo posla s podjetjem, 

ampak tudi dobrega imena in odnosov, čeprav po naših standardih nismo naredili ničesar 

narobe. Usodna je lahko že malenkost, kot je napačna beseda, razlika v percepciji barv ali pa, 

kot v primeru skandinavskih držav, zamujanje, ki ga v najboljšem primeru dojemajo kot 

nevljudno, če ne celo skrajno nesramno in na naše podjetje meče zelo slabo luč.  

Skandinavija, na primer, je ozemlje kjer je narava kruta, ostra, kot ostre pa lahko opišemo tudi 

njene prebivalce. So zelo močni, odločni in neposredni, ampak vseeno tihi in strpni do drugih. 

Po statistikah so po rasti BDP-ja v samem vrhu na svetovnih lestvicah, prav tako po 

življenjskem standardu, države pa med tistimi z najmanj nezaposlenimi. Če je globalizacija za 

mnoge grožnja, ki se ji želijo izogniti, so jo ti narodi sprejeli z odprtimi rokami, ker so se že 

skozi zgodovino naučili sodelovanja. Še pred Evropsko unijo so imeli zvezo, v kateri potni 

listi niso bili potrebni. Ne glede na to, da so se za ozemlje drug drugega večkrat borili v 

vojnah, uživajo razcvet gospodarstva ravno zaradi mednarodne trgovine in sodelovanja z 

drugimi državami in tega se dobro zavedajo in to s pridom izkoriščajo. 

Slovenija kot majhna država, je že nekaj let sredi gospodarske krize, iz katere se ne znamo 

izkopati. Znotraj države imamo tudi dobra, močna podjetja, ki že leta tekmujejo z 

mednarodno konkurenco in so uspešna, pa jih ne znamo podpreti. Imamo ljudi, ki imajo ideje 

in ljudi, ki so sposobni narediti spremembo, pa jim ne znamo dati možnosti. Mogoče je to 
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povezano tudi z našo zadržanostjo. Opisujejo nas kot ljudi, ki z drugimi, ki jih ne poznamo 

dobro, raje komuniciramo posredno in se izogibamo neposrednim soočenjem, sprostimo se 

šele, ko z osebo zgradimo dober, osebni odnos (Kvintessential 2013) 

Mogoče je to tudi eden izmed razlogov, da razen posameznikov, kot narod ne upamo 

izkoristiti možnosti, ki se nam ponujajo. Te priložnosti so znotraj naše države v naravnih virih 

in lepotah ter na skupnem trgu Evropske unije, kjer bi lahko izkoristili priložnosti. Veliko 

sodelujemo z Nemčijo in Francijo, s skandinavskimi državami pa bolj malo, mogoče bi lahko 

poskusili to popraviti in se iz njihovih sistemov celo česa naučiti. 

Mednarodno poslovno okolje je na eni strani kruto in neizprosno, na drugi pa nam daje 

neštete možnosti za rast, povečanje tržnega deleža in konkurenčnosti. Uspeh leži v 

usklajevanju teh dveh strani, to pa je eden največjih izzivov v mednarodnem poslovanju. 

Dobrodošla je vsaka malenkost, ki tehtnico obrne na našo stran in to je prav gotovo tudi 

poznavanje okolja, v katerem delujemo, podjetij s katerimi poslujemo in njihove kulture. Trg 

je danes že zelo izenačen in med podjetji z izdelki, ki so enake kakovosti, večkrat izberemo 

podjetja, s katerimi imamo dobre poslovne odnose, tudi če je cena teh izdelkov višja.    
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