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POVZETEK 

Raziskava se ukvarja s kulturnimi razlikami med Slovenijo in Kitajsko v poslovni sferi, kakor 

jih doţivljajo in odpravljajo intervjuvani slovenski poslovneţi. Prvi del naloge predstavlja 

teoretični okvir raziskave, kjer smo obravnavali kompleksnost pojma kultura, ovire 

medkulturne komunikacije ter predstavili kulturne dimenzije po Hofstedeju, Trompenaarsu, 

Hallu ter Lewisu. Zadnji del tega dela naloge predstavlja krajši opis slovenske in kitajske 

nacionalne in poslovne kulture z nekaterimi poudarki. Temu sledi analiza zbranega gradiva, ki 

temelji predvsem na omenjenih kulturnih dimenzijah in nekaterih ključnih konceptih kitajske 

poslovne in ekonomske kulture. Največja kulturna razdalja med drţavama se je pokazala pri 

odnosu do časa, razdalji v moči in stopnji izogibanja negotovosti, ki povzročajo največ 

nesporazumov in nerazumevanja na slovenski strani. Tem se pridruţi še poudarek na 

omreţjih, varovanju obraza in uglajenem vedenju. V slovenskih podjetjih se zavedajo 

različnosti poslovnih sfer obeh deţel, vendar se kulturna občutljivost posameznikov razlikuje. 

Kitajskim poslovnim partnerjem se večinoma prilagodijo in kaţejo zanimanje za kitajsko 

kulturo, čeprav se ne vedno vţivijo v vse njene posebnosti.   

Ključne besede: poslovna in ekonomska kultura, kulturne dimenzije, medkulturna 

komunikacija, Slovenija, Kitajska, polstrukturirani intervju. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Studie beschäftigt sich mit kulturellen Unterschieden in der Geschäftssphäre zwischen 

Slowenien und China, mit dem Schwerpunkt auf derer Perzeption und Verwalten unter 

interviewten slowenischen Geschäftsmännern und –frauen. Im ersten Teil der Masterarbeit 

werden die theoretischen Grundlagen der Studie vorgestellt. Zuerst wird Kultur als Begriff 

behandelt, gefolgt von Beschreibung zwischenkultureller Kommunikationsbarrieren und 

Kulturdimensionen nach Hofstede, Trompenaars, Hall und Lewis. Schließlich werden 

slowenische und chinesische National- so wie Wirtschaftskultur mit einigen Schwerpunkten 

vorgestellt. Im zweiten Teil folgt Inteviewanalyse, die vorwiegend auf den oben genannten 

Kulturdimensionen und wichtigsten Konzepten der chinesischen Geschäfts- und 

Wirtschaftskultur basiert. Eine große Kulturdistanz zwischen den beiden Ländern zeigt sich 

bei der Zeitorientierung, Machtdistanz und Unsicherheitsvermeidung. Dazu gehört noch 

Vorhebung von Netzwerken persönlicher Beziehungen, Angst vor Gesichtsverlust und 

Höflichkeit durch chinesische Geschäftspartner. In slowenischen Unternehmen werden die 



  

Unterschiede zwischen den beiden Ländern wahrgenommen, jedoch ist die Kulturkompetenz 

bei einzelnen Geschäftspersonen unterschiedlich. Vor allem passen sie sich an die 

Gewohnheiten der chinesischen Geschäftspartner an und zeigen Interesse für ihre Kultur, 

obwohl sie nicht alle Besonderheiten begreifen können.  

Schlüsselworte: Geschäfts- und Wirtschaftskultur, Kulturdimensionen, interkulturelle 

Kommunikation, Slowenien, China, teilstrukturiertes Interview. 
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1 UVOD 

Pri vsakdanjem delovanju nas vodijo naučeni vzorci in prepričanja, ki so globo zakoreninjeni 

in zato večinoma reagiramo samodejno, podzavestno. Običajno se ne sprašujemo, od kje 

izvira naše obnašanje in kaj ga pogojuje, dokler se ne soočimo z nam neznanimi in 

nerazumljivimi vzorci obnašanja, mišljenja in komuniciranja, saj naenkrat ustaljeni vedenjski 

vzorci ne veljajo več in nadomestijo jih drugi. Nerazumevanje in nepoznavanje razlik nas 

privede do tega, da postanemo ujetniki lastnih kultur (Moran in Strip 1991, str. 47). Odkar je 

svet postal globalna vas, se pri poslovanju soočamo z novimi problemi, ki niso striktno 

ekonomske narave, ampak segajo globlje. Kljub globalnemu ekonomskemu sistemu, ki sploh 

omogoča delovanje kapitalizma, sistem še zdaleč ni tako poenoten, kot se zdi na prvi pogled. 

Gospodarstvo vsake drţave predstavlja podsistem svetovnega gospodarstva, kakor tudi 

številna podjetja in organizacije, sestavljena iz očem vidnih in nevidnih elementov. S 

procesom globalizacije se je povečal pretok ljudi in informacij, pa tudi število mednarodnih 

povezav (Fink, 2009) na različnih področjih, predvsem pa v poslovnem svetu. Posledično se 

veča intenzivnost medkulturne komunikacije, zato je danes poznavanje medkulturnih razlik 

pomembno na vseh nivojih in je tako ena izmed osrednjih tem mednarodnega poslovanja. 

Zavedanje medkulturnih razlik na različnih nivojih – med drţavami, regijami in podjetji –

pridobiva na pomenu. V zadnjih desetletjih so bile izvedene številne raziskave o vrednotah in 

kulturnih razlikah, kar postaja vedno bolj aktualna tema. Kultura obvladuje prav vse dele 

našega ţivljenja, saj je kar koli rečemo ali storimo odraz le-te. Sociologi in drugi raziskovalci 

svetovnih kultur slednje pri opisu njihovih navad in vrednot pogosto razdelijo v sklope, iz 

česar lahko sklepamo, da so si nekatere kulture bliţje kot druge in imajo torej več skupnega, 

pa vendar med njimi obstajajo različne nianse, ki so lahko v komunikaciji bistvenega pomena. 

Tako tudi poslovni svet obvladuje kultura, saj ga zaznamujejo različne navade, 

komunikacijske prakse, vrednote in norme, kar zajema vse od kodeksa oblačenja do 

pogajalskih stilov, toleriranja zamud in kramljanja. Vendar je to le zgornji del ledene gore, v 

globinah pa se kot jedro kulture skrivajo vrednote. Te lahko botrujejo konfliktom, ki jih 

povzročijo različne interpretacije in odzivi na dano situacijo, besede ali geste. In tu nastopi ne 

le poznavanje očitnih razlik med kulturami, temveč tudi njihovo umeščanje v kulturne 

dimenzije, ki nam olajšajo razumevanje razlik in upravljanje z njimi. Slednje, pa tudi 

upravljanje s spremembami, vse bolj postaja del poslovne kulture podjetij. Ta so dandanes 

vpeta v mednarodno poslovanje, saj se temu praktično ni mogoče več izogniti, zato so tako ali 
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drugače v stiku s tujimi podjetji in posledično s tujimi kulturami. Kot pravi Fink (2009), je 

poslovni svet zaradi konkurenčnosti začel razmišljati o pomenu znanja tujih jezikov, 

poznavanja običajev, navad, tradicije, vrednot ipd., zato lahko trdimo, da danes uspevajo 

predvsem tisti, ki poznajo medkulturne razlike in različne poslovne prakse ter jih znajo vplesti 

v poslovno vizijo podjetja. Njihovo poznavanje se izkaţe za izredno pomembno, saj se na tak 

način lahko izognemo morebitnim konfliktom ali nesporazumom s poslovnimi partnerji, kar 

lahko vodi k propadlemu poslu. Večino podjetij je danes tako ali drugače vpetih v 

mednarodno poslovanje, bodisi uvaţajo, izvaţajo, odpirajo podruţnice ali selijo proizvodnjo v 

drţave s cenejšo delovno silo. Zadnjih nekaj let v svetovni ekonomiji opazujemo hiter vzpon 

kitajskega gospodarstva, ki je postala glavni igralec v globalnem gospodarstvu. Fukuyama 

(2012, str. 33) piše, da se je Kitajski in njenim voditeljem »posrečilo izpeljati zelo zapleten 

prehod iz centraliziranega gospodarstva po sovjetskem zgledu v dinamično, odprto 

ekonomijo«. Pravi, da so pri tem preskoku iz planskega gospodarstva v trţno pokazali 

občudovanja vredno sposobnost, in to »več sposobnosti, kot je zadnje čase pri izvajanju 

makroekonomske politike kaţejo ameriški predsedniki«, obenem pa meni, da s Kitajske 

prihaja tudi najresnejša groţnja liberalni demokraciji (ibid.).  

S Kitajsko so povezana tudi številna slovenska podjetja, ki so se vključila na kitajski trg, ki 

predstavlja tako priloţnost kot tudi izziv. Priloţnost na kitajskem trgu recimo predstavljajo 

avtomobilska industrija, okolje in energetika, farmacija pa tudi prehrambena industrija in na 

Kitajskem tako posluje ţe okoli trideset slovenskih podjetij z različnih področij (Štakul 

Petkovšek 2011str. 25). Zaradi specifične kulture, ki se v številnih pogledih razlikuje od 

evropske, s tem pa tudi slovenske, se je treba pri poslovanju s Kitajsko venomer soočati z 

razlikami ne le pri formalnostih, temveč tudi v načinu razmišljanja, vrednotah, normah, 

navadah in podobnem. Tema upravljanja z medkulturnimi razlikami je torej aktualna tudi v 

Sloveniji, zato smo se odločili, da bomo na primeru slovenskih podjetij, ki imajo poslovne 

partnerje na Kitajskem, obravnavali medkulturno komunikacijo v poslovni sferi med 

Slovenijo in Kitajsko. Z raziskavo ţelimo opisati dejanske izkušnje z medkulturno 

komunikacijo v slovenskih podjetjih. S pomočjo kulturnih dimenzij in elementov kulture 

ţelimo opisati kulturne značilnosti Kitajske, razlike med Slovenijo in Kitajsko ter njihov vpliv 

na poslovanje slovenskih podjetij s kitajskimi. Namen raziskave je torej prispevati k 

raziskovanju medkulturnih razlik med Slovenijo in Kitajsko ter opisati uporabljene, ali 

predlagati izboljšane načine za upravljanje z njimi v praksi, pa tudi prikazati, na katere razlike 

med drţavama je potrebno biti še posebej pozoren. Ne nazadnje bo raziskava prav s tega 
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vidika imela uporabno vrednost ne le za v raziskavi sodelujoča podjetja, temveč tudi za ostala 

podjetja, ki imajo partnerje na Kitajskem ali razmišljajo o sodelovanju s to drţavo. V tem 

pogledu nas je v pričujoči raziskavi zanimalo, kako se v slovenskih podjetjih pri poslovanju s 

kitajskimi poslovnimi partnerji soočajo z medkulturnimi razlikami, kar je tudi naše glavno 

raziskovalno vprašanje. Na podlagi tega smo v prvi vrsti ţeleli določiti kulturne razlike med 

Slovenijo in Kitajsko ter ugotoviti, ali so te kdaj ţe botrovale nesporazumom. V tem oziru 

smo se osredotočali na poslovno sfero. Nazadnje pa smo se osredotočili še na tretje 

podvprašanje, namreč kako so se v slovenskih podjetjih na te razlike odzvali. V ta namen smo 

s slovenskimi poslovneţi, ki prihajajo iz različnih podjetij in so osebno v stiku s kitajskimi 

poslovnimi partnerji ali zaposlenimi, naredili devet polstrukturiranih intervjujev. Z njimi smo 

dobili vpogled v njihove osebne izkušnje v komunikaciji in poslovanju s tujo kulturo. 

Vsakemu intervjuvancu smo postavili devetnajst vodilnih vprašanj, katerim so lahko sledila še 

podvprašanja. V nekaterih primerih so bila slednja ţe del vodilnih vprašanj, večinoma pa smo 

jih postavljali glede na razvoj pogovora. Vprašalnik za pričujočo raziskavo je bil oblikovan na 

podlagi vprašalnika raziskave Dioscuri, ki je naši raziskavi sluţila kot model. Podrobneje je 

predstavljena v poglavju o raziskavah v okviru kulturnih dimenzij ter v poglavju o 

metodologiji. Intervjuje smo snemali, dobljeno gradivo pa smo najprej pretipkali v transkript, 

ki smo ga nato uredili tako, da ni vseboval recimo ponavljanj ali nedokončanih misli. Temu je 

sledila kvalitativna analiza gradiva, ki je podrobneje opisana v poglavju o metodologiji. Glede 

na pričakovane rezultate smo postavili smo tri hipoteze:  

 H1: Komuniciranje slovenskih poslovneţev s poslovneţi s Kitajske je v pomembnem 

obsegu odvisno od kulturnih dejavnikov. 

 H2: Kulturni vzorcu slovenskih poslovneţev in poslovneţev s Kitajske so do določene 

mere nekompatibilni. 

 H3: V slovenskih podjetjih se medkulturnih razlik zavedajo in znajo z njimi uspešno 

upravljati.  

Osrednji del naloge bo imel dva dela. V teoretičnem delu bomo najprej postavili temelje 

celotne raziskave, s tem ko bomo obravnavali pojem kulture, njene definicije in načine 

razumevanja le-te ter predstavili najbolj znane modele kulture, jih grafično ponazorili ter 

ugotavljali, katere so ključne lastnosti kulture. Nato bomo prešli na srečanje oziroma 

komunikacijo dveh ali več kultur, kjer bomo obravnavali ključne ovire v medkulturni 

komunikaciji, nakar bomo prešli na predstavitev kulturnih dimenzij, ki jih bomo obravnavali 
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glede na njihovo vsebino ter medsebojno primerjali. S kulturnimi dimenzijami si bomo 

kasneje pomagali pri analizi zbranega gradiva. Po kratkem pregledu nekaterih raziskav, ki so 

v svoj okvir zajele tudi kulturne dimenzije, bomo predstavili še nekatere ključne koncepte 

kitajske in slovenske nacionalne in poslovne oziroma ekonomske kulture. V drugem delu 

naloge bomo natančneje predstavili metode dela, vzorec in zbrano gradivo, ga komentirali in 

analizirali ter v predzadnjem poglavju podali ugotovitve glede na obravnavane kulturne 

dimenzije in postavljena raziskovalna vprašanja, ki jih bomo nazadnje strnili v sklep.  

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Opredelitev in sestavine kulture 

Kultura je širok in kompleksen pojem, ki zaobjema celotno človeško delovanje, zato tudi ni 

nenavadno, da obstajajo številne opredelitve in modeli, ki so si v osnovi zelo podobni, le da 

so avtorji zanje uporabili različne prispodobe ter izpostavili druge elemente. Jelovac in Rek 

sta podala dokaj natančno in celostno definicijo kulture, ki v marsičem strne ţe obstoječe 

definicije, kar bomo videli nekoliko kasneje, ko bomo obravnavali različne raziskovalce, ki so 

se ukvarjali s tem pojmom. Razlage pojma se lotita z njenim izvornim pomenom, kar je dobro 

izhodišče, saj etimologija besed pove veliko o vsebini in pomenu izbrane besede. S tem ko 

poznamo njen izvor, bolje razumemo tudi njen sodoben pomen. Beseda kultura izvira iz 

latinščine in pomeni obdelovanje, vzgojo in izobrazbo, šele v prenesenem pomenu pa je 

pomenila razvoj človeka in njegove ustvarjalne dejavnosti (Jelovac in Rek 2010, str. 9). Gre 

pravzaprav za metaforo, ki je nastala s pomenskim prenosom iz prvotnega pomena 

»kultiviranje zemlje« na »kultiviranje duše« (Luckmann 2004b, str. 673) ali kot je rekel 

Hofstede (2005, str. 3), »oplemenitenje misli«
1
. Kultura je sicer tesno povezana s pojmom 

civilizacija in se jo pogosto tako tudi razume, vendar pojma nista zamenljiva. Civilizacija 

namreč označuje stopnjo druţbenega, ekonomskega, tehnološkega, političnega in kulturnega 

razvoja človeške druţbe ali njenih delov v določenem obdobju (Priročni slovar tujk 2005, str. 

117). Tako je običajno govora o več civilizacijah na svetu, ki so prepoznavne po svojem 

zgodovinskem jedru, vendar njihove meje niso ostro začrtane (Luckmann 2004a, str. 115). 

recimo zahodna ali pa azijska civilizacija. Ena civilizacija je tako sestavljena iz več skupin, 

narodov in posledično več kultur, meje katerih so prav tako meglene, vendar imajo skupno 

                                                 
1
 Refinement of the mind.  



5 

 

jedro, kot je recimo za Zahod krščanstvo. Pojma civilizacije in kulture torej nista sinonima. 

Poleg pomena kulture je smiselno omeniti še njeno funkcijo, kjer Jelovac in Rek (2010, str. 

16) pravita, da je njena osrednja funkcija humanizacija ţivljenja, ki za posameznika sicer 

pomeni prilagajanje in ţrtvovanje. Trditev se sklada s tem, kar je zapisal Kroeber (v Jelovac 

2000, str. 11), namreč, da je kultura differentia specifica človeške vrste. Se pravi, da smo z 

njo presegli boj za golo preţivetje, kar nas razlikuje od ţivali. Človek se tako ne osredotoča le 

na skrb, kaj obleči, kaj jesti ter kje bivati, temveč sega njegovo razmišljanje izven teh okvirov. 

Prehrana ali oblačila recimo niso le nuja, saj so se okoli obeh primarno s preţivetjem 

povezanih elementov razvile posebne navade ali načini izraţanja. Kultura je torej dejansko 

vse zgoraj omenjeno: je izobrazba, je ustvarjalnost, je način mišljenja in resnično je v taki 

obliki, kot jo poznamo ljudje, ţivali ne premorejo. Poleg tega se kultura povezuje še z drugo 

človeško lastnostjo, in sicer z iskanjem smisla. Človek namreč stvarem iz vsakdanjega 

ţivljenja kakor tudi ţivljenju samemu pripisuje nek smisel, kar mu olajša bivanje na tem 

svetu. Smisel pa se nadalje povezuje s pomeni. Kot piše Luckmann (2004a, str. 115), neko 

kulturo oblikujejo njene pomenske sestavine, ki za ljudi v neki druţbi obsegajo vse to, kar 

lahko ti izkusijo. Tako je kultura »skupnostni načrt okolja«, v katerem ljudje ţivijo. Ta pravila 

ne pomenijo le pasivnega sprejemanja draţljajev iz okolja in vrednotenja le-teh v skladu z 

načrtom, temveč tudi navodila za pravilno ravnanje z vsem, s čimer se srečajo (ibid.). Da je 

kultura del človeškega okolja, to je okolja, ki ga je napravil človek, potrjujejo tudi druge 

definicije, ki kulturo opredelijo kot vezano na druţbo oz. kolektiviteto ljudi. Eno takih zelo 

splošnih definicij je podal Herskovits (v Zver in drugi 2005, str. 16), ki preprosto pravi, da je 

kultura del človeškega okolja, vendar taka opredelitev ne zadostuje, saj ne pojasni, kaj je 

dejanska vsebina tega izraza. Predvsem ne razločuje med širšim in oţjim smislom kulture, ki 

bi ju lahko imeli za osnovno pomensko delitev tega pojma. Kultura v oţjem smislu se nanaša 

na umetniško dejavnost, ko je govora o širšem pomenu, pa se kultura nanaša na način 

ţivljenja skupine (Jelovac in Rek 2010, str. 17). Slednje je tudi najsplošnejša opredelitev 

pojma kultura. Ločevanje med tema dvema pomenoma je izredno smiselno, saj se v vsakdanu 

pojem različno uporablja, in v grobem gre običajno za ti dve opredelitvi. Ko je recimo govora 

o gledališču je to kultura, enako velja za literaturo ali film, a isto besedo uporabimo v besedni 

zvezi »evropska kultura« ali »nacionalna kultura«, s čimer ta postane nadpomenka umetniške 

dejavnosti. Kot bo iz nadaljevanja razvidno, se bomo v naši raziskavi ukvarjali s tem širšim 

pomenom, torej načinom ţivljenja neke skupine, pri čemer se bomo posvečali predvsem 

razlikam med kulturami. 
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Kot smo spoznali do sedaj, je kultura večplasten in multidimenzionalen fenomen, kar 

dokazuje tudi mnoţica definicij, saj vsak avtor izpostavlja druge lastnosti, pa vendar se bolj 

ali manj vsi strinjajo, da je kultura druţbeni fenomen oz. pojav, vezan na skupino ljudi in ne 

le na posameznika, ter da je razdrobljena v različnih praksah, diskurzih in izkustvih, kot piše 

Šabec (2006), ki kulturo naveţe na identiteto in kulturno identiteto opredeli kot obliko 

kolektive identifikacije in s tem ponovno izpostavi druţbenost kulture. Poleg tega predstavlja 

neko strukturo ali način razmišljanja neke skupine ljudi, bodisi naroda, etnije ali kake druge 

skupnosti. Tako se kulturo z nadpomenko pogosto opredeljuje kot celoto, sistem, skupek, 

načrt ali model, ki zajema vrednote, norme, navade, običaje, prepričanja, druţbeno ureditev 

ipd., kar običajno razumemo kot elemente kulture. Eno najzgodnejših definicij kulture je leta 

1871 podal Taylor (v Zver in drugi 2005, str. 16), ki pravi, da je kultura kompleksna celota 

znanj, prepričanj, umetnosti, morale, zakonov, običajev in ostalih sposobnosti ter navad, ki jih 

človek pridobi kot član druţbe. S tem je ţe izpostavil eno ključnih značilnosti tega pojma, 

namreč da gre za druţbeni pojav, prav tako pa je prepoznal nekatere njene ključne elemente, 

ki ta pojav tvorijo, ter drugo lastnost kulture – da je naučena. Kroeber in Kluckhohn (ibid.) sta 

izpostavila še eno pomembno lastnost kulture oz. njenih elementov, in sicer da vpliva na 

vedenje, kar dela pričujočo raziskavo sploh relevantno. Če se kultura ne bi odraţala v 

vedenju, raziskave medkulturnih razlik ne bi bile tako pomembne, kot so danes, ko smo se 

pravzaprav šele dobro zavedli, kakšen vpliv ima kultura na vse ravni in aspekte našega 

ţivljenja. Kultura v dobršni meri vpliva na načine, kako doţivljamo svet in interpretiramo 

dogodke, »je struktura pomenov v obliki pojmov, s katerimi ljudje interpretirajo svoje 

izkušnje in ki vodijo njihove dejavnosti«, kakor sta z besedami Clifforda Geertza v svoji 

knjigi kulturo opredelila Trompenaars in Hampden Turner (2012, str. 32). Saynal (2001, str. 

43) prav tako izhaja iz skupnih percepcij oziroma sistema prepričanj, ki vpliva na doţivljanje 

okolja in odzivanje nanj, zaradi česar člani iste kulture delujejo na predvidljiv način in 

oblikujejo skupne percepcije o okolju, ki so zunanjemu opazovalcu, ki ga zaznamuje druga 

kultura, lahko popolnoma nerazumljive.  

Kultura je torej skupek vrednot in doseţkov, ki so rezultat človeškega delovanja, kakor 

pravita Jelovac in Rek (2010, str. 18), ki kulturo tudi natančneje opredeljujeta in jo razširita. 

Pravita, da je kultura zavest, ki zajema vse, kamor seţe naše delovanje. Vzdrţujemo pa jo z 

instrumenti, kot so vrednote, norme, jezik, vera, tradicija itd. Obenem pa se ta zavest navezuje 

na prostor, s katerim je tesno povezana identiteta. Ta definicija o zavesti – vendar kot bomo 

videli v nadaljevanju tudi podzavesti, saj se ne zavedamo vseh kulturnih komponent, 
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spominja na Hofstedejevo definicijo kulture, saj slednji meni, da so vzorci, po katerih ljudje 

razmišljajo, delujejo in čutijo, podobni računalniškemu programu, ki pa se razlikujejo med 

osebami, skupinami, narodi. Hofstede kulturo torej pojmuje kot »miselni program, ki loči 

člane neke kategorije ljudi od drugih« (Hofstede 2005, str. 52), kar pomeni, da kultura ni 

omejena le na nacionalno kulturo, katero opredeli posebej. Razume jo kot »komponento 

miselnega programa, ki si jo delimo s sodrţavljani kot ločnico med nami in pripadniki drugih 

drţav«. Vir tega »programa« pa je naše druţbeno okolje, v katerem smo odraščali in si 

nabirali izkušnje, naučimo se ga torej v procesu socializacije. Kulture zato ne smemo razumeti 

kot nekaj genetskega ali biološkega, saj je naučena. Seveda človekovo obnašanje ni v celoti 

pogojeno s kulturo, saj je vsak posameznik pripadnik človeške rase, obenem pa je samostojna 

osebnost in v njem se tako prepletata naučeno in podedovano. Hofstede je slednje prikazal s 

piramido, kjer razlikuje tri nivoje programiranja (glej Sliko 2-1). 

Slika 2-1: Trije nivoji programiranja 

Oseb-

nost 

Kultura 

Človeška narava 

Specifična za 

posameznika 

 

Naučena 

Podedovana in 

naučena 

Specifična za 

skupino ali 

kategorijo 

 

     

 

 

 

 

 

Univerzalna 

 

 

Podedovana 

 

Vir: Hofstede (2005, str. 4)  

Spodnji nivo predstavlja človeško naravo, ki zajema vse pripadnike človeške vrste in je s tem 

univerzalna ter podedovana. Kultura je na naslednji ravni in je kolektivna ter naučena, v 

samem vrhu pa je osebnost, kombinacija dednosti in učenja ter specifična za vsakega 

posameznika. Piramida nam v tem pogledu odgovori na vprašanje človeškega vedenja, pri 

čemer se avtor ne nagiba v eno ali drugo skrajnost in upošteva različne dejavnike, ki vplivajo 

na naše doţivljanje druţbe ter vedenje. Kultura je smiselno umeščena na sredino in z vidika 

treh nivojev programiranja je kultura le ena determinanta človeka (Hofstede 2005, str. 4, 5). 
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Omenjene opredelitve kulture kaţejo na to, da lahko ne glede na to, katero nadpomenko za 

opis kulture izberemo, lahko za kulturo z gotovostjo trdimo vsaj troje: je vezana na skupino, 

vpliva na vedenje ter percepcijo njenih pripadnikov in je naučena. Hofstede (2005, str. 285) v 

kontekstu mednarodnega poslovanja opozarja na razliko med nacionalno kulturo in 

korporativno kulturo. Slednja dejansko označuje kulturo znotraj organizacije, pri čemer zanjo 

veljajo ţe prej omenjene karakteristike, predvsem pa, da vpliva na delovanje organizacije, 

kakor pravi tudi Mead (2005, str. 4, 5). Vendar ne smemo pozabiti, da sta obe kulturi tesno 

povezani, saj nacionalna kultura močno vpliva na to, kako se bo delovna sila odzvala na 

strukture in sistem, ki jih uvede menedţment (Mead 2005, str. 16), obenem pa so pravila ipd. 

organizacije odraz nacionalne kulture, na kar opozarjata tudi Trompenaars in Hampden-

Turner (2012, str. 3–5). Zato moramo biti v mednarodnem okolju še posebej previdni. Vedno 

pa moramo imeti v mislih, da se razlike med skupinami pojavljajo tudi znotraj nacionalne 

kulture, ki nikakor niso enotne. Prav tako ima vsaka organizacija svojo poslovno kulturo. 

Posebej pri medkulturni komunikaciji bolj kot gole opredelitve kulture štejejo njene 

komponente, saj predstavljajo osnovo za primerjavo med različnimi kulturami. Sanyal (2001, 

str. 46–48) kulturne komponente strne v štiri: religijo, jezik, raso in socialne sisteme, vendar 

se zdi ta opredelitev nekoliko skopa v primerjavi s Hrasteljevo. Slednji navaja več 

komponent, ki so v literaturi najpogosteje omenjene, in sicer organizacije, ustanove, norme, 

vrednote, religijo, jezik, izobrazbo, estetiko, materialno kulturo in ţivljenjske razmere 

(Hrastelj 2001, str. 29). Moran in sodelavci (2007, str. 7–10) izpostavljajo kategorije kulture, 

ki so nekje med dimenzijami kulture in njenimi komponentami, ki jih običajno vanje 

uvrščamo. Tako govorijo o doţivljanju sebe in prostora, komunikaciji in jeziku, obleki in 

videzu, prehranjevalnih navadah, zavedanju časa, učenju, delovnih navadah, druţini in 

sorodstvu, druţenju, razmerjih in še kakšen element bi se našel. Podobne kategorije v svoji 

knjigi izpostavi Hisrich (2009, str. 46–50), ki so od vseh naštetih še najbolj uravnoteţene: 

jezik, druţbena struktura, vera, politična in ekonomska filozofija, izobraţevanje ter navade. 

Očitno je, da se druţbe v naštetih elementih lahko različno razlikujejo, prav tako so različno 

teţko razpoznavne, a poslovneţi v medkulturnem prostoru se jih morajo naučiti prepoznati in 

se jim prilagajati. Naslov Moleove (2003) knjige je precej zgovoren in nagovarja vse 

poslovneţe: Mind your Manners
2
. V njej obravnava najpomembnejše komponente kulture, 

predvsem pa komunikacije, na katere moramo biti pozorni ob stiku s tujimi navadami. 

Opisuje recimo govorico telesa, uporabo humorja, angleščine v mednarodnem okolju pa tudi 

                                                 
2
 Obnašajte se, kot se spodobi.  
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različne tipe vodenja in razmišljanja, odnose med ljudmi in tudi poslovni bonton tako s kratko 

teorijo kot s primeri evropskih drţav. Tu se pojavi vprašanje, kako se v mednarodnem 

poslovnem okolju prilagajati s toliko razlikami in z njimi upravljati. Kot piše Lewis (2000, 

str. 2), si je teţko predstavljati, da bi za vsak stik s tujci prevzeli novo identiteto glede na 

kulturo, iz katere prihajajo. Vendar bi le s preučevanjem elementov kulture teţko obvladovali 

medkulturno komunikacijo, saj jih je številčno preveč, tako kultur kot njihovih elementov. 

Razni avtorji kulturo predstavljajo z različnimi modeli in kulturnimi dimenzijami, a vsem je 

skupno, da razlikujejo vidni in nevidni del kulture ter razlagajo elemente obeh. Prav tako se 

vedno znova ponavljajo nekateri elementi, kot so vrednote, norme, prepričanja in vedenje, kar 

kaţe, da so to elementi vseh kultur, ki jih tudi pomembno zaznamujejo. Tako se pri 

opredeljevanju kulture ne smemo zanašati na gole definicije in naštevanje elementov, temveč 

moramo za začetek opisati njen ustroj, nato pa še lastnosti zdruţiti na skupne imenovalce. V 

nadaljevanju bomo s tega vidika najprej obravnavali modele kulture, nato ovire v medkulturni 

komunikaciji in nazadnje še kulturne dimenzije, na katere se bomo opirali v empiričnem delu 

raziskave.  

2.2 Modeli kulture 

Eden najbolj znanih modelov kulture je model ledene gore, ki sta ga vpeljala Selfridge in 

Sokolik (Matsuhashi in drugi 2009, str. 2). Ta kulturo razlaga kot ledeno goro, kjer je večina 

te gmote ledu skrite pod vodno gladino, vidimo pa samo njen vrh (glej Sliko 2-2). Tako tudi 

za kulturo velja, da je takoj opazen le majhen košček, ki je očem viden in torej očiten. Vse 

ostalo pa je očem skrito in na to ne pomislimo takoj. Viden je torej le vrh ledene gore, kjer se 

nahajajo eksplicitni elementi kulture, kot so vedenje, jezik, hrana ali glasba, pod gladino pa so 

njeni nevidni elementi. Na meji med obema deloma najdemo prehodno območje, kamor 

sodijo npr. odnosi med posamezniki, najgloblje pa so vrednote, norme, prepričanja, ki so 

nezavedni del skupne kulture. Ta model je izredno preprost, a zgovoren, saj ţe nagovori 

bistvo, namreč da je največji del kulture nam neviden in teţko dojemljiv, kar spominja na ţe 

prej omenjeno zavest in programiranje. Na podoben način Fang (2005) kulturo primerja z 

oceanom, ki ne zaobjema le površinskih valov, temveč tudi številne tokove v neverjetnih 

globinah.  
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Slika 2-2: Kultura kot ledena gora 
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Bolj natančno kulturo ponazori »model čebule«, o katerem so pisali Hofstede ter Trompenaars 

in Hampden-Turner, ki so si kulturo predstavljali v več plasteh, kjer vsaka plast leţi globlje 

proti sredini kot pri čebuli. Hofstede (2005, str. 7, 8) si kulturo predstavlja v štirih plasteh 

(glej Sliko 2-3), pri čemer vsaka plast vključuje tudi niţje nivoje, in globlje ko se pomikamo, 

bolj so plasti zakoreninjene v naši podzavesti in teţje jih je spremeniti.  

Slika 2-3: Kultura v plasteh 
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Vir: Hofstede (2005, str. 4) 
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Zunanjo plast predstavljajo simboli, kamor sodijo predmeti, geste, besede, slike ipd., ki imajo 

poseben pomen in ga prepoznajo vsi, ki si delijo isto kulturo. Ta plast se zelo lahko spreminja, 

razvijejo se novi simboli, stari pa gredo v pozabo. Naslednja plast so junaki, ki so ţivi ali 

mrtvi ljudje, bodisi izmišljeni ali resnični, ki jih visoko cenijo člani neke kulture in jim 

predstavljajo zgled. Tretja plast so rituali. To so skupnostne aktivnosti, namenjene doseganju 

ţelenih ciljev in se jih dojema kot druţbeno nujne. Z drugo besedo gre za vse običaje druţbe, 

kot so priprava jedi, način pozdravljanja pa tudi recimo verski obredi. Zadnja plast so 

vrednote. To so, poenostavljeno rečeno, ideje in predstave o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ne 

oz. kaj je dobro in kaj slabo. Čez vse štiri plasti pa se raztezajo prakse, ki so vidni del teh 

plasti. So vse tisto, kar lahko vidijo iz drugih kultur, njihov resnični pomen pa poznajo le 

člani dotične kulture.  

Delovanje kulture, predvsem pa vplivanje nevidnega dela le-te na vidni, podobno predstavita 

Trompenaars in Hampden-Turner (2012, str. 28–32), ki si kulturo prav tako predstavljata v 

plasteh (glej Sliko 2-4). Po njunem modelu je kultura sestavljena iz treh plasti, pri čemer sta 

zunanji dve vidni plasti kulture (eksplicitna kultura), notranja pa je nevidna (implicitna 

kultura), saj gre za temeljna prepričanja ljudi. Vidni dve plasti sta tujcem bolj razumljivi in 

mogoče se jih je naučiti, recimo jezika, obenem pa sta odsev ponotranjenih prepričanj in 

predpostavk.  

Slika 2-4: Plasti kulture po Trompenaarsu  

 

 

 

 

 

 

 

Norme in vedenje 

Znaki in simboli 

 

Prepričanja &  

predpostavke 

 

Vir: Trompenaars in Hampden-Turner (2012, str. 29) 

Na tem modelu je lahko razumeti vlogo nevidnega dela kulture, saj model jasno prikaţe, kako 

plasti kulture postajajo vse bolj neotipljive. Znaki in simboli so jasno razpoznavni, tudi norme 
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in vedenje, v njih pa se zrcalijo prepričanja in predpostavke, ki so središče kulture, kakor 

predpostavljata oba modela omenjena modela.  

Podobno razmišlja še John Mole (2003, str. 8, 9), le da on ne govori o plasteh, temveč o 

kulturi kot spirali (glej Sliko 2-5), srce katere so prepričanja in vrednote. Tem sledijo vidnejši 

deli kot so vedenje, jezik, organizacije, tehnologija, upravljanje z okoljem ipd. Model pa doda 

pomembno ugotovitev, ki je v dosedanjih modelih nismo zasledili. Poleg tega, da Mole 

posebej opozori, da kultura ni statična, temveč je ţiv spreminjajoči se proces, o čemer je sicer 

pisal recimo tudi Hofstede (2005, str. 11, 12), ugotavlja, da proces poteka v dve smeri. 

Elementi z roba spirale imajo lahko povraten vpliv na tiste elemente v notranjosti spirale, torej 

vrednote. Tako fizični pogoji okolja, tehnologija, naše vedenje ali pa jezik vplivajo na srce 

identitete. 

Slika 2-5: Kultura kot spirala  
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Vir: Mole (2009, str. 8) 

Z vidika nenehnih sprememb in transformacij se Šabčeva naveţe na spremembe kulturne 

identitete, pri čemer slednji – zgodovina, kolektivni spomin, jezik in kultura – sluţijo kot viri 

nenehnega nastajanja (Šabec 2006, str. 14, 15). Fang (2005) s tega vidika vzame v ozir 

interakcije med kulturami, saj se kultura začne spreminjati tudi, ko pride do interakcije 

različnih kultur. Takrat se prične proces spreminjanja vedenja, ki sčasoma lahko pripelje do 

spreminjanja vrednot. Slednje so torej glede na omenjene pristope k razlagi kulture v samem 

jedru slednje. Mead piše, da te sluţijo kot vodilo v ţivljenju in opredelimo jih lahko kot 

predpostavke o tem, kako zadeve v skupini delujejo (Mead 2005, str. 8–11); označujejo, kaj je 

dobro in kaj slabo. Vrednote lahko definiramo kot ţivljenjska vodila in označujejo vse, kar 

neka kultura ceni. Vodijo delovanje in mišljenje ljudi; so »nekak povzetek notranjih norm in 
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ciljev neke druţbe in kulture«, kot piše Musek (2003). Poleg tega so v primerjavi z drugimi 

prvinami neke kulture relativno stabilne in dolgotrajne (ibid.), kar dodatno potrjuje njihovo 

mesto v središču zgoraj omenjenih kulturnih modelov. »Če se pomembno spremenijo 

vrednotne usmeritve, se pomembno spremeni kultura in obratno« (Musek, 2003).  

Kljub temu da zgoraj omenjeni modeli pripomorejo k razumevanju ustroja kulture, si z njimi 

ne moremo pomagati, ko se srečamo z nam tujimi navadami. Zavedanje, da vzrok zanje leţi 

globoko v Hofstedovih plasteh ali Moleovi spirali, ne zadostuje. Kulturne razlike lahko bolje 

obvladujemo s pomočjo kulturnih dimenzij, o katerih so pisali nekateri ţe omenjeni avtorji. 

Te predstavljajo praktičen okvir, s katerim si lahko pomagamo, da neko kulturo razumemo v 

razmerju do naše ter se znamo po najboljših močeh prilagoditi in s tem izogniti morebitnim 

konfliktom. Preden se posvetimo slednjim, si bomo ogledali še glavne ovire v medkulturni 

komunikaciji, ki jih moramo vzeti v ozir in se nanje pripraviti, ko vstopamo v mednarodno 

okolje.  

3 MEDKULTURNE RAZLIKE IN KOMUNIKACIJA 

3.1 Ovire v medkulturni komunikaciji 

Vsaka kultura svojim članom posreduje načine mišljenja in delovanja in kompleksnost teh 

procesov smo v strnjeni obliki ţe obravnavali zgoraj, zato je na tej točki ţe jasno, da k 

medkulturnim razlikam ne moremo pristopati tako, da bi se naučili norme vseh kultur, saj bi 

bila to nemogoča naloga, pa čeprav bi se specializirali za eno samo kulturo ali dve. Na zadevo 

moramo pogledati s širšega zornega kota in najprej identificirati ovire v medkulturni 

komunikaciji. LaRay M. Barna (v Jandt 2010, str. 82–91) izpostavi šest ključnih ovir: 

negotovost, predpostavljanje podobnosti namesto razlik, etnocentrizem, predsodke, stereotipe, 

jezik in neverbalno komunikacijo; in ko se jih enkrat zavedamo, smo na pravi poti. V 

nadaljevanju se bomo posvetili predvsem zadnjim štirim kategorijam, saj smo jih z vidika 

medkulturne komunikacije ocenili za najrelevantnejše. Negotovost nas namreč spremlja 

vsakokrat, ko se znajdemo v neznani situaciji, prav tako običajno predpostavljamo podobnosti 

namesto razlik. Recimo ob dejstvu, da hamburgerje jedo tako v ZDA kot v Španiji, kaj kmalu 

spregledamo drugo dejstvo, da se lahko način, kako ga zauţijejo, razlikuje. V Španiji običajno 

obedujejo skupaj, prav tako pri jedi ne hitijo, kakor je navada v ZDA. 
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3.1.1 Etnocentrizem, stereotipi in predsodki 

V prvi vrsti moramo premagati etnocentrizem, predsodke in stereotipe, saj ti neposredno 

vplivajo na naše doţivljanje in sprejemanje tuje kulture. Etnocentrizem označuje prepričanje o 

kulturni večvrednosti, superiornosti lastne etnične skupine, ki se kaţe tudi v podcenjevanju ter 

zaničevanju drugih kultur. Te vrednotimo s standardi lastne kulture, zaradi česar jih pogosto 

vrednotimo kot manjvredne, saj smo prepričani, da so načini naše kulture najbolj sprejemljivi. 

S tem prepričanjem so tesno povezani predsodki in stereotipi, ki nastanejo neodvisno od 

dejanskega stika z neko druţbo, skupino ljudi oziroma z njihovo kulturo. Na podlagi tega se o 

njih ţe vnaprej izoblikuje mnenje, ki pa je lahko popolnoma napačno. Stereotipizacijo lahko 

razumemo kot pristransko kategorizacijo stvarnosti, kot piše Ule (1997, str. 159). Prvi, ki je 

pisal o stereotipih je bil Lippman (v Ule 1997, str. 156), ki jih je označil za selektivne, 

samoizpolnjujoče se in etnocentrične sodbe, ki sestavljajo nepopolno, pristransko in 

neustrezno percepcijo sveta. Stereotip je torej pojem, ki ga običajno uporabimo za opis vseh 

pozitivnih ali negativnih sodb o skupini ljudi in posameznikih te skupne, ki so nastale na 

podlagi opazovanja. Gre torej za »proces pripisovanja lastnosti posameznikom na osnovi 

njihove skupinske pripadnosti« (Ule 1997, str. 157). Etnični stereotipi so torej poenostavljene 

in neutemeljene sodbe o narodih ali nacionalnih skupinah oziroma njihovih pripadnikih. 

Nastanejo s posploševanjem nekih značilnosti in lastnosti, ki so deloma lahko celo točne, 

vendar moramo biti pri zanašanju nanje skrajno previdni. Stereotipi naj bi sicer nastali v 

procesu kategorizacije, ki nam olajša razumevanje sveta, in se zelo počasi spreminjajo. 

Spremembe v mišljenju ali doţivljanju neke skupine običajno nastopijo ob neposrednem stiku 

z njenimi člani. Kljub temu so raziskave pokazale, da ob stiku mnenje spremenimo le o 

dotičnih osebah, ne pa o celotni skupini; stereotipi tako ostanejo nedotaknjeni (Ule 1997, str. 

159–161). Vendar menimo, da ob pogostejših stikih z isto skupino stereotipi bolj ali manj 

zbledijo. Še posebej, če se zavedamo njihovih pasti, kar bi moralo biti za vsakogar, ki vstopa 

v medkulturno komunikacijo, ţe samoumevno. Podobno kot za stereotipe velja za predsodke, 

le da so ti vedno negativni, kot piše Jandt (2010, str. 91), in označujejo negativen in 

odklonilen odnos do neke skupine, ki lahko prerase v sovraštvo. V nasprotju s tem Ule piše, 

da so tudi predsodki lahko pozitivni ali negativni (Ule 1997, str. 163). Ne glede na to, kako 

opisujemo oba pojma, gre v obeh primerih za posploševanje, ki velja le do neke mere. 

Nekoliko drugačen pogled ima na nacionalne stereotipe Ksenija Šabec (2006, str. 14), saj 

meni, da so eden izmed pomembnih elementov posameznikove identitete. Nasproti 

entocentrizmu sicer stoji kulturni relativizem, na katerega opozori tudi Hofstede (2005, str. 
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25, 26). Kulturni relativizem pomeni, da se zavedamo dejstva, da druge kulture lahko 

vrednotimo samo z njihovega vidika ter da ni kulture, ki bi postavljala merila za vrednotenje 

drugih.  

3.1.2 Jezik in neverbalna komunikacija 

Najočitnejšo oviro medkulturne komunikacije predstavlja jezik, saj prečkanje drţavnih meja 

običajno pomeni tudi prečkanje jezikovnih meja. Medkulturna komunikacija tako pogosto 

pomeni, da vsaj ena izmed vpletenih strani komunicira v njej tujem jeziku. Komunikacija ni 

odvisna le od obvladovanja besedišča in slovnice, temveč tudi od razumevanja konceptov, ki 

so v jezik prišli iz kulture. Te posebnosti sicer najbolj pridejo do izraza pri prevajanju, vendar 

se tu v podrobnosti ne bomo spuščali. Mole (2003, str. 12–14) pa poleg jezika kot ovire 

opozarja še na pasti rabe angleščine v mednarodnem prostoru, tako z vidika različnih 

»angleščin«, kakor tudi z vidika prenosa pomena iz lastnega jezika v tujega, v tem primeru v 

angleščino.  

Precej preglavic nam v medkulturnem okolju povzroča neverbalna komunikacija. S tem 

pojmom označujemo vsa sporočila, ki jih posredujemo brez besed npr. obrazna mimika. Oţja 

opredelitev govori o namerno uporabljenih simbolih, medtem ko se širša opredelitev nanaša 

na elemente okolja, ki prenašajo sporočilo glede na način, kako jih ljudje uporabljajo, recimo 

barve (Jandt 2010, str. 106, 107). Ko ne poznamo jezika sogovornika ali pa ne najdemo 

skupne lingue france, se pogosto zatečemo k uporabi rok, da bi vsaj pribliţno posredovali 

ţeleno sporočilo, vendar to ni vedno pametna strategija, saj geste nimajo vedno enakih 

sporočil. Jandt (2010, str. 112–123) v svoji knjigi zdruţi osem neverbalnih sporočil: 

proksemika, kinetika, kronemika, parajezik, tišina, oblačila in videz, teritorialnost in olfaktika. 

Proksemika se ukvarja z uporabo osebnega prostora. Delo Edwarda Halla, o čemer bomo še 

pisali v naslednjih poglavjih, je jasno pokazalo, da se kulture pri uporabi osebnega prostora 

zelo razlikujejo. Hall (v Jandt 2010, str. 112) pravi, da vsi ţivimo v nevidnem mehurčku 

osebnega prostora, in koliko ga zahtevamo zase, je odvisno od vzgoje, posamezne situacije, 

odnosa z ljudmi, s katerimi se pogovarjamo, in seveda učenja znotraj kulture. Vsak 

posameznik torej zahteva drugačno fizično razdaljo med seboj in drugimi ljudmi, vendar je 

Hall pokazal, da so si razdalje znotraj ene kulture precej podobne. Razlike se tako pojavljajo 

tudi med kulturami, ne le med posamezniki. Haptika je povezana z osebnim prostorom, 

opisuje pa uporabo dotika kot prenos sporočil. Spet se način in pogostost dotikanja razlikuje 

od kulture do kulture. Z omenjenima kategorijama je povezana še teritorialnost, ki opisuje 
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uporabo prostora za prenos sporočil. V okviru tega je recimo omenjen kitajski feng shui, ki 

pomeni način uporabe prostora za ustvarjanje harmonije z naravnim koljem. Kinetika se 

nanaša na geste, gibe telesa, obrazno mimiko in očesni stik, ki so različni od kulture do 

kulture, zato jih kaj kmalu lahko napačno interpretiramo. Sklenjena palec in kazalec ne 

pomenita vedno »v redu«. V Franciji recimo pomeni »nič« ali »nevredno«, na Japonskem se 

lahko nanaša na kovance, medtem ko je gesta v Braziliji bolj ţaljiva kot iztegnjen sredinec. 

Kronemika se ukvarja s časom in percepcijo časa, s čimer se bomo podrobneje ukvarjali še 

nekoliko kasneje, kakor tudi z drugimi prej omenjenimi kategorijami. 

Naslednja kategorija neverbalne komunikacije je parajezik, s katerim opisujemo elemente 

glasu, recimo tempo, glasnost, višina, pa tudi smeh in Na podobne glasovne lastnosti opozori 

tudi Mole (2003, str. 15, 16). Jandt celo tišino med pogovorom obravnava kot posebno 

kategorijo, saj lahko posreduje številne pomene od strinjanja, začudenja, nelagodja do 

uţaljenosti. Piše, da je tišina v vzhodnih druţbah bolj sprejemljiva kot v zahodnih, kjer je 

tišina pogosto znamenje, da ne sledimo pogovoru, na Kitajskem pa pomeni strinjanje. 

Predzadnji način nebesedne komunikacije, ki ga omenja Jandt, so oblačila in zunanji videz. 

Oblačila lahko odsevajo kulturno dediščino, vsak narod ima recimo svojo narodno nošo, 

lahko odraţajo pripadnost subkulturi, recimo uniforme. Zadnja kategorija nebesedne 

komunikacije je olfaktika, posredovanje sporočil z vonjem. S tega vidika imajo kulture 

različen odnos do telesnega vonja. Lahko ga dojemajo kot naravnega ali pa se ga trudijo 

prekriti z raznimi dišavami.  

V medkulturni komunikaciji se torej znajdejo številne ovire, zato je praktično, če jih znamo 

predvideti in prepoznati ter se nanje pripraviti. Kot ţe rečeno, moramo v prvi vrsti opraviti s 

predsodki in stereotipi in na lastno ter druge kulture pogledati objektivno. Poleg tega igra 

veliko vlogo neverbalna komunikacija, vendar vse našteto še vedno ne zajame celovito vse 

elementov in plasti kultur. Slednje doseţemo, če značilnosti druţbe opišemo s kulturnimi 

dimenzijami, ki predstavljajo neke vrste kategorije v katere se uvršča lastnosti kultur in njih 

same. Tudi način verbalne komunikacije je namreč povezan z vrednotami in načini 

razmišljanja, katere omenjene dimenzije kategorizirajo.  

3.1.3 Medkulturna kompetenca 

Akademska skupnost je ţe nič–kolikokrat poskušala pomagati olajšati in izboljšati 

medkulturne stike v organizacijskem okolju ter najti načine, da bi spodbudila medkulturne 

sposobnosti posameznika. V zadnjih petdesetih letih raziskovanja medkulturne kompetence so 
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ta izmuzljivi pojem poskušali zajeti z različnimi perspektivami (Kupka in Everett 2007, str. 2) 

in vsaka je drugačna pa vendar podobna prejšnji. Medkulturna kompetenca poudarja razvoj 

spretnosti, ki človeka pretvorijo iz monokulturne osebe v multikulturno, ki spoštuje in tolerira 

druge kulture ter spoštuje razlike med njimi. Med področja spretnosti štejemo recimo 

osebnostno trdnost, komunikacijske veščine, psihološko prilagajanje in kulturno ozaveščenost 

(Chen v Jandt 2010, str. 54, 55), ki so ţe nujne komponente veščin in znanja vsakega 

poslovneţa, vendar jih je teţko dokončno opredeliti. Naštete veščine lahko sicer obravnavamo 

kot uporabne v vsaki situaciji, a v medkulturnem okolju pridejo še toliko bolj do izraza. 

Komunikacijske veščine se torej nanašajo na verbalno in neverbalno izraţanje. Tako 

spretnosti medkulturne komunikacije vključujejo veščine posredovanja sporočil, vedenjsko 

fleksibilnost, obvladovanje medsebojnih vplivov in socialne spretnosti. Sporočila se nanašajo 

na uporabo jezika in povratne informacije, vedenjska fleksibilnost pa pove, kako dobro znamo 

v različnih situacijah izbrati ustrezno obnašanje. S komunikacijo in prenosom informacij je 

povezan naš način začetka in vodenja pogovora pa tudi sposobnost empatije ali vţivljanja in 

razumevanja sogovornika in celo trdna identiteta. V medkulturnem okolju je zelo vaţna 

kulturna ozaveščenost, saj izraţa poznavanje kulture gostitelja, načina mišljenja, druţbenih 

navad in druţbenega sistema. Za uspešno komunikacijo je vaţno zavedanje in razumevanje 

načina razmišljanja kulture, s katero smo v stiku. V okviru tega se uporablja tudi izraz 

kulturna inteligenca, ki ga nekateri uporabljajo za opis posameznikove zmoţnosti, da se 

prilagodijo novemu kulturnemu okolju. Ima tri glavne komponente: kognicija vključuje 

znanje o kulturi in običajih ter navadah, kar nam omogoča reševanje problemov; motivacija 

pomeni voljo, da se prilagodimo novi kulturi; zadnja pa je dejanska uporaba volje po 

prilagoditvi (Jandt 2010, str. 28). Matveev in Lvina (2007) medkulturno kompetentnost 

analizirata s pomočjo štirih dimenzij, kamor uvrščata medosebne veščine, učinkovitost v 

delovni skupini, kulturno negotovost in kulturno empatijo. Prva opisuje priznavanje in 

prepoznavanje razlik v komunikaciji ter načinov interakcije med udeleţenci iz različnih 

kultur. V tem oziru je posameznik fleksibilen in sposoben reagirati na nesporazume ter se 

sproščeno pogovarja. Druga dimenzija zajema sposobnost jasnega razumevanja in 

posredovanja ciljev, norm in vlog skupine drugim članom, tretja se nanaša na potrpeţljivost v 

medkulturnih situacijah, tolerantnost do dvoumnosti ter sposobnost delovanja v večkulturni 

ekipi, četrta pa na sposobnost vţivljanja v tujo kulturo, ki se jo sprejema ne kot boljše ali 

slabše, temveč preprosto drugačne. Kupka in Everett (2007) sta v svojem prispevku glede na 

obravnavane avtorje, ki so se ukvarjali z medkulturno kompetenco, predlagala nov razširjen 



18 

 

koncept, ki predhodne poveţe v kar deset komponent. Na prvo mesto sta uvrstila znanje tujih 

jezikov, s čimer bi odpravili najosnovnejšo oviro v medkulturni komunikaciji. Druga je 

kulturna razdalja, ki opisuje, kako različni sta si dve kulturi in koliko ovir moramo v tem 

oziru premagati. Naslednja je zavedanje sebe, ki predstavlja kognitivno komponento modela. 

Nadaljnje komponente so vedenje, veščine, motivacija, primernost ter učinkovitost, sledi jim 

kontekstualna interakcija, ki označuje dejstvo, da je neko vedenje v določenem kontekstu 

sprejemljivo, v drugem pa ne, ter zavedanje in prepoznavanje tega. Na zadnje pa je tu še 

medkulturna afiniteta, naklonjenost drugim kulturam. 

Kljub temu da tu nismo obravnavali vseh avtorjev, kot sta to storila Kupka in Everett (2007), 

je iz zapisanega ţe razvidno, kar smo zapisali na začetku tega podpoglavja, namreč da je 

kulturna kompetenca ravno tako izmuzljiv koncept kot sama kultura in ga lahko vedno znova 

opredelimo, le z drugačnega vidika. Kulturno kompetenco lahko na kratko povzamemo 

takole: priznavanje in prepoznavanje kulturnih razlik, poznavanje kulturnih značilnosti, 

spoštovanje tuje kulture.  

3.2 Kulturne dimenzije 

Kulturne dimenzije so se izoblikovale na podlagi obširnih mednarodnih raziskav, ki so jih v 

različnih obdobjih izvedli različni avtorji. Temelje v raziskovanju medkulturnih razlik ter 

njihovih vplivih na poslovno sfero je postavil nizozemski raziskovalec Geert Hofstede. Konec 

šestdesetih in začetek sedemdesetih let 20. stoletja je izvedel obseţno mednarodno raziskavo, 

v kateri je anketiral več kot 100.000 delavcev podjetja IBM iz več kot štiridesetih drţav 

(Hofstede 2005). Rezultat te raziskave je bilo pet ključnih vrednotnih dimenzij nacionalne 

kulture, s pomočjo katerih lahko primerjamo vrednote med različnimi drţavami. Te dimenzije 

se nanašajo na razdaljo v moči, izogibanje negotovosti in dolgoročno oz. kratkoročno 

orientiranost druţbe ter stopnjo moškosti oz. ţenskosti in individualizma oz. kolektivizma v 

druţbi. Z njimi si lahko pomagamo pri razumevanju dejanj, norm in vrednot, kar pomeni, da 

določeno ravnanje uvrstimo v eno izmed teh dimenzij. Na ta način norme, obnašanje ipd. 

grupiramo in si s tem olajšamo razumevanje in odzivanje na nam tujo kulturo, prav tako pa 

nam grupiranje olajša oblikovati pričakovanja, preden se z njo srečamo. Dimenzije so 

oblikovane preprosto in praktično ter v majhnem številu, zato si jih je lahko zapomniti. 

Podobne dimenzije, kot jih je oblikoval Hofstede, so definirali tudi nizozemski raziskovalec 

Trompenaars in britanski filozof managemeneta Hampden-Turner, ameriški antropolog 

Edward T. Hall ter britanski lingvist Richard D. Lewis. Trompenaars in Hampden-Turner sta 
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na podlagi lastne raziskave oblikovala model s sedmimi dimenzijami kulture. Oblikovala sta 

sedem dimenzij, ki opisujejo odnos do ljudi, do časa in do narave: 

univerzalizem/partikularizem, invidivualizem/kolektivizem, čustvenost/nevtralnost, 

specifičnost/razpršenost, doseţek/pripis in zaporednost/sočasnost ter notranji/zunanji nadzor. 

Hall je v medkulturnem okviru pisal o odnosu do časa, prostora in konteksta, kar se kaţe v 

dveh vrstah kulture – polihrone/sinhrone kulture, visoko- in nizkokontekstualne kulture – in 

konceptu proksemike oziroma uporabe prostora, o čemer smo ţe pisali zgoraj. Lewisov 

prispevek k raziskovanju med kulturami pa je nastal iz njegovih lastnih izkušenj in 

poznavanja del predhodnikov. On je kulture razdelil na tri vrste: linearno-aktivne, 

multiaktivne in reaktivne. S proučevanjem kulturnih orientacij ter predvsem z vidika vpliva na 

ekonomijo in obratno so se ukvarjali recimo tudi Ronen in Shenkar, Brodbeck ter Inglehart, 

raziskavam katerih je skupno, da so svetovne kulture pri opisu vrednot razdelile v sklope, iz 

česar lahko sklepamo, da so si nekatere kulture bliţje kot druge, pa vendar med njimi 

obstajajo različne nianse. Vendar podobnosti med njimi niso le kulturne, temveč tudi 

ekonomske in managerske, kar dokazuje, da so vodstveni vzorci in način razmišljanja v teh 

dveh druţbenih sferah kulturno pogojeni. V nadaljevanju se bomo sicer osredotočali 

predvsem le na prej omenjene kulturne dimenzije. Te se nanašajo predvsem na odnos do ljudi, 

do časa ali prostora (bodisi narave ali situacij). Nekatere dimenzije različnih avtorjev se 

popolnoma razlikujejo, druge lahko uporabimo kot dopolnilo ene k drugi, medtem ko se za 

nekatere zdi, da opisujejo isto, le z drugim poimenovanjem. Ključne dimenzije opisujejo 

poloţaj druţbe med dvema skrajnostma, recimo med kolektivizmom in individualizmom, pri 

čemer nobena kultura ni zares ekstremna; gre le za nagibanje na eno ali drugo stran ter 

distanco med dvema kulturama. Bliţje sta si, manjše so razlike, bolj sta oddaljeni, več dela 

imamo s premagovanjem te razdalje. V nadaljevanju bomo obravnavali kulturne dimenzije 

omenjenih avtorjev, jih definirali, medsebojno primerjali in podali zglede predvsem z ozirom 

na Kitajsko in Slovenijo. 

3.2.1 Odnos do časa 

Zdi se, da odnos do časa pomembno zaznamuje vse kulture, saj ga obravnavajo vsi omenjeni 

avtorji, le z različnih vidikov. Hofstede (2005, str. 207–237) govori o kratkoročni ali 

dolgoročni orientiranosti druţbe, ki med drugim kaţe na pomen preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti v neki druţbi. Opisuje, do katere stopnje smo se ljudje pripravljeni odreči 

kratkoročnim uţitkom v korist dolgoročnim. V dolgoročno naravnanih so usmerjeni v 

prihodnost, najpomembnejši dogodki se bodo šele zgodili. V teh kulturah se običajno 
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odpovejo kratkoročnim doseţkom v korist dolgoročnim, zato se varčevanje, vztrajnost in 

osebna prilagodljivost štejejo za vrednote. Poudarjata se dolţnost in morala nasproti uţivaštvu 

in trošenju, vaţna je čast. Prav tako prosti čas ni pomemben, šteje trdo delo. V kratkoročno 

naravnanih kulturah so se najpomembnejši dogodki ţe zgodili ali pa se ravnokar dogajajo, 

tradicije in običaji so sveta stvar. Poudarja se osebna stabilnost, vrednote vključujejo 

svobodo, pravice, uspeh in samostojno razmišljanje. Prosti čas je pomemben. Zanimivo je, da 

je Hofstede to dimenzijo dodal naknadno, ko se je izkazala kot pomembna dimenzija v 

raziskavah azijskih strokovnjakov. Prvotno se je dimenzija imenovala Konfucijev dinamizem, 

saj temelji na nekaterih vrednotah, ki jih je učil Konfucij, in je bila eden izmed štirih 

faktorjev, ki so jih določili v raziskavi kitajskih vrednot (CVS) (Hofstede 2005, str. 29–31). 

Časovno dimenzijo sicer na las podobno dojemajo Trompenaars in Hampden-Turner (2012, 

str. 147–171) ter Hall (1990, str. 13–18), ki razlikujejo sekvenčno in sinhronično dojemanje 

časa oziroma monohrono/polihrono orientirane kulture. Sekvenčno dojemanje časa slednjega 

opisuje kot linijo dogodkov, ki tečejo mimo, medtem ko sinhronični način čas dojema 

cirkulativno. Za sekvenčni način je značilna osredotočenost na bliţnjo prihodnost, načrtovanje 

in upoštevanje rokov, predanost delu ipd. Sinhronični pogled pa tolerira mnoštvo aktivnosti. 

Sinhronični način dojemanja časa v ospredje postavlja same cilje, načinov in poti za njihovo 

dosego pa je več. Ta pogled lahko primerjamo s polihronimi kulturami, za katere je značilno, 

da je stik z ljudmi pomembnejši od časa, prav tako je manj organiziranosti in načrtovanja, 

ljudje se hitro pustijo zmotiti, delo in zasebnost nista strogo ločena, načrte se hitro in brez 

slabe vesti spremeni, kar je prav nasprotno od monohronih kultur. Te se osredotočajo na eno 

stvar, stvari natančno planirajo vnaprej. V teh kulturah čas doţivljajo linearno v segmentih, ki 

omogočajo ukvarjanje z eno samo stvarjo naenkrat. Meja med delom in zasebnostjo je jasna. 

Za take veljajo recimo ZDA, Nemčija, Švica in skandinavske drţave. Med polihrone pa se 

recimo šteje mediteranske narode.  

3.2.2 Odnos do ljudi in okolja 

Trompeaars in Hampden-Turner (2012, str. 65–86) ter Hofstede (2005, str. 73–114) 

obravnavajo še eno skupno dimenzijo, namreč stopnjo individualizacije in kolektivizacije 

druţbe. Je stopnja, do katere so člani druţbe integrirani v skupine. Z drugimi besedami 

rečeno, dimenzija opisuje moč povezave med ljudmi. Kolektivisti so tesno povezani s 

skupino, kateri pripadajo, so ji lojalni in od nje pričakujejo, da bo zanje skrbela. Tesno so 

povezani z vlogo, ki jo ima posameznik. V takih druţbah sta vaţna integriteta ter izogibanje 

konfliktom. Zato se kolektivisti prilagajajo skupnosti in skrbijo za interese širše skupnosti. 
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Pripadniki teh kultur si radi vzamejo čas za premislek in posvetovanje. Potrebno se je 

izogibati konfliktom in ohranjati soglasje, vaţen je harmoničen odnos. Odnos med 

delodajalcem in zaposlenim je podoben druţinski povezavi. Poklicna mobilnost je niţja, 

skupni interesi prevladujejo nad posameznikovimi. Z vidika organizacije pri kolektivističnih 

kulturah lahko recimo opazujemo, da zaposleni delujejo v skladu z interesi skupine, pri 

poslovanju osebni odnosi prevladujejo nad nalogami in organizacijo, odnos zaposleni in 

delodajalec ima moralno osnovo, pripadnost organizaciji nizka. V individualnih druţbah pa 

posamezniki niso tesno povezani s skupinami, razen z oţjimi druţinskimi člani. Pripadajo 

mnogim skupinam, stopnja zanašanja nase je višja, od koder tudi večji občutek odgovornosti. 

Cenijo se uspeh, tekmovalnost, neodvisnost in izraţanje mnenja. V takih druţbah se ceni 

pridobljen status, ceni se trud, v kolektivističnih pa je status pripisan. Odnos na delovnem 

mestu je pogodba med dvema stranema, poklicna mobilnost je večja. V nasprotju s 

kolektivističnimi druţbami, kjer za odločitvami stoji kolektiv, lahko v individualističnih v 

imenu celotne organizacije odločajo pooblaščenci. Zaposleni najbolje delujejo kot 

posamezniki, tudi informacije se ne delijo, naloge in organizacija prevladujejo nad odnosi.  

Cenjenost doseţkov oziroma pomembnost pripisanega statusa Trompenaars in Hampden-

Turner (2012, str. 125–145) opisujeta kot posebno dimenzijo, vendar menimo, da je tesno 

povezana s kolektivistično in individualistično kulturo, saj ta dimenzija ţe zajema omenjene 

doseţke ali vnaprej določeno stanje, kot smo pisali zgoraj. Omenjena dimenzija opisuje prav 

poudarek, ki ga druţba daje doseţenemu v nasprotju s pripisanim statusom. Tako se tudi 

način pridobitve statusa razlikuje od druţbe do druţbe. Lahko ga doseţemo z lastnim trudom, 

ki je tudi cenjen. Visok poloţaj in vpliv se pridobita z znanjem in izkušnjami. V druţbah, kjer 

je poudarjen pripisani status, je ta odvisen od starosti, spola, bogastva in je lahko pripisan z 

rojstvom. Za pridobitev statusa se torej ni treba posebej truditi. V takih kulturah prevladuje 

prepričanje, da so nekateri rojeni za vodje, na poloţaj postavljeni glede na starost, druţinsko 

ozadje ipd. Kaj je v kulturi izpostavljeno, doseţek ali status, se recimo vidi pri uporabi 

nazivov, ki so v kulturah, usmerjenih k doseţkom, manj pomembni, kjer spoštovanje 

nadrejenih izvira iz njihovega znanja in doseţkov. Podobno kot za pravkar omenjeno 

dimenzijo, bi lahko trdili za Hofstedejevo izogibanje negotovosti, ki v nekaterih pogledih 

deluje kot del univerzalizma oz. partikularizma, ki sta ju opisala Trompenaars in Hampden-

Turner (2012, str. 83–105). Ta dimenzija opisuje, kako neka druţba obravnava dogodke 

predvsem pa dejanja drugih; je stopnja, ki opisuje, do katere mere veljajo univerzalna pravila, 

standardi in vrednote. Dejanja se ocenjujejo bodisi univerzalno, se pravi, da za vse velja 
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enako ali jih raje gleda kot vsako posebej in v kontekstu. Univerzalistično vedenje torej 

temelji na pravilih, standardih, zakonih in jasnih postopkih, ki so veljavni ne glede na 

okoliščine. Od tod sledi, da v takih kulturah velja predpostavka, da so pred zakonom vsi 

enaki. Situacije so urejene po kategorijah. Partikularistično vedenje pa se osredotoča na 

trenutne okoliščine, na podlagi katerih presojamo. Bolj kot pravila so vaţni odnosi in 

zvestoba. V taki kulturi so pravila in zakoni gibljivi in pragmatični, dovoljujejo se izjeme, 

medtem ko se jim univerzalistična izogiba, saj bi te lahko pripeljale do kaosa in izgube 

občutka za pravila. Usunier (v Jelovac in Rek 2010, str. 65) ti dve dimenziji aplicira na 

podjetja. Pravi, da je v partikularistično naravnanih podjetjih poudarek bolj na odnosih. V 

univerzalističnih pa je fokus na pravilih, diskurz je profesionalen. Tudi druţbe, ki se izogibajo 

negotovosti, to poskušajo doseči s številnimi pravili in verjetno bi s tega vidika lahko trdili, da 

delujejo unverzalistično. Vendar se Hofstedejeva (2005, str. 163–204) dimenzija izogibanja 

negotovosti ne nanaša le na pravila, opisuje namreč tudi, kako člani druţbe sprejemajo 

nejasne, negotove in dvoumne situacije na splošno. Pomeni, v kolikšni meri druţba v 

negotovi situaciji vidi groţnjo, kar se sicer lahko vidi tudi na večjem številu pravil , 

strukturiranosti odnosov in zavračanju odklonskega vedenja. Gre predvsem za negotovost, 

povezano s prihodnostjo. V druţbah, kjer se zaradi nove situacije ne počutijo ogroţeno, laţje 

sprejemajo inovacije in bolje sprejemajo izzive. Druţbe, ki imajo nizko stopnjo izogibanja 

negotovosti, slednje sprejemajo kot samoumevno in stopnja stresa in zaskrbljenosti je nizka. 

Tolerirajo dvoumnost in kaos. V organizacijah z nizko stopnjo izogibanja negotovosti recimo 

prevladuje šibka stopnja lojalnosti delodajalcu, strukture in procesi so ohlapni (Hofstede 

2001, str. 169–170). 

Zanimiv je tudi odnos do narave, ki ga obravnavata Trompenaars in Hampden-Turner (2012, 

str. 173–191), pri čemer govorita o dveh orientacijah, s čimer opisujeta, kakšno vlogo imata 

narava in okolje. Gre za to ali okolje nadzorujemo ali z njim sodelujemo. Notranje usmerjena 

orientacija pomeni, da pripadniki kulture verjamejo, da lahko nadzirajo naravo oziroma, da 

imajo vpliv. Narava je zapleten mehanizem, ki ga z ustreznimi izkušnjami lahko 

nadzorujemo. V takih kulturah ne verjamejo v srečo, naključje ali usodo, saj menijo, da lahko 

človek ţivi po svoji ţelji (Zver in drugi 2005, str. 56). V ospredju sta tehnologija in znanost, 

ki sta močnejša od narave. Človek si lahko ustvari, kar ţeli. V navzven orientiranih kulturah 

pa verjamejo, da je človek del narave, zato mora ţiveti skladu z njenimi zakoni, zato se 

prepustijo toku dogodkov in se mu sproti prilagajajo. Narava je močnejša od človeka in usoda 
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ljudi ni vedno v njihovih rokah. Pomembna je harmonija z naravo. V nemško in angleško 

govorečih drţavah imajo recimo radi vse pod kontrolo in nadzirajo svojo usodo.  

3.2.3 Odnosi med ljudmi in vrednote 

Hofstede (2005, str. 39–70) omenja še razdaljo v moči, ki razlaga, kako v določeni kulturi 

rešujejo temeljne probleme druţbene neenakosti, se pravi sprejemajo dejstvo, da je moč 

neenakomerno razporejena. Tu gre predvsem za dejstvo, da druţbe neenakost sprejemajo do 

različne stopnje, saj je neenakost sicer prisotna v vseh druţbah. Pri tem govorimo o močni ali 

šibki distanci moči, kar se odraţa recimo v odnosu do sodelavcev, ljudi na splošno, v 

komunikaciji ali sistemu odločanja. Tako sta v druţbi z visoko distanco moči močno prisotna 

hierarhija ter izkazovanje avtoritete. Otroci in starši niso enakovredni, kakor ne učitelji in 

učenci ali starejši ter mlajši, vaţno je spoštovanje. V poslovnem svetu se to kaţe recimo pri 

sledenju navodilom nadrejenih, popolnemu zaupanju, vendar pa tudi olajšanju zaradi 

zmanjšanja odgovornosti in poudarku na disciplini. Direktorje se običajno vidi kot očetovske 

figure ali dobrosrčne diktatorje. Visoko distanco moči tako zasledimo v azijskih drţavah, 

glede na Hofstedejeve rezultate pa bi lahko tudi Slovenijo razumeli kot drţavo z dokaj visoko 

distanco v moči. V kulturah z nizko stopnjo razdalje v moči se kaţe medsebojna odvisnost, 

tudi skozi posvetovanje s podrejenimi, neenakost vlog obstaja v taki kulturi le zaradi 

priročnosti. Poudarek je na sprejemanju odgovornosti. Razlike se v takih druţbah poskuša 

zmanjšati. S tega vidika imajo vsi enake pravice. Angleško govoreče drţave imajo niţjo 

distanco v moči. Ta dimenzija je sicer tesno povezana z dimenzijo kolektivizma in 

individualizma, kot je korelacijo ugotavljal ţe Hofstede (2005, str. 83–85), vendar slednji tudi 

opozori, da gre za samostojni kulturni dimenziji. Posebna dimenzija opisuje obseg »ţenskih« 

ali »moških« vrednot v druţbi; t. i. maskulinizacija oz. feminizacija druţbe, s čimer Hofstede 

(2005, str. 115–160) ne opisuje le odnosov med moškimi in ţenskami, temveč meri prisotnost 

ţenskih ali moških vrednot v druţbi ter prepletenost ali ločenost moških in ţenskih vlog. 

Vrednote, kot so oblast, pridobivanje materialnih dobrin, doseţki, tekmovalnost ipd., štejemo 

za moške, medtem ko skrbnost, skromnost ali sodelovanje štejemo za ţenske vrednote. V teh 

druţbah je recimo pomembna uravnoteţenost med delom in druţino, bolj izrazito je tudi 

sočutje do šibkejših, vloge moških in ţensk niso tako strogo ločene, zato se prej našteto 

aplicira tudi na moške. Oba spola sta neţna in usmerjena v razmerja, od obeh se pričakuje 

zmernost. Študirajo enake predmete, prav tako so oboji v vlogi vzgojiteljev in učiteljev. V 

druţbah s poudarjeno moško dimenzijo kulture je razlika med emocionalno in socialno vlogo 

moškega in ţenske zelo izrazita. V nesporazumih zmaga močnejši. Deleţ ţensk, zaposlenih na 



24 

 

profesionalnih delovnih mestih, je niţji. Pomembna je gospodarska rast, v »ţenskih« druţbah 

pa ohranitev okolja. Kitajska velja za »moško« druţbo, Slovenija pa za »ţensko«.  

Kot smo do zdaj ugotovili, se omenjene dimenzije pogosto prepletajo ali pa so si zelo 

podobne, zato jih lahko uporabljamo kot komplementarne. Vendar je smiselno še enkrat 

opozoriti, da avtorji ne obravnavajo istih kulturnih dimenzij ali pa istih pojavov poimenujejo z 

drugimi besedami. Trompenaars in Hampden-Turner ter Hall so namreč izpostavili še dve 

dimenziji, ki ju do sedaj še nismo omenili, vendar močno vplivata na komunikacijo in 

vedenje, kar pa dokazuje, da je teţko doseči nek končen seznam vseh kulturnih dimenzij, s 

katerimi bi zagotovo popredalčkali vse kulture. Trompenaars in Hampden-Turner (2012, str. 

87–99) pišeta o izraţanju čustev. Slednja so del vsakega posameznika in pogosto velja, da 

ţenske pogosteje kaţejo čustva kot moški, vendar emocionalnost in nevtralnost druţbe, kot jo 

opisujeta omenjena avtorja, nima veliko veze z maskulinizacijo ali feminizacijo druţbe. Je 

posebna dimenzija, ki preprosto opisuje, koliko neka kultura dopušča, da izraţamo čustva, in s 

tega vidika razlikujeta čustvene in nevtralne kulture. S tem lahko razloţimo, zakaj z našega 

vidika nekatere kulture delujejo hladne, druge pa doţivljamo, kot da pretiravajo. V nekaterih 

druţbah, kot je Kitajska, izraţanje čustev velja za nespodobno in velja prepričanje, da čustva 

zameglijo razum. V nevtralnih druţbah izraţanje čustev ni zaţeleno in ta naj raje zadrţimo 

zase. To seveda ne pomeni, da nimajo čustev, le da jih ne kaţejo navzven oz. le do neke mere. 

V nasprotju s temi so čustvene kulture, kjer se čustva izkazujejo navzven. Z njimi je povezano 

tudi razumevanje humorja in ironije, zato je v tujem okolju bolje, da ju ne uporabljamo, če 

nismo prepričani, kako se bodo odzvali naši sogovorniki; bodisi gre za nerazumevanje 

izrečenega ali pa za izgubljeno s prevodom, na kar opozarja tudi Mole (2003, str. 15). V 

okviru tega se moramo vprašati, ali bomo čustva v določenem primeru vključili v poslovanje 

ali ne. V nevtralnih kulturah pretirana čustvenost namreč deluje neprofesionalno. Z omenjeno 

dimenzijo je povezan tudi način verbalne komunikacije, kjer razlikujemo tri načine, ki so 

predstavljeni v spodnji tabeli (Slika 3-1). A in B predstavljala sogovornika, črte pa potek 

pogovora. Iz tabele je razvidno, da se v anglosaških kulturah sogovornika izmenjujeta, ko 

eden govori, je drugi tiho in začne govoriti šele, ko prvi konča. V latinskih kulturah ni tako 

izrazitega izmenjavanja, saj si sogovornika pogosto skačeta v besedo, kar ni nevljudnost, 

temveč le znak, da sogovornika res poslušamo. Za orientalske kulture je značilno, da se 

pogovor ne nadaljuje takoj, ko je sogovornik predal besedo, temveč temu najprej sledi krajši 

premor, v katerem si pred odgovorom vzame čas za razmislek. Zato tišina v pogovoru ni 
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razumljena kot moteča ali neprijetna. Načini komunikacije se torej lahko precej razlikujejo in 

komunikacija med dvema tipoma prav lahko privede do nesporazumov ali uţaljenosti.  

Slika 3-1: Načini verbalne komunikacije 

Anglosaške kulture A  

 
B 

Latinske kulture A  

 
B 

Orientalske kulture A  

 
B 

 
 

Vir: Trompenaars (2012, str. 94) 

Zgoraj obravnavano dimenzijo, torej afektivnost in nevtralnost, Trompenaars poveţe s 

specifičnostjo in difuznostjo v emocionalne kvadrante. Pravkar omenjeni orientaciji se 

nanašata na vključenost v odnos in skupaj predstavljata še eno kulturno dimenzijo 

Trompenaarsa in Hampden-Turnerja. V difuznih oz. razpršenih kulturah se vse povezuje z 

vsem, se pravi, da se vsaka vloga povezuje z drugo in tudi poslovni partner lahko ţeli o 

drugemu izvedeti čim več, medtem ko so vloge v specifičnih kulturah ločene. V specifičnih 

kulturah sta privatno in zasebno ţivljenje ločena, zato sluţbo, druţino in hobije dojemajo kot 

različne komponente ţivljenja. Javna sfera posameznika je večja in lahko dostopna, vendar so 

v taki kulturi pogosti odnosi površinski in sluţijo svojemu namenu. Vloge človeka v skladu s 

tem med seboj ločujemo, zato je odnos delodajalca do zaposlenega v tem razmerju drugačen 

kot do istega človeka, ko ga sreča na ulici. V razpršenih kulturah so vsi elementi povezani, 

vaţni so odnosi med ljudmi, zato sta tako javna kot zasebna sfera posameznika teţko 

dostopni. A ko se enkrat vzpostavi razmerje se izoblikuje prijateljstvo na vseh nivojih 

(Trompenaars in Hampden-Turner 2012, str. 101–124). V poslovnem okolju je torej 

pomembno spoznavanje in vzpostavljanje zaupanja, kar ni izguba časa, kot to pogosto 

dojemajo poslovneţi iz specifičnih kultur. Tudi ta dimenzija v marsikaterem pogledu deluje 

kot sestavina neke druge, recimo časovne orientacije (spoznavanje poslovnega partnerja terja 

čas) ali pa kolektivistične/individualistične. Kolektive kulture recimo v skupino teţje 

sprejmejo »novinca« kot individualistične, kjer posamezniki pravzaprav niso vezani na 

skupino.  
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Omenjeni emocionalni kvadrati (Slika 3-2) povezujejo dve dimenziji: izraţanje čustev in 

vključenost v odnos. Kvadranti prikazujejo, da je vsaka difuzna kultura lahko afektivno ali 

nevtralno naravnana in enako velja za specifične kulture. 

 

Slika 3-2: Emocionalni kvadranti 
 

afektivno 

 

difuzno 

difuzno-afektivno specifično-afektivno  

specifično 

difuzno-nevtralno specifično-nevtralno 

nevtralno 

 

Vir: prirejeno po Trompenaars (2012, str. 116–118) 

V vsakem izmed štirih načinov interakcije, ki se tvorijo s kombiniranjem obeh dimezij, lahko 

pričakujemo različne načine izraţanja pozitivnih in negativnih emocij. V difuzno-afektivni 

interakciji se pričakuje odnos ljubezni, v difuzno-nevtralni pa je pričakovan spoštljiv, zaupljiv 

odnos. Negativno vrednotenje se v prvem načinu kaţe kot sovraštvo, v drugem pa kot 

zavračanje. Specifično-afektivne kulture poudarjajo sproščen in zabaven odnos, ugodje se 

nanaša na posamezno priloţnost. V specifično-nevtralnih pa se pričakujejo pozitivno, a 

nevtralno izraţeno odobravanje. Negativne emocije se v slednji kulturi kaţejo kot kriticizem, 

v specifično-afektivni pa kot razočaranje.  

3.2.4 Visoko- in nizkokontekstualne kulture 

Ameriški antropolog Edward T. Hall (1990, str. 6–10) kulturo dojema predvsem kot 

komunikacijski proces. Od tod izhaja tudi njegova delitev kultur na visokokontekstualne in 

nizkokontekstualne kulture, kar opredeljuje stopnjo pomembnosti konteksta za samo 

komunikacijo. Povedano drugače, dimenzija opisuje, v kolikšni meri se posamezniki neke 

kulture pri komunikaciji zanašajo na kontekst. Če je kultura visokokontekstualna, je veliko 

samo po sebi umevno iz danega konteksta oziroma situacije. Pri tem moramo upoštevati še 

odnos med posamezniki, pa tudi neverbalno komunikacijo. Prav uporaba slednje je 

poudarjena in posledično udeleţenci ne potrebujejo veliko besed za izraţanje ţelenega. Za te 

kulture je značilna tudi pogosta uporaba metafor in idiomatike. Zelo malo informacij je 

posredovanih eksplicitno. Nizkokontekstualne kulture se zanašajo na verbalna sporočila in 
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»branja med vrsticami« ob soočanju z nasprotno kulturo ne obvladajo najbolje. Sporočila so 

jasno in nedvoumno izraţena. Primer odnosa do tišine, ki ga obravnavata Jelovac in Rek 

(2010, str. 70), pokaţe, da nizkokontekstualne kulture tišine ne sprejemajo najbolje, saj ta 

pomeni odsotnost verbalne komunikacije in s tem komunikacije kot take, kar pomeni, da 

udeleţenci v trenutku tišine ne vedo, kaj se od njih pričakuje. V visokokontestualnih kulturah 

pa tišina ne predstavlja ovire, saj se pričakuje, da bodo sogovorniki pomemben del sporočila 

razbrali ţe iz konteksta. Sredozemske in arabske drţave, Japonci in Kitajci se običajno 

opisujejo kot visokokontekstualne druţbe, skandinavske drţave in angleško govoreče pa kot 

nizkokontestualne. Dimenzija sicer ne zajema eksplicitnih načinov obnašanja, vendar se lahko 

nanjo pripravimo, če vemo, kam se umešča kultura, kamor se odpravljamo. Prav tako se je 

dobro zavedati, da v različnih kulturah posamezniki drugače dojemajo prostor, predvsem je na 

tem mestu relevanten osebni prostor, s tem pa je povezana tudi pogostost in način dotikanja 

sogovornikov, o čemer smo ţe pisali zgoraj. Tako v nekaterih kulturah potrebujejo več 

osebnega prostora, zato ljudje med pogovorom stojijo bolj narazen, kot v drugih. Hofstede 

(2005, str. 92) je poleg tega ugotovil povezanost s kolektivizmom in individualizmom. Tako 

so kolektivistične kulture visoko- in individualistične kulture pa nizkokontekstualne.  

3.2.5 Lewisov model 

Na drugačen, pa vendar podoben način, kulture opisuje Richard D. Lewis (2000, 2006), ki jih 

deli na linearno aktivne, multiaktivne in reaktivne, pri čemer izhaja iz prej obravnavanih 

dimenzij, ki jih pri opisu svojih uporabi tudi sam. Nova klasifikacija je nastala v prepričanju, 

da dimenzije evropskih in ameriških medkulturnih raziskovalcev azijskih kultur ne opišejo 

zadostno, saj umestitev v dimenzije ni tako črno-bela, kar sicer velja za vse, ne le azijske 

kulture. Lewis navaja primer Japoncev, za katere pravi, da jih ne moremo šteti za polihrono 

kulturo, kot so recimo Italijani, vendar pa tudi ne za monohrono kot so Nemci. Podobno velja 

za Korejce in Kitajce, kjer so Korejci očitno partikularisti, medtem ko Kitajci niso, vendar pa 

tudi niso univerzalisti. Linearno aktivne kulture se osredotočajo na naloge in zanje je značilno 

načrtovanje ter orientiranost na podatke. Radi se strogo drţijo načrtov, cenijo trdne in 

zanesljive podatke, ki jih za pogajanja radi raziščejo. Pisana beseda je vaţna, pogodbe so 

obvezujoče. Zanje je značilno, da so neposredni, a vljudni. Z vidika časovne orientiranosti 

dajejo prednost kratkoročnim koristim. Pri pogovoru vedno počakajo, da se jim preda beseda, 

šele nato govorijo. Distanca moči je nizka. V to skupino uvršča recimo ZDA in Nemčijo. 

Multiaktivne kulture so orientirane na ljudi in odnose z njimi, situacije ocenjujejo v 

kontekstu, orientirane so na dialog. Zanje je značilno, da kaţejo čustva, veliko govorijo, 
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pogosto pa tudi ne upoštevajo pravil. Do ţelenega statusa si pomagajo z vezami in osebno 

karizmo. Poslovno in osebno ţivljenje sta prepletena. Distanca moči je visoka. Pripadniki 

zadnjega tipa kulture, torej reaktivnih kultur, veljajo za dobre poslušalce. V teh druţbah so 

ljudje introvertirani, zadrţani in prilagodljivi, dostojanstvo in spoštovanje imata poseben 

poloţaj. Od tod lahko sledi, da so vljudni in posredni pri posredovanju informacij ter da 

sogovornika ne prekinjajo. Tako kot multiaktivne kulture so tudi reaktivne usmerjene na ljudi, 

pomemben je neposreden kontakt. Distanca moči in poloţaj sta pomembna in fiksna. Status se 

pridobi z učenjem ali pa pride z rojstvom. Med multiaktivne uvršča recimo Italijane in 

Arabce, med reaktivne pa Japonce, Kitajce in Fince. Slovence pa uvršča med bolj linearno 

aktivne. 

Slika 3-3: Kulture po Lewisu 

 

Vir: Lewis (2006, str. 39) 

Lastnosti omenjenih kultur na kratko povzema zgornja slika (Slika 3-3), kjer je razvidna 

uspešnost interakcije med tremi tipi kultur. Kot smo ţe ugotavljali, je (pre)številne kulture 

teţko obvladovati in se prilagajati vsaki posebej, pri čemer si lahko učinkovito pomagamo s 

posplošitvami, kot so kulturne dimenzije. Iz Lewisovih zelo komprimiranih dimenzij oziroma 

kulturnih tipov je razvidno, da je kulture teţko opisati le z nekaj besedami, modeli ali 
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orientacijami, saj nam ti o kulturi povedo premalo; saj ţe Lewis sam v opisu treh tipov kultur 

uporablja koncepte, ki so jih izpostavili ali razvili ţe zgoraj omenjeni avtorji. Vendar bi 

njegov model s pridom lahko uporabili kot dopolnilo k ostalim dimenzijam ali kot neke vrste 

naddimezije. Multiaktivne kulture bi glede na navedeno lahko recimo opisali kot polihrone in 

emocionalne. Iz tega je obenem tudi razvidno, v katero smer bi se lahko obrnilo raziskovanje 

medkulturnih dimenzij, ki jih avtorji predlagajo različno število. Omenjene dimenzije se 

pogosto prepletajo, ali pojave opisujejo z drugega vidika. Prav je, da vsak raziskovalec k ţe 

zapisanemu doda nekaj novega, vendar menimo, da bi preveliko število dimenzij postalo 

nepregledno, zato bi se s tega vidika lahko v prihodnosti izoblikovale naddimezije, pri čemer 

bi lahko recimo izhajali prav iz Lewisovega modela. Na zadnje pa dodajmo še Hofstedejevo 

(2005, str. 2) misel, ki nas opomni na dejstvo, da se kljub različnim načinom razmišljanja, 

čutenja in delovanja, ki lahko vodijo do raznih konfrontacij med ljudmi, skupinami in narodi, 

navsezadnje vsi soočamo z istimi problemi, reševanje katerih lahko zahteva medsebojno 

sodelovanje. Vsem so bolj ali manj skupni tako politični, ekonomski kot tudi ekološki 

problemi, posebej slednji vse bolj izrazito segajo preko meja, tako kulturnih, nacionalnih kot 

prek celin. Tematik, ki zadevajo celoten svet, je vedno več, zato se povečuje tudi nuja po 

sodelovanju, posledično pa tudi razumevanju načina doumevanja, obravnavanja in reševanja 

le-teh. Hofstede (ibid.) opozori, da se je teh problemov preveč pogosto lotevalo preveč 

tehnično. V tem delu se sicer ne bomo ukvarjali z načeto temo, saj se bomo osredotočili na 

razlike in srečevanje z njimi v poslovnem svetu, vendar smo zgornjo debato, kjer smo se 

osredotočali predvsem na razlike med kulturami, ţeleli zaključiti z mislijo, da smo si v osnovi 

vendarle podobni. 

3.3 Raziskave v okviru kulturnih dimenzij 

V splošnem je kultura izmuzljiv koncept, vendar vedno šteje, saj se pojavlja v številnih 

oblikah in različnih nivojih. Ko sta v komunikacijo vključeni dve kulturni okolji, udeleţenci 

besed in dejanj običajno ne interpretirajo na enak način, kar se kaţe tudi na poslovni ravni. 

Podjetja se morajo torej naučiti ne le prepoznati kulturne razlike, temveč jih znati obrniti sebi 

v prid. Omenjene dimenzije predstavljajo teoretično osnovo medkulturnemu raziskovanju, s 

čimer ga olajša, saj ga sicer relativnost kultur, njihova spremenljivost, naključnost kategorij in 

etična vprašanja pri raziskovanju oteţujejo (Gullestrupp 2002). Vendar so nekateri avtorji do 

njih bolj kritični, saj trdijo celo, da z na Zahodu razvitimi modeli ne moremo učinkovito 

opisati nezahodnih kultur (Rhoads 2009). Tudi Hofstedejeve raziskave in iz njih izpeljane 

dimenzije so bile podvrţene kritikam. McSweeney (2002) recimo kritizira metodologijo, kjer 
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pravi, da je uporaba vprašalnikov za raziskovanje kultur neprimerna, dvomi pa tudi v 

zanesljivost in veljavnost vprašalnikov. Vprašanja so po njegovem mnenju nejasna, kakor je 

tudi nejasna povezanost z dimenzijami, ki jih merijo. Poleg tega meni, da na podlagi enega 

samega podjetja ne moremo sklepati o nacionalni kulturi, ne nazadnje pa so podatki iz te 

raziskave ţe zastareli. Nekateri dvomijo o celovitosti tipologije, saj je bila časovna 

orientiranost dodana kasneje (ProvenModels). Kakorkoli, opisane dimenzije so za svojo 

podlago postavile številne raziskave in študije, ki so kulturne razlike opisovale na različnih 

nivojih in v različnih obsegih, nekatere so vključevale tudi Slovenijo. Raziskave so se 

osredotočale na primerjavo dveh ali več drţav, uporabljale pa bodisi kvantitativno ali 

kvalitativno metodologijo. Slovenijo z nekaterimi drugimi drţavami recimo primerjata 

Andolšek in Štebe (2004). Njuna študija se opira na sekundarno analizo podatkov, ki jih 

analizira s statističnimi metodami, vendar drţav ne primerja v kontekstu podjetja, kot jo neka 

starejša študija primera podjetja, ki sicer primerja Francijo in Slovenijo. Ta raziskava je bila 

izvedena po naročilu, in sicer zaradi nesporazumov med obema stranema, se pravi Slovenci in 

Francozi (Globokar 1996). Ta primer kaţe, da morajo menedţerji v mednarodnih podjetjih 

razviti občutek za razlike med ljudmi, in biti pozorni, da predsodki ali nepoučenost ne 

privedejo do konfliktov tudi znotraj podjetja (Treven 2001, str. 21). Medkulturne razlike v 

kontekstu podjetij primerja tudi raziskava Dioscuri, ki je Slovenijo primerjala z zahodnimi 

drţavami in ugotavljala njeno kompatibilnost z njimi na treh nivojih: poslovanje, uprava in 

znanost (Kovacs in Zentai 2007). Raziskava je temeljila na študijah primera, kjer so 

raziskovalci uporabili kvalitativne metode, in sicer polstrukturirane intervjuje. Vprašalnik te 

študije smo tudi vzeli za osnovo našega lastnega vprašalnika, ki ga bomo predstavili v 

poglavju o metodologiji. Glavni namen projekta Dioscuri je bil raziskati dinamiko kulturne 

izmenjave med vzhodom in zahodom v evropski ekonomiji, vključno z identifikacijo glavnih 

tipov kulturnih srečanj med obema stranema. Poleg tega je izpostavila največje kulturne ovire 

in strategije za njihovo premagovanje ter področja, na katerih drţave nove članice EU lahko 

prispevajo k poţivitvi ekonomske kulture EU. Kot rečeno so se raziskovalci osredotočili na 

poslovanje, upravo in znanost. Projekt je sestavljen iz niza študij primera v sodelujočih 

drţavah ter primerjalnih analiz. Raziskava je potekala v devetih evropskih drţavah: Bolgarija, 

Hrvaška, Češka, Madţarska, Poljska, Romunija, Srbija in Črna gora ter Slovenija (Dioscuri 

Project). Rezultat nacionalnih raziskav je med drugim kulturni vpogled v slovensko 

ekonomsko kulturo, ki jo bomo obravnavali v naslednjem poglavju. 
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Za konkuriranje na globalnem trgu morajo tako mala kot velika podjetja obvladati pogajanja v 

večkulturnem okolju, saj različna poslovna okolja zaradi svoje specifičnosti zahtevajo 

temeljite priprave na vstop na trg. Ta vključujejo med drugim poznavanje kulture nasprotne 

strani, se pravi njihovih vrednot, navad, načina komunikacije vse do poslovnega bontona in 

načina pogajanja, saj ima vse to vpliv na celoten proces pogajanj. Pri tem nam veliko 

pomagajo tudi splošne informacije o gospodarskem okolju drţave, s katero sodelujemo, o 

njeni politiki, upravi, morebitnih birokratskih ovirah, pa tudi o zgodovini. Nenazadnje sta tudi 

ekonomska uspešnost in razvoj trţno-gospodarskih institucij drţav odvisna tudi od kulturnih 

dejavnikov. Koncept ekonomske kulture raziskuje socialno, politično in kulturno matriko 

oziroma kontekst, v katerem se odvijajo določeni ekonomski procesi. Pri tem kultura le 

obrača pozornost na odnose, ki jih je potrebno raziskati in ne predstavlja posredne ali 

neposredne povezanosti z ekonomijo (Zver in drugi 2005, str. 95). Ekonomsko kulturo lahko 

torej definiramo kot celoto na ekonomijo nanašajočih se »vednosti oziroma znanj, izkušenj, 

zaznav, vrednotenj, norm in stilov obnašanja celih nacij ali določenih skupin prebivalstva 

znotraj določene druţbe« (Höhmann v Zver in drugi 2005, str. 96). Ekonomske institucije 

tako vedno obstajajo v kontekstu druţbenih in političnih struktur ter kulturnih vzorcev (ibid.), 

ki vplivajo na procese znotraj njih – njihov nastanek, učinkovitost ipd.  

Kitajska je bila desetletja izolirana, vendar se je njen trg konec sedemdesetih začel odpirati in 

sedaj predstavlja nove poslovne moţnosti. Drţava postaja vse pomembnejša gospodarska sila 

in številna evropska podjetja z njo ţe sodelujejo, številna pa še bodo. S svojo zgodovino, 

kulturo in načinom ţivljenja privablja vedno več ljudi, tako poslovno kot privatno, a prav 

njihova specifična kultura in način poslovanja predstavljata obenem izziv in oviro. V središče 

pozornosti so jo postavile prav olimpijske igre leta 2008 (Petkovšek Štakul 2011, str. 25) in le 

leto kasneje je postala največja izvoznica na svetu. Drţava ne privablja le z uvozom ali poceni 

delovno silo, temveč predvsem z ogromnim trgom, ki je bolj dinamičen od evropskega. 

Kitajska vse bolj postaja največji trg, največji proizvajalec ter največja trgovina na svetu. Je 

brez kakršnihkoli ideoloških predsodkov odprta tujemu kapitalu (Meršol 2009, str. 22) in na 

Kitajskem danes delujejo vsa svetovno znana podjetja. Iz različnih vidikov je zanimiva tudi za 

Slovenijo, medtem ko je slovensko gospodarstvo za Kitajsko zanimivo zato, ker je del 

gospodarstva Evropske unije. V Aziji je sicer prav Kitajska najpomembnejša 

zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, sledijo pa ji Indija, Indonezija, Japonska in Republika 

Koreja. Med glavne uvozne izdelke recimo sodijo stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, 

igrače, električni motorji, med izvozne pa električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo, 
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turbine za vodno in drugo paro, sesalniki za prah, vino itd. Ţe iz teh podatkov je razvidno, da 

slovenske investicije na kitajskem obsegajo odpiranje podjetij in predstavništev različnih 

branţ od avtomobilske, kemične, obutvene, tekstilne in elektroindustrije ter do trgovine in 

transporta. Podjetja so locirana večinoma v širšem zaledju Šanghaja (Petkovšek Štakul 2011, 

str. 25). Slovenski poslovneţi, ki se odločijo za sodelovanje s Kitajsko, kaj kmalu spoznajo, 

da spoznavanje in prilagoditev na formalno ureditev poslovanja ni vse, saj se morajo soočiti 

še z azijsko oz. kitajsko poslovno kulturo, ki ima tako kot vsaka stvar prednosti in slabosti. V 

eni izmed številk revije Finance so med prednosti recimo navedli dobro urejeno 

infrastrukturo, bazo dobaviteljev, zelo podjetno okolje in delavne ljudi. Med slabostmi pa se 

je na prvem mestu znašla teţavna komunikacija s strankami, neprevedeni lokalni pogoji 

poslovanja, odhajanje visokokvalificiranih kadrov v podjetja, ki bolje plačujejo. Poleg tega 

stroški poslovanja zelo hitro naraščajo, pojavljajo pa se tudi teţave z onesnaţevanjem (vode) 

ter pomanjkanje in izpadi elektrike (Šušteršič in Špiler 2012, str. 6).  

Kako se slovenski poslovneţi v praksi soočajo z drugačnim poslovnim okoljem, kakor so ga 

vajeni od doma oz. v Evropi, bomo videli v drugem delu naloge. V nadaljevanju bomo na 

kratko obravnavali nekatere glavne značilnosti slovenske in kitajske nacionalne in ekonomske 

oziroma poslovne kulture. 

4 O SLOVENSKI IN KITAJSKI POSLOVNI IN NACIONALNI 

KULTURI 

4.1 Slovenija 

Slovenija je ena najmanjših drţav Evrope, ki leţi na stiku srednje, juţne in jugovzhodne 

Evrope. Njeno (ne)razpoznavnost in dojemanje skozi oči tujcev na slikovit način opiše Gow 

(2000, str. 2), ki pravi, da so Slovenci za Italijane hlapci (schiavi), za Avstrijce Vindišarji, 

preostala Evropa misli, da sodijo na Balkan, narodi na Balkanu jih prištevajo k staremu 

avstrijskemu imperiju, medtem kot je za preostali svet samo neka drţava nekje med Turčijo in 

Čehoslovaško. Poleg tega jo še pogosto zamenjujejo s Slovaško. Lewis (2006, str. 306) med 

nasvete, kako pristopati do Slovencev, uvrsti celo namig, naj jih ne imenujemo Slovaki. 

Slovenci so sicer svojo identiteto izoblikovali in obdrţali s kulturo, predvsem pa z 

ohranjanjem in razvojem svojega jezika. Kot piše Mole (2009, str. 180), je Slovencem kot del 

avstrijskega imperija in obeh Jugoslavij uspelo ohraniti kulturno in jezikovno edinstvenost ter 
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povezanost, iz katere se je nazadnje izoblikovala samostojna drţava, ki je nastala šele leta 

1990, po razpadu Jugoslavije, katere socialistična ureditev je močno vplivala na miselnost 

ljudi, kar se kaţe še danes. Slovenija torej sodi med t. i. nove demokracije, ki so se 

izoblikovale po padcu vzhodnoevropskih reţimov, in po razpadu Jugoslavije se je kot ostale 

bivše socialistične drţave soočila s tranzicijo v kapitalizem. Izzivi večine postsocialističnih 

vlad, tudi slovenske, so bili stabilizacija, privatizacija, liberalizacija in druge strukturne 

reforme. Slovensko ekonomijo je po razpadu Jugoslavije zaznamovala izguba skupnega trga, 

vendar so se podjetja hitro obrnila proti Zahodu in preostalemu svetu, saj je postalo jasno, da 

bo morala najti svoje mesto v mednarodni ekonomiji (Gow in Carmichael 2000, str. 112). 

Proces privatizacije se je začel nekoliko pozneje kot v drugih drţavah srednje in vzhodne 

Evrope, vendar je ta potekala sorazmerno hitro in brez teţav. Do leta 1996 je bila večina 

slovenske ekonomije privatizirane z majhno prisotnostjo tujih lastništev in relativno razpršeno 

lastniško strukturo (Prašnikar in drugi 2008, str. 6, 7). Na spletni strani Business Guide 

Slovenia so zapisali, da je Slovenija kljub ekonomskemu uspehu in članstvom v mednarodnih 

organizacijah, med drugim OECD, EU, NATO in OVSE, z majhnim številom neposrednih 

tujih investicij zaostala za povprečjem regije, tudi z visokimi davki. Tudi trg dela se pogosto 

opisuje kot nefleksibilen. Poleg nefklesibilnosti Gow in Carmichael (2000, str. 127–128) 

menita, da je za Slovence značilna tudi nizka ambicioznost ter občutek, da njihovo ţivljenje 

nadzirajo drugi, kar nas ponovno privede do ugotovitve, da slednje zavira razvoj podjetništva 

in inovativnosti.  

4.1.1 Nacionalna kultura 

Z nacionalno kulturo Slovencev so se nekateri slovenski avtorji ukvarjali predvsem z vidika 

psihologije. Z njo se je recimo ţe leta 1992 prvi ukvarjal Trstenjak, njegovo delo pa je 

nadaljeval Musek. Njune ugotovitve povzame Hrastelj (2001, str. 40–43), ki je ţe ugotavljal, 

da omenjena avtorja ne ločita med kulturološkimi in psihološkimi učinki. Trstenjak namreč 

govori o narodnem značaju, Musek pa o psihologiji naroda, kar kaţe na povezanost značaja in 

psihologije. Hrastelj nato povzema ugotovitve, da kljub majhnosti deţele ne moremo govoriti 

o popolnoma enotni nacionalni kulturi, saj se znotraj drţave pojavljajo razlike. Tako naj bi 

znotraj Slovenije obstajali štirje psihološki tipi: alpski, primorski, panonski in 

osrednjeslovenski. 

Vseeno lahko o Slovencih glede na ugotovitve omenjenih avtorjev trdimo, da so 

individualistični, kar se sicer ne kaţe na področju zdrave tekmovalnosti, temveč bolj kot 
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agresivnost in nevoščljivost. S tega vidika se poskrbi zase in za svoje bliţnje, saj se prednost 

daje sebi in druţini. Na spletni strani Kwintessential pišejo, da imajo Slovenci poseben odnos 

do doma, saj dom in okolico dojemajo kot neke vrste podaljšek oziroma razširitev samega 

sebe. V prostem času se zato običajno ukvarjajo z aktivnostmi doma, recimo z urejanjem vrta, 

ki je ţe neke vrste umetniško delo. Veljajo za introvertirane in prepirljive, kar se lahko izrazi 

tudi v pogajanjih in pravnih sporih. Na prvi pogled zaradi zadrţanosti delujejo nekoliko 

neprijazni, vendar ko se vzpostavi razmerje, ta nevidna pregrada izgine. Slovenci se ne 

dotikajo veliko in zahtevajo precej osebnega prostora (Lewis 2006, str. 304). Mole (2009, str. 

179–181) slovensko druţbo recimo opiše kot majhno in zaprto, kjer se veliko zanašajo na 

druţinske vezi. Središče druţbene strukture je torej še vedno druţina. Iz teh vezi, pa tudi 

izobrazbenega ozadja in domače regije, izvirajo tako obveznosti kakor tudi tekmovalnost, ki 

se prenesejo v poslovno okolje. Z vidika časa veljajo za kratkoročno usmerjene, kar se kaţe 

predvsem pri tem, da se materialni doseţki – avtomobil, hiša, potovanja – cenijo bolj kot 

kakovost ţivljenja, kar so tudi lastnosti mačizma. Kot značilnost Slovenije se kaţe določena 

stopnja nezaupanja do tujcev, kar je vidno predvsem v odporu do naloţb tujega kapitala. 

Vendar se po drugi strani zavedajo svoje majhnosti in potrebe po prilagajanju. Šabec (2006, 

str. 126) omenja pogoste avtostereotipe, kot je marljivost, kar omenja tudi Hrastelj (2001, str. 

25) vendar slednji opozori, da pogosto zmanjka sape za zadnji korak do ustvarjalne 

produktivnosti, npr. do velikopoteznih projektov. Kot sodelavci Slovenci niso najbolj 

kooperativni in na trenutke skušajo biti dominantni pri sprejemanju kompromisov. Še posebej 

po letu 1991 bolj verjamejo tistim načelom in oblikam mednarodnega poslovanja, pri katerih 

so prepričani o svojem popolnem nadzoru. Odraz tega naj bi domnevno bile predvsem 

lastniške in ne pogodbene oblike. Zato je manj dolgoročnih oblik sodelovanja. Zagoršek 

(2005, str. 52) pa osnovne značilnosti Slovencev povzame v šest točk, kjer ugotavlja hiter 

premik od kolektivizma k individualizmu, visoko hierarhičost, visoko stopnjo izogibanja 

negotovosti, kratkoročno orientiranost, visoko stopnjo enakopravnosti spolov, manjšo 

asertivnost in nizko humanost. Lewis (2006, str. 303) po drugi strani izpostavi recimo 

varčnost, točnost, nagnjenost k dejstvom, vljudnost, neposrednost, nacionalizem pa tudi 

gostoljubnost in ponos na doseţke.  
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4.1.2 Poslovna kultura 

V kratki publikaciji razvojne agencije centralne Evrope
3
 (CEDA, 2005) poslovno vedenje v 

Sloveniji primerjajo z vedenjem drugod po Evropi, podobnost pa izpostavijo predvsem z 

Avstrijo in Nemčijo. S tema drţavama Slovence primerjajo recimo še Hrastelj, Mole ter 

Lewis. Slednji jih primerja še s Čehi (Lewis 2006, str. 303, 304), pri čemer izpostavi, da se 

status na poslovnem ter akademskem področju vrednoti z izobrazbo, politično sfero pa kroji 

bolj pragmatizem. Hrastelj (2001, str. 42) pravi, da nam je z vidika pogajalskega sloga bliţji 

nemški slog, čeprav obenem omenja šibko pogajalsko moč. Z Nemci naj bi si delili tudi 

redoljubnost in teţnjo po organiziranosti, z Avstrijci pa poslovni bonton, kot piše Mole (2009, 

str. 180), na spletni strani Kwintessential (b) pa dodajajo, da se da prepoznati tudi nekaj 

italijanskega uţivanja ţivljenja. Za slovenske managerje je značilno, da so dobro izobraţeni in 

tehnično dobro podkovani. Pri poslovanju s tujci jezik večinoma ni ovira, saj dobro 

obvladujejo tuje jezike. Pri vzpostavljanju stikov so na začetku lahko nezaupljivi in tudi 

kasneje se kaţe, da raje zaupajo ljudem, ki jih poznajo (Rek 2009). 

Kot smo ţe omenili zgoraj, tuje investicije niso močna točka in Mole (2009, str. 181) piše, da 

je teţko prebiti »obrambo samointeresa«. Pri delu se kaţe stroga delitev dela in prostega časa 

oziroma zasebnosti, zato se redko dajejo pobude za druţabne dogodke in druţenje. Prevladuje 

osemurni delovnik in tuji managerji Slovence opisujejo kot nizkoproduktivne. Prav tako jih 

preseneča stroga ločenost delovnega in prostega časa, pomanjkanje proaktivnosti in tudi 

pomanjkanje potrošniške orientiranosti, pa tudi prelaganje opravil na jutri (Rek, 2009). Jazbec 

(2007, str. 73–84) recimo piše, da se slovenski managerji izogibajo negotovosti in imajo raje 

predvidljive ter stabilne situacije. Sicer so mlajše generacije bolj pripravljene na tveganje, saj 

več tvegajo in so tudi bolj odprte za inovacije (Rek, 2009). Razlike v vrednotah glede na 

starost managerjev so ugotavljali tudi Prašnikar in sodelavci (2008, str. 1–26), ki so v svoji 

raziskavi pisali o kulturi managerjev in študentov v treh tranzicijskih drţavah: Srbiji in Rusiji 

in Sloveniji. Ugotavljajo recimo, da slovenski managerji cenijo doseţke in uspeh, kar je 

posebej izrazito pri managerjih, ki so ţe pridobili nekaj izkušenj. Mlajši managerji so glede na 

omenjeno raziskavo manj individualistični od tistih srednjih let, ki so tudi bolj nagnjeni k 

moškim vrednotam, stremijo namreč po čim višjih poloţajih. Prav tako so ugotovili, da se 

med mlajšo populacijo kaţe dokaj visoka stopnja partikularizma, ki vse bolj prehaja v 

univerzalizem, starejši kot so managerji. Če se vrnemo k inovativnosti in podjetništvu, v 

                                                 
3
 Central European Development Agency. 
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Sloveniji velja splošno prepričanje, da je oboje slabo razvito, na kar gotovo vpliva dokaj nizka 

toleranca negotovosti. Da je podjetništvo v Sloveniji slabo razvito, pišejo tudi Potočan, Mulej 

in Čančer (2008), ki so raziskovali vrednote med slovenskimi managerji. Ugotavljajo, da 

Slovenija še ni med najbolj inovativnimi druţbami ter da bi za razvoj v tej smeri morali 

razmišljati izven okvirov socio-ekonomskih institucij in trga, s čimer mislijo predvsem na 

spremembe v vrednotah. Glas (1997, str. 5, 6) meni, da sta glavna razloga, ki zavirata razvoj 

podjetništva v Sloveniji birokratske ovire in vmešavanje politike v gospodarstvo. Posebej ta 

povezava med politiko in gospodarstvom je vplivala na razvoj nekaterih psiholoških, 

druţbenih in drugih ovir, kot so močan občutek egalitarizma, kolektivni načini odločanja, 

izogibanje tveganju in malo tujih investicij. V podjetjih se kaţe visoka stopnja hierarhičnosti 

ter nagnjenost k mikromanagmentu, razmerja so fomalna. Delo v timih je pogosto, vendar 

tovrstno sodelovanje moti pretirana tekmovalnost ter teţave pri delitvi odgovornosti in 

dobička. Med zaposlenimi se kaţe tudi visoka identifikacija s podjetji, vendar se pri mlajših 

generacijah kaţejo spremembe, saj so ti pri delu bolj fleksibilni in večkrat menjajo sluţbo in 

za isto podjetje delajo krajši čas. Sicer je zaposlitev za nedoločen čas še vedno najbolj pogosta 

oblika delovne pogodbe. Med slovenskimi managerji je opaziti tako kolektivistične kot tudi 

individualistične vzorce vedenja. Način odločanja je namreč kolektivističen, sicer se vedejo 

bolj individualistično, vsak torej poskrbi zase, zato s tega vidika lahko sklepamo o prisotnosti 

negativnega individualizma (Rek, 2009).  

Publikacija Doing Business in Slovenia se sicer osredotoča na formalne vidike poslovanja, 

recimo davke ali dovoljenja, vendar na koncu tudi na kratko strne poslovne navade v 

Sloveniji, kjer recimo zapišejo, da se tuja podjetja lahko zanesejo na dobro organizirano 

mreţo lokalnih agentov, svetovalcev in pravnikov, ki so pripravljeni na sodelovanje z njimi 

(Milenkovič 2007, str. 99). Z vidika poslovnega bontona je za pozdrav običajen stisk roke 

takoj na začetku in po koncu sestanka. Rokujemo se z vsemi prisotnimi, običajno se najprej 

rokuje z ţenskami (CEDA 2005). Prav tako naj se med pogovorom ohrani s tik z očmi, saj s 

tem kaţemo, da sledimo pogovoru. Na začetku sestanka se izmenja tudi poslovne vizitke. Na 

sestankih se nosi poslovne obleke, ţenskam se priporočajo modna, vendar nevpadljiva 

oblačila. Sestanki so vedno dogovorjeni vnaprej, ceni se točnost. Vzpostavljanje začetnega 

stika lahko vzame čas. Sam način poslovanja po mnenju CEDA (ibid.) velja za neformalnega, 

druţenje in gostoljubnost sta pomembna za ohranjanje dobrih odnosov in poslovne odločitve 

se prav lahko sklenejo izven pisarne, v notranje kroge pa se je teţko prebiti, kot piše Mole 

(2003, str. 181).  
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 Za sprejemljiva poslovna darila veljajo pisarniški pripomočki ali izbrana vina. Prav tako so 

sestanki neformalni in se osredotočajo na zbiranje informacij, zato naj se ne pričakuje 

dnevnega reda. V nasprotju s tem je naslavljanje kolegov formalno, običajno po priimku, in v 

navadi je, da se uporablja nazive, recimo »profesor«. Med vodilnimi in zaposlenimi se 

ohranja spoštljiva distanca. Odločitve sprejema višje vodstvo, skupine pooblaščencev so 

omejene, zato se je za vse večje odločitve se je potrebno pogovoriti z vodilnimi. Previdni so 

pri izraţanju misli, skriti za vljudnostjo (Mole 2009, str. 181), običajno pa svoj stil prilagodijo 

tistemu, s katerim komunicirajo oziroma v tem oziru poslujejo (Kwintessential, b). 

4.2 Kitajska  

Kot na ostalih območjih Azije tudi znotraj Kitajske vlada kulturna pestrost. Raznolika 

geografska območja pogojujejo razlike v jeziku in verovanju. Pojavljajo se velike razlike med 

regijami. Za vzhodno obalo so značilna hitro rastoča milijonska mesta, česar ne moremo 

primerjati z jugom ali notranjostjo drţave. Celotno Kitajsko pa je, tako pri vsakdanjih 

opravilih kot v poslovnem svetu, močno zaznamovala več kot tisočletje in pol trajajoča 

tradicija konfucianizma, ki zapoveduje dosledno upoštevanje hierarhije, etike in tradicije in je 

skupaj z nauki daoizma ter budizma (Zdruţenje manager) kitajski civilizaciji vtisnil 

neponovljiv pečat. Tradicijo tako razumemo kot soţitje različnih ţivljenjskih nazorov, ki so se 

izoblikovali v preteklosti, in na Kitajskem igra pomembno vlogo. Posebej konfucianizem in 

daoizem lahko pojmujemo kot dve nasprotujoči si miselnosti, ki šele skupaj oblikujeta osnovo 

kitajskega svetovno-nazorskega pogleda (Golubovič 2003, str. 11,12). Poleg tega mora vsak 

poslovneţ poznati pomen socialnih mreţ (guanxi), dostojanstva (mianzi) in premišljenega 

vedenja (keqi), ki izvirajo prav iz konfucijanskih naukov. Posebej na pomen socialnih mreţ in 

varovanje obraza opozarjajo tudi v raznih priročnikih in kulturnih vodnikih po Kitajski bodisi 

v knjiţni obliki ali dostopnih na spletu (prim. npr. Flower 2011; Kwintessential a; 

Communicaid Ltd.). 

Politično ideologijo Kitajske lahko opišemo kot komunizem, s katerim se mešata 

marksistično-leninistična in maoistična ideologija (Sebenius in Qian 2008, str. 6), politični 

okvir pa ureja ustava, sprejeta leta 1982. Najvišji drţavni organ je nacionalni ljudski kongres. 

Delegati se iz vsake regije volijo vsakih pet let in kongres tudi voli predsednika drţave. Volijo 

tudi drţavni svet. Vse vladne funkcije nadzira Komunistična partija Kitajske (Moran in drugi 

2007, str. 412), edina vladajoča politična stranka v drţavi. Predvsem na področju odnosov s 

tujino so pomembne vodilne male skupine, ki predstavljajo medagencijska koordinacijska 
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telesa, ustanovljena za ključna področja (ekonomija, nacionalna varnost ipd.) (Lerais in drugi 

2006, str. 11). Z vidika ekonomije se je Kitajska znašla pred nalogo prestrukturiranja drţavnih 

podjetij, ustanovljenih v šestdesetih letih, saj je od reorganizacije odvisna prihodnost 

ekonomije. Njihov cilj je, da bi imela drţava več nadzora nad ekonomijo, kjer so 

pomembnejše politične kot pa managerske sposobnosti. V tej politični kulturi so kitajske 

banke dodatek vlade in predstavljajo zapleteno mreţo birokracije, ki bolj podpira drţavna 

podjetja. Slednjih pa je tudi bistveno več od privatnih (ibid). Sebenius in Qian (2008, str. 6–9) 

ekonomijo Kitajske opišeta kot centralno vodeno gospodarstvo s socialistično trţno 

ekonomijo. Gospodarska reforma iz konca sedemdesetih je plansko gospodarstvo zamenjala s 

trţnim, kar je postavilo osnovo za veliko bolj fleksibilno poslovno okolje. Avtorja opozarjata 

tudi na dejstvo, da Kitajska podjetja delujejo v okviru številnih lokalnih, provincialnih in 

centralnih drţavnih organov. Zaradi strogo začrtanih meja med njimi in medsebojne 

tekmovalnosti ter vladne protekcije prihaja do različnih interpretacij pravil in uredb in 

podjetja, ki sodelujejo preko teh meja, se lahko kaj kmalu znajdejo v teţavah. Zaradi te 

kompleksne strukture je na Kitajskem veliko interesnih skupin v ozadju, ki pa imajo na proces 

določanja odločilen vpliv. Tujci se pogosto pritoţujejo, da vlada birokracijo vpeljuje v 

poslovno odločanje, kar zavlačuje pogajanja. Večplastna uprava ima vpliv tudi na strukturo 

pogajanj. S tega vidika se ne pogaja samo s kitajsko delegacijo, temveč s vsemi interesnimi 

skupinami v ozadju, zato tisti, ki resnično odločajo, običajno sploh niso prisotni na 

pogajanjih. Deloma je to povezano z ohranjanjem dostojanstva, deloma pa s tem, da Kitajci 

pogajanja razumejo kot uporabno veščino, s katero se glavni odločevalci ne ukvarjajo. Zaradi 

večplastnosti si izdane uredbe in administrativni ukrepi pogosto nasprotujejo. Zakoni se 

pogosto spreminjajo in še dodatno ovirajo sklepanje pogodb, zaradi česar se Kitajci bolj 

zanašajo na moralo, odkritost in zaupanje. Ugled, kredibilnost in moralnost pomenijo 

garancijo in varnost. V drugi polovici dvajsetega stoletja je Kitajska druţba doţivela velike 

spremembe: po zmagi komunistične partije najprej tranzicija v socializem, kulturna revolucija 

v šestdesetih, potem gospodarska reforma leta 1978, ki je odprla drţavo in uvedla trţno 

ekonomijo ter prinesla trideset let hitrega gospodarskega razvoja in izpostavljenosti zahodnim 

poslovnim praksam (Ardichvili in drugi 2011, str. 419). Kot lahko izvemo na spletni strani 

veleposlaništva Slovenije v Pekingu, Kitajska danes postaja vse pomembnejša gospodarska 

sila. Po bruto domačem proizvodu je na četrtem mestu, takoj za ZDA, Japonsko in Nemčijo, 

po trgovinski menjavi pa je tretja največja drţava na svetu. Poleg ZDA je Kitajska največja 

prejemnica tujih naloţb. Vlada poleg privabljanja investicij usmerjenih v raziskave in razvoj, 
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v visoke tehnologije in napredno proizvodnjo ter v panoge, ki so okolju prijazne in varčne z 

energijo, spodbuja tudi vlaganja v storitveni sektor in nadgradnjo ter posodabljanje 

tradicionalnih industrij. Industrija in gradbeništvo ustvarita pribliţno polovico BDP. Kitajska 

je zaradi poceni delovne sile eden najprivlačnejših ciljev za lokacijo proizvodnih obratov, 

čeprav se je cena delovne sile precej povišala po letu 2008. Več kot polovico kitajskega 

izvoza ustvarijo podjetja s tujim kapitalom. Storitveni sektor zaradi javnih monopolov in 

strogih predpisov ni dobro razvit in v zadnjih 15 letih predstavlja le tretjino BDP (Šrajner 

2011). Po pisanju na Economywatch (2010) je imela Kitajska leta 2010 le 4,1% stopnjo 

brezposelnosti, a so med ljudmi še vedno velike razlike v prihodkih. Fukuyama o 

gospodarskem uspehu in specifičnosti modela Kitajske piše takole:  

»Kitajski sistem je zdaj deležen vsesplošnega občudovanja, in to ne le zaradi svojih gospodarskih 

uspehov, temveč tudi zaradi sposobnosti hitrega sprejemanja pomembnih, zapletenih odločitev, zlasti 

če ta proces primerjamo z mučno politično ohromelostjo, ki je zadnja leta prizadela ZDA in Evropo. 

Tako so po zadnji finančni krizi Kitajci sami začeli ponujati »kitajski model« kot alternativo liberalni 

demokraciji. A malo verjetno je, da bo zunaj Vzhodne Azije kitajski model obveljal za resno drugo 

možnost. Za začetek je kulturno specifičen: kitajska vlada je vzpostavljena na starodavnih temeljev 

meritokratskega novačenja, sprejemnih izpitov v državni upravi, močnega poudarjanja izobraževanja 

in spoštovanja tehnokratske avtoritete.« (Fukuyama 2012, str. 33). 

Pillath (2005, str. 13–24) podobno kot Sebenius in Qian opozarja na velike medregionalne 

razlike v drţavi; na severovzhodu drţave prevladuje drţavna industrija, jug obalnih regij pa 

predstavlja center kapitalizma. Trg je izredno fragmentiran zaradi regionalne vladne zaščite. 

Regije se močno razlikujejo tako z ekonomskega vidika, recimo v prihodku, socialni varnosti, 

kakor tudi z vidika tradicije na podeţelju, ki je komunistične reforme niso v celoti 

preoblikovale. Urbani deli pa so bili bolj izpostavljeni socialističnemu modernizacijskemu 

programu in kulturni revoluciji. Dualizem med podeţeljem in urbanim okoljem se kaţe tudi v 

odnosu do priseljencev s podeţelja, ki jih v mestih sprejemajo kot drugorazredne drţavljane. 

Kljub temu da mesta dajejo videz konzumerizma, so v resnici številna izmed njih še vedno 

pod močnim vplivom socializma, iz česar nastane nenavadna mešanica tradicionalnih 

odnosov in dejanskih ekonomskih interesov. Obenem je tudi podeţelje priča večplastnim 

modernizacijskim procesom, rezultat katerih so pogosto hibridi različnih kulturnih sestavin. 

Lokalnost je pomemben aspekt kitajske kulture, s katerim so tesno povezana omreţja.  

Pogosta ovira pri poslovanju je birokracija, kjer velja pravilo vladavine človeka in ne prava. 

Kljub številnim novim zakonom v pravu ostajajo nejasnosti, omreţja in zveze pa marsikdaj 
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igrajo osrednjo vlogo (Moran in drugi 2007, str. 413–415). Kljub temu da se je drţava 

formalno se preoblikovala v trţno gospodarstvo in uvedla številne reforme, se še vedno 

deklarira za socialistično drţavo – ideologija je vedno in povsod prisotna (Pillath 2008, str. 5–

11). Vlada se bo na področju ekonomije morala soočiti z zmanjšanjem visokih stopenj 

domačega varčevanja, zagotavljanjem delovnih mest za številne migrante in novince na trgu 

dela, zmanjšanjem korupcije in drugega gospodarskega kriminala ter z varovanjem okolja in 

preprečevanjem druţbenih razdorov (CIA – The World Factbook). 

4.2.1 Temeljni pojmi nacionalne kulture 

Konfucianizem torej predstavlja temelj socialne in politične etike, drţavne doktrine in sistema 

vrednot (Rošker 2005, str. 56). Je optimistična doktrina, ki uči, da so vsi ljudje po naravi 

dobri, a ne podpira ideje napredka, saj uči, da je rešitve treba iskati v preteklosti in si ne 

izmišljati novih modelov, kar potrjuje pomen starih navad in običajev, skratka tradicije 

(Moise 1994, str. 12). Najpomembnejša načela konfucianizma lahko strnemo v šest točk, o 

katerih bo kasneje v drugačnem kontekstu še govora: moralna vzgoja, medsebojni odnosi, 

pomen druţine, spoštovanje hierarhije, iskanje harmonije ter koncept obraza (Pungartnik 

2003, str. 12–24). Daoizem ima dve veji: filozofsko in religiozno in je drugi najpomembnejši 

nauk kitajske kulture. Njegovi nauki v marsičem nasprotujejo konfucianizmu, recimo v tem, 

da se odvrača od druţbe k naravi, kjer išče izpopolnitev (Lamut 1991, str. 255). »Dao« sicer 

pomeni pot oziroma osnovni princip narave, na osnovi katerega se odvijajo vse spremembe 

naravnega sveta in po katerem naj bi se odvijala vsa dogajanja. »Dao« je nevidna in 

vsepovsod prisotna, večna in vseobsegajoča manifestacija narave. Preko daiozma in nauka o 

karmi je v širše kroge na Kitajskem prodrl tudi budizem.  

Guanxi, mianzi in keqi so koncepti, ki močno vplivajo na kitajsko poslovno kulturo, saj se 

odraţajo tako v vedenju kot tudi v načinu razmišljanja in še po dolgoročnem sodelovanju s 

poslovnimi partnerji jih je teţko v celoti doumeti. Guanxi je kitajski izraz za omreţja in 

povezave, ki bi ga z drugo besedo lahko poimenovali socialni kapital. Gre za kompleksno 

mreţo odnosov, ki je dolga stoletja pomenila edini način uspešnega spopadanja z vsakdanjimi 

nalogami. Ta omreţja razmerja temeljijo na zaupanju in spoštovanju, dveh osnovnih 

konceptih kitajske kulture. Izoblikujejo se iz posameznikov, ki imajo nekaj skupnega, so 

recimo iz iste univerze, dela mesta, delajo v isti panogi ipd. Odnosi v omreţjih prinašajo vrsto 

pričakovanj in obveznosti udeleţenca. Vzpostavitev takih omreţij je običajno dolgotrajno in 

predstavlja dobršno oviro za poslovanje na Kitajskem, vendar so omreţja v poslovnem svetu 
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še posebej pomembna, saj so edini način, kako minimalizirati vse teţave in frustracije, na 

katere naletimo. Mianzi se nanaša na obraz in s tem na dostojanstvo osebe. Od posameznika 

se v tem kontekstu pričakuje vedenje, primerno njegovemu statusu. Ohranjanje dostojanstva 

obeh pogajalskih strani je nujno, saj sicer lahko pride do propadlega posla. Če ranimo 

dostojanstvo ene osebe, ranimo celotno skupino, kateri pripada, zato ne smemo na pogajanjih 

nikogar posebej izpostavljati in vedno nagovarjamo celotno skupino. Še en pomemben 

koncept je keqi. Beseda je sestavljena iz dveh besed: »ke«, ki pomeni gost, in »qi«, ki pomeni 

vedenje. Skupaj pomenita premišljeno, uglajeno vedenje, ki je značilno tudi za vsakdanjo 

komunikacijo, ne le poslovno okolje, kaţe pa se kot poniţnost in skromnost (Communicaid 

Group Ltd. 2009).  

Odnose v druţbi ureja konfucijanski nauk, ki uči, da druţba temelji na vrsti neenakih 

razmerij: med starši in otroci, starejšimi in mlajšimi, moţen in ţeno ipd., kar je opazno tudi v 

poslovnem okolju. Hierarhija in status sta tako pomembna na vsakem koraku, zato naj bi tudi 

tuja podjetja na pogajanja pošiljala zaposlene z višjim statusom (Herman Miller 2010), kar se 

sklada z ugotovitvijo Morana in sodelavcev (2007, str. 415), da v tako hierarhično urejeni 

druţbi, zahodnjaški »empowerment« teţko najde svoje mesto. Osnovna celica druţbe je 

razširjena druţina, na kar nakazujejo tudi poimenovanja za vsako sleherno povezavo med 

sorodniki, ki obstajajo v jeziku (Herman Miller, 2010). Moran in sodelavci (2007, str. 416) 

nadalje pišejo o vrednotah, ki urejajo tudi poslovno ţivljenje. Te so predvsem spoštovanje, 

zvestoba, delavnost, potrpeţljivost, sodelovanje pri druţbenih obredih in ritualih, reciprociteta 

uslug in daril in prijaznost. Skupina je pomembnejša od posameznika, zato se vse odločitve 

sprejemajo skupinsko in kitajske pogajalske strani recimo ne smemo siliti k hitrim 

odločitvam, temveč jim dati moţnost, da se posvetujejo. Kot ţe rečeno, so omreţja izredno 

pomembna tudi v poslovnem okolju podjetja, ki ga lahko dojemamo kot neke vrste druţino, 

kjer je direktor patriarh podjetja. Zaposleni pričakujejo in spoštujejo močnega vodjo in jasno 

strukturo podjetja. Vedeti morajo, za kaj je kdo zadolţen in odgovoren. Za velike odločitve je 

odgovoren šef, ne delavci. Z leti zaposleni pridobivajo na ugledu, senioriteta igra pomembno 

vlogo v vsakem podjetju. Poleg teh vrednot Kitajci veliko dajo na zaupanje in prijateljske 

stike in vzpostavljanje razmerij je dolgotrajno, a ko se izoblikujejo, so trajna. Tako je v 

poslovnem okolju vzpostavljanje pristnega stika in prijateljskega odnosa pomembnejše od 

samega podpisa pogodbe, s čimer tudi zagotovimo dolgoročno poslovanje. Poleg omreţij je, 

kot ţe rečeno posebej pomemben, čeprav teţko razumljiv, koncept dostojanstva, kjer sta videz 

in pridobivanje točk v očeh drugih vaţnejša od vsebine ali dobrega poslovnega dogovora. A 
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prijateljsko ozračje, zaupanje in koncept vzajemnosti pogosto lahko uporabijo tudi za 

pritiskanje na nasprotno pogajalsko stran. Prav tako podpis pogodbe še ne pomeni doseţenega 

cilja, saj nič ni dokončno, dokler ni dejansko narejeno (Moran in drugi 2007, str. 418).  

Kitajci razmišljajo v okviru svojih vlog in nazivov, kar jim predstavlja oporno točko za 

naloge, ki jih izvajajo. Tako vsaka vloga pomeni določena pričakovanja, od vodij se recimo 

pričakuje odločenost, mirnost, moč, inteligenco, dostojanstvo in zadrţanost. Samoizraţanje je 

vrednota, saj radi opravljajo dela, ki jih izpolnjujejo kot osebe, pa čeprav so zanje manj 

plačani, vendar ne marajo prevzemati odgovornosti za odločitev in so nekreativni. Posebej 

lokalno poslovno okolje je pogosto teţko razumljivo, kar lahko vodi do napačnih sklepov. 

Značilno za Kitajce je tudi, da si ne vzamejo časa za razvoj boljših ali kakovostnejših 

izdelkov. Tuji managerji in investitorji pa so zaskrbljeni predvsem zaradi kršitev človekovih 

pravic, korupcije in nezadostne zaščite avtorskih in intelektualnih pravic (Moran in drugi 

2007, str. 415–417). Na spletni strani zdruţenja Menedţer v kulturnem vodniku po Kitajski 

izvemo, da se delavnik na Kitajskem razteza šest, ponekod tudi sedem dni na teden, od osme 

ure zjutraj do šeste ure zvečer. Dopusta ali odsotnosti zaradi bolezni kitajski usluţbenci 

skorajda ne poznajo. Ob tem se jim s svojim delom nikamor ne mudi - časa je namreč vedno 

dovolj. To pa zna biti za strogo tempiranega evropskega poslovneţa nekoliko moteče 

(Zdruţenje manager). 

Uradni jezik je mandarinščina, ki je osnovana na pekinškem dialektu. Na jugu in v Hon 

Kongu govorijo kantonsko kitajščino. Malo ljudi dejansko govori angleško, čeprav mlajše 

generacije vedno bolj. Vedno pa bodo cenili, če poslovni partnerji obvladajo vsaj nekaj 

osnovnih besed. Pogosto je pri poslovnih pogovornih potrebna prisotnost tolmača 

(Intenational Business Etiquette and Manners for Global Travellers).  

4.2.2 Poslovna kultura in poslovni bonton 

Kitajci veljajo za zahtevne pogajalce, vendar imajo dober ugled in so spoštovanja vredni. V 

zvezi s pogajalskim slogom lahko izpostavimo nekatere tudi ţe poznane lastnosti: poudarek je 

na zaupanju in povezavah, običajno drţijo besedo, stremijo za čim več ugodnostmi, radi imajo 

tuje predstavnike, ki so specializirani za njihovo deţelo, občutljivi so na komentarje o drţavi, 

njihovi politiki ipd. Kot ţe večkrat rečeno, je ohranjanje dostojanstva zelo pomemben 

koncept, zato pogajanja pogosto potekajo preko posrednika. Sestanki se začnejo s 

pomenkovanjem in pogostitvijo, kjer se čaka na pravo priloţnost za začetek pogovora o 

poslih. Med pomenkovanjem ţelijo Kitajci nasprotno stran nekoliko spoznati, zato dokaj 
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osebna vprašanja o druţini ali celo plači niso izključena in so del procesa spoznavanja (Moran 

in drugi 2007, str. 421). Glede na poloţaj udeleţenih se udeleţenci tudi posedejo za mizo. 

Tudi pri organizaciji pogostitev velja načelo vzajemnosti, se pravi, če so Kitajci organizirali 

banket za tujo delegacijo, na bi ga organizirali tudi v čast njihovi. Poslovna darila so pogosta, 

posebej če smo povabljeni na večerjo na dom, le pri njihovi izbiri moramo biti še posebej 

pozorni zaradi simbolike predmetov, barv, števil ipd. Najbolj običajni darili sta šopek ali 

pisalo. Izogibati pa se je treba uram, beli barvi ali številu štiri, saj se to povezuje s smrtjo. 

Darila so običajno zavita v redeč papir in ne sme se jih odviti takoj (Communicaid Group 

Ltd., 2009), temveč ko odidemo. Med obiskom goste lahko povabijo na večerjo v restavracijo, 

kamor naj ti prispejo točno. Točnost sicer velja tudi za sestanke, saj je zamujanje ţalitev. Med 

obedom se ne pije alkoholnih pijač, dokler se ne nazdravi častnemu gostu. Čas odhoda nakaţe 

gost, običajno pa je, da se odide kmalu po koncu večerje (Moran in drugi 2007, str. 419–421). 

Prav tako se posla ne meša z druţenjem. V delovnem okolju se je treba drţati določenih 

formalnosti, saj tradicionalno veliko poudarka dajo na poslovni bonton, zato se tudi od tujcev 

pričakuje spoštovanje kitajskih navad in značaja, zadrţanost, dostojanstvo, potrpljenje in 

vztrajnost (ibid.). Pogajanja so dolgotrajna in tujcem se marsikdaj zdi, da jih Kitajci zanalašč 

zavlačujejo. Delegacije vodijo najvišji po rangu, do katerih se pričakuje ustrezna mera 

spoštovanja.  

Z vidika komunikacije velja omeniti, da Kitajci ne marajo dotikanja. Sicer v uvodni pozdrav 

lahko ponudijo roko, vendar je rokovanje pri njih le beţno z rahlim stiskom rok. Prisotne se 

naziva s priimki in drugimi nazivi, kot je gospod ipd., s čimer ohranimo formalnost in 

izkaţemo spoštovanje sogovornikom (ibid.). Najprej se predstavi najstarejšega oz. najvišjega 

po statusu prisotnega. Različni viri, med drugim tudi pri Communicaid Group Ltd. (2009), 

opozarjajo na pomembnost poslovnih vizitk, saj je brez nje poslovneţ na Kitajskem kot brez 

identitete, in njihova izmenjava je pravi obred. Z izmenjavo vizitk pa naj se začne vsak 

sestanek ali srečanje. Vizitke naj bodo dvojezične, vedno se jo poda ali sprejme z obema 

rokama in pazljivo prebere, nato jo spravimo v poseben etui in nikakor ne v zadnji ţep. Prav 

tako je za Kitajce značilno, da niso neposredni. Na vprašanje nikoli ne odgovorijo z »ne«, 

ampak se temu izmikajo z odgovori, kot je »mogoče«, ali pa z navajanjem teţav, kar sodi v 

kontekst ohranjanja dostojanstva. Svojega mnenja ne izraţajo radi javno, zato se je pametno 

naučiti, kako vodilne dobiti na samem, da lahko izvemo resnico ali njihov pogled na recimo 

potek pogajanj. Prav tako njihovo kimanje in pritrjevanje ne pomeni, da se strinjajo s 

sogovornikom, temveč le da poslušajo (ibid.). Zelo trudijo, da se ne bi zamerili poslovnim 
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partnerjem. Na vsako naročilo, prošnjo ali zahtevo, ki jo prejmejo prek elektronske pošte ali 

telefona, odgovorijo z »da, seveda«. A o obljubljenem ni nato ne duha ne sluha. Šele po 

vztrajnem in dolgotrajnem ponavljanju je zahteva končno izvršena (Zdruţenje manager). 

Poslovanje v velikih mestih in njihovi okolici se sicer razlikuje od poslovanja na podeţelju. V 

izrazito urbanem okolju veljajo stroga pravila oblačenja. Za moške je obvezna konservativna 

obleka, srajca in kravata nevpadljivih barv, ţenskam pa je zapovedan konservativen kostim v 

rjavi ali beţ barvi, bluza pa mora imeti visok ovratnik (ibid.). Prav tako naj se izogibajo 

visokim petam in bluzam s kratkimi rokavi. Poslovno obleko se nosi tako na sestankih kot na 

kosilih in večerjah (Intenational Business Etiquette and Manners for Global Travellers). Pri 

Zdruţenju manager opozarjajo še na razlike med urbano in ruralno Kitajsko, ki se kaţe tudi 

pri uveljavljanju ţensk v poslovnem svetu. Zlasti na vzhodni obali ţenske ţe zasedajo višje 

poloţaje, medtem ko na podeţelju še zdaleč ni tako.  

5 METODOLOGIJA IN METODE RAZISKAVE 

V druţboslovnem raziskovanju sta se izoblikovala dva različna pogleda na svet ter na to, kaj 

je za raziskovanje relevantno. V okviru tega običajno govorimo o dveh paradigmah oziroma 

metodologijah, in sicer o kvantitativni in kvalitativni, ki se razlikujeta glede na vrsto podatkov 

ter načinu zbiranja in analize le-teh. Prva je uveljavila prepričanje, da se lahko druţbo 

raziskuje kakor naravne pojave. Izvira iz naravoslovnih znanosti in običajno je njen cilj 

ugotavljanje vzročno-posledičnih razmerij oziroma identificiranje splošnih vzorcev in 

odnosov. Tipična tehnika zbiranja podatkov, uporabljena v okviru te metodologije, je 

vprašalnik zaprtega tipa, saj je v raziskavo ponavadi vključeno večje število respondentov. 

Pridobljene podatke pa se analizira s pomočjo statističnih metod, zaradi česar velja za 

objektivno metodologijo nasproti kvalitativni, ki je bolj subjektivna, saj je tako pri zbiranju 

kot pri analizi podatkov zelo pomemben poloţaj raziskovalca. Njegova prisotnost namreč 

lahko vpliva na pridobljene podatke, prav tako so tudi rezultati raziskave odvisni od njegove 

interpretacije. Kvalitativno metodologijo uporabimo, ko raziskujemo stvari, ki jih ne moremo 

neposredno meriti ali opazovati. Uporabimo jo predvsem za raziskovanje odnosov, občutkov 

in mišljenja respondentov, z njo pridobimo vpogled v anketiranca (Ragin 2007). Značilno za 

to metodologijo je osredotočanje na manjše število primerov, pogosto samo na enega, pri 

čemer nas zanima tako celovitost opazovanega fenomena kot tudi njegove podrobnosti. Vir 

podatkov kvalitativne metodologije je naravno okolje, raziskovanje je idiosinkratično; išče se 
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torej unikatnost vsakega raziskovanega primera. Glavna prednost kvalitativne raziskave je, da 

je z njo mogoče pridobiti vpogled v nezavestno respondentov (Manoilov 2010, str. 11), česar 

ne moremo doseči s kvantitativnimi merskimi instrumenti, kjer so moţni odgovori podani 

vnaprej. Običajne kvalitativne metode so recimo terensko raziskovanje, analiza sekundarnih 

virov, dephi metoda, fuzzy set in kvalitativni intervjuji. Slednjo metodo zbiranja podatkov 

bomo uporabili pri naši raziskavi, ki bo kvalitativne narave, saj se bomo ukvarjali z osebnimi 

izkušnjami slovenskih podjetnikov. Osnovno gradivo kvalitativne raziskave sestavljajo 

besedni opisi ali pripovedi (Mesec 1995, str. 19), osnovna enota analize pa so pojmi, ki se 

zdruţujejo v kategorije. Kljub temu da gre za diametralno nasprotna pristopa k raziskovanju, 

okrog katerih so se ţe lomila kopja, lahko z namenom, da pridobimo celovitejši vpogled v 

preučevani problem, za dosego istega cilja uporabimo obe metodologiji, kar imenujemo 

triangulacija (Manoilov 2010, str. 20). 

Kot rečeno, se bomo ukvarjali s konkretnimi izkušnjami slovenskih podjetnikov, ki poslovno 

sodelujejo s Kitajsko. Zato je pomemben pogled v globino, saj se kulturne podlage, ki vodi 

naše delovanje, običajno ne zavedamo. Poleg tega se bomo osredotočali na osebe v podjetju, 

ki so tako ali drugače v stiku s tujimi poslovnimi partnerji ali zaposlenimi Kitajci v podjetju in 

so torej neposredno vpletene v medkulturno komunikacijo. Zato smo se določili, da bomo 

podatke zbirali s polstukturiranim intervjujem, kjer so vodilna vprašanja določena vnaprej, 

vendar tovrstni intervju za razliko od ankete raziskovalcu pušča več manevrskega prostora, 

prilagajanje toku pogovora in postavljanje podvprašanj, sogovornika pa ne omejuje v 

izraţanju, saj odgovori niso vnaprej strukturirani. Vprašanja bodo spraševala po lastnih 

občutkih sogovornikov ob srečevanju s tujimi poslovnimi partnerji in zaposlenimi, morebitnih 

teţavah ter uporabljenih rešitvah, pa tudi po opaţenih konkretnih kulturnih razlikah med 

Slovenijo in Kitajsko. Prav zato moramo pridobiti vpogled v posameznika, kar lahko storimo 

prav z intervjujem. Ta metoda namreč omogoča, da se posvetimo vsakemu posamezniku 

posebej. V našem primeru gre za zaposlene v slovenskih podjetjih na različnih poloţajih, ki so 

dejansko v neposrednem stiku s tujino ali tam celo ţivijo in delajo, torej so udeleţeni v 

komunikacijskih procesih s kitajskimi poslovnimi parterji in zaposlenimi, zato gre za njihove 

lastne poglede in izkušnje. Intervju omogoča vpogled v dogodke, ravnanje, interakcijo, 

medsebojne odnose in delovanje organizacije (Babbie 2007, str. 286), v našem primeru 

vpogled v mnenja posameznih poslovneţev, ki sicer komunikacijo krojijo skupaj s podjetjem 

in v skladu z njeno organizacijsko kulturo, vendar v so v osnovi sami odgovorni za stike s 

tujimi partnerji. Globinski intervju se je torej za namen raziskave izkazal za najboljšo metodo, 
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saj je na ta način mogoče pridobiti vpogled v občutke, mnenja in prepričanja intervjuvanca, ki 

so v tem pogledu predvsem produkt kulture, kar je fokus raziskave. Namen je bil spoznati 

dejanske izkušnje sogovornikov, prepoznati kulturne razlike med Slovenijo in Kitajsko, kakor 

se kaţejo v poslovnem okolju, njihov vpliv na poslovanje ter opisati uporabljene in predlagati 

izboljšane načine za upravljanje z njimi v praksi.  

Omejitve v naši raziskavi so obenem tudi etična vprašanja, ki se tikajo tako sogovornikov kot 

tudi celotnega podjetja, iz katerih ti prihajajo. Predvsem gre za osebne podatke in podatke o 

podjetju ter pripravljenost podjetja oziroma zaposlenih na sodelovanje. S tega vidika je bilo 

sodelovanje pri raziskavi popolnoma prostovoljno, prav tako so bili vsi sogovorniki o 

metodah in vsebini naloge ter vprašalnika obveščeni ob prvem kontaktu. V skladu z varstvom 

podatkov smo podjetjem in intervjuvancem zagotovili anonimnost. Sam kraj, čas in način 

izvedbe intervjujev sta se določila v skladu z moţnostmi in ţeljami intervjuvancev.  

5.1 Vzorec 

Pri iskanju sogovornikov smo uporabili princip sneţne kepe, se pravi, da smo vsakega 

pridobljenega respondenta povprašali po morebitnih nadaljnjih sodelujočih ali namigih, na 

koga bi se lahko obrnili. V raziskavo je bilo nazadnje zajetih devet slovenskih poslovneţev, ki 

so v stiku s kitajskimi partnerji in/ali zaposlenimi ter so bili pripravljeni na sodelovanje, 

prihajajo pa iz šestih različnih podjetij in se razlikujejo glede na poloţaj v podjetju, naloge in 

izkušnje v mednarodnem okolju. Prav tako se podjetja med seboj razlikujejo glede na vrsto 

poslovnega sodelovanja s Kitajsko. S tega vidika tri podjetja v tej deţeli nastopajo predvsem 

kot prodajalci in delodajalci pa tudi kupci, saj so locirana na Kitajskem. Dve podjetji na 

Kitajskem nabavljata blago in sta v tej drţavi prisotni predvsem kot kupca. Zadnje podjetje pa 

se ukvarja s transportom in logistiko, kar zajema tudi uvoz blaga iz Kitajske.  

Kot rečeno, je bilo v vzorec zajetih devet oseb, od tega štiri ţenske in pet moških z različnimi 

funkcijami in zadolţitvami. Med sogovorniki so tako bil en generalni direktor, dva managing 

direktorja, tehnični direktor, direktor komerciale, tehnolog ter trije zaposleni, ki delajo v 

nabavnem oziroma uvoznem oddelku. Glede na čas, kolikor s Kitajsko sodelujejo v okviru 

danih podjetij, jih lahko v grobem uvrstimo v tri skupine: več kot deset let, do deset let, in do 

pet let. Prav tako imajo nekateri izkušnje še z drugimi mednarodnimi okolji ter predhodnimi 

neposlovnimi stiki s Kitajsko, vendar podrobneje v naslednjih poglavjih kasneje.  
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5.2 Raziskovalni vprašalnik, zbiranje podatkov in analiza 

Podatke smo zbirali s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, lastnost katerih je, da sledijo 

vnaprej sestavljenim vodilnim vprašanjem, vendar dopušča podvprašanja, ki se prilagajajo 

toku pogovora. V pričujoči raziskavi smo se odločili, da bomo za osnovo lastnega vprašalnika 

uporabili ţe obstoječi in s tem tudi preverjeni vprašalnik, ki je bil izoblikovan v okviru 

projekta Dioscuri – Razširitev na vzhod, razširitev na zahod: Kulturna srečanja v evropskem 

gospodarstvu in družbi po vstopu v EU, ki smo ga ţe predstavili v prvem delu naloge. 

Vprašalnik je torej profesionalno sestavljen in ţe preverjen, tako da smo z njim dobili 

veljavne podatke. Vprašalnik smo glede na vsebino lastne raziskave nekoliko prilagodili, da je 

ustrezal izbrani tematiki. V okviru projekta Dioscuri so bila obravnavana tri področja: 

ekonomska kultura, organizacijska klima ter prenos znanja in kompetenc. Za našo raziskavo 

smo pri izoblikovanju vprašanj za polstrukturirani intervju uporabili vprašalnik, ki so ga 

uporabili raziskovalci za prvo področje – za ekonomsko kulturo. Izvirni vprašalnik
4
 je v 

angleščini in obsega 22 vprašanj, ki so razdeljena v sedem sklopov. Za lastne potrebe smo ga 

najprej prevedli v slovenščino, nato pa vprašanja prilagodili, da so se skladala z našim 

raziskovalnim vprašanjem ter izkušnjami oz. funkcijo sogovornikov. Izvirni vprašalnik je bil 

namreč namenjen managerjem, naša ciljna skupina pa so bili slovenski poslovneţi, ki so 

kakorkoli v rednem poslovnem stiku s Kitajsko, zato smo nekatera vprašanja izpustili, nekaj 

novih pa dodali. Večino vprašanj smo ohranili nespremenjenih, nekatera pa smo le nekoliko 

prilagodili. Prvo vprašanje iz četrtega sklopa smo spremenili tako, da nismo ponujali moţnih 

odgovorov za primerjavo Kitajske z drugimi drţavami, saj se nam je zdelo, da bo to 

sodelujoče v raziskavi nekoliko omejilo, nismo namreč mogli predvideti, katere drţave 

poznajo z vidika organizacije in managerskih kompetenc, zato smo ţeleli pustiti odprt 

odgovor. Ostala vprašanja smo spremenili le toliko, da sprašujejo po Kitajski in ne Sloveniji. 

Izpustili smo vprašanja, ki so neposredno nagovarjala predvsem managerje, saj smo 

predvidevali, da bomo za sogovornike pridobili tudi ljudi, ki niso na teh poloţajih. Zato smo 

izpustili vsa vprašanja šestega sklopa razen zadnjega, šesto vprašanje tretjega sklopa ter tretje 

iz petega. Slednje smo sicer deloma vključili v vprašanje o jeziku komunikacije. Nekatera 

vprašanja smo dodali sami, in sicer vsa vprašanja v zadnjem sklopu, saj izvirni vprašalnik ni 

neposredno spraševal po soočanju s kulturnimi razlikami, kar predstavlja pomemben del naše 

raziskave. Dodali smo še vprašanji dva in tri na vprašalniku pričujoče raziskave ter nekatera 

podvprašanja k vprašanju deset. 

                                                 
4
 Izvirni vprašalnik najdete v prilogi A.  



48 

 

Končni vprašalnik
5
, uporabljen v raziskavi, ima tako 19 usmeritvenih vprašanj, ki smo jih 

tekom intervjujev dopolnjevali s podvprašanji. Od teh so nekatera ţe navedena, druga pa so se 

oblikovala sproti in so sledila toku pogovora. Vprašanja se medsebojno dopolnjujejo, vendar 

jih lahko glede na vsebino razdelimo na pet sklopov. Nanašajo se predvsem na medkulturne 

razlike in upravljanje z njimi, razporejena so od splošnih do bolj specifičnih vprašanj. Sklope 

smo oblikovali neodvisno od sklopov in sosledja vprašanj na vprašalniku raziskave Dioscuri. 

Prvi sklop vsebuje eno samo vprašanje in sprašuje po izkušnjah sogovornika. Tu smo ţeleli 

pridobiti osnovne informacije o naravi sogovornikovega dela in njegovih izkušnjah, predvsem 

s kitajskim poslovnim okoljem. Naslednji sklop sprašuje po splošnih opaţanjih in 

komunikaciji s kitajskimi poslovnimi partnerji. Tretji sklop vprašanj se nanaša na konkretne 

medkulturne razlike v različnih situacijah in vsebuje dve vodilni vprašanji, pri čemer se drugo 

deli na več podvprašanj, ki se nanašajo na različne vidike kulturnih razlik. Nanje se sicer 

nanaša tudi četrti sklop, le da ta sprašuje po stilu vodenja na Kitajskem. Zadnji sklop vsebuje 

vprašanja o odpravljanju medkulturnih razlik. Iz omenjenih sklopov smo izoblikovali tudi 

glavne kategorije, s pomočjo katerih smo analizirali odgovore: ovire v komunikaciji, lastnosti 

kitajske poslovne kulture in razlike v primerjavi s slovensko ter soočanje s kulturnimi 

razlikami. Potrebne podatke smo torej pridobili s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki so 

bili posneti z diktafonom, vprašalnike pa smo na ţeljo sodelujočih poslali vnaprej. Trije 

intervjuji so bili izvedeni preko Skypa, vsi ostali pa ob osebnem srečanju, običajno v prostorih 

podjetja, enkrat pa v neformalnem okolju. Intervjuji so bili posneti v obdobju med marcem in 

julijem 2012 in so različno dolgi. Večina jih je trajala nekaj več kot eno uro, le dva sta bila 

veliko krajša, in sicer sta trajala le dobre pol ure. Posnetke smo nato pretipkali, da samo dobili 

transkript, ki ga je bilo potrebno še urediti tako, da ni vseboval balasta, se pravi ponavljanj in 

nedokončanih misli, če smo ocenili, da ne prinašajo novih ali bistvenih podatkov. Prav tako 

smo nekatere misli zdruţili ali nekoliko poenostavili, vendar ne toliko, da bi se izgubljali 

podatki ali morebitni skriti pomeni povedanega. Preverili smo tudi, da besedilo ne razkriva 

identitete intervjuvancev, podjetij ali tretjih oseb, še posebej če so bila omenjena imena. Na 

podlagi prečiščenega transkripta smo se lotili postopka kvalitativne analize. Celoten proces 

lahko razdelimo v tri obseţne sklope: zmanjšanje ali razčlenitev besedila, odkrivanje pomena 

besedila in integracija odkritij (Stirling 2001, str. 390–394). Transkript smo najprej razdelili 

na zaključene enote, kjer vsako enoto predstavlja eno vodilno vprašanje, razen pri vprašanju 

10, ki je razdeljeno na podvprašanja. V tem primeru vsako podvprašanje z odgovori 

                                                 
5
 Celoten vprašalnik najdete v prilogi B. 
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predstavlja eno zaključeno enoto. Vsak sklop torej zajema vse odgovore na posamezna 

vodilna vprašanja, ki so med seboj ločeni z oznakami po sistemu A, B, C, kar predstavlja 

posamezne intervjuvance. Temu pa je sledilo kodiranje, ki smo ga začeli z izpisovanjem 

ključnih pojmov, najprej iz vodilnih vprašanj, nato pa še iz odgovorov, nakar smo pojmom 

določili še abstraktnejše kategorije. To smo storili tako, da smo poiskali skupne imenovalce 

izpisanih pojmov in jih zdruţili v kategorije, pri čemer smo se opirali na teoretično podlago 

naloge (Mesec 1995, str. 20–24). Ta postopek pripisovanja pojmov, zdruţevanja v kategorije 

ter analiza njihovih značilnosti, se imenuje odprto kodiranje. Nazadnje smo z odnosnim 

kodiranjem, pri čemer gre za analizo odnosov med kategorijami in določanje njihovega mesta 

v modelu oz. vloge znotraj odgovora na raziskovalno vprašanje, smiselno povezali kategorije, 

kar nam bo pomagalo odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Rezultate intervjujev 

in ugotovitve, ki iz njih sledijo bomo obravnavali v naslednjih poglavjih.  

6 ANALIZA ODGOVOROV 

V tem poglavju bomo predstavili in analizirali odgovore intervjuvancev, jih medsebojno 

primerjali in deloma ţe sproti odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pri analizi 

bomo večinoma sledili strukturi vprašalnika ter njegovim sklopom. Obenem bomo podali 

opaţanja, ki segajo preko dejansko izrečenih besed. Pri tem bomo pokušali podati karseda 

celovito sliko vseh intervjujev, zato ne bomo analizirali podrobnosti vsakega odgovora, 

temveč izpostavili najbolj zanimive, ponavljajoče se in izstopajoče misli. V sklopu tega bomo 

osvetlili nekatere pomanjkljivosti posameznih vprašanj, njihovo dojemanje in morebitne 

spremembe le-teh tekom pogovora z intervjuvanci. V nadaljevanju bomo posamezne 

intervjuvance, ki jih bomo v celoti citirali, poimenovali v skladu z dodeljenimi črkami v 

povzetku intervjujev (glej prilogo C), dodali pa bomo še funkcijo, ki jo opravljajo, ali 

področje dela. 

6.1 Komunikacija in splošna opažanja 

Kot rečeno, intervjuvanci prihajajo iz šestih različnih podjetij, kjer imajo različne funkcije, 

vsem pa je skupno, da so v rednih stikih s poslovnim svetom Kitajske, le da so z njim v stiku 

različno dolgo. Najdlje sta s Kitajsko v poslovnih stikih dva intervjuvanca, ki na tem področju 

in v istem podjetju delujeta ţe skoraj petnajst let. Eden izmed njiju ima nekajletne izkušnje s 

poslovnim svetom Kitajske še iz delovnega mesta v podjetju, kjer je bil zaposlen predhodno. 
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S tega vidika je izkusil dve različni vlogi, namreč kupca in prodajalca na Kitajskem. Sledita 

jima intervjuvanca, ki imata na Kitajskem poslovne partnerje ţe osem in šest let, ostali 

intervjuvanci pa pet let ali manj: leto in pol, tri in pol ter štiri in pol. Od tega so nekateri 

Kitajsko pa tudi Azijo kot celoto ţe predhodno spoznavali turistično, dva intervjuvanca pa sta 

študirala kitajščino in na Kitajskem nekaj časa preţivela kot študenta. Štirje intervjuvanci še 

vedno delajo in ţivijo na Kitajskem ali pa so se ped kratkim vrnili v Slovenijo. Vsi od 

vprašanih tam torej delujejo kot kupci, delodajalci ali ponudniki produktov oz. storitev, eden 

pa ima izkušnje tudi kot zaposleni v kitajskem šolstvu.  

Kljub temu da vprašalnik v prvi vrsti sprašuje po poslovnih kontaktih in je bilo to pred in med 

intervjujem večkrat poudarjeno, se v odgovorih prepletajo opaţanja in dogodki iz zasebnega 

ter poslovnega ţivljenja. Preden smo se posvetili poslovni sferi na Kitajskem kot celoti, smo 

sodelujočim v raziskavi zastavili nekaj splošnih vprašanj o sodelovanju s Kitajsko ter 

komunikacijo s tamkajšnjimi poslovnimi partnerji. Večina jih je s poslovnimi parterji oziroma 

zaposlenimi na Kitajskem v stiku osebno vsakodnevno ali vsaj občasno. V tem primeru je 

govor predvsem o daljših obiskih, recimo na sejmih in v tovarnah, kjer se kupuje blago. Poleg 

tega pa stike vzdrţujejo dnevno preko elektronske pošte, redkeje prek telefona ali programa 

Skype. Velika večina pogovorov poteka v angleščini, ki pa je po izkušnjah intervjuvancev 

Kitajci ne obvladajo najbolje, zato jezik tudi sami prepoznavajo kot »precej veliko oviro tako 

za vsakodnevno privatno ţivljenje in tudi za poslovno« (intervjuvanec F, tehnični direktor). 

Kitajščine razen obeh sinologov ne obvlada nihče izmed vprašanih in le dva imata dolgoročen 

načrt za učenje tega jezika oziroma »plan za naprej«. Za enkrat je učenje omejeno na zasebno 

zanimanje, nihče od njiju se namreč ne udeleţuje jezikovnega tečaja, čeprav eden razmišlja 

tudi o tem. Ostali večinoma poznajo le najbolj osnovne besede, torej nekatere pozdrave in 

števila. Čeprav večji del sporazumevanja med kitajsko in slovensko stranjo poteka v 

angleščini, v nekaterih primerih pride pri komunikaciji s Kitajci v poštev tudi kitajščina, sploh 

takrat ko pride zaradi neznanja jezika do nesporazumov. Tudi sicer se intervjuvani pogosto 

posluţujejo znanja kitajskih kolegov iz podjetja ali predstavništva podjetja, ki govorijo 

angleško in tako v nekaterih primerih posredujejo v stikih izven podjetja ali priskočijo na 

pomoč slovenskim kolegom. Podjetja prav iz tega razloga na višja mesta zaposlujejo 

dvojezičen kader. Pod drugi strani pa pravijo, da je angleščina potrebna še iz drugih, bolj 

praktičnih razlogov, recimo zaradi komunikacije z matičnim podjetjem v Sloveniji ali pa 

potrebe po tem, da se med seboj razumejo vsi zaposleni, ki sicer prihajajo iz različnih 

jezikovnih okolij. Ne glede na to se s tega vidika kaţe tudi ţelja slovenskih podjetij, da se 
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znanje njihovih zaposlenih izboljša, kar je bilo enkrat tudi izrecno izpostavljeno. Poleg tega se 

znanje angleščine nekoliko razlikuje tako med generacijami kakor tudi med samimi podjetji. 

Predvsem pri lokalnih managerjih je znanje angleščine šibko, čeprav se to po trditvah 

nekaterih vprašanih spreminja, saj je vedno več podjetij povezanih s tujino. Od tega je 

pogosto odvisno tudi znanje angleščine, saj pri podjetjih, ki ţe dalj časa sodelujejo s tujci, ni 

toliko jezikovnih ovir. Splošno gledano komunikacijo vsi intervjuvani dojemajo kot 

neteţavno in brez posebnosti. Slabo znanje angleščine je prisotno predvsem pri lokalnih 

strankah oziroma partnerjih, kjer so prevajalci nuja, najbolje na obeh straneh, kitajski in 

slovenski. Po izkušnjah vprašanih se kaţe, da znotraj podjetja vodilni kader govori angleško, 

pisarniški delavci nekoliko manj, medtem ko je med proizvodnimi delavci le malo takih, ki bi 

obvladali tuj jezik.  

Z vidika splošne komunikacije s Kitajci vprašani niso znali navesti večjih posebnosti. Prav 

tako jih je večina tudi ob neposrednem vprašanju, ali so pri komunikaciji kdaj naleteli na 

teţave, trdila, da teh ni opazila, oziroma jih je navedla bistveno manj kot v nadaljevanju. Tudi 

sicer so intervjuvanci o teţavah govorili zelo na splošno in niso izpostavljali konkretnih 

primerov, večkrat pa so izrazili svoje mnenje, da gre v teh primerih za probleme strokovne ali 

tehnične in ne kulturne narave. Po našem mnenju je za poslovno sfero običajen konflikt 

interesov, ki je bil med intervjuji večkrat omejen, sploh v pogajanjih glede cene, na katero so 

Kitajci kot kupci močno orientirani. Omenili so tudi ţe nekaj teţav, ki niso neposreden del 

komunikacije. Ponovile, ali v nekaterih primerih dodale, so se ugotovitve o nizkem nivoju 

znanja angleščine pri Kitajcih, kar vsi priznavajo kot prvo in največjo teţavo v komunikaciji. 

Po drugi strani se nekateri vprašani zavedajo, da tudi njihova angleščina morebiti ni najbolj 

bleščeča, oziroma da marsikdaj svoje naredi kar naglas. Navade in rituali oziroma poslovni 

bonton so v tem kontekstu omenili le trije in vsi so menili, da jim to ne povzroča teţav. Le 

eden je priznal, da številnih navad na Kitajskem še vedno ne razume. Zaveda se tudi, da je na 

začetku, recimo na večerjah, naredil veliko napak, saj tega dela poslovne kulture ni poznal. 

Nekdo drug tega ni izrecno omenjal, vendar njegove besede ravno tako kaţejo, da se je 

nekatere stvari moral naučiti: »Sam poznam to, sem ţe toliko let tam, da pribliţno ţe vem, kaj 

se pričakuje od odgovora, kaj lahko rečeš, česa ne smeš reči, da ga ne uţališ, ali kaj rečeš, da 

ga uţališ, če to hočeš namerno storiti« (intervjuvanec G, managing direktor). Vsaj kot delna 

teţava v komunikaciji se je izkazala neizmerna ustreţljivost in prijaznost Kitajcev, kar so pri 

tem vprašaju omenili trije intervjuvanci, v kasnejših odgovorih pa so to lastnost omenili prav 

vsi intervjuvanci. Ustreţljivosti, posebej v kontekstu obljub, po ugotovitvah poslovneţev ne 
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gre jemati preveč dobesedno. Kljub temu da so se tega kaj kmalu naučili, so se s tem teţko 

soočali, saj v nekaterih primerih še vedno niso bili prepričani, pri čem so, še posebej če se je 

obljuba nanašala recimo na dobavne roke. Čas, kot se je izkazalo, na Kitajskem pojmujejo 

drugače kot v Evropi. Točnost, upoštevanje rokov oziroma hitenje po pregovoru »čas je 

denar« niso vrline, ki bi jih pripisali Kitajcem. Eden izmed intervjuvancev v kontekstu časa 

posebej izpostavi dolgotrajno vzpostavljanje razmerij in zaupanja, ki sta še vedno osnova 

poslovanja na Kitajskem. Kot njegova značilnost so se izkazali prav vzpostavljanje osebnih 

odnosov, recipročnost in mreţenje, ki so bili tekom intervjuja večkrat omenjeni. Ravno tako 

so vedno znova omenjali zamujanje in z evropskega vidika negospodarno ravnanje s časom. 

Čakanje na zadnji rok in zamujanje sta na Kitajskem stalna praksa. Tudi zamujanje na 

sestanek zaradi odpovedi leta ali gneče v prometu po izkušnjah intervjuvancev ne 

predstavljata teţave ali ţalitve. Prav tako se za sestanke ne dogovarja veliko vnaprej, kar lepo 

ponazori eden izmed intervjuvanih, tam »ni nemški sistem«, kot pravi intervjuvanec A. Enkrat 

je bila kot ovira v komunikaciji izpostavljena mimika oziroma izraţanje čustev, ki sta pri 

Kitajcih zelo omejena in sta za nekoga, ki je vajen sprejemati več neverbalnih signalov, lahko 

zelo moteča, za kitajsko pogajalsko stran pa dobrodošla, saj je nemogoče razbrati, kaj bi 

nekdo rad. Obratno smo kot Evropejci s pretiranim mahanjem z rokami in čustvenostjo v 

slabšem poloţaju. Kot značilnost komunikacije s Kitajci je bila na primeru pogajanj in 

sestankov nekajkrat izpostavljena odločnost, ki jo od nasprotne pogajalske strani pričakuje 

kitajska stran. »Moraš biti oster in vztrajati pri tem,« ugotavlja eden izmed naših 

sogovornikov (intervjuvanec E, uvoz), kasneje pa misel ponovi: »Če si preveč prijazen, se nič 

ne zmeniš.« Poleg tega dva odločnost in odločanje povezujeta še z dajanjem in sledenjem 

navodilom ter sposobnostjo hitrega odločanja. Prvo v kontekstu navajenosti zaposlenih, da se 

nekdo zanje odloča in jih pri delu tudi nadzira. Drugi primer pa je kritika (ne)odločanja v 

slovenskih podjetjih, kjer se, ko je bila odločitev ţe sprejeta, še vedno pojavljajo pomisleki in 

se s sprejetim navsezadnje nihče ne strinja. V tem sklopu vprašanj pa tudi v kasnejših 

odgovorih so se poslovneţi pritoţevali še nad nesprejemanjem napak na kitajski strani, ki bi 

rada videla, da je vse v najlepšem redu. Do tega je prihajalo še posebej takrat, ko je bila v igri 

reklamacija nakupljenega blaga.  

Ne glede na povedano se pojavlja tudi posploševanje na celotno poslovno sfero. Se pravi, da 

nekaterih (ne)opaţenih značilnosti intervjuvanci ne dojemajo kot del kitajske kulture, temveč 

menijo, da so del poslovne sfere ali komunikacije kot take, kar se kaţe recimo v izjavah, kot 

sta »čisto običajno kot pri nas« ali pa »tako kot povsod po svetu«, ko so opisovali 
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komunikacijo in odločnost ter kompetentnosti oseb. Poleg tega Kitajce vsaj trije intervjuvani 

z različnih vidikov dojemajo take »kot mi« ali »sorodne nam«, pri čemer bodisi izhajajo iz 

dejstva, da smo v svojem bistvu vsi ljudje enaki ali pa baze univerzalnih človeških potreb. 

Tako menijo, da imamo vsi podobne teţave in se recimo zanimamo za enake stvari, prav tako 

kot mi tudi oni delajo za plačo, raje sodelujejo s poznanimi ljudmi, imajo podobne teţave in 

tako naprej. Tudi glede miselnosti in načina ţivljenja nekateri menijo, da niso tako oddaljeni 

od nas, kot si običajno predstavljamo. Vendar po drugi strani večkrat poudarijo, da so med 

njimi ravno tako razlike tako med generacijami, kot v izobrazbi ali med regijami, nenazadnje 

pa tudi med posamezniki, zato je vedno teţko posploševati, ko je govora o osebnih lastnostih. 

Kljub temu so se vsi strinjali, da so Kitajci prijazni in gostoljubni, ki bodo za svojega gosta 

storili vse, kar je v njihovi moči, da se bo ta počutil karseda udobno. Ravno tako prijazni in 

ustreţljivi so na poslovnem področju, vendar kot ţe rečeno, je potrebno biti pri takih obljubah 

nekoliko previden in jih jemati z rezervo. Ne glede na prijaznost pa »hočejo imeti tudi svoj 

prav«, kot pravi eden izmed intervjuvancev. V skladu z ţe omenjenim, da čustev ne izraţajo 

ravno pogosto, so Kitajce opisali kot mirne in zadrţane. Kot motečo lastnost pa so tisti, ki 

imajo več stika neposredno z zaposlenimi ali s svojimi kolegi znotraj podjetja, izpostavili, da 

jih je potrebno nenehno nadzorovati in priganjati, sicer delo ni narejeno. S tega vidika so tudi 

vodljivi in nepripravljeni sprejemati odgovornosti, na kar je na tem mestu opozoril eden 

izmed intervjuvanih. Zato jih je tudi teţko naučiti oziroma pripraviti do tega, da bi sami 

sprejemali odločitve, kljub nenehni spodbudi in vzgajanju v to smer. Lahko bi rekli, da so v 

tem oziru dokaj pasivni, kar se kaţe tudi kot neiznajdljivost, kar je bilo enkrat tudi 

izpostavljeno, čeprav ne izključno z mislijo na poslovno kulturo. V okviru organizacij pa je 

tipična še fluktuacija zaposlenih in s tem dokaj nizka identifikacija s podjetjem. Tudi na 

Kitajskem se ţe kaţe ţelja po pridobivanju dobrin in orientiranost na višino plače. Je pa v 

podjetjih ter izven njih opazna stroga hierarhija, ki se kaţe na spoštovanju višje postavljenih 

in njihovih odločitev. Tradicija pa je recimo opazna pri odprtju nove firme, kjer se s 

petardami po tradicionalnem verovanju odganja zle duhove.  

Pri zadnjih treh vprašanjih o splošnih opaţanjih se je fokus s komunikacije in opaţenih 

lastnostih Kitajcev ter morebitnih posebnostih premaknil na poslovno sfero. Tu smo ţe prešli 

na opazovanje razlik med Kitajsko in Slovenijo ter iskanje podobnosti z drugimi drţavami. V 

tem oziru nas je najprej zanimala primerljivost organizacije in managerskih kompetenc na 

Kitajskem z drugimi drţavami ter Slovenijo, kjer smo izvedeli, da se Kitajsko zaradi svoje 

specifičnosti teţko primerja z drugimi drţavami, vsaj ne s tistimi, ki jih intervjuvani poznajo 
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nekoliko bolje. Pri tem vprašanju so sicer odgovori precej lovili ravnoteţje med splošno 

primerjavo in primerjavo z ozirom na organizacijo in managerske kompetence. Kljub temu sta 

dva rekla, da bi lahko Kitajsko primerjal z bivšo Jugoslavijo oziroma bi primerjavo s 

Slovenijo lahko ponazorili z analogijo Slovenija in BiH ali pa severna in juţna Italija. Po 

mnenju drugega sogovornika pa je Kitajska primerljiva s Korejo. Po drugi strani se pri 

organizaciji dela precej zgledujejo po ameriškem sistemu, saj mlajše generacije vse pogosteje 

izkušnje nabirajo v ZDA. Tudi sam način ţivljenja se vse bolj zgleduje po ameriškem. Ostali 

se v splošnem bolj ali manj strinjajo, da sta organizacija in kompetentnost managerjev na 

Kitajskem neprimerljiva s Slovenijo in tudi ostalimi evropskimi drţavami, čeprav ne smemo 

vseh podjetij metati v isti koš. S Slovenijo se kaţejo predvsem zgodovinske vzporednice, to je 

časa komunizma in potem procesov tranzicije, ki so lahko dober »ice breaker« glede na to, da 

Slovenijo malokdo dejansko pozna. 

Na produktivnost in motivacijo imajo vprašani različne poglede, saj je vsak izpostavil drug 

vidik. V splošnem se vsi strinjajo, da je produktivnost večja v Sloveniji, čeprav niso vsi tega 

jasno izpostavili. Deloma je to z našega vidika povezano s slabo organizacijo, deloma pa tudi 

s slabšo tehnološko razvitostjo v kitajskih podjetjih. Po drugi strani so bili kitajski delavci 

opisani kot marljivi, vendar je bilo tudi večkrat poudarjeno, da jih kitajski lastniki in 

managerji verjetno bolj priganjajo in nadzirajo. Nujnost nadzora pa tudi spodbujanja in 

priganjanja so izpostavili tudi intervjuvanci. Tako eden pravi: »Ravno tako bo delal 

produktivno nekdo s Kitajske, samo mora nekdo stati za njimi in jih usmerjati, jih spodbujati 

in nadzirati« (intervjuvanec A, tehnolog). Na Kitajskem gre sicer tudi za čisto drugačen način 

pojmovanja organizacije dela, kot smo ga vajeni v Sloveniji, kar se recimo kaţe na preveliki 

razdrobljenosti dela nasproti zahtevam v slovenskih podjetjih, da delavec obvlada in izvaja 

več opravil. S tega vidika se recimo pojavljajo vprašanja glede učinkovitosti v podjetjih, ki jih 

vsaj po mnenju enega intervjuvanca pestita še slaba koordinacija med managerji ter korupcija, 

ki je na Kitajskem še vedno prisotna. Vsaj tako menijo še štirje intervjuvanci, eden pa 

opozarja na pasti podkupovanja, saj moraš vedeti, kako ga izvesti, sicer ni učinka. Tudi 

dolgotrajnost je problem, sploh pri vzpostavljanju zaupanja ali pogajanjih, saj bi »v Evropi vsi 

radi končali čim prej«. Delovniki so raztegnjeni čez cel dan, vendar, kot opozarjata dva 

sogovornika, je produktivnost na zaposlenega manjša kot v Sloveniji, saj »se ne znajo prav 

organizirati«, niti ni videti, da bi se trudili zmanjšati stroške z reorganizacijo. Pri ocenjevanju 

motivacije so se pojavili različni pogledi in razumevanje tega pojma. Vprašani so izpostavili 

vsaj dva različna vidika motivacije, in sicer kaj za delo motivira ljudi in kako motivirana so 
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podjetja v obeh drţavah glede na dano gospodarsko situacijo. Glede tega dva menita, da so 

slovenska podjetja bolj motivirana oziroma bi vsaj morala biti, da izkoristijo vsako priloţnost 

ţe zaradi majhnosti drţave, na hitro razvijajočem se kitajskem trgu pa je veliko priloţnosti za 

uspeh. Pri kitajskih podjetjih pa je po mnenju nekaterih čutiti, da se zavedajo velikosti drţave 

in pluralnosti trga ter dejstva, da se ves svet obrača k njim. Sicer se motiviranost podjetij za 

rast in vklapljanje v mednarodno menjavo kaţe predvsem skozi ţeljo po znanju. Tudi za 

delavce v enem izmed sodelujočih podjetij se motivacija kaţe v pripravljenosti na učenje in 

sprejemanje novih tehnologij. Veliko pa bi bilo potrebno narediti na kvaliteti izdelkov, nekaj 

pa tudi na usklajanju odločitev in komunikaciji med različnimi nivoji. Motivacijo samih 

delavcev oziroma zaposlenih je s slovenskimi nekoliko teţje primerjati ţe zaradi različnih 

razmer na trgu, zakonodaje, potreb ljudi, ki seveda delajo za manj denarja. Kot sta povedala 

dva sogovornika, se Kitajci za svoje plače v marsikaterem podjetju še vedno borijo in njihova 

višina ali samo dejstvo, da jih bodo dobili, sploh nista tako samoumevna kot v Sloveniji. Po 

drugi strani pa se v Sloveniji kaţejo vplivi krize, ki po mnenju nekaterih slabo vpliva na 

motivacijo slovenskih delavcev, saj jih dobro ščiti zakonodaja, zaradi česar raje ostanejo 

doma in prejemajo podporo, kot delajo. Tudi sicer je bilo vsaj dvakrat omenjeno, da je 

motivacija za delo v Sloveniji v splošnem niţja. Iz odgovorov je razvidno, da Kitajce motivira 

predvsem višina plače, zato bodo trenutno delovno mesto takoj zamenjali za drugo, kjer bo 

plača nekoliko višja, kar so nekateri intervjuvani tudi nedvoumno povedali. Hitra rast trga je v 

deţelo prinesla poudarek na materialnih dobrinah, ki se kaţe tudi v številu luksuznih 

avtomobilov, nakupov stanovanj in gradenj; vse to je Evropa ţe prerasla, kar je eden izmed 

intervjuvancev opisal kot naraven potek dogodkov: »Ampak ne smemo pozabiti, da je bilo 

deset petnajst let nazaj v Sloveniji zelo pomembno, v kakšnem avtu se voziš, v katerem 

okolju ţiviš… in to so naravni procesi, ki smo jim priča danes na Kitajskem« (intervjuvanec 

G, managing direktor). Odnos v podjetju ali priloţnosti za osebno rast torej za kitajske 

zaposlene nista tako pomembna kot finančna kompenzacija.  

Pri osmem vprašanju nas je zanimalo, v katerih sferah managementa bi se lahko kitajska in 

slovenska podjetja učila drug od drugega in skoraj vsem intervjuvancem se je zdelo nanj 

teţko odgovoriti, zato smo ga med pogovorom posplošili na same prakse ali druge značilnosti 

v poslovnem okolju, ki so jih morebiti opazili in bi bile vredne posnemanja. Le eden je 

izpostavil dejansko sfero managementa, in sicer people managment. Meni namreč, da Kitajci 

nimajo smisla za delo z ljudmi in da je v njihovih podjetjih premalo zavzemanja za rast 

zaposlenih, za kar se je sam kot direktor še preveč zavzemal, saj trud ni pokazal ţelenega 
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uspeha. Vendar povedanega ne gre posplošiti na vsa podjetja ali ljudi. Vsekakor je bilo 

večkrat izpostavljeno, da bi lahko v Sloveniji posnemali nekatere lastnosti Kitajcev, recimo 

strpnost, prav bi prišla tudi sposobnost zakrivanja čustev. Slednje bi bilo predvsem uporabno 

pri pogajanjih in na sestankih, saj smo kot čustvena kultura nasproti nevtralni kitajski na 

slabšem poloţaju. Druga zadeva, ki bi jo bilo vredno posnemati, je upoštevanje sprejetih 

odločitev brez ponovnega odpiranja ţe zaključenih vprašanj, sicer se zadeve predolgo 

zavlačujejo. Slovencem torej primanjkuje efektivnosti. Kitajci pa bi predvsem morali 

posnemati organizacijo in vodenje dela v Evropi, ki smo jo omenili ţe zgoraj. Poleg tega bi 

morali več narediti na kakovosti in se v določeni meri naučiti biti pošteni, saj so zelo 

usmerjeni na lastne interese oziroma cilje, kjer pot ni vaţna, zato imajo slovenski poslovneţi 

včasih občutek, da nekaj skrivajo. Včasih si namreč interpretirajo nekoliko po svoje, da bi 

nekaj naredili laţje in z manjšimi stroški. Izboljšati bi morali tudi tehnologijo. Ne glede na 

vse povedano lahko zaključimo z mislijo, da bi se zaradi kulturnih razlik pravzaprav teţko 

učili drug od drugega, čeprav je veliko odvisno od posameznega podjetja.  

Ţe iz splošnih opaţanj lahko razberemo nekatere bistvene značilnosti komunikacijskega 

procesa med Kitajci in Slovenci ter nekaterih značilnostih obeh kultur, predvsem razlik. 

Videli smo, da največ preglavic povzroča najbolj osnovna ovira komunikacije, namreč jezik, 

ki se ji pridruţijo nekatere osebne lastnosti Kitajcev ter navade in rituali, ki poskrbijo za 

presenečenja in zadrege. Različni so tudi pristopi k delu, ki vplivajo na motivacijo, predvsem 

pa produktivnost v kitajskih podjetjih, kar si bomo natančneje ogledali v naslednjih dveh 

poglavjih.  

6.2 Medkulturne razlike 

V stikih z ljudmi bolj ali manj vedno pride do neljubih dogodkov, presenečenj in 

nesporazumov, verjetnost katerih se v medkulturnih stikih poveča, zato smo drugi sklop 

vprašanj začeli z vprašanjem o presenečenjih na obeh sodelujočih straneh. Intervjuvance so na 

Kitajskem presenetile različne stvari, vendar le redke sodijo samo v poslovno kulturo 

Kitajske. Pri tem vprašanju se je pokazala tudi ena izmed slabosti vprašanj, ki od 

intervjuvancev zahtevajo razmišljanje o preteklih dogodkih, saj so jih ti le teţko priklicali v 

spomin. Eden je lahko samo na splošno potrdili, da so gotovo bile stvari, ki so se mu zdele 

nenavadne, vendar je šlo za malenkosti, ki mu niti niso ostale v spominu. Vseeno lahko od tod 

sklepamo, da to ni vplivalo na kakovost komunikacije ali uspešnost delovanja na Kitajskem. 

Drugi intervjuvani so recimo omenili nekatere navade, ki v Sloveniji veljajo za 
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nesprejemljive. Recimo ţvečenje hrane z odprtimi usti, riganje in pljuvanje, ki se ne 

pojavljajo le v vsakdanjem ţivljenju, temveč tudi na poslovnih večerjah, ki so na Kitajskem 

obvezen del poslovnega razmerja. Druga stvar, ki se je vedno znova pojavljala, je dejstvo, da 

se Kitajcem nikoli ne mudi. Vzamejo si čas, ki ga potrebujejo, saj ga dojemajo drugače od 

Evropejcev. Dva sogovornika sta omenila celo vprašljivo učinkovitost in funkcionalnost 

pogovorov zaradi recimo kramljanja pred začetkom sestanka, kar še vedno sodi v okvir 

dojemanja časa. Enega je zmotila nestrokovnost managerjev, vsaj njihovem podjetju. Ti so 

»samo ekonomisti«, nimajo pa strokovne podlage za področje, na katerem delajo. Pri 

nekaterih je bilo zaznati, da so Kitajce včasih dojeli kot dokaj arogantne, enkrat pa je bilo to 

tudi izrecno izraţeno, namreč da znajo biti arogantni in tudi zahrbtni. Ta občutek je povezan z 

ţe zgoraj omenjeno orientiranostjo na interese, morebiti pa tudi z nerazumevanjem poslovne 

kulture. Ponovno je bil pri tem vprašanju omenjen še materializem in pomen denarja, ki ga ta 

predstavlja Kitajcem, ter nepripravljenost na sprejemanje lastnih napak. Pri enem izmed 

sogovornikov smo razbrali teţavnost razumevanja hierarhije na Kitajskem, ki ga je precej 

presenetila, saj ni pričakoval, da se jo na Kitajskem tako strogo upošteva in da ne gre le za 

formalnost. Ker tega ni vedel, je bil presenečen, ko mu niso dovolili stika z nekaterimi 

predstavniki gospodarske delegacije, čeprav danes, kot sam pravi, razume, zakaj je bilo tako. 

Kljub temu da so negativna presenečenja nekako prevladala, vsaj kakor je bilo razbrati iz 

neposrednega vprašanja o njih, je bilo tudi nekaj pozitivnih. Eden izmed direktorjev je bil 

recimo presenečen nad komunikativnostjo delavk in njihovo pripravljenostjo na učenje. 

Večina vprašanih sicer ni opazila, da bi koga presenetila, čeprav se zavedajo, da se je to 

gotovo kdaj zgodilo. Morebitni razlog, da presenečenja na kitajski strani ni bilo opaziti, je 

sicer prav njihova vrlina zadrţanosti, čeprav sta dva potrdila, da se na nenavadno ali 

nepričakovano odzovejo z umikom ali tišino, na primer če se v pogovor vmeša neprimerna 

tema. Podobno jih preseneti pretirana izraznost in čustvenost, saj mahanje z rokami in 

glasnost dojemajo kot jezo, na katero se ne odzivajo z odobravanjem, kakor tudi ne na dotike. 

Podan je bil primer sodelavke, katere mimika in geste so bile zelo izrazite in včasih pretirane, 

česar Kitajci niso razumeli. Šele po pogovoru o njenem obnašanju so se nekoliko sprostili in 

sprejeli njen način komunikacije. Podobno je eden izmed sogovornikov izpostavil mnenje, da 

so njegov način govorjenja gotovo marsikdaj dojeli kot jezo, čeprav se je vedno trudil, da je 

deloval čim bolj umirjeno. Zdi se, da je po mnenju slovenskih poslovneţev ključ izogibanja 

raznovrstnim presenečenjem in nesporazumom prav prilagajanje tuji kulturi.  
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V nadaljevanju smo spraševali predvsem o vedenju kitajskih parterjev glede na komunikacijo 

in donose, identifikacijo s podjetjem, zaupanje med zaposlenimi, kolektivistično oz. 

individualistično usmerjenost, inovativnost ter druţabnost. Z vidika formalnosti sta se med 

odgovori pojavila dva različna pojmovanja formalnosti: odnos ter upoštevanje predpisov in 

postopkov. Glede odnosa in komunikacije so se vsi vprašani strinjali, da prevladuje 

formalnost. Kaţe se skozi strogo upoštevanje ritualov in poslovnega bontona, pa tudi uporabo 

nazivov, s katerimi se izraţata status in hierarhija. Sicer je to v primeru tujih poslovnih 

partnerjev odvisno od časa sodelovanja, saj s tistimi kolegi, s katerimi se poznajo dlje časa, 

Kitajci preidejo na bolj prijateljsko raven in poimenovanje s priimki opustijo ter preidejo na 

imena. Glede natančno določenih postopkov, zapisnikov in pogodb pa smo izvedeli, da so 

zaupanje in odnosi vaţnejši od besed na papirju. S tega vidika sta dva omenjeno ocenila kot 

neformalnost, čeprav trdita, da se stvari spreminjajo. Na neformalnost v postopkih kaţe tudi 

način pošiljanja recimo povpraševanja, kjer niso potrebni posebni postopki kot v Evropi. »Če 

je kakšno vprašanje, se zavrti telefon in se vpraša, pa ni vaţno, koliko je ura ali pa kateri dan 

v tednu je,« pravi intervjuvanec F. Kot tujci so bili slovenski poslovneţi dobro sprejeti, prav 

tako v tem oziru niso opazili, da bi bile opazne razlike med spoloma. Ena izmed intervjuvank 

(intervjuvanec D, nabava) je odnos do ţensk na primer opisala kot »toleranten in sprejemljiv 

in nič podcenjevalen.« Vendar velja omeniti, da kljub splošnemu sprejemanju tujcev in 

drugačnega ter zanimanju zanje, posebej za znanje, ki ga prinašajo, tujci zanje niso nekaj več, 

kot so glede na izkušnje enega izmed sogovornikov (intervjuvanec G, managing direktor) 

recimo v Arabiji. »Kitajci so veliki in se tako tudi obnašajo,« meni. V vsakdanjih pogovorih 

so odkritosrčni, v poslih pa zadrţani in »skrivnostni«, čeprav je marsikdaj odvisno od 

posameznika, saj »nekatere prebereš zelo na hitro«. Z vidika pogajanj smo dobili še eno, 

drugačno mnenje, ki posplošuje neiskrenost na običajen sestavni del pogajanj in pogovorov 

med poslovneţi, neodvisno od (kulturne podlage) udeleţencev.  

Pri vprašanju, kako Kitajci reagirajo na nepredvidene dogodke, so intervjuvanci podali 

različne zglede, kaj bi v njihovem poloţaju tak dogodek lahko predstavljalo, in v skladu s tem 

so navedli različne odzive. Izkazalo se je, da reklamacije ali stornirana naročila Kitajci tako 

rekoč ignorirajo, saj je zelo teţko dobiti povračilo denarja, ki ga pogosteje nadomesti »le« 

popust ob naslednjem nakupu ali pa mora posredovati celo višja sila (npr. zunanje 

ministrstvo). Podobno ne sprejemajo drugih napak, ki so jih naredili, kar smo ţe omenili 

nekoliko prej. Na splošno pa lahko rečemo, da na druge nepredvidene dogodke reagirajo zelo 

umirjeno in stvarno, saj je več intervjuvancev potrdilo, da imajo do česa takega Kitajci višjo 
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toleranco kot Slovenci ali nekateri Evropejci, kar dodatno potrjuje še trditev, da se na 

nepredvideno drugače odzivajo v podjetjih, ki so skupno podjetje (joint venture) s katero 

evropsko firmo kot v pravih kitajskih podjetjih. Razliko je eden izmed intervjuvanih izkusil 

na slastni koţi, saj so se pogajanja s tako firmo tako razgrela, da je prišlo do prepira.  

Identifikacijo s podjetji so intervjuvanci primerjali s Slovenijo ali celo posplošili situacijo na 

poslovno sfero kjerkoli na svetu. Predvsem lastniki in višji managerji naj bi se visoko 

identificirali s podjetjem, še posebej če gre za uspešno podjetje. Za delavce je bilo 

identifikacijo s podjetjem teţje oceniti, ker tega niso posebej doţiveli ali občutili. 

Prevladovalo je mnenje, da je identifikacija s podjetjem odvisna od uspešnosti podjetja, poleg 

tega naj bi kitajske zaposlene zelo privlačile znamke oziroma poznanost podjetja. Sicer je za 

kitajske delavce značilna višja fluktuacija kot za slovenske. Trem se je zdelo, da se Kitajci s 

podjetjem običajno ne identificirajo preveč ter da jim je bolj pomembna finančna 

kompenzacija ter dobrine, ki jim jih slednja omogoči. V povprečju bi lahko rekli, da se 

identificirajo nekoliko manj kot Slovenci oziroma se vsaj laţje odločijo zapustiti podjetje in 

sluţbo iskati drugje. Slovenci naj ravno tako ne bi izkazovali posebne povezanosti s 

podjetjem, čeprav je to ravno tako odvisno od njegove uspešnosti ter dejstva, ali je to »eno 

podjetje na vasi«, kot se je izrazil eden izmed intervjuvancev.  

Kitajci si med sabo glede na povedano v splošnem bolj zaupajo kot tujcem, čeprav so do njih 

ravno tako odprti in jih sprejemajo, vendar je treba omeniti še dejstvo, da najprej velja splošno 

nezaupanje do kogarkoli, ki (še) ni del njihove skupine. Prav tako je lahko tu ovira jezik, 

vendar če tujec zna kitajsko, se odprejo prej. Pri (ne)zaupanju je treba upoštevati še eno 

dimenzijo, namreč konkurenco med podjetji in različne regije, kjer se lahko kaţe precejšnja 

mera nezaupanja. Tujec pa zanje pomeni priloţnost za zasluţek. Z zanesljivostjo Kitajcev 

imajo slovenski poslovneţi različne izkušnje, kar se je zrcalilo tudi v njihovih odgovorih. 

Večina svojim poslovnim partnerjem zaupa, vendar obenem nekateri menijo še, da je to 

mogoče le po daljšem sodelovanju. Trije pa so rekli, da jim lahko zaupajo le z določeno mero 

rezerve. Eden je celo trdil, da jim sploh ne gre zaupati, kjer je iz konteksta razvidno, da je 

imel v mislih predvsem časoven razpon od obljube oziroma podpisa pogodbe do realizacije. 

Glede tega meni: »Če si v Sloveniji ali pa z Nemcem, se nekaj dogovoriš« (intervjuvanec A, 

tehnolog). Podobno trdi še drug sogovornik, ki meni, da Kitajcem po profesionalni plati lahko 

zaupa, vendar se ne more zanesti, da bodo sami pripravili načrt ali pa delali s številkami. 

Pravila so vsekakor spet odvisna od načina pojmovanja pa tudi osebnih izkušenj 

intervjuvancev. Načeloma lahko potrdimo, da se na Kitajskem še vedno bolj kot v Sloveniji 
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zanašajo na zaupanje in improvizacijo kot na sistemska pravila. Z vidika managerjev so 

pravila in nadzor nujna, »sicer ni nič«. Tudi kitajski managerji naj bi radi imeli vse pod 

kontrolo. Sicer se kaţe, da se Kitajci strogo drţijo pravil obnašanja in poslovnega bontona ter 

dana navodila upoštevajo bolj dobesedno kot v Sloveniji, saj je hierarhija izredno močno 

prisotna. Pomembno je, da ne izstopajo. Pravila v podjetju z vidika sistema vsekakor bolj 

postavljajo slovenski poslovneţi. Slednji se ocenjujejo tudi kot bolj individualistične od 

kitajskih kolegov. Kljub temu da prevladuje mnenje, da so Kitajci kolektivisti, je videti, da se 

to nanaša bolj na zasebno sfero, kjer je razširjena druţina še vedno celica druţbe, pa tudi na 

niţje nivoje v podjetjih, saj si delavci po trditvah nekaterih intervjuvanih med seboj 

pomagajo. Kljub temu se je izkazalo, da jih je teţko opredeliti, saj so jih znotraj podjetja 

dvakrat opisali kot individualistične. K temu vtisu je verjetno dodatno pripomogla ţe 

omenjena visoka fluktuacija zaposlenih ter mešanje pojma kolektivizem s timskim delom. 

Odločanje je namreč vedno prepuščeno tistim na najvišjem poloţaju, kar je povezano s 

hierarhijo in statusom. Čas odločanja je nekoliko odvisen od vrste odločitve. V kolikor gre 

recimo za prodajo, so po mnenju intervjuvancev odzivni časi hitrejši kot v Sloveniji, sicer pa 

si radi vzamejo čas, sploh ko gre za vzpostavljanje stika in skupne projekte. Kot rečeno ţe 

prej, so odločitve hitrejše tudi zaradi boljšega upoštevanja le-teh. Odločnost je pri njih na 

višjem nivoju kakor v Sloveniji, tudi glede sprememb, ki tu niso izvedljive čez noč, kakor so 

na Kitajskem. Glede inovativnosti pa intervjuvani menijo, da Kitajci na tem področju niso 

pretirano aktivni. Enkrat je bilo celo rečeno, da se na začetku spremembam celo nekoliko 

upirajo, saj te zahtevajo prilagoditev. Po drugi strani pa so odprti za novosti iz tujine, od 

koder radi prinesejo zamisli in jih prekopirajo. Prav iz tega razloga vedno več mladih odhaja 

na študij in po izkušnje v tujino, predvsem ZDA. Za večjo inovativnost jim manjka predvsem 

znanje.  

Druţenje izven sestankov je obvezen del poslovnega ţivljenja na Kitajskem, čeprav večerje in 

gostoljubnost ne vodijo nujno k tesnemu prijateljstvu, vendar se na tak način učinkovito 

gradijo omreţja. Z rednimi obiski in večerjami ter povabili, torej z neposrednim stikom, se 

partnerstvo tudi vzdrţuje, za kar so lahko zadolţeni tudi drugi zaposleni v podjetju. Vedenje 

kitajskih kolegov se na srečanjih izven sestankov ne spremeni bistveno, prijateljstvo pa lahko 

seţe tudi preko teh okvirov, vendar je to odvisno od časa sodelovanja. V skladu s tem se tudi 

teme pogovora s poslovnega področja prenesejo tudi na bolj osebno raven. Sicer vprašani o 

temah pogovora ob večerji niso ničesar izpostavili. Obveljalo je splošno pravilo, da so 

nekatere teme tabu, na primer omenjanje Tajvana ali spolnosti, čeprav je tu vprašanje tako 
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spoštovanja sogovornika kot povezanosti z njim, na kar sta opozorila dva od intervjuvanih. 

Podobno je tudi z nekaterimi gestami, recimo s trepljanjem po ramenu, čeprav bi se tukaj 

lahko kazala ţe tudi določena mera razumevanja in sprejemanja tujih navad. Vse skupaj pa je 

povezano še z zadrţanostjo in vljudnostjo. Vsekakor dobra omreţja pomenijo tudi laţje 

reševanje teţav in s tem sodelovanje obeh strani, saj je laţje nekoga prositi za uslugo ali 

poklicati kadarkoli.  

6.3 Stil vodenja 

Nekaj malega je bilo o organizaciji podjetij ţe rečno, v naslednjih nekaj vrsticah pa se bomo 

posvetili stilu vodenja na Kitajskem, kakor ga doţivljajo intervjuvani slovenski poslovneţi. 

Analizirali bomo odgovore na vprašanja o hierarhiji, skupinskemu delu in organizaciji 

projektov, pripravljenosti na sodelovanje in kompetentnosti kitajskih poslovnih parterjev in 

zaposlenih ter o tveganju. 

Glede hierarhije so se vsi brez izjeme strinjali, da je veliko večja kot v Sloveniji. Prisotna je 

povsod, kamor se ozreš, ne le v podjetjih, in je več kot gola formalnost. Nadrejeni pričakujejo 

spoštovanje in ubogljivost, obratno pa se od njih pričakuje odločnost. Do nadrejenega se 

pristopa poniţno in skromno, če je do njega sploh mogoče priti. V velikih podjetjih so 

direktorji običajno nastavljeni in do njih se lahko pride izključno preko vez, komunikacija z 

njimi pa zna biti precej zapletena, saj gre povečini za starejše ljudi. Tudi hierarhična piramida 

je veliko bolj špičasta kot v Sloveniji. Hierarhija se upošteva ob vsaki priloţnosti, izjemno 

pomembna je recimo razporeditev pri mizi, zaporedje pozdravov in podobno. Prav tako so vsi 

potrdili, da s skupinskim delom in projekti načeloma ni teţav. V kolikor se te pojavijo, po 

njihovem mnenju izvirajo iz specifičnih teţav, povezanih recimo s proračunom in drugimi 

zapleti, ki niso povezani s kulturnimi razlikami, na primer različnimi interesi. Ponovno sta 

bila poudarjena nujnost nadzora in natančnih navodil, da se zadeve izpeljejo, pa tudi 

dolgotrajnost izvedbe ter prelaganje na jutri, kjer se zdi, da dva sogovornika oboje dojemata 

kot neresnost. Poslovne partnerje in zaposlene so vsi ocenili kot pripravljene na sodelovanje, 

kjer se je sicer vsaj pri dveh ponovno pojavila trditev, da vedno delajo samo za svoje interese 

(»v večini ne gredo preko nekaj več«) in da »vedno nekaj obračajo«. Zatakne pa se predvsem 

pri reklamacijah, kar smo ţe omenili. Pomemben dejavnik je tudi čas, kjer zavlačevanja in 

dolgotrajnosti ne smemo razumeti kot neangaţiranost. 

Glede kompetentnosti so bili intervjuvani različnih mnenj. V splošnem so vsi menili, da so vsi 

sodelujoči kompetentni za opravljanje svojih nalog, vendar, kot sta opozorila dva 
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intervjuvanca, se moramo zavedati, da je stopnja splošne izobrazbe na Kitajskem niţja kot v 

Sloveniji, zato je opaziti pomanjkljivo znanje. V tem oziru je zelo šibko prav znanje 

angleščine. Zanimiv je recimo komentar, da je znanje angleščine v Hongkongu v zadnjih 

desetih letih upadlo, ne izboljšalo, čeprav je znanje tega jezika na visokem nivoju. Ta pojav bi 

lahko pojasnili s pretekom veljavnosti britanske kolonialne oblasti na tem območju. Tudi sicer 

so med to posebno administrativno enoto in preostalo Kitajsko opazne razlike »kot noč in 

dan«. V Hongkongu sta boljši tudi ponudba in kvaliteta. Kitajcem primanjkuje tudi 

sposobnost samostojnega in kritičnega mišljenja, saj šolski sistem še vedno temelji predvsem 

na pomnjenju informacij. Ţe v drugem sklopu pa je eden izmed vprašanih omenil, da ga je 

presenetilo, da so na vodilnih mestih ljudje, ki niso dovolj strokovno podkovani na področju, 

kjer delajo. Kljub tem pomanjkljivostim v zanju ali prav zaradi njih so Kitajci visoko 

motivirani za učenje in sprejemanje vseh ponujenih novosti. Več vprašanih jih je opisalo kot 

marljive in izredno učljive ter ţeljne znanja. Tudi podjetja sama delujejo v tej smeri, da 

izobraţujejo zaposlene, nenazadnje tudi ţelijo vzgojiti zaposlene, ki bodo delovali v skladu z 

njihovo vizijo. Tako jih ne le uvedejo v delo, temveč tudi spodbujajo k samostojnosti, se 

trudijo za izboljšanje njihove angleščine ter jih izobraţujejo. Vendar, kot ţe omenjeno, 

fluktuacija delavcev lahko predstavlja problem, saj se prav lahko zgodi, da čez noč ostanejo 

brez delovne sile, ki so jo ravnokar vpeljali v delovni proces. Kakovost sodelovanja pa je 

vedno odvisna tudi od posameznika. Druga zadeva, vredna omembe v tem kontekstu, je 

pomanjkanje praktičnih izkušenj, povezanih s hitrim razvojem kitajskega trga in odpiranjem 

drţave oziroma s tranzicijo. Ti procesi pa so enaki ali vsaj zelo podobni, s kakršnimi se je 

soočala Slovenija po osamosvojitvi. Povečini gre torej za mlada podjetja z mladimi kadri, 

število katerih je v zadnjem desetletju precej naraslo, in številni med njimi so pionirji. 

Pri ocenjevanju nagnjenosti k tveganju se je pokazalo, da vprašani tveganje razumejo kot 

nujen del posla in s tem nanj gledajo kot na nekaj, kar je vedno prisotno. Slovenske firme, ki 

se odločijo za delovanje na Kitajskem, v tem pogledu veliko več tvegajo kot sama kitajska 

podjetja. Enako velja tako za tista, ki tam kupujejo, kakor tista, ki imajo tam podruţnico. 

Zahteve, ki jih Kitajci postavljajo kot prodajalci ali kupci, so intervjuvanci razumeli kot znak, 

da Kitajci ne tvegajo radi in se radi oprejo na konkretne številke. Zato običajno pred 

odpošiljanjem blaga zahtevajo plačilo vnaprej. Ravno tako naj ne bi radi tvegali, če se 

tveganje nanaša na osebno noto. Dva vprašana sta se strinjala, da Kitajci tvegajo vedno bolj. 

Pri tem je potrebno upoštevati tudi vrsto podjetja, bodisi drţavno ali privatno podjetje; v 

slednjih je več tveganja. Tveganje, ki se nanaša na neko splošno zadevo, na primer moţnost 
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okvare, pa sprejmejo brez problema; »pri nas pa je to konec sveta«, kot je razlike med 

kitajsko in Slovenijo ponazoril eden izmed vprašanih. Le eden izmed njih meni, da so Kitajci 

zelo nagnjeni k tveganju, da so »gamblerji«.  

S stilom vodenja imajo vprašani torej različne izkušnje, vendar se strinjajo glede večine 

značilnosti. Ţe prej smo pisali o nekaterih razlikah v organizaciji dela, zaradi česar se 

pojavljajo tudi manjše teţave, ki jih v tem poglavju sicer nismo še enkrat obravnavali. Tudi v 

tem sklopu vprašanj so se pokazale nekatere kulturne razlik ter načini soočanja z njimi. Po 

tem smo jih natančneje spraševali na koncu intervjuja. 

6.4 Odpravljanje kulturnih razlik 

V zadnji sklop smo uvrstili vprašanja, s katerimi smo pri intervjuvanih slovenskih 

poslovneţih pridobili vpogled v razumevanje tuje kulture, zavedanje in prepoznavanje razlik, 

njihovo poznavanju kitajske poslovne kulture ter načinu, kako se z njimi soočajo kot 

posamezniki ali kot podjetje.  

S kitajsko poslovno kulturo ali vsaj Kitajsko kot tako so bili pred začetkom poslovnega 

sodelovanja z njo seznanjeni štirje intervjuvanci. Eden izmed njih je pred prevzemom 

trenutnega poloţaja v podjetju Kitajsko poznal iz predhodnega sodelovanja v skupnem 

podjetju na Kitajskem ter zasebnih potovanj po Aziji. Poleg tega so mu pri razumevanju in 

zavedanju kulturnega okolja pomagale še dvoletne izkušnje iz predhodnega bivanja na 

Bliţnjem Vzhodu. Slednji morda res ni primerljiv s Kitajsko, vendar kulturno vsaj toliko 

specifičen. Sicer se omenjeni sogovornik na stike ni predhodno pripravil. Eden izmed 

razlogov je bil, da za to enostavno ni bilo časa, saj je vse šlo prehitro, kar lepo ponazorijo 

njegove lastne besede: »In potem sem padel tja in smo morali plavati.« Dva intervjuvanca sta 

kitajsko kulturo poznala zelo dobro tako v praksi kot tudi v teoriji, saj sta študirala kitajščino 

in nekaj let preţivela na Kitajskem. V obeh primerih je najprej šlo za študijsko bivanje ter 

turistične obiske te deţele, eden izmed sinologov pa je bil dve leti tam zaposlen kot učitelj 

angleškega jezika. Nek drug intervjuvani je vse potrebne informacije in namige dobil od 

svojega mentorja ob zaposlitvi, eden pa se je na hitro pozanimal pri kolegih, vendar je za to 

porabil, kot je sam priznal, vsega pol ure izobraţevanja, v nasprotju z drugim intervjuvancem, 

ki si je prebral nekaj napotkov o poslovnem sodelovanju s Kitajsko ter zbral nekaj podatkov o 

drţavi in njeni kulturi. Preostali trije intervjuvanci se na sodelovanje s Kitajsko (v dveh 

primerih) oziroma ţivljenje in delo tam (en primer) niso posebej pripravili. Kljub temu lahko 

vsaj iz odgovora enega izmed njih razberemo, da se je zavedal tujega kulturnega okolja. Pri 
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komunikaciji s Kitajci pa se je zanašal na občutke, čeprav meni, da sebe nima za človeka, ki 

bi izstopal, saj je do vsakogar vljuden in doslej še ni imel teţav. Razume, da se je v drugem 

okolju potrebno prilagajati in v tem pravzaprav uţiva. Nekaj malega predsodkov je imel samo 

eden izmed naših sogovornikov, in sicer glede ţivljenjskega okolja kot takega, ne toliko glede 

ljudi. Skrbela ga je na primer varnost, pa tudi sama lokacija bivanja ter druge ţivljenjske 

okoliščine, vendar je, kot pravi sam, kmalu ugotovil, »da to ni tisti tabu, da je to normalen 

svet, kultiviran«. Razen tega nihče ni imel predsodkov, le predstava enega izmed sinologov se 

ni skladala z resničnostjo, saj si je pred odhodom na Kitajsko slednjo predstavljal bolj 

tradicionalno. Dejansko pa se predvsem mladi vse bolj obračajo na Zahod. Tudi sicer so 

nekateri menili, da je Kitajska Slovenijo ţe prehitela in da ni tako nerazvita, kot si jo 

marsikdo predstavlja. 

Poznavanje kitajske poslovne kulture pri večini temelji na izkušnjah, za katere menijo, da so 

tudi bistvenega pomena. Kot se je izkazalo prej, sama teoretična osnova ne da nujno prave 

predstave o nekem kulturnem okolju. Slednje najboljše spoznamo iz prve roke in se učimo na 

lastnih napakah in take informacije so tudi od kolegov še posebej dobrodošle. Tuji poslovneţi 

na Kitajskem, ne le slovenski, so med seboj povezani, zato si informacije ter izkušnje redno 

izmenjujejo. Tudi oba sinologa sta rekla, da so izkušnje pomembnejše kot teoretično znanje, 

čeprav tudi to veliko pomaga. Poleg tega so se nekateri izobraţevali še zasebno s pomočjo 

knjig in priročnikov ali pa se pogovarjali s svojimi kolegi in jih spraševali o njihovih navadah 

in običajih ter na tak način poizkušali izvedeti več o kitajski kulturi. Vse to kaţe na osebno 

zanimanje za kitajsko kulturo, ki jo poskušajo razumeti, nekateri bolj drugi manj uspešno, kar 

je razbrati ţe med vrsticami drugih dogovorov. Ţe na začetku intervjuja pa sta dva rekla tudi, 

da se počasi učita tudi kitajsko, eden pa razmišlja tudi o tečaju. Posebnih seminarjev ali 

kulturnih treningov se ni udeleţil nihče.  

V tem sklopu smo še enkrat zastavili vprašanje o morebitnih nesporazumih pri sodelovanju s 

Kitajci, le da se tokrat nismo omejili na golo komunikacijo, temveč smo spraševali po 

nesporazumih v širšem pomenu. V tem oziru se nihče ni spomnil, da bi kdaj prišlo do večjega 

nesporazuma, sploh ne takega, da ne bi bil takoj rešljiv. Večinoma je pri tem šlo za 

malenkosti, ki jih vprašani niso uvrščali med teţave zaradi kulturnih razlik. Dvakrat je bilo 

ponovno omenjeno šibko zanje angleščine, ki je pogosto vzrok za nesporazume. Kot sta 

opozorila vsaj dva intervjuvanca, Kitajci kljub temu da niso razumeli povedanega, pritrdijo 

rečenemu. Drugi nesporazumi, ki so se pojavili, so bili povezani z interesi, predvsem z vidika 

zasluţka. Nekajkrat je bilo celo rečeno, da Kitajci stvar včasih »speljejo po svoje« ali se z 
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namenom, da bi prodali blago tudi zlaţejo recimo glede stroškov transporta in drugega. 

Podobno je eden opozoril, da je potrebno doreči vse najmanjše podrobnosti, sicer »si ţe 

izvisel«. V glavnem so nesporazumi po mnenju intervjuvanih običajno bolj ali manj tehnične 

narave. Se je pa ţe zgodilo, da na sestanku niso dosegli dogovora ali pa se je zdelo, da so ga, 

pa čez nekaj časa ni bilo realizacije, ne da bi si znali razloţiti, zakaj. Včasih pa do 

nesporazuma pride zaradi nekompetentnosti kolegov, to je nepoznavanja postopkov.  

Do te točke intervjuja je bilo ţe bolj ali manj razbrati, kako se intervjuvanci soočajo z 

medkulturnimi razlikami; nekatere odgovore so podali sami, nekatere pa se je ţe lahko 

razbralo med vrsticami. Ne glede na to smo jim vprašanje o odpravljanju medkulturnih razlik 

postavili še neposredno. Tako smo v grobem dobili dva različna odziva. Skoraj vsi so opisali, 

kako se osebno odzivajo na kulturne razlike, le eden je rekel, da razlik niti ne vidi. Posledično 

tudi ni mogel govoriti o tem, kako jih odpravlja. Kot smo ţe pisali nekoliko prej, meni, da se 

Kitajci ne razlikujejo od nas ter da poslovni svet razume precej generično. Sicer se na 

kulturne razlike vsi odzivajo s prilagajanjem in sprejemanjem navad oziroma upoštevanjem 

bontona, ki velja na Kitajskem. Glede tega so tudi povedali, da ni teţav, če kot tujec narediš 

napako, saj Kitajci to razumejo in sprejmejo. Kot je povedal eden izmed sodelujočih, so se na 

račun tega tudi ţe smejali. Najbolje se je torej prepustiti toku in kulturo spoznavati ter občutiti 

na lastni koţi. Tako največ znanja pride iz izkušenj, kot smo ugotavljali ţe zgoraj. Veliko pa 

pomeni tudi sam pogovor s partnerji, s katerimi so ţe vzpostavili tesnejše stike, saj tako 

dobijo bolj ali manj neposreden odgovor, ki nam pomaga razumeti na primer navade. V 

okviru intervjuva je beseda nekajkrat nanesla na kulturni šok, kjer smo izvedeli, da ga ni 

doţivel nihče od udeleţencev raziskave ob prihodu na Kitajsko, nekatere je še najbolj šokirala 

nenehna gneča. Zanimivo pa je predvsem to, da sta dva omenila, da sta doţivela neke vrste 

kulturni šok ob povratku v Slovenijo. V obeh primerih se je ta nanašal predvsem na 

razočaranje nad počasnostjo razvoja v Sloveniji, saj na Kitajskem vse hitro raste, v Sloveniji 

pa se zdi, da je čas nekoliko zastal: »Slovenija je tako majhna in specifična in čas v Sloveniji 

teče zelo, zelo počasi. Kitajci so nas ţe prehiteli« (intervjuvanec G, managing direktor).  

Intervju smo zaokroţili z vprašanjem, ki nekako povzema celoten intervju. Ţeleli smo 

izvedeti, kaj se jim zdi z vidika mednarodnega poslovanja še posebej pomembno in na kaj 

morajo biti Slovenci pozorni, ko se poslovno odpravljajo na Kitajsko, zato smo jih vprašali, 

kaj bi svetoval poslovneţu, ki vstopa na kitajski trg. Seveda je pri tem potrebno upoštevati 

namen, s katerim bi se odločili za sodelovanje s to deţelo, kar je razvidno tudi iz odgovorov. 

Kar nekaj bi jih najprej svetovalo pridobivanje čim več informacij od Slovencev, ki s tem ţe 
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imajo izkušnje. Menijo, da so to najbolj verodostojne in najbolj uporabne informacije in je 

največ, kar lahko posameznik dobi. Najbolje si je pridobiti čim več takih znancev in, če je 

mogoče, se z njimi najprej sestati neformalno. Naslednji najpogostejši nasvet se je nanašal na 

pridobivanje izkušenj iz prve roke, predvsem za tiste, ki bi na Kitajskem kupovali. S tem so 

imeli v mislih predvsem obisk Kitajske, ne le turistično, tudi poslovno, recimo obisk sejma ali 

tovarne. Pri tem človek ne spozna le svojih poslovnih partnerjev, temveč tudi samega sebe. 

Največ dejansko pomeni osebni stik. S tem je povezana tudi previdnost glede kakovosti 

izdelkov, na katero je po mnenju intervjuvanih potrebno biti še posebej pozoren. Tudi pri 

nabavi delov za proizvodnjo je potrebno biti previden in po mnenju enega izmed 

intervjuvanih je pred nakupom najbolje videti, kje in kako se jih proizvaja. Pogosto se namreč 

dogaja, da je vzorec veliko kvalitetnejši od poslanega izdelka. Poleg dobrega poznavanja 

formalnih postopkov sta dva poudarila kulturno zavedanje. V prvi vrsti je potrebno odpraviti s 

predsodki in stereotipi, pri čemer si lahko pomagamo tudi s kakšnim uvodnim tečajem 

oziroma izobraţevanjem o kulturi, bontonu in drugih posebnostih Kitajske. Nazadnje pa 

največ šteje osebna izkušnja, kjer se je najbolje prepustiti toku in vzeti v zakup začetniške 

teţave in napake. Po izkušnjah enega izmed sogovornikov, ki so ga večkrat prosili za kakšen 

nasvet, je ena večjih teţav pravzaprav neizoblikovana poslovna ideja. Temu bi sledil natančen 

načrt prodora in tretje, česar Slovencem, ki se tega lotijo, morebiti primanjkuje, pa bi bila 

potrpeţljivost.  

Intervjuvanci se s kulturnimi razlikami torej soočajo dokaj podobno. Večina jih meni, da se je 

dobro prilagoditi, nekateri pa tudi dejansko poskušajo razumeti dogajanje in odzive okoli 

sebe. O medkulturni komunikaciji ter soočanju z razlikami lahko govorimo z vidika firme kot 

tudi z vidika posameznika, kar bomo nekoliko razširili v naslednjem poglavju. 

7 UGOTOVITVE 

V predhodnem poglavju smo si ogledali dejansko vsebino odgovorov intervjuvancev, jih 

medsebojno primerjali, povezali ter analizirali z mislijo na raziskovalna vprašanja. V tem 

poglavju bomo podali ključne ugotovitve, ki se nanašajo na medkulturne ovire, lastnosti 

kitajske poslovne in ekonomske kulture ter razlike med Slovenijo in Kitajsko, nesporazume, 

ki iz njih izvirajo, ter odpravljanje medkulturnih razlik z ozirom na kulturno kompetenco.  
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7.1 Ovire v komunikaciji  

V tretjem poglavju smo ţe obravnavali najpogostejše ovire, s katerimi se lahko srečamo pri 

komuniciranju v medkulturnem okolju, in izkazalo se je, da se z njimi pogosto srečujejo tudi 

naši intervjuvanci. V tem oziru gre predvsem za ovire, ki so enostavno prepoznavne, zato so 

jih intervjuvanci skoraj brez izjeme opazili sami. Poleg ţe omenjenih ovir bomo tu omenili še 

tiste točke nesporazumov, ki jih ne moremo uvrstiti neposredno v komunikacijske ovire, ki 

smo jih obravnavali zgoraj, in se nanašajo na razlike v načinu razmišljanja in delovanja 

kitajske in slovenske strani. Pri teh ugotovitvah je potrebno opozoriti na dejstvo, da ne 

moremo posploševati na vsa podjetja na Kitajskem in njihove zaposlene, saj imamo v našem 

primeru vpogled le v šest podjetij oziroma devet različnih izkušenj. Poleg tega so v raziskavi 

sodelovala le tri podjetja, ki imajo na Kitajskem proizvodnjo oziroma ponujajo storitve, in 

eno, ki ima na Kitajskem predstavništvo.  

Med ovirami v komunikaciji lahko na prvo mesto z gotovostjo postavimo jezik, saj je bil 

omenjen največkrat. Kot smo videli zgoraj, naši poslovneţi s kitajsko stranjo osebno 

večinoma komunicirajo v angleščini, saj sami ne govorijo kitajsko oziroma različnih aspektov 

jezika ne obvladajo dovolj dobro, da bi se lahko pogovarjali o vseh temah, npr. pravnih 

zadevah. Angleščina je predvsem jezik komunikacije znotraj podjetja, torej z zaposlenimi, v 

stiku s poslovnimi partnerji pa je pogosta tudi kitajščina, pri čemer na pomoč priskočijo 

dvojezični kolegi. Dva intervjuvanca sta sicer poudarila, da je prevajalec, čeprav ne nujno 

profesionalni (najbolje je nekdo iz podjetja, ki je strokovno podkovan na področju, na katerem 

podjetje deluje), na Kitajskem nuja, saj nasprotni strani ne gre zaupati. Sicer znanje 

angleščine tako med partnerji kot med zaposlenimi variira, čeprav v splošnem še vedno 

prevladuje prvoten vtis o slabem znanju tega jezika. Za veliko večino Kitajcev bi še vedno 

lahko trdili, da slabo govori angleško, čeprav jo lahko nekateri dokaj dobro razumejo. 

Sporazumevanje na kitajski strani ovira še strah, da bi si z nepravilno povedanim izgubili 

ugled. Ravno tako ne bodo priznali, da česa niso razumeli (zaradi jezika ali vsebine), saj jim 

je dejansko nerodno priznati, da niso razumeli, kar je tesno povezano z njihovim načinom 

razmišljanja; v tem primeru z ohranjanjem obraza in vljudnostjo, saj jim je nerodno govoriti 

angleško, ker se bojijo, da bi se z napakami osmešili. Pri jeziku moramo upoštevati še en 

objektivni razlog, zakaj pride do nesporazumov, namreč sam naglas, ki lahko oteţuje 

razumevanje povedanega, predvsem preko telefona. Situacija se sicer spreminja in pri mlajših 

generacijah je opaziti izboljšanje znanja angleščine. Kot smo ţe pisali zgoraj, je znanje tega 

jezika precej boljše v podjetjih, ki s tujimi sodelujejo ţe dlje časa. Na slabo znanje angleščine 
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pri Kitajcih gotovo vpliva tudi razlika med obema jezikoma, predvsem v izgovarjavi, čeprav 

izgovarjave same ni poudaril nihče izmed vprašanih. Besede v kitajščini imajo običajno en 

zlog in jezik ima le malo glasov, medtem ko ima veliko tonov, ki so ušesu Zahodnjakov 

nerazpoznavni. Zaradi tega se lahko zgodi, da Kitajci besede tudi v angleščini poskušajo ločiti 

na zloge (Flower 154, str. 155). Tistim, ki znajo kitajsko, preglavice povzročajo lokalni 

dialekti kot pravi intervjuvanec E (sinolog, uvoz): »Prav tako je velika prednost, če znaš 

kitajsko, vendar se pri dialektih konča. Jaz sem zmrznila.« Po drugi strani se je jezik lahko 

kazal kot element povezovanja. Kitajci radi sprejmejo ljudi, ki pokaţejo vsaj nekaj znanja 

kitajščine, saj to predstavlja neke vrste skupno točko, na katerih temeljijo tudi omreţja. Sicer 

ni zagotovilo za izoblikovanje trdnih odnosov, je pa dober način pribliţevanja kitajski 

poslovni strani, kakor pravi recimo intervjuvanec B (nabava): »Tudi če tujec obvlada kitajski 

jezik, mu dosti bolj zaupajo. Ga dosti bolj resno jemljejo. Ga nekako bolj sprejmejo.« 

Podobno izkušnjo pove direktor komerciale (intervjuvanec C), ki ga eden izmed kitajskih 

kolegov na sejmu vedno znova pozdravlja, saj ga je pri sklepanju posla pred nekaj leti 

prepričal, da zna Kitajsko, čeprav v resnici pozna samo nekaj fraz. Poslovneţi se z jezikovno 

oviro soočajo na različne načine. Pravkar omenjeni intervjuvanec je v komunikaciji izredno 

sproščen in se vedno prilagaja dani situaciji. Večina sicer poskuša prilagoditi nivo angleščine, 

da so čim bolj razumljivi. Včasih, pravijo, je potrebno tudi kaj narisati ali pokazati z rokami, 

saj angleščina zaposlenih ali partnerjev ni na takem nivoju, kot bi ga pričakovali v Sloveniji. 

Elegantnejša rešitev je pomoč kolegov, ki znajo tako kitajsko kot tudi angleško. Sicer 

slovenska podjetja tudi sama skrbijo za izboljšanje angleščine pri zaposlenih ali zaposlujejo 

dvojezične kadre, še posebej na vodilnih mestih. Med slovensko in kitajsko kulturo se 

pojavljajo še razlike v neverbalni komunikaciji, kjer bi lahko glede na zbrano gradivo 

izpostavili predvsem dvoje: kinetiko, t. j. geste, mimiko in očesni stik, ter parajezik, torej 

glasnost, tempo, višino govorjenja in podobno. Pri tem velja opozoriti, da to ne pomeni, da se 

kulturi v drugih elementih neverbalne komunikacije ne razlikujeta, le intervjuvanci drugih 

razlik bodisi niso izpostavili ali opazili. V tem primeru je ta ovira tesno povezana s kulturno 

dimenzijo sprejemljivosti izraţanja čustev, pri čemer Kitajce uvrščamo med čustveno 

nevtralne kulture. Intervjuvanec D (nabava) recimo pravi: »Mislim, da dobro skrivajo svoja 

čustva.« Zaradi tega delujejo nekoliko skrivnostno, zaradi česar jih je tudi teţko prebrati, kar 

bi lahko povezali s trditvami nekaterih vprašanih, da imajo včasih občutek, kot bi Kitajci 

nekaj skrivali. Kitajce so vsi intervjuvani tudi sicer opisali kot umirjene in nekonfliktne osebe, 

ki mahanje z rokami in povišan glas lahko interpretirajo čisto drugače kot v Evropi. Eden 



69 

 

izmed sogovornikov je priznal, da je njegov način govorjenja kitajska stran ţe doţivela kot 

jezo, ki jo na splošno teţko sprejmejo. Ob pretiranih gestah in izraţanju čustev se raje 

umaknejo, saj jih to dejansko bega. Prav tako je zadrţanost posebej pri pogajanjih velika 

prednost, ki bi jo bilo vredno posnemati tudi v Sloveniji. Osebne lastnosti, ki so jim jih 

pogosto pripisovali, so bili še poniţnost, skromnost ter uglajeno vedenje, ki so elementi keqi-

ja, premišljenega vedenja. Načeloma neverbalna komunikacija ni povzročala teţav, le včasih 

je bila neizraznost kitajskih partnerjev nekoliko moteča, saj so Slovenci bolj čustveno izrazni. 

Eden izmed njih pa je na lastni koţi izkusil, da Kitajci jezo teţko sprejemajo. Nekateri 

intervjuvani so sicer sami omenili, da so se prilagodili kitajskim kolegom in so bili v 

pogovorih z njimi tudi sami bolj umirjeni. Kljub temu so včasih prikimavanje in pritrjevanje 

razumeli napačno, saj slednje na Kitajskem nima istega pometa, kot smo ga vajeni v 

Sloveniji. Prikimavanje namreč pomeni zgolj, da poslušajo, ne pa nujno, da se tudi strinjajo, 

na kar kaţe naslednji citat intervjuvanca B iz nabave, ki hkrati zajame pomemben element 

uglajenega vedenja, torej keqi-ja, ki zahteva izogibanje konfliktom ter ohranjanje harmonije, 

kar med drugim uči tudi konfucianizem: »Pa saj ne boš z njimi prišel v konflikt, pa tudi če si 

mogoče misli, 'ti nimaš prav', ti dela 'yes, yes, yes', ha ha.«  

Posebnih predsodkov in stereotipov o Kitajcih vprašani niso imeli, saj večina niti ni 

razmišljala o tem, da se Kitajci v čem razlikujejo od njih, zato to ni predstavljajo ovire v 

komunikaciji. Menimo, da je bila ob srečanju s Kitajci v tem oziru večja ovira 

predpostavljanje podobnosti, kar se je v intervjujih pokazalo kar nekajkrat. Poleg tega je 

večina vprašanih opazila le zunanje plasti kulture, npr. geste ali pa navade, ţivljenjski 

standard, kulturo v pomenu umetnosti ali pa način oblačenja in podobno. Ravno tako površne 

so opaţene razlike med regijami, oziroma mesti in podeţeljem, vendar ne pri vseh vprašanih. 

Nekateri se dobro zavedajo obstoja notranjih plasti kulture, torej norm, vrednot, prepričanj in 

načina razmišljanja, čeprav jih morda niso znali neposredno poimenovati, na kar kaţeta 

naslednja citata: 

 /.../ sem opazila, da imajo v njihovi kulturi, da nečesa ne bodo povedali, če niso prepričani, da je 

prav. (intervjuvanec E, sinolog, uvoz) 

 /.../ ima čisto drugačen pristop kot pa te stare kitajske starešine, bi skoraj rekla, ki se jim pozna ta 

njihova šola. (intervjuvanec H, sinolog, direktor) 

Predpostavljanje podobnosti se recimo kaţe tudi pri trditvah, da Kitajce bolijo iste stvari kot 

nas ali da imajo podobne teţave kot mi, saj to ne upošteva recimo odziva, dojemanja ali 

načina soočanja s teţavami. Kot pravi intervjuvanec A, tehnolog: »Enako kot pri nas, saj so to 
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ravno tako ljudje.« Podobno posploševanje v smislu, da so tudi Kitajci ljudje kakor mi, se je 

pojavilo še pri nekaterih drugih intervjuvancih.  

»Ljudi je v drţavi ogromno, zato človek naleti na takšne in drugačne, ki jih ne moreš vreči v 

isti koš.« To mnenje je sicer pohvalno, saj se s tem izognemo predalčkanju in stereotipiziranju 

ljudi, vendar opazka ne upošteva, da v splošnem Kitajci le ne razmišljajo in delujejo na enak 

način kakor Slovenci, kot se je do te točke ţe večkrat pokazalo. Tudi intervjuvanec G 

(managing direktor) na primer najprej predpostavlja podobnost, ko reče: »Vsekakor denar je 

sveta vladar in kjerkoli ponudiš več denarja, ljudje več naredijo, kar je logično.« Takoj zatem 

le pomisli, da morebiti ni vse tako črno in belo ter doda: »Mogoče je ta razlika, da v Evropi 

nekdo kljub vsemu, raje kot da bi zasluţil nekaj sto evrov več, gre popoldan lepo z druţino 

hodit ali pa na igrišče ali kakorkoli.« Kljub temu da misel ostaja v okvirjih razmišljanja o 

ţivljenjskem standardu in se ne spusti na nivo norm in vrednot, opozori, da moramo biti pri 

posploševanju izredno previdni. Predpostavljanje podobnosti se je pojavljalo predvsem pri 

dojemanju načina poslovanja ter dojemanju poslovnega sveta ali bontona, ki ga polovica 

vprašanih razume kot nekaj univerzalnega in ga je recimo intervjuvanec C (direktor 

komerciale) opisal kot »čisto običajen poslovni odnos, tako kot velja za vse po svetu«, 

intervjuvanec G pa kot »tisti splošen bonton«. Seveda se tu takoj postavi vprašanje, kaj je 

tisto univerzalno in ali ni zaznati pridiha entocentrizma. Zaradi predpostavljanja podobnosti 

so nekatere posebnosti kitajske kulture, pa čeprav gre za malenkosti, ostale neopaţene. 

Poslovni bonton seveda obstaja po celem svetu, na Kitajskem pa naj bi bil še posebej 

poudarjen, čeprav tega ni opazil oziroma izpostavil nihče izmed vprašanih. Eden izmed 

intervjuvanih celo meni, da kultnih razlik ni oziroma jih osebno ne vidi, vsi ostali pa se jih 

sicer bolj ali manj zavedajo, vendar jih teţko prikaţejo na zgledih. Ravno tako se vsi 

zavedajo, da na tujo kulturo ne smemo gledati etnocentrično in nekateri na to tudi opozorijo: 

»Sploh pa s tem predsodkom, da smo mi višja rasa, ne boš uspel,« pravi eden izmed 

intervjuvanih (intervjuvanec G, managing direktor). Sami intervjuvanci z etnocentrizmom 

nimajo večjih teţav, so pa pri kitajski strani prepoznali nekaj, kar Faure (2002) imenuje 

sinocentrizem. Pojem se nanaša na kitajsko samozadostnost in usmerjenost vase, kakor tudi 

na ponos na zgodovino in doseţke deţele, med drugim tudi na gospodarske doseţke zadnjih 

nekaj desetletij, kjer gre pravzaprav za etnocentrizem pri Kitajcih, kar so nekateri vprašani 

občutili kot arogantnost, ki je bila enkrat tudi omenjena. Dvakrat pa je bila omenjena tudi 

samozadostnost. Kitajska sicer kot velesila tudi dejansko postaja neke vrste center sveta, kot 

se je tradicionalno dojemala, in po mnenju enega sogovornika se ţe na odnosu čuti, da se ves 



71 

 

svet obrača k njim. Taka občutja opisuje tudi drug sogovornik: » /.../ oni so veliki in se tako 

tudi obnašajo« (intervjuvanec G). Ne glede na to, po izkušnjah intervjuvancev Kitajci tujce 

sprejemajo odprto in tudi razumejo, da so drugačni od njih, zato napake, ki jih zagrešijo, 

običajno ne pomenijo konca sodelovanja. Vendar je to nekoliko odvisno od posameznika, s 

katerim se sodeluje, saj so starejši managerji ali, kot so bili poimenovani v enem izmed 

intervjujev, kitajske starešine, bolj tradicionalni, kot so mlajši, ki imajo ţe drugačen pristop.  

7.2 Lastnosti kitajske poslovne kulture in nesporazumi 

Vsekakor je Kitajska globoko zakorakala v obdobje trţnega gospodarstva, kar je lepo 

ponazoril tudi eden izmed intervjuvancev, ko je rekel, da Kitajci niso nobeni komunisti 

temveč čisti kapitalisti. Polpretekla zgodovina, skupaj z izkušnjo komunizma in tranzicije je 

zaenkrat najmočnejša stična točka Slovenije in Kitajske, s katerim lahko uspešno prebijemo 

led ob prvem srečanju. Intervjuvanci so v tem oziru videli še največ podobnosti med obema 

deţelama, saj so menili, da gre Kitajska skozi podobne procese, skozi kakršne je morala 

Slovenija po osamosvojitvi. To se nanaša na samo preoblikovanje gospodarstva pa tudi 

spremembo v načinu razmišljanja, ki se vsaj v velikih mestih ţe kaţe na primer v obliki 

konzumerizma in usmerjenosti na finančno kompenzacijo. Nekatere razlike med Slovenijo in 

Kitajsko ter iz njih izhajajoče morebitne nesporazume smo nakazali ţe v analizi odgovorov, v 

nadaljevanju pa bomo slednje obravnavali nekoliko bolj sistematično. Poudarek bo na 

lastnostih kitajske poslovne in ekonomske kulture ter nesporazumih, katerim so botrovale 

razlike med slovensko in kitajsko stranjo. Sicer opaţenih pojavov sami intervjuvanci niso 

izrecno opisovali kot teţave, vendar je bilo med vrsticami razbrati, da jih motijo in se z njimi 

bolj ali manj teţko soočajo. Na številne pa pravzaprav nimajo vpliva, vendar bi jim 

razumevanje dogajanja vseeno olajšalo delo, saj bi se laţje prilagodili. Nujnost slednjega so 

sicer tudi sami izpostavljali vedno znova. 

Če sklepamo po pogostosti omembe zamujanja ali zavlačevanja pa vse do neresnosti, kitajski 

odnos do časa Slovencem povzroča nemalo preglavic. Kitajce glede na povedano uvrstimo 

med dolgoročno orientirane ter polihrone kulture. Na dolgoročno orientacijo sklepamo recimo 

po potrpeţljivosti in prilagodljivosti, ki se kaţeta recimo skozi dolga pogajanja ter sprotno 

prilagajanje recimo agend. Urnik dela se razteza čez cel dan in Kitajcem se nikoli ne mudi, 

zato pogosto čakajo na zadnji trenutek, preden nekaj izvedejo ali dokončajo. Posebej slednje 

slovenskim poslovneţem povzroča teţave, saj se teţko sprijaznijo z zavlačevanjem in 

dolgotrajnostjo vzpostavljanja razmerij ter trajanja projektov. To še posebej velja za matična 
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podjetja v Sloveniji, saj nimajo neposrednega stika z dogajanjem v podruţnici na Kitajskem, 

kjer se laţje prilagodijo toku delovanja, na kar opozori oseba H:  

» /.../ to zaupanje in ta celoten proces, ki je toliko bolj dolgotrajen, kot smo ga mi navajeni. To je bila 

nekako največja težava, s katero smo se spopadali. Oziroma naša težava podjetja na Kitajskem je bila, 

da se je potem naše matično podjetje težko s tem soočalo.« (intervjuvanec H, sinolog, direktor) 

Nekateri vprašani kitajski način dojemanja časa dojemajo kot neresnost, saj je redko vse 

narejeno takrat, kot je bilo dogovorjeno. Podobno se Kitajci odločajo za spremembe od danes 

na jutri, za kar sicer vsaj en sogovornik meni, da je dobra lastnost, saj se po njegovem mnenju 

v Sloveniji preveč zavlačuje in preverja, preden sploh lahko pride do sprememb. Spreminjanje 

načrtov Slovenci ravno tako teţko sprejmejo, na kar kaţe naslednji citat:  

»Če si v Sloveniji ali pa z Nemcem, se nekaj dogovoriš. Tu na Kitajskem  se lahko dogovoriš in 

podpišeš, pa te bodo vedno vračali in nategovali. Tako, da je zelo težko delati. Nezanesljivi so in težko 

jim je zaupati.« (intervjuvanec A, tehnolog) 

Zamujanje največ preglavic povzroča kupcem, vendar so se na to ţe navadili v tolikšni meri, 

da pri nekaterih dobaviteljih ţe vedo, koliko dni dodati navedenemu roku dobave, kar je en 

način soočanja s to kulturno razdaljo. Tudi sicer na dolgotrajnost slovenski poslovneţi nimajo 

vpliva, vendar bi razumevanje tega olajšalo usklajanje lastnega načina dojemanja časovne 

dimenzije s kitajskim. En intervjuvanec pravi celo, da ne pomaga niti, če jih prosiš, da te 

obvestijo nekoliko prej. Tudi za sestanke se nikoli ne dogovori veliko vnaprej, za kar se sicer 

ni zdelo, da bi intervjuvance posebej motilo. Še ena značilnost dolgoročno orientiranih kultur 

je varčnost, ki se v določeni meri kaţe pri Kitajcih, saj so se slovenski poslovneţi srečevali z 

orientiranostjo na nizke cene, varčevanje pri kvalitetnih materialih in barvah in podobno. 

Intervjuvanec F pravi: »Najteţji del pogajanja je usklajevanje cen. Tukaj Kitajci, recimo en 

primer je, da stroškov nočejo pokriti. Po drugi strani pa hočejo imeti izdelek, ki je pač 

uporaben pa zanesljiv.« Za polihrone kulture je značilno, da ljudje čas dojemajo kroţno in več 

opravil naenkrat jih ne moti. Zato je klic v kitajsko firmo mogoč kadarkoli, ne glede na dan v 

tednu ali uro, s čimer je sicer povezana tudi dimenzija izogibanja negotovosti, o kateri bo 

govora nekoliko kasneje. Za polihrone kulture je značilna tudi ciljna usmerjenost, kjer pot ni 

tako pomembna in vedno jih je na voljo več. Slovenski poslovneţi so to občutili tudi kot skrb 

za samega zase, saj so večkrat poudarili, da pri Kitajski proizvodnja lahko poteka na zelo 

nizkem ali zelo visokem nivoju, kar seveda vpliva na kvaliteto izdelkov. Prav tako se pri 

pogajanjih Kitajci ne izogibajo laţem, samo da bi dosegli svoj cilj, kot pravi eden izmed 

intervjuvancev: »Pa tudi se ti bo kdaj tudi zlagal, te okrog obrnil, vse obljubil pa nič naredil 
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potem.« Značilno za ciljno usmerjenost je tudi, da je na voljo več poti do cilja, kar se lahko 

kaţe tudi skozi sklenjene pogodbe s konkurenčnimi si podjetji oziroma ponudniki storitev: 

» /…/ ravno toliko, da nismo podpisali še lastne pogodbe, ali pa celo smo j,o potem pa kar ni bilo 

realizacije. So bili navedeni pogoji in številke, potem pa kar ni bilo rezultatov. Nazadnje pa vidiš, da 

delajo z našo konkurenco. Pri njih je pač problem, oni želijo paleto produktov na razpolago za njihove 

kupce. Oni se ne bodo mučili prodajati našega produkta, če je od konkurence že bolj znan na trgu in 

ne bodo svojega časa in sredstev vlagali v marketing našega izdelka, če se tisti konkurenčni prodaja 

sam od sebe.« (intervjuvanec H, sinolog direktor) 

Še ena značilnost polihronih kultur je, kot smo ţe omenili zgoraj, usmerjenost na osebni stik z 

ljudmi ter vzpostavljanje razmerij, kar so potrdili vsi intervjuvani. Vsi so se torej srečali s 

konceptom guanxi oziroma omreţij, ki je v poslovnem svetu še vedno zelo prisoten. Osebni 

stik je za sodelovanje s Kitajci nujen, saj se le tako vzpostavi pravo razmerje, ki temelji na 

zaupanju, ki si ga je na Kitajskem potrebno pridobiti, saj v osnovi ne zaupajo nikomur. Za to 

je seveda potreben čas, kar so ravno tako potrdili vsi sogovorniki. Nujen del omreţij 

predstavlja recipročnost oziroma ohranjanje odnosov, kar vključuje izmenične obiske in 

prirejanje večerij ter druga povabila, s čimer se gradijo vezi in povezave. Zaupanje je velik 

faktor, še posebej na osebni ravni. Tudi slovenski poslovneţi so kitajske partnerje recimo ţe 

povabili v Slovenijo in jih pogostili, ob praznikih in drugih priloţnostih jim voščijo. Za 

vzpostavljanje in vzdrţevanje stika pa so bili v dveh sodelujočih podjetjih zadolţeni kitajski 

zaposleni, ki so to nalogo opravljali laţje ţe zaradi jezika, kot ţe omenjeno zgoraj. Skoraj vsi 

vprašani mreţenje in poudarek na osebnem stiku sprejemajo brez teţav in tudi sami 

priznavajo, da je z vzpostavljenim osebnim stikom in dobrim odnosom laţje delati. Kot je 

rekel eden izmed naših sogovornikov, omreţja omogočajo hitrejše reševanje problemov in 

laţje je prositi za uslugo. V dveh primerih je bilo sicer zaznati nekaj nestrpnosti do tega dela 

poslovanja s Kitajci, morebiti zaradi občutka izgube dragocenega časa, saj so se slovenski 

poslovneţi izkazali za časovno bistveno bolj tempirane kot Kitajci. A omreţja so se izkazala 

za nujna tudi v primeru osebnih teţav, na primer v primeru udeleţbe v prometni nesreči, ki jo 

opiše oseba A, kjer je posredoval policist, s katerim so imeli veze, sicer se zanj lahko ne bi 

srečno končalo.  

Slovenci se očitno teţje spoprijemajo s tveganjem, čeprav vsi menijo, da je tveganje nujni del 

posla, sicer ni napredka. Ko smo jih povprašali o tveganju na Kitajskem, so sicer skoraj vsi 

zatrdili, da Kitajci ne tvegajo, vendar drugi elementi v njihovih odgovorih kaţejo drugačno 

sliko. Stopnja izogibanja tveganju je na Kitajskem niţja kot v Sloveniji. Na to kaţe 
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sposobnost prilagajanja, hitrega odločanja ter uvajanja sprememb z danes na jutri, kar je v 

Sloveniji po mnenju vprašanih, ki so ta problem omenili, skoraj nemogoče, saj je potrebno 

vse morebitne spremembe napovedati veliko vnaprej: »Pri nas, v slovenskem podjetju, recimo 

za spremembe velja, da moraš spremembo napovedati veliko v naprej, na Kitajskem je čez 

noč« (intervjuvanec G, managing direktor). Dva vprašana sta celo menila, da bi to morali v 

Sloveniji posnemati. Sicer ta kulturna dimenzija ni bila toliko vzrok za dejanske 

nesporazume, vendar se je zdelo, da dvoumnost Slovence bolj moti kot Kitajce. Na nizko 

stopnjo izogibanja negotovosti kaţe recimo miren odziv na nepredvidene dogodke ali teţave, 

ki se jih reši »na enostaven način, brez velikega pompa«, kot pravi intervjuvanec F (tehnični 

direktor). V kitajskih podjetjih tudi ni toliko pravil, ki bi se jih morali drţati, kot jih imajo 

recimo skupna podjetja ali pa tudi slovenska, saj smo izvedeli, da imajo slovenski poslovneţi  

vsaj v enem podjetju na Kitajskem vse napisano in dokumentirano, kar je značilno za kulture 

z visoko stopnjo izogibanja tveganju. Kot je bilo nekajkrat rečeno, imajo Kitajci do 

nepredvidenega in dvoumnosti novega več tolerance. Tudi v sporazumih in dogovorih večjo 

vlogo igrata zaupanje in dana beseda kakor podpisana pogodba, tako vsaj menijo nekateri 

intervjuvani. Po njihovih izkušnjah Kitajci radi sprejemajo inovacije, radi se učijo in kaţejo 

zanimanje za tuje, obenem pa sami ne kaţejo pretirane inovativnosti. Prav tako sprejemajo 

tujce in razumejo, da so drugačni od njih: » /…/ pri njih je tako: ti si tujec, ti si drugačen in to 

je v redu. Pri nas je tako: to je drugače in to je drugače. Gledamo bolj to, kaj nas moti, kaj in 

zakaj je to tako naredil« (intervjuvanec E, sinolog, uvoz). Prisotnost tujcev za večino ljudi ni 

več nekaj posebnega, sploh ne med poslovneţi, čeprav se na ulici še vedno lahko zgodi, da 

tujca prosijo za skupno fotografijo. Visoka fluktuacija delavcev kaţe, da Kitajcem ni teţko 

zamenjati sluţbe, če bi drugje zasluţili več, kakor smo ţe ugotavljali v prejšnjem poglavju. To 

pomeni, da lahko v podjetju kadarkoli izgubijo ravno vpeljan kader, kar zna biti spet nekoliko 

neprijetno. Pri Slovencih je seveda drugače, čeprav intervjuvani menijo, da tudi pri njih ni 

večje identifikacije s podjetjem. Nenazadnje na nizko stopnjo izogibanja negotovosti kaţe ţe 

ekonomski uspeh Kitajske v zadnjih letih, ki ga brez določene mere tveganja verjetno sploh 

ne bi bilo.  

Pomen odnosov je pokazatelj partikularistične kulture, na kar nakazuje še pragmatičnost, ki so 

jo omenili nekateri intervjuvanci. Eden meni tudi, da bi tudi to lahko posnemali v Sloveniji. 

Po drugi strani Kitajci delujejo kot univerzalistična kultura, saj nekatera pravila veljajo 

kadarkoli in vsepovsod, nanašajo pa se predvsem na etiko in moralo, ki ju vzpostavljajo 

konfucijanske vrednote. Izmikanje, ustreţljivost, posrednost, gostoljubnost, prijaznost, 
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umirjenost in nekonfliktost lahko poveţemo s konceptom ohranjanja obraza oziroma mianzi-

jem, ki smo ga ţe omenili. Iz tega izvira tudi izredna gostoljubnost in skrb za gosta, ki sega 

tako daleč, da je teţko »celo najti kakšno urico zase« (intervjuvanec E, sinolog, uvoz). Vedno 

je poskrbljeno za spremstvo gosta in njegovo dobro počutje; kosilo je ob uri, ponuja se pijače 

in prigrizke, pospremi v hotel ali poskrbi za zabavo in sprostitev. Čeprav se zdi, da je to 

koncept kitajske kulture, ki bi bil teţko povod za nesporazume, jih je nekaj nastalo zaradi 

nesprejemanja napak na kitajski strani, saj je slovenske poslovneţe motilo, da je kitajski strani 

teţko dopovedati, da so storili napako. Tega običajno nočejo priznati takoj, in bi raje 

prikazali, kot da je vse v redu. Poleg tega so se slovenski poslovneţi morali navaditi tudi 

pretirane ustreţljivosti, za katero so se kmalu naučili, da morajo številne obljube jemati 

nekoliko z rezervo, ko so začeli opaţati, da v nekaterih primerih ni bilo realizacije. Na 

Kitajskem namreč velja za nevljudno, če se prošnjo zavrne, tudi če vnaprej vemo, da je ne 

moremo uresničiti. To je seveda povezano tudi z nivojem jezika in razumevanjem, kar smo ţe 

obravnavali zgoraj. Slednje sicer lepo ponazori intervjuvanec I (generalni direktor): 

»Vsekakor oni iz spoštovanja do tujca rečejo 'ja'. In za njega je to nekako rešeno in ti misliš, 

da je vse v redu, potem imaš ti problem. Potem se pa izkaţe, da ni razumel nič.« Kitajci torej 

nikoli ne odgovorijo z »ne«, temveč z »mogoče« ali pa zavrnejo na drugačen posreden način. 

S tem je povezana tudi dimenzija visokokontekstualne kulture, saj se Kitajci ne zanašajo 

toliko na besede, kakor na kontekst, v katerem se nahajajo. Večina intervjuvanih je potrdila, 

da so Kitajci posredni in v določeni meri skrivnostni, zaradi česar je teţko ugotoviti, kaj zares 

mislijo. Za visokokontekstualne kulture je značilen tudi poudarek na razmerjih in zaupanju, 

kar smo ţe obravnavali zgoraj, ter statusu in protokolu, ki v način poslovanja vnašata dobršno 

mero formalnosti. Z rituali, ki so prisotni v poslovnem okolju, imajo slovenski poslovneţi 

različne izkušnje. Načeloma z njimi niso imeli teţav, čeprav sta dva priznala, da sta na 

začetku gotovo naredila veliko napak, ne da bi se tega zavedala. Poleg tega številnih 

elementov kitajskega poslovnega protokola še vedno ne razumeta, čeprav se trudita, da bi mu 

prišla do dna. Kitajci so se tudi v tem oziru do tujcev izkazali za precej tolerantne, čeprav tega 

ne moremo trditi z gotovostjo, saj reakcije na napačno ravnanje verjetno ne bi niti opazili. Kot 

je rekel eden izmed intervjuvancev, se je ţe zgodilo, da niso dosegli dogovora, ne da bi sploh 

vedeli, zakaj. Lahko so le sklepali, da je bilo na začetku sestanka rečeno nekaj, kar je kitajsko 

stran uţalilo.  

Ţivljenjske vloge se na Kitajskem med seboj povezujejo, zato način vedenja in odnosi med 

kolegi ohranijo tudi izven podjetja v vsakdanjem ţivljenju. Pogovori med njimi lahko 
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nanesejo na zasebno ţivljenje, sestanki se običajno pričnejo s kramljanjem. Vsaj na začetku se 

moramo izogibati tabu temam, npr. pogovorih o Tajvanu ali kritiziranju Kitajske. Kasneje, ko 

se je s Kitajci ţe vzpostavil odnos in zaupanje, se tudi Kitajci odprejo in sprejmejo tudi te 

teme, kakor je ugotovil eden izmed intervjuvancev, ki meni, da je odziv na ponujene teme 

pogovora odvisen od spoštovanja. Kot poslovni partnerji Kitajcev so intervjuvani Slovenci 

seveda postali del širše mreţe (guanxi), o čemer govori tudi pripoved enega izmed njih, ki je 

omenil, da so bili s kolegi celo povabljeni na pogreb matere enega izmed Kitajskih kolegov.  

Iz intervjujev je bilo zelo izrazito razbrati še eno kulturno dimenzijo, in sicer visoko razdaljo 

v moči, ki je na Kitajskem bistveno višja kot v Sloveniji. Hierarhija je tam izredno stroga, 

spremlja pa vse sfere ţivljenja, ne le poslovno. Zanjo je značilno izkazovanje avtoritete 

nadrejenih ter spoštovanja s strani podrejenih, zaradi česar se jim je kot tujec in nadrejeni 

teţje pribliţati na nivoju, kot smo ga vajeni v Sloveniji. Hierarhična struktura je veliko manj 

razvejana, vendar ni zgolj formalnost in med udeleţenci se ohrani tudi izven podjetja. Stroga 

hierarhija v nekaterih primerih onemogoča dostop do generalnih direktorjev, še posebej tistih, 

ki so še »stara šola« in so na poloţaje nastavljeni. Za starejše generacije je značilno tudi, da so 

bolj nedostopni in bolj tradicionalni. Velja na primer, da se ponujene cigarete ne zavrne, če jo 

je ponudil nadrejeni, čeprav ne kadimo (primer je podal intervjuvanec E). Visoka razdalja v 

moči vsebuje še nekatere druge značilnosti kitajske poslovne kulture, s katerimi so imeli 

teţave tudi slovenski poslovneţi. Kitajski zaposleni namreč od nadrejenih pričakujejo močno 

in kompetentno osebo, ki jih bo vodila, jim dajala navodila in prevzela vso odgovornost. Zato 

so kitajski zaposleni pasivni in neiznajdljivi, saj se od njih tudi tradicionalno ni pričakovalo 

samoiniciativnosti. Zaradi tega nekateri intervjuvani pravijo, da je zaposlenim v podjetju 

nekoliko teţje zaupati in jih motivirati, da bi prevzeli več odgovornosti ter postali pri 

predlaganju rešitev bolj aktivni. Vse je potrebno pripraviti in dajati navodila, nato pa je 

potreben nadzor in nenehno priganjanje, sicer ni potrebne discipline, kot pravi intervjuvani 

tehnolog: »Ravno tako produktivno bo delal nekdo s Kitajske, samo nekdo mora stati za njimi 

in jih usmerjati, jih spodbujati in nadzirati.« Isto ugotavlja drug intervjuvanec (F, tehnični 

direktor): »Tipična lastnost Kitajcev je, da jih moraš stalno priganjati.« Nadzor je še posebej 

potreben pri začasnih delavcih iz notranjosti drţave. Tudi pri kitajskih managerjih je bilo 

opaziti dokajšnjo mero nadzorovanja in priganjanja, čeprav je večina intervjuvanih kitajske 

delavce opisala kot marljive. Kot smo lahko razbrali iz intervjujev, teţav pri projektih 

oziroma sodelovanju s kitajskimi poslovnimi parterji ni bilo. Po izkušnjah dveh sogovornikov 

lahko rečemo, da je bila še najbolj moteča nepovezanost različnih oddelkov v podjetjih, saj so 
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se njihove odločitve včasih izpodbijale, kar je povezano z drugačnim načinom organizacije 

dela, pa tudi s hierarhijo in kolektivistično naravnanostjo podjetij. Podjetja imajo po njunem 

mnenju veliko število sluţb in sodelavcev, ki so med seboj nepovezani. Večkrat pa je bila 

omenjena prisotnost korupcije, čeprav se sami z njo niso srečali neposredno. Na tem mestu 

velja opozoriti še na različno percepcijo korupcije na slovenski in kitajski strani, kjer se jo 

pogosto razume kot darilo, na kar opozori intervjuvanec E (sinolog, uvoz): »Tudi ideja 

podkupovanja ni kot pri nas. Tam je vse skupaj neko darilo, ki ga vzamejo, da to mora biti, da 

je to čisto normalno.« 

 Kitajci od svojih parterjev pričakujejo kompetentne osebe, sposobne in pooblaščene za 

odločanje, kar je razvidno iz enega izmed intervjujev. V primeru da nasprotna stran zazna, da 

status nasprotnika ni primeren njihovemu, so pogajanja tako rekoč končana. Vaţna je 

kompetentnost, še bolj pa odločnost, s pretirano prijaznostjo se ne pride daleč. Status je 

opazen tudi pri medsebojnem odnosu med ljudmi iz različnih regij oziroma med prebivalci 

mest in podeţelja, kjer se sicer kaţejo tudi razlike v razmišljanju. Kot smo ţe zapisali zgoraj, 

je začasne delavce iz notranjosti treba bolj nadzirati kot redno zaposlene. O pogajalskem 

slogu Kitajcev bi na podlagi intervjujev lahko povedali, da so Kitajci odločni in potrpeţljivi 

ter da se osredotočajo na podrobnosti in ţelijo doseči čim več ugodnosti, predvsem pa so 

močno orientirani na ceno.  

Kot smo videli zgoraj, lahko kitajsko poslovno kulturo dokaj uspešno analiziramo s pomočjo 

kulturnih dimenzij, med katerimi so še posebej izrazite dolgoročna orientacija, visoka razdalja 

v moči, čustvena nevtralnost ter nizka stopnja izogibanja negotovosti. Ravno tako so se za 

izredno vaţne izkazali pojmi guanxi, mianzi in keqi, ki so po našem mnenju v samem centru 

kitajske poslovne kulture, saj so se tako ali drugače pojavili skoraj pri vseh odgovorih. S tem 

smo potrdili pomen ugleda in zaupanja, o čemer sta pisala recimo Ardichvili (2011, str. 419) 

in Moran (2007, str. 416) ter sodelavci. Iz povedanega lahko sklepamo še o partikularistični 

ter razpršeni kulturi, vendar imamo za dokončno potrditev oziroma opis Kitajske kulture s 

tema dimenzijama premalo podatkov. Ravno tako ne moremo sklepati o odnosu do narave, 

čeprav malo vlaganja v tehnologijo in inovacije (to se sicer zadnjih deset let povečuje) 

morebiti nakazuje na navzven usmerjeno kulturo. Največ teţav smo imeli z določanjem 

kolektivizma/individualizma ter deleţa moških ali ţenskih vrednot v kulturi. Iz intervjujev je 

razbrati, da so druţine izredno močne ter da se v njihovem okviru pričakuje skrb drug za 

drugega, zato v zasebnem ţivljenju gotovo govorimo o kolektivizmu. Teţje je bilo določiti, 

kako se vedejo v poslovnem okolju, še posebej ker so nekateri vprašani prepričani, da so 
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Kitajci bolj individualistični ter da se s podjetjem ne identificirajo preveč, zato je lojalnost s 

tega vidika dokaj preračunljiva. Poleg tega je v gradivu premalo podatkov, ki bi se nanašali na 

to dimenzijo, vendar vsaj nekatere lastnosti kaţejo na kolektivistično usmerjeno kulturo, če 

upoštevamo nekatere lastnosti po Hofstedeju (2001: 96–97), na primer, da so tihi, zadrţani, 

nekonfliktni, nezadovoljstva ne kaţejo navzven, pomen obraza in podobno. Na kolektivizem 

kaţe tudi organizacija dela, saj »ničesar ne počne samo eden«, ter spremembe v odločitvah, 

kjer za ne ni odgovorna le ena oseba. Kolektivizem dodatno potrjujejo vezi in poznanstva, ki 

so tudi osnova za usluge in pomoč, lahko tudi pri iskanju zaposlitve. »Smo kot ena big family, 

bi rekel tako, v tem stilu,« pravi recimo eden izmed vprašanih (intervjuvanec A, tehnolog). 

Kot ţe rečeno, se v nekaterih primerih Kitajci hitro odločijo, v drugih pa si za to vzamejo dlje 

časa. Odločitev ne sprejema vedno posameznik oziroma predstavnik, na kar kaţejo primeri, 

da se ta po posvetu s tovarno, nadrejenimi in podobno lahko spremeni, kar je prav tako 

element kolektivizma. Morebiti so v nekaterih primerih slovenski poslovneţi na kitajske 

kolege za hitro odločitev nekoliko pritiskali in jo tudi dobili, vendar se je kasneje ta 

spremenila, na kar bi lahko kazala misel enega vprašanega: 

»Problem nastane, ker to govori nabavnik recimo na njihovi strani. Ko se pa pogovarjaš naslednji 

dan s človekom iz kontrole oziroma kom drugim, ga ne briga, kaj si se ti pogovarjal prejšnji dan s 

nekim drugim človekom. On hoče imeti 100% kakovost in cena ga ne zanima.« (intervjuvanec F, 

tehnični direktor) 

A to misel lahko razumemo tudi kot nepovezanost med oddelki. Podobne teţave so se 

pojavile pri opredeljevanju še zadnje kulturne dimenzije, moškosti in ţenskosti. Ugotovili 

smo, da se v poslovnem okolju pojavljata vsaj dve vrednoti, ki ju lahko označimo za 

diametralno nasprotni, torej moško in ţensko: nepopustljivost ter razmerja kot vrednota, 

deloma pa tudi ohranjanje harmonije; slednje je opazno predvsem pri izogibanju konfliktom. 

Po mnenju sogovornic so ţenske popolnoma enako obravnavane kot moški. Glede na to bi se 

teţko odločili za nagibanje k eni ali drugi skrajnosti, saj nobena dimenzija ne izrazito 

prevladuje, zato bi bilo na tem mestu najbolj smiselno, če zaključimo z ugotovitvijo, da so 

ţenske in moške vrednote uravnoteţene.  

Za opis ključnih vrednot kitajske poslovne kulture lahko še enkrat izpostavimo opis Morana 

in sodelavcev (2007, str. 410–422), ki pišejo o spoštovanju, zvestobi, delavnosti, 

potrpeţljivosti, sodelovanju pri druţbenih obredih in ritualih, reciprocititeti ter prijaznosti. Ne 

glede na vse povedano, se je treba zavedati, da vseh Kitajcev resnično ne gre metati v en koš, 

saj se regije oziroma province med seboj močno razlikujejo, tako po razvitosti, kot načinu 
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razmišljanja, na kar opozarja recimo tudi Pillath (2005, str. 13–24), večkrat pa so to poudarili 

tudi intervjuvani, npr.: 

 »Razlike znotraj države so ogromne.« (intervjuvanec A, tehnolog) 

 »Razlika med mesti in podeželjem je kot dan in noč.« (intervjuvanec F, tehnični direktor) 

 »Vidiš tudi bedo, kako v nekaterih tovarnah delajo v nikakršnih razmerah. In vidiš, kako se ti 

ljudje trudijo delati pod nekimi lopami, po drugi strani pa vidiš tovarno, kjer je vse, kot je treba.« 

(intervjuvanec I, generalni direktor) 

Še vedno velja, da so ruralni deli Kitajske revni in bolj tradicionalni, kot obalni predeli in 

mesta, ki jih je zajel val modernizacije. Razlike so opazne tudi med Hongkongom in preostalo 

Kitajsko, saj je bil do leta 1997 pod britansko upravo. Od tod izvirajo razlike recimo v 

kvaliteti, delovni etiki, upoštevanju pravil in nenazadnje v znanju angleščine. Poleg tega se 

številne razlike pojavljajo tudi med generacijami. Starejši kot so ljudje, bolj so vezani na 

tradicijo ali nauke maoizma. Mlajši kot so, bolj so usmerjeni na Zahod in pripravljeni 

sprejemati, včasih tudi zelo nekritično, vse kar prihaja od tam. Številni odhajajo na študij in 

nabiranje prvih delovnih izkušenj na Zahod. Videti je, da posnemajo predvsem ameriški način 

ţivljenja. Spremembe se morda kaţejo tudi v vrednotnem sistemu, saj se nekaterim vprašanim 

zdijo zelo usmerjeni na denar. Počasi se spreminja tudi način dojemanja časa, v nekaterih 

podjetjih pa ţe dajo več poudarka na zapisnikih ali pogodbah namesto na zaupanju. Spreminja 

se način organizacije dela, kjer se opirajo predvsem na ameriški zgled.  

7.3 Soočanje z medkulturnimi razlikami 

Načine soočanja z razlikami smo glede na odgovore ţe obravnavali zgoraj, kjer smo tudi ţe 

izpostavili glavne nesporazume med Kitajci in Slovenci. V splošnem lahko trdimo, da večjih 

nesporazumov ni bilo, prav tako pa tudi niso bili vsi kulturne narave, saj so lahko izhajali iz 

nekompetentnosti nekaterih udeleţenih, različnih interesov ali pa jezika. Če še enkrat na 

kratko povzamemo, kaj so o soočanju z razlikami povedali intervjuvanci sami, lahko rečemo, 

da se Slovenski poslovneţi z medkulturnimi razlikami soočajo na dokaj podoben način. V 

prvi vrsti je prilagajanje tuji kulturi, saj se vsi zavedajo, da so na Kitajskem le gosti, zato so 

vsi pokazali dokajšnjo mero fleksibilnosti in pripravljenosti sprejemati razlike, čeprav bi iz 

pogovorov v treh primerih lahko sklepali, da to izhaja bolj iz vdanosti v usodo kot pa iz 

razumevanja in sprejemanja razlik. Pri ostalih lahko rečemo, da jim je spoznavanje tuje 

kulture in prilagajanje za laţjo in boljšo komunikacijo v veselje in predvsem z vidika navad, 

recimo pri jedi, saj radi spoznajo nekaj novega. Predvsem se najraje prepustijo toku in se ne 
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trudijo, da bi nadzirali situacijo. Ravno tako prilagodijo način komuniciranja, predvsem nivo 

angleščine, kjer se je po njihovem mnenju potrebno včasih spustiti zelo nizko. Eden izmed 

sogovornikov meni celo, da je z nenehnim prilagajanjem nivoja jezika poslabšal svoje znanje 

angleščine. Nekateri se zavedajo, da morajo biti pri pogovoru bolj umirjeni, kot bi bili doma, 

da se čim bolj pribliţajo čustveni nevtralnosti. Pri kontaktiranju parterjev izven podjetja si 

pogosto pomagajo z dvojezičnimi zaposlenimi, tako da se teţavam zaradi jezika izognejo. 

Ravno tako se prilagodijo glede nekaterih navad, na primer upoštevajo obveznosti Guanxi-ja, 

recimo recipročnost. Same navade in bonton pri recimo večerji so sicer večinoma spoznali 

šele na Kitajskem. Prilagajanje torej obsega predvsem zunanjo plast kulture, kar ni 

nenavadno, saj je prilagajanje na način razmišljanja globlji in tudi daljši proces. Ena izmed 

večjih teţav v podjetju, ki so jo izpostavili štirje intervjuvani, je bila nesamostojnost in slabo 

zavedanje odgovornosti pri kitajskih zaposlenih, s katero so se slovenski poslovneţi teţje 

soočali, in vse tako kaţe, da nihče še ni našel končne rešitve, kako se s to kulturno razliko 

spopasti. Po pripovedih sodeč ravnajo enako kot njihovi kitajski kolegi, namreč, da svoje 

zaposlene vodijo in nad njimi izvajajo nadzor. Po drugi strani pa se tudi trudijo, da bi nove 

kadre vzgojili tako, da bi bili bolj samostojni in samoiniciativni. Dva intervjuvana sta potrdila, 

da so nekateri zaposleni to zelo pozitivno sprejeli in so se bili sposobni sami odločati, nekateri 

so danes tudi nadrejeni Slovencem v podjetju, spet drugi se na te spodbude niso odzvali.  

Večina intervjuvanih kaţe zanimanje za kitajsko kulturo ter ţeljo po razumevanju načina 

razmišljanja, zato o tem ob priloţnosti sprašujejo svoje kitajske kolege in prijatelje. Veliko 

informacij si izmenjajo tudi s slovenskimi kolegi ter kolegi iz drugih drţav, nekoliko manj je 

samostojnega izobraţevanja s pomočjo knjig. Kot smo ţe pisali zgoraj, so bili le nekateri 

izmed intervjuvanih predhodno seznanjeni s kitajsko poslovno kulturo. Temu je pogosto 

botrovalo dejstvo, da je bilo za priprave premalo časa, po drugi strani pa so bili nekateri 

prepričani, da posebna priprava ni potrebna, saj poslovno okolje razumejo kot dokaj 

univerzalno. Zanimivo je, da kljub temu izkazujejo določeno mero kulturne občutljivosti, 

vendar predvsem izven poslovnega okolja. Zato so pogosto omenjali značilnosti kitajske 

nacionalne kulture. Predsodkov ali stereotipov tako rekoč niso imeli, kitajske kulture tudi 

večinoma niso vrednotili etnocentrično, čeprav so izpostavili nekatere moteče značilnosti, na 

primer zamujanje ali slabo povezanost oddelkov, vendar jih niso neposredno vrednotili kot 

dobre ali slabe. Edina dokaj odprta kritika se je nanašala na organiziranost, ki je bila z vidika 

nekaterih slovenskih poslovneţev na Kitajskem dejansko označena kot slabša: »Ampak do 

tega pride, ker se ne znajo pravilno organizirati,« pravi oseba G. Na obe omenjeni značilnosti 
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slovenski poslovneţi pravzaprav nimajo vpliva, zato le prilagodijo način dela, posebej tam, 

kjer je jasno, da bo recimo projekt trajal dlje. Pri reševanju nesporazumov si v splošnem 

pomagajo z znanjem, ki so ga pridobili predvsem z izkušnjami, nekaj malega so si pomagali 

tudi z raznimi priročniki o kitajski poslovni kulturi, bontonu ali z osnovami kitajskega jezika; 

izobraţevanje tako poteka zasebno. Pri vseh intervjuvanih torej lahko potrdimo, da se 

zavedajo, da je Kitajska drugačno poslovno okolje kot Slovenija, vendar se razlikujejo v 

obsegu poznavanja in razumevanja razlik med obema drţavama. Kulturna dojemljivost 

oziroma kulturna ozaveščenost sta gotovo najbolj izraziti pri obeh sinologih, saj ne le 

razumeta in govorita kitajsko ter poznata navade in običaje, temveč sta o deţeli sposobna 

razmišljati tudi na abstraktnejšem nivoju. Tako znata nekatere navade in način vedenja, s 

katerim sta se srečala, povezati z vrednotami in normami ter tako razmišljati o globljih plasteh 

kulture, ne le njenemu vidnemu delu. Slednje je razvidno iz številnih odgovorov, saj sta sama 

prikazala dobro razumevanje kitajske kulture, ko sta pojasnila lastno razumevanje vedenja 

kitajskih poslovnih parterjev. Tako eden izmed njiju recimo obrazloţi izvor stroge hierarhije: 

»To gotovo izvira iz konfucijanskega tradicionalnega sistema vrednot, kjer je bilo jasno 

opredeljeno, kdo je nadrejeni, kdo podrejeni, oziroma takrat je to apliciralo bolj na odnos oče-

sin, mlajši brat-starejši brat, podloţnik in tako naprej« (intervjuvanec E, uvoz). Ne glede na 

izobrazbo oziroma teoretično znanje pa menita, da so izkušnje iz prve roke vredne največ. S 

tem se strinjajo tudi ostali sogovorniki, pri katerih je iz intervjujev razvidno, da sta kulturna 

občutljivost in sposobnost razumevanja tuje kulture nekoliko niţja oziroma v treh primerih 

zelo površinska, razumevanje kitajske kulture, predvsem poslovne, je šibkejše. Opaţene so 

namreč bile le najbolj očitne razlike, saj jim primanjkuje kulturnega zavedanja na višji ravni. 

Gre torej za vidne elemente kulture. Na prvo mesto se uvršča jezik, sledi mu dojemanje časa v 

obliki zamujanja in dolgotrajnosti, dodali pa bi lahko še navade, kot je recimo sedeţni red pri 

večerji ali pa podajanje posetnice in podobno. Nekateri so si opaţene navade in značilnosti 

razlagali po svojih najboljši močeh, vendar so bile te razlage včasih nekoliko etnocentristične. 

Dejstvo, da Kitajci pritrdijo rečenemu, čeprav niso razumeli sporočila, si je nekdo recimo 

razlagal kot spoštovanje do tujca, čeprav je poglavitni razlog za to varovanje obraza, kar smo 

ţe obravnavali zgoraj. Podobno so v nekaterih primerih preveč posploševali, da so tudi Kitajci 

ljudje, kakor mi, čemur seveda ne gre čisto oporekati, vendar je predpostavljanje podobnosti v 

takih primerih bolj ovira, kot priporočljiv način pristopa k drugi kulturi. Boljše je, da se 

predpostavlja razlike, dokler ne potrdimo podobnosti, saj bomo na različnost bolj pozorni. 

Posebej za poslovno kulturo kot tako bi lahko trdili, da se je včasih med intervjuji pokazalo 
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premalo kulturne občutljivosti, ko so nekateri intervjuvanci recimo menili, da obstaja splošen 

bonton, spoštovanje ravno tako ali da povsod delajo po liniji najmanjšega upora pa do tega, da 

je hierarhija povsod. Pri tem na primer niso upoštevali, da je hierarhija na Kitajskem več kot 

le formalnost. Sicer je večina pokazala dokaj visoko stopnjo zanimanja za kitajsko kulturo. 

Nekatere zanimajo predvsem navade in načini komunikacije, druge pa tudi način razmišljanja 

ter vrednote, ki se za njimi skrivajo. Eden je sicer čisto prostodušno priznal, da marsičesa ne 

razume, čeprav so mu ţe večkrat razloţili. Tako opiše svoje doţivljanje hierarhije:  

»Nadrejeni so, mislim, managerji in to, morajo čutiti, da so pomembni, jim moraš to dajati vedeti, 

vendar jaz tega nisem nikoli razumel. Sem se o tem pogovarjal z mojim nadrejenim iz Slovenije in 

nisem prišel v srž tega, kako oni mislijo in kako to delati. Je pa zelo komplicirano, najboljše je, da 

kimaš, če je nadrejeni, misliš si pa svoje.« (intervjuvanec A, tehnolog) 

Nekatera vprašanja so bila zastavljena tako, da so preverjala tudi zavedanje sebe oziroma 

svoje kulture. Tu se je izkazalo, da je razumevanje slednje veliko bolj subjektivno, nekoliko 

manj pri morda obeh sinologih, saj so bila mnenja o nekaterih značilnostih slovenske kulture 

zelo različna, predvsem glede delavnosti Slovencev, identifikacije s podjetjem ter trenutnega 

stanja in razvoja gospodarstva ter ţivljenjskega okolja. Vendar se je tudi pri opredeljevanju 

(kulturnih) značilnosti Kitajske pokazalo, da se teţko oddaljijo od osebnih izkušenj, da bi 

kulturo opazovali z bolj objektivnega zornega kota. Slednjemu sta se, kot rečeno, še najbolj 

pribliţala oba sinologa, ki sta to kompetenco seveda pridobila v okviru formalnega 

izobraţevanja na fakulteti. Splošno poznavanje drţave, kulture in jezika lahko pri nekaterih 

ocenimo za nekoliko šibko, prav tako se jih večina na sodelovanje s Kitajci ni pripravila niti s 

tega vidika ali pa so bile priprave in izobraţevanje časovno zelo omejene. Menimo sicer, da 

številnih nesporazumov in majhnih presenečenj niti niso opazili, ali jih le niso bili sposobni 

priklicati v spomin, kar je ena izmed slabosti izbrane metodologije, saj se vprašanja pogosto 

nanašajo na pretekle dogodke. Predvsem je bilo opaziti, da ob neposrednih vprašanjih razlik 

in teţav niso omenjali, so jih pa omenili v sklopu drugih vprašanj, ki smo jih ţe obravnavali 

zgoraj. Poleg tega niso bile vse omenjene teţave vezane na kulturne razlike, lahko so bile 

čisto tehnične narave, vsaj po mnenju intervjuvancev. Kljub temu menimo, da so bili vsi 

sposobni zaznati razlike v stilu komunikacije, tudi če tega niso znali poimenovati ali 

opredeliti kot razlike, kar kaţe na nekoliko pomanjkljivo kulturno občutljivost ali pa na drugi 

strani na odprtost do novega in drugačnega. Vsekakor so vsi intervjuvanci opazili razlike med 

generacijami ter regijami, kar se recimo kaţe ţe na samem pristopu in organizaciji dela ali pa 

na komunikacijskem stilu. Starejši ljudje so recimo bolj zadrţani, organizacija dela in 



83 

 

kvaliteta v Hongkongu sta boljša. »Razlika je kot dan in noč,« pravi intervjuvanec C (direktor 

komerciale), ko opisuje Hongkong v primerjavi s preostalo Kitajsko.  

Vsekakor se je kulturna občutljivost ter kompetenca na tem področju kazala tudi pri rdeči niti 

med vodilnimi vprašanji in odgovori. Vprašanja so na nekaterih mestih dokaj specifična, na 

primer tista, ki sprašujejo po odnosih in komunikaciji ter organiziranosti, in zgodilo se je, da 

smo morali intervjuvanim pri odgovarjanju nanje nekoliko pomagati s podvprašanji. Iz 

odgovorov je razvidno, da se številnih razlik ne zavedajo, zato pri tem ostajajo na ravni 

zunanje plasti kulture oziroma prepoznavajo predvsem zgornji del ledene gore. Kot smo 

pokazali v prejšnjem poglavju, se razlike med Slovenijo in Kitajsko pojavljajo pri številnih 

kulturnih dimenzijah, ki so bile vzrok za številne frustracije in nerazumevanje na slovenski 

strani, čeprav jih intervjuvani sami niso poimenovali kot teţave. Tako so se recimo teţko 

prilagodili predvsem drugačni časovni orientiranosti, deloma pa tudi hierarhiji, v tem oziru 

nesamostojnosti zaposlenih. Podobno bi morebiti ravnali drugače, če bi razumeli koncept 

varovanja obraza in bi kitajsko stran z njihovimi lastnimi napakami soočali na drugačen 

način. Z varovanjem obraza in seveda interesi pa je nenazadnje povezan večji del 

gostoljubnosti do tujcev. Ne glede na to moramo opozoriti, da gre v tej raziskavi za izkušnje 

le devetih ljudi, ki se z večjimi razlikami in teţavami morebiti resnično niso srečali, zato ne 

smemo prehitro sklepati o tem, da jih le prepoznali niso. Chen (v Jandt 2010, str. 54) šteje 

med elemente kulturne kompetence še osebnostno trdnost in komunikacijske veščine, vendar 

o njih na tem mestu ne moremo soditi. Kljub temu lahko rečemo, da igra v medkulturni 

komunikaciji precejšnjo vlogo tudi osebnost, kot sta ugotovila tudi dva intervjuvanca, ki se 

ocenjujeta za odprta in komunikativna človeka.  

8 SKLEP 

S procesom globalizacije se je povečal pretok ljudi in informacij, pa tudi število mednarodnih 

povezav (Fink 2009) na različnih področjih, tudi v poslovnem svetu. Gospodarstvo vsake 

drţave predstavlja podsistem svetovnega gospodarstva, kakor tudi številna podjetja in 

organizacije, sestavljena iz očem vidnih in nevidnih elementov. Meje med gospodarstvi 

nacionalnih drţav pa so vse bolj zabrisane, saj podjetja iščejo nove poslovne priloţnosti v 

tujini. Zadnjih nekaj let, ko se zahodni svet sveta sooča z gospodarsko krizo, na vzhodu 

nastaja nova ekonomska velesila, Kitajska, ki postaja glavni igralec v globalnem 

gospodarstvu. Ţe dolgo je na trgu prisotnih vse več izdelkov s Kitajske, vedno več podjetij pa 
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se odloča stopiti na stran prodaje pa tudi za selitev proizvodnje ali odprtje podruţnice na 

Kitajskem, saj njen hitrorastoči trg ponuja številne priloţnosti tako za domača kot tuja 

podjetja. Na Kitajskem je ţe prisotnih tudi okoli trideset slovenskih podjetij ter številni drugi 

slovenski poslovneţi iz podjetij v Sloveniji, ki so sicer v tuji lasti. V pričujočem delu smo z 

mislijo na te procese obravnavali razlike med slovensko in kitajsko poslovno oziroma 

ekonomsko kulturo, pri čemer smo ţeleli opisati dejanske izkušnje z medkulturno 

komunikacijo med slovenskimi poslovneţi. Poleg samih razlik med obema drţavama nas je 

zanimalo, ali so te kdaj botrovale nesporazumom ter kako so se slovenski poslovneţi na te 

razlike odzvali oziroma kako se z njimi soočajo v praksi.  

Po obravnavi pojma kultura, značilnosti le-te ter različnih modelov kulture, smo prešli na 

medkulturno komunikacijo. Na kratko smo opisali ključne ovire v medkulturni komunikaciji 

nato pa smo obravnavali kulturne dimenzije, s katerimi smo si kasneje pomagali pri analizi 

intervjujev. Z njimi smo dobili vpogled v medkulturno komunikacijo v praksi in rezultati 

raziskave so dali sliko, kako z medkulturnimi razlikami upravljajo v slovenskih podjetjih. 

Odgovori intervjuvancev so se v nekaterih pogledih po pričakovanjih razlikovali, vendar če 

jih gledamo kot celoto, dobimo dokaj enoten pogled na značilnosti kitajske poslovne kulture 

ter na kulturne dimenzije, kjer se med obema obravnavanima kulturama pojavlja največja 

razdalja. Potrdili smo prvo hipotezo, da je komuniciranje slovenskih poslovneţev s 

poslovneţi s Kitajske odvisno od nekaterih kulturnih dejavnikov, čeprav smo jih prepoznali 

manj, kot smo pričakovali na začetku. Sklepamo, da so se pokazali le tisti kulturni dejavniki, 

ki se med obravnavanima drţavama najbolj razlikujejo in so bili najpogostejši vzrok za 

nesporazume. Kot glavne značilnosti kitajske poslovne kulture smo prepoznali koncepte 

guanxi, mianzi in keqi, torej mreţenje, varovanje obraza in premišljeno vedenje, saj so 

prisotni povsod in pravzaprav predstavljajo osnovo poslovnega bontona. Pri komuniciranju se 

veliko zanašajo na kontekst, vaţna so razmerja in protokol, v tem oziru predvsem zaupanje, 

zaradi česar Kitajce uvrščamo v visokokontekstualno kulturo, kar dodatno potrjuje 

posrednost. Poleg tega lahko na podlagi pomena odnosov in zvestobe ter pragmatičnosti 

sklepamo o partikularizmu na Kitajskem, kar pa ne velja za pravila etike in morale, ki izvirajo 

iz konfucianizma in predstavljajo temelj vrednot in vseh sfer ţivljenja, kot je o tem pisala 

Rošker (2005, str. 56). Nekoliko manj izrazito se kaţe razpršenost kulture, čeprav je razvidno, 

da se vloge na Kitajskem med seboj povezujejo. Kultura je čustveno nevtralna in s tem 

difuzno nevtralna, če uporabimo Trompenaarsovo in Hampden-Turnerjevo klasifikacijo 

(Trompenraas in Hampden-Turner 2012, str. 116–119). Naslednji izraziti značilnosti poslovne 
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kulture na Kitajskem sta stroga hierarhija ter dolgoročna in polihrona časovna usmerjenost. 

Zadnja izrazita kulturna dimenzija je nizka stopnja izogibanja negotovosti, zaradi česar se za 

spremembe lahko odločijo čez noč in nobena odločitev ali dogovor nista dokončna, dokler ni 

realizacije, sicer je vedno potrebno računati z morebitnimi spremembami. Glede povezanosti s 

skupino lahko rečemo, da so Kitajci tako v zasebnem kot v poslovnem ţivljenju še vedno 

izrazito kolektivistično usmerjeni, čeprav je to ena izmed dimenzij, kjer se kaţejo najbolj 

izrazite spremembe. Pri dimenziji moškosti in ţenskosti lahko trdimo, da se Kitajska ne 

nagiba posebej v eno ali drugo stran, vsaj ne v poslovnem svetu. O pogajalskem slogu lahko 

rečemo, da so Kitajci v prvi vrsti potrpeţljivi. Temu pa se pridruţijo še vsaj tri lastnosti, 

namreč odločnost, stremenje za ugodnostmi in orientiranost na detajle. Če se za konec 

pregleda kitajske poslovne in ekonomske kulture zgledujemo po Lewisu (2006), ki je 

opredelil tri kategorije kultur, in zdruţimo kulturne dimenzije v novo kategorijo, sklenemo, da 

Kitajska sodi med reaktivne kulture. 

Med Slovenijo in Kitajsko torej obstajajo precejšnje razlike, ki se manifestirajo na različnih 

nivojih. Največjo oviro predstavlja kar jezik, saj Kitajci zelo slabo znajo angleško, čeprav se 

tudi to počasi spreminja, kot tudi nekatere druge lastnosti kulture, na primer dojemanje časa; 

kot je pisal ţe Mole (2003, str. 8, 9), je kultura ţiv spreminjajoči se proces. Potrdili smo tudi 

našo drugo hipotezo, da so kulturni vzorci slovenskih poslovneţev in poslovneţev s Kitajske 

do določene mere nekompatibilni. S tega vidika so ti vzorci izredno nekompatibilni vsaj v 

treh kulturnih dimenzijah, in sicer v odnosu do časa, razdalji v moči ter stopnji izogibanja 

negotovosti. Slovenski poslovneţi so se v primerjavi s kitajskimi izkazali za kratkoročno 

orientirane, zato jih je razumevanje časa, kot da ga je vedno dovolj, bolj ali manj motilo. 

Zamujanje in dolgotrajnost sta v tem okviru le dva aspekta te dimenzije. Na Kitajskem je tudi 

razdalja v moči bistveno večja kot v Sloveniji, kjer hierarhija v podjetjih večinoma predstavlja 

le formalnost. Kitajci so tako navajeni, da jih nekdo vodi ter zanje prevzema odgovornosti. 

Nekateri slovenski poslovneţi so tako na lastni koţi občutili, da zahodnjaški »empowerment« 

na Kitajskem teţko najde svoje mesto, kot so pisali ţe Moran in sodelavci (2007, str. 415). 

Kitajci imajo do dvoumnosti in negotovosti veliko več tolerance kot Slovenci, zato jih 

spremembe ali pa nepredvidljivi dogodki ne vrţejo iz tira, medtem ko Slovence nedoločenost 

in nedorečenost včasih zelo motita. Vendar so sposobnost hitrega odločanja, tudi pohvalili, saj 

nekateri menijo, da v Sloveniji odločitve pogosto terjajo preveč časa. Nekaj teţav je 

povzročala tudi visoka kontekstualnost, čeprav so se je intervjuvanci zavedali manj kakor 

čustvene nevtralnosti kitajskih kolegov. Nekateri so sami priznali, da so pri bontonu na 
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začetku gotovo naredili kakšno napako, čeprav se je izkazalo, da to običajno ni teţava, saj 

Kitajci razumejo, da so tujci drugačni in to tudi sprejemajo. Mreţenje so Slovenci še sprejeli, 

izkazalo pa se je, da so teţje razumeli koncept ohranjanja obraza, kjer jih je recimo motilo 

izmikanje kitajskih kolegov ali zaposlenih, ko se je izkazalo, da so storili napako. Sicer so vsi 

menili, da večjih teţav zaradi kulturnih razlik niso imeli.  

Med Kitajsko in Slovenijo po pričakovanjih obstaja precejšnja kulturna distanca, ki od 

slovenskih poslovneţev zahteva precejšnjo mero potrpljenja in razumevanja. Izkušnje in 

delovanje posameznikov ter podjetij so se zelo razlikovali, prav tako se je v večini primerov 

izkazalo, da je soočanje z nekaterimi kulturnimi dimenzijami teţko prevedljivo v konkretna 

dejanja, vendar za začetek ţe veliko storimo s tem, da razdalje sploh prepoznamo. Tretjo 

hipotezo, kjer smo predpostavili, da se v slovenskih podjetjih medkulturnih razlik zavedajo in 

znajo z njimi uspešno upravljati, smo torej lahko potrdili le delno. Zavedanje kulturnih razlik 

in upravljanje z njimi je med podjetji in vprašanimi po pričakovanjih zelo različno in pogost 

vzrok za pomanjkljivo pripravo na poslovno sodelovanje s Kitajsko je bilo predvsem 

pomanjkanje časa. Ugotovitve je tudi teţko posplošiti, saj imajo vprašani različne izkušnje, 

prav tako je raznolika njihova narava sodelovanja s kitajskimi poslovnimi parterji. Na 

kulturne razlike se odzivajo večinoma s prilagajanjem, posebej na vidne elemente kulture, 

čeprav se ne odzovejo vedno z razumevanjem le-teh; številnih razlik se po našem mnenju niti 

ne zavedajo, druge sicer opazijo, vendar o njih ne razmišljajo kot o kulturno specifičnih. Ne 

glede na to nekateri bolj drugi manj kaţejo zanimanje za kitajsko kulturo, posebej tisti 

poslovneţi, ki na Kitajskem ţivijo ali jo pogosto poslovno obiščejo. Sklenemo torej lahko, da 

se slovenski poslovneţi sicer zavedajo, da imajo opravka z dokaj drugačno kulturo, kot je 

slovenska, vendar je ta kulturna občutljivost različno razvita. Kljub temu med njimi 

prevladuje posploševanje značilnosti in razumevanje poslovne sfere kot univerzalne ali zgolj 

opazovanje navad ter ritualov, ne da bi segli v globlje plasti kulture, kar včasih vodi do 

frustracij, predvsem na slovenski strani. Zato vsaj nekaterim slovenskim poslovneţem 

nekoliko primanjkuje sposobnosti vţivljanja v tujo kulturo, kar bi lahko izboljšali s 

kombinacijo teoretičnega in praktičnega spoznavanja kitajske poslovne pa tudi nacionalne 

kulture. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo po nove izzive in priloţnosti na kitajskem 

trgu odpravilo vedno več slovenskih podjetij, ki morajo biti ne le strokovno, temveč tudi 

kulturno podkovana, da se bodo lahko soočila z najbolj kočljivimi kulturnimi razlikami. 

Predvsem je pomembno, da se poslovneţi ţe pred vstopom na Kitajsko seznanijo z njeno 

kulturo s pomočjo raznih virov ter vzpostavijo stike z ţe izkušenimi kolegi in od njih 
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pridobijo čim več uporabnih informacij. Za zaposlene v podjetju je dobrodošel kulturni 

trening ali poseben seminar, v tem primeru o kitajski kulturi, ki jih bo pripravil na soočanje s 

tujo kulturo na globljem nivoju ter pripravil do tega, da o njej razmišljajo širše. Poleg tega jim 

bo omogočil, da tudi na lastno kulturo pogledajo z novega zornega kota. Dober način za 

pridobivanje tovrstne kompetence so tudi zasebna potovanja, ne smemo pa pozabiti 

motiviranosti za ţivljenje v tujini ali sodelovanje z njo ter v nekaterih primerih pripravljenost 

na spreminjanje navad. Prav tako bo znanje jezika pri poslovnih partnerjih gotovo sprejeto 

pozitivno, pa čeprav gre le za osnove. Bistvo priprave na sodelovanje je spoznavanje ključnih 

pojmov kulture, s katero bomo imeli opravka. Ko enkrat sodelovanje steče, se je najbolje 

prepusti toku in odzive graditi na izkušnjah ter pogovorih s kolegi. 

Pričujoča raziskava je torej prikazala osnove medkulturnega poslovanja med Slovenijo in 

Kitajsko, predvsem je opozorila na ključne točke, kjer se med drţavama kaţe največja 

kulturna razdalja. Vanjo so bila vključena podjetja z različnimi interesi, zaradi česar smo 

dobili dokaj širok in splošen vpogled v sodelovanje med predstavniki obeh drţav oziroma 

kultur, ki nagovarja vsa slovenska podjetja ne glede na naravo sodelovanja. Tu so se v 

izkušnjah med podjetji s podobnimi interesi, glede na prodajo, kupovanje ali proizvodnjo, 

pokazale precejšnje podobnosti, kar bi lahko bila iztočna točka za nadaljnje raziskave, ki bi se 

osredotočile na posamezne vidike sodelovanja. Tako bi dobili natančnejši in bolj fokusiran 

vpogled v poslovno sodelovanje med slovenskimi in kitajskimi podjetji.  
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PRILOGA A: Vprašalnik raziskave Dioscuri 

 

Questionaire for Semi-structured Interviews 

Research project: Dioscuri, field 1 

 

Items (sub-topics): 

1. Introductory questions (»surprise«, learning) 

2. Organisational climate (perceptions) 

3. Managerial styles 

4. National and regional patterns and traditions 

5. Communication and contacts within firm 

6. Contacts with Slovenian managers, local leaders and members of political elite 

(weak or strong ties) 

7. CV/career path 

 

AD1: Introduction 

1. I would like to ask you if you can tell me about a case or situation concerning behavior of 

Slovenian employees which you remember to have caused a great surprise to you in the 

recent past. Or is there no such a case or you did not notice any surprise? 

2. In your opinion, in which spheres of management could the two parties (the foreign 

bussinessman and his/her local environment or his/her domestic counter-part) learn from 

each other? 

AD2: Organisational climate 

1. How do you perceive and asses the behavior of Slovenian collaborators and workers as 

well as differences (if there is any) between their and your way of conduct, regarding: 

a) communication and relationship: is there more formal conduct or prevail informality and 

spontaneity? 

b) identification with the firm: is it high or low? 

c) trust among employees: do they trust more their fellow-citizens than strangers? Can you 



 

trust or rely on them (Slovenian managers) ? Are they - in comparison with your style - 

more inclined to regulations and supervision and less to a priori trust? 

d) are they more individualisticaly or collectivisticaly oriented? 

e) orientation towards inovations: are they active in terms of providing some new 

solutions? 

f) sociability and communication - are there any social meetings and how do 

Slovenians behave there ? 

AD3: Managerial style 

1. Did you find in Slovenia more or less hierarchy and distance between managers (owners) 

and other groups of employees? 

2. Do you have problems (or not at all) with team work and project organisation? 

3. What is your role in solving the tensions and conflicts in the firm? Do you prefer to leave 

that to the Slovenian members of management? Do you find Slovenian members of 

management as more inclined to consulting (negotiating) or to directives? Are they different 

from you in this sense? 

4. Do you find Slovenian members of management and other employees willing and 

competent for participation and cooperation at work? 

5. Do you find Slovenian members of management prepaired to take certain business risks 

when necessary? Are they inclined to risky decisions more or less than you? 

6. Do you use any system of rewarding as means of stimulation of productivity? Do you think 

you act differently from the Slovenian managers in this sense? 

AD4. National and regional patterns 

1. Is Slovenia more similar - regarding the work organisation and managerial competence - 

a) to Balkan countries; b) to Central Europe; c) to Western countries (which of them)? 

2. Is there (according to your observation) any unique (specific) feature of Slovenian 

people? 



 

3. How would you asses the differences in productivity (generaly) and work 

motivation between Slovenian and Western companies? 

AD5. Communication and contacts within firm 

1. Which language do you use in everyday communication at your work place? 

2. Do you learn Slovenian? 

3. Are the special groups of employees obliged to learn the language of foreign managers or 

owners? Or did you decide to use the third language (for instance English)? 

4. Are there some problems regarding the communication? 

AD6. Contacts with Slovenian managers, local autorities and political elite 

1. Do you have contacts with managers or owners of other Slovenian firms (often, 

rare)? 

2. What are your experiences regarding the contacts with local autorities? 

3. Do you have contacts with high civil servants and politicians? Are those contacts 

close or more or less formal? 

4. What is your impression concerning the competence of these people? 

5. Do you spend your spare time and social events with your collaborators from the 

company or with other people (outside the company)? 

AD7. Career/CV 

1. Could you describe shortly your professional career? 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA B: Prilagojeni vprašalnik 

 

Izkušnje sogovornika 

1. Lahko na kratko opišete svoj poloţaj in naloge v podjetju? Koliko časa ţe opravljate to 

funkcijo? 

 

Komunikacija in splošna opažanja 

2. Kako vzdrţujete redne stike s kitajskimi poslovnimi partnerji ali drugimi zaposlenimi v 

podjetju (na Kitajskem)?  

3. Kako bi opisali splošno komunikacijo z njimi? (V katerem jeziku se sporazumevate? Ali 

razumete oz. se učite kitajsko?)  

4. Ste pri komunikaciji kdaj naleteli na teţave? Kakšne? 

5. Se vam zdi, da imajo Kitajci kakšno posebno lastnost, ki bi jo izpostavili? Kako bi jih 

opisali?  

6. S katero drţavo bi lahko primerjali Kitajsko – glede na organizacijo in menedţerske 

kompetence? Kako bi jo primerjali s Slovenijo? 

7. Kako bi ocenili razlike v produktivnosti in motivacijo med slovenskimi in kitajskimi 

podjetji?  

8. Po vašem mnenju, v kateri sferi menedţmenta bi se lahko obe udeleţeni strani (se pravi vi 

in vaši poslovni partnerji) učili drug od drugega?  

 

Medkulturne razlike 

9. Ali se spomnite primera ali situacije, ko vas je vedenje kitajskih parterjev ali zaposlenih v 

podjetju presenetilo? Ali takega primera ni bilo ali presenečenja niste opazili? Kako ste se 

odzvali? Se vam je kdaj zazdelo, da ste partnerje presenetili vi?  

10. Kako vidite in ocenjujete vedenje kitajskih partnerjev, kakor tudi razlike (če te obstajajo) 

med vami in partnerji glede na: 

 

a) komunikacijo in odnose: je več formalnosti ali prevladuje neformalnost in spontanost? Kako so 

se do vas vedli kot do ženske?  Se vam zdijo neposredni ali je težje ugotoviti, kaj zares mislijo? 

Kako reagirajo na zamujanje? Kako se odzivajo na nepredvidene dogodke? 

b) identifikacijo s podjetjem: je ta visoka ali nizka?  

c) zaupanje med zaposlenimi: ali sonarodnjakom bolj zaupajo kot tujcem? Ali poslovnim 

partnerjem lahko zaupate? Se nanje lahko zanesete? Ali so v primerjavi z vami bolj ali manj 

nagnjeni k pravilom in nadzoru in se manj zanašajo na zaupanje?  



 

d) So bolj kolektivistično ali individualistično usmerjeni? Kam bi uvrstili sebe?  

e) Usmerjenost glede inovacij: ali so aktivni pri predlaganju novih rešitev? Kako hitro dosežejo 

dogovor/odločitev? 

f) družabnost in komunikacija: se s partnerji družite tudi izven sestankov in kako se ti takrat 

vedejo? Je vaš odnos torej strogo posloven ali ste stkali tesnejše stike?  

 

Stil vodenja  

11. Se vam zdi, da je na Kitajskem večja ali manjša hierarhija med menedţerji (lastniki) in 

drugimi skupinami zaposlenih?  

12. Ali imate teţave s skupinskim delom in organizacijo projektov (ali sploh ne)?  

13. Ali so poslovni parterji in drugi zaposleni v podjetju pripravljeni na in kompetentni za 

sodelovanje? 

14. Ali se vam zdi, da so kitajski managerji in drugi zaposleni pripravljeni tvegati? So k temu 

nagnjeni bolj ali manj kot vi? 

 

Odpravljanje kulturnih razlik 

15. Kako dobro ste bili seznanjeni s kitajsko poslovno kulturo, preden ste začeli sodelovati z 

njimi? (Ste se na stike predhodno pripravili? Ste imeli predsodke?)  

16. Ali vaše zdajšnje poznavanje kitajske poslovne kulture temelji zgolj na izkušnjah ali ste se 

tekom dela kakorkoli izobraţevali (samostojno, preko podjetja, kulturni trening)?  

17. Ali je pri sodelovanju s Kitajci, kdaj prišlo do nesporazuma? Kaj menite, da je bil vzrok?  

18. Kako odpravljate kulturne razlike?  

19. Kaj bi svetovali poslovneţu, ki vstopa na kitajski trg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA C: Povzetek intervjujev 

 

Intervjuvanec:  

A: tehnolog v proizvodnji na Kitajskem 

B: nabavnik v Sloveniji 

C: direktor komerciale v Sloveniji 

D: nabavnik v Sloveniji 

E: sinolog, področje uvoza v Sloveniji 

F: tehnični direktor na Kitajskem 

G: managing direktor na Kitajskem 

H: sinolog, direktor na Kitajskem 

I: generalni direktor v Sloveniji 

 

 

Lahko na kratko opišete svoj položaj in naloge v podjetju? Koliko časa že opravljate to 

funkcijo?  

A. Jaz sem zdaj tukaj eno leto in pol. Začel sem avgusta lansko leto in skrbim za proizvodnjo. To 

se pravi, za kontrolo kot tehnolog, za pripravo polizdelkov in postavitev na linijo, potem pa to 

speljati skozi celotno linijo in na koncu dober izdelek zapakirati in poslati kupcu. V tem stilu. 

B. Jaz sem na tem delovnem mestu tri leta in pol, sem v nabavnem oddelku, kjer pač nabavljamo 

blago iz Kitajske.  

C. Direktor komerciale v podjetju in 15 let ţe imamo izkušnje z delom na Kitajskem.  

D. V tem podjetju sem skoraj 15 let in ves čas sodelujem tudi s Kitajci. Ţe od vsega začetka 

sodelujem na uvoznem področju.  

E. V tem podjetju sem zaposlena od septembra 2007, se pravi 4 leta in pol. Delam konkretno na 

izbirnem uvozniškem ladijskem transportu. V teh 4 letih sem šla čez vse te kitajske luke. 

Delam pa tudi recimo z Ameriko. Slovenija sicer ni toliko uvozna drţava, je pa tako s 

Kitajske največ. Imamo še recimo Izrael, Kolumbijo, Juţno Ameriko, kar je malo bolj 

zakomplicirano narediti. To je v bistvu to, jaz delam v timu, ga povezujem nekako in 

spremljam tudi tu v Sloveniji, kaj se dogaja s temi izdelki, kontejnerji. Kontaktiram slovenske 

stranke, kitajske manj, ravno zaradi tega, ker imamo na Kitajskem svoje pisarne in jaz delam s 

svojimi tamkajšnjimi sodelavci, ki pa so Kitajci. 

F. Tehnični direktor v Čungšuju. Funkcijo opravljam dobri dve leti, od marca 2010.  



 

G. Sem managing direktor. Na tem mestu pa sem ţe nekje štiri leta, prej pa sem bil ţe podobno v 

enem drugem joint venture podjetju, ravno tako na Kitajskem, tudi z istega podjetja. Še prej 

pa v Iranu tudi dve leti, tako da sem zunaj ţe kakšnih osem, devet let.  

H. Jaz sem delala za eno slovensko IT podjetje, najprej kot vodja predstavništva, tekom let pa 

smo odprli tudi firmo v 100% lasti in sem bila potem direktorica te firme. Imeli pa smo, 

številka se je sicer spreminjala, 3-4 zaposlene, to je torej v bistvu dosti majhno podjetje. Imeli 

pa smo prodajo. Torej, mi smo slovenski sofware trţili na Kitajskem. To je bilo med leti 2007 

in do konca 2011. V bistvu sem bila s Kitajci v stiku ţe ko sem študirala kitajščino, saj sem 

bila ţe leta 1998 prvič turistično na Kitajskem, drugače pa jo ţe od 1997. leta spoznavam v 

teoriji. V praski od 1998, poslovno pa, ko sem se prvič zaposlila, to je bilo 2005. 

I. S Kitajsko sem zdaj osem let. In podjetje ima 21 let, jaz pa kot s.p. bom rekel kar 30. 

 

Kako vzdržujete redne stike s kitajskimi poslovnimi partnerji ali drugimi zaposlenimi v 

podjetju (na Kitajskem)?  

A. Mi komuniciramo bolj v angleškem jeziku, to se pravi, z vodstvom. Jaz sem recimo kot 

tehnolog in potem imamo tam še nadrejene za nabavo, pa prodajo, kontrolo in tajnico, s 

katerimi se pogovarjamo v angleščini. Z delavci, sicer imamo tri, štiri zaposlene se 

pogovarjamo bolj s pomočjo nadrejenih - oni nam prevajajo, ampak je ena od teh punc zelo 

dobra in se kar nekako ţe kar v angleščini pogovarja. Sicer zdaj smo se začeli ţe malo več vse 

skupaj pogovarjati, jaz tudi kdaj malo po kitajsko kaj obrnem, pa potem si oni zapišejo, pa z 

računalniki si pomagamo, tako da se kar nekako sporazumemo in pomagamo drug drugemu. 

Smo kot ena big family, bi rekel tako, v tem stilu. Pa tudi zaposleni ţe znajo nekako angleško, 

tako da so se pripravljeni učiti. Zdaj bomo skupaj z delavci izvedli še izobraţevanje.  

B. S Kitajci preko elektronske pošte. Ko gremo na sejme na Kitajsko, pa seveda direkten stik. 

Tja pa gremo dvakrat letno, prek elektronske pošte pa smo v stiku dnevno. Pogostost je  

seveda odvisna od same potrebe. Včasih pa tudi komu napišeš e-mail, ker si z njim ţe dalj 

časa v kontaktu, da ga vprašaš tudi, kako je, kako je s sinom ali je rodila hčerka. So ţe tudi 

tesnejši stiki.  

C. Jaz kot direktor sem z njimi dejansko v stiku samo takrat, ko jih obiščem. Obiščem jih dvakrat 

na leto, in sicer oktobra, ko imamo daljši obisk. Takrat obiščemo tudi poslovne partnerje v 

Honkgongu, drugače pa se srečujemo z rednimi dobavitelji, ki jih srečujemo na sejmih. Se 

pravi dvakrat na leto, in sicer meseca oktobra od 14 dni do redko tri tedne. In v mesecu aprilu 

dober teden. V preteklosti je bilo mogoče več, zadnje čase z recesijo, bom rekel, se ta zadeva 

krči. Občasno obiščemo tudi kakšno tovarno. To so moji stiki. Sodelavke pa dejansko 



 

komunicirajo z njimi dnevno, preko elektronske pošte. Jaz imam z njimi skoraj izključno 

samo osebne stike, malo po telefonu, preko pošte pa res zelo minimalno, ker so pač 

sodelavke, ki za to skrbijo.  

D. Z njimi smo v stiku vsakodnevno, tako jaz kot moji ostali sodelavci. Stike vzdrţujemo glede 

na informacijski sistem, kot se je razvijal. Danes delamo, bi rekla, kar 99% preko elektronske 

pošte. Trenutno s Kitajci nimam osebnih stikov, sem pa bila kar nekajkrat na Kitajskem, 

mislim da vsega 12-krat, sicer zadnjič aprila 2008. Vsakokrat sem bila tam minimalno 6 dni, 

največ pa 21. 

E. Dnevno komuniciramo ţe zaradi same narave dela. Preko elektronske pošte največ. 

Največkrat v angleščini, ker mora tisti, ki dela z mano, vedeti, o čem sem se jaz pogovarjala, 

če grem jaz na dopust. Zato tukaj kitajščina ne pride v poštev, razen za kakšne izjeme, ko je 

nek nesporazum, se tudi napiše v kitajščini. Je pa tudi res, da v primeru teţav uporabljamo 

telefon in govorimo izključno v kitajščini, saj jim govorjena angleščina dela ne malo teţav. 

Pisno so precej boljši. Tu bi mogoče lahko povedala tudi, zakaj je tako. Ko sem bila na 

Kitajskem drugič, sem na nekem kolidţu učila angleščino in sem opazila, da imajo v njihovi 

kulturi, da nečesa ne bodo povedali, če niso prepričani, da je prav. To je potem velika ovira 

pri učenju jezika. Jaz sem jih precej poizkušala stimulirati, da ne mislijo na samo slovnico, 

ampak naj samo poizkusijo povedati, oziroma dati ven iz sebe. Tudi odnos učenec-učitelj 

vpliva na to. Je bilo treba pridobiti zaupanje, da so sploh začeli, da so se sploh znebili tistega 

strahu. Se pa tudi pozna pri mojih sodelavcih, da imajo raje mene, če se kaj po telefonu 

menimo, da jim ni nerodno, ker ne razumejo. Ne da ne znajo, ampak se en drugega ne razume 

ţe zaradi samega naglasa, takrat pa vključimo kitajščino. Vidim, da je reakcija čisto drugačna, 

takoj dobim odgovor, pa takoj nekaj steče. Prvič sem bila tam študijsko, zato da sem lahko 

diplomirala. Po diplomi pa sem dobila to priloţnost na kolidţu za zavarovalništvo, da bi učila 

angleščino in sem se spustila v to. 

F. V podjetju imamo zaposlene kitajske kolege, ki večinoma kontaktirajo navzven, saj večina 

naših partnerjev ne govori angleškega jezika. Tako da, kar se tega tiče, je to res problem. V 

podjetju pa zaposlujemo v glavnem dvojezične ljudi, se pravi, ljudi, ki znajo vsaj nekaj 

angleško. Vsaj na teh mestih, ki so, recimo temu reţijska mesta. Sicer sem s Kitajci redno v 

stiku osebno. 

G. To imamo redne sestanke, kjer vodilni kader govori angleško. Tu ni nobenega takega 

problema komunikacije. Potem se informacije do delavcev, prenašajo preko njih, ne. Tako da, 

kar se tiče komunikacije sploh ni nobenega problema. V našem podjetju je skupaj z mano 



 

zaposlenih tudi 6 Slovencev, tako da imamo porazdeljene naloge, zadeva funkcionira. Vseh 

skupaj nas je 250, prodamo pribliţno 35 milijard dolarjev na leto. To je to.  

H. S poslovnimi parterji, ker smo imeli pač lokalne, večinoma govorimo v kitajščini. Posebej če 

so bili to starejši ljudje, ti malo dolgo govorijo angleško, sploh na celinski Kitajski. V 

Honkgongu je par parterjev, s katerimi smo govorili v angleščini. No, potem pa z zaposlenimi 

v angleščini in kitajščini. V angleščini predvsem zato, ker je tudi matična firma v Sloveniji 

ţelela, da se njihova angleščina izboljša. In mi smo imeli tudi dnevni kontakt z matično firmo 

zaradi tehničnih zadev in so morali obvladati tudi angleščino. V bistvu neka kombinacija obeh 

jezikov. So malo bolj trdi, kar se tiče vzpostavljanja stika. Zaupanje je velik faktor in to ne 

samo zaupanje v izdelek, ki ga prodajaš, ampak tudi dosti na osebni ravni. In pač ta stik in to 

tkanje vezi traja malo dlje. Sploh pa pri Kitajcih, glede na to, da so zelo, zelo koncentrirani na 

najboljšo ponudbo na trgu in da bi človek rekel, da so neki zvesti kupci, je zelo teţko reči.  

I. Prek Skypa in naše pisarne tam (predstavništva). 

 

Kako bi opisali splošno komunikacijo z njimi? (V katerem jeziku se sporazumevate? Ali 

razumete oz. se učite kitajsko?)  

A. No, kot sem ravnokar povedal. Malo sem se začel učiti kitajsko, zato ker jo pač potrebuješ 

vsakodnevno. Če znaš nekaj besed, je boljše zate. Sicer je moja izkušnja na tem področju 

pozitivna. 

B. Jaz bi rekla, da ni teţavna. So vedno pripravljeni na pogovor. Vedno so pripravljeni. Če 

gledamo s poslovnega vidika, ti vedno poskušajo ustreči, oziroma se potrudijo, da prilagodijo 

vso svojo proizvodnjo tvojim ţeljam. Jaz imam vsaj take izkušnje – pozitivne. Čeprav jih pa 

moraš vzeti malček z rezervo. Vsi rečejo »we can do it«, »all we can do it«. Takrat jih moraš 

vzeti z rezervo, tudi glede kakovosti. Tudi tam včasih rečejo, da saj lahko naredijo, ampak 

vedno mora biti nekaj rezerve na tvoji strani. Včasih ga tudi kaj zalomijo, pri dimenzijah rečeš 

naj bo nekaj pol metra, pa pride dolgo 45 cm in za njih je to pol metra. Tako, malček moraš 

biti pazljiv. Glede same prijaznosti pa so špica. Komuniciramo pa v angleščini. Kitajsko se ne 

učim. 

C. Se pravi z njimi komuniciramo v angleškem jeziku. Kitajsko se nič nismo naučili oziroma par 

besed, tako da z njimi kakšen ni hao še rečeš, ampak kaj več pa ne. V bistvu niti ne 

pričakujejo, da boš z njimi spregovoril po kitajsko. Jaz vam edino lahko povem eno anekdoto, 

kako sem ene Kitajce prepričal, da znam kitajsko. Bom povedal, kako. Na enem sejmu ţe 

pred kar nekaj leti sem kupoval košare. In Kitajci imajo običajno s seboj prevajalce ali 

prevajalke, ker sami angleščine ne obvladajo. Običajno so to študenti, ki jih najamejo, da 



 

potem pomagajo, bom rekel kar pri teh poslovnih pogovorih. In tako je nek Kitajec imel eno 

punco, ki mu je pomagala pri prevajanju. Ko sem kupoval te košare sem na koncu izbral samo 

10 artiklov za en velik kontejner. In sem rekel tej punci, zdaj pa reci svojemu šefu, da bi mi 

moral dejansko priznati še kakšen popust, glede na to, da sem dal malo artiklov v cel 

kontejner. In ga to vpraša v kitajščini in se obrne k meni, in sem rekel, da mi ni treba nič 

razlagati, da vse sem razumel. Pravi: »Kaj vi znate kitajsko?« Pravim jaz potem: »Jaz sem vse 

razumel.« »Ja kaj je pa rekel,« mi pravi. Jaz sem ji povedal in vsa je zardela ter mu to 

povedala. Nato reče, da naj naslednji dan pridem podpisat pogodbo in da mi bodo dali še 

dodatnih 10% popusta. In tako smo končali. Preden smo naslednji dan prišli po pogodbo, sem 

dan prej zvečer vprašal eno prijateljico Kitajko, ali me lahko nauči, kako se reče po kitajsko 

»Hvala za vse, se vidimo prihodnje leto«. In ona me je to naučila in drugi dan, ko pridem jaz 

na stojnico podpisat pogodbo, mi pravi ta punca, da sem jih včeraj skoraj prepričal, da znam 

kitajsko. Pa jo potolaţim, da nimam pojma o kitajščini in ona to pove naprej šefu. Ko mi da 

roko, pa sem ji rekel si sje, ming ne, cesjej. Ona je padla na tla in še danes, ko me ta gospod 

sreča na sejmu, me pozdravlja, ker misli, da znam kitajsko, nimam pa pojma.  

D. Jaz jih ocenjujem kot zelo sorodne nam. Preden sem se z njimi srečala osebno, sem verjetno 

imela neke stereotipe, kot vsi ljudje. Ampak v pogovorih z njimi, posebej z določenimi 

dobavitelji, kjer sem imela moţnost v času, ko se nismo strogo poslovno pogovarjali, se pravi 

ali v času kosila, ali pa med voţnjo v avtomobilu, ali pa ko smo se zvečer srečali, v pogovorih 

spoznati, da jih zanimajo iste stvari kot nas, da se smejejo pribliţno istim stvarem. Oziroma 

menim, da istim, da jih praktično veselijo iste stvari kot nas in delijo z nami skrbi. Vsaj 

večina, s katerimi sem vzpostavila mogoče globlje stike, so mi pustili dober vtis. Seveda tisti, 

ki ti ni blizu, ostaneš strogo na sluţbeni ravni. Dobila sem tudi vtis, da velja neki stereotip, da 

je med njimi veliko pokvarjenih ljudi, vendar sem jih jaz v teh poslovnih stikih v veliki večini 

spoznala kot – ne bom rekla ravno kot poštenjake – ampak vsaj korektne. Seveda pa se med 

tako mnoţico najdejo ljudje, ki pač delajo z levo roko. Tolmačev se nismo posluţevali, ker so 

jih večinoma imeli oni. Če kdo ni govoril angleško, je imel potem večinoma na stojnici osebo, 

ki je prevajala. Običajno so bili to le prodajalci. Moram pa poudariti, da je tu razlika med 

Kitajsko in Honkgongom. V Honkgongu vsi proizvajalci obvladajo angleško, čeprav smo z 

njimi sodelovali prek traderjev.  

E. Poleg jezika; ko zaslutijo, da nekdo govori kitajsko, se čisto odprejo. Je pa res ta ovira. In 

včasih je treba prositi za razlago in toliko, da jim ne narišeš, ampak ko enkrat dojamejo, za kaj 

gre, potem ni nobenega problema. Naredijo vse, sicer vse na zadnji rok, ampak je pa nazadnje 

narejeno. To je recimo posebnost Kitajske. Sodelujemo recimo tudi z Indijo pa še kakšnimi 



 

drugimi drţavami in Indijci v primerjavi s Kitajci, ki so tudi velik narod, sploh niso za 

primerjavo. Ignorirajo, tri tedne traja, da se sploh kaj začne, pri Kitajcih pa to traja dva, tri 

dni. Pri angleščini so tudi bolj slabi. Tolmačev nismo nikoli uporabljali. Od začetka mi je 

malo nagajala ta terminologija, pa sem prosila kolega, da je razloţil in včasih sem malo vlekla 

na ušesa. 

F. Sporazumevanje poteka v glavnem v kitajskem jeziku. Recimo, da je 10% strank sposobnih 

komunicirati angleško. Na vse obiske, kar se tiče dobaviteljev, hodiva jaz in moj kolega, ki je 

generalni manager firme, z ostalimi kolegi, ki tudi obvladajo angleško. Jaz sicer z njimi 

običajno komuniciram preko prevajalca, vlogo katerega prevzame nek zaposleni, ki obvlada 

oba jezika. Gre torej za osebe s strokovnim znanjem. Sicer se poskušam učiti tudi kitajsko in 

to je tudi moj plan za naprej. Za enkrat se učim le privatno. Jezik je pač precej velika ovira 

tako za vsakodnevno privatno ţivljenje in tudi za poslovno. 

G. Kjer je moţno se pač v angleščini, kjer pa je recimo lokalni prodajnik pač prevaja iz 

angleščine v kitajščino. Na nabavni, na tehnični strani, je vedno nekdo, ki zna angleško in 

kitajsko. To je naš izoblikovan lokalni kader, ki je z nami ţe nekaj let, in to je to. Po večini ti 

ljudje kar direktno prevajajo, ker največkrat je vedno ţe od prej znano o čem bo govora ali pa 

je ţe kako zaostreno, da ni treba nič moderirati ali pa prilagajati. Sam poznam to, sem ţe 

toliko let tam, da pribliţno ţe vem, kaj se pričakuje od odgovora, kaj lahko rečeš, česa ne 

smeš reči, da ga ne uţališ, ali kaj rečeš, da ga uţališ, če to hočeš namerno storiti. Kitajsko se 

ne učim. Mislim, da kar dobro shajamo z angleščino, čeprav je znanje tega jezika pri Kitajcih 

zelo slabo. Kar je teh mednarodnih podjetij, ki so pač globalna podjetja in imajo proizvodnje 

okrog po svetu, sami izbirajo iz Kitajske ljudi, ki znajo angleško. Tako da ko pridemo z njimi 

v stik, ni problema, lahko govoriš kar v angleščini. Kar je lokalnih kupcev, je pač malo 

drugače, tam je treba prevod, se pa tudi oni vse bolj učijo angleščine. Poslovni odnos na 

Kitajskem je v večini še vedno zelo na osebnem nivoju in je treba delati pač na nivoju 

sestankov, biti tam. Poudarek je na stiku, torej iz oči v oči. Zelo pomembno je, da si odločen, 

glede na to, da si tujec. V tistem danem trenutku se moraš pač nekaj odločiti in povedati svoje 

mišljenje in tudi vztrajati na tem. Najslabše je, da začneš omahovati, potem sestanek v bistvu 

nima smisla. Oni govorijo z nekom, ki nima odgovorov. Saj to ni samo v primeru Kitajske, 

povsod je to isti problem. Če moraš ti iz tujine klicati domov in vprašati, potem je sestanek 

brez smisla. Pričakujejo odgovorno, kompetentno osebo, tako kot povsod po svetu. Razen če 

pride do nekih resnih, recimo, kar se tiče komercialnih zadev, kjer je recimo treba nekaj 

močno popustiti, da je treba, ne vem kaj, potem razumejo, da se bom vrnil z nekim 

odgovorom. Ali pa če je potrebna neka tehnična rešitev, razumejo, da boš pripravil v enem 



 

tednu, pač odvisno do situacije. Za take male zadeve, če jih lahko tako imenujemo, moraš pa 

iti na sestanek in se takoj tudi dogovoriti.  

H. Jaz sem opazila različne stvari, ker sem se tudi pogovarjala in bila v stiku z različnimi ljudmi. 

Se pravi, ko rečem različnimi, mislim na različno izobraţene, različne starosti, različnega 

ozadja in to se pri njih vse pozna. Zato ker, če je človek recimo mlad, ima čisto drugačen 

pristop kot pa te stare kitajske starešine, bi skoraj rekla, ki se jim pozna ta njihova šola. In tisti 

so pač malo bolj brezizrazni, teţje jih je brati. Oziroma so zelo zaprti. To mogoče. Z mlajšimi 

pa je laţje delati. Teţko je pa reči, da je bilo zdaj kar teţje delati z njimi, ker so bili to Kitajci. 

Bi bolj rekla, da je odvisno od njihove starosti in izobrazbe. Ni nekega pravila no. Znanje 

angleščine je zelo omejeno. Jaz sem vedela, kakšna je situacija, in ţe od začetka, ko smo 

začeli delati, sem pač bila pripravljena, da moram imeti non stop nekoga s seboj, saj je tudi 

moje znanje kitajščine omejeno. Se pravi, jaz ne morem brati pogodb in se meniti o ne vem 

kakih poslih, ne da bi vedela v detajle, kaj mi oni govorijo. Se pravi, iti na sestanek brez – ne 

bom rekla nujno, da je prevajalec, ampak koga, ki pač dobro govori in obvlada oba jezika – je 

skoraj malo neodgovorno. Je pa res zdaj drugače. Jaz sem bila tam eno tako obdobje, ali pa 

imam stike s Kitajsko ţe skoraj, ja sigurno 10 let, in se stvari spreminjajo. Tako da, če prideš 

ti v neko mlado podjetje, so verjetno managerji ţe izobraţeni, oziroma so se izobraţevali v 

tujini, potem jezik ni več problem. Ampak ni pa povsod tako. Če imajo oni sami neko punco, 

ki prevaja, ji ne smemo zaupati. Jaz sem za to, da ima oseba s sabo tudi na svoji strani nekoga, 

ki zna oba jezika. Jaz sem se vedno potrudila, da je bil to moj zaposleni, ki je imel vse 

informacije o podjetju, o produktu, tako da je bil to v bistvu ţe nek prodajni proces.  

I. Pogovarjamo se v angleščini. Kitajsko se ne učim, razumem tistih 20 besed osnovne 

kitajščine. Sicer tam se usedeš v taksi in tam te nihče ne razume, saj je Kitajska samozadostna 

in nihče ne zna angleško. To je to. In če nimaš, bi rekel, enega dobrega prevajalca, si mrtev. 

Potem se moraš hitro učiti kitajsko. Mi imamo tam tudi našo pisarno in po navadi gre nekdo 

iz pisarne z nami, da prevaja. Vsaj pri tistih Kitajcih, ki ne znajo angleško. Pri tistih, ki znajo 

angleško, se pogovarjamo. Več je seveda tistih, ki angleško ne znajo. No, tisti Kitajci, ki 

delajo, izvaţajo po svetu, tisti govorijo angleško. Eni boljše drugi slabše, je pa tukaj vedno 

problem sporazumevanja. Komunikacija prav s Kitajcem, ki ni razumel. Vsekakor oni iz 

spoštovanja do tujca rečejo »ja«. In za njega je to nekako rešeno in ti misliš, da je vse v redu, 

potem imaš ti problem. Potem se pa izkaţe, da ni razumel nič. Za samo mimiko ne bi mogel 

reči, da mi je kaj posebej padlo v oči. 

 

 



 

Ste pri komunikaciji kdaj naleteli na težave? Kakšne?  

A. Hm, teţave ne, morda res za plačilo, ker se nismo razumeli, koliko kaj stane, pa smo potem 

tam s tistimi prsti kazali; v glavnem pač si rekel, da ne boš kupil. Ali pa recimo, če si bil v 

podjetju, si poklical punce, ki znajo tukaj kitajsko in angleško, to so naše tajnica ali pa naša 

kontrola in nabava, in potem preko njih skomuniciramo vse in se dogovorimo o zadevi, o 

problemu, ali kako speljati zadevo. Ja morda še to, recimo, če jih na ulici vprašaš recimo ali 

znajo angleško, radi malo počvekajo. Pa vprašaš za pot, pa tudi, če niso prepričani, potem ti 

rečejo »ja ja«. Vedno so usluţni, ampak tudi, če ne vedo točno, kam bi moral iti, Pa pojdi v to 

smer, ampak tudi, če te pošljejo v popolnoma nasprotno smer, ampak so usluţni in ti hočejo 

pomagati. Glede mojih tukaj, z višjim slojem ali pa z mojimi manegerji, z njimi pa jaz nimam 

veliko opravka, jaz sem tu bolj v tistemu niţjim sloju. V kolikor sem bil jaz povabljen na te 

velike predstave, no kakor kakšne večerje, po navadi so to večerje, se povabi druţba, to se 

pravi prijatelja ali skupino ljudi, in potem skupaj večerjamo in to sploh ni problemov, 

nikakršnih problemov. V glavnem jih imajo ostali med sabo, jaz osebno jih ne vidim, vsaj ne 

pri meni. V glavnem te večerje so recimo. No, ko sem jaz prišel sem, sicer nismo imeli ne 

vem kakšne večerje, ampak smo imeli malo spoznavne, to se pravi, moj nadrejeni tukaj, 

prijatelj A*, in smo šli na večerjo, kjer smo se malo pogovarjali. Drugače se pogovarjamo tu 

vse skupaj v firmi. Če so pa ostali partnerji, vsi dobavitelji ali pa recimo ostali kupci, se 

povabimo drug drugega. Enkrat te en povabi… Tu v Čangšuju imamo recimo štiri take 

tehnične centre in tamkajšnji managerji te potem povabijo in obratno, tudi mi njih povabimo. 

Tam potem pride bolj do tistih osebnih stikov, saj se sicer pogovarjamo po telefonu in to je to. 

Če ti povabiš eno čast izkaţeš, ali ne vem jaz, kako to – to bolj drugi vedo. Ja so to določeni 

rituali. Ko prideš v tisti prostor te posedejo na določeno mesto in kdor je na najvišjem 

poloţaju mora sedeti na določenih mestih in potem se pozdravi, menjanje kartic, pa tisto eno 

in drugo, kako nič ne jest, pa so vse rituali ja. Ampak jaz sedim, jaz samo sledim ostalim. 

Sem bil vse skupaj petkrat, desetkrat na teh večerjah. Nikoli nisem opazil, da bi bil kdo 

uţaljen, ampak jaz priznam, da sem naredil veliko napak. Recimo, ti moraš drţati kozarec 

niţje, ko nazdravite, kartice se daje z obema rokama, potem sprejema se ravno tako z obema 

rokama, ne pišeš na kartico. To so taka osnovna pravila, ki jih nisem razumel in jih še vedno 

ne. 

B. Glede bontona ne. Včasih se zalomi pri kakšnem artiklu, predvsem pri njih, pri proizvajalcih, 

dobaviteljih, ki niso na istem nivoju z angleščino. Takrat moraš malček več truda in energije 

vloţiti in se predvsem posvetiti tem strankam, ko si dejansko dol, da jim malo več obrazloţiš 

z gestami, da se pač lahko razume. Drugače pa na večje ovire pri komunikaciji jaz osebno 



 

nisem naletela. Tudi če česa ne razumejo, iz njihovega odgovora vidiš, da niso razumeli, pa 

jim poskušaš ti na daljše razloţiti, oziroma jim tudi kaj narišeš, napišeš in tako da pač 

razumejo. Večjih ovir ne.  

C. Ne, jaz moram reči, da sem bil zelo lepo sprejet. Povabili so me v tovarne, bili so pripravljeni 

pokazati vse, kar me je zanimalo. Vedno te vprašajo, ali ţeliš kitajsko hrano, ali ţeliš western 

food. Nekako čutijo obveznost, da te vsake toliko povabijo, da se usedeš za mizo, da se 

pogovarjaš in mogoče tudi izven posla. Pogovarjaš se o druţini, pogovarjaš se o splošnih 

zadevah. Zadnjič, sem v šali nekomu rekel, da še niti enkrat nisem slišal, da bi kaj o seksu 

govorili, oziroma ali poznajo kak vic, ker sem opazil, da so se kar umaknili, če si povedal, 

kakšen vic na to temo. In mi je povedal en vic, ki sploh ni bil vic, daleč od tega. Sploh ni bilo 

nič takega. Tako da kar se tiče tega, te naše kulture, se mi zdi, da smo malo bolj sproščeni; 

meni se zdi, da so pri njih še veno malo bolj tako zaprti. 

D. Velikih teţav ni bilo, pravzaprav največjo teţavo včasih predstavlja telefonski pogovor. Z 

nekaterimi se da imenitno pogovarjati, z drugimi pa je teţava večja. Prav lahko ne dobiš 

nikogar, ki bi znal angleško. Seveda tudi mi ne govorimo brezhibno angleško, tako da 

mogoče tudi oni nas niso vedno razumeli.  

E. Mogoče sem jaz bolj imela teţave z njimi, kot pa oni z mano. Jaz sem recimo bolj odprta, 

pravzaprav Slovenci smo v primerjavi s Kitajci bolj odprti, imamo bolj izrazito mimiko. Tako 

da ţe iz tona glasu lahko recimo razbereš, kaj bi nekdo rad. Pri njih je bilo to malo teţje, 

zaradi jezika, ki je meni tuj jezik, drugič pa še zaradi tega, ker ne pokaţejo, da so jezni. To je 

pač del kulture in ni lepo, da pokaţeš, da si jezen. To me je včasih motilo – to je bil tudi eden 

izmed kulturnih šokov – saj nisem vedela, kaj zdaj. Ali je v redu, si zadovoljen ali kako? Tudi 

na kolidţu me je precej motilo, da jih nisem mogla pripraviti do tega, da se odprejo. Potem je 

recimo zanimivo, kako se študentje na tem kolidţu obnašajo v primerjavi z našimi. Ni nič 

nenavadnega, da se spi pri pouku, da se z mobitelom igra, da se dela vse drugo, čeprav je to 

plačniški študij. Moja predstojnica mi je potem rekla, da moram biti z njimi stroga, kot bi 

učila prvi letnik srednje šole. Dobro, zdaj sem zašla, ampak se pozna, da je ta mimika pri nas 

veliko bolj izrazita. Pri pogajanjih, je to zelo teţko za zahodne poslovneţe, partnerje, ki delajo 

s Kitajci. Pa tudi se ti bo kdaj zlagal, te okrog obrnil, vse obljubil pa nič naredil potem. Vse je 

tudi odvisno, kako je veliko podjetje tam, kakšen je njihov management sam ter kako veliko 

sodelujejo s tujino. Če si ti ena majhna stranka, jih mogoče ne zanimaš toliko. Če pa si velika 

firma, ki hoče prodreti, se bodo gotovo bolj potrudili. Ja, tukaj ne moreš reči čisto, »taki so«. 

Odvisno no. Poleg tega je Kitajska ogromna in jaz sem ţe takrat videla, da je ţe tukaj razlika 



 

v dojemanju glede na to, od kje so. S severa so drugačni kot z juga, pa tudi ne marajo se med 

sabo. Pač podobno, kakor tukaj.  

F. Ja, seveda prihaja do tega. Pač kitajska kultura je toliko različna, to se vidi vsakodnevno. Za 

kakšne bolj nedolţne zadeve, lahko se pa zgodi kakšna bolj taka zadeva. Recimo na 

Kitajskem, če pljuneš po tleh, je to vse normalno, vsi pljuvajo. Če si pa nos obrišeš v en 

papirnat robček na glas, to potem pa vsi gledajo čudno. To je en tak primer. Seveda so tudi v 

poslu specifične teţave, samo zaradi kulturnih razlik ni bilo problemov. Hierarhija se pa kar 

pozna. V bistvu ve se, kdo je odgovoren, se mi zdi, da se to malo več občuti kot pa pri nas. 

Recimo če ima nekdo naziv inţenir, te potem tukaj drugače gledajo. Tile navadni delavci so 

zelo preprosti ljudje. Recimo pri nas ţe imaš ljudi v proizvodnji z določeno izobrazbo 

tehnične smeri ali kaj takega. Se pravi tukaj so kar malo trdi v bistvu. 

G. Ne. Čisto običajno, kot pri nas.  

H. Ja pri meni ne, ker sem se ţe zelo zgodaj začela s tem ukvarjati, tako v teoriji, kakor potem v 

praksi. Vse v njihovem poslovnem svetu je povezano z njihovo tradicijo, s kulturo, v kateri 

ţivijo, in jaz sem to poznala ţe iz let, ko sem hodila na univerzo in potem iz let, ko sem 

potovala in študirala na Kitajskem. Tako da moram reči, da s tem nisem imela teţav. To je 

bila tudi ena mojih prednosti, da se mi ni bilo teţko vţiveti v to njihovo kulturo. Jaz sem 

imela zaposlene samo Kitajce, tako da to ni bil problem. Mislim pri komunikaciji, kot sva prej 

omenili, so, ker imajo oni pač tako kulturo in kot sva ţe na začetku rekli, je to zaupanje in ta 

celoten proces, ki je toliko bolj dolgotrajen, kot smo ga mi navajeni. To je bila nekako 

največja teţava, s katero smo se spopadali. Oziroma naša teţava podjetja na Kitajskem je bila, 

da se je potem naše matično podjetje teţko s tem soočalo. Mi smo ţe razumeli, zakaj se to 

dogaja, ampak podjetje oziroma naš management je to teţko sprejemal, ker ne vedo, da je tam 

to pač praksa. Da pač stvari ne tečejo tako gladko ali pa hitro kot v Sloveniji. Zaupanje si je 

pač treba pridobiti in smo v takem poloţaju, kot smo. Smo mlada drţava, poznajo nas samo 

potem, da smo bili Jugoslavija, oni pa so od top 3 na svetu in za nas še niso slišali. Hočejo 

vedeti, kdo si, kaj si. To so bolj take strokovne stvari, problemi s katerimi smo se mi soočali. 

Manj smo jih imeli z dejanskim kulturnim okoljem.  

I. Na Kitajskem nisem imel, da bi se zdaj spomnil kakšnih večjih teţav. Je pa res, da se tam ne 

jezijo, da je tam nekaj čudno se jeziti. In potem, ko preklinjaš malo in poveš, da je nekaj 

narobe, poveš to kdaj tudi na glas, in ni prav ne. Pač eni to sprejmejo, eni ne sprejmejo, potem 

jim je teţko dopovedati, ko naredijo eno napako in tako naprej. Sicer res ni teţav. Za prodajo 

so pripravljeni narediti vse.  

 



 

Se vam zdi, da imajo Kitajci kakšno posebno lastnost, ki bi jo izpostavili? Kako bi jih 

opisali?  

A. O ja, jaz bi rekel, da so oni majhni, no majhni, ne vem kako bi rekel, kaj bi še izpostavil – v 

glavnem, da so oni majhni in hočejo vse na veliko, veliko uro, veliko hišo, velik avto, samo s 

tem, da so malo močnejši, da so veliki. Karakterno je isto kot pri nas, se mi zdi, če pomislim 

na mojega nadrejenega. Zdaj ali je to ravno tako res, ne vem, nimamo veliko stikov tudi z 

njim, ampak tako se mi včasih zdi, da ga moraš poslušati, ker potem dobiš povratno 

informacijo, da se ne obnašaš dobro. Nadrejeni, mislim managerji in ostali, morajo čutiti, da 

so pomembni, jim moraš to dajati vedeti, vendar jaz tega nisem nikoli razumel. Sem se o tem 

pogovarjal z mojim nadrejenim iz Slovenije in nikakor nisem prišel v srţ tega, kako oni 

mislijo in kako to delati. Je pa zelo komplicirano. Najboljše je, da kimaš, če je nadrejeni, 

misliš si pa svoje. Malo manj kot pri nas, saj oni čutijo to drugače, kako bi rekel… zato mu ne 

smeš nič reči, medtem ko našemu managerju v Sloveniji lahko rečeš in te bo razumel, da je 

nekaj pač problem. Če pa temu rečeš, se ne bo nobenemu tako pustil. V glavnem Kitajci en 

drugemu pomagajo. Kitajci na splošno so kot skupine, so močni in si pomagajo. So veliko 

skupaj. V glavnem jaz sem tak, kot sem, sem zelo komunikativen in zame ni problem. Jaz 

sem jih recimo od začetka malo čudno gledal, oni so čudno gledali mene, potem so rekli, ali 

lahko naredimo skupaj fotografijo in potem ali lahko naredim še eno od njih, tako skupinsko. 

Če pa prideš v eno tako okolico, da te malo čudno gledajo, se spustiš na njihov nivo pa 

pozdraviš po kitajsko dober dan, halo ali nekaj v tem stilu in potem se sprostijo in se kar 

zmedijo. Tako da ni problema. Ja, so pa tudi določeni, ki te gledajo malce z viška, ali pa tudi 

se te malo bojijo, in stečejo proč. Recimo pozdraviš tam na ulici mimoidoče, recimo punce 

tam okrog 15-20 let. Ene so komunikativne, nekateri ob kontaktu pa kar zbeţijo. So prišli iz 

različnih okolij. Kolikor jaz poznam tole generacijo nekje 20 do 30 let, bi rekel, da v mestu tu 

nekako ţe skrbijo za okolje, da ne mečejo stvari po tleh, recimo papirja od sendviča ali pa kar 

celega sendviča. To se vidi, da v mestu ţe malo napreduje, medtem ko je na podeţelju vse kot 

pred petdesetimi leti. Zdaj so časi, ko si pripravljajo določene smetnjake in podobno. Zdaj so 

začeli malo paziti, da ne mečejo čisto vsega v reko. Tako da, malo so začeli s tem no. V mestu 

bolj kot zunaj. 

B. Jaz bi rekla, da so mirni, ustreţljivi, pripravljeni na sodelovanje. Slabih lastnosti jim skoraj da 

ne bi pripisala. Jaz z njimi nisem imela slabih izkušenj. Ja, res je, da niso mediteranski tip. Če 

govoriš ti z Italijanom ali Špancem, pa je drugače. Tu je pa zelo umirjeno, zadrţano, 

povlečeno k sebi. Tudi glede samih pozdravov, tam ni ljubčkanja, roko daš vedno tako na 

daleč in bolj mlahavo.  



 

C. Jaz bi rekel takole, z nekaterimi sem si zelo blizu in si lahko vse povemo, se skupaj smejemo. 

S tistimi, ki delamo mogoče malo manj, pa je neka pregrada, je tisti bolj poslovni odnos. Čisto 

običajen poslovni odnos, tako kot velja za vse po svetu. So zelo usluţni. Pridejo te iskat v 

hotel, te pripeljejo nazaj v hotel, poskrbijo, da ješ kosilo pravočasno, ravno tako ti med delom 

ponudijo, če boš kaj pil. Kar se tiče teh zadev, je zelo super. Ti zagotovijo, da je stalno nekdo 

zraven tebe, da ti pri vsem pomaga. So zelo prijazni. Ko delamo v Honkgongu: to je čisto 

drugi svet, kot na Kitajskem. Razlika je kot dan in noč. Glede uslug, glede ponudbe, kvalitete 

artiklov in vsega. Prideš, bom rekel, v nek drug svet. Ja, kljub temu da vsa roba, ki jo kupiš v 

Honkgongu, pride iz Kitajske, ker so kitajski deli.  

D. Tako, kot so ljudje pri nas. Verjamem, da so med njimi zelo pošteni ljudje in zelo pokvarjeni. 

Ne morem reči, da sem opazila, kakšno posebno lastnost. Mogoče, sem bila premalo v 

direktnem stiku, kljub temu da sem veliko časa preţivela tam, ampak ti stiki so bili omejeni 

na to poslovno sfero. V veliki večini se je tudi pogovor gibal okoli tega, čeprav sem z 

nekaterimi vzpostavila tudi bolj osebno noto. Ne morem izpostaviti neke lastnosti, ki bi jih 

okarakterizirala kot narod. Vsaj jaz jih tako jemljem, kot tudi nas. So v nekem oziru zaprti. 

Tudi mi ne razglašamo, ko pridemo tja, ne govorimo o vseh naših problemih, naših teţavah, 

ampak dejansko se komunikacija vrsti na teh skupnih točkah. 

E. Da je tam druţina zelo, zelo pomembna. Pač ni posameznik tako vaţen, dela vedno za druţino 

in cela druţina dela za posameznika. Recimo primer. Se druţina odloči, da bo tega poslala v 

tujino v šolo, ker ima potencial. Nato cela druţina – ampak ne govorim to oče in mama, tu gre 

za širšo druţino – stopijo skupaj in mu pomagajo s predpostavko, da bo tudi on potem vračal 

nazaj. Poroka recimo je tako bolj kot neka pogodba za neko ţivljenje. Vsaj tako sem jo dojela 

jaz. V poslovnem svetu je ta hierarhija. Prav tako brez kosila ne more biti pravega sestanka, 

pa celo za okroglo mizo je hierarhija. Gostitelj gostu vedno ponuja hrano, mu tudi dejansko 

daje na kroţnik. Če je direktor ponudil cigareto nekomu, pa ta ni kadil, jo je vzel pa vseeno 

kadil. Ni inhaliral, ampak je pokadil tisto cigareto, ker bi bilo to ţaljivo, če ne bi sprejel. To je 

drugače kot pri nas, ko ne boš nikogar silil. Potem recimo, kadar se odpre nova firma, petarde 

pokajo, da odţenejo zle duhove. Tu se kaţe, da imajo še vedno to tradicijo, in kljub temu da je 

bilo to v času komunizma zelo zatrto, se to zelo vrača nazaj. Poslovni partnerji se tam bolj 

trudijo. Gosta, ki je bodoči poslovni partner, peljejo na karaoke ali pa na masaţo. Poskrbijo za 

poslovne partnerje, ki zdaj ne morejo skočiti domov dve uri stran. Kot cel dogodek, to pomeni 

cela gostitev. Ne bodo te pustili, da se znajdeš sam. Teţko je celo najti kakšno urico zase. 

Vedno bo nekdo s teboj, da te bo peljal čez cesto, če je treba. Čeprav sem se v več situacijah 

jaz bolje znašla od njih. Jaz sem recimo prišla tja in sem vzela zemljevid mesta in šla 



 

raziskovat. Mogoče je to znanje tudi značilno, da nimajo te radovednosti – no, ne bom zdaj za 

vse govorila, ampak velik procent. Ni tega, da sam raziščeš, sam poskušaš kaj odkriti, vse 

čakaš, da se ti poda. Je pa res, da je pri Kitajcih, ker jih je toliko, še vedno tako velik procent 

ljudi, ki so odprti in so res v redu. Saj so tudi strokovnjaki na številnih področjih.  

F. Splošno znano je, da je fluktuacija velika. Na delavca se ne moreš nikoli zanesti, danes ga 

imaš, jutri ga ne boš imel. To so predvsem ljudje, ki so tehnično podkovani. Ko ga ti 

izobraziš, da pridobi neko znanje, potem tile ljudje v bistvu kroţijo. Je zelo teţko zadrţati 

človeka. Tukaj je firm ogromno, moţnosti je ogromno. Kitajska je v neki ekspanziji, vse rase, 

v bistvu ni problema za nič. Tipična lastnost Kitajcev je, da jih moraš stalno priganjati. Če jih 

pustiš na miru, potem bodo sedli dol in se ne bodo premaknili. Se pravi, da moraš biti non 

stop za njimi, pa praviti, jim razlagati. Ni dovolj, samo povedati, kaj se naredi, ampak jim 

moraš potem še nekajkrat omeniti. V glavnem jih je treba kar priganjati, sicer se stvari 

ustavijo.  

G. Teţko reči, saj je v drţavi veliko ljudi. Tako kot pri nas, ko imaš ljudi, ki so recimo zelo 

odprti, do kritizerjev Kitajske, od takih, ki so samozavestni, do takih, ki niso samozavestni. 

Načeloma pa so glede na situacijo, ki so jo imeli toliko let, pač pod sistemom, malo bolj 

vodljivi in jim recimo neki ukazi z vrha predstavljajo ţe kar dogme. Ne razmišlja se dosti o 

tem, ampak tako so ukazali z vrha in tako pač je. To se pozna, da je pač v šolskem sitemu bolj 

poudarek na pomnjenju, kot pa na razmišljanju, ampak se obrača. Pri pogajanjih tudi kar gre. 

Povečini so dolga. Ni kot recimo v Evropi, kjer so pogajanja veliko krajša. Teţko bi rekel 

zakaj, vendar tu pogajanja niso noben problem. Recimo v Evropi bi vsi radi končali čim prej, 

tam se lahko zavleče na naslednji dan. Če je treba priti še enkrat, se pač pride, tako je. Čeprav 

čas tam teče veliko hitreje. Po eni strani ni hudo, da se ne zmeniš danes, ampak čas teče pa 

veliko hitreje kot pa v Evropi. Delovnik pa je načeloma raztegnjen čez cel dan. 

H. Zdaj se pri teh vprašanjih vedno izgubljam, ali naj govorim o zaposleni ali o partnerjih, pa 

bom zdaj kar o zaposlenih eno rekla, ker sem se dosti s tem soočala – in to je nesprejemanje 

odgovornosti. Oni po eni strani trdo delajo, po drugi strani ni neke, dejansko bi rekla 

odgovornosti. Se ne čutijo odgovorne, kot da ne bi razumeli, kaj človek dejansko ţeli od njih. 

In tu pa mislim, da je to delno povezano s kulturo ne, se pravi z njihovo zgodovino, ker so 

vedno imeli neke močne voditelje. V bistvu ni bilo spodbujeno s strani drţave, da bi 

prevzemali neko odgovornosti, ker jim je bilo vedno naloţeno, kaj in kako naj naredijo. In to 

je recimo malo moteče, da konstantno pričakujejo, da jih boš vodil, jih nadziral in govoril, 

kako se nekaj dela. Hkrati pa pričakujejo, da jim ne bo treba prevzemati nobene odgovornosti 

za lastno delo. Tukaj bi rekla, da smo mi dosti drugačni. Jih je kar teţko spodbuditi. V bistvu 



 

bi rekla, da je skoraj – pri nekaterih – zelo teţko spremeniti. Drugi so ţe bolj dojemljivi, če 

jim lepo razloţiš, poveš, da lahko kakšno idejo tudi sami prispevajo. Pri nekaterih to deluje, 

pri večini pa ne, ker pač tega niso ne naučeni ne navajeni. Pri partnerjih bi lahko izpostavila 

nezaupanje na prvo ţogo, čeprav so tu spet precejšnje razlike. Potem pa tudi to, kako so 

dejansko tako močno orientirani na ceno, da te zlahka zamenjajo.  

I. Ne vem, nimam pojma. Mi ni padlo nič v oči. Umirjeni, zadrţani, čeprav tudi hočejo imeti 

svoj prav. In vedno so pripravljeni vse storiti, oziroma rečejo, da bodo. To sigurno. Oni so za 

prodajo pripravljeni narediti v bistvu vse. Če pa imajo kaj za kupit, pa imajo tisoč in en 

problem. Niso zahtevni, tako se zaprejo malo vase in nočejo. Če bi pa radi prodali, te 

sprejmejo tudi v soboto in nedeljo – ni problem, če pa ti prodajaš njim pa to sploh ne pride v 

poštev. Tako je. 

 

S katero državo bi lahko primerjali Kitajsko – glede na organizacijo in menedžerske 

kompetence? Kako bi jo primerjali s Slovenijo?  

A. Uh, ja, kot Slovenija pa Bosna. Kakor sem rekel, ali greš na levo ali pa na desno. Ali pa bi 

rekel juţna in severna Italija. Sem bil enkrat slučajno zraven, smo šli s T* na podeţelje, 

nekam 600 km prav gor na sever, kjer ni nič, prav res nič. Samo slamnata streha. Razlike 

znotraj drţave so ogromne. No, določeni teritoriji, so kot celice, kjer se jim ne ljubi delati. To 

so take celice, ne poznam sicer dobro, ker hodim zelo malo po svetu. Jaz sem samo v 

Čungšuju in dvakrat sem bil naokoli, ampak zelo blizu. V glavnem Kitajci tu so tako 

napredni. Jaz sicer ţivim v eni vasi, v dvomilijonskem mestu. Šanghaj je pa ţe mesto, bi 

rekel, saj je tam 20 milijonov prebivalcev. Tu se mi zdi, kot vse povsod. Isto kot v Sloveniji, 

saj imajo ljudje računalnike, saj imajo avtomobile, imajo vse, samo vprašanje, kam zaviješ, ali 

v levo ali v desno. 

B. To je zame teţko primerjati. Jaz mislim, da smo Evropejci čisto drugi narod. Za evropejsko 

drţavo, s katerimi jaz delam za naše podjetje, je ne bi mogla primerjati z nobeno drţavo z 

dobavitelji iz Evrope. So veliko bolj umirjeni od nas, imajo drugačno mentaliteto. Tudi glede 

samega dela. Njih in Slovence bi ravno tako teţko primerjala. Tudi Slovenci smo malo noter 

povlečeni, samo mislim, da smo mi bolj zategnjeni.  

C. S Korejo, pa nekaj smo delali na Filipinih, pa z Indijo… Jaz bi rekel, da bi jih zelo teţko s 

kom primerjal. Mogoče so še najbliţje s Korejci, ampak zelo teţko bi delal primerjave. 

Povsod so neke specifike bom rekel, kjer se vidijo neke majhne razlike.  

D. Ne bi znala primerjati. Mislim, da je stroga hierarhija pri njih. Od firme do firme je različno, 

vsaj kolikor smo imeli to priloţnost videti. Sicer hierarhija ni bila vedno neposredno vidna. 



 

Pri nas je bolj odvisno od podjetja do podjetja. V tem podjetju, v katerem sem zdaj, imamo 

nekoliko bolj sproščene odnose, čeprav hierarhijo še vedno spoštujemo. V firmi, kjer sem 

delala prej, smo imeli zelo strogo ločene odnose po teh nivojih. In smo to hierarhijo dosledno 

upoštevali.  

E. Teţko rečem. Če mogoče ne bi odgovorila na to vprašanje. Ne bi znala povedati nekaj 

konkretnega. S Slovenijo sem opazila dosti podobnosti, ampak na račun tega, da smo mi tako 

majhni, da se moramo potruditi in je konkurenca velika, pri njih pa je to ravno obratno, ker so 

tako veliki in se morajo potruditi še bolj seveda. Ker je konkurenca velika, tukaj zaradi manj 

delovnih mest, manj moţnosti, tam pa zato, ker je toliko ljudi. Je pa gotovo večja hierarhija 

tam, bolj se upošteva, kdo je šef, in način, kako se do njega izraţaš. Mogoče smo mi bolj 

sproščeni. Je pa tudi pri nas odvisno od firme do firme. Konkretno pri nas smo si na ti tudi z 

direktorjem, je čisto sproščeno vzdušje.  

F. S slovenijo? Hm, s Slovenijo teţko. Ne vem točno, s čim bi jo lahko primerjal. Mislim, da so 

pri organizaciji in managerskih kompetencah kar velike razlike. Tukaj je organiziranost 

povsem drugačna kot pri nas. Tudi pojmovanje vsega skupaj. Ko Kitajci ustanavljajo eno 

firmo, ali nek nov oddelek, imajo shemo zaposlenih in te zaposlene masovno dajo noter po 

neki matriki. Tako jih pač zaposlijo 100 in potem en človek skrbi za premik papirja z ene 

mize na drugo. Po slovenskih firmah, vsaj kjer sem jaz do sedaj delal, moraš biti 

multifunkcionalen. Pri nas moraš delati deset del naenkrat, tukaj pa je en človek samo za eno 

delo. Se pravi eden bo prinesel svinčnik, eden bo prinesel papir, tretji bo pa nekaj napisal. 

Tako to funkcionira, kar se sigurno kaţe tudi na produktivnosti. Zdaj govorim bolj z mislijo 

na naše stranke, naše kupce, kako je teţko sodelovati pri raznih projektih, ker imajo toliko 

različnih sluţb in toliko nekih sodelavcev in so nepovezani med sabo, kar je velik problem. 

Teh managerjev je res ogromno. Tiste firme, s katerimi mi sodelujemo, so vse ogromne, v 

glavnem gre za avtomobilsko industrijo. In imajo različne managerje od projektnih do 

raznoraznega in še vedno vse precej deluje na neki koruptivni osnovi. Večina firm. To je ena 

stvar. Po drugi strani pa se vsi zelo radi pogovarjajo, ampak na koncu je funkcionalnost ali pa 

učinkovitost tistega pogovora vprašljiva. Na koncu se vedno dobijo kakšni problemi. Pa tudi 

to je problem recimo, da je usklajanje med managerji zelo teţko. Imaš recimo enega 

managerja, ki se ukvarja z nabavo, eden se s kontrolo, eden se z vodenjem projekta, recimo 

tehnična podpora in tako naprej. Zelo pa vse temelji na osebnih odnosih. Sodelovanje z neko 

nemško firmo, kjer se pač lahko vse pomeniš preko telefonov ali pa elektronske pošte je čisto 

drugačno. Tukaj na Kitajskem pa je poudarek na osebnem pristopu. Recimo ti moraš imeti 

stalno enega človeka, da ti stalno obiskuje in vzdrţuje tele stike, da vabi na večerjice in tako.  



 

G. Jaz mislim tukaj, da je sistem veliko bolj podoben ameriškemu, vsaj kar se tiče vodenja 

podjetij, organiziranja podjetij. In tukaj se ţe kaţe razlika med ameriškim in evropskim 

načinom. Tako da se oni bolj veţejo na ameriški način ţivljenja ter ameriški način vodenja in 

to je to. Večina gre izkušnje nabrat tudi ven. Če imaš denar, večina teh fantov, punc, staršev, 

ki so malo bolj pri denarju, se grejo šolati ven. Veliko jih gre kar v Ameriko, saj so to 

praktično njihovi cilji. S Slovenijo bi Kitajsko pa teţko primerjal. Slovenija je tako majhna in 

tako specifična in čas v Sloveniji teče zelo, zelo počasi. Kitajci so nas ţe prehiteli. 

H. Ja, to je bilo eno zanimivih vprašanj. Jaz zdaj nimam nekaj ogromno izkušenj z drugimi 

drţavami, ampak če bi morala po občutku reči, bi rekla, da bi jih najbolj lahko primerjala z 

našo bivšo Jugoslavijo. Tu se dejansko kaţejo neke paralele tudi na političnem področju, pa 

izobraţevanju in konec koncev se to pozna v sistemu vodenja. Kar se tiče podjetij in vodenja 

v podjetjih bi jih sigurno primerjala z bivšo Jugoslavijo. Pred 5 do 10 leti so bila podjetja na 

Kitajskem večinoma v drţavni lasti. In to se zelo pozna tudi zdaj. Če delaš s kakimi velikimi 

podjetji, so ti direktorji nastavljeni in to je stara šola. Mislim do njih je skoraj nemogoče priti 

brez kakih vez. In če ţe, se je z njimi spet zelo zapleteno ţe samo pogovarjati. V teh par letih, 

ko sem bila jaz tam, je bila drţava v tranziciji in so se podjetja privatizirala in spet je tu lahko 

podobnost s Slovenijo. Veliko malih podjetij se je odprlo, ljudje so dejansko začeli delati po 

svoje, oziroma so se distancirali od drţave. To je pač kar se podjetij tiče, glede samega 

vodenja s Slovenijo pa jaz ne vidim neki paralel, skoraj da ne. Razen mogoče v izkušnjah. Ti 

mladi, podjetniki, ki so zdaj začeli delati tam in odpirati firme, se vsi še malo iščejo. Kar se 

tiče ekonomskega sistema oziroma ekonomske situacije, ali če rečem ekonomske misli je po 

drugi strani situacija v drţavi boljša kot pred petimi ali desetimi leti, ker je do takrat šlo samo 

še navzgor. Ker je vse raslo, je bilo to super obdobje za odpiranje novega podjetja.  

I. Hja, imaš ene, ki so pripravljeni na sodelovanje in ene, ki niso. Ne vem, se lahko kar hitro 

ustavi. Nekateri so zelo profesionalni, drugi so veliki bleferji, tretji pa so čisto normalni, saj je 

isto kot pri nas. Kakor na koga naletiš. Seveda imam dobre in slabe izkušnje. Če gledamo z 

aspekta, da pripeljejo tudi blago, ki je bilo slabo, ker si pozabil doreči kakšno malenkost, 

potem imamo pač tudi slabe izkušnje. Imamo pa tudi zelo dobre izkušnje. 

 

 

 

 

 



 

Kako bi ocenili razlike v produktivnosti in motivacijo med slovenskimi in kitajskimi 

podjetji? 

A. Ravno tako produktivno bo delal nekdo s Kitajske, samo nekdo mora stati za njimi in jih 

usmerjati, jih spodbujati in nadzirati. Če nimaš kontrole, isto kot v Sloveniji, ti bo dal roke v 

ţep in se ti bo smejal s figami v ţepu. Če jim dobro razloţiš in poveš, potem so ravno tako 

pridni. Ravno tako dobra stimulacija je plačilo, vendar se prime tudi, če jih besedno pohvališ. 

Rabijo spodbudo in včasih je pri naših zaposlenih ţe beseda dovolj. So dojemljivi in čutijo, da 

so nekako pripadni tej firmi. Enako kot pri nas, saj so to ravno tako ljudje. So pa po liniji 

najmanjšega odpora, kot vsepovsod. 

B. Glede same razvitosti stopnje proizvodnje so Kitajci daleč za nami. To jih potem pri 

produktivnosti malček zavira. Glede same produktivnosti bi rekla, da so veliko bolj marljivi, 

pridni, glede na to, da se vse to dela ročno. Pri nas jaz nisem še nikjer videla, doţivela, da bi 

bilo tako. Tam so tudi bolj motivirani, tudi v proizvodnji. Jaz bi rekla, da so marljivi.  

C. Zelo teţko bi rekel, da motivacijo sploh lahko primerjamo s Slovenijo. Tam se dela za manj 

denarja, seveda je odvisno od branţe, čeprav so se zdaj tudi tam plače nekoliko dvignile. Kaj 

je njim motivacija; jaz mislim, da tudi njihovih ţelja in potreb ne moremo primerjati s 

potrebami nekoga tu v Sloveniji. Mislim, da prav gotovo on ni motiviran, da mora delati v 

nekem ekstra lepem okolju, čeprav se tudi na Kitajskem vedno bolj selijo delat v halo, ki je 

klimatizirana. Ampak mislim, da ţivijo z realnostjo. Kaj je lahko še motivacija; mogoče je pri 

njih motivacija ţe, da dobi za jest, da dobi točno ob uri njegov obrok in seveda, da dobi neko 

plačilo. Jaz tukaj mislim, da sploh ne moremo primerjati, ker sta to dva različna svetova. Ko 

je govora o Slovencih, bi lahko povedal še tole, da ţivimo v enem takšnem času, ko jaz kot 

direktor tukaj opaţam določene zadeve, ki jih nekoliko teţko razumem. Govorimo namreč o 

recesiji. V tem pogledu mislim, da je s socialno pomočjo v Sloveniji kolikor toliko urejeno, 

vendar vidiš, da še vedno velja taka mentaliteta, da ljudje rajši visijo na kavču kot pa zasluţijo 

30 ali 40 evrov na dan. Mislim, da je tega v Sloveniji še vedno dosti, ampak jaz tega preprosto 

ne razumem. Glede produktivnosti bi lahko rekel, da imajo mogoče tam boljši nadzor. V 

Sloveniji vemo, kako je s storilnostjo… Bog ne daj, da bi tukaj metal vse v isti koš, ampak 

mislim, da se tukaj najde še veliko takih ovinkov in se ljudje takoj znajdejo. Na Kitajskem 

mislim, da tega ni. Zanimivo je, kako so urejene pisarne; pri nas imaš enega človeka v pisarni, 

na Kitajskem pa je sam v prostoru samo lastnik, vsi drugi so mogoče v predeljenih boksih, 

ampak tam so vsi in ko vstopiš vidiš vse. In mislim, da je tam ţe kontrola med njimi samimi, 

da hitijo in da delajo. So zelo delavni, so zelo ekspeditivni. Razen, če ne prideš v pisarno 

okrog ene ure, takrat pa vidiš, da vsi spijo na mizi. Oni se kar lepo dajo dol, in da imajo relax 



 

po kosilu. Vsi v pisarnah spijo. Tudi, ko ti prideš noter, ko greš mimo pisarn, noben ne dvigne 

glave gor. Nam bi bilo nerodno. Če bi pri nas malo tako zadremal, bi hitro rekel, pozdravil in 

se opravičil, tam pa nobeden ne trzne, ko da ni nič. Se ne dajo motiti.  

D. To je teţko oceniti, ker mi ne poznamo njihove proizvodnje v detajle. Mi pač vidimo, kar gre 

skozi ta naš poslovni odnos. Opazila sem nekakšno neelastičnost, čeprav so bili pripravljeni, 

marsikaj nekako obljubiti. Ves čas se je čutilo, da so velesila, kamor se vsi obračamo in vsi 

ţelimo kupovat stvari. Vsaj v našem primeru so verjetno edini na svetu, ki to izdelujejo 

oziroma vsaj v večjih količinah. Dejansko so si postavili neki togi red, ki so ga spoštovali. Ni 

take velike elastičnosti kot pri nas, kjer mogoče še prevečkrat pademo na to, da bi vsakemu 

ustregli. Pri njih je bilo tako, v začetku so obljubljali »we can do«, potem se je pokazalo, da ta 

»we can do« razumemo vsak na svoj način. Oni ga razumejo samo tako, da ne bodo nič 

naredili preko sebe, mi pa smo ga razumeli, da bodo naredili še tisto nekaj več. Lahko bi 

rekla, da sem v teh letih dela z njimi spoznala, da se drţijo nekega togega reda. Ko sprejmejo 

naročilo si vzamejo zelo dolge dobavne roke, saj šele po sprejemu naročila nabavijo material, 

pripravijo proizvodnjo in izdelajo, kar pomeni 60 do 90 dni proizvodnega časa, lahko pa tudi 

eno leto. Kar je z evropskega vidika nesprejemljivo, ker smo navajeni, da se blago dela 

marsikdaj tudi na zalogo in dobavlja v 14 dneh ali pa še celo prej. Znotraj Slovenije se 

pričakuje celo v 2 dneh. Pri njih pa nekako ni bilo opaziti tega, da bi pospešeno delali, vzeli so 

si ves čas, ki so ga potrebovali za proizvodnjo.  

E. Jaz mislim, da so slovenska podjetja na splošno precej bolj motivirana pač ker smo tako 

majhni, da je treba čisto vsako stvar izkoristiti. Oni imajo to prednost, da imajo ţe svoj trg 

tako močan, da je laţje delovati znotraj svoje drţave, tudi če s tujino ne bo uspelo. Sem pa 

imela priliko spoznati enega podjetnika, ki mu je ţe sedem firm šlo v stečaj, ampak je on čisto 

tako nonšalantno vedno znova odprl novo. To je sicer mičkeno odvisno tudi od karakterja. Ja, 

verjetno jih tam bolj ţenejo. Produktivni so mogoče bolj, samo kvaliteta pa pada. Spet je pa 

odvisno, ali delajo za neko tujo firmo, kjer je to malo drugače. Konkretno za našo pisarno v 

Ljubljani in eno na Kitajskem je čisto odvisno od ljudi. Ne bi mogla reči, da so oni kaj manj, 

pač na drugačen način rešujejo stvari, ni da bi rekla, mi smo pa bolj pridni. Se spomnim, da so 

Kitajci, ko so prišli v tujino, bili zelo pridni, tam doma so se mi zdeli malo manj. 

F. Produktivnost slovenskih podjetij je veliko večja. Vsaj na zaposlenega. Tukaj je ena masa 

ljudi, ki dela raznorazna dela, ljudje so slabo plačani. Če tako gledamo, je vrednost na 

zaposlenega tukaj niţja. Pri nas pa morajo ljudje opravljati samostojno delo in več del 

naenkrat. Bi rekel, da smo slovenski delavci precej bolj sposobni. Glede motivacije ne vem, 

kdo je trenutno toliko motiviran, da bi delal. Tu je precej vidno, na projekte dajejo mlade 



 

ljudi, ki se tudi precej menjajo. Se hočejo učiti, vsaj tukaj, kar imamo mi izkušenj. Ko recimo 

prenašamo tehnologijo, ki je v Evropi ţe uveljavljena, tukaj pa šele v predpovojih v bistvu. In 

v bistvu to znanje srkajo. Srkajo znanje, veliko več pa potem ni od njih. Hočejo pa znanje 

vzeti in prekopirati zadeve.  

G. V bistvu ni razlike. Vsekakor denar je sveta vladar in je kjerkoli ponudiš več denarja, ljudje 

več naredijo, kar je logično. Mogoče je ta razlika, da v Evropi nekdo kljub vsemu, raje kot da 

bi zasluţil nekaj sto evrov več, gre popoldan lepo z druţino hodit ali pa na igrišče ali 

kakorkoli. Izbere to opcijo, ker tako rekoč ţe imamo vsi vse. Kitajci tukaj mogoče še malo 

zaostajajo in jim je kljub vseeno bolj prioritetno, da dobijo še tistih več sto evrov, kakor da bi 

šli nekam z druţino. Pa ne da niso druţinski ali pa kaj, ampak iz čistega principa pač, ker bi 

radi prišli do dobrin, ki jih mi ţe imamo, oziroma jih imamo razmeroma v izobilju. Ampak to 

je tako splošno gledano, to je spet odvisno od človeka do človeka. Načeloma je v tem trenutku 

standard v Sloveniji res relativno dober in ljudje se rajši odločijo, da ne sprejmejo nekega 

dodatnega dela, ker gredo raje uţivat. 

H. Ja. Produktivnost je velik faktor. Res – zdaj govorimo o veliki večini, ne bomo rekli, da so vsi 

taki – je produktivnost občutno niţja kot pri Slovencih. Zdaj govorim pač o pisarniških 

delavcih. Nimam izkušenj s proizvodnjo, ampak veliko in dolgo se dela, saj je na Kitajskem 

delovnik zelo dolg. Lahko od osmih do osmih ali pa še dlje in ljudje še kar delajo in delajo. 

Ampak do tega pride, ker se ne znajo pravilno organizirati. Produktivnost je dejansko 

problem. Ampak tudi, če bi morala zdaj reči, od kod to izvira… Sigurno se kaţe malo tega 

kulturnega vpliva, potem vpliva ta njihov šolski sistem, ko se je dejansko treba vse na pamet 

učiti. Kritičnega razmišljanja jih ne uči nihče; v omejenih količinah. Tako da tukaj, če bi 

morala primerjati s Slovenci, je dejansko produktivnost veliko niţja. Motivacija je pa spet 

zelo pragmatična: če bo dobra plača. Spet ne morem reči, da je za vsakega tako, ampak 

motivirani so skoraj izključno skozi plače. In v veliki večini jim delovne razmere v podjetju, 

odnos managment - zaposleni ne pomeni toliko kot finančna kompenzacija, ki je skoraj 

izključni motivator. Jaz sem imela tudi primere, ko je bilo zaposlenim dejansko veliko 

vredno, da smo bili dober tim, da smo imeli v podjetju urejene odnose. Kolikor se še z 

drugimi pogovarjam, je denar res kar nekako glavni motivator.  

I. Teţko rečem, kako bi ocenil neko razliko med kitajskimi in našimi delavci. Na Kitajskem se 

ljudje borijo, da bodo dobili plačo, pri nas pa je samoumevno, da plača pride. To je to. 

Različna podjetja, različna produktivnost, različni pristopi k delu in tako naprej. Od tam, ne 

vem, od enih, ki kracajo na roke, do enih, ki pač delajo vse za strojem, ki so najbolj moderni. 

Ţe sam pristop k delu se razlikuje. Ampak največja razlika je, da moraš tam zasluţiti plačo, se 



 

zanjo boriti. Pri nas imamo vso zakonodajo, ki te »uboge« delavce ščiti, zato je tu večji 

problem potem, komu reči »adijo«. Je tu velika razlika. Čeprav se tudi Kitajci za 50 ali pa 100 

rmd-jev preselijo kar k drugemu podjetju. In se pač prestrukturirajo od enega do drugega 

delodajalca. Niso nič kaj, bi rekel, zvesti. Gredo za malo višjo plačo tudi drugam. Eni se 

identificirajo s podjetjem, drugi spet ne. Odvisno od tega, kako so pač vpeti v to zadevo in 

verjetno kakšno pogodbo jim dajo, logično. In seveda, kakšno plačo jim dajo.  

 

Po vašem mnenju, v kateri sferi menedžmenta bi se lahko obe udeleženi strani (se pravi 

vi in vaši poslovni partnerji) učili drug od drugega?  

A. Saj Kitajci poizkusijo vse. Nekako se adaptirajo in poskušajo voditi tako za svoj lasten uspeh. 

Slovenci bi se od njih lahko naučili strpnosti, malo strpnosti. Pri Kitajcih je tako, da tudi če 

ţivijo v bedi, se smejijo. Pri nas je tako, da več imamo, več hočemo, pa še trikrat več, da bi 

ostale uničili, da bi sami dobili vse. Tu si pomagajo drug drugemu, druţine so zelo močne. Se 

pravi člani druţine, vso sorodstvo, si veliko pomaga. Je pomoč, je skrb, zakaj recimo ene 

punce ni bilo v sluţbo. Pa smo se potem hitro vsi usedli, da smo jo poklicali. Ali pa če ena ni 

dosegla norme, je šla druga v pomoč, ki je bila hitrejša. Tako da je pomoči med delavci zelo 

veliko. V Sloveniji nas zanima samo, kako bomo soseda potunkali. Lahko bi se tudi 

zgledovali, da ne samo jokat. Je potrebno v ţivljenju tudi kaj postoriti. Ne samo jokat, kdo bo 

dal kaj sociale, moraš iti na cesto, pa moraš prodajat ţvečilne gumije na primer. V glavnem tu 

punce dopoldan študirajo, zvečer ali pa čez vikende gredo pa delat, da zasluţijo, pa čeprav za 

praktično nič denarja. Mi Slovenci bi s tega vidika rabili malo več samoinicative. 

B. V proizvodnji seveda, ker je tam potrebno vlagati v tehnologijo, to govorimo o najniţjih 

ravneh. Na višjih je tako drugačen način dela kot pri nas. Posnemali bi lahko njihovo 

potrpeţljivost. Mi smo velikokrat bolj eksplozivni in odreagiramo, kar vidim ţe sama po sebi. 

Včasih mi kdo kaj napiše, da me kaj razjezi in ţe odgovorim na prvo ţogo. Reagiramo brez 

premisleka. Oni pa vse vzamejo počasi, z rezervo in nič, da bi se kaj razburjali. Oni bi se pa 

lahko bolj drţali naročenih mer. Ko daš artikel v proizvodnjo pričakuješ, da bo tudi takšnih 

mer, kot si zahteval. Glede same kakovosti bi včasih itak to, tisto, drugo, tretje. Se nam zgodi 

večkrat, da vzorec, ki ga pošljejo ne ustreza dejansko končnemu izdelku, ki ga dobiš kot 

naročeno blago. In tudi ko si na sejmu, vidiš vzorce, kjer je material, iz katerega je to 

narejeno, veliko kvalitetnejši in boljši. Lepša je tudi izvedba, kot dostavljeno blago, ki ga 

naročamo. In večkrat so potrebne tudi reklamacije, ki so bolj ali manj uspešno izvedene, imaš 

pa tudi nekatere, ki so popolnoma neuspešne, ker ni mogoče izpogajati prav nič. To je v krvi, 

verjetno se tudi oni drug od drugega naučijo to. Ne moremo jih seveda metati v isti koš. 



 

Vedno si moraš vzeti rezervo. Dobro je, da trikrat, štirikrat poudariš, kaj točno ţeliš. Včasih si 

oni interpretirajo malo po svoje, kako bi to laţje naredili in z manjšimi stroški. In pri njih ni 

dobro komplicirati, ker čim ti veliko pišeš, si malo drugače interpretirajo, ţe zaradi slabe 

angleščine. Zato je bolje, da konkretno napišeš, kaj in kako.  

C. Na eni in na drugi strani imamo prednosti in imamo pomanjkljivosti. Pri njih bi pohvalil 

strpnost, saj znajo poslušati in so veliko bolj umirjeni. Se pravi ta njihova duhovna plat, je 

veliko, veliko bolj izrazita kot pri nas Slovencih. Pri nas bi lahko posnemali pa kar se tiče 

same organizacije, bi rekel. Oni namreč še vedno malo teţko razumejo kvaliteto. Še na sejmu 

Kitajec ne bo nikoli znal lepo postaviti stvari. Če hočejo imeti lepo postavljeno stojnico, bodo 

poklicali Nizozemca. Tega občutka oni še nimajo razvitega, poglejte samo, kako so oni 

oblečeni; tele njihove roza zadeve. Pri njih je to tako, včasih sestavijo taka oblačila, da je vse 

skupaj res videti grozno. Danes vseeno srečaš takšne Kitajke, da padeš dol. Neverjetna 

sprememba, celo bi rekel, da so se malo evropeizirale.  

D. Gotovo obstajajo stvari. Pri Kitajcih sem opazila, da znajo razvijati in izkoriščati 

komparativne prednosti vsake pokrajine iz katere izhajajo. Seveda v nekem smislu ropajo in 

izkoriščajo naravo ter to prodajajo. Kar na dolgi rok gotovo ni pametno. Vendar vsaka 

pokrajina razvija svojo komparativno prednost. Tako da se industrijski izdelki kupujejo v bolj 

industrijsko razvitih pokrajinah, glinene izdelke ravno tako samo v določeni pokrajini. 

Nekako je delitev, kje lahko kaj kupiš na Kitajskem zelo močna.  

E. Jaz bi rekla, da teţko. Ravno zaradi te kulturne pogojenosti, kulturnih razlik. Gotovo se da 

kaj, ampak je to odvisno od firme same. Tam je sicer res precej birokracije, kar je mogoče 

podobnost s Slovenijo, bi rekla. Je zelo podobno, pa tudi tam brez teh ne moreš, hierarhija v 

sami proceduri, bom rekla, je mogoče še bolj izrazita kot pri nas. Ker je toliko in toliko ljudi 

od okroţja na okrajno okroţje, na provinco, na drţavo. Ne vem, ţe sami postopki 

pridobivanja bivalnega dovoljenja so dolgotrajni. Tam je bilo treba iti čez kup ljudi. Je pa 

dosti podkupovanja, ki je zelo odkrito, tudi brez sramu. Ţe samo zavojček cigaret, ali pa 

povabiti na večerjo celo ekipo iz policije, da si kaj dosegel, verjetno pa gre to še daleč naprej. 

Vedno je ta občutek, da se vlečejo niti iz ozadja. Ne skrivajo tega. Tudi ideja podkupovanja ni 

kot pri nas. Tam je vse skupaj neko darilo, ki ga vzamejo, da to mora biti, da je to čisto 

normalno. Pri nas se recimo zgraţamo, če slišiš, kaj takega, pri njih je pa to ţe neke vrste 

obveza. Kakor nekako del rituala. Tudi ko smo se prišli dogovarjat za dovoljenje, je tista, ki je 

na šoli skrbela zame in mojega fanta, uradniku avtomatično rinila en zavoj cigaret. Pa ni bilo 

treba, ker je šlo za čisto proceduro, birokracijo, pa še kamere so bile v pisarni. In on je 



 

ponujeno odrival stran v smislu »kaj delaš, bom imel probleme, če to vzamem«. Ona je pa to 

jemala kot darilo. Je bilo še nama takoj jasno, zakaj je uradniku tako nerodno.  

Pri njih je ta sistem, prijatelj, prijatelj, prijatelj. Čisto v vseh sferah, ali grem na dopust nekam, 

imam jaz tam enega sošolca, ki ima ţeno, ki ima prijatelja… In to gre res, daleč, daleč do 

nekoga, ki ti bo recimo poceni sobo uredil. V sluţbi pa sploh. Tam kompetence niso tako 

vaţne kot poznanstva. Ampak je spet ponotranjeno in to je čisto normalno za njih. V bistvu 

čisto odprto iščejo. Če nimaš vez, si nič, brez tega ne gre.  

Glede pogajanj… Sem pomagala prijatelju, ki je začenjal s poslom, nekaj uvaţa iz Kitajske. 

Meni se ni bilo teţko pogajati z njimi. Moraš biti oster in vztrajati pri tem, kaj vem. Prej so 

oni popustili, kakor jaz. Je tudi odvisno od tega ali si ti prodajalec ali sem jaz. Mogoče imam 

malo premalo izkušenj, da bi lahko konkretnega povedala. So pač trdi pogajalci. Edino to je 

vaţno, da ne pokaţeš čustev. Če si se le sposoben tega naučiti, imaš gotovo prednost. Prav 

tako je velika prednost, če znaš kitajsko, vendar se pri dialektih konča. Jaz sem zmrznila.  

F. Mogoče bi morali tudi v Sloveniji delo malo bolj razdeliti, recimo po funkcijah. Kitajcem pa 

ravno v obratni smeri. Bi morali prevzeti širši spekter del. Problem je, ker jih je toliko. 

G. Problem recimo v Sloveniji je veliko pomanjkanje, kako bi rekel, da se stvar, ko se odloči in 

določi tudi res izvede. Kljub vsemu je še kup stvari in vprašanj od iskanja razlogov itn. Na 

Kitajskem, ko pade odločitev nekega top managementa, se potem stvari na niţjih ravneh 

izvršijo, ne glede na to ali je to pametno ali ne in ni toliko teh vprašanj. Pri nas se potem 

začne izmotavanje in iskanje ne vem česa. S tega vidika smo v Sloveniji precej neefektivni. 

Po drugi strani pa bi se oni od Evrope, pa predvsem od Japonske, lahko naučili vodenja 

podjetja v smislu organiziranja podjetja. Še vedno je predvsem v Kitajskih podjetjih, opaziti, 

da imajo preveč ljudi. Sistem se ne uredi, da bi zmanjšali njihovo število, da bi zmanjšali 

stroške itn. Trg je tako velik, stvari grejo naprej, da oni na te stroške niti ne pazijo. Po drugi 

strani je dosti pionirjev. Ti lahko vzgajaš ljudi za neko določeno mesto, za dve delovni mesti 

vzgajaš tri, štiri ljudi, nekaj jih bo šlo, nekaj jih bo premeščenih na drugo. Ti moraš veliko 

vzgajati danes, da boš čez nekaj let iztrţil in imel potem strukturo. Pri nas imaš 5 ljudi za to in 

to delo in ne rabiš več kot 5, kvečjemu če zmanjšaš. Torej v tem trenutku na Kitajskem rabiš 

10 ljudi za nek proces in za 10 let jih boš rabil 5. Ampak to boš tam rešil z neko fluktuacijo, z 

nekim premeščanjem na druga delovna mesta in tako. To sigurno. Nek pristop na nekih 

pogajanjih, je seveda na nekem nivoju. Recimo ko gre za pogajanja od Amerike pa do 

Kitajske pa Evrope, načeloma jaz ne vidim nobenega problema. Tudi ljudje me večkrat 

sprašujejo, kakšne so kulturne razlike. Saj ni kulturnih razlik. Ljudje smo enaki v samem 

bistvu, ne da sem zdaj močno liberalen. Oni ravno tako delajo za plačo kot mi. Jaz ne vidim 



 

nekih bistvenih razlik. Ja način ţivljenja je mogoče drugačen, ampak kot sem rekel, oni so 

bolj vezani na ameriški način. Določene stvari, ki smo jih v Sloveniji ţe dali skozi, njih še 

čakajo. Ker bi, dajmo reči pomanjkanje nekaj desetletji, zdaj radi nadoknadili zelo hitro. To je 

doţivljaja Slovenija, gre za iste procese in to traja. Danes tudi v Sloveniji, dajmo reči, ni več 

pomembno, kje in kako ţiviš, bolj pomembno je, da ţiviš. Da uţivaš in da zdravo ţiviš, 

nekako v tej smeri. Ampak ne smemo pozabiti, da je bilo deset petnajst let nazaj v Sloveniji 

zelo pomembno, v kakšnem avtu se voziš, v katerem okolju ţiviš… In to so naravni procesi, 

ki smo jim priča danes na Kitajskem. 

H. Rekla bom izključno po lastni presoji. Oni bi se lahko od nas naučili malo »people 

managementa«. Oni pa so po drugi strani zelo pragmatični, mi pa včasih premalo. Ali pa 

recimo, jaz vidim po sebi, da sem se skoraj preveč zavzemala za rast in razvoj svojih 

zaposlenih, medtem ko oni sploh nimajo nobenega smisla za delo z ljudmi, kar je spet 

kulturno pogojeno. Oni pač imajo milijardo in tristo milijonov ljudi in imajo mravljišče 

moţnosti za izbiro in jim je res vseeno ali bodo izbrali tega ali bodo tega. Mogoče bi to 

izpostavila no.  

I. To da so zelo delavni, to bi jih mi lahko posnemali, bi kaj pogledali v tej smeri. Oni od nas – 

to bi teţko rekel, gotovo so nekatere stvari. So krepko pred Evropo, niso nič tako oddaljeni, 

kot mislimo. Ne znam jaz tega povedati, ampak mislim, da so oni krepko pred Evropo. Vsaj 

za določene zadeve. Miselno smo recimo še vedno pred njimi, določene stvari seveda znamo 

delati boljše, za nekatere pa so oni, brez problemov. To pravim po občutku. Ne morem reči s 

primerom. 

 

Ali se spomnite primera ali situacije, ko vas je vedenje kitajskih parterjev ali zaposlenih 

v podjetju presenetilo? Ali takega primera ni bilo ali presenečenja niste opazili? Kako 

ste se odzvali? Se vam je kdaj zazdelo, da ste partnerje presenetili vi?  

A. Ja morda bi res tole omenil, da naši top managerji Kitajci niso strokovni na tehničnem ali 

inţenirskem področju. On je samo ekonomist in nič drugega. Potem smo se dogovarjali o 

nekem dobavitelju in pride ta dobavitelj, s katerim naj bi se vsi pogovarjali v angleščini . Tako 

da se prilagodim jaz in vsi ostali. Ampak nazadnje sta se ta in še kontrola in vsi ostali 

pogovarjali v kitajščini. Zato sem jih vprašal, kako kaj in kako in sem rekel temu v angleščini, 

zakaj se on tu pogovarja z dobaviteljem glede kvalitete, če nima strokovne podlage. Potem je 

bil pa uţaljen, ker se je izkazalo, da so se oni pogovarjali o drugih stvareh, čeprav sem jaz 

dejansko samo hotel videti le, o čem se sploh pogovarjajo. Dejansko se ves čas niso 

pogovarjali prav nič in sem bil potem popolnoma šokiran. Kasneje so mi ta pripetljaj tudi 



 

servirali dol iz Slovenije, da zakaj se jaz vklapljam v pogovor, če se to ne tiče mojih zadev. 

Takrat sem bil najbolj šokiran. Zato je boljše, da si kdaj tiho in se prepustiš tokovom. Lahko 

rečem, da se zdaj ne ukvarjam s temi stvarmi, ampak si rajši mislim boste ţe nekako. 

Presenečen sem bil tudi enkrat, ko sem šel na teren. Privatno sicer. Jaz vedno, ko srečujem 

ljudi, pozdravim, in se mi je zgodilo, da sem nekoga pozdravil večkrat, pa ni in ni odgovoril. 

Zanimivo je tudi, da te presenetijo ljudje, ko te k sebi domov povabijo taki ljudje, ki ţivijo v 

mizernih hiškah, kjer imajo eno sobico s štedilnikom, z vokom, vse v enem prostoru 3x2, 4x2 

m in tam ţivijo. Voda je še vprašanje, ali je. Zelo sem bil presenečen, da te povabijo v take 

razmere, da se sploh ne sramujejo. Jaz bi se sramoval, da imam tako stanovanje, ker to sploh 

ni stanovanje. No, tele moje punce sem presenetil, ker so mi med delovnim časom ušle po 

stopnicah pri stranskih vratih ven. Ja, gotovo sem jih presenetil tudi s tem, jaz hočem red, 

pospravljanje in red. Tako mora biti in to poveš, enkrat ali dvakrat in če še v tretje ne gre, 

potem malo dvigneš glas. Ampak so pa spet presenečeni, pa se jih vseeno ne prime.  

B. Ne. Edino to, njihov počitek. Jaz sem bila šokirana, kako oni kar tam vmes malček počivajo 

in spijo na mizi. Očitno ne delajo samo 8 ur in očitno jim zmanjka malo počitka in spijo. 

Drugače pa me njihov bonton kot tak ni presenetil, niti ne kakšna situacija. Niti se mi ni 

zdelo, da sem jih presenetila jaz. Jaz res nimam slabih izkušenj. In tudi na Kitajskem sem bila 

le nekajkrat.  

C. To spanje po kosilu in se ne dajo motiti. Kje bi ti videl pri nas na sejmu po kosilu, da se vrţe 

na stolico in spi tam. Tudi varnostnik! V uniformi! Druga zadeva, ko jejo, oni nikoli ne jejo z 

zaprtimi usti. Kar mlatijo, če te kaj ustreli, je normalno. Recimo pred desetimi leti, ko sem 

prišel, so kar rigali na glas. Pri nas je to malo nesprejemljivo. Še dobro, da so s to zdravstveno 

zadevo prepovedali pljuvanje. Ampak to ga še danes včasih vidiš koga, da gre in pljuni v koš 

tam pred vsemi ljudmi. To se nič ne skrivajo. Čeprav zdaj je tega malo manj, ampak ni še 

dolgo nazaj. Pa še vedno vidim, ni nobeno čudo to ne. To je ena kultura, ki pri je pri nas videti 

malo tako nenavadno, pri njih je to čisto vsakodnevno. Normalno. Jaz za sebe moram reči, da 

zelo pazim, kam pridem in se prilagajam. Sem pa imel eno sodelavko, ki je ni več med nami, 

ker je pač zaključila svoje delo, ona pa je imela takšno vedenje, ki ga Kitajci niso razumeli. 

Recimo bom povedal eno bolj neţno varianto. Ona je bila tako bolj odprta in vedno vesela. 

Ona je prišla v dvigalo, kjer se nas nagnete ena velika skupina, in pozdravila: »Helloooo!! 

Good morning!!« Kitajci so jo samo čudno gledali, zakaj, ker eni razumejo, eni ne. Oni niso 

navajeni, da ko eden pride v dvigalo, da se na glas pozdravijo. Ta sodelavka je imela recimo 

takšne, sicer včasih ţe za nas čudne zadeve. Vendar sem videl, da so Kitajci kar krepko 

odreagirali. Če se obnašaš izven neke normale, odreagirajo. Ne odreagirajo tako, da bi se 



 

smejali, vidiš pa kar začudenje na obrazu. Ne sprejemajo tega. Enkrat me je eden tudi vprašal, 

kaj je z njo in sem rekel, da ima takšen stil, takšen karakter. Ko jim razloţiš, rečejo okej, okej 

in potem se malo sprostijo, ker vedo, da taka pač je. Ja, ne protestirajo. Ne da se ti pribliţajo z 

samimi gestami, ampak razumejo, da si pač takšen.  

D. No, vedno te kaj preseneti. Mogoče te presenetijo osebnostne lastnosti človeka, ker tako v 

navadnem kot v poslovnem svetu ti vedno prodajaš sebe. Če je človek konflikten, potem se 

boš tudi tako obnašal. No, značilno zanje je, da zelo teţko priznavajo reklamacije, no to ţe, le 

denar ti teţko vrnejo. Običajno ti priznajo reklamacije tako, da moraš narediti še eno naročilo, 

pa ti potem tam priznajo popust ali kaj takega. Mislim, da dobro skrivajo svoja čustva. Vedno 

znova te presenetijo s tem, da se jim ne mudi. Si vzamejo toliko časa, oziroma kolikor mislijo 

sami, da si ga lahko vzamejo. Mi smo dejansko kot kupci velikokrat v podrejenem poloţaju. 

Lahko, da se sami pripeljemo v ta poloţaj zaradi načina poslovanja, saj se del blaga plačuje 

vnaprej, da se izogne velikim bančnim stroškom pri odpiranju akreditivov.  

E. Da kaţejo totalno nezainteresiranost. »Pa saj ni problem«, dokler ne pokličeš, pa poveš, da je 

res problem in tudi z glasom malo bolj nakaţeš, da bo treba rešiti. Če si preveč prijazen, se nič 

ne zmeniš. Ja jaz sem jih sigurno presenetila ali pa šokirala, ker so velikokrat doţiveli moj 

način, kot da sem jezna, pa sem bila samo malo bolj glasna oziroma sem samo hotela 

dopovedati eno bistvo. Pač dopovedati, kar sem si zamislila. Zame je značilno, da veliko 

maham z rokami in migam, kar pri njih pač pomeni, da si malo jezen. Saj ko so se navadili, so 

to sprejeli, mogoče laţje kot jaz, nekatere njihove stvari. Ne vem, pri njih je tako: ti si tujec, ti 

si drugačen in to je v redu. Pri nas je tako: to je drugače in to je drugače. Gledamo bolj to, kaj 

nas moti, kaj in zakaj je to tako naredil. Pri njih je pa pač v redu tako; te gleda in si misli 

»okej, ti si pač drugačen«. Pač ker si drugačen, je tudi normalno, da si tak. Mogoče se pri nas 

res bolj na telesno govorico zanašamo, da jih je to presenetilo. Sicer tam res ne bi mahala tako 

kot zdaj in tudi pazila bi, v kakšnem tonu govorim. Ţe sama višina glasu. So zelo občutljivi na 

neverbalne znake. Jih niso navajeni oziroma jih zelo skrivajo in ne pokaţejo te čustvene plati. 

Ne vem, kako so si oni to pri meni predstavljali, ampak tako mogoče kot ena šibka točka. Pač 

on tebe laţje prebere kot pa ti njega, mogoče zaradi tega. Mogoče bi povedala še tole, glede 

na prejšnje vprašanje: te mimike, krinke bi se lahko naučili. Gotovo lahko blefiraš, če ne vejo, 

kaj ti misliš. Pa velikokrat je tudi »yes, yes, yes« in ni nikoli neposreden »ne«, je le »maybe«, 

ki je v bistvu navaden »ne«. Nikoli ne zavrnejo neposredno, ker je malo nesramno, da 

nekomu rečeš kar »ne«. Tako kot ne bo rekel, da nečesa, ne ve ali ne zna.  

F. Preseneča me vsak dan, kako bi te naše delavke, ki jih imamo zaposlene v proizvodnji, rade 

navezale stike z nami tukaj angleško govorečimi, s Slovenci. In se učijo besedo po besedo in 



 

to je zelo prijetno videti. Pri določenih strankah je opaziti precej veliko arogantnost, mogoče 

celo zahrbtnost. Paziti moraš, kako nastopaš, pa paziti, kaj govoriš in imeti spomin za to, kaj 

govoriš, da ni nepotrebnih teţav. Drugače bi lahko rekel, v večini primerov, da so s strankami 

zelo prijetni kontakti, vsaj s tehničnega vidika. Kar se tiče tehnike je problem samo, kar se 

tiče na naši strani prodaje oziroma pogajanja za ceno. Tu so lahko včasih precej mučne 

zadeve. Najteţji del pogajanja je usklajevanje cen. Tukaj Kitajci, recimo en primer je, da 

stroškov nočejo pokriti. Po drugi strani pa hočejo imeti izdelek, ki je pač uporaben pa 

zanesljiv. Zanimivo je tudi, da imamo z evropskimi ali pa ameriškimi firmami, s katerimi mi 

v Evropi ţe sodelujemo velike probleme, ker hočejo imeti enostavno toliko niţje cene, kakor 

jih imamo za iste izdelke v Evropi. Problem nastane, ker to govori nabavnik recimo na njihovi 

strani. Ko se pa pogovarjaš naslednji dan s človekom iz kontrole oziroma kom drugim, ga ne 

briga, kaj si se ti pogovarjal prejšnji dan s nekim drugim človekom. On hoče imeti 100% 

kakovost in cena ga ne zanima. Ja smo imeli primer, ko se je človek drl na nas. Se je drl na 

nas, hude reči izrekel, vse ţivo. Pri dnevnemu stiku sem sigurno tudi jaz koga presenetil. Do 

kakšnih takih zadev prihaja zaradi slabega sporazumevanja. Recimo z določenimi 

zaposlenimi, ki recimo znajo zelo slabo angleško. In potem včasih, je teţko eno stvar 

razlagati, ker moraš razmišljati enostavno, kako eno stvar obrazloţiti. Se moraš spustiti na 

nivo kot v vrtcu. In včasih, ko je napetost velika ţe zaradi vsega tega je, pridejo take zadeve 

kar hude. Naporne.  

G. Presenečenja, presenečenja so tu in tam ne. So, še vedno me presenetijo s kakšnimi. Teţko bi 

se zdaj v tem trenutku spomnil nekaj konkretnega, oziroma se pač tiče dnevne problematike. 

Sigurno je na Kitajskem več stvari, ki te laţje presenetijo, kot pa doma, ko so stvari utečene 

ţe toliko let. A ni res? In načeloma so problemi isti. Ljudje so tako kot mi, potrebe imajo zelo 

podobne. Mogoče je del tega opaziti, kot je Slovenija v devetdesetih, ko smo bili veliko bolj 

egoistični in tako naprej, oni gredo v to zdaj. Mogoče me včasih to preseneti, da so na prvem 

mestu predvsem oni sami, šele potem so otroci. Mi smo to prešli, pa nas zdaj bolj zanimajo 

otroci, kot pa mi sami, ker mi smo tako in tako ţe preţiveli. Teţko komentiram, ali sem jih 

kdaj presenetil jaz, ker ne vem, kaj oni mislijo. Ampak načeloma po tolikih letih, mogoče na 

začetku, ko si štiri, pet let z istimi osebami v podjetju, z enimi in istimi kupci. Ko pa greš z 

nekom prvič, je pa itak tisti splošen bonton ne. Ali tu ali tam.  

H. Saj so vedno presenečenja, ampak ni nujno, da so to vedno kulturno pogojena. Lahko te pač 

preseneti oseba zaradi svojih osebnostnih karakteristik, ker se ne odzove, kakor bi ti pač 

pričakoval, izključno iz nekih takih priučenih vedenjskih lastnosti. Pa bi se spet mogoče 

najbolj na zaposlene obrnila, ker recimo, ker kljub temu da sem bila jaz prepričana, da smo ne 



 

samo sodelavci, tudi prijatelji, znajo biti ne samo nerazumni, ko pride do govora o pogojih 

dela, o plači itn, ampak dejansko so zelo agresivni do denarja. Ta grabeţljivost me je 

velikokrat presenetila. To je povezano s Kitajsko in s tem, kako jih učijo, da se morajo boriti 

dejansko. Saj jih človek razume, ampak včasih so v tej borbi za preţivetjem, ki ni več 

preţivetje, ampak je ţe počasi izsiljevanje, pač zelo agresivni. Partnerje sem mogoče 

presenetila v prvih letih, saj niti niso bili navajeni dela s tujci s tem, da sem bila toliko 

asimilirana v to njihovo druţbo in okolje smo se lahko pogovarjali v kitajščini in o kulturi. 

Niso toliko navajeni in zelo spoštujejo, če vidijo, da se nekdo ukvarja z njimi, ker toliko pa so 

ponosni na svojo kulturo in zgodovino. Da bi bilo na poslovnem področju pa ne, ker sem ţe 

jaz vedela, kako se obnašati. Jaz sem šla kot turistka v prvem letniku. Takrat sem ţe vedela, 

kaj pričakovati iz knjig. Mogoče tista grozna gneča vsepovsod, nobenega osebnega prostora 

nimaš. Oni tudi nimajo te distance, ko je gneča, je gneča, se te z vseh strani dotikajo, moram 

pobrskati po spominu, da se spomnim vseh teh občutkov in še poleti je bilo – vse te 

vonjave… Vedno sem hodila domov, prva leta vsake 3 mesece. Tako, da bi jaz imela kontra 

šok, se ni zgodilo. Sem se pa vedno zelo rada vračala in sem ţe zgodaj ugotovila, kaj vse tu 

imamo v pozitivnem smislu v primerjavi s Kitajsko.  

I. Bi se moral spomniti, pa mi ne pade nič na pamet. Če se bom kaj spomnil, ti bom povedal. 

 

Kako vidite in ocenjujete vedenje kitajskih partnerjev, kakor tudi razlike (če te 

obstajajo) med vami in partnerji glede na: 

 

Komunikacijo in odnose: je več formalnosti ali prevladuje neformalnost in spontanost?  

A. V glavnem, neformalno, tako kakor nam nanese, vse je bolj spontano. Z nadrejenimi si pač v 

bolj formalnem stiku, tako pač mora biti. Jaz tu spodaj se spustim na niţji nivo, se pravi sem 

bolj neformalen. Za višji si pa bolj formalen oziroma nekaj v tem smislu, za niţji pa je vse 

bolj spontano in se kar samo vse izpelje, v tem stilu. Mi imamo zdajle, ko imamo tele delavke 

zaposlene, seveda urnike, ki so zdaj ţe uvedeni. Smo pa ţe imeli na posodi ljudi, ki so nam 

prišli pomagat, če je bila sila, tako da smo zapolnili linijo. Ti pa so bili bolj tako tako, so bili 

neresni in bi kar šli domov. Potem jim moraš razloţiti pravila, da lahko greš šele, ko je ura za 

to, prej ne smeš in šele potem se tega tudi drţijo. To je napisano, mi imamo vse te postopke v 

angleško-kitajski verziji. Zanje imamo pripravljene slike in jih učimo s pomočjo prevajalcev, 

se pravi tistih, ki znajo tako angleško kot kitajsko. Če kaj ni jasno, se usedemo in 

pogovorimo, jih naučimo. To ni problem, ker je vse narisano in napisano. 



 

B. Formalnost. Z njimi večinoma res govoriš samo o poslu. Niso pa odprti, da bi govoril z njimi 

o druţinskih zadevah ali konkretno o kakšnih stvari. Mogoče sem pa tudi jaz premalo časa v 

kontaktu s posameznikom oziroma s posameznim podjetjem, da bi se lahko odprli bi se reklo. 

M* z nekaterimi dela ţe dvanajst ali trinajst let. Počasi, počasi, če gradiš nek odnos z njimi 

dolgoletno, potem se malo več odprejo, drugače pa so zelo zaprti.  

C. Jaz bi rekel, da je bolj formalno. Oni mene pokličejo po imenu, ni pa da bi te pozdravili 

gospod diplomirani ekonomist, ali čim podobnim, tega ni. Je pa tako, nikoli se ne uporabljajo 

neki nazivi, s tistimi, ki se prvič srečamo pa je »Sir«, bom rekel normalno, drugače pa se s 

tistimi, ki delamo zdaj ţe 10 let skupaj, pokličemo po imenu. V obe smeri, kar po imenih se 

pokličemo. Mi ne uporabljamo njihovih kitajskih imen, uporabljamo njihova angleška imena, 

ker so nam bliţje, tako je zame on Peter. To je mogoče tudi zanimivo; imajo sicer Peter Wu, 

kitajski priimek, ampak ga vedno pokličeš Peter, nikoli ne po priimku. Jaz bi rekel predvsem 

tako, red, redosled, kaţe na to formalnost. Ne vem, kako bi povedal. Ni tako, da se samo 

usedeš za mizo, je tudi to, da dobiš kavo, ampak ko je posel, se upošteva protokol. Tu če ţe 

kaj vprašaš, moraš konkretno in razloţiti. Vsaj jaz imam to navado. Poglej, če si mi ti to stvar 

dal za toliko, če si mi ti dal bolj nekvalitetne materiale, oblike so bolj enostavne, barvanje je 

bolj enostavno, jaz mislim, da bi bilo prav, da mi ti priznaš tukaj malo manj. In reče, okej, 

bomo prekalkulirali, bomo še enkrat govorili s tovarno, bomo videli, kaj lahko naredimo. Ni, 

da bi takoj rekel, kaj bom jaz kaj popustil, vedno bomo govorili s tovarno, nek red je no.  

D. Odvisno od osebe. V glavnem je zelo formalen, razen s tistimi, s katerimi se večkrat srečaš, s 

katerimi ţe dolgo let sodeluješ, s tistimi se razvije tudi bolj neformalen stik, da dejansko 

vprašaš po osebi, kako si, si dobro? Čeprav seveda ni nujno, da je v ozadju čisto resnični 

odgovor. Če z nekom ţe dolgo delaš, nekako vidiš osebo pred sabo, tudi če je komunikacija le 

po elektronski pošti. Ampak glede na poslovni odnos ostaja tista formalnost in se na 

prijateljske stike nikoli ne spustimo.  

E. Sigurno pač formalnost. Ţe sam način naslavljanja starejši mlajši, nadrejeni podrejeni. To 

gotovo izvira iz konfucijanskega tradicionalnega sistema vrednot, kjer je bilo jasno 

opredeljeno, kdo je nadrejeni, kdo podrejeni, oziroma takrat je to apliciralo bolj na odnos oče-

sin, mlajši brat-starejši brat, podloţnik in tako naprej. To se gotovo vleče še, čeprav so bili 

tovariši teh 50 let, je bila še vseeno hierarhija. To ne more v generaciji ali dveh kar izginiti. 

Tako da je pri njih gotovo bolj formalno. Veliko bolj kot v Sloveniji. Tudi recimo starejši bo 

mlajšega delavca klical »ma«, kot »mali« in priimek zraven. Kot da bi mene Mala S* klical, 

recimo. Pazi se, kako se naslavlja in obnaša, do mlajšega kolega bo bolj sproščen kot do 

starejšega.  



 

F. Bolj neformalnosti. Splošno načelo, da se posel sklepa pri večerjah in ne toliko v pisarnah. To 

je povezano s tistim, kar sem prej govoril. Moraš vzdrţevati stike osebne, ja. Zelo veliko je 

teh neformalnih pogovorov. Ko se kaj zgodi, so telefonski pogovori bolj pogosti kot v Evropi. 

V Evropi se stvari preštudira in uradno kontaktira, če je kakšen problem ali povpraševanje. 

Tukaj pa je vse v bistvu bolj na temu prijateljskem odnosu. Če je kakšno vprašanje se zavrti 

telefon in se vpraša, pa ni vaţno koliko je ura, ali pa kateri dan v tednu je.  

G. Vedno več tudi na Kitajskem uvajajo formalnost. Vedno več. Včasih je bilo veliko več te 

neformalnosti, veliko več osebnega dogovora. Pri nas recimo, ko je končan sestanek, vsi 

norimo, da je zapisnik čim prej podpisan, ker očitno ne verjamemo več ljudem, ne vem. 

Recimo na Kitajskem, če zapisnik ni podpisan, nekako zadeve, ki smo se jih zmenili na 

sestanku veljajo. Tako da ni tisto, da vsi norijo z zapisnikom. Tudi recimo kakšne stvari 

stečejo, pa se pogodbe naknadno uredijo. Pri nas recimo, vedno pride do tega, da ne moremo 

poslati ali ne moremo nečesa narediti, ker ni pogodbe. Mi delujemo s tako velikimi podjetji, z 

veliki firmami, proizvajalci kamionov, gradbene opreme itn., in to ne gre čez noč prek 

pogodbe. Če bi delali z majhnimi firmicami, bi verjetno na te pogodbe dali več poudarka, da 

bi bila naprej pogodba podpisana, pa potem začnemo pot in tako naprej. Ampak saj načeloma 

s temi manjšimi podjetji, ki začnejo kupovati od nas, je najprej vaţno predplačilo, pa potem 

počasi tole raste, raste. Potem gremo pač na normalne pogoje, pogodbe itn. Ko ti nekdo da 

predplačilo, ne rabiš pogodbe.  

H. Veliko več formalnosti. Najprej mi na misel pridejo sicer Japonci, ampak recimo, da so prvi 

Japonci, potem so pa kar ţe Kitajci. Tako imaš kar šablono, kaj se bo dogajalo. Prideš, 

pozdraviš, nič se še ne da pogovarjati o poslu, na začetku je čaj obvezen. Pač ni spontanosti, 

skoraj za vsako stvar se ve, kaj se bo dogajalo, dobro, kaj se tiče nekih procesov ne. 

I. Odvisno, če ti nekoga zelo dolgo poznaš sploh ni problema. Logično, da uporabljaš nazive, 

saj je isto kot pri nas, ne gre drugače. Imajo hierarhijo, seveda jo imajo, kdo je gospodar, kdo 

je direktor, bom rekel, kdo je prodajnik, kdo je delavec, sigurno imajo. To kar spoštujejo te 

zadeve.  

 

Kako so se do vas vedli kot do ženske/tujca?  

A. Oh, mene dobro, ker jaz sem tak tip, nimam teţav. V glavnem jaz sem se spustil, sem tam in 

ko mi rečejo D*, ti si kot naš brat.  

B. Isto kot do mojega šefa, ni nobene razlike med spoloma.  

C. Mene so lepo sprejeli. 



 

D. Mislim, da oni cenijo ţenske. Tu bi rekla, da kar se tiče tega, je ţenska delovna sila enako 

cenjena, vsaj z mojega vidika, kot moška. In njihov odnos je toleranten in sprejemljiv in nič 

podcenjevalen. 

E. Sprejeli so me ravno tako kot moške kolege. Kot tujca mogoče pa zaradi jezika. Jaz tudi 

recimo kadim cigarete, kar je pri njih za ţensko ţe vedno bolj »no, no«. Odvisno koliko so 

staromodni, čeprav mladina tudi kadi, ampak se skrivajo. Ampak mene so vzeli tako, ti si 

tujka, si pač drugačna, ti lahko. Nisem imela nikakršnih teţav zaradi tega, ker sem ţenska, 

vsaj da bi to občutila ne.  

F. Jaz mislim, da do tujcev kaţejo veliko zainteresiranost, še posebej, kot v našem primeri, ker 

jim prinašamo višjo tehnologijo. Z zanimanjem poslušajo, srkajo, kar jim praviš, tako da s 

tega stališča bi rekel, da so zelo dovzetni in sprejemljivi. Mene so sprejeli v redu, pozitivno.  

G. Tujce oni sprejmejo, ne da jih ne. Res je, so velik narod, do tujcev niso… ne vem kako bi 

rekel – oni so veliki in se tako tudi obnašajo. Sprejemajo tujce, ne da jih ne. Jaz nisem imel 

nobenega problema. Ampak recimo v Arabiji je tujec nekaj več in tega občutka Kitajci 

nimajo. Dobro je drugače, če si prijatelj, si pač prijatelj, ampak če z njimi posluješ, te oni 

morajo sprejeti. Ko Kitajci enkrat začnejo poslovati s teboj, potem je to zelo enostavno. Samo 

zato, da te spoštujejo moraš pa res veliko vedeti, moraš biti v bistvu strokovno nad njimi. Saj 

je tako tudi pri nas, če nekdo nič ne ve, ga tudi ne spoštuješ. In odločnost je vaţna, predvsem 

ta vrlina odločnosti. Oni pričakujejo, da se na sestanku odloči, ker tega nimajo še 

privzgojenega, ker jih odločnosti sistem pač ni učil. Ni se jim bilo treba odločati, ker se je 

nekdo vedno odločal zanje, ampak se stvari popolnoma obračajo. Recimo pri nas se kader, ki 

ga vzgajamo, popolnoma samostojno odloča. In je res, da sem nekaj let nazaj moral biti 

osebno prisoten na številnih sestankih, zdaj pa ţe imamo Kitajce, ki so šefi. In čisto normalno 

se odloči in je to sprejeto. Kar se odločijo v nekem timu, je sprejeto, on je odgovoren in tako 

mora biti. Imamo tudi hierarhijo, kjer so Kitajci v podjetju nadrejeni Slovencem recimo.  

H. Mogoče prvi moment, da je kdo malo tako pogledal »aja direktorica«, ampak nimajo 

predsodka. Ogromno je močnih osebnosti, ki so ţenske, tako da so kar navajeni in tudi v 

vsakdanjem ţivljenju niso ţenske nič manj vredne. Kot tujko pa so me sprejeli večinoma dosti 

pozitivno. Kdaj si rečeš, da imamo nesrečo, da smo iz Slovenije, po drugi strani pa srečo. 

Sploh ko rečeš, da si iz bivše Jugoslavije, ker potem vsi poznajo in Tita in vejo, da smo bivša 

komunistična drţava in je to tako en ice breaker. Takoj se začnejo z nami pogovarjati v malo 

bolj prijaznem tonu. Tako da je to čisto v redu, če si tujec. 



 

I. Nimam jaz nobenih problemov. Vedno so te sprejeli, so gostoljubni, če gre za prodajo bodo 

sploh vse naredili, počastili večerjo in naredili vse ţivo. Res so zelo gostoljubni, zelo – pri 

prodaji. Na večerjo si povabljen, vsakokrat, ko greš dol.  

 

Se vam zdijo neposredni ali je težje ugotoviti, kaj zares mislijo?  

A. Glede pogodb, to ne vem, ker se z drugimi dogovarjajo, ampak po moje si kdaj tudi svoje 

mislijo ja. Podpišejo in si mislijo svoje, ne vem, kako bi to rekel. V vsakdanjih pogovorih so 

odkritosrčni. Kar se jaz pogovarjam, jih vprašam, kako so doma. Nimajo neke zahrbtnosti. 

Tudi, da bi dobil polena pod noge od mojih tam se ni zgodilo. 

B. Pol, pol bi rekla. Včasih jih prebereš zelo na hitro, včasih pa prav vidiš, da pa ne ve kaj bi; 

tako da tudi niso ravno direktni. Raje zadrţujejo včasih kakšno stvar za sebe. So precej 

nekonfliktni. Ko smo imeli recimo v predlanskem letu teţavo, ko smo uvaţali novoletne lučke 

in smo uspešno vrnili to blago, kajti niso ustrezali našim standardom. Poslala sem vsaj 10 

elektronskih sporočil, s slikami in certifikatom, da ne ustreza, skratka ogromno teh 

reklamacij, na podlagi česar naj bi mi to priznali. Ampak potem, ko smo se šli pogajat, ko 

smo jih osebno srečali na sejmu je bila tam ta prodajalka, ni bil direktor recimo ali šef, in ona 

se je na vse moţne prepire upirala, da ta reklamacija ne bi šla skozi. In ko smo hoteli govoriti 

z direktorjem, ga je komaj, komaj šla iskat. Očitno imajo res tudi tam hierarhijo. Do direktorja 

oziroma glavnega šefa se ne bo prišlo tako hitro. Ona je dala vse od sebe, da bi sama 

poskušala rešiti to reklamacijo. In ko je videla, da ne more, da je očitno višja sila, ko smo 

prišli s temi papirji, je šla iskat direktorja in ga je prav prosila. Kar smo prav videli, kako je 

šla do njega in tako prav spoštljivo, da ona ne more rešiti, da če lahko pride on kot direktor. V 

glavnem smo nato rešili vse reklamacije. Očitno je tudi pri njih neka hierarhija, med 

zaposlenimi in temi direktorji oziroma lastniki podjetij.  

C. Nimaš moţnosti, da ugotoviš. Tukaj so skrivnostni.  

D. Mislim, da je odvisno od človeka, ampak verjetno se res opredeljuje ena lastnost, da ne veš, 

kaj je za njihovo masko. Ampak tako se da opredeliti tudi nas, tudi mi velikokrat nosimo 

masko in dejansko ne pokaţemo pravega obraza razen v izjemnih situacijah, ko nas nekaj 

močno izzove. Tudi mi lahko poslovnemu parterju mirne duše v ţelji po boljšem poslu ali 

boljših pogojih pač olepšamo, ne povemo resnice, ampak povemo, kar ţelimo, da od nas 

slišijo.  

E. Skorajda bolj posredni. Sploh zaradi te njihove zadrţanosti jih je zelo teţko prebrati.  

F. Jaz mislim, da so kar neposredni, ja.  



 

G. To je teţko odgovoriti. Včasih sem še sam presenečen, kako pogosto so direktni. Zelo 

direktni. Sploh v normalnem ţivljenju. Kolikokrat se recimo smejemo, ko Kitajec Kitajcu reče 

»zadnjič sem te videl, pa do danes si se kar zredil«. Pri nas je pa največja ţalivka, pri njih pa 

čisto nekaj tako normalnega. Zdaj sem povedal tako, nekaj čisto iz vsakdanjega ţivljenja. V 

poslu so ja, kar so. Pri nas ne. V pogajanjih so vedno neke kvazi laţi, pa to ne moremo, pa 

tisto je drago. Ta proces traja toliko, samo to je drugo. Tudi če pridete vi k meni, bom ravno 

tako, ja pa to pa ono, pa tretje, pač da bom dobil boljše pogoje.  

H. Ja, kar teţko jih je prebrati. Večina ima neko svojo agendo in potem, če jim kar koli ni všeč, ti 

ne pokaţejo čisto na prvo ţogo. Lahko se tudi ti pri sestanku pogovarjaš, pa če si na začetku 

nekaj narobe rekel, ne veš, zakaj potem do konca sestanka se niste zmenili ali pa ti misliš, da 

ste se, pa čez en teden ni realizacije, pa ne veš čisto točno, zakaj. Niso čisto direktni no. Se mi 

je to ţe zgodilo. Nisem pa imela ogromno sestankov z lokalnimi podjetji oziroma našimi 

partnerji. Recimo, da so ţe delali z našo konkurenco, pa smo mi to vedeli, nismo pa vedeli, 

kaj imajo podpisano oziroma, kako globoko so v poslu in ravno toliko, da nismo podpisali še 

lastne pogodbe ali pa celo smo jo potem pa kar ni bilo realizacije. So bili navedeni pogoji in 

številke, potem pa kar ni bilo rezultatov. Nazadnje pa vidiš, da delajo z našo konkurenco. Pri 

njih je pač problem, oni ţelijo paleto produktov na razpolago za njihove kupce. Oni se ne 

bodo mučili prodajati našega produkta, če je od konkurence ţe bolj znan na trgu in ne bodo 

svojega časa in sredstev vlagali v marketing našega izdelka, če se tisti konkurenčni prodaja 

sam od sebe.  

I. Če ne poveš točno vseh detajlov, si ţe izvisel. Oni bodo dobili luknjo, da ravno tistega 

betončka tu ni potrebno vstaviti.  

 

Kako reagirajo na zamujanje?  

A. To je vse normalno, ali zamudi ali ne. Pa saj bomo ţe, vse bolj na »easy« no. Ni tiste prav 

stroge vojaške šole, ali kako bi rekel.  

B. Mi se soočamo s temi teţavami. Jaz rabim recimo blago, dajo 90 dni dobavnega časa, ampak 

oni se ne obremenjujejo veliko s tem ali je 120, ali je 130 ali je 150 dni. Mi imamo teţave s 

tem, ker gre za zaupanje. Pri enem dobavitelju sem se ţe naučila, da vedno piše 75 vem pa, da 

bo 150. Seveda bo še vedno trdil »we can do it in 75 days«. Ravno prej sem govorila z njim in 

je spet rekel: »Yes, yes we can do it in 75 days.« A vedno zamuja. Tako da, očitno se moraš 

sprijazniti z njihovim zamujanjem. Tam vedno kakšen mesec zamujajo in imaš ti kot kupec 

pri teh dobavnih rokih itak nekaj rezerv. Skratka, oni se ne obremenjujejo s tem, imamo 



 

teţavo samo mi. Tudi če imaš ti prodano za kakšen sistem, nam ne bodo vrnili penale, če nam 

pač nekdo zaračuna. Čeprav smo mi dali pravočasno naročilo.  

C. Jaz sem zadnjič zamujal, ker letalo ni poletelo, sem jih poklical, sestanki so se sesuli, razumeli 

so in so se takoj organizirali, so bili razumevajoči. Poklicali so v tovarno, me vprašali, kje me 

lahko poberejo. Nikoli si pa ne dovolim, da bi drastično zamudil. Jaz sem vedno 15 minut prej 

tam. Seveda, ko smo mi tam, so sejmi in nas je ogromno, zato imajo sestavljen urnik, kdaj 

kdo pride. Je pa na drugi strani, da bo on mene pustil čakati, če je on šel na kosilo, oni so se 

zmenili ob dveh in bo bil ob dveh tam. Se pa zgodi, da oni zamudijo. Zjutraj ko jih čakaš 

obvezno: »Sorry trafic jam.« Moraš razumeti. 

D. Ker mi nastopamo kot kupci, je na to vprašanje mogoče teţje odgovoriti, ker smo mi tisti, ki 

se moramo soočati z njihovim zamujanjem. Če mi pač ne naredimo svojih obveznosti, oni ne 

začnejo s poslom. Oni počakajo, dokler ne dobijo tistega dogovorjenega dela, prej ne začnejo 

s proizvodnjo. V večini primerov. Tisti, ki nas poznajo, s katerimi delamo veliko let, pa nam 

nekako tudi zaupajo in imamo ţe konkretne izkušnje, da tolerirajo določeno zamudo. Kot sem 

rekla, imamo veliko pozitivnih izkušenj, sem pa tja tudi kakšno negativno. 

E. Oni so tisti, ki zamujajo, pač to se vse do zadnjega čaka, ampak se potem tudi naredi. Recimo 

so mi rekli: »Pridi S* gremo ne vem kam.« »Kdaj pa?« »Ja zdajle.« Potem si človek misli, a 

se lahko to prosim malo vnaprej pove, jaz sem zdaj recimo pod tušem. Tudi če sem povedala, 

da ţelim, da me obvestijo malo prej, se to ni zgodilo. Glede zamujanja bi rekla, da se morajo 

oni še malo naučiti točnosti. Je pa tako, da se naredi, čeprav čakajo zadnji moment, ampak 

potem pa uspe. 

F. Zamujanje je normalno. Tukaj ni nemški sitem, da bi se stvar dogovoril. Niti za sestanek se ne 

moreš dogovoriti en mesec vnaprej, bolj nekje 2 dni prej. Bi rekel, da glede časa niso prav 

natančni. Temu se enostavno prilagodiš, moraš pač teči s tokom.  

G. Problem je recimo, če ti dobavljaš robo in oni zaradi tega ne morejo proizvajati, ker jim 

manjka tvoj del. Ampak če ti zamudiš na sestanek, nikoli se ne, saj se redkokdaj meniš za 

sestanek ob uri. Ti pač vprašaš: »Ali ste vi v ponedeljek v tovarni?« »Ja.« »No bomo prišli.« 

Enkrat tisti dan. Sicer moram povedati, da v zadnjih treh, štirih letih so pa res drastično 

spremenili. Vedno več je tega, da se določi uro. Potem greš nekaj pojest. So bili pred leti 

sestanki veliko daljši. Tudi recimo odpovedati sestanek v stilu: »Ja, glej smo na letališču, 

letala ni, kaj zdaj, ne moremo priti pridemo jutri,« ni problem. Pogleda in pove, ali ima čas. V 

Evropi je to velik problem.  

H. Čas je na Kitajskem dejavnik na katerega moraš računati, da teče malo drugače kot pri nas.  



 

I. Imaš firme, ki so totalno nič, ki se nimaš z njimi kaj meniti in se ne moreš uloviti. To je isto 

kot pri nas. In jih pustiš pri miru. In delaš z drugimi podjetji. Prav isto kot pri nas, ni razlik. 

Eni se drţijo roka in vse, drugi se pa ne morejo.  

 

Kako se odzivajo na nepredvidene dogodke? 

A. Če dobi še dodatno delo, pač vzame to, tako so pač naročili, kaj hočem. Ni problemov za 

enkrat. Jim razloţiš, in sprejmejo situacijo tako kot je.  

B. A da storniran, ali kaj? Aha. Če je ţe narejeno, ni niti najmanjše sekundice, minutice, da se bo 

on obrnil in bo rekel, to bom jaz obdrţal na zalogi, bom poizkušal prodati drugemu – ne. To si 

ti naročil, to ti dobiš, toliko si plačal. Sploh ga ne briga, on zalog noče in to je to. Kakega 

drugega nepredvidenega dogodka v tem kontekstu niti ni. Razen če bila višja sila zaradi 

transporta. Potem se pa tudi oni jezijo, če se recimo ne uspejo dogovoriti z ladjarji, da bi 

blago dali pravočasno na ladjo. Reagirajo mirno. Nisem še videla Kitajca, ki bi se jezil.  

C. Ne vem, jaz bom tukaj rekel takole, da bi imel recimo v slogu odpovedi naročil, saj običajno 

tega ne sprejemajo. Če bi recimo rekel, jaz sem si premislil, jaz pa tega ne bom kupil, je ne 

ne, mi smo to ţe dali v proizvodnjo. Mi smo ţe kupili material, ne to pa ne gre.  

D. Mislim, da jim to ne bi bilo prav, ampak to je odvisno na kateri točki dogovora smo. Take 

stvari, odpovedi je z našega vidika zelo teţko doseči. Ni da bi zelo impulzivno reagirali, 

vendar smo mi tukaj prevečkrat v podrejenem poloţaju, da bi si lahko dovolili veliko 

odpovedi.  

E. Po navadi utihnejo in čakajo, kaj bo. Potem je pa odvisno, kaj se dogaja. Redki so tisti, da bi 

prišli in vprašali, kaj pa to, kaj je s tem.  

F. Vse zadeve se poizkuša rešiti na enostaven način, brez velikega pompa. Tu tako takoj vidijo, 

ali si pripravljen rešiti problem. Sicer je spet ali sodeluješ s pravo kitajsko firmo, ali gre za 

joint-venture s katero Evropsko. V tem primeru imajo nepredvideni dogodki več vpliva, ker se 

ţe tako poizkušajo drţati natančnih pravil. Kitajci pa imajo več tolerance.  

G. Zelo sprejemljivo, zelo stvarno. Recimo v prometu tam izsiliti prednost ni nobena taka stvar. 

Tu če pogledaš v Sloveniji, če v gneči izsiliš prednost, bi bilo veliko recimo norenja. Nekdo v 

sosednjem avtomobilu bi ponorel. Tam pač, je šel naprej, ta je zaviral, saj je v redu, saj teče, 

vaţno, da teče. Kar se tiče strpnosti, nekih nepredvidljivih dogodkov, je veliko manjša ovira 

kakor pa pri nas. To gotovo.  

H. Kar teţko vprašanje. Ne vem, v kakem smislu nepredvidene. Pri nas je to lahko nenaden dvig 

cen, ali hrošč v programski opremi. Pač je različno, včasih je tudi malo panike, potem se pa 

tudi navadijo. Ni nekih dram no. Tu ni nekega pravila, da so eni zelo potrpeţljivi, strpni, drugi 



 

pa znajo narediti halo in smo bili tudi ţe do jutranjih ur v pisarni in se spoprijemali z raznimi 

deli, ampak to pač sprejemaš kot del posla in tako je.  

I. Tu se zgodi cel kup nepredvidenih stvari. Ti zaračunajo nekaj več, potem je cel problem, da ti 

vrnejo tisti denar. Od tega, da so zgrešili količine, vedno v njihovo dobro, in potem je bil cel 

problem rešiti reklamacijo. Oni so za reševanje reklamacij praktično nedostopni. Oni tudi 

zahtevajo, da najprej plačaš in potem pelji robo. Včasih imamo mogoče to srečo, da nekaj 

blaga prekontroliramo, da vidimo, kaj je, in tudi ustavimo, če je potrebno. Lahko pa se tudi 

zgodi, da je pri kontroli vse v redu, potem pa pripelješ sem in lahko se izkaţe, da imaš tisoč in 

en problem. Potem pa rešuješ, včasih tudi prek ministrstva za zunanje zadeve. Vaţno, da oni 

»pokasirajo«, potem jih ne zanima nič več.  

 

Identifikacijo s podjetjem: je ta visoka ali nizka?  

A. Nisem ne videl, ne slišal, ne občutil. Pač tam so, ne vem. Tudi med drugimi podjetji. Lahko 

da so ponosni, recimo, če so tam managerji. Slovenci hodimo na delo bolj s teţavo, saj veš, 

kako je to. Vprašanje je, na kakšnem nivoju in kakšna je ta sluţba, potem je pa kakor si sam 

misliš, a boš propagiral ali ne. Če rečem za sebe, jaz nekako sem ponosen, ko vidim uspeh in 

se mi zdi dobro. Jaz sem po dolgih letih zadihal in prodajam moje znanje, lahko bi rekel, da 

sem zadovoljen. 

B. Mi imamo kontakte večinoma z lastniki teh podjetij oziroma s traderji, ki so obenem tudi šefi, 

bi se reklo. Konkretno s samimi delavci nimamo kontakta. Tako da je teţko oceniti, ali se oni 

identificirajo s podjetjem. Seveda se, če so lastniki. So pripadni podjetju. Ne bi znala oceniti, 

kako je z ostalimi, z zaposlenimi. Pri njih je veliko tudi teh sezonskih delavcev, ki se jih iz 

notranjosti Kitajske pripelje v tovarne, ko imajo večja naročila, in potem delajo s stalnimi 

delavci. Za Slovenijo – če govorim za naše podjetje, moram reči, da jaz rada povem, da delam 

tu. Glede na trenutno krizo pa mislim, da smo vsi zadovoljni, da imamo sluţbo in je vsak 

zadovoljen, ne glede na to, kje in kaj dela. Vsaj jaz bi rekla tako. 

C. Ja. Kje se to kaţe: če je dobra firma, so ponosni. Če je kakšna slabša firma, so pač postavljeni 

tam, kjer morajo delat. Ampak običajno so tisti, ki so med vodilnimi ljudmi, zelo ponosni. 

Poleg lastnika še tisti, ki imajo takšno funkcijo, so ponosni, so. Jaz bi rekel, da je enako pri 

nas. Se pravi, če si ti v eni solidni, dobro stoječi firmi, ti to rad poveš. Če delaš v enem 

Vegradu, in tam se vse sesuva, tam se verjetno s tem ne boš hvalil. Če pa imaš višji poloţaj, 

mislim, da se rad pohvališ.  

D. Ja, tako je, kot pri nas. Če delajo v dobrem podjetju, to potem z veseljem povedo. Pri mlajših 

kadrih, kjer je velika fluktuacija se ne identificirajo ne vem koliko s podjetjem. Ampak glede 



 

na to, da smo se mi srečevali nekako bolj z lastniki, ali pa z osebami, ki so bile na višjem 

poloţaju, smo zasledili, da se resnično identificirajo s podjetjem.  

E. Bi rekla, da kar visoka, s tem, da je fluktuacija malo večja kot pri nas. Tam kjer delajo za 

neko podjetje, so del podjetja, bi rekla. V Sloveniji se mi zdi, da je čisto od osebe do osebe, 

smo čisto individualisti glede tega.  

F. Ne preveč. V Sloveniji pa je odvisno, kje govorimo. Mislim, da se obnašamo kapitalistično. 

Vsaj upam, da se ljudje obnašajo kapitalistično, kot kapitalisti. Pač, mi smo plačanci. V T* se 

verjetno bolj identificirajo, ker imajo dve ali tri firme. Pa še potem mislim, da denar na konec 

koncev prevlada. Mislim, da Kitajcem denar pomeni vedno več. Standard in plačila se 

dvigujejo tukaj. Nekdanjo skromnost so ţe zapustili. Na cesti so, vsaj v temu delu kot smo mi, 

pa okolica Šanghaja, v povprečju boljši avtomobili, kot jih recimo vidiš v Evropi ali pa 

Sloveniji, veliko je teh luksuznih avtomobilov, mercedesov, porschejev. Na veliko si ljudje 

kupujejo stanovanja, tudi gradi se na veliko. Tako da lahko vprašamo, kako je glede na 

njihove plače to mogoče, saj so tudi do 50% niţje kot plače v Sloveniji. Razlika med mesti in 

podeţeljem je kot dan in noč. Mesta so natrpana z avtomobili in standard je velik. Če greš pa 

dvesto, tristo kilometrov proti severu, so pa ceste prazne, vasi so take kot petdeset let nazaj. V 

hiši imajo eno posteljo, umivajo se verjetno enkrat na teden, zunaj imajo skupna stranišča.  

G. Ne. To se nikjer po svetu razen v Sloveniji, ker je pač eno podjetje na vasi.  

H. Večinoma ne, so zelo motivirani za finančno kompenzacijo. Opazila pa sem, da so ti mladi 

Kitajci zelo za blagovne znamke in to se pozna tudi pri njihovi zaposlitvi in identifikaciji s 

podjetjem, v katerem delajo. Se pravi oni so ponosni, če delajo na neki multinacionalki oz. v 

nekem podjetju, ki je na Kitajskem ali po svetu zelo znano. Za vse ostalo morajo imeti ţe zelo 

visoko plačo, da bi potem dejansko dihali za to firmo. Tega pač oni ne poznajo, mora biti 

neka dodana vrednost za njih, na ţalost. 

I. Odvisno od ljudi. Eni se identificirajo s podjetjem in ţivijo z njim. Imaš pa še vedno ljudi, ki 

jim ob štirih vse skupaj pade iz rok in potem gredo hitro domov. Ga ne zanima, vaţno, da je 

plača in podobno, ampak podjetje takih ljudi ne rabi.  

 

Zaupanje med zaposlenimi: ali sonarodnjakom bolj zaupajo kot tujcem?  

A. Mislim, da so skupaj veliko bolj povezani. Po mojem si med sabo bolj zaupajo. Vsaj, jaz sem 

en element, ki je nad njimi. Saj to je isto, če imaš moţa, in bi bil on šef, saj veš, kako se 

počutiš. 

B. Ja. Tudi če tujec obvlada kitajski jezik, mu dosti bolj zaupajo. Ga dosti bolj resno jemljejo. Ga 

nekako bolj sprejmejo. 



 

C. Na Kitajskem je zanimivo tole, ne: oni se med sabo teţko razumejo. Tam obstajata 

mandarinščina in kantonščina. In tukaj je opaziti, da imajo oni toliko dialektov, da se včasih 

še med sabo ne razumejo. Kaj bi torej lahko iz tega povedali, jaz bi rekel, da ko jih vidiš na 

sejmu, ţe malo čuvajo stvari. Jaz bi rekel, da so do svoje konkurence ţe malo nezaupljivi. In 

da se med sabo ţe malo skrivajo. In bi rekel celo, da so proti tujcu bolj odprti, ker ga ne 

smatrajo kot nekega konkurenta, da mu bo kaj vzel. V bistvu jim tujci samo nekaj prinašamo. 

In mislim, da so med sabo dosti bolj zaprti. Znotraj podjetja tega nisem opazil. Mislim, da tam 

komunikacija teče, kakor mora ţe zaradi samega poslovnega procesa. Je pa odvisno spet, kaj 

delaš. Nekdo, ki dela v komerciali bo poznal vse, nekdo, ki je navaden delavec ne pozna 

nikogar. Ne opaziš pa komunikacije recimo med tistim, ki sestavlja cvetje, in nekim 

managerjem. Tam komunikacije ni. Tile pa gledajo dol. Jaz sem se včasih usedel tam med 

tiste punce, ko so kaj komentirale, pa se niso pribliţale. Jaz ko sem to naredil tako za šalo, 

ampak sem opazil prepreko, je prepreka med njimi in višjimi v podjetju. Za njih sem jaz tujec. 

Še ko prideš v notranjosti drţave v kako tovarno, vsi pritečejo pogledat na dvorišče, kdo je 

prišel. Se počutiš, kot da si padel dol z neba. Ko se pa hočeš s kakšnim otrokom kaj pošaliti, 

mu kaj stisniti v roko, to pa ne gre, tam pa je ţe rešpekt.  

D. Teţko zaupajo komurkoli. Praktično ne zaupajo komurkoli. Če se vrneva na tisto prejšnje 

vprašanje, tu bi se lahko mi več naučili od njih, v poslovni kulturi. Dejansko o tisti poslovni 

kulturi, ki smo jo tu pri nas izgubili, ker ne spoštujemo plačilnih rokov in podobno. Tu bi se 

lahko več naučili od njih, da eno je zaupanje, drugo pa zgraditi tak posloven odnos, da je to 

zaupanje tudi konkretizirano.  

E. Sigurno. Ţe zaradi tega, ker se poznajo.  

F. Verjetno, da ja. Sigurno je tukaj ta jezikovna razlika. Tudi angleščina naših zaposlenih ni na 

taki ravni, kakor smo je mi vajeni recimo v Sloveniji. V bistvu se vse laţje tam zmenijo med 

sabo. 

G. Ne, ne, bolj tujcem. Na Kitajskem je taka splošna zgodba, se kar dosti govori. Praktično 

kolikokrat pri nas rečemo, ne bomo objavili plače, pa si vsi vse med sabo povejo. Pri nas tega 

ni, če primerjamo s Slovenijo, vsak pač nese plačo domov in zdaj ali se sekira ali ne, ampak 

tam se večino teh stvari kar pove.  

H. Ja, bi lahko tako rekla, da ja. V povprečju, da.  

I. Ah različno. Jaz imam dol Kitajca, ki bom rekel, nam zaupa in ni noben problem.  

 

 

 



 

Ali poslovnim partnerjem lahko zaupate? Se nanje lahko zanesete?  

A. Če si v Sloveniji ali pa z Nemcem, se nekaj dogovoriš. Tu se lahko dogovoriš in podpišeš, pa 

te bodo vedno vračali in nategovali. Tako da je zelo teţko delati. Nezanesljivi so in teţko jim 

je zaupati. Recimo, če ti Nemec reče, da bodo uredili, bo to pojutrišnjem; če ti pa tu obljubi 

isto, pa vedno znova slišiš »ma saj bo«. Pa se izkaţe, da ni v redu, pa spet slišiš »saj bomo 

jutri«, pa je potem spet tri dni mimo. 

B. Ah ja, mislim, da ja. Glede na to, da delamo ţe toliko let z njimi, vsaj z nekaterimi. 

C. Ja, zelo. Jaz moram povedati, da imam določene poslovne partnerje, ki mi včasih kar sami 

povejo za določene krivice, ki so se mi zgodile. Recimo, da je kdo dobil provizijo na moj 

račun, ali kaj takšnega. Oni to teţko trpijo, da bi kdo pridobival na tuj račun in ti to povejo. 

Pravijo: »Jaz s tem ne morem več ţiveti in ti moram povedati.« Imam pa tudi takšne, ki me 

vlečejo okrog še danes.  

D. Morali bi. Tako kot sem prej rekla, da človek prodaja sebe. Jaz moram reči, glede na to, da 

sem tik pred upokojitvijo, da sem v vseh teh letih delovne dobe vedno znova ugotavljala, da 

neposreden stik s človekom nekako veliko pomeni. Kljub temu da lahko kasneje pride do 

takšnih okoliščin, kjer ta odnos ne pelje naprej ali se navsezadnje skrha. Ampak če se s 

človekom začutiš, boš boljše izpolnil svojo obveznost, kot če se z njim slišiš samo po telefonu 

ali če si samo pišeš. Ampak to zaupanje z rezultatom je zelo pomembno. Tudi z rezultatom, ki 

pomeni poštenost in spoštovanje poslovne morale, ki je nekje izgubljena, zato bi jo morali 

ponovno najti. Sicer Kitajci kot izvozniki, nimajo takega rizika zadaj, kot mi. On začne 

izdelovati robo ali pa jo pripravljati za odpošiljanje šele, ko dobi denar. To seveda velja za 

mednarodno poslovanje. So pa nezaupljivi, če imajo zadaj riziko.  

E. Bolj kot pogodbe se mi zdi, da se dogovarjajo. Ko se dogovoriš, ti je niti ni treba podpisovati. 

Raje nimajo pogodbe, ki bi se je strogo drţali, ampak se raje pogovarjajo in dogovarjajo. Pač 

pogajanja bolj. Dogovor kljub temu ni nujno, da drţi. Odvisno na koga naletiš. Sem ţe tudi 

doţivela nesramnosti in ne vem kaj. Enkrat sem pomagala stranki, ki ni mogla v angleščini 

dopovedati, kaj točno ţeli, zato sem poklicala, da jim razloţim v kitajščini. Pa me je nahrulil, 

nekaj grdega izrekel. V resnici sam ni razumel celega sistema transporta, ne mene ali pa 

stranke, on je samo po svoje trdil: »Ne, tako bova, ko bo prišlo v K*, ti ne bo treba nič več 

plačati.« Iz izkušenj pa vem, da je treba še vse ţivo ocariniti. Pa pisati elektronsko pošto in 

čakati. To je eden na ne vem koliko, čisto izjema. Tu je bil bolj problem njegovega 

nepoznavanja mednarodne trgovine, kot da bi bila to neka splošna praksa. Na svoje sodelavce 

na Kitajskem se lahko zanesem. Če slučajno ravno tista dotična oseba na novo pride in je 



 

človek malo bolj len, potem ukrepa njegov nadrejeni. Sicer je vedno odziv, to ni bil nikoli 

problem. Mogoče je ţe politika podjetja samega taka. Tukaj ali pa tam, ni razlike. 

F. Z določeno mero rezerve. Ne 100%. V glavnem pa ja. Nimamo še takega števila zaposlenih in 

ne delamo še nekih utečenih stvari, da bi to lahko potrdil.  

G. Ja, lahko. Recimo, da ravno na takem nivoju kot kjerkoli drugje.  

H. Zaposlenim se do neke mere da zaupati, ampak res po pretečenih nekaj letih, prehitro jim ne 

gre zaupati. To se sklada z vsem, kar sem povedala v zadnje pol ure. Z vidika profesionalnosti 

pa lahko parterjem in zaposlenim vedno zaupam. Govorim s software strani. Še posebej 

potem, ko smo skupaj ţe naredili kakšen projekt in zaposlene malo spoznali ter jih ocenili, 

koliko so sposobni. Potem definitivno lahko zaupaš. Kar se pa tiče samega načrtovanja, da bi 

jim zaupali, da bodo naredili plan ali pa kar se številk tiče, to pa ne. To pa ni šlo.  

I. Mah, enim ja enim ne.  

 

Ali so v primerjavi z vami bolj ali manj nagnjeni k pravilom in nadzoru in se manj 

zanašajo na zaupanje?  

A. Mi postavljamo pravila, oni se jih tudi drţijo. Ja saj se morajo zanašati na zaupanje, jaz sem 

njihov učitelj. V glavnem to skupino smo učili bolj na pravilnike, kako majo oni to v 

zasebnem ţivljenju pa ne vem. Verjetno bolj le na pogovor. Mi se drţimo tistih napisanih 

pravil in gremo to pot, če so odstopanja, se dogovorimo, v kolikšni meri so ta dovoljena in 

tega drţimo vsi. Upoštevam seveda tudi njihovo mnenje, a vodilna osnova je z moje strani. 

B. Več se mi zdi, so dosti bolj kot mi, upoštevajo po moje. Dosti bolj upoštevajo red in pravila. 

Kar se tiče tega so dosti bolj poniţni, pri njih mora biti šef šef, ne glede na to kje. Pri nas se 

ga včasih upošteva, včasih ne. 

C. V Honkgongu se še vedno postavijo v vrsto, ko čakajo na avtobus. Pri nas se vsi zakadijo, tam 

je pa red. Tako da jaz bi rekel, da se pravila v veliki drţavi spoštujejo. Na Kitajskem recimo 

pa se takoj vidi, da je drugače, ali je semafor ali ne, tako ali tako ga nihče ne upošteva. Na 

Kitajskem pešec nima prednosti niti na prehodu za pešce. Tam ne veljajo nobena pravila. 

Vsekakor bi rekel, da med so Honkgongom in Kitajsko kar velike razlike. V Honkgongu vsi 

stojijo v vrsti, tudi če je 50 ljudi. Stojijo, kot se lahko postavijo, ampak je vrsta. Na Kitajskem 

pa niti pod razno, pa vendar gre za iste ljudi. To da voziš v nasprotno stran na avtocesti, sploh 

ni nič hudega. To da neprestano hupajo in trobijo, da se kdo umakne, to je normalna zadeva. 

Če si ti na prehodu za pešce in je nekdo pridirjal proti tebi, jih boš ti slišal, kaj ti delaš tam na 

prehodu za pešce.  



 

D. Imajo pravila. Mogoče v tem trenutku, ko mi od njih kupujemo blago, ta pravila manj vidimo. 

V prejšnji firmi sem bila na drugem bregu, da smo mi prodajali blago njim, in takrat so oni 

kot kupci postavljali daleč več zahtev do nas, kot jih danes kot kupci mi postavljamo njim. 

Menim, da so oni gotovo v privilegiranem poloţaju, ker se ves svet obrača k njim. Oni čutijo 

svojo moč in vedo, da če ne bomo prišli mi, bo pa nekdo drug. Še vedno je prisotno to 

pravilo, »take it, or leave it«.  

E. Bolj se, tega je pa veliko. Bolj se drţijo pravil mogoče ţe zaradi tistega načina, ki sem ga prej 

omenila, pač ni toliko radovednosti, samoiniciative, domišljije same, vzročnega mišljenja, ki 

je značilno za zahodni svet, ker pri njih ne gre skozi. Se drţijo vse po »reglcih«, bom rekla. 

Mi smo bolj, imaš take in drugačne seveda, ampak mi smo bolj iznajdljivi, imamo več 

domišljije, potem je seveda spet odvisno, kdo si bolj upa, ampak ja drţijo se bolj pravil, kot 

mi. 

F. Mislim, da so manj. Da so manj in da je vse bolj neka improvizacija. 

G. Vprašanje na kakšnem nivoju. Oni veliko bolj delajo na zaupanju, mi pa veliko bolj na 

sistemski ureditvi. To je tako splošno.  

H. Pri managementu na Kitajskem definitivno ja. Vse hočejo imeti pod kontrolo. 

I. Tam je potrebno imeti nastavljena pravila, sicer ni nič. Mi pa imamo eno osebo, ki je pri nas 

ţe 9 let, kar je za Kitajca redka lastnost, in gremo dejansko povsem na zaupanje. Lahko bo 

jutri ta oseba šla od nas, imamo sicer podpisano pogodbo, ampak vse ostalo je na zaupanje.  

 

Kolektivistično ali individualistično usmerjenost? Kam bi uvrstili sebe? 

A. Bolj so na kolektiv. Če smo tu skupina, zdaj če so individualci, je pa vprašanje. Jaz vidim 

punce tam, da so skupaj, na kolektivu. Jaz sem tudi za kolektiv, jaz sem med njimi, se 

zabavamo, kakšno rečemo, ali se skregamo ali ne, ali povemo svoje. 

B. V kolektivizem. Niso individualisti. Po moje res, ţe glede na to, da je takšna masa ljudi. 

Mislim, da niso individualisti, da si pomagajo med sabo, pač so prisiljeni tudi po eni strani. 

Tudi oni se po moje borijo za sluţbe tam, da jo sploh imaš, ker marsikdo je tudi ne dobi, tudi 

če je sezonsko. Slovence bi dala bolj med individualiste. Vsak gleda, kako bi čim več pobral 

in bi imel čim več. Po mojem nismo dosti pripravljeni pomagati drug drugemu iz teţav.  

C. Na to ne bi znal odgovoriti. No, so vedno skupaj, so skupinice. Bi rekel, da Slovenci nismo 

ravno za neke skupine velike. Če smo ţe kaj smo bolj pari.  

D. No, so kolektivni. Se obnašajo kolektivistično. To ja. Nas, kot firmo gotovo bolj 

individualistično.  



 

E. Kolektivistično. Jaz sem individualist, čisti. V podjetju delam v timu, v tem smislu kot 

kolektivist, ko se pa hočem izraziti pa individualno, tako da sem samo jaz, nismo vsi isti. V 

Sloveniji je tako da ima res vsak drugačno osebnost. Ni zdaj tisto, mi ţelimo take pa take ljudi 

zaposliti, do tega si bolj odprt. Se raje gleda, kaj kdo dobro naredi, in se ga da v tisto smer. Ne 

boš človeka, ki je dober za nekaj, dal na drugo delovno mesto, ker pač ţelimo tako, ampak 

poizkušamo izkoristiti potencial vsakega posameznika.  

F. Bi rekel, da so bolj kolektivni. Jih je toliko, da ničesar ne počne samo eden. Kot sem rekel 

prej, eden prinese svinčnik, drugi pa papir. Tako se večina stvari odvija. Verjetno je Kitajska 

trenutno za mobilno telefonijo največji trg na svetu, so stalno na telefonih. Jaz bi bil mogoče 

bolj individualist.  

G. Bolj individualistično. Ja, jaz pač poizkušam v podjetju narediti kolektiv, en tim. Za to imamo 

pač svoje delavnice. Poizkušamo ljudi povezati, ali v timsko delo. Pač v samem bistvu je, kar 

sem ţe prej povedal, če primerjamo s Slovenijo, da so Kitajci bolj individualistični.  

H. Zelo individualistično. Sebe bi ocenila za veliko bolj kolektivistično. 

I. Teţko rečem to, kakor naletiš na človeka. 

 

Usmerjenost glede inovacij: ali so aktivni pri predlaganju novih rešitev?  

A. S temi inovacijami še nimamo izkušenj. Letos no bomo začeli, nismo pa še tako daleč. Smo 

bolj mi tisti, ki jim vse nekako pripravimo, jim pomagamo. Zdaj bomo imeli tudi 

izobraţevanje.  

B. Ne vem, kaj bi tu rekla. Ne vem, res ne.  

C. Tukaj so nori. Oni so taki: kamorkoli po svetu greš, vidiš Kitajce s fotoaparatom. Oni 

posnamejo sliko in bodo kopiral in nekaj poizkušali narediti. Tudi mi, ko jim rečemo, poglej, 

ali bi lahko nekaj spremenili, nikoli ne bodo rekli ne. Pri njih je ena zanimiva stvar, da kar 

koli jih vprašaš, dobiš odgovor »we can do«. To je prva zadeva. Zdaj ali bo uspel je pa tudi 

druga zgodba. Ampak prva gesta je lahko, mi to obvladamo, mi to znamo.  

D. Ne, ne pretirano. So, ampak do neke meje. Je pa pravzaprav dejansko veliko vprašanje, kaj in 

kje na našem področju iznajti nekaj novega. 

E. Na začetku bi rekla, da je kar mogoče upiranje, ker je laţje delati nekaj, kar si se ţe naučil, 

ampak potem ko sprejmejo to novo pa je spet normalno. 

F. Mislim, da ne zelo. 

G. Kar. Zelo, ampak tu je problem – včasih jim malo manjka znanja. Se pravi izkušenj in potem 

kakšne stvari veliko poenostavljajo in tu jih malo tepe. Če kopiraš nekaj, moraš tudi 

»kapirati«. Kopiranje je bilo včasih, danes se zdaj več ne kopira, pomembni so leaderji. Sicer 



 

imajo kar dobre strokovnjake. Kitajci tudi študirajo v tujini in se vračajo s kapitalom in z 

znanjem. Jaz mislim, da se trend ustanavljanja podjetij prek prenosa proizvodnje tja 

intenzivira, ker je trg tam. Če bodo gradili nova podjetja in če bodo hotela preţiveti, bodo 

morala biti tam, kjer je sam trg. 

H. Zelo omejeno, tako pri partnerjih kot pri zaposlenih bi rekla. Zdaj pravim izključno za moje 

izkušnje. Smo zelo ozko usmerjeni, gre za industrijski software, zato smo bili mi tisti, ki smo 

bili inovativni in predlagali rešitve, oni so bili bolj izvajalci, tako da z njihove strani niti ni 

bilo pričakovati nekih velikih inovativnih predlogov. Ampak mogoče bolj pri zaposlenih, ker 

smo se mi dejansko soočali z nekimi projekti, ki so od nas zahtevali, da pripravimo primer 

oziroma rešitev. Za to so skrbeli zaposleni, ki so bili zadolţeni za tehnično plat projekta in 

tam je to zelo prišlo do izraza. Moram to reči, da so bili kar aktivni. 

I. Niti ne bi govoril, daj gremo naprej. Zato, ker so včasih neumni kot zemlja. Moraš tam 

desetkrat pokazati, kaj bi hotel imeti, kaj je rešitev, kaj bi bilo za popraviti, nekaj kar bi bilo 

boljše.  

 

Kako hitro dosežejo dogovor/odločitev? 

A.  So dojemljivi, so. 

B. Ne, ne dosti časa. Mogoče ja, včasih ko gremo dol. No, odvisno do samega dobavitelja, 

včasih res meljejo par dni, preden ti dajo kakšen odgovor. Niso vsi enaki, odvisno tudi, kaj mi 

naročamo.  

C. Ja, bi rekel, da so vsepovsod, kjer pošiljaš naročila in prihaja do sprememb, odzivni časi krajši 

kot tu v Sloveniji. Prej odgovorijo. 

D. Vzamejo si čas, ki ga potrebujejo. 

E. Odvisno, če gre nekaj po pravilih, če je situacija, kjer se drţiš pravil, gre hitro, sicer lahko 

traja tudi dlje. Ne morem ravno reči, da je tu razlika med nami in njimi.  

F. Tudi mislim, da so bolj počasni.  

G. So veliko bolj hitri kot pri nas. Pri nas je veliko bolj v splošnem »ja pa moram to pogledat, pa 

moram to in ono«. Ampak seveda bolj, ko si izkušen, bolj ugotavljaš, da manj veš. Je pa res, 

da Slovenci iz tega pogleda v zadnjem času kar malo po svoje cincamo. V našem podjetju 

vedno gre za timsko delo. Da se predstavijo problemi in se odločimo, kaj naredimo. Da je 

odločitev taka. Pri nas v podjetju gojimo to. Ampak to ni problem, problem je v Sloveniji, ker 

bi tudi pri nas pravila ravno tako nekdo moral vnesti. Pri nas je veliko laţje, gre za mlado 

podjetje, vsi so ţeljni napredka in potem se laţje postavlja pravila. Tako je, v Sloveniji je 

pravila teţko postaviti, ker je ţe vse toliko utečeno, je teţko postaviti sploh kakršnokoli 



 

pravilo. Vendar ga rabiš. Od zaposlenih se zahteva, da so na sestanku aktivni in izraţajo svoje 

mnenje, sicer nimajo pravice komentirati sprejetih odločitev, četudi se z njimi ne strinjajo. Mi 

smo zdaj svoje podjetje, ampak mi vedno bolj poudarjamo, da je na sestanku sprejeta 

odločitev tudi končna – razen v primeru, da se izkaţe, da je res potrebno potem nekaj 

spremeniti. Ni tako kot pri nas, kjer se na sestanku nekaj zmeniš, potem pa nobene ne izvede, 

ker je v bistvu tri četrt ljudi proti. Vsaj jaz tako to vidim. Kakšne odločitve so na Kitajskem 

veliko hitreje izvedljive. Tudi pri uvajanju sprememb se kaţejo razlike. Pri nas, v slovenskem 

podjetju, recimo za spremembe velja, da moraš spremembo napovedati veliko v naprej, na 

Kitajskem je čez noč. In se vsi tega drţijo, ni problema. Kar se tega tiče, sistem sploh dobro 

funkcionira. Tako pač je, podjetje se mora odločiti, podjetje mora sprejeti neka pravila, tako 

kot v druţini. Otroci podivjajo, če ti ne sprejmeš določenih pravil. To se dogaja, ne morejo 

otroci voditi druţine. No, ko so stari čez dvajset mogoče ţe še, pri petih letih pa ne bodo oni 

ukazovali. To se dogaja pri nas, na Kitajskem pa je še vedno prava hierarhija.  

H. Ja, zelo radi si vzamejo čas. Smo imeli tudi projekte, ki so trajali pol leta, kar ni malo. Veliko 

je seveda odvisno tudi od velikosti projekta, manj kot tri mesece pa gotovo niso trajali. Da so 

nam partnerji toliko zaupali, da smo dejansko začeli sodelovati, je to lahko trajalo od treh 

mesecev do enega leta. So kar dolgotrajni procesi. To bi res rada izpostavila, da je to prodajni 

proces, se pravi, mi smo prodajali na Kitajsko. Pogajanja in ti procesi so veliko daljši kot v 

obratni smeri, če se gre za nabavo.  

I. Ej, to se po navadi takoj zmeniš, ni problem. 

 

Družabnost in komunikacija: se s partnerji družite tudi izven sestankov in kako se ti 

takrat vedejo? Je vaš odnos torej strogo posloven ali ste stkali tesnejše stike?  

A. Ja, ja. Sem šel z njimi recimo, ko imamo eno uro malico, skupaj na trţnico, pa namizni tenis 

smo igrali skupaj, skupaj se usedemo, podebatiramo, kaj pojemo. Imeli smo tudi večerjo s 

celotnim kolektivom. Pa smo se čisto normalno pogovarjali. Razen, no, hierarhija mora biti 

tudi na večerji. Najmanj pomembni sedijo obrnjeni s hrbtom proti vratom, z obrazom proti 

vratom sedijo najvaţnejši. To se spoštuje. V obnašanju na delovnem mestu ali izven njega, 

nisem opazil razlik. Tesnejših stikov ni, če smo pa na pogovoru ali pijači, smo pač vsi skupaj. 

Ni največje prijateljstvo, niti ne sovraštvo. Za Kitajce menim, da hočejo vzpostaviti odnos. 

Tudi najboljši kolektiv je tak, da se vse povabi na druţabno večerjo, ali pa na izlete hodijo 

skupaj – celoten kolektiv od vrha do najmanjših. Vsi skupaj so ena ekipa, ki doseţe cilj, v tem 

primeru prodajo.  



 

B. Seveda, ko gremo v Honkgong nas vozijo naokrog in zvečer gremo z njimi tudi na večerjo. 

Drugega pa ne no. Nekateri so obiskali tudi Slovenijo. Ne vem, ali je M* omenila. Tega se 

spomnim, ker s temi kolegi delamo ţe vrsto let in je en gospod prišel v Slovenijo ţe dvakrat 

ali trikrat. Od teh, s katerimi delam jaz, pa ni trenutno še nihče prišel. Medtem ko na 

Kitajskem večinoma greš na večerjo, pa poklepetaš tudi o drugih stvareh, ki niso v sklopu 

sluţbe. Drugače se pa ne druţimo tako, da bi šli recimo z njimi na izlet, to pa ne. Na večerjah 

so bolj sproščeni ja, malček. Tudi kaj smešnega povejo. Ko smo šli z enimi na večerjo in so 

šli z nami tudi nekateri zaposleni v tovarni, večinoma vodje, poslovodje te tovarne oziroma 

nadzorni, se je izkazalo, da so zelo preprosti ljudje. Pa nam je naša traderka povedala, kaj 

govorijo med sabo, ker ne govorijo angleško, in smo se na ta račun fino nasmejali. Vsekakor 

so bolj sproščeni. Ampak vedno skromno, skromen stisk roke in razdalja, ta je vedno prisotna. 

C. Ja, ja. Kot sem rekel, zvečer na večerji, pa tako na kakšnem kosilu in običajno takrat niso 

pogovori o poslu. Takrat se splošno pogovarjamo. Z nekaterimi bolj, z nekaterimi manj. Z 

enimi se poznamo celo večnost, tako da se celo šalimo. Po toliko letih mi je ena Kitajka 

povedala, zakaj mi je dala tako dobro ceno. Menda sem se ji zdel tako ubog, ha ha. Po letih mi 

to pove, tako da dejansko lahko rečem, da smo si zelo blizu. Tudi neke Kitajke smo povabili k 

nam v Slovenijo in smo jih lepo postregli. Še zdaj ne morejo pozabiti in po celi Kitajski 

govorijo, kakšna je ta naša Slovenija. Njim se zdi, da so prišli v raj, ko pridejo na Brnik in se 

spustijo v tiste gore. Pa ta naš zrak, mi zanje ţivimo v neverjetnem kosu sveta. Samo s hrano 

niso zadovoljni. Bog ne daj, da jih pelješ v našo kitajsko restavracijo. Pravijo, da to nima veze 

s kitajsko hrano.  

D. Seveda, nekateri so nas ţe obiskali tudi v Sloveniji. Ne gre sicer za zelo tesno prijateljstvo, 

vendar se s tistimi, s katerimi se ţe dlje časa poznamo, pogosto pogovarjamo. Ob obiskih na 

Kitajskem se pogovor sicer večinoma vrti okrog posla, vendar ne izključno.  

E. Ţal ne. Tudi nimam prilike, da bi jih videla. Ne vem, če je praznik, pošlješ kako slikico, na ta 

način mogoče. Nisem prišla do tega, da bi imela prijatelje tam, jih imam pa od prej. Je teţje 

postati prijatelj preko interneta ali pa elektronske pošte. Čeprav sem videla, da so oni zelo 

aktivni na tem njihovem ala Facebooku. So zelo, ni problema, tudi zaljubijo se na daljavo, 

ampak to je čisto drugače kot v poslovnem svetu. Moji stiki so bolj poslovni. Z njimi čisto, 

edino mogoče s tem sodelavcem, ki je tu delal s Kitajske, se je potem vrnil nazaj in še dela za 

naše podjetje. Sva bolj pristna, se tudi pokličeva tudi po mobitelu, samo on je tukaj ţivel 9 let 

in se to čisto pozna.  

F. Ja. Na večerjah je vzdušje veliko bolj sproščeno. Čeprav je veliko firm, ki poudarjajo, da je 

druţenje izven delovnega časa nedopustno. Precej firm jih tudi kontrolira. Pristop je zelo 



 

vaţen. Tukaj sta korupcija in podkupovanje na vsakem koraku. Moraš pa vedeti, kako to 

izvesti. Če si neroden, ti ne bo uspelo. Ne boš šel s tem na nobeno večerjo, nič ne. To je tisto 

grajenje vezi in povezav. Moj odnos z njimi ostane še vedno bolj posloven.  

G. Ja, to je običajno. Tam so kosila, večerje. Je mogoče bolj sproščeno. Na Kitajskem tudi če ni 

prišlo do dogovora, načeloma ni bilo problema iti na večerjo in je bilo prav isto, kot če bi se 

dogovorili. V Evropi pa se vzdušje pozna lahko še na večerji. Tako je ne, če ţe leta in leta 

delaš z nekom, tako ali tako postaneš neke vrste prijatelj. Če se pojavijo teţave in zahtevajo, 

da prideš tja, moraš priti tja, kar tudi ni problem, ker bodo isto povedali meni ali pa našemu 

prodajniku ali kakovostniku. Oni še vedno tako povejo, ker imajo rešpekt. Saj v Evropi je 

isto. 

H. Tako bom rekla, bolj strogo posloven bi bil mogoče v Sloveniji. Jaz osebno se nisem druţila s 

partnerji zunaj podjetja, malo več pa z zaposlenimi. Ampak ne, da bi skupaj hodili ven. Sicer 

je bilo to teţko, ker smo delali cele dneve skupaj in si bil potem še vesel, da si bil lahko malo 

sam vsaj za vikend, saj so bili drugače delovniki dolgi. Ampak recimo zaposleni pa so 

vzpostavili tesnejše stike. Sploh če so bili partnerji v prodajnem procesu, torej naši prodajniki, 

je bil skoraj del njihovega dela, da se druţijo s partnerji, da z njimi spletejo vez, da si zaupajo. 

Tako da so naši kitajski zaposleni in naši partnerji imeli tudi zunaj-poslovne vezi ali pa 

prijateljstva. Ob takih priloţnostih se gre seveda izven sestankov in podobno na drugo stopnjo 

poslovanja, ta je bolj sproščena. V številnih primerih se lahko pokliče kadarkoli, saj so potem 

mogoče tudi izjeme, da je mogoče koga poklicati za kako uslugo, ja, se zelo pozna.  

I. Po navadi je tudi večerja sestanek. Govoriš o poslu. Z nekaterimi od njih imam pa sigurno 

tudi zelo prijateljske stike. Vedejo pa se, se mi zdi, vedno isto.  

 

Se vam zdi, da je na Kitajskem večja ali manjša hierarhija med menedžerji (lastniki) in 

drugimi skupinami zaposlenih?  

A. Hja, hierarhija je vsepovsod. Po moje je isto. Hierarhija je tudi tu, seveda je. Sem bil v nekem 

disku, tam so bile tri mize, to je za visoki nivo, in je sedel en mlad fant, ki so se mu vsi 

klanjali in eno in drugo, se pravi hierarhija je prisotna, če te poznajo in ti si nekaj. Je več kot 

le formalnost, jo čutiš. Sicer jaz nisem toliko v temu krogu, ampak je. Je pa hierarhija bolj 

stroga kot v Sloveniji. Sicer nisem toliko v temu, ampak kolikor sem imel teh poslovnih 

večerij, nekajkrat sem bil zraven, se pa vidi, kdo je šef. Se pogovarjajo ta veliki, ostali če se 

jim dovoli. Hierarhijo je čutiti. Sicer ne vem, kako to gre, ampak v takih krogih je to opazno. 

B. Ja. Pri njih je dokaj visoka. 



 

C. Ja ja, zelo velika, ja to pa . Ţe v sami tovarni med direktorji in managerji ali ţe samo, če 

pogledamo njihovo vojsko, njihovo politiko. Saj to se ţe vidi iz televizije.  

D. Hierarhija sigurno je. Ţe s tem se kaţe, ko prideš tja, da dejansko odgovarja nekdo, ki je na 

višjem delovnem mestu, ki je za to zadolţen. Je okoli tebe veliko ljudi, ki pripravljajo nekaj 

zate, tvoja komunikacija poteka z enim ali maksimalno dvema. Preko teh ljudi, da se ostali 

obračamo preko njega. 

E. Seveda. Bistveno večja. 

F. Mislim, da je večja. 

G. Večja, to je večja. Hierarhija je ostra. Se občuti takoj. Na tistem spoštovanju splošnem do 

recimo direktorja. Pri nas imaš svoje take in drugačne, pa imaš šefe, podšefe, nadšefe. Tam je 

veliko bolj špica; kar je vrha in potem gre hitro navzdol. Ni da bi bilo, recimo temu toliko 

demokracije, kot pri nas. To tudi nikamor ne pelje, saj vidite sami.  

H. Veliko večja hierarhija. 

I. Večja je, sigurno. 

 

Ali imate težave s skupinskim delom in organizacijo projektov (ali sploh ne)?  

A. Trenutno mislim, da ne. Za enkrat se dogovorimo, gremo skupaj in si pomagamo. Bom 

povedal eno izkušnjo, ki so mi jo povedali drugi, jaz nisem bil zraven. Ponujali smo nek 

izdelek. Po recimo treh dneh nam je kupec poslal vprašanje, ali lahko nekaj v enem dnevu 

spremenimo. In potem smo mi tisto spremenili na vrat na nos in potem v tistih štirinajstih 

dnevih od tistega Kitajca ni bilo glasu, ali pa celo tri tedne. In potem spet, ali lahko v dveh 

tednih naredite to in to. Oni bolj za svojo rit skrbijo.  

B. Ne, ne.  

C. Dejansko ne delaš v večji skupini, vedno je limitirano mogoče na osebo, dve. Ampak tu ni 

nikoli nobenih teţav. Jaz rečem, da prihajam v Honkgong, da bom tam 5 dni, povem, katere 

tovarne bom obiskal, ţelim program. Vse to naredijo, deluje v nulo.  

D. Vprašanje za našo firmo niti ni relevantno, vendar lahko rečem, da načeloma ni teţav.  

E. Ne. Teţave pridejo v smislu, da je nekje drugje problem, v smislu da pošiljke niso prave. Ne 

da bi do tega prišlo znotraj podjetja oziroma tega, kar je moja komunikacija z mojimi 

sodelavci na Kitajskem ne.  

F. Ne to v redu deluje. Stvari je treba ustrezno pripraviti in dati navodila. Mora pa biti pod 

nadzorom. 

G. Ne. Nikoli. Ja, si razdelimo delo. Pri nas. Je pa vprašanje, kako se organizirajo kitajska 

podjetja. Jaz njihovih procesov ne poznam. V našem podjetju, kar se tiče tega, lahko tudi z 



 

ostalimi kolegi, ki sedijo recimo v skupini, komentiramo, kako in to oni delajo. Za kar se 

odločiš, bodo oni točno to naredili. Ni da pride nekdo na sestanek pa reče, da je bil še na 

onem drugem projektu in kaj vem kje še. Ne, to ni njegovo delo.  

H. Mi smo bili zelo dober tim, vsak je mel svoje naloge in smo se dobro dopolnjevali. Smo imeli 

omejen proračun in smo dejansko vsi vedeli, kaj je naloga vsakega in smo temu primerno 

komunicirali in izvajali projekte, tako da moram reči, da nismo imeli teţav.  

I. Ni nekih skupinskih projektov. Nekaj smo jih imeli tudi skupaj s podjetji iz Slovenije, ampak 

so se stvari zaradi denarja tudi malo ustavile, drugače pa individualno peljemo svoje projekte 

naprej, ki jih imamo.  

 

Ali so poslovni partnerji in drugi zaposleni v podjetju pripravljeni na in kompetentni za 

sodelovanje?  

A. So pripravljeni, pa vse nekaj obračajo. Recimo naši dobavitelji nočejo sprejeti, da je z 

njihovim izdelkom nekaj narobe. Se bi najraje kar obrnil, da on ni nič kriv. Oni bi pač radi 

nekako, da je vse dobro. Jaz s tem nimam opravka, ampak po navadi pride kar tista dotična 

oseba. So pa tudi taki, ki so posredniki. 

B. Ja. Odvisno je, na koga naletiš. Včasih, ko naročiš blago, ko se rešuje razne zadeve, od 

naročil, mer, barv, če ni dotične osebe, s katero si komuniciral, moraš počakati nanjo. Včasih 

se zgodi, ko pokličeš, ko rabiš informacijo, da se nekateri ne znajo niti oglasiti, niti reči 

»Hello, I don't speak English«. Samo ti poklopijo. Drugače mislim, da tu nisem imela večjih 

drugih teţav.  

C. To je vse na visokem nivoju. Res, to je vse za visok nivo. 

D.  So kompetentni in so pripravljeni na sodelovanje, ampak še vedno si vzamejo svoj čas in v 

veliki večini ne gredo preko nekaj več, ampak kolikor jim dopušča njihova organizacija, delo, 

nekaj njihov delokrog. 

E. Hm, to je pa spet odvisno. Konkretno za naše podjetje na Kitajskem ne verjamem, da toliko 

dajo na veze. Če so pa tam, na njihovo podjetje gotovo to vpliva, če ga vzameš samo zato, ker 

ga poznaš. Se pozna, če ni kompetenten. Se da vsakega na začetku čez trening, tako da so vsi 

v redu, kar deluje to. Sploh ko preteče nekaj časa, ko ţe dobi izkušnje. Je pa značilnost tega 

našega podjetja, da se zaposluje ljudi na osnovi operative recimo. Ali pa recimo to, kar se dela 

na dnevni bazi, kjer se pač mlade, ki so neizkušeni na tem področju, uvaja, vendar niso ravno 

omejeni z nekimi kalupi. Z leti se naučijo. Itak je praksa tukaj čisto pomembna, mislim, 

pogojuje vse.  



 

F. Mislim, da so. Je pa tako, da vsaj v našem primeru imajo malo pomanjkljivo zanje, ampak so 

pripravljeni na učenje, so dojemljivi.  

G. Ja. So pripravljeni na sodelovanje. Kompetentni. Problem je tu: cela druţba je malo 

podhranjena, bi rekel. Splošna izobrazba je mogoče malo niţja kot pri nas, izkušnje manjkajo, 

gre za mlada podjetja. To so mladi fantje in dekleta. V našem podjetju na primer smo v 

povprečju lahko stari nekje 30 let. Ni tega mešanja starih izkušenj in mlade krvi, kot je pri 

nas. Je predvsem mlado in tu manjka predvsem znanja pridobljenega skozi izkušnje. Samo 

imamo v redu organizirano. Imamo določene ljudi, ki so po treh, štirih letih, lahko rečem, na 

višjem nivoju kot nekateri ljudje na istih poloţajih v Sloveniji. So veliko bolj učljivi in 

prodorni. Je sicer res, da vlagajo v to večji del svojega časa, medtem ko Slovenci ne vlagamo, 

je vse drugo bolj pomembno kot delo. Tako je.  

H. Zaposleni ja in smo bili super tim. Vsak je imel svojo nalogo in jo je tudi izvajal. Partnerji pa 

zelo, zelo različno. Z enimi partnerji smo bili zelo zadovoljni, mi smo tudi izobraţevali 

partnerje in smo z nekaterimi lahko dobro sodelovali z nekaterimi pa ne. Ampak s temi je bil 

problem pač znotraj njihovega podjetja, komunikacija management-zaposleni, kar se je tudi 

poznalo pri sodelovanju mi-oni. Tu pa ni pravila, bom tako rekla. Mi pač nismo imeli vpliva 

na to, kaj se dogaja znotraj podjetja. Pri nekaterih je fluktuacija zaposlenih tako močna, da 

smo en mesec izobrazili ene ljudi, potem je pa del – ali pa vsi – šel nekam drugam in smo spet 

ostali praktično brez partnerja ne. Tako da ja so bile tudi teţave, eni partnerji pa so bili 

fantastični za delo. 

I. Hja, imaš ene, ki so pripravljeni na sodelovanje in ene, ki niso. Ne vem, se lahko hitro ustavi. 

Nekateri so zelo profesionalni, drugi so veliki bleferji, tretji pa so čisto običajni, saj je isto kot 

pri nas. Kakor na koga naletiš. Seveda imam dobre in slabe izkušnje. Če gledamo z aspekta, 

da pripeljejo tudi blago, ki je bilo slabo in če si pozabil doreči kakšno malenkost, potem 

imamo pač tudi slabe izkušnje. Imamo pa tudi zelo dobre izkušnje. 

 

Ali se vam zdi, da so kitajski managerji in drugi zaposleni pripravljeni tvegati? So k 

temu nagnjeni bolj ali manj kot vi? 

A. Po moje se bojijo drug drugega. Po moje ne. Niso pripravljeni. Vsaj kakor jaz to vidim, se 

teţko odločijo, oni morajo imeti rezultate pred sabo, da se odločijo, tvegati si ne upajo. Jaz, 

sem na istem, dokler ne vidim rezultatov nisem prepričan. Ne bom tvegal. 

B. Ne. Mislim, da grejo zelo na sigurno. Tudi ti, ko daješ naročilo. Glede plačilne discipline, da 

ne govorimo, 100% preden se blago naloţi, ko je blago naloţeno, preden pride do naše luke, 

oziroma hočejo, da je plačano 100%, preden sploh pošljejo tovorno listino ali bilo kaj. S tem 



 

se ţelijo čim bolj zaščititi. Kako bi rekla, to kar ste videli, to dobite. Če kaj naredijo, pošljite 

mi vzorec, nočejo nič delati po svoje, oziroma vedno se hočejo nekako zaščititi. Z njihove 

strani jaz ne vidim nekega večjega tveganja. Tveganje je bolj pri nas, ko daš ti 100% denar, 

potem ne dobiš blaga, ki si ga naročil. Potem imaš te reklamacije, skratka imaš večje tveganje 

ti. Tudi, če ti pošlje drugo barvo nečesa, pa si naročil večjo količino, si s tem praktično ne 

moreš nič pomagati, ker so oni zgrešili.  

C. Recimo, še vedno delamo tudi z nekaterimi, ki delamo ţe 15 let, še vedno moram plačati robo 

v naprej. Dejansko mi recimo, to kar mi delamo z Italijo, jaz si ne predstavljam, da bi zahteval 

predplačilo. Imamo plačilo 90 dni, 120 dni, na koncu smo srečni, če od nekaterih sploh 

dobimo plačano. To je ta razlika, tam se pa vse dela po sistemu, ali kreditno pismo, če je 

nekoliko manjše zaupanje, če je večje pa plačilo vnaprej 30% ostalo pa, ko naloţijo na barko, 

sicer ti ne pošljejo dokumentov, dokler ni cela vrednost plačana. Ti brez teh pa ne moreš v 

luki blaga dvignit. Zaupanja ni. V poslu ni zaupanja, bi rekel, lahko si zaupamo tako 

prijateljsko. To kar se tiče je papirjev; vedno je to sales contract, je to podpisano in plačano 

tistih 30%.  

D. Ne. Kitajci ne tvegajo. Mi veliko več tvegamo. Mi smo pripravljeni veliko več tvegati. 

Razumno tveganje je moţno samo tam, kjer sodeluješ z nekom ţe dolgo. Pri nas, širše 

gledano, ne govorim samo za našo firmo, pri nas nam situacija, tako politična, kot poslovna 

kot gospodarska, kaţe, da tudi nerazumno tvegamo.  

E. Hm, ah, zdaj če je to njihovo osebno podjetje verjetno bolj, kot pa če delajo za neko drugo 

podjetje oziroma za drţavno firmo. Bi rekla, da manj kot mi recimo. Čeprav, kot sem ţe prej 

omenila, so primeri, ki so firmo ţe nekajkrat zapravili, pa ga briga, saj je njegov denar, 

njegova firma. Če pa ti delaš za drţavno sluţno, pa sigurno ne boš tvegal nič. Ţe zato, ker 

zavira napredovanje in vse. Pa tudi tam za drţavne sluţbe velja, da moraš biti član partije, če 

hočeš napredovati. Potem pa sploh pazijo. Raje so tiho, se strinjajo, kot pa da bi ugovarjali. 

Tudi ne veš, kaj si misli, ker je vse tista krinka, smehljanje. Če se tvega, je nek skupni 

konsenz, ker operativa sama ne tvega, ker nimaš kaj tvegati. 

F. Kakor kdaj. Odvisno od primera. Če je to tveganje vezano na osebno noto, bi rekel, da prej 

ne. Če je to tveganje povezano z neko splošno zadevo, potem pa bi rekel, da ni tak problem. 

Ni tak problem, če se ti neka tehnična zadeva pokvari. Pač zamenjaš in greš naprej. Pri nas je 

pa to konec sveta. S tega stališča bi rekel, ni problema, so za tveganje. Jaz glede takih stvari 

ne tvegam. 

G. Vedno bolj, vedno bolj. V privatnem sektorju še bolj. Dajmo reči, da smo mi nekoliko bolj 

nagnjeni k tveganju, da je stvar na nivoju podjetja z njihove in moje strani, da je podjetje bolj 



 

nagnjeno k tveganju. Mi kot tujci, tuja blagovna znamka, za prodor in prodajo, sicer ne. Kljub 

temu moraš tvegati in brez tega ne gre. Je pa res, da je drugače za neko uveljavljeno nemško 

znamko, ki imajo kapital ţe v začetku in začne takoj poslovati z dobičkom. Po drugi strani 

slovenska podjetja, ko gredo v globalizacijo, delajo z majhnimi vloţki, zdaj bomo nekaj 

naredili, naprej bomo naredili nekaj in noter bomo dali dva stroja, če bo uspelo, bomo šli 

malo več. Če bo še to uspelo bomo šli v najem neke hale in če bo še to uspelo bomo zidali. 

Nemci pridejo, sezidajo in to je to. Se pravi, če hočemo uspeti, si moramo Slovenci s 

kapitalom, ki ga imamo, postaviti veliko več izzivov. Moramo sprejeti tveganja. Tudi pri 

drugih kitajskih podjetjih je vprašanje, ali gre za neka javna podjetja, se pravi za drţavna, ali 

gre za koncerne ali gre za privatne stvari. Ampak ja, to jih je gnalo do tega, do kamor so 

prišli. Konec koncev je vsak, ki pride danes na Kitajsko, sila presenečen, kje so. Ker večina 

nas gre dol in si misli, da prihaja v totalno nerazvito drţavo. Ne vem, je lahko sicer slabše 

razvito ampak je veliko.  

H. Niti ne, zelo malo je tveganja. Tja, pri nas, jaz ja, sigurno več, ampak to tveganje pač mora 

biti podprto z nekimi številkami. 

I. Mah, vsi poslovneţi vedno nekaj tvegamo, sicer bi bili vsi v drţavnih sluţbah in adijo. Kitajci 

so »gamblerji«, veliko večji kot mi. Oni se radi igrajo.  

 

Kako dobro ste bili seznanjeni s kitajsko poslovno kulturo, preden ste začeli sodelovati z 

njimi? Ste se na stike predhodno pripravili?  

A. Jaz sem samo dobil informacije, da pač potrebujejo enega tehnologa in sem se odločil, da 

grem. Potem sem poizkušal dobiti izobraţevanje za angleščino, ampak ga nisem, ravno tako 

glede Kitajske. Samo prek interneta sem videl, kje naj bi ţivel. Sem se pa pozanimal še pri eni 

prijateljici, sosedi, ki je iz Kitajske, da mi je dala nekaj namigov. Vse skupaj izobraţevanja 

pol ure.  

B. Ko sem prišla v podjetje je bila gospa M* na začetku moja mentorica. Še vedno je, še vedno 

rabim kakšen nasvet od nje, ker je ţe toliko let tukaj. Tako, da me je ona kar dobro podučila, 

povedala o njih, tako da, ko sem šla prvič na Kitajsko, sem ţe vedela, kako in kaj se obnašati 

z njimi in tudi glede same komunikacije preko elektronske pošte in tega. Tako da sem imela 

dobro učiteljico. Tako da sem se malček pripravila. 

C. Nič, nič, čisto nič. Na stike se nisem pripravil. Šel sem dol, obnašal sem se tako, kot sem 

menil, da je primerno, nisem človek, ki bi kar koli izstopal. Če me kdo kaj vljudno vpraša, jaz 

vljudno odgovorim, postavim vprašanje, jaz nisem imel nikoli nobenih teţav.  



 

D. No, ko sem začela sodelovati z njimi, sem si prebrala nekaj splošnih resnic ali stereotipov o 

Kitajcih. Človek si je takrat, ko sem začela, lahko prebral knjigo, neke značilnosti, stvari 

vezane na bonton, ni pa vedno nujno, da je bilo vedno tako, kot so to predstavljali v knjigi. 

Kitajska je tako velika drţava, da so same kulturne razlike med njimi precej velike, med 

jugom in severom, med Tibetom in drugimi pokrajinami ob morju. Vprašanje je, ali opis, ki 

smo ga prebrali sploh drţi za Kitajca, s katerim delamo mi. Vsekakor pa, kot sem reka, vsaj 

nekatere zelo cenim. Pokazali so mi zelo veliko mero »fair play-a« in da so taki, kot mi.  

E. Hm, ravno ta izkušnja, ko sem bila tam dve leti, mi je dala eno osnovo. Pa tudi zaradi same 

angleščine recimo, me ni tako šokiralo, ker sem videla, kako se komunicira, saj je res čisto 

drug jezik. Mislim, da sem jo jaz kar malo pokvarila zaradi načina te komunikacije. To je 

mogoče čisto stvar stroke same, kaj delaš. Bivanje tam me je gotovo vsaj malo pripravilo. 

Tako, da mislim, da ni tukaj z njimi nobenega problema zaradi tega.  

F. V bistvu nisem bil seznanjen. Nisem se predhodno pripravil. 

G. Nič. Jaz sem bil pač tam in ravno smo nekaj zaključevali. In potem je bilo tako, da so me 

poslali tja v pomoč in potem sem padel tja in smo mogli plavati.  

H. Jaz sem to študirala in sem tudi ţivela na Kitajskem dve leti, preden sem začela delati tam. 

Tako, da jaz teţav nisem imela, tudi preden sem šla delat na Kitajsko, sem tudi v teoriji 

prebrala nekaj knjig o poslovnem svetu, tako da teţav sploh ni bilo.  

I. V bistvu ne. Smo šli pogledat en sejem in potem smo začeli delati. 

 

Ste imeli predsodke?  

A. Ja, malo sem, kje bomo ţiveli, prav nekje bogu za hrbtom. Pa sem hitro spoznal, ko sem se 

pozanimal in videl slike, pa od ostalih prijateljev, ki so tukaj, sem dobil informacije, da to ni 

tisti tabu, da je to normalen svet, kultiviran. Malo me je skrbelo, kako bom zvečer šel ven, ali 

bom šel ali ne, pa zdaj ko vidim, da je vse pod kamerami, se počutim varnega, ni problemov.  

B. Niti ne. Čeprav sem svobodomiselna, tako pač človek naj se obnaša in dela, kot mu je pač 

volja. Nisem nikoli razmišljala o tem, da bi bili Kitajci kakorkoli drugačni od nas.  

C. Nobenih. Prvič, ko sem se srečal z njimi jaz mislim, da sem se ujel v nulo.  

D. Ne, osebno nisem imela nobenih predsodkov. Ne glede na to, so me nekateri zelo prijetno 

presenetili. 

E. Jaz sem si predstavljala, da so veliko bolj tradicionalni v smislu, da je tam samo kung fu pa te 

zadeve, da so bolj poduhovljeni, pa niso. Pa sem kmalu videla, da so tako ali tako bolj 

obrnjeni na zahodni trg. Tudi mladina sprejema vse ţivo, brez zdravega filtriranja, samo da se 



 

sveti, samo da je glasno. Oni so pač taki in to me je zelo presenetilo. Sem mislila, da je vse 

skupaj bolj tradicionalno, mogoče sem imela tisto bolj romantično predstavo.  

F. Tudi predsodkov nisem imel. Nikoli prej nisem imel stikov s Kitajci. 

G. Ne, kakšne predsodke? Ne, ker sem ţe prej toliko let po Aziji potoval in Azija mi je bila od 

vedno všeč, je najbolj prodorna v tem času. Niti nisem doţivel kulturnega šoka. Vedno večje 

kulturne šoke doţivljam, ko pridem nazaj. Ampak v negativnem smislu, zaradi tega, ker kljub 

temu, jaz sem še vedno Slovenec, se čutim Slovenca, vidiš, kako izgubljamo v svetovnem 

merilu. Ne pravim, da moramo biti top, ampak staranje prebivalstva, neagresivnost, 

neizzivalnost. Tega manjka, vsak dan bolj.  

H. Jaz sem to obdelala, ko sem ţivela tam 2 leti. Sicer je bil to čas študija. Ko si mlajši niti nimaš 

predsodkov, pač greš, doţivljaš in sprejemaš, tako da sem imela kar srečo, kar se tega tiče.  

I. Ne. Za jesti kače? Kitajci so umazani, ne. Umazani v smislu, da pljuvajo po ulicah... Čeprav 

bom rekel, da so predeli, ki so čisti, ki je urejeno, ampak po navadi so taki. 

 

Ali vaše zdajšnje poznavanje kitajske poslovne kulture temelji zgolj na izkušnjah ali ste 

se tekom dela kakorkoli izobraževali?  

A. V glavnem, jaz sem se samo kar sem se sam, individualno, da sem šel iz stanovanja po ulici in 

komuniciral. Samo izkušnje. Kitajsko se učim samo tako s prijatelji, ko se srečaš in rečemo 

kakšno. Ali ko se druţimo z drugimi tujci. Tu jih je veliko iz celega sveta in imamo en tak 

bike-klub in eno restavracijo, kjer se dobivajo vsi ljudje iz teh svetov, sami tujci, in se 

pogovarjamo izmenjujemo mnenje. Večinoma v angleščini, pa vmes še kakšno po kitajsko, pa 

kašno besedo se naučiš v trgovini in tako. V glavnem sam. V sluţbi komuniciramo s 

Slovenijo vse v angleščini ali v kitajščini s pomočjo tajnice, ki nam pomaga prevesti, ja to je 

to. Ni nobenih prevajalcev, da bi zahtevali šolane, to so v stilu, roku sluţbe si pomagajo drug 

drugemu.  

B. Izkušnje, tekom dela. Oboje skupaj, to je povezano, nisem pa kaj posebej študirala njihove 

kulture oziroma jezika, to pa ne. Samo to, kar sem pač v sluţbi. 

C. Predvsem na osnovi izkušenj. Tako jih vidiš, se z njimi meniš in se zraven učiš. Meni se ni 

zdelo nič kaj posebno, da se moram to pripraviti. Ko sem prvič prišel v restavracijo in sem 

dobil palčke, nikoli nisem rekel, kot rečejo nekateri moji kolegi, meni dajte vilice. Ne, sem 

rekel, jaz se moram naučiti jesti s palčkami. V začetku so se mi malo smejali, ampak so mi 

tudi pomagali in me pohvalili. Prav tako so mi sami dali palčke narazen in mi naloţili v 

skodelico, da ne bi razmetal vsega po mizi. Jaz se jim poizkušam čim bolj pribliţati. Vedno se 

ţelim čim bolj pribliţati, ker potem nimaš teh teţav, ti si njihov in te sprejmejo. Manj 



 

kompliciraš, manj je treba, da se posebej trudijo s tabo. Ravno tako pa ni teţava, če ţeliš 

vilice. So ustreţljivi. 

D. Določene stvari sem gotovo poskušala malo boljše spoznati. Tudi v pogovorih z njimi sem jih 

spraševala o določenih značilnostih. In jih pri tem prosila, da mi določene stvari razloţijo, če 

je zanje teţko, boleče oziroma je nekaj, o čemer ne marajo govoriti. Sem jih pa v neki meri 

poskušala prebrati. Neke stvari, neke značilnosti, ki so mi jih povedati o njihovem ţivljenju, 

so mi dejansko pokazale, tisto kar sem rekla na začetku, da jih dejansko bolijo iste stvari kot  

nas in se smejejo istim stvarem, kot se mi, in funkcionirajo dosti sorodno nam. Tudi nekateri 

njihovi običaji se mi ob mojem poznavanju njih zdijo dosti sorodni našim običajem, čeprav se 

v detajlih razlikujejo, vendar so zanimivi njihovi pogledi. Tudi oni imajo recimo dan spomina 

na mrtve, ko obiskujejo grobove, vendar datumsko ni fiksiran kot pri nas. Ker smo mi prišli 

na obisk, so nekateri ostali in so delali, ker so pač vedeli, da mi pridemo od daleč iz Evrope, 

so naredili izjemo in so se prilagodili, vendar je bila to za njih velika, velika ţrtev. Ker so oni 

navajeni in zelo spoštujejo tradicijo, prednike in druţino in je to dan, ko so se ţeleli, so čutili, 

da se morajo pokloniti, posvetiti druţini, pokloniti prednikom. Prav v tem času sem jih 

spraševala, kako je z njihovimi obredi, ker v Evropi se večkrat sliši, da v četrtih ni nikoli 

nobenega pogreba, saj velja ta stereotip, da tega takoj nadomesti drugi Kitajec, ki pride. Ne 

vem, kako je s tem v Evropi, s tem se nisem srečala, ampak Kitajci zelo spoštujejo tradicijo in 

pokopljejo svoje mrtve na zelo soroden način kot mi. Najraje v zemljo, čeprav se zaradi 

pomanjkanja prostora tudi on posluţujejo ţarnih pogrebov, posebno v mestih. Ampak tudi, ko 

je recimo umrla mama enega naših poslovnih partnerjev, mislim direktorja ene večje firme, so 

nam sodelavci takoj poslali obvestilo, kako bo potekal ta pogreb, in se mi je zdelo dejansko 

tako kot pri nas. Poslovitev v tej veţici, poklon pokojni gospe, kjer bodo vsi domači in čez 

dan ali dva potem pogreb, ki se ga udeleţijo le domači, moţ in otroci. Poklon pa vsi, ki so 

poznali partnerja oz. tega človeka, tako kot pri nas. In ob tej priliki so mi povedali, da pri njih 

je tako, da ko človek umre, gre lahko pač v pekel, vice, nebesa, kar so sicer imenovali z 

drugimi besedami, ampak povedali so, da tisti, ki je slabo delal, se bo moral pokoriti, za svoja 

slaba dejanja, da pa ima tisti, ki je bil dober, moţnost, da pride nekega dne v nebesa.  

E. Ja, malo zaradi samega študija, pa tudi ko sem šla študirat tja in delat. Mislim, da je vse 

skupaj povezano in seveda izkušnje – eno brez drugega ne bi šlo. Če ne bi šla na Kitajsko, 

sigurno ne bi pravilno dojemala in učinkovito reševala vsakdanje situacije, problemov pri 

delu. Kakor zdaj, sigurno ne. Mogoče brez študija, da bi samo šla tja turistično ali pa kar na 

delo, bi bilo mogoče več na izkušnjah, ampak mogoče zaradi jezika. Jezik je tukaj zelo, zelo 

pomemben.  



 

F. V glavnem na izkušnjah ja. In potem mogoče na določenih dokumentih in poročilih, kar se da 

tako dnevno dobiti. Imamo tu precej slovenskih firm, se redno srečujemo in si izmenjujemo 

izkušnje in informacije. Nekateri kolegi so tukaj po več let, tudi po pet, sedem let.  

G. Predvsem. 

H. Ja, seveda, eno je prav praksa, se pravi, ko si na trgu, si konstantno v tem kulturnem okolju in 

je ţe to samo izobraţevanje, hkrati pa sem se izpopolnjevala še v jeziku, tako da sem malo 

poslovno kitajščino izboljšala. Dodatno sem prebrala tudi kakšno knjigo, ker jih prihaja ven 

zelo veliko o tem, kako sodelovati s Kitajci. In te knjige potem srečuješ, kupuješ, malo 

prebiraš, s tem da v končni fazi vidiš, da nihče več ne odkriva česa novega. To da si v samem 

okolju, je največ, največ kar lahko narediš. Ti priročniki so mi bili, ko sem prvič prišla, 

recimo malo v pomoč, ampak potem pa, kot pravim, izkušnje so veliko več vredne, ker se 

naučiš prebrati karakter človeka, ne da ga predalčkaš po nekih teoretičnih stvareh.  

I. Kakšno knjigo sem prebral ja. Eno z drugim, dosti pa na izkušnjah.  

 

Ali je pri sodelovanju s Kitajci, kdaj prišlo do nesporazuma? Kaj menite, da je bil 

vzrok?  

A. Jaz nisem bil v temu da bi kdaj bil kak nesporazum. V poslu ne. Tudi drugače sodelovanje in 

privat, jaz nisem nikoli imel problemov. Razen morda takrat, ko so me z avtom s kolesa zbili. 

Tu je moral posredovati celo moj šef s Kitajske in še en policist – imamo tudi veze. So pa do 

tujcev v primeru nesreče zelo negativno nastrojeni. Zberejo se vsi Kitajci iz tistega mesta in 

zanje si ti avtomatično kriv. Tujec si pa ne glede na to, ali si iz druge drţave ali si iz druge 

province. Drugo jih sploh ne zanima, razen če imaš na kameri ali pa na fotoaparatu ter tako 

dokazuješ, sicer te pomeljejo. Če pa imaš koga iz tiste province, da te zastopa tam, jih pomiri, 

ker drţi za tebe. Če si pa sam nekje, tam te pa zmeljejo. Nisem v temu, ampak mislim, da je 

korupcija, da je vse povezano med sabo, da si bomo pomagali. Malo se podkupujejo. To je 

tako neuradno rečeno, nisem 100%, da je tako.  

B. Do nesporazuma? Hm, ja to se edino pri naročilih včasih zalomi. Nesporazum pride bolj 

zaradi napak, ko pišeš in pripravljaš naročila in včasih se zgodi, da se zatipkaš za eno številko 

ali črko, pa je neka druga barva. Ampak večjih nesporazumov jaz z njimi nisem imela. 

C. Ne, mi se srečujemo predvsem z reklamacijami. Nekatere priznajo, nekatere se rešijo, 

nekaterih ne rešimo. Pri teh smo potem nemočni. Razdalja je velika, vse je plačano, denar s 

Kitajske boš teţko dobil nazaj, čeprav smo tudi to ţe dobili. Ampak se moraš truditi, da 

izbiraš takšne dobavitelje, s katerimi boš imel čim manj teţav. To je vedno loto, ker ne veš, na 

koga boš naletel.  



 

D. Ne, to je bilo meni prav presenetljivo, ker tega nisem poznala tega dela njihovega verovanja, 

nisem si tudi vzela dovolj časa, da bi to spoznala, ne. In da so mi to povedali. Ne, ne, ni bilo 

teţav. 

E. Ja, do nesporazuma je mogoče do zdaj vodil samo jezik. Ali sem se jaz narobe izrazila, če 

pogovor poteka v angleščini se to pa sploh dogaja. Pač ne razumejo in jim je teţko priznati, 

čeprav pri nas v podjetju s tem ni problemov, ker je narava dela taka, da enostavno mora 

razumeti, zato mi napišejo recimo: »Do not fully understand, please explain.« Pride do teţav, 

seveda, ampak zaradi jezika samega. Vaţno je, da se razčisti. Lahko pa pride do 

nesporazumov z vidika mojih strank. Pride do nesporazuma zaradi angleščine. Pa dobavitelji 

obljubijo to pa to. Jaz ti pač poravnam, vse imaš urejeno do Kopra in imaš vse plačano, potem 

ko pa roba pride sem, imajo stranke razne šoke, ker bodo še taki in taki stroški, ker se niso 

pozanimali na Kitajskem, ali pa so se jim mogoče celo zlagali, samo, da so dobili ta posel 

oziroma so speljali zadevo malo po svoje. Pri logistiki, pri izvozu-uvozu, je zelo pomembno, 

kdo kontrolira, ker s tem kontrolira stroške. Tako da pride tudi do problemov. Rešujem tudi 

take probleme, svetujem Slovencem, kako naj se lotijo zadeve v prihodnje, da ne bo 

nesporazumov. Se pa ne mešam v sam posel, ti se moraš dogovoriti sam. Za tiste, ki začenjajo 

poskušam vzpostaviti most med njimi – slovenskimi strankami – in Kitajci. Pri nas smo tudi 

tako usmerjeni, da sta pomoč strankam in svetovanje zelo vaţna. Da pomagaš strankam 

brezplačno, da lahko kdorkoli pokliče in vpraša, prvič delam to, kaj svetuješ. Pa povem in za 

tem ne stoji račun. Da delaš na pomoči in zaupanju, tudi če se stranka ne vrne več in gre h 

konkurenci, se spomni, da tam so bili pa taki in so mi pomagali.  

F. Hm, je prišlo, je prišlo ţe no. Saj pravim, nekaj je bilo pri pogajanjih, pridejo pač določeni 

ljudje, ki so arogantni. Človek, s katerim smo se dogovarjali, je bil malo prepotenten. Te 

velike firme s tisoči zaposlenih mislijo, da so dobavitelji lahko zadovoljni, če lahko z njimi 

sodelujejo. Mi smo imeli pa izdelek, ki smo ga ponujali. Na ţalost je bilo tako, da je bil ta 

človek prisiljen naš izdelek kupiti, ker je bila to neka povezana firma iz Anglije, smo se 

potem pač kregali, ne. V bistvu, se je on kar drl na nas.  

G. Ne, ne. Ne prav tako, da bi bil nek viden nesporazum. Nerazumevanje kakšne stvari, je hitro 

rešljivo, ne ostanejo zamere. Kar se tega tiče, je veliko boljše kot v Sloveniji. Ne, ne morem 

reči, da bi bilo kar koli narobe. Pri gestah recimo je spet vprašanje spoštovanja. Če te 

zaposleni spoštujejo in če koga v spodbudo udariš tako po rami malo bolj konkretno, sprejme 

to lahko zelo pozitivno. Če te ne spoštuje, če si misli, da samo iščeš neko večjo povezavo z 

njim, da ga pač butneš po rami, potem mogoče, da tega ne sprejme. Ampak to je povsod isto. 

Če ga kot šef usekaš malo bolj močno in da on to vzame kot »a, butnil me je šef« in v smislu, 



 

daj malo bolj delaj, je to zanj še pohvala. Gre za tisti odnos in je to sprejeto. Če bi pa jaz 

nekoga drugače, potem bi mogoče bilo malo čudno ne. Ali pa če malo bolj stisneš roko, komu 

stisneš konkretno, tako da ga malo zaboli, je zdaj vprašanje, kdo to naredi. Poleg tega so tudi 

na Kitajskem nekatere pereče teme, kot jih imamo mi, recimo iz zgodovine. Če se teh stvari 

dotakneš, je spet vprašanje, kdo jih izreče. To sigurno. Če te oni ne jemljejo resno, potem ne 

moreš reči »poslušajte, kaj zdaj, Tajvan je vaš ali ni vaš?« Jaz bi to lahko vprašal brez 

problema vsak dan in oni to jemljejo kot hec. Vedno bolj se dogaja, da ko se pogovarjamo 

med sabo, vedno bolj prihaja do tega, da tisti oţji managerji rečejo »saj ko boste vi rešili z 

Italijani, bomo tudi mi s Tajvanci«. Nekateri so namreč bili ţe večkrat v Sloveniji, zato dobro 

poznajo našo zgodovino in pripovedovanja svetovne vojne, problematike z Italijani in 

podobno.  

H. Jaz nisem imela nekega večjega, se ne spomnim. Drugače pa bi rekla, da je to bolj povezano z 

interesi čisto vsakega in posameznika, managerja ali lastnika v podjetju. In kadarkoli je prišlo 

do nesporazuma – pa zdaj sploh ne najdem primera, ker jih tudi ne dojemam tako – ampak 

dejansko moraš razumeti, da ima vsak svoje interese, ki jih zagovarja, hkrati ima vsak svoj 

način dela in je pač treba to preiti in se s tem soočiti in to rešiti. Tako da, ne bi znala povedati 

nekega konkretnega primera.  

I. Seveda je prišlo, kar se tiče posla, se vedno zgodi. Zasluţkovni razlogi. 

 

Kako odpravljate kulturne razlike?  

A. To se pravi s hrano sem zadovoljen, ha ha. Glede teh templjev in tega hudirja, vse je nekam 

mogočno, nisem najbolj za to. Kar se tiče kulture oblačenja, mislim, da so zelo pred nami. 

Zelo modno, veliko dajo nase. To je zanimivo, ko sem prišel domov, sem bil šokiran, kje jaz 

ţivim. Res, a ţivim v Evropi ali kje. Lani sem bil res razočaran. Sem šel po Ljubljani sem bil 

razočaran. Sicer se prepustim bolj toku, ali pa če je kdo za pogovor, če vidim skupino, če 

grem s kolesom in vidim skupino, pač poskušam vzpostaviti kontakt in če to deluje v redu, 

gremo naprej. Ni problema, sicer se umakneš.  

B. Na splošno: jaz se jim poskušam prilagoditi. Ko si v njihovem okolju, moraš biti tudi ti bolj 

umirjen, komunicirati, na njihovi ravni; se prilagodiš. Da bi lahko usklajevala druge razlike, 

jih toliko niti ne vidim. Ne izstopajo, vsaj jaz nisem doţivela nekega kulturnega šoka, ko sem 

prišla tja. Kulturni šok mi je bil samo zaradi mase ljudi, to pa ja. Res, ogromno, ko vidiš ulico 

štiripasovnico na obe strani in milijon ljudi in tiste stolpnice, to je bil meni šok. Ja, mi nismo 

navajeni, saj je pri nas vse nekako prazno. To je zdaj bolj tako splošno, meni kot sami ljudje, 



 

pač saj so mi všeč, so bolj poniţni. Pa saj ne boš z njimi prišel v konflikt, pa tudi če si mogoče 

misli, »ti nimaš prav«, ti dela »yes, yes, yes« ha ha.  

C. Tako kot sem rekel, jaz v tisto drţavo, ko grem, se prilagodim, tudi če nimam posebnega 

predznanja. Saj vidiš v sekundi, kako se moraš obnašati. Meni ni problem sedeti z njimi na 

ulici in jesti s palčkami. Meni to ni problem, se mi zdi zanimivo. Meni je to lepo. 

D. S pogovorom. Tam kjer smo se z ljudmi pogovarjali, se je odpravilo največ razlik in 

stereotipov. Zanimivo je bilo tudi recimo, ko mi je Kitajec na obisku pri nas poklonil neko 

tako sliko, na kateri so bile ribe in še neke take stvari in mi je razloţil, da je njihovo najbolj 

običajno voščilo za novo leto, da voščiš, da bi tistemu in njegovim potomcem šlo gladko, v 

ravnovesju. Sem rekla, dejansko mogoče je to tisto bistvo, ampak tudi to se pri njih z novo 

generacijo izgublja.  

E. Jaz, iz izkušenj vlečem, ne. Pa poizkušam svetovati sodelavcem. Ko je nekaj v angleščini in 

ne razume, pa ne več, kaj ima on to v glavi, potem bolj razloţiš. Pač iz čisto izkušenj in tu kar 

delam, kar sem jih tukaj spoznala. Se poskušaš prilagoditi čim bolj. Jaz sem vedno tako delala 

in sem dobila pozitivne odgovore in reakcijo, celo bolj kot sem pričakovala. Nimam nobene 

slabe izkušnje, ko sem ţivela tam. Tudi varno sem se počutila. Dobro, pustimo tiste na ulici, 

ki te hočejo malo okrog prinesti, dobro no, to je čisto, kakor se kdo pusti. Drugače pa vedno 

pomagajo, še več. So zelo prijazni in ustreţljivi, so kar sami stopili do mene. Sploh mladina , 

ki se uči angleščino, nima nobenega problema priti do tujca. Pa na ulici nenehno slišiš 

»hello«, samo, da bi se malo pogovarjali. Tudi če moraš sredi Kitajske karto kupit in sam 

stojiš tam ter čakaš, bo gotovo nekdo prišel, da ti bo nekako pomagal. Zelo je vaţno, da jih 

gledaš v oči. To sem ugotovila, da takoj mislijo, da nekaj skrivaš, da nečesa nočeš pokazati, 

ali morebiti nisi toliko iskren. Mogoče tudi zaradi te naše neverbalne komunikacije, ker je pač 

več poudarka na mimiki. Sem videla, da je bila reakcija recimo taka, da je Kitajec potem 

samo z mano govoril, pa je dejansko v osnovi govoril z mojo kolegico. Ampak se je potem 

raje obrnil k meni in z njo sploh ni hotel govoriti, ker ga je prej z izjavo uţalila.  

F. Ja, sigurno, prilagoditi se. V veliki večini so Kitajci zelo prijazni ljudje. Jaz v teh dveh letih 

nisem imel nobene slabe izkušnje ne na cesti, ne v privatnem ţivljenju, ne ponoči, ne podnevi. 

Vsak, ki se mu nasmehneš, se ti bo nasmehnil nazaj. Je pa res, da smo mi gosti v njihovi 

deţeli, se pravi, da se moraš prilagoditi. V glavnem ni slabih izkušenj. Tudi tako je, da ima 

večina zaposlene tudi tujce pri njih. V bistvu se Kitajska zelo naglo odpira v svet. Tujci 

prihajajo sem, čeprav se še vedno zgodi, da te ljudje na cesti ustavijo in bi se radi slikali s 

tabo, tudi to se še vedno dogaja. Tudi med generacijami so razlike. Mlajše generacije so se v 

šolah pričele učiti tuj jezik, čeprav so v bistvu za pogovor zelo srameţljivi. Pisanje jim gre 



 

bolje od rok. Kar se tiče pa starejših generacij, nad 30 let, je zelo, zelo redko, da srečaš koga, 

ki zna kakšno tujo besedo. Pri bontonu se moraš hitro prilagajati, sprejemati stvari, prvič, 

narediš kakšno napako, nihče ne bo zameril, še hecno pride včasih. Pač včasih se malo 

posmejemo. Tradicije, mislim, da je še kar precej ja. Ljudje imajo še precej tistih starih navad, 

kjer je čutiti še iz časov, ko je bilo pomanjkanje tu veliko. In zdaj si privoščijo vse, kar je pa 

druga skrajnost. Pri vsaki večerji se naroči vsega preveč. Kitajski kolegi se zelo osebne stvari 

pogovarjajo, tudi otroci, druţine vse ţivo. Zdaj kar se mene tiče, pa vedno nanese beseda, pač 

s kje sem, pa o Sloveniji. 

G. Jaz kulturnih razlik ne vidim. Predvsem imamo, vidimo te kulturne razlike mi Slovenci, ker 

ne moremo niti ţiveti brez zaves, pravim jaz temu. Ker ne brez zaves na hiši, ne moremo 

ţiveti, sicer bi vsi gledali drug drugemu na mizo, kaj dela in kaj je. 

H. Tu sem jaz spet slaba pri tem vprašanju, ker sem ţe tako dolgo povezana s to kulturo, da 

mislim, vsaj jaz verjamem, da jih ne občutim. Je pa res, da jih jaz nikoli nisem odpravljala. 

Samo sprejemaš, jih obravnavaš in vzameš to v zakup pri vsakdanjem delu, kaj ni tako? Gre 

se samo za sprejemanje, saj nimaš v bistvu, česa odpravljati. 

I. Kulturne razlike, seveda so, Kitajska je tuj svet in mi, ki ţivimo v Sloveniji sploh nimamo 

pojma, kaj je tam doli. Velika večina ljudi si predstavlja, da je Kitajska… da ne znajo narediti 

nič, samo nekvalitetno robo, kar sploh ni res. Določeno robo naredijo tudi kvalitetno. 

Evropejcem se ne sanja, kaj Kitajska je, zato je potrebno iti pogledat. Ko prideš, ti bodo na 

izletu pokazali vse tisto lepo, vendar še vedno ti manjka tistih 80%, ki jih nisi videl. Ti moraš 

sam potovati po drţavi, tako kot sem šel jaz in sploh brez kakršnihkoli problemov, saj tudi ni 

nobenih kontrol, ko enkrat prideš čez mejo; razen seveda v hotelih, ko te prijavljajo. Šele 

potem vidiš tudi drugi obraz Kitajske, ne le lepega. Vidiš tudi bedo, kako v nekaterih tovarnah 

delajo v nikakršnih razmerah. In vidiš, kako se ti ljudje trudijo delati pod nekimi lopami, po 

drugi strani pa vidiš tovarno, kjer je vse, kot je treba. To moraš videti, lahko bi tukaj samo 

govorila. Ja kaj, 800 evrov je karta in imaš hotele za 20 evrov, ampak teh ti ne bi priporočal. 

Seveda imaš poceni hotele, ampak je potem umazano, ni ravno čisto, ampak prespiš, jaz sem 

spal tudi v takih. Prideš v neko provinco, bogu za hrbtom, kjer je hotel katastrofa in vzameš, 

kar imajo. Kakšen kulturni šok neki? Za mene to ni šok, če je za koga drugega, mu jaz ne 

morem pomagati. Šok je, ko te vprašajo, če boš jedel psa. Dobro bomo jedli, če ni drugega.  

 

 

 

 



 

Kaj bi svetovali poslovnežu, ki vstopa na kitajski trg? 

A. V glavnem čim več prijateljev iz Slovenije mora dobiti, ki poznajo zadeve. Ti stiki so polni 

izkušenj in to je najboljša informacija, ki jo lahko dobiš. Skratka komunikacija s poslovneţi, 

ki so bili prej tukaj. To je najboljše, kar lahko dobiš.  

B. Če ţe vstopa, je odvisno s katere strani vstopa, ali nabavne ali prodajne, z obeh strani bi mu 

svetovala, naj gre obvezno na Kitajsko. Osebni stik je vedno nujen. Vaţno je tudi, kaj izvaţaš, 

seveda je razlika. Mi, če se bomo ušteli, se bomo ušteli za 20.000 dolarjev, če pa ti kupuješ 

stvari za recimo 500, je pa ţe druga stvar. V glavnem, boljše, da greš dol, da lahko tudi samo 

blago, če ga nabavljaš, govorim z vidika nabave, dejansko vidiš na lastne oči. Ker pri 

kupovanju po spletu, ne veš, kakšno je videti v ţivo. Boljše je, da dejansko vidiš, kako je to 

narejeno, saj v kvaliteti lahko pride do velikih odstopanj. Jaz bi kar rekla, naj vzame pot pod 

noge in se odpravi na Kitajsko. Prva stvar; ne kupovati na lepe oči. 

C. Da vsak, ko prvič gre na to zadevo, gre v neznani svet in mora, vsako izkušnjo, ki jo bo dobil 

vnaprej, vzeti z rezervo. Ko prideš dol na ta velikanski sejem, če ne veš kam iti, seveda zgubiš 

čas, ampak vsak plača to ceno, da se spozna. Tudi mislim, da če gre kdo na Kitajsko, se mu ni 

potrebno nič posebej na to pripravljati, naj se prepusti toku. Na Kitajskem boš videl 

ostriţenega pankerja ali pa rokerja, kakor pri nas. Danes je to ta globalizacija naredila, da 

ogromno ljudi študira zunaj, danes je internet, ki nas je dejansko vse spravil v isti koš. Oni 

poslušajo isto glasbo kot mi, sicer imajo tudi svojo, ki nam mogoče ni tako blizu. Ampak tudi 

mi imamo svojo glasbo, ki pa njim ni blizu. Michaela Jacksona recimo pa poznajo vsi. In 

dejansko, ko pridejo dol, znajo vse ceniti. Še vedno se vidi te zmaje, te kulture, praznike to 

ljudje radi gledajo, to tudi njim veliko pomeni in zanimivo je, da jih zelo zanima kultura 

drugih. V Šanghaju je bil ta Expo noro obiskan. Vsaka drţava jih zanima. Tudi, ko pridejo 

sem. Jaz sem recimo gostil enega gospoda iz Honkgonga in sem ga peljal v muzej 1. svetovne 

vojne, kjer me je presenetilo, kako veliko je on o tem vedel. On je znal o prvi svetovni vojni 

povedati veliko več kot jaz in človeka kar nisem mogel spraviti ven iz muzeja. Pa za tisto 

cerkev gor na gorenjskem se je toliko pripravil, vse je vedel. Oni vse poznajo. S kakšnim 

zanimanjem, to je enostavno neverjetno. 

D. Naj poizkuša vzpostaviti, najti pravo ravnovesje, fair play in naj to zahteva tudi od Kitajcev. 

Naj vzpostavi pravo kontrolo, da ne bo prihajalo do razočaranj, kontrolo blaga, preden ga 

Kitajci odpošljejo. Naj se posluţujejo kontrolnih hiš. Naj dela na pravi kontroli, ne toliko na 

samem zaupanju, naj se posluţujejo morebitnih inštitucij. Naj se dobro zavaruje in poduči. 

E. Sigurno bi predlagala vsaj en uvodni tečaj, v smislu nekoga, da bi mu to malo predstavil, kako 

pa kaj naj se obnaša, kaj mora biti. Pa to da se zavedaš, da so drugačni. Mislim, da se zdaj 



 

tega tudi veliko organizira, so tudi društva, študentsko društvo, Slovensko Kitajsko društvo 

mislim, da je, kjer so zdruţeni ti poslovneţi in se v okviru tega odvijajo razni seminarji, tečaji, 

poslovneţi gredo na kakšne sejme. Čeprav vidim, da je veliko strank šlo tja in vsak je rekel, 

da je veliko več efekta, če gre tja, pač oči na oči. Je bilo veliko laţje potem sodelovati, ker je 

bilo pač malo bolj osebno vse skupaj. Na ta način dejansko vidijo človeka, s katerim 

sodelujejo, ga spoznajo. Tako kot mi, bi rekla. Čisto isto. 

F. Ena zadeva je kakovost tukaj. Če ţeli tu kupovati, je to še posebej pomembno. Jaz sem sprejel 

eno načelo, in sicer, da od nikogar ne kupujem, če nisem videl, kje in kako to dela. Prodali ti 

bodo vse ţivo, kako bodo to delali, je pa vprašanje. Mi smo zdaj po letu in pol intenzivnega 

iskanja dobavitelja za neke izdelke zdaj šele počasi začeli dobivati malo neke take bolj 

uporabne. Tako da na tem je velik poudarek.  

G. Vprašanje s kakšnim namenom, kaj bo tam počel. Ali bo samo kupoval za Evropo ali bo sam 

ustanavljal podjetje. In seveda stvar izdelka. Nekdo, ki bo prihajal in prodajal vino, je povsem 

drugo, kot nekdo, ki bo prodajal ne vem, riţ. Jaz mislim, da je najboljše, ker imamo Slovenci 

tam kar nekaj podjetij, da bi se, preden se odpravi na pot, dobil z nekom neformalno. S 

Slovencem, ki ga pozna, da bi ga vsaj malo pripravil ali kakorkoli. Najhuje je, da pridejo in se 

delajo pametne. Sploh pa s tem predsodkom, da smo mi višja rasa, ne boš uspel. Tja moraš 

priti in pokazati, kar je njim zanimivo in potem te bodo sprejeli. Mi Slovenci smo narod z 

vsemi temi predsodki.  

H. V svojih letih bivanja na Kitajskem sem bila res velikokrat kontaktirana s strani poslovneţev, 

ki so ţeleli delati na Kitajskem. Jaz sem videla največji problem v tem, da ljudje sploh nimajo 

izoblikovane ideje, kaj bi radi. Torej je največji problem, da ni fokusa, saj imajo samo neko 

splošno idejo, da bi nekaj radi počeli, nekaj kar se splača. Ko nekdo tako pride do tebe, je to 

kar groza. Jaz bi rekla, da je najpomembnejši del, da ţe imaš izoblikovano neko vizijo, 

oziroma imaš izoblikovan produkt, ki ga ţeliš prodajati na Kitajskem. To je en aspekt. Druga 

stvar je, da veš, kaj te zanima, na kaj se ţeliš skoncentrirati, če ţeliš tam nabavljati. Potem 

naslednja stvar je, pripraviti se, imeti plan prodora. Predpriprave so namreč ključne. Tretja 

stvar pa je sigurno potrpeţljivost. Veliko ljudi misli, da se bo projekt obrnil v par mesecih. 

Oni bi radi kar ţe takoj zasluţili. Mislim, da manjka potrpeţljivosti kar veliko poslovneţem.  

I. Kaj bi svetoval, naj gre tja in bo videl. Saj ni druge. Je treba iti dol, videti, poizkusiti in to je 

to.  

 

Bi radi še kaj dodali? 

A. Rekel bi, da je ena izkušnja, da je ena dobra zadeva, prijetna, če se odločiš oditi na tuje.  



 

B. Nič, da se veselim, da grem spet dol. Mi je v veselje, mi je lepo in veliko laţje tudi delaš 

potem.  

C. Mislim, da ne. 

D. Ne, mislim nič posebnega. Moja izkušnja s Kitajci je pozitivna, čeprav moram reči, da se z 

leti pri njih to poštenje, ki sem ga čutila v prvih letih, malce izginja. 

E. Ne vem. V bistvu nimam kaj posebej dodati. Jaz bi predlagala, v kolikor gre za Kitajsko ali 

katero drugo kulturo, da v kolikor je prilika, je treba to takoj izkoristiti, da greš in potuješ. 

Samo tako, da si dejansko pogledaš, si boš širil obzorja in tudi ti boš drugačen. Šele takrat 

vidiš in spoznaš, kako reagiraš v določenih situacijah, ko si ne bi nikoli mislil. Vsekakor je 

vredno tudi čisto iz spoznavanja kulture, ni nujno, da je posredi poslovno sodelovanje. 

Potovanje in spoznavanje deţel osebno priporočam.  

F. Naj vse nove potencialne firme pridejo sem, tukaj je razvijajoč se trg, je veliko moţnosti za 

uspeh. Posebej zdaj ko je v Evropi in drugod po svetu malo večja kriza.  

G. Ne, vam bom poslal še nekaj člankov, ki sem jih omenil.  

H. Mislim, da ne. Mislim, da je bilo kar izčrpno. 

I. Ne vem, kaj bi ti še rekel. Mislim, da sem bil kar izčrpen. Je pa res, da je na Kitajskem 

umazanija povsod. Pokaţejo ti 20% blišča, na ostalo pozabijo. Tudi jezik je vedno problem. 

Še pri policistih, ki se ti ne upajo nič reči, ker enostavno ne znajo. Pa tudi, da ne boš mislila, 

da so komunisti. Oni so kapitalisti, čisti, kakšni komunisti neki! Podkupnina je skoraj nujna. 

Uradniki, da bi to videla, ţivijo kot »bubreki v loju«, bi rekli naši juţni sosedje. Imajo hudo 

hierarhijo, ki se spoštuje. Ni tako kot pri nas, ko pride delegacija s predsednikom vlade, to je 

tam nepredstavljivo. Enkrat smo bili recimo v nekem hotelu in sem hotel povabiti tiste zraven, 

pa mi v hotelu niso dovolili. Veliko drugače je kot pri nas. Kitajci so pripravljeni delati, ne pa 

tu, ko zaposlenemu rečeš, naj počisti kombi, pa tega ni storil, ker naj ne bi imel časa. Tako je 

to.  

 

 

 

 

 

 


