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POVZETEK
Ljudje se pogajamo ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne. Ta proces je del nas
že od malih nog. Pogajamo se na vseh aspektih življenja, od igre do tega, kaj bomo
jedli, oblekli, kam bomo šli in kaj bomo delali. V otroštvu se pogajamo za igrače, kot
najstniki se pogajamo o tem, do katere ure smo lahko s prijatelji zunaj, v odraslem
svetu pa spet pridemo do pogajanj, ali v procesu izobraževanja ali v službi s svojimi
sodelavci ali nadrejenimi.
Veliko ljudi se s pogajanji ukvarja poslovno. Za poslovna pogajanja potrebujemo
veliko pridobljenih znanj, če želimo, da bo cilj na koncu pogajanj dosežen. Znanje,
veščine in tudi osebne lastnosti pogajalcev so izrednega pomena. Pogajalec mora
biti vešč komunikacije, široko razgledan in mora poznati različne kulture ter njihove
specifike, da se v mednarodnem okolju lahko dobro znajde. Prav z odprtjem
mednarodnega trga je večji pretok kapitala, storitev, blaga in ljudi, kar pomeni, da se
tudi pogajalci pri svojem delu pogosto srečujejo z ljudmi iz različnih kulturnih ozadij.
Poznavanje različnih kultur je vsekakor velika konkurenčna prednost pred drugimi, ki
tega ne poznajo.
V prvem delu magistrskega dela opisujemo proces pogajanj, taktike pogajanj in
primerjavo kultur na mednarodnih pogajanjih. V tem delu smo se osredotočili na
pogajalski slog, glavne značilnosti, po katerih slovijo določene kulture, kako se je
treba na pogajanja z njimi pripraviti in katerih pravil se je treba držati, da bodo
pogajanja na koncu uspešna. V magistrskem delu smo opisali kulturne značilnosti in
pogajalski slog pogajalcev iz Združenih držav Amerike, Nemčije, Velike Britanije,
Kitajske in Češke.
V drugem delu magistrskega dela smo se osredotočili na podjetje Val skupina d. o.
o., in sicer je v empirični del vključen intervju z direktorjem podjetja.
Ključne besede: poslovna pogajanja, stopnje pogajanj, mednarodna poslovna
pogajanja, pogajanja v podjetju Val skupina d. o. o.

ABSTRACT
People are negotiating, regardless of whether they are aware of it or not. Negotiating
begins already in the childhood. We negotiate on all aspects of life, from what we eat,
wear, where we go. In childhood we are negotiating for toys, as teenagers we are
negotiating how long can we stay out an in the adulthood we are negotiating with our
coworkes.
Some people are professionally engaged in negotiations, which is most commonly in
the case in the business world. In business negotiations, we need a lot of acquired
knowledge, if we want to achieve a successful outcome. We must be very familiar
with all stages of the negotiations and know what we need to do within each stage. It
is necessary to know how to behave during negotiations and what qualities,
personality characteristics negotiators ought to have. Along with globalization comes
a constant flow of people, informations, and their interaction within enviroment. A
detailed knowledge of cultures of different nations provides a good negotiator with an
advantage and leads to a greater chance of conducting bussines abrouad.
Knowledge of different cultures is certainly a major competitive advantage over
others who are not familiar with that.
In this thesis I describe process of negotiation, negotiation tactics and comparing
cultures in international negotiations. In this section, we focus on negotiating styles
with different cultural background. In this thesis, we also describe the cultural
characteristics and styles of negotiation for Negotiators from the United States,
Germany, Britain, China and the Czech Republic.
The second part of this thesis is empirical, which will include an interview I have
conducted with the company Val skupina d. o. o.
Keywords: business negotiations, stages of negotiations, international business
negotiations, negotiations in the Company Val skupina d. o. o.
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1 UVOD
1.1

Opredelitev področja in opis problema

Ljudje se že po naravi razlikujemo. Ko pogledamo še različne kulture, narodnosti,
države, so te razlike posebej vidne. Opazne so že v normalnem življenju. V ospredje
pridejo predvsem v poslovnem svetu, kjer nam način razumevanja kulture in
primernega obnašanja lahko prinese dobro poslovno sodelovanje. V različnih
državah imajo ljudje različno vzgojo, norme, življenjske navade, vrednote, pravno
ureditev ipd. V prednosti so tisti, ki poznajo razlike med kulturami, saj se tako lažje
prilagodijo drugačnemu sistemu oz. upoštevajo in sprejemajo različnost. Na splošno
je priporočljivo, da ljudje poznajo kulturne značilnosti države, v katero so namenjeni.
V domačem okolju je lahko dovoljeno nekaj, kar v drugem ni. S poznavanjem
raznolikosti se lahko izognemo marsikateri neprijetni situaciji, v kateri bi se sicer
lahko znašli.
V poslovnem svetu ima še večji pomen poznavanje kulture, raznolikosti države, s
katero želimo sodelovati oz. sodelujemo. Bistvena je dobra priprava na poslovna
srečanja v kulturnem okolju, ki nam ni domače. Nepoznavanje okolja in njegovih
značilnosti nas lahko privede v neprijeten položaj, lahko izgubimo dobro poslovno
priložnost za sodelovanje, nasprotno stran oz. poslovnega partnerja pa nehote
užalimo.
V magistrskem delu bomo raziskovali poslovna pogajanja v več medkulturnih okoljih.
Najbolj se bomo posvetili sodelovanju z državami, kot so: Kitajska, Češka, Združene
države Amerike, v manjši meri tudi Nemčija in Velika Britanija. Magistrsko delo bo
sestavljeno iz dveh ključnih delov. V prvem delu se bomo problema lotili s teoretične
plati, v drugem delu pa bomo opravili empirično raziskavo problema, in sicer na
primeru podjetja Val skupina d. o. o. V prvem delu se bomo osredotočili na različne
vire, kot so knjige in različni članki. Opredelili bomo poslovna pogajanja, stopnje
pogajanj, sloge oz. taktike pogajanj ipd.

1.2

Namen, cilji in hipoteze raziskave

1.2.1 Namen
Namen magistrskega dela je ugotoviti, na kakšen način potekajo priprave na
pogajanja, kakšna so pogajanja na različnih kulturnih področjih. Zanima nas, na
kakšen način se pogajajo oz. kakšne taktike pogajanj izberejo in kako podjetje Val
skupina d. o. o. sodeluje oz. se pogaja z različnimi partnerji iz različnih držav.
1.2.2 Cilji
V teoretičnem delu želimo doseči cilj, in sicer spoznati definicijo pogajanj, različne
stopnje pogajanj, kulturne razlike med deležniki, kateri dejavniki vplivajo na
pogajanja.
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V empiričnem delu želimo ugotoviti, na kakšen način se v podjetju pripravljajo na
pogajanja, kakšne sloge pogajanj izberejo glede na različne poslovne partnerje, ki
izhajajo iz različnih kulturnih ozadij. Prav tako bo zanimivo raziskati, kateri pogajalci
so v njihovih očeh najbolj trdi in nepopustljivi, s katerimi pa je najbolj sproščeno
vzdušje. Zanimivo bo tudi spoznati različne pogajalske sloge glede na kulturo, iz
katere podjetje, s katerim se pogajajo, izhaja.
1.2.3 Hipoteze
Hipoteze lahko razvrstimo tako:
– H1: Priprava na pogajanja je ključnega pomena in temu v podjetju vedno
namenijo posebno pozornost.
– H2: Pozitivne lastnosti pogajalcev so ključne za uspešnost pogajanj.
– H3: Na splošno vsi zelo cenijo točnost na sestankih, predvsem kitajski
poslovni partnerji.
– H4: Na sestankih s poslovnimi partnerji je na vsaki strani prisoten samo
en pogajalec.
– H5: Največkrat uporabljena taktika pri pogajanjih s kitajskimi pogajalci je
taktika omejenih pooblastil.

1.3

Predpostavke in omejitve

1.3.1 Predpostavke
Predpostavljam, da je proces pogajanj zelo naporen za podjetje in pripravi nanj
namenijo posebno skrb. Menim, da se bo v luči dobrih poslovnih odnosov izkazalo,
da bo podjetje v prihodnosti potrebovalo nekoga, ki bo zadolžen za priprave na
pogajanja in pogajanja sama. Pogajalci morajo zelo dobro poznati kulturno ozadje
podjetij, s katerimi želijo sodelovati.
1.3.2 Omejitve
Zaradi omejenosti magistrske naloge bom imela problem predvsem pri teoretičnem
delu, in sicer pri luščenju bistva za vsako kulturno ozadje. Podjetje namreč sodeluje z
več poslovnimi partnerji iz različnih kulturnih ozadij, zato se bo težko v celoti
osredotočiti samo na enega.

1.4

Predvidene metode raziskovanja

Magistrsko delo zahteva različne metode raziskovanja. Mednje spadajo zbiranje
podatkov, interpretacija in obdelava podatkov. V magistrskem delu se bomo
osredotočili na opredelitev poslovnih pogajanj, različne taktike pogajanj, primerjavo
2

kultur mednarodnih pogajanj na primerih Združenih držav Amerike, Nemčije, Velike
Britanije, Kitajske in Češke ter kako potekajo pogajanja v podjetju Val skupina d. o. o.
V magistrskem delu bodo uporabljeni primarni in sekundarni podatki. Sekundarne
podatke bomo pridobili iz različnih virov in literature, primarne pa s pomočjo
intervjuja.
V teoretičnem delu bomo uporabili metodo deskripcije z uporabo domače ali tuje
literature ali virov. S to metodo bomo predstavili poslovna pogajanja, taktike, priprave
na pogajanja itd. V magistrskem delu bo pri definiranju različnih zadev uporabljena
komparativna metoda. S to metodo se primerjajo enaka ali podobna dejstva, procesi
in odnosi, s katerimi ugotavljamo podobnosti in razlike.
V empiričnem delu bom uporabila metodo intervjuja. Intervjuvan bo direktor podjetja
Val skupina d. o. o. Raziskovalni intervju je razgovor med dvema osebama o neki
skupni temi. Intervju se razvija skozi pogovor. Vprašalnik bo vseboval 19 vprašanj,
kjer bodo uporabljena odprta vprašanja, ki ni možnosti vnaprej oblikovanih
odgovorov. S tem ima intervjuvanec določeno svobodo pri odgovarjanju na
zastavljena vprašanja. Vprašanja in odgovore bomo predstavili v posebnem poglavju.
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2 POSLOVNA POGAJANJA
2.1

Opredelitev pogajanj

Pogajanja so pojem, s katerim se srečamo v vseh fazah svojega življenja. Velikokrat
niti ne vemo, da se pogajamo, čeprav se že od rane mladosti soočamo s tem. Kot
otroci in mladostniki se pogajamo s svojimi starši, učitelji, trenerji ipd. Nič manj
pomembna niso pogajanja v delovnem okolju, s šefi. Pogajanja tako niso samo med
različnimi podjetji, politiki ali v krogu poslovnega sveta. Dejansko se nezavedno s tem
srečujemo skoraj vsakodnevno. Namen pogajanj je rešiti probleme ali pa želja
pridobiti tisto, česar nimamo, z dvema ali več strankami.
Poznamo več avtorjev, ki različno opredeljujejo pogajanja. V nadaljevanju se bom
posvetila le nekaterim.
Tavčar (2013, str. 10) pravi, da se da pogajanja in pogajalske metode naučiti in da se
dobri pogajalci ne rodijo. Sklepamo lahko, da naravno dobrih pogajalcev v bistvu ni in
je za to treba veliko vaje oz. prakse. Tavčar (1997, str. 94) med drugim opredeljuje
pogajanja kot večsmerni proces komunikacije, zapleteno obliko odnosov med ljudmi
in spremembo teh odnosov, ki obsega veliko število interdisciplinarnih veščin. Po
mnenju avtorja je ključnega pomena to, da imajo pogajanja neki cilj, za katerega se
pripravi strategija za doseganje. Tavčar (2007, str. 276) navaja tudi, da se po navadi
pogajamo takrat, ko si želimo določenih sprememb. Pri tem lahko težimo k
spremembam v lastni družini, pri kupcih, dobaviteljih ali pa na tujih trgih.
Baguley (1994, str. 68) navaja, da je pogajanje proces vsaj dveh ali več oseb, lahko
je formalen ali neformalen, vsebuje tudi neverbalni jezik in je sestavljen iz t. i. skupnih
odločitev.
Pogajanja Završnik (2007, str. 7) opredeljuje kot obliko neverbalnega in verbalnega
komuniciranja, kjer vpleteni želijo čim bolj uporabiti svoje pogajalske spretnosti za
dosego ciljev pri reševanju določenih neskladij. Nekateri opredeljujejo pogajanje kot
neko vrsto »barantanja«, ki se dogaja med dvema ali več stranema, od katerih vsaka
stran nasprotuje drugi (Heller in Hindle, 2001, str. 455).
Tavčar (2007, str. 31) opredeljuje razlike med tekmovanjem in pogajanjem, saj
nekateri enačijo ta dva pojma, kar pa ni pravilno. Bistvene razlike med tekmovanjem
in pogajanjem so, da je pri pogajanju pomemben razum, ni pravil in meja, treba je
razumeti potrebe drugega, na koncu privede do zmage na obeh straneh (Tavčar,
2007, str. 32).
Heller in Hindle (2001, str. 562) pravita, da je uspešno pogajanje takšno, ki se konča
s porazom ali z zmago za vse strani. Največja umetnost pogajanj je usklajevanje
obeh strani, v smislu, da obe strani nekaj dosežeta (da je za obe strani dober
rezultat). V tem primeru moramo biti zelo dobro pripravljeni, pozorni na malenkosti in
fleksibilni.
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Pogajanja so izmenjava dejavnosti, ki povečujejo možnost obojestransko koristnih
rezultatov (Graham, Mintu in Rodgers, 1994, str. 73).
Kavčič (1996, str. 10) pravi: »Pogajanja lahko definiramo kot proces reševanja
konflikta med dvema ali več strankami, v katerem sta obe oziroma vse stranke
pripravljene spremeniti svoje zahteve, da bi dosegle skupno sprejemljivo rešitev.«
Fisher, Ury in Patton (1991, str. 18) opredeljujejo pogajanja kot proces dvosmerne
komunikacije, katere cilj je dosega soglasja z drugimi. Pri tem so nekateri interesi
strank skupni, spet drugi se razlikujejo. Pogajanja nikakor niso omejena samo na
formalno komunikacijo, ampak je velik del pogajanj neformalen, saj se vsakič, ko
želimo kaj doseči, nevede pogajamo.
Huang (2010, str. 196) pravi, da poslovna pogajanja niso le besedna igra. Dejansko
je to bitka taktik in pameti. Predvsem to velja za medkulturna oz. mednarodna
pogajanja, kjer se je pred pogajanji treba konkretno seznaniti s pogajalskimi
tehnikami in stili nasprotnika.
Treven (2001, str. 213–215) prav tako deli pogajanja na formalna in neformalna.
Lahko potekajo po različnih kanalih, kar je še posebej izraženo v moderni dobi, in
sicer po telefonu, telefaksu, preko svetovnega spleta. Dejansko gre pri pogajanjih za
komunikacijski proces oz. proces sporazumevanja. Navaja še, da so pogajanja
prisotna v življenju ljudi vsepovsod, po vseh predelih sveta, praktično vedno, ko pride
do konflikta.
Pogajanja lahko potekajo skozi daljše časovno obdobje (tudi do ali več kot eno leto).
Pogajanja so dolgotrajen proces, kar pride do izraza takrat, ko želimo z njimi doseči
določene kompromise. Čas je odvisen od zahtevnosti obravnavane tematike in od
izbranega načina oz. taktike pogajanja (Možina, Tavčar, Zupan, Kneževič, 2004, str.
300).

2.2

Proces in stopnje pogajanj

Proces pogajanj lahko razvrstimo v več stopenj, ki si časovno sledijo ena za drugo.
Završnik (2007, str. 9) pravi, da so za različne dele pogajanj pomembne različne
osebnostne lastnosti pogajalcev. Omenja tri stopnje pogajanj, ki si sledijo po tem
zaporedju:
– predpogajalska stopnja: to je uvodna stopnja, ki je namenjena pripravi na
pogajanja, analizi vseh dostopnih in zbranih informacij ipd.;
– stopnja srečanja: bistvo te stopnje je proces komunikacije, zbiranje in
obdelava dodatno pridobljenih informacij, teži se k dosegu dogovora med
pogajalskima stranema;
– popogajalska stopnja: to je zadnja faza, kjer se izvrši dogovor, ki so ga
dosegle stranke v stopnji srečanja (torej drugi fazi).
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Kavčič (1992, str. 45) deli proces pogajanj na štiri faze, znotraj katerih lahko potekajo
različne, dodatne stopnje, in sicer:
– priprave na pogajanja,
– otvoritev pogajanj in predstavitev začetnih pozicij,
– proces iskanja rešitev in
– doseganje sporazuma ter na koncu zaključek pogajanj.
Pogajanje Trevnova (2001, str. 219) opredeljuje kot sestavljeno iz petih delov oz.
stopenj, ki si sledijo po zaporedju in so neodvisne od pristopa k pogajanju:
– priprave na pogajanja,
– vzpostavljanje povezav,
– izmenjava informacij,
– prepričevanje,
– dogovor o rešitvi.
Različni avtorji opredeljujejo različno število stopenj pri pogajanjih, z zelo podobno
vsebino teh stopenj. Kot zanimivost lahko omenimo, da Maddux (1989, str. 24–28)
omenja takšno zaporedje pogajalskega procesa:
– spoznavanje nasprotne strani,
– predstavitev ciljev in namenov,
– začetek pogajanj,
– izražanje nesoglasij in konflikta,
– ocenjevanje in kompromisi,
– strinjanje in dogovor.
Pomembno je, da se vsi vpleteni zavedajo, da je pogajanje zahteven proces, na
katerega se je treba konkretno pripraviti. V pomoč so jim lahko katerikoli opisi
pogajalskih procesov različnih avtorjev, saj vsi opredeljujejo podobno, a na malce
različne načine.
2.2.1 Priprave na pogajanja
Priprava na pogajanja predstavlja kritično in delikatno fazo pogajanj, saj je ključna za
končni uspeh. To pomeni, da ji je treba nameniti veliko časa in pozornosti (Markič,
Strniša in Tavčar, 1994, str. 22). Zaradi hitrega tempa življenja se priprave na
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pogajanja ne izvedejo v takšni meri, kot bi bilo treba, kar lahko privede do
podaljšanja pogajanj ali različnih zapletov (Markič, Strniša in Tavčar, 1994, str. 22).
Završnik (2007, str. 10) navaja, da so si pogajanja različna predvsem glede obsega
priprav in časa, ki ga podjetja namenijo pripravam. To je seveda premo sorazmerno s
pomembnostjo pogajanj, na katera se podjetja pripravljajo. Završnik poudarja, da si je
treba odgovoriti na tri vprašanja, in sicer: kaj želimo, kako pomembne so za nas
posamezne želje in katere so naše začetne in končne točke (Vukovič, Završnik,
2011, str. 133).
Proces priprave na pogajanja lahko razumemo v ožjem in širšem smislu. Pri ožjem
gre predvsem za določitev ciljev, predvidenih ovir za doseganje teh ciljev ter kako te
ovire premagati. Širši smisel vključuje priprave, ki smo jih omenili v ožjem smislu,
med drugim je treba opredeliti tudi strategije in zbirati informacije, sprejeti odločitev o
tem, ali bo pogajalec sam ali bo vključena v pogajanja cela skupina, opredeliti čas
pogajanj, lokacijo, pristojnosti pogajalcev ter sprejeti odločitev, ali bodo pogajanja
tajna ali javna (Kavčič, 1996, str. 39).
Cilji pogajanj
Ciljev pogajanj je ponavadi več. Biti morajo točno določeni in so ključni. Njihovo
določanje je ponavadi tudi prvi korak pri načrtovanju pogajanj (Heller in Hindle, 2001,
str. 568).
Med cilje pogajanj ni zaželeno vključevati tistih zadev, ki niso nujne. Jasno
postavljeni cilji so merilo za presojanje uspešnosti pogajanj po koncu pogajanj.
Smotrno je že prej opredeliti, kateri cilji so bolj pomembni od drugih. Tistim, ki so
pomembnejši, se posveti več pozornosti. Pogajalci pri pomembnejših ciljih manj
popuščajo kot pri tistih, ki niso tako zelo pomembni. Opredelitev pogajalskega
intervala je po navadi del določanja ciljev. Ti intervali imajo tri vrednosti: najbolj
ugodno, maksimalno, idealno; realno, normalno, sprejemljivo, zaželeno; minimalno,
spodnji prag, pod katerim se več ne pogajamo (Kavčič, 1992, str. 69).
Postavljanje ciljev je pomembno tudi zato, ker z njimi dejansko določamo vsebino
pogajanj (Vukovič in Završnik, 2011, str. 139).
Pogoji dobro postavljenih ciljev so med drugim tudi: spodbuda za pogajalce,
merljivost, primernost, razumljivost, prispevek k uspešnosti podjetja (Možina, Tavčar,
Zupan in Kneževič, 2004, str. 286).
Izbiranje strategije
Naslednja faza pripravljanja na pogajanja je izbira strategije. To pomeni, da se
moramo odločiti, katero strategijo za dosego ciljev bomo uporabili. Treba se je
odločiti, na kakšen način bomo dosegli cilje, ki smo si jih predhodno zastavili (Kavčič,
1996, str. 54).
Poznamo tri glavne sestavine strategij: načini za doseganje ciljev (usmeritve, taktike,
manevri); urejenost za doseganje ciljev (razdelitev dela in vlog, pristojnosti,
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odgovornosti, potekanje, vodenje in upravljanje); resursi za dosego ciljev (Možina,
Tavčar in Kneževič, 1998, str. 325).
Pogajalske strategije lahko delimo tudi na združevalne in razdruževalne (Kavčič,
2004, str. 240).
Treven (2001, str. 224–225) loči med tekmovalno, sodelovalno in podrejeno
strategijo. Tekmovalna strategija je ponavadi usmerjena v škodo nasprotne strani z
uporabo grožnje ali zastraševanja. Ponavadi pri tej strategiji ni zaupanja v
nasprotnike, zato se interesi pogajalske skupine skrijejo. Pri sodelovalni strategiji je
pomembno, da temelji na zaupanju, odkritosti. Obe strani sta pošteni druga do druge
in si vzajemno izmenjujeta informacije. Tretja strategija, t. i. podrejena strategija, je,
ko se ena stran preveč podreja drugi pogajalski strani, da bi se čimbolj izognila
konfliktu. Ena pogajalska stran preveč posveča pozornost uresničitvi potreb druge
strani, premalo pa se posveča sebi.
Pogajalska strategija mora biti enostavna in prilagodljiva (Heller in Hindle, 2001, str.
576). Vsaka pogajalska stran potrebuje različne karakteristike oz. različne karakterne
osebnosti, in sicer vodjo, dobričino, zoprneža, človeka trde roke, povezovalca. Vlog
je lahko še več, odvisne so od samih pogajanj. Te vloge lahko združuje ena oseba,
lahko pa je teh oseb več (Heller in Hindle, 2001, str. 577). Pred izbiro strategije si je
treba odgovoriti tudi na nekaj pomembnih vprašanj, in sicer koliko ljudi potrebujemo
pri pogajanju, koliko časa potrebujemo za pripravo, ali morajo vsi vpleteni sodelovati
pri pogajanju ipd. (Heller in Hindle, 2001, str. 576).
Zbiranje potrebnih podatkov oz. informacij
Lahko rečemo, da je tisti, ki je bolje informiran pri pogajanjih, uspešnejši oz. ima
prednost pred tistim, ki je manj informiran (Kavčič, 1996, str. 65). Tavčar (2013, str.
51–53) pravi, da je treba najprej poznati sebe in svoje prednosti ter slabosti. Pri
večjih pogajanjih je pomemben tudi naš politični položaj. Informacije v pogajanjih
pomenijo moč (Kavčič, 1996, str. 65–66).
Kavčič (1992, str. 78) loči dve vrsti informacij glede na različno vsebino, ki jo je treba
pred pogajanji zbirati, in sicer informacije o predmetu pogajanj in informacije o
nasprotni stranki. Informacije o predmetu pogajanj se nanašajo na pomembna
dejstva. Treba je vedeti, kakšen je gospodarski položaj nasprotne strani, kakšen je
trend razvoja podjetja in druge pomembne informacije o podjetju. Pomembno je tudi
pridobiti informacijo o drugih alternativnih rešitvah, s katerimi bi se še mogoče
zadovoljili. Na drugi strani nam informacije o nasprotni stranki omogočajo načrtovanje
učinkovitega ravnanja z nasprotno stranjo. Te informacije so predvsem, kakšna je
kadrovska struktura podjetja, koliko pogajalcev pride na podobna pogajanja, kakšen
sloves imajo pri pogajanjih ipd.
Podatke lahko dobimo iz uradnih evidenc, objavljenih na spletnih straneh, uradnih
poročil, člankov v revijah, časopisov ipd. Najboljše so informacije, ki jih dobimo iz
dejanskega okolja in obnašanja nasprotne stranke. Informacije so manj zavestne in
so objektivnejše kot tiste, ki jih nasprotna stranka zavedno posreduje drugi (Kavčič,
1996, str. 67–68).
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Število udeležencev na pogajanjih
Izbiranje števila udeležencev na pogajanjih je izredno pomembna stopnja priprave na
pogajanja. Vse strani si želijo izbrati najprimernejše pogajalce za zastopanje svojih
stališč (Možina, Tavčar, Kneževič, 1998, str. 326). Vsi pogajalci morajo poznati
področje pogajanja (Možina, Tavčar, Zupan, Kneževič, 2004, str. 296). Vprašanje je
tudi, ali se bo pogajal posameznik ali skupina. Obe strani v pogajanjih se ponavadi
vnaprej odločita za enako rešitev (Kavčič, 1992, str. 82). Obe izbiri, tako pogajanje s
posameznikom in pogajanje v skupini, imata prednosti in slabosti. Ko se pogaja
posameznik, je t. i. pogajalska skupina homogena, ni šibkega člena, točno se ve, kdo
nosi odgovornost za rezultat pogajanj. Ko se pogaja posameznik, ne pride do
prepirov znotraj skupine, tako da ni razlik, ki bi slabile položaj v skupini. Posameznik
se odloči hitro, neposredno. Pri pogajanju s skupino pa usklajevanje zahteva več
časa za odločanje. Seveda je mogoče govoriti tudi o prednostih pogajanja s skupino.
Pri pogajanju s skupino je mogoča uporaba več specializiranih znanj (vpletenih je
lahko več ljudi z različnih področij). Skupina se lahko med samimi pogajanji posvetuje
in spremlja več različnih vidikov pogajanj, torej je več pogledov na eno situacijo, kar
pripomore k pridobivanju bolj poglobljenih informacij. Pogajanja v skupini lahko
naredijo večjo težo pri pogajanjih, predvsem z vidika znanja. Pri skupini se lahko
nemudoma zamenja vodja pogajanj, predvsem glede na potrebe in zamenjavo
taktike pogajanj (Kavčič, 1992, str. 83).
Časovna dimenzija pogajanj
Izredno pomembno je, da določimo, koliko časa smo pripravljeni nameniti posamezni
vsebini pri pogajanjih. Pogajanja so velikokrat časovno zelo dolga in se rada
zavlečejo, ampak določanje časovne dimenzije posameznih enot pomaga pri
pospešitvi samih pogajanj (Kavčič, 2004, str. 249). Časovna stika lahko pomeni tudi
šibkost za tistega, ki se mu mudi, saj lahko nasprotna stranka to izkoristi v svojo
korist (Kavčič, 1992, str. 86–88).
Krajevna dimenzija pogajanj
Tudi te vrste priprave na pogajanja ne smemo zanemariti. Lokacija pogajanj je
izredno pomembna. Možne so tri izbire lokacije pogajanj, in sicer domač teren, tuj
teren in nevtralna lokacija. Vse tri možnosti imajo svoje prednosti in slabosti. Ko se
pogajamo v domačem okolju, imamo na dosegu roke vse informacije, ki jih
potrebujemo v teku pogajanj. Pogajanje pri nasprotnikih nam da predvsem vpogled v
njihovo notranje urejeno podjetje, pri čimer ne gre zanemariti informacij, ki jih lahko
na tak način pridobimo od njih. Nevtralen teren pa ne predstavlja prednosti za
nobeno stran in je za obe strani to novo okolje. Dejansko se lahko takrat posvetimo
izključno pogajanjem (Kavčič, 1992, str. 88–90).
2.2.2 Izvedba pogajanj
Začetek pogajanj
Završnik (2007, str. 31) pravi, da je začetek pogajanj pomemben z vidika ustvarjanja
prvega vtisa pri nasprotnem pogajalcu. Prvi vtis je mogoče ustvariti le enkrat in pri
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tem ni popravnega izpita. Za glavne sestavine začetka pogajanj Završnik opredeljuje
medsebojno poznavanje strani, določitev dnevnega reda in predstavitev začetnih
stališč obeh strani.
Spoznavanje je na začetku preizkus, ali so izpolnjeni pogoji, ki so si jih stranke
zadale kot glavni pogoj za začetek pogajanj. Začetno stanje vključuje tudi iskanje
dodatnih informacij. Vse strani pogajanj poskušajo na začetku ugotoviti tudi, kakšne
so meje nasprotne strani in koliko so pripravljene popuščati (Možina, Tavčar,
Kneževič, 1998, str. 330).
Določitev dnevnega reda je kot neko izhodišče, kako bodo pogajanja potekala.
Pomaga nam, da se osredotočimo na cilje. Vsi sodelujoči morajo predhodno dobiti
osnutek dnevnega reda (Heller in Hindle, 2001, str. 580). Določanje zaporedja tem je
prav tako ena izmed priprav na pogajanja. Na začetku lahko postavimo težje teme in
z lažjimi potem hitreje opravimo. Nasprotno lahko začnemo z bolj preprostimi, ki
prispevajo k začetnemu boljšemu vzdušju in spoznavanju pogajalcev, na koncu pa
se učinkovito obravnavajo težje in bolj zahtevne teme (Možina, Tavčar, Zupan in
Kneževič, 2004, str. 299).
Na začetku pogajanj nasprotni strani predstavita svoje poglede na vsebino pogajanj
in predstavita svoja stališča, ki lahko pomenijo zahteve ene strani. Pri izražanju svojih
pogledov in stališč je treba imeti dobre argumente, ki morajo vsebovati tudi nekaj, kar
je sprejemljivo za nasprotno stran (Završnik, 2007, str. 31).
Proces iskanja sporazuma
Proces iskanja sporazuma je stopnja med začetno predstavitvijo mnenj in doseženim
sporazumom. Ta stopnja je lahko zelo dolga ali pa kratka. V tem procesu se izkaže,
ali so bile priprave na pogajanja dovolj uspešne, pokažeta se znanje pogajalcev in
uspešnost (Kavčič, 1996, str. 91). V tej fazi želijo pogajalci tudi testirati svoje
ugotovitve in želijo izvedeti, kaj nasprotna stran pravzaprav želi (Završnik, 2007, str.
32). Iskanje sporazuma je mogoče razdeliti na vsebinsko in metodološko (Kavčič,
1992, str. 91 in 105). Različni avtorji ga sicer različno pojmujejo. Pri vsebinskem gre
za dokazovanje, oblikovanje predlogov različnih stopenj, posredovanje predlogov,
presojanje predlogov nasprotne strani, povezovanje posameznih predlogov v pakete
in oblikovanje sporazuma. Metodološko pa gre za prepričevanje, popuščanje, dajanje
koncesij, spraševanje, uporabo taktik (Završnik, 2007, str. 32).
Sklenitev sporazuma in zaključek pogajanj
Sporazum je končni cilj, za katerega smo se pogajali. Završnik (2007, str. 33–34)
navaja lastnosti sporazuma, in sicer: vsebina sporazuma, za koga sporazum velja,
kdaj in pod katerimi pogoji začne veljati sporazum, naloge, ki jih mora določena
oseba narediti za uresničitev sporazuma, posledice v primeru, da se nekdo ne bo
držal sporazuma, določilo, ki navaja organe, ki bodo pristojni za reševanje morebitnih
sporov. Ko se pogajalski strani dogovorita o vseh teh podrobnostih, sledi podpis
sporazuma, ki ga opravijo sami ali njihovi nadrejeni (odvisno od pristojnosti). Pred
podpisom se morajo dogovoriti še, ali bodo sklenili sporazum o celotni vsebini
pogajanj ali za posamezne dele (Završnik, 2007, str. 34).
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Pisanje pogodbe in jezik, ki je uporabljen v pogodbi, sta dejansko lahko uporabljena
kot samostojni pogajalski proces, saj se lahko določene zadeve razlikujejo med
obema strankama. Faza, kjer se dogovarjata o jeziku pogodbe, lahko vodi k
ponovnim pogajanjem, v primeru, da nastanejo negativne povratne informacije. Po
pogajanjih je treba pripraviti povzetek dogovora, da se izognemo izostankom v
pogajanju. To zelo pripomore k razumevanju pogodbe, še posebej takrat, ko obstaja
možnost, da bo posamezna stranka razumela določeno zadevo drugače kot druga.
To seveda ne velja le za pisanje in podpis pogodbe, ampak tudi za izvajanje (Ghauri,
Usunier, 2003, str. 35). Včasih se lahko težava pojavi pri izvajanju pogodbe, kar
lahko pripišemo temu, da se je strankam mudilo k podpisu pogodbe in niso bile dovolj
pozorne na podrobnosti. Da bi se temu izognili, je najbolje na koncu vsake rešitve
ponovno vprašati, ali zadevo prav razumemo (Ghauri, Usunier, 2003, str. 36).
Idealno je končati pogajanja, ko obe strani dosežeta največ od pogajanj. Če menimo,
da smo dosegli, kar smo želeli, predlagamo konec pogajanj. To je seveda odvisno od
druge strani, ali se tudi ta odloči za to, da se pogajanja zaključijo.
Zaključevanje pogajanj ima več tehnik, kot jih navaja Kavčič (2002, str. 367–368), in
sicer pravi, da je najpogostejša oblika zaključevanja pogajanj tehnika končne, zadnje
ponudbe. Tu je pomembno, da ocenimo, ali je nasprotna stranka pripravljena na
zaključek in sklenitev sporazuma, ampak še vedno obstaja nekaj majhnih razlik, zato
smo pripravljeni na manjše popuščanje. Druga tehnika zaključevanja se imenuje
povzetek za zaključevanje, ki temelji na predlaganju zaključka pogajanj s povzetkom
vsega, s poudarjanjem doseženega dogovora. Tretja tehnika zaključevanja se
imenuje tehnika prekinitev za razmislek, pri kateri imamo čas za oblikovanje naše
zadnje ponudbe in da damo nasprotni strani dodaten čas za premislek o njej. Pri tej
tehniki tvegamo, da se nasprotna stran v času premora premisli in se ne vrne na
pogajanja.
Pogajanja je idealno zaključiti takrat, ko sta obe stranki pogajanj dosegli cilje, ki sta si
jih naložili na začetku (Možina, Tavčar in Kneževič, 1998, str. 340).
2.2.3 Popogajalska stopnja
Ko je dosežen in zapisan sporazum, pridemo do zadnje stopnje, t. i. popogajalske
stopnje. Sporazum je treba izvesti. Pogajalci morajo na tej stopnji zagotoviti zaupanje
ljudi v svoji organizaciji, da do sporazuma pride in da se pripravi uradna pogodba, ki
je v skladu s predhodno podpisanim sporazumom. Ob koncu pogajanj je treba
narediti tudi evalvacijo pogajanj, kjer pogajalska skupina obnovi, kaj je bilo v procesu
doseženega, katere taktike so bile uporabljene, kakšni so negativni vtisi in kakšni so
prispevki posameznikov v skupini (Kavčič, 1996, str. 126).
Če na koncu pogajalskega procesa ovrednotimo delo, se iz tega lahko veliko
naučimo. V veliko pomoč nam je vprašalnik, ki vsebuje vprašanja o celotnem procesu
(Završnik, 2007, str. 34).
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2.3

Osebnostne lastnosti pogajalcev

Završnik (2007, str. 47) pravi, da morajo pogajalci poznati pravila. Vsaka pogajanja
pa so poglavje zase in drugačna od prejšnjih, poznavanje pravil ni vedno dovolj.
Pogajalci se morajo zateči k obravnavanju vpliva osebnosti oz. osebnih značilnosti na
sam potek in rezultat pogajanj. Osebnostne lastnosti pogajalcev lahko razdelimo na
dva pola, in sicer na koristne in škodljive lastnosti.
Završnik (2007, str. 48) po Le Poole (1995) navaja te koristne lastnosti pogajalcev:
vztrajnost, potrpežljivost, prepričljivost, neobčutljivost za stres, sposobnost
poslušanja, inventivnost (sposobnost prilagajanja novim situacijam), fleksibilnost
(hitro spreminjanje pristopov, strategij in taktik), sprejemanje odgovornosti, visoki cilji
(stremljenje k čim višjim ciljem, ne sme biti prehitro zadovoljen z doseženim),
vljudnost, realnost glede lastnih zmogljivosti.
Kot negativne lastnosti Završnik (2007, str. 49) po Kavčiču (1996) navaja te:
nepripravljenost, neobvladovanje čustev, prepirljivost, rigidnost (oseba, ki ni
fleksibilna, kar pomeni, da živi samo po principu, kaj je prav in kaj narobe), naivnost
(pogajalec, ki vse verjame nasprotni strani), precenjevanje (priprave na pogajanja so
lahko predolge in s tem tudi predrage, lahko imamo premočno ekipo, ki na koncu ne
doseže tistega, kar si je želela).
Spisek koristnih in škodljivih osebnostnih lastnosti pogajalcev bi lahko bil še mnogo
daljši. Završnik (2007, str. 49) na koncu poglavja še pravi, da je treba najprej spoznati
sebe, svoje prednosti in slabosti, kajti na tak način lahko lažje odkrivamo te lastnosti
pri nasprotni strani.

2.4

Napake pogajalcev

Pogajalci med pogajanji delajo tudi številne napake. Kavčič (1992, str. 181–185)
navaja najpogostejše napake, ki jih pogajalci naredijo med pogajanji:
Prehitro popuščanje lahko da nasprotni stranki vtis šibkosti in ranljivosti ali pa to
razumejo kot zvijačno dejanje in postanejo previdni oz. sumničavi. Izredno čudno
nasprotni stranki postane, če je že na začetku ponudba sprejeta z očitnim
navdušenjem.
Po drugi strani pa nepripravljenost na popuščanje daje vtis premoči nad nasprotno
stranjo. To je predvsem izrazito pri individualnih pogajalcih.
Pogajalci velikokrat podcenjujejo sami sebe in svoje pogajalske pozicije. To je z
vidika pogajanj napaka, saj tako ne izkoristimo vseh možnosti oz. potencialov, ki jih
imamo.
Z mojega vidika je največja napaka ta, da so pogajalci slabo pripravljeni na
pogajanja. V primeru slabe pripravljenosti pogajalci na pogajanja sploh ne bi smeli
priti, saj si s tem lahko naredijo več škode kot koristi in tako ogrozijo možnost
sodelovanja kdaj v prihodnosti.
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Slaba priprava na pogajanjih lahko privede tudi do tega, da zaradi premalo konkretne
vsebine pogajanj nastanejo pogajanja debatni klub, kar vodi do tega, da se govori
o temah, ki niso predmet pogajanj.
Pri pogajanjih se velikokrat pogajalci osredotočajo na vedenje nasprotne strani in se
manj posvetijo problemu. Tako je lahko usmeritev pozornosti na ljudi tudi ena
izmed napak, saj s tem odvrnemo pozornost od ključnega razloga za pogajanja.
Pogajalci pogosto dajejo prednost kratkoročnim rezultatom pred dolgoročnimi.
Kratkoročni rezultati so hitreje vidni, zato jih pogajalci radi uporabijo. To včasih
predstavlja napako, saj bi lahko z dolgoročnim sodelovanjem dosegli več oz. bili
uspešnejši.
Treba je imeti tudi jasen cilj oz. mejo, pod katero se pogajalci ne bodo spustili. Torej
lahko vztrajanje pri doseganju sporazuma za vsako ceno privede do sklenitve
slabega sporazuma, ki ne zagotovi uspešnega sodelovanja.
Na začetku pogajanj je treba preveriti tudi pooblastila pogajalcev na nasprotni
strani. V primeru, da tega ne preverimo, lahko pride do težave v nadaljevanju
pogajanj oz. pri koncu, če mislimo, da bomo sklenili sporazum, pogajalci na nasprotni
strani pa nimajo teh pooblastil.

2.5

Taktike pogajanj

2.5.1 Taktika statističnih podatkov
Završnik (2007, str. 43) pravi, da pogajalci pri tej tehniki uporabljajo informacije, da bi
vplivali na nasprotno pogajalsko stran. S to taktiko nasprotno stranko dobesedno
zasujemo z veliko količino podatkov, ki jih v tistem trenutku težko preveri. Najboljše
ukrepanje pri uporabi te taktike je preveritev podatkov. Seveda lahko s tem
podaljšamo pogajanja, saj nam dodatno preverjanje vzame kar nekaj časa, prav tako
pa lahko poslabšamo vzdušje, saj s tem pokažemo nasprotni stranki, da ji ne
zaupamo.
2.5.2 Napadalnost
Taktiko napadalnosti lahko drugače označimo kot agresivno taktiko, ki s
povzdignjenim glasom in z vsemi silami pritisne na nasprotno pogajalsko stran. Pri tej
taktiki nasprotni strani postavimo visoke zahteve, uporabimo napadalno držo in z
napadalnimi gibi pokažemo, da mislimo resno. Ta taktika požene uspeh le, če
pogajalec popolnoma in suvereno obvladuje svoj položaj. V primeru, da se nasprotna
stran ne odziva tako, kot bi to želela pogajalska stran, se lahko pogajanja hitro
zaključijo in s tem se tudi zmanjša možnost ponovnega pogajanja z isto stranko
(Kavčič 1996, str. 171). Ne tako dokončen rezultat uporabe te taktike pa je lahko ta,
da nasprotna pogajalska stran ni iskrena, hiti čez pogajanja oz. se izogiba določenim
temam. Pametno je, da za pogajalca, ki uporabi takšno taktiko, izberemo nekoga, ki
ni stalno prisoten na pogajanjih, ampak se prikaže le takrat, da izvede takšen napad,
potem pa se iz pogajanj odstrani (Završnik 2007, str. 41).
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2.5.3 Dobri in grdi fantje
Pri tej taktiki nastopata dva lika, in sicer dva, ki imata nasprotujoči si vlogi. Eden je trd
in postavlja ekstremne zahteve (deluje s pozicije moči), drugi pa je bolj umirjen,
občasno sodeluje v razpravi in miri strasti (Tavčar 2007, str. 210). Poanta te taktike
je, da želi »grdi fant« s svojim napadalnim obnašanjem znižati zahteve nasprotne
stranke in povečati pripravljenost na popuščanje (Kavčič 1996, str. 172).
Završnik (2007, str. 41) priporoča, da se v primeru uporabe takšne taktike odzovemo
tako, da med pogajanji naredimo krajši premor in v tem času presodimo, kaj nam želi
nasprotna stranka povedati. Namreč nasprotna stran nam kaže dva obraza in težko
se osredotočimo samo na vsebino pogajanj. Po koncu premora naših stališč ne
spreminjamo in povsem mogoče je trditi, da si bo nasprotna stranka premislila.
2.5.4 Taktika pokvarjene plošče
Ta taktika je precej nadležna in moteča, saj se nasprotna stran venomer vrača na
tematiko, ki je bila že obdelana in zaključena. Ta taktika je po navadi orožje za
pridobivanje dodatnega časa, in sicer za druge teme, ki so za pogajalca
pomembnejše (Kavčič 1996, str. 43).
2.5.5 Vzemi ali pusti
Že iz imena taktike je razvidno, da ima nasprotna stran na izbiro dve možnosti, in
sicer ali sprejme ponujeno ali pa naj se umakne. Ponavadi uporabljajo to taktiko
močnejši pogajalci, ki med drugim postavljajo tudi pogoje pri pogajanjih. Vsekakor je
treba biti z uporabo te taktike pazljiv, da se nasprotna stranka prehitro ne umakne iz
pogajanj, saj s tem ne dosežemo ničesar (Kavčič 1992, str. 170).
Nasprotna stran lahko ubere dobro nasprotno taktiko, in sicer da presliši njihovo
ponudbo oz. možnost izbire (Završnik 2007, str. 42). Taktike naj ne bi uporabljali na
začetku pogajanj in pri uporabi moramo biti prepričani, da bomo z ultimatom dosegli
cilje, ki si jih želimo (Ilich 1998, str. 416).
2.5.6 Postavljanje ekstremnih zahtev
Pri uporabi te taktike že na začetku pogajanj postavimo ekstremne zahteve, s
katerimi imamo namen znižati pričakovanja nasprotne strani, jo omehčati, da bo
popustila v nadaljnjih pogajanjih (Kavčič 1996, str. 170). Završnik (2007, str. 41)
navaja, da je uporaba takšne taktike izredno zahtevna, saj se lahko zgodi, da
nasprotna stran odstopi od pogajanj in jih prekine. V bran uporabi takšne taktike
Kavčič (1992, str. 164–165) navaja, da ne smemo uporabiti enakih sredstev, ker bi to
vodilo v konflikte. Poudariti moramo naš interes, da bi bila pogajanja uspešna, ter da
je potrebno spoštovanje obeh strani in s tem iskanje neke racionalne rešitve, ki bi bila
ugodna za obe strani.
2.5.7 Taktike podpore strokovnjakov
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Na pogajanja se vse bolj vključujejo tudi strokovnjaki z različnih področij. To je
predvsem zato, da bi s svojimi mnenji podpirali stališča naše pogajalske strani ali pa
izpodbijali trditve nasprotne strani. Strokovnjaki navadno zmanjšujejo vrednost naših
argumentov in dajejo vtis, da so njihova mnenja tehtnejša. Tej taktiki se lahko
upremo tako, da si mnenja strokovnjakov zapišemo in se o tej tematiki posvetujemo s
svojimi strokovnjaki, če na tem področju sami nismo dovolj kompetentni. Povsem
normalno pa je, če na pogajanja tudi mi pripeljemo strokovnjake z enakega področja,
ki se spustijo v dialog s strokovnjaki nasprotne strani (Završnik 2007, str. 43).
2.5.8 Oprostite, to je pomota
Ta taktika je malce zavajajoča, in sicer tisti, ki pripravlja čistopis oz. končno različico
sporazuma, vanj vnese še določene zadeve, za katere se stranki pri pogajanjih nista
sporazumeli. V primeru, da nasprotna stran to opazi, se sklicujejo na to, da je prišlo
do pomote. Tej taktiki se lahko upremo tako, da celotno besedilo konkretno in
natančno preberemo in se na tak način izognemo morebitnim nesporazumom v
prihodnosti (Kavčič 1996, str. 182).
2.5.9 Princip čebule
Pri uporabi te taktike je bistveno to, da ločimo posamezne dele pogajanj od celote in
skušamo doseči čim boljši rezultat pri posamezni stvari. Prednosti, ki jih vidimo pri tej
taktiki, so, da nasprotna pogajalska stranka po vsej verjetnosti ne bo prekinila
pogajanj zaradi malenkosti pri posameznih točkah. Mi pa si prav z malenkostmi lahko
naberemo veliko prednosti, npr. popusta oz. ugodnosti. Z nasprotne strani obstaja
nevarnost, da se ujamejo v zanko, saj se lahko zgodi, da popuščajo tudi pri drugih
stvareh, ne samo pri eni (Završnik 2007, str. 42).
2.5.10 Omejene pristojnosti
Ta taktika temelji na prenašanju odgovornosti na druge. Na tak način skušamo prisiliti
nasprotno pogajalsko stran v že ponujene pogoje, ki so bolj ugodni za nas kot za
njih. Najpogosteje jo uporabljajo tisti, ki imajo moč in avtoriteto ter lahko sami
odločajo o pogojih, pod katerimi bodo sklenili sporazum. Tisti, ki te moči nimajo, bodo
to skrivali in se delali pomembnejše. Ena izmed možnosti takšne taktike je tudi ta, da
nižje pogajalce pošljemo na pogajanja, in sicer z namenom, da od nasprotne strani
izvejo čim več potrebnih informacij (Kavčič 1996, str. 175).
2.5.11 Taktika molka
Vprašanje, ki naj bi peljalo k rešitvi določenega problema, nosi polovično težo. Druga
polovica se skriva v tišini nasprotne strani. Pri tem druga stran premišljuje o
vprašanju in tehta odgovor. Največja napaka je, da nasprotno stranko prikrajšamo za
ta čas. Molk in nelagodje, ki ga tišina povzroča, bosta tako opravila svoje (Završnik
2007, str. 42).
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Brezigar (2001, str. 48) pravi, da je treba v času, ko nasprotna stranka molči, vzeti
položaj v svoje roke, in sicer ji pokazati, da nas tišina ne more iztiriti. Eden izmed
uspešnih načinov je lahko, da sogovorniku prijazno ponudimo samoto, v tem času, ko
oni tehtajo našo ponudbo, pa se mi odmaknemo ven, npr. na kavo oz. kosilo.
2.5.12 Taktika »samo še to«
Taktiko ponavadi uporabimo na koncu, tik preden se zaključijo dolgotrajna pogajanja.
Poznamo več oblik te taktike. Ena je takšna, da želi ena stranka doseči še nekaj
malenkosti zase, kljub temu da so se dogovorili že o vsem pomembnem. Ponavadi
pričakujemo, da bomo z uporabo te taktike uspeli, da bo nasprotna stran pristala na
naše dodatne zahteve in da pri tem ne bo ovirala celotnega sporazuma. To taktiko
navadno uporabljajo tekmovalni pogajalci, ki jim ta dodatna malenkost pomeni
dodatno zmago pri pogajanjih (Tavčar 2007, str. 216). Druga oblika taktike je, da v
osnutku sporazuma prečrtamo malenkost, ki pomeni za nas bolj ugoden končni
sporazum. Nasprotni stranki tako pošljemo v podpis spremenjen sporazum. Lahko se
zgodi, da stranka te spremembe ne opazi ali pa jo bo opazila, pa ne bo želela tvegati
padca celotnega sporazuma (Završnik, 2007, str. 42).
Kavčič (1996, str. 178) opredeljuje še posebno obliko taktike, in sicer »izvršeno
dejstvo« oz. s tujko »fait accimpli«. Ta oblika taktike se uporablja na začetku
pogajanj, in sicer temelji na tem, da naj najprej nekaj naredijo, potem pa se pogajajo.
S to taktiko nasprotni strani pokažemo, da smo resen pogajalec in si s tem tudi
ustvarimo določeno avtoriteto oz. moč. To seveda storimo z dejanji, ne samo z
besedami.
2.5.13 Igra čustev
Taktika temelji na igri z uporabo čustev. Obe pogajalski strani včasih reagirata tako,
da bi v drugi strani prebudili občutek krivde ter jo poskušali omehčati. Drugače pa je,
če na eni strani pride do izbruha jeze. Najbolje je počakati in se delati, da se nič ni
zgodilo, ter se pogajati naprej. Najbolje se upremo takšni taktiki tako, da ne
nasedamo igri čustev, si nadenemo »poker face« (obraz brez prikazovanja čustev).
Zanimiva je tudi taktika pretirane prijaznosti, ki jo prepoznamo po tem, ko nam
nasprotna stran želi v vsem ustreči (Završnik, 2007, str. 41).
2.5.14 Druge taktike
Poznamo še mnoge druge taktike, ki jih v magistrski nalogi nismo omenili. Med te
spada tudi taktika brez podrobnosti, danska dražba, »Da« pod pogojem, taktika rezin
in še mnoge druge.

2.6

Strategije pogajanj

Najprej se osredotočimo na vprašanje, kaj je strategija. Beseda 'strategija' je
sestavljena iz dveh grških besed, in sicer 'stratos', ki pomeni vojska, in 'agein', ki
pomeni voditi. Pogajalska strategija je tako vzorec oz. način, na podlagi česar se
16

odločimo za določena dejanja in odzive nanje, ki naj bi bili uporabljeni med pogajanji.
Prav tako morajo biti strategije pomoč pri določanju ciljev pogajanj, med drugim tudi
določen smerni kazalec, v katero smer si želimo iti v prihodnosti. Strategija in taktike
morajo biti usklajene, kar privede do uspešnosti pogajanj. Pomembno je tudi to, da
preverimo strategije nasprotne pogajalske strani in jih uskladimo s svojimi. Pred
pogajanji je treba načrtovati več strategij in taktik ter upoštevati tudi (med)kulturne
razlike (Šimac 2002).
Trevnova (2001, str. 220–225) navaja, da pogajalci največkrat uporabljajo na
pogajanjih tri strategije, in sicer tekmovalno, sodelovalno in podrejeno. Tekmovalna
strategija je bolj usmerjena na uresničitev ciljev na škodo druge pogajalske strani.
Sodelovalna strategija, kot je že iz imena razvidno, stremi k sodelovanju, usmerjena
je k doseganju skupnih ciljev. Ta strategija temelji na zaupanju, odkritem pogajanju in
skupnem preučevanju možnih alternativ za dosego sporazuma. Podrejena strategija
pa je, v nasprotju s tekmovalno, usmerjena k izogibanju konfliktnim situacijam.
Pogajalec je preveč usmerjen v potrebe nasprotne strani, pri tem pa lahko zanemarja
lastne potrebe samo zato, da bi ugodil nasprotni strani.
Ločimo klasična in načelna pogajanja. Po vsebini in presojanju dolgoročnih izidov so
ožja klasična pogajanja. Za dosego ciljev uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva.
Možno jih je uporabljati na nepopustljiv in popustljiv način. Širša in globlja pa so
načelna pogajanja. Ta bolj upoštevajo druge nasprotne udeležence pri pogajanjih
(Možina, Tavčar, Kneževič 2004, str. 314–317).
Avtorji (Možina, Tavčar, Kneževič 2004, str. 287–291) navajajo razlike med
popustljivim in nepopustljivim slogom:
Popustljiv slog: udeleženci so prijatelji, cilj je sporazum, negovanje odnosov s
popuščanjem, zaupanje udeležencem, ponujanje predlogov, vztrajanje pri
sporazumu, poskušati se izogniti nasprotju interesov in popuščanje ob pritiskih.
Nepopustljiv slog: udeleženci so nasprotniki, cilj je izključno zmaga, zahteva
popuščanje za dobre odnose, nezaupljivost do udeležencev, ponavljanje groženj,
vztrajanje pri svojih stališčih, prizadevanje merjenja moči ob enakih interesih,
izvajanje pritiskov.
V članku Barbare Buell (2007) je navedenih sedem pasti, ki naj bi se jim izognili pri
načrtovanju strategije ne glede na to, ali se pogajamo za podjetje ali za našo pozicijo
v njem. Med najbolj pogoste pasti avtorica uvršča: slabo načrtovanje; razmišljanje o
že vnaprej znanem rezultatu; neuspešno opazovanje nasprotne strani; predpostavka,
da so medkulturna pogajanja enaka kot lokalna pogajanja; prehitro sprejeta ponudba;
hvaljenje po zmagi.
V nadaljevanju se bomo lotili najpogostejših strategij pogajanj, ki jih bomo ločili v
posebna podpoglavja.
2.6.1 Mehka in trda strategija pogajanj
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Veliko pogajalcev misli, da obstajata samo ti dve strategiji pogajanj, kar jih velikokrat
privede do problemov. Za mehak način je značilno pogajalčevo izogibanje
morebitnim sporom, kar pomeni, da je pogajalec pripravljen popuščati za dosego
dogovora. Trd pogajalec pa je v primerjavi z mehkim zelo tekmovalen, želi na vsak
način doseči zmago oz. svoj cilj, zato izkoristi vsako možnost za dokazovanje svoje
moči. Trd pogajalec po navadi škodi odnosu z nasprotno stranjo, mehak pogajalec
pa se pogosto počuti izkoriščenega.
Tretji način pogajanj je t. i. vmesni način med trdim in mehkim stilom pogajanj. S tem
stilom skušamo doseči koristi za obe pogajalski strani. Metoda je trda do vsebine
pogajanj in mehka do ljudi (odnosov z ljudmi) (Fisher, Ury 1998, str. 14).
2.6.2 Prebojna strategija
Prebojna strategija pomeni nasprotje vsiljevanja svojega položaja. Omogoča nam, da
se prebijemo skozi pet ovir in stremi k cilju vzajemno sprejemljivega dogovora.
Vzajemnega soglasja ne moremo doseči po neposredni poti, če vladajo agresija,
togost, močna čustva in skrajni odzivi.
Pogajalci morajo odstraniti vse ovire, ki so med nasprotnima stranema in vzajemnim
dogovorom. Velikega pomena je prav zaporedje petih korakov.
1. korak – sprememba našega odziva, kar pomeni odstranitev prve ovire.
Osredotočeni moramo biti na želeni cilj in si povrniti duševno ravnovesje.
2. korak – moramo se brzdati in se ne pustiti skušnjavi ter se spustiti v prepir.
Negativna čustva nasprotne strani moramo preobrniti. Ustvariti je treba
prijetno ozračje za reševanje problemov.
3. korak – če nas nasprotna stran sili k vdaji in nas podreja, se je težko lotiti
reševanja problema. Temu koraku rečemo preformuliranje. Namesto da
nasprotno stran zavrnemo, sprejmemo zahteve in jih preoblikujemo.
4. korak – gradnja zlatega mostu. Treba je premostiti luknjo med interesi
posamezne pogajalske strani in pomagati nasprotni strani tako, da bo
namesto izgubljene bitke videti izid kot njihova zmaga.
5. korak – moč uporabimo za izobraževanje. Nasprotna stran še meni, da nas
lahko premaga v igri merjenja moči, zato še ni pripravljena na medsebojno
sodelovanje. Pomembno je, da povečamo pritisk in s tem okrepimo našo
pogajalsko moč. Nasprotni strani tako pokažemo, da lahko zmagajo samo
tako, če z nami sodelujejo (Ury 1998, str. 23–26).
2.6.3 Združevalna in razdruževalna strategija
Kavčič (1992, str. 72) opredeljuje dve različni pogajalski strategiji glede na odnos
med nasprotnima stranema, in sicer združevalna (integrativna) in razdruževalna
(distributivna) pogajanja.
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Razdruževalna (distrubutivna) pogajanja so tista, pri katerih ena stran pridobi koristi
na račun druge in skuša maksimizirati le lastne koristi ter se ne ozira na nasprotno
stran. Nasprotno stran prisilimo do maksimuma v popuščanju oz. do njenega
mejnega minimuma. Drugače rečeno, pri tej strategiji poskušamo nasprotno stran
prisiliti do meje, do katere je pripravljena iti, ne da bi opustila pogajanja. Ta strategija
sloni na načelu, da nasprotni strani nimata skupnih interesov, in je pomembno samo
to, kdo bo več odnesel iz pogajanj. Temelj je princip »daj-dam«. Pogajanja se
zaključijo s kompromisom ali novih rešitvah problema (Kavčič 1996, str. 57–58).
Združevalna (integrativna) pogajanja temeljijo na tem, da obe strani na koncu nekaj
pridobita, in so posledica medsebojnega sodelovanja (Možina, Tavčar, Zupan,
Kneževič 2004, str. 291). Prisotna mora biti velika mera zaupanja med nasprotnima
stranema, da sta obe prepričani, da delujeta na pošten način. Končni rezultat
predstavlja skupni sporazum, ki temelji na povezovanju interesov obeh strani (Kavčič
1996, str 57–58).
Največkrat se obe strategiji prepletata, v praksi se le redko opazi jasna ločnica med
uporabo ene ali druge strategije (Kavčič 1992, str. 72–74).
2.6.4 Strategija partnerstva
Pri strategiji partnerstva gre za posebno obliko strategije »dobim-dobim«, kjer gre za
dolgoročne interese in cilje, ki ustrezajo vsem stranem in jim prinašajo več koristi kot
enkratne kupčije (Kavčič 1996, str. 63). Dolgoročno sodelovanje temelji na skupni
odgovornosti.
Glavne prednosti in slabosti partnerstva:
Med prednosti prištevamo: da dobavitelj pritožbe obravnava bolj razumevajoče;
manjši so stroški razpisov; z izdelki dobavitelja je bolje spoznati delavce; ni
sprememb na področju kakovosti; bolje spoznamo večji del svojih nalog, na podlagi
katerih določamo stroške; dobavitelj vlaga v kapacitete z večjim zaupanjem.
Med slabosti prištevamo: izguba stika s kakovostjo in ceno na trgu; tvegamo boljšo
ponudbo po tem, ko je pogodba že podpisana; držati se je treba pogodbenih
pogojev, četudi se trg spremeni; obveznost do pogodbenika ostane kljub izpadu
dohodka; pogodba ostane v veljavi, kljub temu da dobavitelj ne more dobaviti blaga
(Kavčič 1996, str. 63–64).
2.6.5 Strategije, opredeljene z oznakami teorije iger
Med strategije, opredeljene z oznakami teorije iger, spadajo po Kavčiču (1992, str.
59–77) tri:
– Sodelovalna oz. »dobim-dobim« strategija. Takšna strategija je primerna
za stranke, ki so medsebojno soodvisne. Pri tem gre za doseganje
obojestranskega zadovoljstva.
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– Tekmovalna oz. »dobim-izgubim« strategija. Na pogajanjih zmaga le
ena, ker je ena stran bolj tekmovalna od druge. Pri uporabi te strategije
ena stran pridobi na račun druge. Značilna je uporaba distributivne
strategije. Zadovoljna je le ena stran, in sicer zmagovalna, druga stran
pa je nezadovoljna z izidom pogajanj.
– Nedejavna oz. »izgubim-izgubim« strategija. Obe stranki smatrata
določen dogovor za lasten poraz. Ta strategija je lahko najboljši možen
rezultat, če stranki menita, da je bolje to, kot da do pogajanj sploh ne bi
prišlo.
2.6.6 Strategija z vidika subjektivnosti in čustvenosti
Strategija z vidika subjektivnosti-objektivnosti in čustvenosti-racionalnosti opredeljuje
vidik prisotnih čustev pri pogajanjih. Čustva so prisotna v vseh pogledih našega
življenja, tudi pri pogajanjih. Od njih je odvisno, kako se bodo pogajalci obnašali, ali
bodo imeli čustvene odzive ali bolj racionalne. Vsak udeleženec pogajanj je pri
uporabi čustev in subjektivnosti različen. Pomembno je poudariti, da v primeru
pogajanja v lastnem interesu nosi posledice poganjanj pogajalec sam, pri skupnosti
pa nosijo posledice vsi in pogajalec mora sprejeti odgovornost za rezultate (Kavčič
1996, str. 56–57).
2.6.7 Strategije z vidika uspešnosti pogajanj
Za kriterij uspešnosti strategije so po Kavčiču (1996, str. 55) uporabni trije:
– učinkovitost – univerzalni kriterij; učinkovita strategija omogoča eni strani
doseganje učinkov, ne da bi škodilo nasprotni strani;
– skupna ali splošna koristnost;
– enaka koristnost rešitve za obe pogajalski stranki.
Glede na zadovoljevanje zgornjih kriterijev uspešnosti je možno oblikovati štiri
strategije:
– strategija doseganja sporazuma,
– strategija sklepanja kompromisov,
– strategija prepiranja brez kompromisov,
– strategija proporcionalnih kompromisov.
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3 MEDKULTURNA POGAJANJA
3.1

Posebnosti in značilnosti medkulturnih pogajanj

Mednarodna oz. medkulturna pogajanja so pogajanja, kjer se pogajajo pogajalci iz
različnih kulturnih ozadij in držav. Takšna pogajanja so neprimerno bolj zahtevna od
pogajanj, kjer se srečajo pogajalci iz istega kulturnega ozadja oz. držav. Do
mednarodnih pogajanj tako pride takrat, ko se na pogajanjih srečata pogajalski strani
iz različnih držav oz. kulturnih ozadij (Adair 2000, str. 1).
Takšne vrste pogajanj lahko potekajo znotraj ene države ali pa izven državnih meja.
Bolj zahtevna so pogajanja, če sta si kulturi pogajalskih strani zelo različni (npr.
kulture, ki so geografsko zelo oddaljene od naše, ali pa s popolnoma drugačnim
geografskim ozadjem – npr. Kitajska–Slovenija) (Polajžer 2010, str. 16).
Izrednega pomena je priprava na mednarodno pogajanje, zato je temu treba
nameniti dovolj časa (Završnik 2007, str. 51). Vsako nerazumevanje nasprotne
pogajalske strani, nepremišljeno dejanje, nenatančna priprava lahko vodijo do
neuspešnega rezultata na pogajanjih (Huang 2010, str. 199). Pogajalci morajo
poznati oz. se morajo seznaniti z vsemi posebnostmi, ki so značilne za kulturo, iz
katere prihaja poslovni partner. V primeru, da dajo pogajalci premalo pozornosti
pripravam na pogajanja, se lahko zgodi, kot smo omenili zgoraj, da na koncu
pogajalci ne bodo zadovoljni s samim procesom oz. ne bodo dosegli želenih ciljev
(Završnik 2007, str. 51).
Da bi dosegli končni cilj, to je uspešnost pogajanj, je potrebno razumevanje
nasprotne kulture, razumevanje želja obeh pogajalskih strani, kakšen je cilj in namen
pogajanj. Treba je tudi voditi pogajanja tako, da bosta obe pogajalski strani prišli do t.
i. »win-win« situacije (Herbig in Kramer 1992, str. 13).
Po Završniku (2007, str. 51–53) se mora pogajalec osredotočiti na gradnjo
dolgoročnih odnosov in ne le na kratkoročne rezultate. Do negativnega rezultata
lahko privede tudi kulturno posploševanje. Pogajalec mora biti fleksibilen ne glede na
situacijo pri pogajanjih, pomemben je tudi razvit občutek za časovno usklajevanje.
Pogajalec mora biti dober poslušalec. Izrednega pomena je tudi točnost, predvsem
pri pripravi gradiva. V prednosti je pogajalec, ki stvari pripravi predčasno, saj s tem
pokaže velik del resnosti. V primeru, da pogajalske strani ne obvladajo jezika druge
države, mora pogajalec trezno presoditi, kdaj je potreben prevajalec.
Treba je spoštovati nasprotnikove norme, tabuje in treba je razumeti, kakšna je
nasprotna pogajalska stran in kako naše reakcije in na splošno obnašanje vplivajo na
njih, kljub temu da nam določene zadeve dajejo občutek nelagodja ali nam
povzročajo stres (Herbig in Kramer 1992, str. 13).
Pogajalec mora biti tudi seznanjen z dejstvom, da lahko mednarodna pogajanja
trajajo dlje kot domača. Različne kulture seveda različno vrednotijo čas in mu
pripisujejo različen pomen (Završnik 2007, str. 52–53). Lahko rečemo, da je
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dojemanje časa kulturno pogojeno. Za nekatere države velja pravilo »čas je denar«,
druge pa si pri pogajanjih vzamejo veliko časa (Huang 2010, str. 197–199).
Pogajalec mora biti pozoren tudi na letne čase, socialne in verske dogodke (odvisno
od države, s katero potekajo pogajanja) in lokalni čas (Završnik 2007, str. 52–53).
Pogajalec mora biti pozoren na pomen številk (npr. število trinajst v nekaterih
kulturah povzroča nesrečo). Prav tako je treba posebno pozornost nameniti
obdarovanju poslovnih partnerjev. Nekje se darila izročijo na začetku, drugje na
koncu pogajanj. Tudi vrsta daril se med kulturami razlikuje (Huang 2010, str. 197–
199). Na koncu je pomembna tudi izgradnja zaupanja pri nasprotni pogajalski strani.
Pogajalska stran se skozi zaupanje zave, da je bolje za njo, da z nami sklene
dolgoročno sodelovanje kot kratkoročno (Završnik 2007, str. 52–53). Sprejemanje
odločitev pa je v nekaterih kulturah dlje trajajoč proces in je treba paziti, da tega
procesa ne priganjamo. Nasprotnikom je tako treba dati potreben čas in biti
potrpežljiv (Huang 2010, str. 197–199).

3.2

Značilnosti kulture

Definicij kulture je ogromno. Različni avtorji ta pojem različno opredeljujejo. V
nadaljevanju bomo obravnavali le nekatere, saj je nemogoče zajeti prav vse definicije
kulture.
Hrastelj (2001, str. 12) navaja, da so kultura uveljavljene norme. Temelji na odnosih,
vrednotah in prepričanjih, ki obstajajo v družbi. Naprej navaja, da je kultura neki
skupinski instrument, ki omogoča posamezniku, da preživi v različnih okoljih. Kulturo
lahko opredelimo tudi tako, da predstavlja neko tradicionalno metodo reševanja
problemov, ki je za večino sprejemljiva. Ena izmed enostavnejših definicij pa navaja,
da je kultura ostanek tistega, kar smo se naučili in to pozabili (najverjetneje
ponotranjili).
Kultura se ne izraža neposredno preko predpisa ali vzorca vedenja, ampak se
posredno kaže v tem, kako, kaj počnemo ter kakšen je naš odnos do sebe in okolice
(Treven, povzeto po Lipičnik 2001, str. 41). V nasprotju s tem Završnik (povzeto po
Kotler in Armstrong 2007, str. 61) navaja, da kultura obsega vrednote, norme, znanje,
moralo, zakone in načine vedenja posameznikov in družbe. Kot izrazito človeško
sposobnost prilagajati se različnim okoliščinam pa kulturo opredeljujeta Harris in
Moran (2000, str. 4). V skladu z navedenim daje kultura občutek pripadnosti ter
nekakšnih usmeritev, kako se obnašati in o tem, kaj je treba narediti. Kultura vpliva
na širok spekter stvari, npr. na moralo, vedenje, produktivnost pri delu, vključevanje
vrednot in vzorcev. Kultura je tako rekoč gonilna sila človeškega vedenja.
»Kultura (iz latinske besede cultura, izpeljane iz colere, kar pomeni »gojiti«) se na
splošno nanaša na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki
aktivnosti pomen. Različne definicije »kulture« odražajo različne teoretične osnove za
razumevanje oziroma merila za vrednotenje človeške dejavnosti. V najširšem
pomenu označuje izraz kultura vse produkte posameznika, skupine ali družbe
inteligentnih bitij. Sem spadajo tehnika, umetnost, znanost kot tudi moralni sistemi in
značilna vedenja in navade izbranih inteligentnih entitet. Ožje pa ima izraz
natančnejše pomene na različnih področjih človeške dejavnosti. Različne človeške
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družbe imajo različne kulture, osebna kultura posameznika pa se lahko razlikuje od
kulture drugega, zato so pomembne tudi hrambe obče človeške izkušnje, tako
imenovana dediščina civilizacije, kjer se hrani tako preteklost kot ohranja izkušnjo
obče človečnosti« (Wikipedija 2016).
Hrastelj (2001, str. 13–100) navaja, da lahko kulturo pravzaprav prikažemo s
Hofstederjevim modelom čebule (o njem bomo govorili v naslednjem podpoglavju),
kjer ima kultura (oz. čebula) v svojem jedru vrednote in se nadaljuje s plastmi
obredov in ritualov, plastjo junakov, na zunanji plasti pa so simboli in manifestacije.
Kulturo je opredelil tudi kot ledeno goro, katere večinski del (in najbolj pomemben
del) ni viden očem.
3.2.1 Kulturni elementi oz. dejavniki
Poleg velikega števila opredelitev kulture ima kultura tudi ogromno elementov oz.
kulturnih dejavnikov. Ti dejavniki so med seboj povezani. V nadaljevanju magistrske
naloge se bomo osredotočili na nekatere od njih.
Jezik
Obvladanje jezika je po navadi prvi pogoj za prilagoditev neki kulturi. Samo osnovno
znanje pa seveda ni dovolj. Treba je poznati tudi delček ozadja jezika in njihove fraze
in besedne zveze, ki jih je mogoče razumeti samo v kontekstu. Dobesedni prevod bi
lahko namreč pomenil nekaj čisto drugega, kar bi nam želela nasprotna stran
sporočiti. To je dejansko pomemben del kulture ene države. Jezik kaže tudi
pripadnost določeni kulturi. Med bolj pomembne svetovne jezike, ki jih uporablja
veliko držav, štejemo angleški, francoski in španski jezik.
V svetovnem merilu krepko prevladuje uporaba angleškega jezika, in sicer v vseh
pogledih. Je globalni jezik mednarodnih podjetij, telekomunikacije in interneta.
Praktično vse informacije, ki jih pridobimo na spletu, so v angleškem jeziku.
Jezik ima v mednarodnem poslovanju različne vloge, in sicer:
– Direktna komunikacija oz. sporazumevanje. Informacije, ki jih pridobimo
z direktno komunikacijo, so veliko pristnejše kot tiste, ki jih prejmemo
prek posrednikov, npr. prevajalcev.
– Omogoča vstop v lokalno družbo. Najpogostejši jezik komuniciranja je
angleščina. Vendar na določenih področjih uporabljajo angleški jezik, ki
ni enak splošno uporabljeni angleščini, kar lahko privede do
nesporazumov.
– Omogoča komunikacijo podjetja, ki ima več podružnic v različnih
državah.
– Ni samo sredstvo za komunikacijo. Jezik ima namreč mnoge razsežnosti
pri interpretaciji.
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Mnogi menijo, da so jezik samo napisane in izgovorjene besede. Kar pa nikakor ne
drži, saj v jezik uvrščamo cel spekter stvari, med drugim tudi nebesedno
komunikacijo, geste, jezik oz. govorico telesa ter mimiko. To vse so prav tako
sredstva za posredovanje sporočil. Nepoznavanje kulturnega ozadja nasprotne strani
lahko povzroči marsikatero neprijetno situacijo, saj bo lahko nasprotnik napačno
razumel posredovane signale nebesedne komunikacije (Završnik 2007, povzeto po
Mendenhall, str. 64–65).
Religija
Religija spada v enega izmed najpomembnejših elementov kulture. Najbolj vpliva na
način življenja izven zahodnega kulturnega okolja. Od vseh religij ima krščanstvo
najmanjši vpliv na gospodarstvo oz. primarno na način življenja. V islamskem svetu
predstavlja religija osnovo za razumevanje sveta in njegovih vrednot. Dejansko
neposredno vpliva na vedenje v družbi. V enakem obsegu na življenje vpliva tudi
židovska religija. Krščanstvu pripada 20 odstotkov vsega prebivalstva in je v
preteklosti med drugim pripomoglo tudi k razvoju kapitalizma (pomembni sta bili dve
vrednoti: trdo delo in shranjevanje kapitala). Islam je kritičen do tistih, ki služijo na
račun drugih, podpira pa svobodno podjetništvo. Zanimivo je, da v hinduizmu človek
z materialnimi vrednotami ni spoštovan, za njih so pomembne duhovne vrednote.
Med pomembne vrednote v konfucijanstvu štejejo zvestoba, medsebojne obveznosti
in pravičnost. Veliko je kultur, ki živijo tesno povezano z religijo in vidijo v njej bistvo
svojega obstoja, zato lahko ignoriranje le-te, poskus spreminjanja ali celo vsiljevanja
svoje privede do najhujših konfliktov (vojne).
Pri sodelovanju s tujimi podjetji so pomembne štiri dimenzije, povezane z religijo:
– Dominantna religija. Ta vpliva na vse aspekte poslovnih aktivnosti (od
odpiralnega časa pa do praznikov, prostih delovnih dni, hrane ipd.).
– Vloga religije v družbi. Kjer ima religija pomembno vlogo, so praviloma
manj fleksibilni in manj razumevajoči do napak.
– Stopnja kulturne homogenosti. To je pomembno vprašanje, saj ima lahko
država eno ali več različnih verskih usmerjenosti.
– Strpnost do verske različnosti. Ljudje moramo uskladiti nestrpnost do
različnih verskih pripadnosti in biti strpni do ljudi z različnimi pogledi
(Završnik 2007, povzeto po Mendenhall, str. 65–66).
Vrednote in prepričanja
Različne kulture posvečajo pozornost različnim vrednotam. Kulture na področju Azije
imajo raje delo v skupinah, vzhodne družbe pa postavljajo v ospredje pravice in
soodgovornost sodelavca. Azijci so odprti za nove ideje, trdo delo, so izredno
samodisciplinirani in samostojni. Američani in Kanadčani dajejo veliko pozornost
individualnim pravicam, samostojnosti, osebni svobodi, trdemu delu in osebnim
dosežkom. Bolj kot so vrednote in prepričanja vključena v religijo, bolj predvidno
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mora podjetje, ki se odpravlja na pogajanja, ravnati (Završnik 2007, povzeto po
Mendenhall, str. 66).
Stopnja razvitosti materialnega okolja
Bruto družbeni proizvod na prebivalca, pismenost, življenjska doba, mortaliteta otrok,
število zdravnikov na prebivalca so kazalniki stopnje razvitosti. V skladu z navedenim
države razvrščamo v te skupine:
– države tretjega sveta – revne države,
– države v razvoju – manj razvite države,
– novejše industrializirane države – države tretjega sveta s hitro rastjo
industrije,
– razvite industrializirane države – najbogatejše države.
Izrednega pomena je, da zna podjetje državo, s katero posluje, pravilno uvrstiti glede
na stopnjo razvitosti. Revnejše države imajo cenejšo delovno silo od bogatejših. Je
pa specifika revnih držav ta, da tam nekaj posameznikov obvladuje celotno področje
in se mora podjetje v prvi vrsti pogajati z njimi in poslovati. Potrebna je analiza spodaj
navedenih dejavnikov, da lahko državo uvrstimo v primerno kategorijo:
– ekonomski dejavniki (kapital, infrastruktura, naravni viri, tehnologija),
– kulturni dejavniki (jezik, vloga spola, razumevanje časa in prostora,
družbena struktura),
– politični dejavniki (ideologija, geopolitične vezi, stabilnost),
– demografski dejavniki.
Vzrok za kulturne spremembe največkrat pripisujemo tehnološkemu napredku. V
razvitih državah je povečano povpraševanje po izdelkih, ki privarčujejo čas in
energijo, v manj razvitih državah pa po izdelkih, ki proizvajajo veliko energije
(Završnik 2007, str. 66–67).
Vzgojno-izobraževalni sistem
Da bi podjetje učinkovito delovalo, mora razumeti izobraževalni sistem družbe.
Prebivalci v razvitejših državah imajo praviloma višjo stopnjo izobrazbe. V razvitejših
družbah podjetja zaposlujejo ljudi iz bližine, odločitve se sprejemajo na lokalni ravni.
Podjetje, ki želi svoje izdelke prodajati na nižje razvitem trgu, kjer je nizka pismenost,
mora svoj izdelek prilagoditi. Navodila morajo biti npr. kot slika, da je že takoj
razvidno, kaj se skriva v sami vsebini. Prav tako je izrednega pomena, da se podjetje
prepriča o načinu branja, saj nekatere države berejo z desne proti levi in ne z leve
proti desni, kot smo navajeni v zahodnem svetu. Tako lahko pomotoma potrošnikom
sporočimo napačno informacijo (Završnik 2007, str. 67–68).
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Socialni sistem
Nekatere družbe imajo poseben socialni sistem, s katerim zagotavljajo red in
predpisujejo obnašanje ob različnih dogodkih in tudi način interakcije med ljudmi iz
višjega in nižjega sloja. Indija ima po tem principu poseben kastni sistem in
prehajanje med kastami ni mogoče. Takšen sistem je mnogim razvitim kulturam tuj,
saj izhajajo iz tega, da se vsi rodijo enakopravni (Završnik 2007, str. 68).
Vedenja in navade
Eden izmed glavnih pogojev za pogajanja je poznavanje vedenja in navad, saj lahko
napačno razumevanje povzroči veliko škode. Zanimivo je, da Japonci tišino razumejo
kot pripravljenost na pogajanja, Američani pa ravno obratno, saj si pasivnost
razlagajo negativno. Tudi razumevanje časovne dimenzije pogajanj je pomembno,
saj npr. Arabci svoja pogajanja razpotegnejo in se v času pogajanj pogovarjajo še o
drugih nepovezanih zadevah (Završnik 2007, str. 66).
Estetika
Zanimiva, pa vendar pomembna, dimenzija pogajanj je estetika, in sicer razumevanje
simbolike barv, oblik, glasbe. Kar je za eno kulturo sprejemljivo, je za drugo kulturo
lahko popolno nasprotje. Barva je pogost element prepoznavnosti blagovne znamke,
poudarjanja določenih značilnosti in raznolikosti. Posebnost barv se kaže tudi v
različnih okoljih, saj je npr. črna barva simbol žalovanja v zahodnih kulturah, na
Japonskem pa je za to uporabljena bela barva (Završnik 2007, str. 67).

3.3

Teorije medkulturnih razlik

Završnik (2007, str. 68) navaja, da je kultura kolektivno programiranje duha, po
katerem se člani ene skupine razlikujejo od druge skupine. Na osnovi različnih
vrednot pa lahko razložimo nianse med kulturami. Poznamo več teorij medkulturnih
razlik in nekaj večjih avtorjev, ki so s svojimi teorijami prikazali to problematiko. V
nadaljevanju se bom osredotočila na Geerta Hofstedeja, ki se je pri raziskovanju
kulture usmeril predvsem v vrednote, povezane z delom. Podatke za podkrepitev
svoje teorije je pridobil od delavcev iz štiridesetih držav, ki so bili zaposleni pri IBM.
Hofstede je izbral pet kulturnih dimenzij (Treven 2001, str. 57).
3.3.1 Hofstedejeva teorija
Hofstede je označen za pionirja na področju raziskovanja kultur. Bil je prepričan, da
osnovno celico kulture predstavljajo vrednote, ki označujejo njene glavne značilnosti.
Vrednote so kot nekakšno stanje večje naklonjenosti do določenih zadev, če jih
primerjamo z drugimi. Glavne vrednote se izoblikujejo v zgodnji mladosti in se jih
človek (otrok) ne zaveda. Svoje vrednote po navadi označujemo za najbolj naravne
in pametne oz. racionalne in se odražajo z našimi dejanji. Najbolj težaven vidik
komunikacije se izraža predvsem med različnimi kulturami, saj težko sprejmemo
drugačne vrednote drugih (Hrastelj 2001, str. 48).
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Kot smo omenili v prvem odstavku, je Hofstede izbral pet kulturnih dimenzij oz. model
petih dimenzij vrednot:
– odmik moči,
– izogibanje negotovosti,
– individualizem/kolektivizem,
– moška/ženska vloga,
– kratkoročna/dolgoročna usmeritev.
Odmik moči
Ta dimenzija se osredotoča na hierarhijo oz. stopnjo neenakosti, ki se pojavlja med
različnimi ljudmi. Tam, kjer je velik odmik moči, velja, da ljudje niso enakopravni, torej
nimajo enakih pravic (Hofstede 2006, str. 49). Azija je kultura, ki ima navadno zelo
visoko razliko v moči. Pri njih se podrejeni ne odziva na napake managerja, ampak
jih sprejme. Vsako opozarjanje na napako bi zmanjšalo razliko med podrejenimi in
nadrejenimi, kar pa je v nasprotju z njihovimi kulturnimi pravili (Završnik 2007,
povzeto po Brislin, Yoshida 1994, str. 68). Države z velikim odmikom moči so med
drugim tudi Mehika, Filipini in Malezija, kjer zaposleni cenijo svoje nadrejene oz.
avtoriteto in nikoli ne napredujejo. V nasprotju pa države z majhnim odmikom moči
delujejo zelo harmonično in razlik med podrejenimi in nadrejenimi praktično ni.
Takšen način najdemo predvsem v skandinavskih državah (Deresky 2011, str. 112).
Izogibanje negotovosti
Nekatere družbe oz. kulture imajo nizko stopnjo izogibanja negotovostim. Med te
spadajo ameriški in britanski managerji. Negotovost se med drugim pojavlja tudi v
organizacijah, predvsem je to izraženo pri sprejemanju dolgoročnih strateških planov
in pomembnih odločitev. Nemški managerji spadajo med tiste, ki se srednje izogibajo
negotovosti, japonski managerji pa se uvrščajo med tiste, ki imajo visoko vrednost
izogibanja negotovosti. Pogajalci, ki izhajajo iz kultur, ki so nagnjene k visoki stopnji
izogibanja negotovosti, niso naklonjeni tveganju in dajejo izreden pomen rezultatu
pogajanj. Na splošno so takšni pogajalci nezaupljivi do tujcev. Težje se soočajo z
novimi, nepredvidljivimi situacijami in so manj prilagodljivi (Završnik 2007, str. 69).
Individualizem/kolektivizem
Ta dimenzija se osredotoča na identiteto posameznika ali skupinsko identiteto,
drugače rečeno na individualizem ali kolektivizem (Hofstede 2006, str. 48).
Individualizem se osredotoča na posameznika, na njegovo avtonomijo in
neodvisnost. Individualistične družbe so demokratične, delujejo racionalno (ne
čustveno) in izključno z ekonomskega vidika. Države, ki spadajo v definicijo
individualizma, so Amerika, Avstralija in Velika Britanija. Za kolektivizem pa so
pomembne družbene vezi, čustvena pripadnost organizaciji in skupinsko, torej
kolektivno odločanje (Deresky 2011, str. 113).
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Moška/ženska vloga
Ta dimenzija opredeljuje vlogo spola v družbi (Hofstede 2006, str. 50). V moško
zasnovanih družbah prevladujejo tradicionalno moške vrednote, kot so kariera,
delavnost, odločnost, tradicionalne ženske družbe pa se bolj osredotočajo na
solidarnost, medsebojne odnose, razumevanje, kvaliteto življenja. Moški pogajalci so
agresivnejši in želijo čim hitreje priti do zaključka, pogajalcev v ženskih kulturah pa
čas ne zanima. Razlika je tudi v percepciji dela. Družbe z moško kulturo živijo za
delo, družbe z žensko kulturo pa imajo glavno načelo delati za življenje (Završnik
2007, str. 69–79).
Kratkoročna/dolgoročna usmeritev
Države z dolgoročno usmerjeno kulturo so usmerjene v prihodnost in želijo doseči
določene dolgoročne cilje. Takšne so predvsem azijske države, ki cenijo investicije in
pri njih si pogajalec najtežje pridobi zaupanje. Kratkoročni cilji so bolj poudarjeni v
družbah s kratkoročno usmeritvijo. Takšne države so predvsem Amerika, Velika
Britanija in Kanada (Deresky 2011, str. 114–115).
3.3.2 Druge teorije
V nadaljevanju se bomo na kratko lotili še treh teorij, in sicer Gestelandove,
Unsunierjeve in Weiss-Stripove teorije.
Gestelandova teorija
Gestelandova teorija kulture razvršča glede na štiri pare njihovih temeljnih
značilnosti, in sicer so te značilnosti (Gesteland 2002, str. 15–17):
– osredotočenost na kupčijo proti osredotočenost na odnos,
– neformalnost proti formalnosti,
– časovna rigidnost proti časovni fluidnosti,
– čustvena ekspresivnost proti čustveni zadržanosti.
Unsunierjeva teorija
Teoretik Unsunier je iskal povezave med trženjem, kulturo in organizacijo. Koncept
kulture postavlja v ospredje mednarodnega trženja. Posebno pozornost namenja
medkulturnim poslovnim pogajanjem in v okviru tega odnosu do časa, podkupovanju
in zaupanju (Unsunier 1993, str. 391–465).
Weiss-Stripova teorija
Weiss-Strip je prikazal celovita medkulturna pogajanja. Njegova kulturna matrika je
sestavljena iz dvanajstih spremenljivih delov, pogajanja pa so predstavljena kot nek
postopek v ciklu, ki vsebuje te elemente (Hrastelj 2001, str. 379):
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– oblikovanje politike,
– interakcija,
– premislek,
– izid.
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4 PRIMERJAVA KULTUR NA MEDNARODNIH POGAJANJIH
4.1

Primer Združenih držav Amerike

4.1.1 Predstavitev države
Slika 1: Zastava Združenih držav Amerike

Vir: (Wikipedia, 2016)

Uradni naziv: United States of America/Združene države Amerike
Mednarodna oznaka: US/USA
Glavno mesto: Washington DC
Velikost: 9.161.923 km2
Prebivalci: 318,9 mio
Uradni jezik: angleški
Vera: evangeličani 51,3 %, rimskokatoliška 23,9 %, mormoni 1,7 %, drugi kristjani 1,6
%, judi 1,7 %, budisti 0,7 %, muslimani 0,6 %, ostali in neopredeljeni 18,5 %
BDP na prebivalca: 40.911 EUR
Denarna enota: ameriški dolar (USD)
Čas: Slovenija -6 do -11 ur
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Politični sistem: zvezna država
Pravni sistem: Temelji na ustavi iz leta 1787.
Zakonodajna oblast: Dvodomna – senat šteje 100 članov, neposredno izvoljenih za
šestletni mandat, ena tretjina se voli vsaki dve leti. Predstavniški dom ima 435
članov, neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali
zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in z ratifikacijo mednarodnih
pogodb.
Volitve: Zadnje volitve so bile 4. 11. 2014 (predstavniški dom in tretjina senata).
Zadnje predsedniške volitve so bile novembra 2012. Naslednje predsedniške in
kongresne volitve bodo novembra 2016.
Vodstvo države: Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko
elektorskega kolegija 538 članov za največ dva štiriletna mandata. Barrack Obama je
nadomestil Georgea Busha kot predsednik 20. januarja 2009. Podpredsednik je Joe
Biden.
Izvršilna oblast: Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje
uradnike potrdi senat (Izvozno okno, 2016, povzeto po EIU; Factiva, junij 2016).
Slika 2: Zemljevid ZDA

Vir: (Geology, 2016)

4.1.2 Ameriška kultura
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Američani spadajo med kulture z nizko razvitim kontekstom, kar pomeni, da se
izražajo večinoma besedno. Velika je potreba po jasnem izražanju, kar pomeni, da so
informacije, podane z njihove strani, vedno jasne in razumljive vsem strankam v
pogajanjih. Američani se ravno zaradi svoje potrebe po jasnem izražanju velikokrat
soočijo s težavami pri pogajanjih, saj ne znajo razbrati neverbalne komunikacije oz.
jim ta ni poznana. To seveda velikokrat privede do nesporazumov (Završnik 2007,
str. 89).
Američani največkrat izberejo mlajšega in sposobnega pogajalca, ki ima moč
odločanja. Navadno se odločijo za tistega pogajalca, ki je strokovnjak na določenem
področju, o katerem se bodo pogajali. Spol in leta pri tem niso pomembna,
pomembna pa je njihova izkušenost in strokovnost (Završnik 2007, str. 85). Njihov
odločitveni sistem je podoben matrici, in sicer s posvetovanjem na vseh ravneh,
ampak do mere, do katere je treba, da se seznanijo z bistvom (Završnik 2007, str.
94).
Kot sem že omenila v poglavju Teorije medkulturnih razlik, se je s to tematiko
ukvarjalo več avtorjev. Osredotočila sem se na Hofstedeja, in sicer na njegove
dimenzije kulture.
Slika 3: Združene države Amerike po Hofstedejevi teoriji

Vir: (Geert Hofstede, 2016)

Odmik moči: Pri tej dimenziji so dosegli številko 40, kar pomeni, da se njihovi
prebivalci ne strinjajo s koncentracijo moči. Glede na hierarhijo v organizacijah je bilo
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ugotovljeno, da je postavljena predvsem zato, ker je priročna, nadrejeni so dostopni,
managerji se zanašajo na delavce in delovne time. Vsi, vpleteni v procesu,
pričakujejo pretok informacij in posvetovanje med zaposlenimi. Komunikacija je
največkrat na neformalni ravni, neposredna in sodelovalna (The Hofstede Centre,
2016).
Individualizem: Pri tej dimenziji so dosegli zelo visoko stopnjo, kar pomeni, da je
njihova kultura izredno individualistična. V poslovnem svetu se pričakuje, da so pri
svojem delu samostojni in da večkrat prevzamejo pobudo za delo (The Hofstede
Centre, 2016).
Podkrajšek (2006, str. 29) navaja tudi, da posamezniki prevzemajo odgovornost za
svoje delo in želijo delovati prosto, brez omejevanja. Skupina ne prispeva k identiteti
posameznika, ampak se identificira na osnovi lastnih dosežkov. Posamezniki so
navadno del skupine le toliko časa, dokler vidijo v tem lasten interes, drugače
skupino zapustijo.
Moška družba: Glede na doseženo vrednost 62 v tej dimenziji sklepamo, da gre za
prevladujočo moško družbo. Američani tipično živijo za delo in za višji status v družbi.
Zelo radi pokažejo svoj status.
Podkrajšek (2006, str. 41, povzeto po Schmidt 2002, str. 71) pravi, da za Američane
velja aktiven in optimističen odnos do življenja. Menijo, da so ambiciozni, delovni,
energični in da z lastnim trdim delom lahko vsak uspe.
Izogibanje negotovosti: Glede na dosežen rezultat, in sicer številko 46, lahko
sklepamo, da gre za kulturo, ki sprejema negotovost. Temu lahko pripišemo tudi
večjo pripravljenost sprejemanja novih idej, inovativnosti, želje po novem ipd.
Kratkoročna usmeritev: Vrednost, ki so jo dosegli na lestvici (26), nam pove, da so
izrazito kratkoročno usmerjeni. Zanimajo jih kratkoročni rezultati. Vedno hočejo stvari
doseči takoj in nemudoma videti rezultat.
Američani spadajo med zelo neformalne kulture. Kar je za njih formalno, je lahko za
drugo kulturo izrazito neformalno. Tudi glede oblačenja so zelo preprosti, nazivi jim
niso pomembni. So izredno točni, hitro se odločajo in pogodbe vse formalizirajo.
Rokovanje pri njih je zelo dolgo (Završnik 2007, str. 87–90).
4.1.3 Mednarodna pogajanja z Američani
Završnik (2007, str. 106) navaja, da ameriški pogajalci izražajo samozavest in
dejansko verjamejo, da zmorejo težave rešiti sami. Sovražijo ovinkarjenje in cenijo
neposrednost. Pričakujejo poštenost in želijo takoj preiti k bistvu. Ameriški pogajalec
je vztrajen, temperamenten, pri poslu pričakuje resnico in poštenje.
Ameriški pogajalci veljajo za izjemno strpne pogajalce v dvoumnih položajih, so
sproščeni, takšno je tudi njihovo obnašanje. Pripravljeni so sprejemati negotove in
tvegane odločitve. Pri odločitvah so izredno hitri, pogumni, izogibajo se birokraciji
(Završnik 2007, str. 93).
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Hrastelj (2008, 131–133) je opredelil ameriški pogajalski slog, ki ga predstavljamo v
nadaljevanju.
Američani so izredno nagnjeni k pretiravanju, v želji, da bi zadevo čim bolj
poenostavili oz. čim bolj enostavno predstavili. Njihov pristop lahko marsikomu deluje
izredno naivno. So izredni optimisti, kar se kaže predvsem v tem, da sprejemajo tudi
negotove odločitve, nove zamisli. Poudarjajo enakopravnost med strankami in kupce
obravnavajo drugače kot prodajalce. Kot smo že prej omenili, jih zanimajo kratkoročni
rezultati, čeprav se zavedajo, da jim to včasih škodi. Zanimivo je tudi to, da so veliki
pravdarji, saj po številu odvetnikov krepko presegajo nekatere druge države.
Poudarjajo odprtost in poštenost, stranke naslavljajo po imenih. Pri nastopu
pričakujejo neformalnost, pri sklepanju pogodb pa so veliki formalisti. So izredno
metodični, kar pomeni, da oblikujejo jasne pogajalske cilje. Mislijo, da je njihova
družba najboljša, kar pomeni, da imajo misijonarski pristop. Ključni dejavnik za izbor
pogajalcev je profesionalnost. Kot smo že večkrat omenili, so Američani veliki
individualisti.
Na splošno velja, da so Američani trdi pogajalci, ki ne popuščajo radi, čeprav morajo
pod težo argumentov odstopati od svojih stališč (Hrastelj 2008, str. 133).

4.2

Primer Nemčije

4.2.1 Predstavitev države
Slika 4: Zastava Nemčije

Vir: (Wikipedia, 2016)

Uradni naziv: Bundesrepublik Deutschland/Zvezna republika Nemčija
Mednarodna oznaka: DE/DEU
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Glavno mesto: Berlin
Velikost: 356.970 km2
Prebivalci: 81 mio
Uradni jezik: nemški
Vera: protestanti 34 %, rimokatoliki 34 %, muslimani 3,7 %, drugi ali neopredeljeni
28,3 %
BDP na prebivalca: 35.997 EUR
Denarna enota: evro (EUR)
Čas: enako kot v Sloveniji
Politični sistem: Zvezna republika 16 dežel, vsaka dežela ima svojo vlado in
parlament.
Pravni sistem: Temelji na osnovnem zakonu (Grundgesetz) iz leta 1949.
Zakonodajna oblast: Dvodomni parlament. Bundestag (spodnji dom) ima trenutno
631 članov (299 jih je neposredno izvoljenih iz posameznih volilnih enot; 332 preko
strankarskih list v posamezni deželi tako, da se doseže sorazmerna zastopanost).
Bundesrat (zgornji dom) sestavlja 16 članov, ki jih imenujejo deželne oblasti.
Volitve: Zadnje volitve so bile 22. septembra 2013 (Bundestag); naslednje zvezne
volitve bodo septembra 2017.
Vodstvo države: Zvezni predsednik je izvoljen največ za dve petletni obdobji.
Predsednik ima predvsem ceremonialno vlogo. Joachim Gauck je bil izvoljen 18.
marca 2012.
Izvršilna oblast: Zvezno vlado vodi kancler, ki ga izvoli Bundestag na predlog
zveznega predsednika. Vodja desnosredinske Krščansko-demokratske unije, Angela
Merkel, služi kot kanclerka že svoj tretji mandat (Izvozno okno, 2016, povzeto po
EIU; Factiva, junij 2015).
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Slika 5: Zemljevid Nemčije

Vir: (Maps of World, 2016)

4.2.2 Nemška kultura
Završnik navaja (2007, str. 117–118), da se Nemcev drži sloves pridnih in marljivih
delavcev, ki so malce zaprti vase in včasih celo hladni. So zelo natančni in pikolovski.
Zasebnost želijo imeti ločeno od dela in uspeh jim pomeni zelo veliko. Nemci strogo
ločujejo med prijatelji in znanci. Delujejo zelo nespontano in neprilagodljivo, saj radi
vse zadeve načrtujejo vnaprej. Tujci pri Nemcih spoštujejo pridnost, točnost, kvaliteto
dela, nesprejemanje podkupovanja ipd. Velikokrat jim je očitano, da so preveliki
perfekcionisti, nepotrpežljivi in brez smisla za humor.
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Partnerji, ki prihajajo v Nemčijo, morajo znati nemški jezik, kar Nemci sicer zelo
cenijo. Prav tako točnosti nikjer ne predpisujejo tolikšnega pomena kot v Nemčiji.
Dogovorjene roke je treba strogo spoštovati, že nekaj minutna zamuda lahko pomeni
za nemškega partnerja veliko nespoštovanje.
Pri Nemcih je izrednega pomena tudi naslavljanje z gospod in gospa, prav tako so
jim pomembni nazivi izobrazbe, na kar so še posebej pozorni.
So močno individualističen narod, velik vpliv na to ima zgodovinska preteklost.
Prevladujejo moške vrednote. Pri poslovnih sestankih zahtevajo večji osebni prostor
kot partnerji iz drugih držav. Stopnja izogibanja negotovosti je visoka. Moč razdalje in
dolgoročna orientacija sta nizki, kar dejansko pokaže prepričanje v enakopravnost
vseh državljanov kot tudi na prilagoditev v primeru, da pride do nenadnih sprememb.
Nemci vseeno ne marajo presenečenj, spremembe so nezaželene (Završnik 2007,
str. 119).
4.2.3 Mednarodna pogajanja z Nemci
Formalnost je pri Nemcih izredno cenjena, saj jih osebni odnosi ovirajo pri
pogajalskem procesu. Formalnost ustvarja podlago za ustvarjanje produktivnega
ozračja med pogajalskimi partnerji. Pri pogajanju se osredotočijo na dejstva in
podrobnosti, na podlagi katerih na koncu povzamejo lastne zaključke. Uporabljajo
dnevni red. Pogajanja pri Nemcih so izredno dobro planirana in organizirana (Moran
in Stripp 1991, str. 176).
Nemci redko uporabljajo neverbalno komuniciranje. Spadajo med nizkokontekstne
narode. Niso privrženci čustvenih gestikulacij. Roke uporabljajo dostojno in z njimi ne
poudarjajo zadev, kar daje vtis hladnosti (Moran in Stripp 1991, str. 176–177).
Radi imajo argumentirano razpravo, polno podrobnosti, ki temeljijo na dejstvih in
izkušnjah. Zaželeno je, da pogajalci uporabljajo brošure, vzorce, tehnične podatke
kot pomoč pri predstavitvah in dokaz o pripravljenosti (Moran in Stripp 1991, str.
177).
Kot smo že omenili, je pri Nemcih čas izrednega pomena. Radi so organizirani in
netočnost vidijo kot veliko nespoštovanje. Prav tako nista zaželeni menjava in
sprememba prostora ter termina. Primerno je, da se takšne spremembe napovedo
vsaj 24 ur vnaprej, vendar pa je pri tem pomemben tehten argument, zakaj je do
spremembe prišlo (Moran in Stripp 1991, str. 177).
Od pogajalskih slogov največkrat uporabljajo miren oz. hladnokrven slog in
zastrašujoč slog. Pri investicijskih projektih uporabljajo pragmatičen pogajalski slog in
tehnične argumente ter hierarhičen pogajalski tim (Završnik 2007, str. 119).
Zaupanje pri Nemcih ne igra velike vloge in pri uporabi intuicije so izredno zadržani.
Za njih je pomembno preteklo delo pogajalskega nasprotnika. V nasprotnem primeru
pa, ko je zaupanje izgubljeno, ga je izredno težko povrniti. Ko Nemci s pogajalskim
nasprotnikom dosežejo sporazum, večino podrobnosti zapišejo, kar izključuje
možnost za nejasnosti, saj so sporazumi pisni, jasni in nesporni (Moran in Stripp
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1991, str. 178). Ko je pogodba podpisana, je ne spreminjajo več (Hrastelj 2011, str.
66).

4.3

Primer Velike Britanije

4.3.1 Predstavitev države
Slika 6: Zastava Velike Britanije

Vir: (Wikipedia, 2016)

Uradni naziv: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Mednarodna oznaka: GB/GBR
Glavno mesto: London
Velikost: 244.100 km2
Prebivalci: 63,7 mio
Uradni jezik: angleški
Vera: kristjani 59,5 %, muslimani 4,4, %, hindujci 1,3 %, ostali 2 %, ateisti in
neopredeljeni 32,8 %
BDP na prebivalca: 34.681 EUR
Denarna enota: britanski funt (GBP)
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Čas: Slovenija -1
Politični sistem: parlamentarna monarhija
Pravni sistem: Temelji na statutu in običajnem pravu; ni napisane ustave; Škotska
ima svoj sistem.
Zakonodajna oblast: Dvodomni parlament; House of Commons ima 650 članov, ki so
izvoljeni neposredno; zgornji dom, House of Lords (približno 750 članov), je bil
reformiran v letu 1999, ko je večina članov, ki so dedovali naslov, izgubilo svoje
sedeže; 90 jih je obdržalo svoja mesta do nadaljnjih reform.
Volitve: Zadnje splošne volitve so bile 7. maja 2015, naslednje bodo maja 2020.
Vodstvo države: Kraljica Elizabeta II., ki je prevzela prestol leta 1952.
Izvršilna oblast: Kabinet predsednika vlade, ki ga imenuje monarh na podlagi
sposobnosti za oblikovanje vlade s podporo House of Commons; konservativna
stranka je zabeležila nepričakovano zmago na splošnih volitvah 7. maja. Nova vlada
se bo soočala s številnimi resnimi izzivi, vključno z referendumom o članstvu v EU in
negotovostjo glede položaja Škotske v Združenem kraljestvu. Premier: David
Cameron.
Velika Britanija je postala članica Evropske unije leta 1973. Z vstopom je prej
odlašala zaradi tesnih povezav z nekdanjimi kolonijami, ZDA in občutka za
nedotakljivo identiteto. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih,
katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization) (Izvozno okno,
2016, povzeto po EIU; Factiva, junij 2015).
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Slika 7: Zemljevid Velike Britanije

Vir: (Map of UK, 2016)

4.3.2 Britanska kultura
Velika Britanija spada med države, ki niso usmerjene k učinkovitemu izogibanju
negotovim situacijam in vplivajo na ljudi tako, da sprejmejo negotovost. So
dovzetnejši do pogajalcev, ki prihajajo iz drugih kultur. Pogajanja so tako bolj
učinkovita, saj so se pogajalci sposobni soočati z novimi, nepredvidljivimi situacijami
(Završnik 2007, str. 69). Velika Britanija je izrazito individualistično zasnovana. To
pomeni, da si ljudje prizadevajo za izpolnitev lastnih interesov. Ker obstaja velika
konkurenca, lahko prihaja do agresivnega vedenja v pogajanjih. Tako kot Združene
države Amerike tudi Velika Britanija spada med moško zasnovane družbe. Ljudje
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večinoma živijo za delo in prevladujejo vrednote, kot so delavnost, kariera, odločnost
ipd. (Završnik 2007, str. 69). Velika Britanija spada tudi med države z majhnim
razponom moči. Družbe s takšnimi lastnostmi spadajo med države z nadpovprečno
produktivnimi raziskavami in razvojem.
Populacija Velike Britanije je etnično bogata, kar pomeni, da veliko državljanov govori
več svetovnih jezikov, in sicer približno 22 % britanske populacije govori vsaj še en
svetovni jezik poleg angleščine, in približno 8 % jih govori več tujih jezikov. Najbolj
pogosti prvi jeziki imigrantov v Veliki Britaniji so: punski jezik, bengalščina, saraiki,
urdujščina, syelheti, kantonščina, grščina in italijanščina. 19 % Britancev govori poleg
maternega še en svetovni jezik (Izvozno okno 2016).
4.3.3 Mednarodna pogajanja z Britanci
»Britanski poslovni običaji temeljijo na točno definiranih lastniških pravicah in
hierarhiji. Pri komuniciranju prevladuje mirnost. Nevljudno je biti zgoden, kakor tudi
pozen. Pričakuje se, da se poznost zaradi prometa ali zamude pojasni vsaj pol ure
pred napovedanim obiskom. Nikoli se ne boste zmotili, če pridete na poslovni
razgovor v enodelni obleki s kravato ali v kostimu.
Britansko otočje ima kulturne in zakonske razlike na Škotskem, v Angliji, Walesu in
na Severnem Irskem. Kjer na primer ponujena cena za nepremičnino na Škotskem
vzpostavi pogodbeni odnos, je le-ta vzpostavljen v Angliji in Walesu šele z izmenjavo
lastniških dokumentov. Zaradi tega je treba vse razgovore dokumentirati in na koncu
razgovora obnoviti sklepe in jih kar se da hitro zapečatiti s pogodbo, da ne pride do
nesporazumov.
Britanija je razredna družba in pomembno je definirati kraj kosila, večerje ali izven
poslovnih aktivnosti. Prepustite te odločitve gostitelju, da ga ne povabite v kakšen
kraj, kjer se raje ne sreča. Povabilo v klub bo obsegalo tudi navodila glede oblačenja,
obnašanja in protokola. To velja predvsem, če je med povabljenimi član kraljevske
družine. Strogo upoštevajte pravila oblačenja, razlikujte med “black tie”, “business” ali
“jacket” in “business casual”.
Predvsem v Londonu (City) mnogokrat delajo preko uradnih ur, tako da zaposleni v
velikih multinacionalnih podjetjih nimajo stalnih urnikov. Ponavadi začnejo delati ob 9.
uri. Med 12. in 14. uro je čas za enourno malico. To predvsem velja za London, v
manjših mestih so delovni časi bolj konstantni. Dopusta imajo od 20 do 24 dni na
leto, na vsaka tri leta dela pri istem podjetju dobijo en dan dopusta več. V nekaterih
podjetjih so začeli uvajati tudi t. i. paternity leave, to je starševski dopust (nekaj dni)
za očete. Pri plačah imajo sistem bonusov. Po šestih mesecih dela zaposlene
ocenijo, pri čemer so precej strogi. Če je zaposleni uspešen, dobi bonus v višini 10–
15 % plače. Zaposleni na višjih položajih delajo predvsem za bonuse, ki so lahko
zelo visoki. V Veliki Britaniji imajo tudi navado, da hodijo ob četrtkih zvečer po delu
na pijačo, tako da so mestna središča in lokali polni.
Na delovnem mestu so pravila obnašanja in oblačenja zelo stroga. Nujna je skrajna
vljudnost. Pri oblačenju so tako za moške kot ženske predpisane obleke in kostimi.
Da bi se zaposleni na delovnem mestu počutili bolj sproščeno, so začeli uvajati t. i.
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dress down day (ponavadi petek), ko naj bi se zaposleni lahko oblekli manj strogo,
vendar tudi pri tem velja, da so jeans hlače, telovadni copati, majice in podobno
nezaželeni.
Glede poslovnih daril imajo podjetja svoja pravila, kjer so zapisane višine le-teh (po
navadi okoli 50 funtov). Če se prejme darilo večjega zneska, je treba to prijaviti
kadrovskemu »human resource« oddelku v podjetju. Za poslovne partnerje se v
večjih podjetjih organizirajo srečanja izven podjetja, v luksuznih hotelih, kjer se
sklepajo pomembni posli.
Britanski poslovneži pričakujejo večjo formalnost v poslovnih odnosih, nekoliko bolj
zadržan osebni stik in pravočasno najavo obiskov.
Na sestanku se je treba rokovati z vsemi prisotnimi, pri tem pa vzpostaviti očesni stik.
Treba je paziti, da ta stik ne traja predolgo, ker Britanci lahko to razumejo kot
nevljudnost. Poslovne vizitke se izmenjajo na prvem srečanju z gostiteljem. Dajanje
poslovnih daril ni del poslovne kulture. Vendar če se odločite za to, naj bo darilo
všečno in majhno. Dobra darila so pisarniški pripomočki, poslovni papir z vašim
logotipom, ali pa knjiga o vašem domačem kraju/državi. Tudi povabilo na
kosilo/večerjo je lahko neke vrste darilo.
Samo zdravniki in duhovniki uporabljajo svoje poklicne ali akademske nazive v
poslovnih razgovorih.
Ponavadi se sogovornika pozdravi z gospod, gospa ali gospodična in priimkom. Šele
kasneje (obvezno počakati na predlog z nasprotne strani) je možno nagovarjanje z
imeni. Ljudje pod 35. letom starosti to naredijo prej kot starejši ljudje.
Obvezno je treba spoštovati osebni prostor sogovornika. Izogibajte se postavljanju
osebnih vprašanj v zvezi s politično pripadnostjo, poklicem ali prihodki. Ne
podcenjujte pomena humorja v vseh vidikih poslovanja v Britaniji. Ne pozabite, da so
navodila za delo pogosto prikrita kot vljudna prošnja (Izvozno okno 2016).
Završnik (2007, str. 102, povzeto po Usunier 2000) navaja, da je za Britance značilen
mehak pristop pri prodajanju. Pri pogajanju naj bi bili hladni, samozavestni in
zadržani. Naj bi bili manj motivirani za denar kot Američani. Čeprav so si v veliko
stvareh podobni z Američani, se glede poslov razlikujejo. Pri komuniciranju naj bi bili
bolj indirektni. Njihove pogodbe morajo biti pravilno angleško napisane, saj so zelo
občutljivi na jezik in nanj izredno ponosni.
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4.4

Primer Kitajske

4.4.1 Predstavitev države
Slika 8: Zastava Kitajske

Vir: (Wikipedia, 2016)

Uradni naziv: Zhonghua Renmin Gongheguo/Ljudska republika Kitajska
Mednarodna oznaka: CN/CHN
Glavno mesto: Peking
Velikost: 9.561.000 km2
Prebivalci: 1.355,7 mio
Uradni jezik: kitajski
BDP na prebivalca: 5.782 EUR
Denarna enota: kitajski juan renminbi (CNY)
Čas: Slovenija +7
Politični sistem: enopartijska vladavina Kitajske komunistične stranke (CCP)
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Zakonodajna oblast: Enodomni Nacionalni ljudski kongres (NPC) sestavlja 2.989
delegatov, izvoljenih na ravni pokrajin, mestnih uprav, avtonomnih pokrajin in
oboroženih sil. NPC potrdi predsednika in člane državnega sveta, kot tudi članstvo
Stalnega odbora NPC, ki se sestaja, kadar NPC ne zaseda. Vse veje zakonodajne in
izvršilne oblasti imajo petletni mandat. Obstaja 22 pokrajin, štiri mestne uprave,
neposredno pod nadzorom centralne vlade, in pet avtonomnih regij. Ti izvolijo lokalne
ljudske kongrese, ki jih upravljajo ljudske vlade.
Volitve: Novo vodstvo stranke je bilo predstavljeno na 18. nacionalnem kongresu
CCP novembra 2012; sedanja vladna zasedba je bila potrjena na seji NPC marca
2013. Naslednje večje spremembe vodstva CCP in vlade bodo v letih 2017 in 2018.
Vodstvo države: Predsednika in podpredsednika odobri zakonodajalec za največ dva
zaporedna petletna mandata. Predsednik: Xi Jinping (generalni sekretar CCP);
podpredsednik: Li Yuanchao.
Izvršilna oblast: Politbiro (politični biro) CCP odloča o politiki in nadzoruje imenovanja
vseh članov na administrativni, zakonodajni in izvršilni ravni oblasti. Premier: Li
Keqiang.
Kitajska je članica WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary
Fund), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in ASEM (Asia-Europe Meeting).
Podpisan ima sporazum o prosti trgovini s skupino ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations) ter Novo Zelandijo (Izvozno okno, 2016, povzeto po EIU; Factiva, junij
2015).
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Slika 9: Zemljevid Kitajske

Vir: (Maps of World, 2016)

4.4.2 Kitajska kultura
Azijska kultura je tipična za visoko kulturo v moči. Kot smo omenili že prej, v primeru,
da njihov manager stori napako v procesu pogajanj, podrejeni ne opozori na napako,
ampak jo sprejme in nadaljuje pogajanja. Če bi podrejeni kakorkoli reagiral, bi bilo v
nasprotju s kulturnimi pravili (Završnik 2007, str. 68–69, povzeto po Brislin, Yoshida
1994). Kitajski pogajalci spadajo med kulture z visoko vrednostjo izogibanja
negotovostim. To pomeni, da dajejo velik poudarek na rezultat pogajanj in niso
naklonjeni tveganjem. So tudi nezaupljivi do tujcev in dajo velik poudarek na
spoznavanje in pridobivanje zaupanja. Spadajo med kolektivne kulture. V teh
kulturah so ljudje učinkovitejši pri delu v skupinah. Pred samo sklenitvijo posla morajo
biti odnosi med poslovnimi partnerji trdni (Završnik 2007, str. 69). Kitajska kultura
spada med izrazito dolgoročno usmerjene kulture. Kratkoročni rezultati jih ne
zanimajo. Izredno so osredotočeni na prihodnost. Njihov gospodarski uspeh lahko
pripišemo varčevanju, ki v daljšem obdobju prinaša koristi (Završnik 2007, str. 70).
4.4.3 Mednarodna pogajanja s Kitajci
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Kitajske pogajalske veščine so legendarne. Temeljijo predvsem na neizmerni
potrpežljivosti in temeljitosti. Vedo, kdaj je treba zaostriti in kdaj popustiti. Opremljeni
s starodavnimi modrostmi so vedno korak dlje, kar pomeni, da nikoli ne veste, kaj
natančno mislijo.
Na Kitajskem sta dobrodošla hierarhija in načelo senioritete, pa seveda slavni guanxi,
omrežje odnosov, poznanstev in povezav, ki so življenjskega pomena za vsak posel
v tem okolju. Za zahodnjake je Kitajska težko razumljivo okolje, ker je tako velika in
ima zapletene sisteme. Slog oblačenja je konservativen.
Pri poslovnih srečanjih je navada, da se vizitka izroči z obema rokama. V poslovnem
svetu uporabljajo poslovne nazive in priimke.
Na sestanek pridite 5–10 minut pred dogovorjenim terminom. Poleg tega je treba
upoštevati gost promet in velike razdalje med mesti. Za Kitajce velja, da so na
poslovnih srečanjih vedno točni in zamuda za njih predstavlja nespoštovanje.
Treba si je vzeti čas za spoznavanje. Kitajci so nezaupljivi do tujcev in treba si je
pridobiti njihovo zaupanje.
Primerno je darilo, ki predstavlja značilnost naše države, regije. Neprimerni so ura,
dežnik, bele rože ali robec. Darilo za Kitajce pomeni, da ste zainteresirani za
sodelovanje. Izogibajte se ovojnega papirja bele ali črne barve, saj to za Kitajce
pomeni znak žalovanja (Izvozno okno 2016).
Završnik (2007, str. 104) navaja, da Kitajci kot gostitelji izkoristijo svojo prednost in
takoj prevzamejo nadzor nad pogajanji in njihovim tempom. Najprej se lotijo
dnevnega reda, nato dajo besedo nasprotniku, da začne razpravo. Svoja čustva
skrivajo in ne dajejo nekega posebnega vtisa. S tem načinom prisilijo nasprotnika, da
pokaže, kaj ima. So veliki manipulatorji in tega ne skrivajo. Veliko pozornosti
namenijo majhnim podrobnostim, da zmedejo nasprotnega pogajalca, in sprašujejo
stvari, o katerih so se že dogovorili. Pogajalci niso sposobni sprejeti sami odločitev,
saj morajo vladni organi odobriti odločitev, ki bo sprejeta. To je treba predpisati
predvsem posledici močne birokratske in socialistične ureditve.
Vozel (2005) v svojem članku z naslovom 'Zakaj so Kitajci tako dobri pogajalci?'
našteva nekaj nasvetov, ki se jih je modro držati, da bodo pogajanja z njimi uspešna:
– Zavrnitev, pritisk in hitenje ne delujejo
Pri Kitajcih ni opaziti vroče krvi, redko so v zadregi, komunicirajo posredno. Kitajcev
zavrnitev ne užali, pritiska ne priznavajo, s hitenjem pa z veliko verjetnostjo obstojimo
na mrtvi točki.
– Napak ne priznavajo
Kitajci nikoli ne priznajo svojih napak in pomanjkljivosti. Vedno se držijo nekih
moralnih standardov, ki so nasprotnikom pogosto neznani. To lahko privede do
nenadnih sprememb.
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– Vodja tima je najmanj verjeten član
Pri Kitajcih je tako, da je glavna oseba praviloma tista, ki je na pogajanjih najbolj tiha.
Vodja pogajalskega tima je lahko nekdo, ki je nižji po hierarhični lestvici.
– Umetnost vojskovanja tudi v poslovanju
Kitajcev praviloma ne skrbi, kaj si misli nasprotna pogajalska stran. Prepričani so v
svoj prav, zato nimajo navade, da bi tehtali nasprotnikove geste in premlevali svoje
prednosti ter pomanjkljivosti.
Zajc (2005) v svojem članku z naslovom 'Kdor ne ve, kaj je guanxi, naj ne hodi na
Kitajsko' navaja, da guanxi predstavlja neke vrste kitajsko omrežje vezi in
poznanstev. Kitajci svoj guanxi neprestano gradijo, mnogokrat ga uporabijo kot
sredstvo za dosego cilja. Pomembno je, da se pogajalci, ki se odpravljajo na Kitajsko,
zavedajo tega:
– Hierarhija je pomembna
Starosti oz. hierarhiji pripisujejo velik pomen. Vodja pogajalske skupine je praviloma
najstarejši pogajalec. Ta pogajalec po navadi daje besedo med pogajanji in svojim
članom skupine določa naloge.
– Vizitke so pomembne
Vizitke imajo velik pomen. Nujen je formalen poslovni naziv, zaželeno je, da je ta v
angleščini in kitajski mandarinščini. Izmenjavi vizitk namenijo v primerjavi z drugimi
kulturami res veliko časa. Kitajec navadno poda vizitko tako, da si jo sogovornik
lahko dobro ogleda, po tem pa jo mora shraniti na posebno mesto, kjer se hranijo
vizitke. Nikakor je ne sme pospraviti v žep, saj to za Kitajce predstavlja hudo
nespoštovanje.
– Čas je pomemben
Pogajanja na Kitajskem so dolgotrajna in zahtevajo odlično pripravljenost in
disciplino. Nezaželeno je kazanje negativnega razpoloženja, saj Kitajci izgubijo
spoštovanje do ljudi, ki so pod vidnim stresom.
– Odnosi so najpomembnejši
Končni sporazum se jim zdi manj pomemben kot pa odnos s podjetjem, s katerim
želijo poslovati. V primeru spremenjenih okoliščin Kitajci navadno spreminjajo
pogodbo, kar za nasprotno stran ni najbolj prijetno.
– Pasti obdarovanja
Po končanih pogajanjih si je treba izročiti poslovna darila. Kitajci pripisujejo simbolom
velik pomen, zato je treba biti pri obdarovanju pazljiv. Ostri predmeti, kot so škarje ali
noži, so neprimerno darilo. Neprimerni so tudi štirje predmeti skupaj, saj beseda štiri
v kantonščini zveni podobno kot beseda smrt.
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Tihel (2010) v publikaciji z naslovom 'Zmaj onkraj velikega zidu' navaja še nekaj
posebnosti pogajanj na Kitajskem. Veliko težavo pri poslovanju na Kitajskem
predstavlja jezik. Skoraj nihče med tamkajšnjim prebivalstvom namreč ne govori
angleško, tako da je vsaj pri poslovnih dogovorih nujna prisotnost prevajalca. Kljub
temu je priporočljivo znati vsaj nekaj kitajskih besed, saj se po začetnih frazah tako
led hitreje prebije, pogovor pa lažje steče v pravo smer. Sporazumevanje poleg
nepoznavanja jezika otežuje tudi brezizrazna obrazna mimika. Kitajci ne bodo pred
tujcem nikdar pokazali slabe volje, žalosti ali strahu. Nekateri viri celo navajajo, da
kadar Kitajec v poslovnem komuniciranju izjavi, da ni težav, so te v resnici zelo
velike, kar pa poslovnim parterjem nalaga še posebno previdnost.

4.5

Primer Češke

4.5.1 Predstavitev države
Slika 10: Zastava Češke

Vir: (Wikipedia, 2016)

Uradni naziv: Ceská republika/Češka republika
Mednarodna oznaka: CZ/CZE
Glavno mesto: Praga
Velikost: 78.866 km2
Prebivalci: 10,6 mio
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Uradni jezik: češki (slovaški jezik je uradno priznan)
Vera: ateisti 59 %, rimskokatoliška 26,8 %, protestanti 2,1 %, drugi 3,3%,
neopredeljeni 8,8 %
BDP na prebivalca: 14.368 EUR
Denarna enota: češka krona (CZK)
Čas: enako kot v Sloveniji
Politični sistem: parlamentarna republika
Zakonodajna oblast: Poslanska zbornica (spodnji dom) ima 200 članov, senat
(zgornji dom) ima 81 članov.
Volitve: Zadnje volitve so bile 25.–26. oktobra 2013 (poslanska zbornica), januarja
2013 (predsedniške) in oktobra 2014 (senat). Naslednje volitve: maj–junij
2017 (poslanska zbornica), januar 2018 (predsedniške).
Vodstvo države: Predsednik Miloš Zeman je bil neposredno izvoljen za petletni
mandat v januarju 2013.
Izvršilna oblast: Vladno koalicijo sestavljajo Češka socialdemokratska stranka
(CSSD); ANO 2011 (Akcija nezadovoljnih državljanov) ter Krščanska in demokratična
unija – Češka ljudska stranka (KDU-ČSL). Premier: Bohuslav Sobotka (CSSD).
Češka je članica EU (European Union), CEFTA (Central European Free Trade
Agreement), ITC (International Trade Center), OECD (Organization for Economic cooperation and development) in WTO (World Trade Organisation) (Izvozno okno,
2016, povzeto po EIU; Factiva, junij 2015).
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Slika 11: Zemljevid Češke

Vir: (Maps of World, 2016)

4.5.2 Češka kultura
Šimac (2008, str. 22) v 'Malem vodiču po običajih in poslovnem bontonu različnih
narodov po svetu' navaja, da je Češka srednje velika evropska država. Nekoč
najrazvitejša država Evrope si tudi sedaj uspešno utira pot med najbolj razvite in je
kot prva od vzhodnih držav pridobila položaj razvite države, če upoštevamo
razvrstitev Svetovne banke. Je tudi najbolj ateistična država Evrope, saj je nevernih
približno 60 odstotkov prebivalstva, kar je posledica katoliškega preganjanja in prisile
v zgodovini.
Čehi so upravičeno zelo ponosni na svojo državo in kulturo. Ko je bila Slovenija še
poljedelska država, so bili Čehi že najrazvitejši v Evropi, z boljšo tehnologijo in z
vozili kot Nemci. Zelo močna je pivska kultura in njihove narodne jedi so »vepřo,
knedlo, zelo« – svinjina, cmoki in zelje. Češka ima ogromno pivovarn, na katere so
zelo ponosni. Dobro je poznati vsaj dve imeni znanih piv, na primer Budvar, Kozel ali
Staropramen. Čehi so o državi svojih poslovnih partnerjev zelo dobro obveščeni in s
svojim znanjem pogosto presenetijo. Za Čehe velja izrek »Dejte mi lidi in ja to
udělam«, kar po slovensko pomeni »Dajte mi ljudi in jaz bom to naredil« (Šimac
2008, str. 23).
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4.5.3 Mednarodna pogajanja s Čehi
Ko se začne poslovanje na Češkem, si je vredno zapomniti, da je poslovne odnose
treba graditi počasi. Pustiti je treba, da Čehi poslovnega partnerja sami predstavijo
potencialnim poslovnim partnerjem, saj si tako lahko hitro zgradimo mrežo poslovnih
kontaktov. Šele potem, ko imajo Čehi glede poslovnega partnerja dober občutek, se
bodo začeli resno pogovarjati o poslih in potencialnih naknadnih sestankih. Večina
čeških poslovnežev ceni dvostranski in dolgoročen poslovni odnos ter ne marajo
agresivnega prodajnega poslovanja.
Na sestanke je treba prihajati točno, lahko tudi kakšno minuto prezgodaj.
Priporočljivo je, da se začne dogovarjati za sestanke nekaj tednov pred prihodom, saj
hitri, nenapovedani sestanki niso dobrodošli. Za poslovni obisk je primerna formalna
obleka, večinoma temna. V navadi je, da se poslovni partnerji nagovarjajo s priimki,
vsaj dokler ni vzpostavljeno bolj sproščeno okolje.
Poslovna kosila so na Češkem običajna in redko trajajo manj kot dve uri. Poslovni
zajtrki niso v navadi.
Vljudnostno smehljanje ni značilno za Čehe, smejijo se, ko jih nekaj zabava oziroma
so zadovoljni z rezultatom. Zaradi tega so Čehi velikokrat predstavljeni kot neprijazni,
kar je na splošno napačna opazka. Čehi so v poslovnem okolju večinoma formalni in
resno vedenje odraža njihovo spoštovanje do drugih ljudi in poslovnih partnerjev
(Izvozno okno 2016).
Završnik (2007, str. 103, povzeto po Morisson 1994) navaja, da je proces
sprejemanja odločitev pri Čehih lahko zelo dolgotrajen. Priporočljivo je, da se tega
procesa ne pospešuje. V primeru spora je najbolje najeti češkega odvetnika. Čehi so
znani kot gostoljubni, a za sklenitev tesnih prijateljskih vezi potrebujejo nekaj časa. V
poslovnem svetu se največkrat uporablja angleški jezik.
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5 EMPIRIČNI DEL – POGAJANJA V PODJETJU VAL
SKUPINA D. O. O.
5.1

Opis in predstavitev podjetja Val skupina d. o. o.

Val Skupina d. o. o. je mlado, ambiciozno in hitro rastoče podjetje, usmerjeno na eposlovanje in razvoj lastnih produktov. Podjetje upravlja vodilno prodajno mesto na
področju dodatne opreme za mobilne naprave v regiji. V letu 2014 in 2015 je podjetje
prejelo naziv spletni trgovec leta 2014 in spletni trgovec leta 2015 na področju
telefonije ter nagrado web trgovac godine 2014. Podjetje upravlja tri fizične lokacije
digitalnih trgovin (digital concept stores) v Celju in Ljubljani.
V podjetju si prizadevajo razvijati in tržiti lastne izdelke, kjer je pozornost usmerjena
predvsem na e-poslovanje. Trenutno sta poglavitni dejavnosti, s katerima se v
podjetju ukvarjajo, spletna prodaja in spletni marketing. Vseskozi stremijo k še
intenzivnejšemu razvoju individualnih projektov in visoki stopnji novih avtomatičnih
procesov, predvsem na področju naprednega tarčenja v spletnem marketingu. S
strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem kadra želijo postati kvaliteten
ponudnik spletnih rešitev. S svojim delovanjem se trudijo učinkovito obvladovati
tveganja in zagotoviti stabilno rast družbe. Nenehno sledijo svetovnim smernicam ter
se prilagajajo zahtevam in novostim, ki jih prinašata tako domači kot tuji trg. Eden
izmed pomembnih strateških ciljev podjetja je tudi uveljavitev in pridobitev tržnega
deleža na novih trgih.
Strateški cilji podjetja:
– Stalno krepiti konkurenčne sposobnosti, s poudarkom na produktih in
storitvah.
– Razvijati nove spletne rešitve.
– Ohraniti položaj vodilnega prodajnega mesta na področju dodatne
opreme za mobilne naprave.
– Večati poslovno učinkovitost.
– Zagotoviti stabilno rast in utrjevanje položaja.
– Učinkovito obvladovati tveganja.
– Slediti svetovnim smernicam ter se prilagajati novostim in zahtevam
domačega in tujega trga.
– Uveljavitev in pridobitev tržnega deleža na novih trgih.
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Vrednote podjetja:
– kakovost,
– zaupanje,
– odgovornost,
– skrbnost,
– učinkovitost,
– kreativnost,
– inovativnost.

5.2

Intervju

Za empirični del smo izbrali metodo intervjuja, ki je sestavljen iz 19 vprašanj.
Intervjuvala sem direktorja Val skupine d. o. o. Žigo Kramperška. S pomočjo
odgovorov bom na koncu potrdila oz. ovrgla postavljene hipoteze.
Vprašanja in odgovori:
1. Ste relativno mlado podjetje. S katerimi državami največ poslovno
sodelujete?
Zaradi raznolikega spektra stvari, s katerimi se ukvarjamo, sodelujemo z različnimi
partnerji iz tujine. Največ sodelujemo s Kitajsko, Češko, z Nemčijo, Veliko Britanijo in
Združenimi državami Amerike.
2. Zakaj ste se odločili ravno za te države?
Dejansko te države ponujajo najbolj konkurenčno ponudbo, ki je zanimiva za naše
področje delovanja.
3. Glede na to, da ste omenili tudi sodelovanje s Kitajsko, me zanima, koliko
kitajskih poslovnih partnerjev po navadi sodeluje pri pogajanjih? V primeru,
da se večkrat pogajate z istim podjetjem, ali so pri pogajanjih prisotni isti
ljudje?
Na Kitajskem je navada, da je na pogajanjih prisotnih veliko število ljudi (najmanj
štirje). V primeru večkratnega pogajanja z istim podjetjem je na pogajanjih prisotna
enaka zasedba ljudi.
4. Katere vrste taktik navadno uporabljate pri pogajanjih s tujimi partnerji?
Uporabljene taktike se po navadi razlikujejo glede na situacijo, v kateri se znajdemo.
Splošno pa lahko rečemo, da največkrat uporabljamo te taktike: vzemi ali pusti,
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taktiko molka, zvijače, podpore strokovnjakov, taktiko omejenih pooblastil in taktiko
statističnih podatkov.
5. Kakšne so teme pogajanj? O čem se navadno pogajate?
Navadno se pogajamo glede popusta, ki nam ga dobavitelj lahko omogoči, in glede
ponudbe produkta.
6. Kakšne cilje zasledujete pri pogajanjih?
Navadno zasledujemo dolgoročne cilje, in sicer večji popust od dobavitelja, in glede
na dolgoročno sodelovanje tudi olajšano logistiko, večje zaupanje.
7. Ste uspešni pri tem?
Največkrat so naša pogajanja uspešna. V tujino se namreč odpravimo, ko že
predhodno pretipamo teren in se nekako prepričamo v to, da je večja verjetnost, da
bodo pogajanja uspešna.
8. Kje potekajo ta srečanja in kako dolgo trajajo ter ali se večkrat srečate na
sestankih?
Srečanja potekajo na njihovem teritoriju (to velja za vse partnerje iz vseh držav, ki
smo jih na začetku omenili). Pri tem najbolj izstopajo kitajski partnerji, ker zelo veliko
vložijo v nasprotno pogajalsko stran in se zelo potrudijo za dobro počutje. Po navadi
pri njih pogajanja potekajo dlje (tudi neformalno). Načeloma pa nimam več sestankov
od enega.
9. Se za različne tuje partnerje/podjetja enako pripravljate na pogajanja?
Konkretnih priprav na pogajanja nimamo, saj smo v tem že utečena ekipa in
pogajanja načeloma potekajo v zvezi z enako tematiko.
10. Kdo vse sodeluje pri pogajanjih na vaši strani?
Na pogajanja greva po navadi dva. Jaz kot direktor podjetja in direktor nabave in
prodaje.
11. Ali so srečanja formalna? So srečanja manj formalna v domači državi ali v
tujini?
Srečanja so na začetku bolj formalna, potem pa se po navadi ozračje malce sprosti.
Lahko bi rekli, da so pogajanja v domači državi vedno bolj zaprta in nesproščena,
torej bolj formalna.
12. Omenili ste, da pri pogajanjih najbolj izstopajo kitajski partnerji. Ali
pričakujejo točnost na sestankih oz. jo cenijo? Ali jim pomeni veliko osebni
odnos? Kitajci veljajo za zelo zahtevne pogajalce, z veliko posebnostmi.
Kako ste se vi s tem spopadli?
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Kitajci izredno cenijo točnost in tega se vedno držimo. Ne samo pri kitajskih
partnerjih. Prav tako jim veliko pomeni oseben odnos. Kot smo že predhodno
poudarili, se kitajski partnerji izredno posvetijo pogajalskim nasprotnikom. Pri
pogajanjih s kitajskimi partnerji se vedno počutimo zelo zaželeno in sproščeno, tako
da kljub njihovi zahtevnosti nismo pod velikim pritiskom.
13. Si s poslovnimi partnerji izmenjujete poslovna darila? Kakšna?
Po navadi se s poslovnimi partnerji obdarujemo. Mi vedno poskrbimo za darilo, ki
predstavlja našo državo, in sicer npr. solni svet iz Piranskih solin, bučno olje, med
ipd.
14. Kakšen je proces sprejemanja odločitev?
Trudimo se, da je proces sprejemanja odločitev kratek.
15. Ali so za uspeh na pogajanjih pomembne pozitivne lastnosti pogajalcev in
primerna priprava na sama pogajanja?
Pozitivne lastnosti so izrednega pomena. Če se pogajalci odpravljajo na neznano
področje, je potrebna konkretna priprava na pogajanja. V našem primeru posebne
priprave na pogajanja nimamo, saj imamo po navadi pri vseh pogajalskih partnerjih
enako tematiko pogajanj.
16. S pogajalci katerih držav se je po vašem mnenju najlažje pogajati?
S kitajskimi partnerji se je najlažje pogajati, saj so najbolj sproščeni. Najtežje pa se je
pogajati s slovenskimi pogajalci, kar je po svoje izredno zanimivo.
17. Lahko poveste kakšno zanimivo izkušnjo ali prigodo s pogajanj?
Kitajski pogajalci so zanimivi zato, ker izredno slabo govorijo angleško. Dejansko
naše sporazumevanje poteka preko neverbalne komunikacije, risanja na tablo ipd.
Vedno so zanimiva tudi neformalna druženja z njimi, saj jih zabava dejstvo, da nismo
navajeni na njihov stil prehrane, kot na primer na pasji zrezek ali poparjenega živega
krokodila ipd. Kitajci dajejo veliko pozornost tudi vizitkam in jim pripisujejo velik
pomen. Večjo veljavo ima tisti zaposleni, ki od drugih pridobi večje število vizitk.
Američani po drugi strani pa so zelo hitri in prepričani vase.
18. Kakšen je po vašem mnenju odnos tujih pogajalcev do Slovencev?
Čehi imajo zelo spoštljiv odnos. Slovenci jim predstavljamo enakovrednega partnerja.
Prav takšno izkušnjo imamo tudi s pogajalci iz Združenih držav Amerike. Nemci ne
odstopajo od svojega jezika in se ne želijo pogovarjati v angleškem jeziku, zato je
ključno aktivno znanje nemščine.
19. Ali na koncu pogajanj naredite povzetek z vtisi? Kakšne so vaše
najpogostejše napake pri pogajanjih?
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Včasih pripravimo zapisnik, ki ga posredujemo tudi drugim v podjetju. Naša največja
napaka je največkrat ta, da nimamo konkretnih priprav in tako niso vnaprej znane
vloge v pogajanjih. Dejansko je veliko improvizacije, ki se do sedaj sicer še ni
izkazala za negativno.
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6 SKLEP
Med pisanjem magistrskega dela smo ugotovili, da pogajanja vključujejo velik spekter
spretnosti, znanj in veščin. Na pogajanja se je treba zelo dobro pripraviti. Pred
pogajanji je treba izbrati strategije, preveriti, katere taktike pogajanj bi pri nasprotni
strani najbolj učinkovale, treba je zbrati dovolj informacij o nasprotni strani in njenem
kulturnem okolju, če se pogajamo s tujci. Nujno je tudi določiti pogajalca oz.
pogajalsko skupino. Osebne lastnosti pogajalcev so pomembne.
Ko določimo vse zgoraj našteto, se lahko dogovorimo za pogajanja. Ugotovili smo,
da sta pri večini kultur izredno pomembni točnost in določen termin pogajanj. Neradi
prestavljajo termine sestankov, oz. v primeru, da do tega pride, mora biti razlog za
spremembo dobro argumentiran in predhodno sporočen. Na začetku procesa
pogajanj se udeleženci med seboj spoznajo in predstavijo izhodiščna stališča. Če
dnevni red ni predhodno predstavljen, se ta določi na začetku.
Kot smo omenili, so izrednega pomena osebne lastnosti pogajalcev. Še natančneje
lahko povemo, da so njihove pozitivne in negativne lastnosti lahko odločujoč faktor
pri pogajanjih.
V primeru medkulturnih pogajanj se je treba konkretno pozanimati o kulturnem
ozadju nasprotne strani pogajanj, o njihovem pogajalskem slogu, taktikah, navadah,
načinu komunikacije, kako se pozdravljajo, informacijah o izmenjavi poslovnih daril, o
pomembnosti simbolov ipd. Treba se je tudi pozanimati, kakšen pomen imajo
določene kretnje, kako potekajo pogajanja (ali so formalna ali neformalna), ali imajo
navado poslovnih kosil in ali vizitkam pripisujejo poseben pomen ter v kakšnem
jeziku jih je smotrno pripraviti.
V magistrski nalogi smo se seznanili s petimi državami, ki so si med seboj različne.
Predstavili smo različna kulturna ozadja in pogajalski slog pogajalcev iz Združenih
držav Amerike, Nemčije, Velike Britanije, Kitajske in Češke. Od vseh držav najbolj
izstopa prav Kitajska, saj se v večini primerov konkretno razlikuje od drugih. Pogajalci
iz Kitajske dajejo velik pomen simbolom, so izrazito dolgoročno usmerjeni oz. jih
zanimajo dolgoročni rezultati, izmenjavi vizitk pripisujejo poseben pomen. Veliko jim
pomeni zaupanje in pogajanja z njimi so vedno dolga. Tudi darilom pripisujejo
poseben pomen, paziti je treba na kar nekaj malenkosti, ki bi lahko Kitajce užalile,
zato mora biti pogajalec, ki želi na Kitajskem pustiti dober vtis, zelo previden.
V empiričnem delu smo ugotavljali, kako potekajo pogajanja v podjetju Val skupina d.
o. o. Intervju smo opravili z direktorjem podjetja Žigom Kramperškom. Na podlagi
razgovora z direktorjem lahko potrdimo oziroma zavržemo hipoteze, ki smo jih
postavili na začetku raziskovanja.
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Na začetku smo postavili te hipoteze:
H1: Priprava na pogajanja je ključnega pomena in temu vedno v podjetju namenijo
posebno pozornost.
H2: Pozitivne lastnosti pogajalcev so ključne za uspešnost pogajanj.
H3: Na splošno vsi zelo cenijo točnost na sestankih, predvsem kitajski poslovni
partnerji.
H4: Na sestankih s poslovnimi partnerji je na vsaki strani prisoten samo en pogajalec.
H5: Največkrat uporabljena taktika pri pogajanjih s kitajskimi pogajalci je taktika
omejenih pooblastil.
V nadaljevanju bomo potrdili oz. zavrgli postavljene hipoteze.
H1: Priprava na pogajanja je ključnega pomena in temu vedno v podjetju
namenijo posebno pozornost.
Te hipoteze ne moremo potrditi niti zavreči.
Ugotovili smo, da so priprave na pogajanja ključnega pomena in predstavljajo kritično
ter delikatno fazo pogajanj. Zato ji je treba nameniti dovolj časa in pozornosti. Ker po
navadi pride do pogajanj hitro, brez časa za posebne priprave, lahko na samih
pogajanjih pride do različnih zapletov. Vsekakor je čas priprave na pogajanja odvisen
tudi od tega, ali gre za pomembna pogajanja, ali velja pogajanje za nas kot rutinsko
opravilo z že znanimi nasprotniki, ali pa se spuščamo na popolnoma nov teritorij. V
ožjem smislu gre pri pripravah za določitev ciljev in strategije, kako premagati ovire,
ki se nam lahko pokažejo na pogajanjih. V širšem smislu je treba zbrati vse
informacije o nasprotniku in tudi sprejeti odločitev o tem, kdo bo prisoten na
pogajanjih. Ta del hipoteze lahko potrdim, ker so priprave na pogajanje res ključnega
pomena.
Drugo trditev postavljene hipoteze moramo zavreči, ker v podjetju Val skupina d. o. o.
pripravam na pogajanja ne namenjajo posebne pozornosti. Sicer priznavajo, da je to
njihova pomanjkljivost, vendar se do zdaj še ni izkazala za ključno. Vseeno so
uspešni pri pogajanjih s tujimi pogajalskimi nasprotniki.
H2: Pozitivne lastnosti pogajalcev so ključne za uspešnost pogajanj.
To hipotezo lahko potrdimo.
V vseh življenjskih aspektih je tako, da so pozitivne lastnosti posameznika velikokrat
ključ do uspeha. Pozitivno naravnani in simpatični ljudje večinoma dosežejo določen
cilj, ki si ga zadajo. Prav tako lahko to posplošimo tudi na področju pogajanj, saj bo
pogajalec s pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi zagotovo uspešnejši od tistega, ki bo
negativno naravnan. Jasno je, da vsi ljudje niso sposobni za vse. In enako velja za
pogajalce. Pogajalci so lahko le osebe, ki jim je to delo v veselje in ki imajo o tem
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znanje in določene veščine ter osebnostne lastnosti, med katere spadajo tudi
pozitivne lastnosti pogajalcev.
Tudi gospod Kramperšek iz podjetja Val skupina d. o. o. se strinja s trditvijo, da so
pozitivne lastnosti zelo pomembne.
H3: Na splošno vsi zelo cenijo točnost na sestankih, predvsem kitajski
poslovni partnerji.
Hipotezo lahko potrdimo.
Gospod Kramperšek iz podjetja Val skupina d. o. o. pravi, da Kitajci izredno cenijo
točnost, in tega se vedno držijo.
Tudi iz teorije smo razbrali, da je bolje na sestanek priti 5–10 minut pred
dogovorjenim terminom. Poleg tega je treba upoštevati gost promet in velike razdalje
med mesti. Za Kitajce velja, da so na poslovnih srečanjih vedno točni in zamuda za
njih predstavlja nespoštovanje.
H4: Na sestankih s poslovnimi partnerji je na vsaki strani prisoten samo en
pogajalec.
Hipotezo lahko zavržemo.
Gospod Kramperšek iz podjetja Val skupina d. o. o. pravi, da je na Kitajskem navada,
da je na pogajanjih prisotnih veliko število ljudi (najmanj štirje). V primeru
večkratnega pogajanja z istim podjetjem je na pogajanjih prisotna enaka zasedba
ljudi. Tudi na njihovi strani ni na pogajanjih prisoten samo en pogajalec. Na pogajanja
gresta po navadi dva, in sicer direktor podjetja ter direktor nabave in prodaje.
Tudi iz teorije je razbrati, da je pri Kitajcih tako, da je glavna oseba praviloma tista, ki
je na pogajanjih najbolj tiha. Vodja pogajalskega tima je lahko nekdo, ki je nižje na
hierarhični lestvici. Tudi pri pogajalskih slogih drugih držav ni mogoče zaslediti, da bi
se osredotočili na samo enega pogajalca.
H5: Največkrat uporabljena taktika pri pogajanjih s kitajskimi pogajalci je
taktika omejenih pooblastil.
Hipotezo lahko zavržemo.
Gospod Kramperšek iz podjetja Val skupina d. o. o. pravi, da se uporabljene taktike
po navadi razlikujejo glede na situacijo, v kateri se znajdejo. Največkrat uporabljajo te
taktike: vzemi ali pusti, taktiko molka, zvijače, podpore strokovnjakov, taktiko
omejenih pooblastil in taktiko statističnih podatkov.
Tudi iz teorije je mogoče razbrati, da navadno pogajalci ne izberejo samo ene taktike,
ampak jih uporabljajo več, da na različne načine poskušajo vplivati na pogajalskega
nasprotnika. Z uporabo ene taktike bi bili verjetno manj uspešni.
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Za zaključek lahko predstavim še možnost nadaljnjega raziskovanja o tej tematiki, in
sicer bi bilo zanimivo videti podobna mlada podjetja, ki prodirajo na tuji trg. Zanimivo
bi bilo primerjati različna mlada podjetja iz podobne dejavnosti, kako se soočajo s
pogajanji z različnimi partnerji iz različnih kulturnih ozadij.
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