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UVOD 
 
Glede na to, da v zadnjem času vedno več podjetij posluje prek meja svoje matične države, se 
stopnja njihove povezanosti in odvisnosti močno povečuje. V zadnjih tridesetih letih smo 
lahko opazovali hitro naraščanje mednarodne trgovine in poslovanja. Domača in tuja podjetja 
se vedno agresivneje bojujejo za tržne deleže in ne poznajo počivanja na lovorikah. Vse to jih 
bo spremljalo tudi v prihodnosti. Poraženci zapustijo trg in se usmerijo iskat srečo drugam, 
kjer v upanju na boljši položaj znova investirajo in zaostrijo tržno konkurenco.  
 
Gibljivost delovne sile in s tem možnost dela za tuje ali lokalne korporacije v mednarodnem 
okolju je svetovni trend že nekaj desetletij. Ni presenetljivo, da se velik del delovne sile, 
zaposlene v korporacijah, nahaja v drugih državah in kontinentih glede na državo izvora 
korporacije. Samo polovica vseh zaposlenih, npr. ameriške korporacije Ford ali švedske 
Ericsson, dela v matičnih državah korporacije, pri Philipsu je odstotek še nižji, saj je samo 
četrtina vseh zaposlenih na Nizozemskem.  
 
V zadnjih nekaj letih prihaja v Slovenijo vedno več tujega kapitala. Dobra lokacija, stabilne 
politične in ekonomske razmere, izobraženost delovne sile in naravne lepote dajejo Sloveniji 
posebno prepoznavnost, ki postaja zanimiva za svetovne korporacije. Kljub geografski 
majhnosti svetovna proizvajalna in storitvena podjetja ustanavljajo pri nas podružnice in 
privabljajo srednje in visoke kadre ter postajajo pomemben partner zaposlovanja v lokalnem 
okolju. Vedno večje zanimanje za mednarodno izobrazbo in zaposlitev v tujini se v zadnjih 
letih pogosteje pojavlja tudi pri Slovencih. Kako se način zaposlovanja slovenskih korporacij 
v tujini razlikuje od načina zaposlovanja svetovnih korporacij v Sloveniji? Kakšen je odnos 
slovenskega menedžerja do delovnih nalog v tujini in katere sposobnosti so ključnega 
pomena?   
 
Namen diplomskega dela je predstaviti način zaposlovanja korporacij v svojih podružnicah v 
tujini, pripravljanje menedžerjev za delovne naloge v tujini, predstavitev njihovih motivov za 
sprejetje zaposlitve v tujem delovnem okolju ter poizkusiti oceniti trenutno stanje tega 
področja v nekaterih slovenskih podjetjih. Raziskovalni del diplomskega dela je usmerjen na 
dejansko stanje načina zaposlovanja svetovnih korporacij v slovenskih podružnicah, katerih 
znanje in odlična geografska lega postajata vedno bolj pomembna dejavnika. Poleg tega 
predstavi, kako svetovnim teoretičnim spoznanjem pri zaposlovanju v podružnicah v tujini 
sledijo slovenska podjetja ter slovenski menedžerji, ki so ali na delovni nalogi v tujini ali 
zaposleni pri korporaciji.   
 
Zaradi razširjenosti že tradicionalnega mednarodnega poslovanja predvsem ameriških naftnih, 
informacijskih in tehničnih korporacij, ki so prve naročale raziskave o najprimernejšem 
načinu zaposlovanja v mednarodnih podružnicah in še vedno namenjajo veliko pozornosti 
uspešnosti v mednarodnem poslovnem okolju, se večina raziskav navezuje na ameriške 
menedžerje, ki jih pogosto ne primerjajo z evropskimi in azijskimi kolegi. Raziskave, povzete 



 2

v teoretičnem delu diplomskega dela, so bile opravljene pretežno na ameriških univerzah in 
korporacijah in zato le redko vsebujejo primerjave z ostalimi kulturami.   
 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. Po osnovni opredelitvi 
korporacije in njenega razvoja v tretjem poglavju predstavim medkulturni menedžment in 
osnovne medkulturne razlike. V četrtem poglavju je s pregledno shemo štirih dimenzij 
natančneje predstavljeno ravnanje z mednarodnimi človeškimi viri. Peto poglavje se po 
opredelitvi pojma mednarodnega menedžerja nadaljuje z njegovimi najpomembnejšimi 
lastnostmi in priljubljenostjo njegove funkcije med menedžerji. Dejavniki zaposlovanja v tuji 
podružnici, politike zaposlovanja in izbira ustreznih kandidatov za zaposlitev v podružnici so 
opredeljeni v šestem poglavju. V sedmem poglavju sledijo načini izobraževanja menedžerjev 
za delo v podružnicah v tujini, pomembni dejavniki pri zaposlovanju in na koncu poglavja še 
kratka analiza dejanskih razmer v podjetju na tem področju. V osmem poglavju je 
predstavljen ciklus vstopa menedžerja v novo kulturo in njegovo morebitno doživetje 
kulturnega šoka. Dohodki menedžerjev so obravnavani v devetem poglavju, ki je razdeljeno 
na osnovno plačo in dodatke. Mednarodna delovna skupina je kratko opredeljena v desetem 
poglavju, enajsto poglavje teoretičnega dela, pa se osredotoči na povratek menedžerja v 
domovino in ponovno prilagoditev na »staro« okolje.     
 
Raziskovalni del, katerega namen je preveriti dejansko ujemanje teorije z resničnim stanjem v 
slovenskih in mednarodnih podjetjih ter upoštevanje splošno veljavnih pravil na področju 
zaposlovanja v podružnicah v tujini, je rezultat sestavljanja, organiziranja in zbiranja anketnih 
vprašalnikov. V metodologiji so natančneje opisani postopki zbiranja potrebnih informacij. Za 
tem sledi predstavitev rezultatov rešenih vprašalnikov za Slovence, ki so zaposleni v 
podružnici svetovne korporacije v Sloveniji, vprašalnikov, namenjenih kadrovskim službam 
večjim slovenskim podjetjem ter vprašalnikov, namenjenih Slovencem, ki v vlogi zunanjih 
menedžerjev nadzirajo podružnice slovenskih podjetij v tujini. Raziskovalni del zaključujejo 
sklepne ugotovitve raziskave.   
 
Pri izdelavi raziskave diplomskega dela sem se soočil s številnimi težavami. Kadrovske 
službe pomembnejših slovenskih podjetij so preobremenjene s tekočimi zadevami, hkrati 
dobijo še veliko prošenj za sodelovanje pri študentskih seminarskih in diplomskih delih. 
Posledično sem lahko vključil v raziskavo štiri slovenska podjetja, ostala podjetja pa mi po 
dveh mesecih čakanja niso poslala niti negativnega odgovora. Od podjetij, ki so bila v 
raziskavi pripravljena sodelovati, sem s pomočjo njihove dobre komunikacije z menedžerji v 
tujini dobil izpolnjene vprašalnike že po dveh tednih. Podružnice tujih korporacij v Sloveniji 
se od slovenskih podjetij pri zanesljivosti niso bistveno razlikovale, pomembno je poudariti, 
da so mi tiste, ki so v raziskavi sodelovale, posredovale izčrpne podatke. Podatki, ki sem jih 
želel dobiti, so v nekaterih slovenskih in mednarodnih podjetjih poslovna skrivnost, do katerih 
nikakor nisem mogel priti. V nekaterih podružnicah svetovnih korporacij se pogosto ni 
vedelo, ali sploh smejo sodelovati pri raziskavi, kar je kazalo na določeno stopnjo 
neorganiziranosti. Na koncu mi je o tako obširni temi le uspelo dobiti veliko podatkov, ki sem 
jih uspešno prilagodil predpisanemu obsegu diplomskega dela.        
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1 OPREDELITEV KORPORACIJE 
 
V preteklih letih so menedžerji in različni svetovni učenjaki razlikovali med mednarodno in 
globalno korporacijo. Splošno lahko trdimo, da je mednarodna korporacija (MK) podjetje, ki 
ima zunaj države matičnega podjetja še vsaj tri podružnice in tudi investira na tujih trgih. V 
literaturi najdemo več definicij mednarodnih korporacij in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati. 
Kriteriji izbora se med avtorji razlikujejo. Osnovna pogoja, ki ju mora po Bartlett-u in 
Ghoshal-u izpolnjevati podjetje, da ga prištevamo med MK, sta (Bartlett, Ghoshal, 1989,    
str. 2): 
 
1. Podjetje mora konkretno investirati v tujo državo in ne samo izvažati.  
2. Podjetje mora biti aktivno udeleženo pri upravljanju svojih podružnic v tujini in ne sme biti 
samo formalni lastnik podjetij.  
 
Globalna korporacija (GK) poizkuša standardizirati svoje operacije povsod, kjer je prisotna. 
Globalna strategija temelji na močno koordinirani, proizvodno ali storitveno orientiranih 
dejavnostih, z veliko vlogo razvoja in tehnologije. GK proizvaja in prodaja standardizirane 
proizvode, oziroma nudi čim bolj standardizirane storitve, na vseh svetovnih trgih in pri tem 
uporablja standardiziran tržni pristop. Vendar se mora tudi GK prilagajati na zahteve lokalnih 
oblasti in trgov, s čimer se ji omejuje možnost standardizacije (Vernon-Wortzel, 1994, str. 
527). Primera največjih standardiziranih podjetij sta Coca Cola in McDonald's, ki v svojih 
podružnicah po vsem svetu nudita enake proizvode in storitve. 
 
V diplomskem delu se zaradi večje preglednosti omejim na izraz korporacija, pod katerim 
bodo vključene MK in GK. Na podlagi prebrane literature sem ugotovil, da ni bistvenih razlik 
pri zaposlovanju v MK in GK. Le redko kateri avtor namreč uporablja oba izraza in s tem 
poudari razliko. Večinoma se razlike ne omenja, saj pri zaposlovanju ni bistvenega pomena.  
 
Definicija korporacije se je skozi čas spreminjala. Bartlett in Ghoshal (2002, str. 3) navajata 
definicijo organizacije Združenih narodov, ki je prva natančneje opredelila pojem 
mednarodnega poslovanja in s tem bistvo korporacije. Leta 1973 je bila korporacija definirana 
kot podjetje, ki nadzira premoženje, tovarne, rudnike, prodajne oddelke itd. v vsaj dveh 
državah. Od leta 1984 se je definicija korporacije spremenila tako, da so med korporacije 
všteta podjetja, ki so prisotna v vsaj dveh državah, ne glede na njihovo pravno obliko in 
dejavnost, ki jo opravljajo in so vodena iz enega ali več odločitvenih centrov, ki se odločajo 
na podlagi jasno začrtanih odločitev in v skladu z vnaprej določeno strateško politiko 
celotnega podjetja. Korporacija ima podružnice v različnih državah, ki so med seboj 
povezane preko lastništva ali kako drugače, da ima lahko ena izmed njih s svojim delovanjem 
velik vpliv na delovanje ostalih in si lahko skupaj delijo znanje, produkcijske faktorje in 
odgovornosti.  
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Po Vernon-Wortzlovi (1994, str. 526) imajo korporacije tri skupne lastnosti: 
 

1. Skupno lastništvo: Korporacije so lahko v lasti velikega števila delničarjev, države, 
velikih družin ali celo v lasti ene osebe.  Vsak osebek, ki ima v lasti del korporacije, je 
lastnik tega deleža korporacije v katerikoli podružnici na svetu. 

2. Skupna sredstva, med katera prištevamo denar, ljudi, patente, blagovne znamke in 
ostalo tehnologijo. Pri ustanavljanju novih podružnic, lahko korporacija uporablja 
menedžerje in delavce iz različnih delov sveta, denar, zaslužen drugje itd. 

3. Skupna strategija: Korporacije razvijejo skupno strategijo za vse svoje podružnice in 
razdelijo sredstva med njimi glede na potrebe in najvišjo predvideno izkoriščenost.  

 
Na podlagi preučevanja praktičnih izkušenj korporacij sem ugotovil, da skupna strategija za 
vse podružnice korporacije ponavadi ni uspešna in je korporacije tudi ne uporabljajo. Vsaka 
država in njena kultura ima namreč svoje lastnosti in zakonitosti, zato vsiljevanje standardne 
strategije podružnici za korporacijo ni uspešno, saj lahko preko pomanjkljive komunikacije 
vodi do neuspešnega poslovanja.  
 
In v čem je posebnost mednarodnega okolja, s katerim se soočajo korporacije in pomeni 
osnovo za njihovo razlikovanje od navadnih podjetij, ki poslujejo samo v domačem okolju 
(Black, Mendenhall, 1991, str. 177, 178)? Prva posebnost poslovanja v mednarodnem okolju 
so različne oblike izvajanja oblasti. To pomeni delovanje v okviru različnih zakonov in ostalih 
pravnih pravil in včasih tudi delovanje v okolju s pomanjkljivimi pravnimi predpisi in procesi. 
Menedžerji morajo pri delovanju v podružnicah v tujini dobro poznati lokalne zakone, 
predpise, davke in njihov vpliv na delovanje podjetja ter biti sposobni sodelovati z lokalnimi 
državniki in lokalno kulturo v skladu s strategijo podjetja. Predvsem v državah v razvoju je 
lahko izvajanje zakonov dvomljivo. Drugič, korporacije delujejo na različnih trgih z 
različnimi kulturami, zgodovinami, vrednotami, socialnimi sistemi in jeziki, ki pogosto 
zahtevajo ne samo različno razdelitev proizvodov in storitev, ampak tudi njihovo medsebojno 
razlikovanje. Prav zato morajo menedžerji upoštevati zahteve lokalnega okolja ter razumeti, 
sodelovati in voditi ljudi iz različnih kultur. In tretjič, različne države ponujajo različne 
strateške možnosti. Razlike v velikosti, bogastvu z naravnimi viri, gospodarskim napredkom, 
političnim sistemom, nacionalnim razvojem in industrijsko usmeritvijo imajo pomembno 
vlogo pri razlikovanju med pomembnostjo posameznih držav.  
 
Vsak narod oziroma država ima svoje lastnosti in posebnosti. Korporacija naj bi s svojo 
velikostjo in kompleksnostjo izkoristila raznolikost svojih virov in v vsaki državi, v kateri je 
prisotna, poiskala prednosti, ki jih lahko čim bolje izkoristi. (Porter, 1990, str. 53).  
 
Korporacije imajo tudi pozitiven učinek na zaposlovanje v državah svojih podružnic. V 
povprečju so dohodki zaposlenih pri korporacijah višji od ostalih, na kar vplivajo (Buckley, 
1990, str. 37): večja zaposlitev bolje izobraženih zaposlenih, večja moč delavskih sindikatov 
pri pogajanjih o plačah ter z višjo plačo korporacije lažje zmanjšajo pretok delovne sile 
(predvsem višje izobraženih). 
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2 RAZVOJ KORPORACIJE 
  
Ekonomska zgodovina lahko najde začetke mednarodne trgovine že pri Starih Grkih, ki so 
trgovali s Feničani ter pri Rimljanih, ki so trgovali s Kitajci, od koder so prihajale predvsem 
začimbe in svila. Skozi stoletja se je mednarodna trgovina proizvodov in storitev stopnjevala 
in trgovci iz srednjeveških Benetk so trgovali z Arabci in Japonci. 
 
Pomembno vlogo v zgodovini trgovine so imela angleška in nizozemska trgovska podjetja, ki 
so s svojo dejavnostjo zacvetela v sedemnajstem in osemnajstem stoletju z ustanavljanjem 
podružnic od Hudsonovega zaliva pa vse do vzhodne Indije. V devetnajstem stoletju so 
premožni kapitalisti iz industrializirane Evrope začeli investirati v manj razvitih deželah 
sveta, predvsem v Ameriki in v kolonijah, ki so bile pod angleško, francosko, nizozemsko in 
nemško oblastjo. Mednarodna trgovina, ki je vodila in pospeševala nastanek mednarodnih 
korporacij se je pričela v osemnajstem stoletju. Do sredine devetnajstega stoletja so se velika 
podjetja združila in nekatera izmed njih so se razvila v korporacije. Prva ameriška korporacija 
se je imenovala Singer, ki še danes proizvaja šivalne stroje. Med prve evropske korporacije 
prištevamo Bayer, nemško kemično tovarno, ki se je razširila v New York in do leta 1908 še v 
Rusijo, Francijo in Belgijo (Vernon- Wortzel, 1994, str. 532). 
 
Osnovni faktorji, ki so podjetjem v devetnajstem stoletju omogočili mednarodno poslovanje, 
so bili (Vernon-Wortzel, 1994, str. 533): 
 

• Napredek v prometu: Promet po rekah in železnicah je s pomočjo parnikov in vlakov 
omogočil prevoz surovin in končnih proizvodov med podružnicami ter olajšal izvoz. 

 
• Dokončanje preko atlantskega kabla leta 1858 in razvoj Morsejeve abecede: S tem 

je bila izboljšana možnost komunikacije med državami, saj so lahko stranke lažje 
naročale želene proizvode. 

 
• Zlati standard: Zlato je, do leta 1914, v večini držav pomagalo stabilizirati valute in 

zmanjšati tveganje poslovanja v časih pogostih recesij. Vedno večji dohodki v 
industrializiranih državah (Anglija, Francija) so ustvarjali nove trge za dražje 
proizvode, kot na primer šivalne in pomivalne stroje, radije in avtomobile.  

 
Razvoj podjetja iz delovanja v nacionalnem okolju v korporacijo, ki deluje globalno, je 
dolgotrajen postopek, ko gre podjetje skozi štiri različne stopnje in sproti širi področje 
sodelovanja. Zgodovinsko se je vrstni red stopenj spreminjal, odvisno predvsem od starosti 
organizacije in od področja izvora matičnega podjetja (Azija, Amerika, Evropa). V tabeli 1 
predstavljene stopnje so značilne predvsem za severnoameriška in evropska podjetja.  
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Tabela 1: Stopnje razvoja korporacije 
Stopnja 
razvoja/ 
Kategorija 

NACIONALNA 
STOPNJA 

STOPNJA 
ZAČETNEGA 

IZVOZA 

MEDNARODNA 
STOPNJA 

GLOBALNA 
STOPNJA 

OSREDOTO- 
ČENOST NA: 

Proizvod/ storitev Trg Cena/stroški Strategija 

KONKU- 
RENČNA 
STRATEGIJA 

Domača Tuja Mednarodna Globalna 

VPLIV 
SVETOV-
NEGA TRGA 

Zanemarljiv Pomemben Zelo pomemben Prevladujoč 

PROIZVOD/ 
STORITEV 

Nov, 
Edinstven 

Bolj standardiziran Popolnoma 
standardiziran 

Serijska 
proizvodnja 

STOPNJA 
DOBIČKA 

Visoka Upadajoča Nizka Se znižuje 

KONKU-
RENTI 

Malo Malo Veliko Veliko ali malo 

TRG Majhen, domač Velik, tujina Večji, mednarodni Največji, 
globalni 

LOKACIJA 
PROIZVO-
DNJE 

Domači trg Domači in osnovni 
tuji trgi 

Mednarodna, 
odvisna od 
stroškov 

Globalna, pri 
najnižjih stroških

IZVOZ Ne obstaja Narašča Velik, nasičen Uvoz, izvoz 
STRUKTURA Centralizirane 

domače enote 
Decentralizirane 
domače in tuje 

enote 

Centralizirane 
mednarodne 
poslovne poti 

Globalna 
zavezništva, 

decentralizirana 
 
Vir: Adler, International dimensions of Organizational behaviour, 1997, str. 6. 
 
Kot je razvidno iz tabele 1, je poslovanje podjetja na nacionalni stopnji precej drugačno kot 
na globalni stopnji, kjer celovitejše poslovanje prinaša večje izzive za vse zaposlene. Poleg 
tega ima podjetje na globalni stopnji večjo družbeno odgovornost v svojem okolju in v 
svetovnem prostoru, od katerega je močno odvisno in na katerega tudi vpliva s svojimi 
odločitvami. Zaradi vse večje konkurence na mednarodnih trgih in vedno hitrejšega nastajanja 
velikih korporacij, podjetja pogosto preskočijo katero izmed zgoraj obravnavanih stopenj, z 
namenom hitrejšega povečevanja mednarodne prednosti v določeni industriji. 
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3 MEDKULTURNI MANAGEMENT  
 
Vedno večje število svetovnih korporacij in s tem naraščajoči pomen mednarodnega 
poslovanja sta ustvarila povpraševanje po mednarodnih menedžerjih, ki so navajeni dela z 
ljudmi iz različnih dežel. Medkulturni menedžment pojasnjuje obnašanje ljudi v organizacijah 
po svetu in pokaže ljudem, kako delati v organizacijah, kjer prihajajo zaposleni in poslovne 
stranke iz različnih kultur. Prav tako opisuje delovanje organizacij znotraj držav in kultur, 
primerja obnašanje organizacij med različnimi državami in kulturami. Glavni namen 
medkulturnega menedžmenta je, da poskuša razumeti in izboljšati skupno delovanje 
sodelavcev, menedžerjev in poslovnih partnerjev med različnimi svetovnimi državami in 
kulturami (Adler, 1997, str. 10). 
 
Večina poslovnih uspešnežev napoveduje, da bodo morale imeti naslednje generacije 
menedžerjev kompleksne izkušnje na področju mednarodnega poslovanja, če bodo želele 
dosegati dobre rezultate. Nekatera evropska podjetja, na primer Shell, zahtevajo od bodočih 
menedžerjev že sedaj vsaj štiri delovne izkušnje v tujini, kar pa v ameriških podjetjih še ni 
tako pogosta navada. Kako zelo pomembna je delovna izkušnja v tujini, nam za podjetje Shell 
pove podatek, da je menedžer v primeru, da dvakrat zavrne delovno nalogo v tujini, odpuščen 
iz podjetja (The making of the international manager, 1998, str. 29-30). Čeprav dvainšestdeset 
odstotkov vprašanih ameriških menedžerjev meni, da je razvijanje mednarodnega razmišljanja 
vedno bolj pomembno za prihodnost vodilnega osebja, jih samo petintrideset odstotkov meni, 
da so mednarodne izkušnje izven ZDA zelo pomembne in za samo devetnajst odstotkov 
vprašanih je učenje tujega jezika zelo pomembno (Adler, 1997, str.11).  
 
V nasprotju z ameriškimi, meni dvainosemdeset odstotkov neameriških menedžerjev, da je 
mednarodno razmišljanje za bodoče menedžerje zelo pomembno, prav tako jih dvakrat toliko 
(70 % proti 35 %)  meni, da so mednarodne izkušnje zelo pomembne in dvakrat toliko (64 % 
proti 19 %)  jih je prepričanih, da je učenje tujega jezika zelo koristno (Adler, 1997, str.11). 
 
In zakaj večina Američanov ne pripisuje velikega pomena mednarodnemu razmišljanju in 
delovanju? Na nek način jih lahko razumemo, saj vzrok za precejšnjo neupoštevanje ostalega 
sveta izhaja iz zgodovine. Zaradi velikosti ameriškega domačega trga (250 milijonov ljudi) in 
angleščine, kot mednarodnega poslovnega jezika, večina Američanov predpostavlja, da jim ni 
potrebno oditi v drugo deželo z namenom uspeti v korporaciji druge države, niti ne 
potrebujejo znanja tujega jezika. Omenjeni omejeni način razmišljanja gotovo ne velja za 
Azijce in Evropejce. Toda tudi gospodarstvo ZDA je močno odvisno od dobrega 
gospodarskega stanja ostalih svetovnih držav, zato morajo tudi Američani konkurirati 
globalno in delovati v skladu s svetovnimi standardi in normativi.  
 
Slovenci se šele v zadnjih desetih letih vedno bolj zavedamo pomembnosti mednarodnih 
izkušenj, zato se pogosteje odločamo za izobraževanje ali zaposlitev v tujini in s tem tudi 
pridobivamo vedno več znanja  tujih jezikov. Za majhno državo, kot je Slovenija, je 
osnovnega pomena, da se gospodarsko močno povezuje ne samo s sosednjimi temveč tudi z 
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vsemi ostalimi svetovnimi državami, od katerih lahko pridobi poleg znanja in kapitala tudi 
dragocene izkušnje.      
 

3.1 OSNOVNE RAZLIKE MED KULTURAMI 
 
Priznani nizozemski psiholog Geert Hofstede (Hofstede, 1992, str. 262) je v svojih raziskavah 
določil štiri kulturne vrednote (vpliv moči, stopnja individualizma, vpliv moškega 
poglavarstva in nagnjenost k tveganju) po katerih naj bi se kulture med seboj najbolj 
razlikovale in preučeval njihov vpliv na delovni odnos in na obnašanja zaposlenih iz različnih 
nacionalnih kultur. Medkulturne razlike pri omenjenih kulturnih vrednotah se kažejo z 
razlikami pri odnosu med zaposlenimi in njihovem obnašanju. Pri mednarodni delovni 
skupini je zato potrebno upoštevati tudi te dejavnike, saj so lahko ključnega pomena pri 
uspešnosti delovne skupine. Pri vsakem zaposlenem je potrebno analizirati od kod prihaja, iz 
kakšne kulture in navad, da se organizacija in ostali zaposleni pripravijo na možna razhajanja 
pri različnem razumevanju istih problemov. 

3.1.1 Vpliv moči 
 
Pri tej kulturni vrednoti je pomembna razsežnost, do katere manj vplivni člani organizacije in 
institucij (na primer družine) sprejemajo in pričakujejo neenako porazdelitev moči. Moč in 
neenakost sta prisotni v vsaki kulturi, vsaka družba je neenaka, vendar je vsakemu človeku 
znano, da so nekatere družbe bolj neenake kot druge.  
 
Različen vpliv moči se lahko kaže, npr. v družini, kjer so lahko starši obravnavani kot 
enakovredni ali pa kot nadrejeni in na delovnem mestu, kjer je lahko nadrejeni obravnavan 
kot koristna demokratična oseba ali kot avtokratična oseba. Nekaterim članom mednarodnih 
delovnih skupin je tako lahko logično, da je vodja aristokratski šef, medtem ko lahko ostalim 
to predstavlja veliko oviro pri delovanju. 

3.1.2 Stopnja individualizma 
 
Med kulturami obstajajo na tem področju zelo očitne razlike in splošno znano je, da so primer 
visoke stopnje individualizma Združene države Amerike ter na drugi strani azijske dežele, 
kjer je prisoten izrazit kolektivizem. V bolj individualistični družbi mora vsak človek skrbeti 
sam zase in za najožjo družino, v kolektivističnih družbah so ljudje že od rojstva del velike, 
razširjene družine, v kateri so tudi strici in tete, ki v zameno za visoko stopnjo lojalnosti 
nudijo varnost in sigurnost. V podjetjih iz individualnih družb ima jasno opredeljena delovna 
naloga prednostni pomen pred odnosom med zaposlenimi, ki so v podjetju izključno toliko 
časa, dokler prinašajo neposredno izmerljivo korist. V kolektivnih družbah in njihovih 
podjetjih pa je močna vez med zaposlenimi, prijateljstva imajo večji pomen kot delovna 
naloga in vsi zaposleni so del velike skupine. 
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3.1.3 Vpliv moškega poglavarstva 
 
Raziskovalci so na podlagi raziskav ugotovili, da se lastnosti žensk med družbami ne 
razlikujejo v veliki meri, nasprotno se značilnosti moških med kulturami zelo razlikujejo. V 
nekaterih družbah so moški v povprečju ljubeznivi in po značaju podobni ženskam, v drugih 
kulturah so agresivni in zelo tekmovalni. Na podlagi take razdelitve lahko ugotovimo, da so v 
drugi skupini večje razlike med moškimi in ženskami vrednotami. Prvo skupino, kjer so si 
značaji podobni, so raziskovalci poimenovali feministična in drugo skupino patriarhalna.  
 
Na delovnem mestu se značaj prve skupine kaže pri večjem poudarku na kakovosti življenja, 
intuiciji in skromnosti, pri drugi skupini, ki je v povprečju bolj tekmovalna, pa so izrazitejše 
agresivnost, poudarek na karieri, odločnosti in precenjevanju lastnih zmogljivosti     
(Hofstede, 1992, str. 263).   

3.1.4 Nagnjenost k tveganju 
 
Nekatere kulture (predvsem Vzhodne) so manj nagnjene k tveganju kot ostale (Zahodne). 
Tveganje oziroma negotov položaj, je nekaj novega, neznanega, presenetljivega, drugačnega 
od običajnega. Podjetja, ki izhajajo iz kulture, ki je manj nagnjena k tveganju, poizkušajo 
vpeljati stroge zakone, pravila in ukrepe za visoko stopnjo varnosti. V kulturah, ki so bolj 
nagnjene k negotovosti, so drugačna mnenja bolj sprejemljiva, imajo manj pravil, ljudje so 
manj čustveni in se bolj prepuščajo toku dogodkov.  
 
Slovenijo bi po pričakovanjih uvrščali med bolj kolektivne družbe, predvsem zaradi njene 
politične preteklosti. Vendar so avtorji Bloom, Milkovich in Zupan v statistični raziskavi 
ugotovili, da smo Slovenci, v povprečju, večji individualisti ter da smo bolj nagnjeni k 
tveganju kot Američani.1  
 

4 OPREDELITEV RAVNANJA Z MEDNARODNIMI ČLOVEŠKIMI 
VIRI 
 
Mednarodne človeške vire je najbolje predstavil Morgan, kar v svoji knjigi priznava tudi 
Dowling (1989, str. 45), z odnosi med tremi (spodaj naštetimi) dimenzijami, ki so tudi 
predstavljeni v sliki 1. 
 

1. Funkcije pridobivanja, razporeditve in uporaba mednarodnih človeških virov. 
2. Tri kategorije držav, vključenih v mednarodne človeške vire: država gostiteljica (v 

kateri se nahaja podružnica), matična država (država izvora korporacije) in tretja 
država, iz katere lahko prihaja delovna sila ali vir financiranja. 

3. Tri vrste menedžerjev v mednarodnih korporacijah: Lokalni menedžerji (zaposleni iz 
države podružnice), zunanji menedžerji (zaposleni iz domače države korporacije) in 

                                            
1 Več o raziskavi: Bloom, Milkovich, Zupan (1997). 



 

menedžerji iz tretjih držav. Primer: IBM zaposli Slovenca (lokalni menedžer) v 
Sloveniji, pogosto pošlje Američana (zunanji menedžer) v Slovenijo na delovno 
nalogo in lahko tudi Slovenca (menedžer iz tretje države) pošlje v Avstralijo. 

 
 
Slika 1: Dimenzije mednarodnih človeških virov 

 
Vir: Dowling, 1989, str. 3. 
 
Glede na to, da zgornja Morganova op
mednarodnih človeških virov je uporabl
delovanja v različnih državah in zaposlova
glavni značilnosti, ki razlikujeta ravnanje
področju. Marsikatero podjetje podcenjuje 
v preteklosti je bilo že dokazano, da je za n
ravnanje z mednarodnimi človeškimi viri (D
 
Korporacije lahko pri pomanjkanju delovne
omogoča njihova velikost, saj so pogosto c
na nacionalno politiko. Zaposlene lahko pr
način zapolnjujejo vrzeli, ki nastajajo pr
Nemška korporacija lahko, npr. »uvozi« 
tehnologije, saj je znano, da je v Nemč
(Cohen, Zaidi, 2002, str. 27). 
 
Dowling (Dowling, 1989, str. 5) se v svoji
pri proučevanju velikih ameriških korpor

 

              RAZPOREDITEV      PRIDOBIV

I

I

Č L O V E Š K I   V I R I
ANJE       UPORABA 

MATIČNA 
DRŽAVA 

DRUGE 
DRŽAVE 
LOKALNI MENEDŽERJ

DRŽAVA 

GOSTITELJICA 
ZUNANJI MENEDŽERJ
E
MENEDŽERJI IZ TRETJE DRŽAV
10

 

redelitev nazorno opredeljuje bistvene elemente 
jena kot podlaga diplomskemu delu. Celovitost 
nje različnih nacionalnih kategorij zaposlenih sta 

 s človeškimi viri na domačem in mednarodnem 
celovitost poslovanja na mednarodnem področju in 
euspeh podjetij v tujem okolju pogosto vzrok slabo 
owling, 1989, str. 4). 

 sile iščejo zaposlene v drugih delih sveta. To jim 
elo tako pomemben faktor, da imajo močan vpliv 
emeščajo iz enega dela sveta na drugega in na ta 
i pomanjkanju ali neizobraženosti delovne sile. 
azijskega strokovnjaka iz področja informacijske 
iji veliko pomanjkanje omenjenih strokovnjakov 

 knjigi sklicuje na Desatnick-a in Bennett-a, ki sta 
acij ugotovila, da je osnovni vzrok za neuspeh 
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podjetja na mednarodnem področju pomanjkanje razumevanja osnov ravnanja s človeškimi 
viri pri poslovanju v tujem okolju. Raziskave za evropska in azijska podjetja ne omenjata, na 
podlagi pogosto krivičnega podcenjevanja tega področja lahko sklepamo, da velja tudi za ta 
podjetja enaka ugotovitev. Določene upravljavske filozofije in tehnike so se izkazale kot 
uspešne v domačem okolju, vendar njihova uporaba v tujem okolju pogosto vodi do 
razočaranja, neuspeha in podpovprečnih rezultatov.  
 

5 KARIERA MEDNARODNEGA MANEDŽERJA 
 
Osnovna tri pravila medkulturnega poslovanja so: Izkušeni mednarodni menedžer se prilagodi 
novi kulturi v trenutku, ko pripotuje v tuje okolje, med bivanjem v domovini se nadpovprečno 
trudi za spoznavanje obnašanja, navad in jezika tujega obiskovalca, in nenazadnje, ko se tuji 
obiskovalec vrne v domovino, izkušeni menedžer pričakuje očitno spremembo v njegovem 
obnašanju in navadah (Beeth, 1997, str. 17-19).   
 

5.1 LASTNOSTI MEDNARODNEGA MENEDŽERJA 
 
Pri opredelitvi pojma mednarodni menedžer (imenovan tudi globalni) se Adler (1997,        
str. 298) sklicuje na Gonzalesa, ki je, sodeč po raziskavi 1161 menedžerjev, ugotovil, da se je 
pojem nekoliko spremenil. Tradicionalno so bili mednarodni menedžerji stari okoli 31 let, ko 
so odšli prvič na delo v tujino, kjer so v povprečju ostali vsaj tri leta in so imeli v svoji karieri 
tri delovne naloge v tujini. Zunanji menedžerji so bili v povprečju mlajši kot njihovi kolegi v 
tujih podružnicah in v večini primerov so bili na delovnih nalogah v tujini samo moški. 
Dvajset odstotkov vprašanih se je poročilo s tujkami. Izobrazba zunanjih menedžerjev je bila 
višja kot izobrazba domačih zaposlenih, vendar jih je le malo diplomiralo iz ekonomskih ved.  
 
Danes se je pojem mednarodnega menedžerja spremenil predvsem v treh značilnostih (Adler, 
1997, str. 298). Prvič, vloga globalnega poslovanja se je močno povečala in svetovni 
menedžerji poslujejo med seboj s pomočjo tehnologije (Internet), ki je v zadnjem času tako 
močno napredovala, da jim za navezovanje stikov z dobavitelji in ostalimi poslovnimi 
partnerji pogosto niti ni potrebno odhajati v tujino. Drugič, menedžerji, ki si želijo hitrega 
napredovanja na višje položaje korporacije, vidijo v opravljanju delovne naloge v tujini 
možnost za pridobivanje izkušenj in potrjevanje lastnih sposobnostih pri nadrejenih. Primer 
omenjene značilnosti je avstrijski menedžer, pri katerem je bil pomemben dejavnik možnost 
napredovanja po opravljeni delovni nalogi v tujini (glej Prilogo B). In nenazadnje, v zadnjih 
letih se je povečalo število žensk, ki si želijo na delovne naloge v tujino. Zaposlitev zunanje 
menedžerke na delovni nalogi v tujini je celovitejša kot pri moškem, predvsem zaradi  
pogostejših stikov z domačim okoljem. Ženske posvečajo namreč veliko pozornosti 
socializaciji, zaradi česar lahko pride do konflikta med domačim okoljem in poslovno kariero 
(Linehan, Scullion, 2001, str. 318-323). Sposobnost žensk na delovnih nalogah v tujini je 
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pogosto nadpovprečna, zato pričakujemo, da se bo trend iskanja žensk za delovne naloge v 
tujini nadaljeval.   
 

5.2 PRILJUBLJENOST MEDNARODNE KARIERE MED MENEDŽERJI 
 
Sodeč po raziskavah v Združenih državah Amerike, Kanadi in Evropi, je 41 odstotkov 
študentov programa MBA specializiralo mednarodno poslovanje, čeprav jih ima le nekaj 
konkretne delovne izkušnje v tujini. Osemdeset odstotkov jih je potovalo po svetu in imajo 
tudi prijatelje, ki so tujci. Po pričakovanjih imajo Evropejci in Kanadčani v povprečju več 
mednarodnih izkušenj kot njihovi ameriški kolegi (Adler, 1997, str. 298). Zelo zanimivo pri 
omenjeni raziskavi je bilo, da so si štirje izmed petih anketiranih želeli zaposlitev v tujini, 
vendar je le tretjina bodočih menedžerjev pripravljena oditi v tujino takoj (Adler, 1997,       
str. 299). 
 
Na podlagi intervjujev s 1129 diplomanti programa MBA v Združenih državah Amerike, 
Kanadi in Evropi je bila narejena raziskava, s katero so preučevali priljubljenost opravljanja 
delovne naloge v tujini in jo Adler navaja v svoji literaturi (Adler, 1997, str. 304).  
 
Najpogostejši razlogi, za sprejetje delovne naloge v tujini so: 
 

• Spoznavanje nove kulture in osebna rast (učenje jezika, sprejemanje drugačnega 
načina življenja),  

• delovno mesto (zanimivejše, izzivalnejše z več odgovornosti in priložnosti), 
• finančne spodbude (višji dohodek, spodbude, ugodnosti), 
• napredovanje v karieri (večje izpostavljanje, večje možnosti v prihodnosti), 
• dobra lokacija (stabilne politične razmere, varnost, dobre življenjske razmere).  

    
Black in Mendenhall (Mendenhall, Black, 1991, str. 189-190) omenjata priznanega 
raziskovalca Torbiorn-a, ki je že leta 1982 določil lestvico za skandinavske menedžerje 
najmanj priljubljenih držav za opravljanje daljše delovne naloge: Afrika, Srednji Vzhod, 
Daljni Vzhod, Južna Amerika, države bivšega Vzhodnega bloka, Evropa, Severna Amerika in 
najbolj priljubljeni Avstralija in Nova Zelandija.  
 
Najpogostejši razlogi zavrnitve delovne naloge v tujini so (Adler, 1997, str. 306): 
 

• Lokacija (politična nestabilnost, revščina, nevarnost, neciviliziranost),  
• nezanimivo delovno mesto (premajhen izziv),  
• partner in družina (partner si ne želi selitve, otroci v letih, neprimernih za selitev), 
• denar (nezanimiva denarna nadomestila, premajhne ugodnosti), 
• neprijetno življenje v tujini (izoliranost, osamljenost, strah, negotovost).  
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6 ZAPOSLITEV V TUJI PODRUŽNICI KORPORACIJE 
 
Namen tega poglavja je predstaviti načine zaposlitve menedžerjev v tujih podružnicah velike 
korporacije. Izbira pomeni predvsem zbiranje informacij o primerni izobrazbi in 
zapolnjevanje delovnih mest z najučinkovitejšimi zaposlenimi. Korporacije se namreč soočajo 
z bolj celovito zaposlitveno politiko kot domača podjetja, zato marsikatere ustanovijo posebne 
kadrovske oddelke za koordinacijo in zaposlovanje v svojih mednarodnih podružnicah. 
Seznanjene morajo biti tudi z nacionalno politiko zaposlenih iz drugih držav in njenimi 
predpisi, nadzorovati morajo uspeh in neuspeh zunanjih zaposlenih, pomagati morajo 
zunanjim zaposlenim pri povratku v staro okolje in dobro morajo poznati predpise enakih 
zaposlitvenih možnosti. 
 

6.1 DEJAVNIKI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI ZAPOSLOVANJU V 
PODRUŽNICAH V TUJINI 
 
Boyacigiller (Mendenhall, Oddou, 1991, str. 149-154) je v raziskavi ugotovil, da naj bi 
korporacija, pri zaposlovanju v tujini, upoštevala štiri zunanje dejavnike: politično stabilnost, 
kulturno razliko, konkurenco in stroške ter tri dejavnike, ki se navezujejo na podružnice: 
medsebojna odvisnost, celovitost in nadzorni sistem. 
 

• Politična stabilnost 
 
Pri zaposlovanju v podružnici je potrebno določiti stopnjo politične stabilnosti in način 
spoprijemanja z njo. V državah z visoko politično nestabilnostjo je za korporacijo 
najpametneje, da se čim bolj vklopi v lokalno okolje in si pridobi ugled lokalnega podjetja. 
Najboljši način je zaposlitev čim večjega števila lokalnih zaposlenih. Odločitve za 
zmanjševanje politične nestabilnosti so pogosto sprejete v matičnem podjetju, oddaljenem od 
realne situacije, in so zato pogosto napačne. Za dobro informiranost o okolju je informacije 
potrebno dobiti od zunanjih zaposlenih, ki so že v državi, ki je predmet preučevanja.  
 

• Kulturna razlika 
 
Zelo pomembna je razlika med kulturo države, v katero prihaja zaposleni in kulturo države, iz 
katere prihaja zaposleni. Najpomembnejši dejavniki so stopnja individualizma v kulturi, 
vrednotenje časa in morebitno razlikovanje med pomembnostjo spola. V primeru, da se 
kulturi med seboj zelo razlikujeta, sta za zaposlene medsebojna komunikacija in sodelovanje 
lahko zelo otežena. Dober vir informacij so zopet lahko menedžerji, ki so že nekaj časa 
prisotni v državi gostiteljici. Večja kot je razlika med kulturama, večje je število ameriških 
menedžerjev v podružnici.  
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• Konkurenca 
 
Boyacigiller (Mendenhall, Oddou, 1991, str. 149-154) je na podlagi raziskave prav tako 
ugotovil, da večja kot je konkurenca na lokalnem trgu, manj je ameriških menedžerjev v 
podružnici ameriške finančne korporacije. Zaradi večje konkurence na lokalnem trgu lahko 
lokalni menedžerji pridobijo več delovnih izkušenj in postanejo posledično boljši strokovnjaki. 
Poleg tega so lokalni menedžerji pomembna vez z razširjanjem poslovanja, zaradi poznavanja 
delovanja okolja in lokalnih oblasti ter dobrih medsebojnih vez s poslovnimi partnerji. 
 

• Stroški 
 
Omenil sem že, da so stroški zaposlitve zunanjega menedžerja v podružnici korporacije zelo 
visoki. Še posebno kadar sem sodijo tudi razni dodatki (plačevanje izobrazbe, najema hiše, 
itd.) in plačevanje davkov. Pri načrtovanju stroškov sta ključnega pomena namen korporacije 
in življenjska raven vsake posamezne države. Potrebno je upoštevati, kakšne namene ima 
korporacija na področju podružnice. V primeru, da so načrti dolgoročni in namerava 
korporacija podružnico izkoristiti za izobraževanje bodočih srednjih menedžerjev ter njihovo 
spoznavanje okolja in globalnega poslovanja, je potrebno stroške drugače vrednotiti kot v 
primeru, da gre samo za nekajletno zaposlitev menedžerja. Poleg tega se mora korporacija 
osredotočiti na določanje stroškov za vsako državo posebej. Upoštevanje povprečja stroškov, 
ki naj bi jih imeli zunanji zaposleni je zmotno, saj je višina stroškov bivanja za zunanjega 
zaposlenega drugačna v vsaki državi sveta.   
 

• Medsebojna odvisnost 
 
To je prvi dejavnik, ki se navezuje na vsako podružnico posebej in ga mora podjetje 
upoštevati pri zaposlovanju v podružnicah v tujini. Podružnice ne delujejo kot zaprti sistemi, 
ampak so povezane s poslovnimi partnerji, matičnim podjetjem in z ostalimi podružnicami. 
Stopnja povezanosti je pomembna pri zaposlovanju, saj je v primeru, da je podružnica močno 
povezana z matičnim podjetjem in je od njega tudi bolj odvisna, pametneje, da je v njej več 
zunanjih zaposlenih, ki imajo močnejšo domačo vizijo podjetja in se lažje sporazumevajo z 
matičnim podjetjem. Njuno sodelovanje je v tem primeru lažje, kot če je v podružnici več 
lokalnih zaposlenih. Večje število teh je pametneje v primeru, ko je podružnica močno 
odvisna od lokalnega okolja in z njim tudi zelo povezana.  
 

• Celovitost 
 
Enote podružnic so si po celovitosti zelo različne saj je lahko podružnica namenjena samo 
prodaji, kasneje proizvodnji in v zadnji stopnji tudi razvoju. Razvojni oddelek je npr. veliko 
bolj celovit kot oddelek trženja. Nadzorovanje celovitih oddelkov in podružnic je zahtevna 
naloga, za kar je potrebno veliko raznolikih informacij in dobra organiziranost. Zaradi lažje 
komunikacije in nadzora ni presenetljivo, da imajo celovitejše podružnice korporacij več 
zunanjih zaposlenih. 
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• Nadzorni sistem 
 
Podružnica je lahko nadzorovana s strogimi pravili, hierarhijo ali socializacijo. Uporabljen 
način je odvisen od okolja in delovanja podružnice, ker je dejstvo, da je v nekaterih državah 
socializacija edini način za ohranjanje nadzora. Zaradi celovitosti oddelkov ali razdeljenosti 
operacij v teh podjetjih stroga pravila in standardizacija ne bi bili učinkoviti. 
 

6.2 POLITIKE ZAPOSLOVANJA V MEDNARODNIH PODRUŽNICAH 
 
Dowling (1989, str. 52-55) v svoji knjigi povzema štiri najpogosteje omenjene in uporabljene 
politike korporacij za vodenje in upravljanje podružnic v tujini. Velik vpliv na izbrano 
politiko zaposlovanja v podružnici ima odnos uprave korporacije do posamezne podružnice. 
Spodaj so vse štiri politike obravnavane podrobneje, saj nam vsaka izmed njih pove veliko o 
celotni korporaciji in pomenu podružnic zanjo. 

6.2.1 Etnocentrična politika 
 
Zaposleni na vodstvenih položajih podružnice so pri etnocentrični politiki zunanji zaposleni, 
torej zaposleni s stalnim bivališčem v državi, v kateri ima korporacija sedež. Tak pristop je 
pogost pri zgodnji fazi mednarodnosti, ko korporacija šele uvaja nov proizvod ali storitev in 
so pretekle izkušnje bistvenega pomena. Razloga za uvajanje etnocentrične politike sta še dva, 
in sicer: pomanjkanje kvalificirane delovne sile v državi gostiteljici in potreba po dobri 
komunikaciji z matičnimi nadrejenimi. 
 
Vendar omenjeni politiki očitajo kar nekaj slabosti. Etnocentrična politika omejuje možnosti 
napredovanja lokalnim zaposlenim, kar vodi do zmanjšane produktivnosti in povečane 
možnosti neuspeha skupine. Prav tako naj bi prilagajanje zunanjih zaposlenih na novo okolje 
trajalo predolgo, kar posledično vodi do slabih odločitev in napak. Lokalni zaposleni pogosto 
ne sprejmejo z navdušenjem večjega dohodka zunanjega zaposlenega, še posebno pri njihovi 
enaki produktivnosti. Končno naj bi  bili stroški zunanjega zaposlenega za korporacijo, ki 
znašajo med 200.000 in 250.000 evri letno, previsoki. 

6.2.2 Policentrična politika 
 
Pri policentrični politiki so lokalni zaposleni vodje podružnice korporacije, na vodstvenih 
položajih korporacije so zaposleni iz matične države korporacije. Prednosti take politike so 
predvsem štiri. Zaposlitev lokalnega zaposlenega prepreči težave s sporazumevanjem med 
zaposlenimi v podružnici, korporacija se izogne izobraževalnim stroškom in prilagajanju 
zunanjega zaposlenega, ki ga v tem primeru ni. Poleg tega korporacija z zaposlitvijo 
lokalnega zaposlenega lahko prepreči možne lokalne politične zaplete, ki lahko sledijo iz 
neplačevanja dodatnih plačil (podkupnin) lokalnim uradnikom. Tudi splošni stroški so pri 
zaposlitvi lokalnega zaposlenega na vodilnem mestu podružnice občutno nižji. Nekatere 
slabosti etnocentrične politike odpravlja policentrična, ki pa ima tudi sama nekaj slabosti.  
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Največja slabost je predvsem razkorak med vodilnim osebjem podružnice in vodilnim 
osebjem celotne korporacije. Težave s sporazumevanjem in različne kulturne razlike (odnos 
do dela, stopnja individualizma itd.) lahko pripeljejo do izolacije vodilnega osebja korporacije 
od posameznih podružnic. Končni rezultat je lahko korporacija, ki postane federacija precej 
samostojnih podružnic, med katerimi je lahko oteženo skupno sodelovanje.  

6.2.3 Geocentrična politika 
 
Vodenje geocentrične politike pomeni, da so na pomembnejših mestih korporacije in njenih 
podružnic zaposleni najboljši, ne glede na nacionalnost. Prednosti takšne politike sta 
omogočanje korporaciji, da ustanovi uspešno mednarodno ekipo vodilnih strokovnjakov in 
prepreči nastanek korporacije kot federacije, kar je slabost policentrične politike. Tudi 
geocentrični pristop ima nekatere slabosti. Prva je ta, da lokalne oblasti zahtevajo čim večjo 
zaposlitev svojih državljanov in zato omejujejo dostop tujcev v njihovo deželo. Večina 
zahodnih držav zahteva strogo dokumentacijo za zaposlitev tujcev v podružnicah drugih 
korporacij, kar predstavlja za podjetje visoke stroške in ukvarjanje z zamudno birokracijo. 
Druga slabost geocentrične politike so visoki izobraževalni in premostitveni stroški. Avtorji 
predlagajo uveljavitev standardizacije na področju nagrajevanja zaposlenih. Geocentrična 
politika je lahko uspešna, vendar je povezana z visokimi stroški uvajanja močne 
centralizacije, ustanavljanja mednarodnih ekip in transporta. 

6.2.4 Regionalna politika 
 
Četrta zaposlitvena politika korporacij temelji na razdelitvi podružnic glede na regijo. V tem 
primeru bi korporacija lahko razdelila svoje podružnice na evropsko, ameriško in azijsko-
pacifiško regijo. Zaposleni bi bili lahko v tem primeru poslani na delovne naloge v različne 
države iste regije, manj bi bilo izmenjav med regijami in tudi z vodstvom korporacije.  
 
Prednost omenjene politike je skupno delovanje med lokalnimi menedžerji, ki napredujejo v 
vodstvo regijske ravni in zunanjimi menedžerji, zaposlenimi prav tako v vodstvu ene regije. 
Podružnice korporacije so vodene izključno z lokalnimi zaposlenimi, kar predstavlja 
motivacijo za domače zaposlene.  
 
Med slabosti regionalne politike uvrščamo zopet možnost, da postane korporacija federacija, 
in s tem postanejo lahko regije samozadostne. Če lokalni menedžerji nimajo možnosti 
napredovanja v vrh korporacije, je regionalna politika samo premestila problem na višjo 
raven. 
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6.3 IZBIRA ZAPOSLITVENE POLITIKE 
 
Katera zaposlitvena politika je najboljša in najučinkovitejša je težko določiti in tudi vsi 
raziskovalci so si enotni, da je izbira odvisna od vsake posamezne korporacije, predvsem od 
njene strategije, organizacijske strukture, velikosti, odnosa uprave družbe do posamezne 
podružnice in državnih predpisov (Kobrin, 1991, str. 97-98). Vsaka politika ima prednosti in 
slabosti in pogosto se dogaja, da korporacija uporabi različne politike na različnih delih sveta. 
Če je npr. korporacija organizacijsko močno kontrolirana in je prisotna močna centralizacija, 
bo najpogostejša zaposlitvena politika gotovo etnocentrična.  
 
V zadnjem času predvsem ameriške, vendar tudi evropske, korporacije močno zmanjšujejo 
zaposlovanje zunanjih menedžerjev in se raje odločajo za zaposlovanje lokalnih zaposlenih in 
menedžerjev iz tretjih držav. Razlog za omenjene odločitve je velik neuspeh, posebno 
Američanov, na delovnih nalogah v tujini (Kobrin, 1991, str. 97-98). Na splošno velja 
zamenjava zunanjih menedžerjev z lokalnimi zaposlenimi za dobro odločitev, saj se poleg 
velikega zmanjšanja stroškov lahko doseže še večja učinkovitost in zmanjšanje konfliktnih 
situacij med zaposlenimi v podružnici. Zmanjšanje števila zunanjih menedžerjev pomeni za 
korporacijo velik prispevek k prilagajanju v mednarodnem okolju.  
 
Kobrin (1991, str. 97-98) v svoji raziskavi navaja, da Američani pogosto niso uspešni pri delu 
v tuji kulturi. Meni, da so ameriški menedžerji v povprečju manj prilagodljivi in manj 
mednarodno usmerjeni kot njihovi evropski in japonski kolegi, poleg manjše splošne 
izobrazbe ne namenjajo veliko pozornosti izobraževanju pred odhodom v tujino. Njihov velik 
neuspeh pomeni poleg izgubljenega časa in ugleda tudi ogromne stroške za korporacijo. 
 

6.4 KRITERIJI ZA IZBIRO KANDIDATOV 
 
Glede na to, da so stroški zunanjega menedžerja za korporacijo zelo visoki, je pravilna izbira 
kandidatov za delovno nalogo v tujini zelo pomembna. Nepravilna izbira kandidata lahko 
vodi do slabih poslovnih rezultatov in tudi do nesporazumov med podružnicami in matično 
korporacijo ter med nadrejenimi in podrejenimi. Perlitz (2000, str. 445) navaja, da je poleg 
strokovne in poklicne kvalifikacije pri mednarodnih nalogah bistvena tudi osebna in 
značajnostna ustreznost. Pri strokovnih lastnostih imajo največji pomen tehnične, vodstvene 
in organizacijske sposobnosti kandidata ter poznavanje proizvodov in lastnega podjetja. 
Zaradi večje oddaljenosti podružnic od matičnega sedeža korporacije je svetovanje 
menedžerjem oteženo, zato ima strokovno znanje v tujini še pomembnejšo težo.  
 
V japonski korporaciji Matsushita uporabljajo za izbiro menedžerjev v tujini pet kriterijev. 
Kandidati morajo imeti strokovno znanje, vodstveno sposobnost, sposobnost prilagajanja na 
okolje, znanje tujih jezikov ter biti morajo vztrajni (Bartlett, Ghoshal, 1989, str. 186).      
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V dosedanjih raziskavah so se s pomočjo anket in rezultatov tujih delovnih nalog poiskale 
določene lastnosti, ki naj bi jih imeli menedžerji za uspešno opravljanje dela v tujini. Čeprav 
te lastnosti ne zagotavljajo uspeha, so lahko usmeritev za bodoče menedžerje in tudi 
korporacije, ko se odločajo za zaposlitev mednarodnih menedžerjev.  
 
Najpomembnejše lastnosti bodočih zunanjih menedžerjev, zbranih v raziskavi kovinske, 
električne, kemične in storitvene dejavnosti so (Perlitz, 2000, str. 446): 
 

• Odlično strokovno znanje, 
• znanje tujega jezika,  
• zmožnost kulturne prilagoditve, 
• menedžerska sposobnost, 
• motivacija, 
• sposobnost dobrega komuniciranja. 

 

6.5 IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV 
 
Korporacije precej različno izbirajo svoje bodoče mednarodne menedžerje. Nekatere jih 
izbirajo še vedno na podlagi rezultatov, doseženih na domačem trgu, čeprav je dokazano, da 
to ni zadosten pogoj. K izbiri kandidatov za delovne naloge v tujini veliko prispevajo presoja 
kandidata, osebna priporočila in ocenitev zanimanja za delo v tujini s strani sodelavcev. Poleg 
tega se uporabijo še psihološki testi, vprašalniki preverjanja znanja o korporaciji in okolju, v 
katerem naj bi kandidat delal in intervjuji, ki preverjajo kandidatovo motivacijo in sposobnost 
prilagajanja (Perlitz, 2000, str. 434).  
 
Pomemben dejavnik pri izbiri kandidata je njegovo poznavanje kulture, v kateri naj bi 
deloval. Izbiro olajša morebitno kandidatovo preteklo soočenje s kulturo in izkušnje, ki si jih 
je že pridobil. Black (1991, str. 161) navaja raziskave, ki potrjujejo, da so pretekle 
mednarodne izkušnje, tudi če se ne navezujejo na novo kulturo kandidata, koristne za 
zmanjševanje nepoznavanja novega okolja. 
 
Bistvenega pomena za mednarodne menedžerje je, da znajo v mednarodnem tržnem prostoru 
komunicirati, se pogajati in posredovati, kar jim omogoča celostno poznavanje ne samo 
strokovnega področja, temveč celotne kulture in njenega delovanja. Ni namreč pomembno 
samo kaj poveš, temveč tudi na kakšen način to poveš (Darby, 1995, str. 13). 
   
V ameriški korporaciji NEC so za pridobitev čim večjega števila potencialnih kandidatov 
razglasili, da je delovna naloga v tujini pogoj za napredovanje do ravni srednjega 
menedžmenta. O iskanju zaposlenih v podružnicah so obvestili tudi ostale zaposlene od 
katerih sta po dva člana analizirala vsakega kandidata. Proučila sta njegovo strokovno in 
osebnostno primernost za zaposlitev v tujini. Bazo kandidatov so vsako leto dopolnjevali 
(Bartlett, Ghoshal, 1989, str. 186). Presojanje kandidatov ni enostavno in je zato del procesa, 
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ki traja nekaj let. Kajti resnično sposobnost prilagajanja, veselje do dela v tujini in nekatera 
ostala znanja je zelo težko oceniti v kratkem času. Zato izbira temelji na dolgotrajnem 
opazovanju. 
 

7 IZOBRAŽEVANJE MEDNARODNIH MENEDŽERJEV 
 
Ko korporacija izbere potencialne kandidate, ki so po svojih osebnostnih lastnostih in po svoji 
strokovnosti približno primerni za delovna mesta v tujini, jih vključi v izobraževalne 
programe. V njih menedžerji zgradijo kulturne vrednote in osvojijo potrebna znanja s 
področja organizacijskih procesov. Programi izobraževanja, kjer je poudarek na učenju in 
razvoju bodočih menedžerjev, imajo namen vpeljati skupno vizijo in vrednote, razširiti 
sposobnosti in potencial menedžmenta ter razviti medsebojne odnose                        
(Bartlett, Ghoshal, 2002, str. 187).  
  

7.1 NAČINI MEDKULTURNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Black in Mendenhall (1991, str. 181) se sklicujeta na Landis-a in Brislin-a, ki sta opredelila 6 
možnih načinov za medkulturno izobraževanje in pripravljanje na delovne naloge v tujini, ki 
so bili širše sprejeti in pomenijo osnovo za delo mnogih raziskovalcev:  
 

• Informativno izobraževanje  
Kandidati dobijo osnovne informacije o deželi, v katero se odpravljajo, s pomočjo                
predavanj, filmov in knjižnega materiala. 

 
• Izobraževanje s pomočjo lokalnega zaposlenega  

Kandidati spoznajo obnašanje in vrednote, značilne za novo kulturo s pomočjo        
lokalnega zaposlenega, ki jim predstavi mišljenje lokalnega prebivalstva in njihove    
značilnosti. Namen je, da se kandidati postavijo v vlogo lokalnih zaposlenih, da si    
bodo v prihodnosti lažje razlagali njihove odzive v podjetju. 

 
• Spoznavanje kulture  

Kandidati s pomočjo literature preučujejo vrednote, odnose in obnašanja, ki so 
značilna za novo kulturo, zato da menedžer bolje razume kako lahko kultura vpliva na 
njegovo obnašanje. Na podlagi tega kandidat bolje razume vpliv kulture na delovanje 
menedžerja. 

 
• Poznavanje vpliva obnašanja  

Pri tem načinu izobraževanja je bistveno spodbujanje kandidatov, da spoznajo dobre 
in slabe značilnosti svoje kulture (zaposlitve, družine, okolja) in nato na enak način 
preučijo novo kulturo. Primerjanje svoje in nove kulture omogoči kandidatu 
izogibanje slabostim in izkoriščanje prednosti kulture. 
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• Preizkusno učenje  
Namen tega načina je aktivno vključevanje kandidatov v novo kulturo in s tem 
podrobnejše spoznavanje novega okolja. Kandidati namreč s pomočjo krajših izletov 
v novo kulturo, simulacij kulture in lastnih raziskovanj ter predstavitev sodelujejo pri 
izobraževalnem programu.  

 
• Skupno delovanje  

Pri tem načinu izobraževanja kandidati, z namenom večje informiranosti o novi  
kulturi, sodelujejo z lokalnimi zaposlenimi in zunanjimi zaposlenimi, ki že imajo 
mednarodne izkušnje v isti kulturi. Njihovo sodelovanje lahko preide tudi na 
neformalno raven.  

 
Mnenja, kateri način je najprimernejši, se razlikujejo, zato se morajo strokovnjaki v 
posameznih korporacijah sami odločiti za uporabljeni način, ki je odvisen predvsem od 
pozornosti, ki ga korporacija namenja izobraževanju menedžerjev in s tem povezanimi 
stroški. 
 

7.2 IZOBRAŽEVANJE  ZUNANJIH MENEDŽERJEV 
 
Poleg izobraževanja na strokovnem področju je pomembno tudi kulturno razumevanje. Bistvo 
je, da so menedžerji čim bolje pripravljeni na novo okolje in kulturo, ki lahko povzročita 
nepričakovane dogodke. Če so menedžerji pripravljeni na novo kulturo in se zavedajo novih 
okoliščin, potem lažje odpravijo težave, s katerimi se soočijo. Za uspešni prehod v novo 
okolje so potrebni trije faktorji: razumevanje kulture, znanje lokalnega jezika in pomoč pri 
vsakodnevnih opravilih (Perlitz, 2000, str. 446).  
 

• Razumevanje kulture 
 
Korporacija organizira za bodočega menedžerja v tujini spoznavanje nove kulture. Poleg 
znanja mora biti menedžer tudi precej fleksibilen, da sprejme novo okolje. V procesu učenja 
je priporočeno, da se vključi tudi menedžerjev partner in celo cela družina, saj je neujemanje 
družine z novim okoljem najpogostejši razlog za predčasno vrnitev menedžerja v domovino. 
Pogosto organizira korporacija nekajdnevni izlet v novo okolje za menedžerja in njegovega 
partnerja, da se oba navadita na nove razmere, poiščeta najugodnejšo lokacijo za domovanje 
in šolanje otrok (Perlitz, 2000, str. 446). 
 

• Učenje jezika 
 
Pri poslovanju v vseh svetovnih državah se še vedno najpogosteje uporablja angleščina. 
Znanje angleškega jezika je zato za menedžerje vedno predpogoj pri odhodu v tujino 
(Dowling, 1989, str. 132). Vendar se menedžer lažje vključi v novo okolje, če pozna lokalni 
jezik, saj se na ta način lažje sporazumeva s kolegi, v družbi nastopa bolj samozavestno in 
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nova kultura mu je na ta način bližja. Prav tako se s tem lahko povečata njegova učinkovitost 
in sposobnost pogajanja. Menedžerji, ki prihajajo iz angleško govorečih držav (ZDA, VB, 
Avstralija), se le redko odločijo za učenje tujih jezikov. Nasprotno se njihovi kolegi iz ostalih 
evropskih držav in Azije hitreje prilagajajo na nove razmere in poleg angleščine obvladajo še 
vsaj en tuji jezik. 
 

• Pomoč pri vsakodnevnih opravilih 
 
Tudi pri bivanju menedžerja in njegove družine v tujini si korporacije pogosto prizadevajo, da 
jim pri vključevanju v novo okolje pomagajo. Zato v podružnicah organizirajo nadaljevalne 
tečaje učenja jezika, aktivirajo zaposlene, ki so že nekaj časa v novem okolju, da z 
vsakdanjimi nasveti in družbo pomagajo novemu kolegu. K vsakdanjim informacijam 
prištevamo nasvete o krajih trgovin, pralnic, o načinih javnega prevoza, o možnih aktivnosti v 
prostem času itd (Dowling, 1989, str. 134). 
  

7.3 IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH MENEDŽERJEV IN MENEDŽERJEV IZ                 
TRETJIH DRŽAV 

 
Namen izobraževanja lokalnih menedžerjev in menedžerjev iz tretjih držav je učenje kako 
voditi, motivirati in razvijati zaposlene v njihovih državah. Poleg tehničnega znanja, je tudi 
pri njih pomembno menedžersko znanje. Korporacije uporabljajo v ta namen različne 
pristope. Z namenom zgraditve globalne mreže menedžerjev, ki bi jih korporacija lahko 
poslala v katerekoli države, na katerekoli delovne naloge, je ena izmed najpogosteje 
uporabljenih možnosti ta, da korporacija pripelje menedžerje za nekaj časa v sedež podjetja 
(Ericsson). V posebne inštitute, ki niso vedno ločene ustanove, pripeljejo določeno število 
menedžerjev na šolanje o prodajnih načinih, proizvodnji, tržnih strategijah itd. (Na primer: 
Ericsson Management Institute, McDonald's Hamburger University, NEC's Institute of 
Management). Poleg potrebnega tehničnega znanja, spoznajo menedžerji poslovno kulturo v 
podjetju, svoje kolege in kar je najpomembneje, naučijo se globalnega mišljenja in poslovanja 
(Dowling, 1989, str. 138-142). 
 

7.4 IZOBRAŽEVANJE V PRAKSI 
 
Kljub dokazom, da je izobraževanje pred vstopom v novo kulturo potrebno in koristno ter da 
ima pozitiven učinek na uspešnost menedžerja v tujini, se podjetja premalokrat odločajo za 
izobraževalne programe (Black, Mendenhall, Mendenhall, Odou, 1991, str. 243). Sedemdeset 
odstotkov ameriških menedžerjev in devetdeset odstotkov njihovih družin je poslanih v tujino 
brez udeleževanja na izobraževalnih seminarjih. Pri evropskih menedžerjih je ta odstotek za 
polovico manjši. Prav tako so raziskave dokazale, da se od šestnajst do štirideset odstotkov 
zunanjih zaposlenih predčasno vrne v domovino zaradi neučinkovitosti ali nezmožnosti 
prilagoditi se na novo okolje. 



 22

Načini, kako doseči čim višjo stopnjo pripravljenosti na novo okolje so različni, bistvo je, da 
imajo menedžerji sposobnost globalnega razmišljanja in pogleda na globalno poslovanje in da 
čim bolje spoznajo novo kulturo. Šele takrat bodo lahko razumeli mednarodno okolje, od 
katerega je njihova korporacija tako odvisna. 
 

8 CIKLUS VSTOPA V NOVO KULTURO 
 
Vstop v novo kulturo lahko opišemo kot U-krivuljo, ki jo je opredelil Gullahorn (Adler, 1997, 
str. 238) in je prikazana na sliki 2. Na vrhu krivulje zunanji zaposleni občutijo veliko 
navdušenost nad novo kulturo. Spoznavanje novih navad jim predstavlja izziv in spremembo 
v primerjavi z domačim okoljem. Poslovneži, ki za krajši čas potujejo po svetu, ostanejo v 
prvi fazi in se vrnejo domov še preden preidejo v drugo fazo. Zunanji zaposleni preidejo v 
drugo fazo, kjer niso več tako zelo navdušeni nad, npr. ne-prihajanjem pošte ob sobotah ali 
iskanjem taksija na neobičajnih mestih. Spodnji del krivulje imenujemo kulturni šok, reakcijo 
zunanjega zaposlenega na novo, nepredvidljivo in s tem negotovo okolje.     
 
Slika 2: Kulturni šok ob vstopu v novo okolje 

 
                                                                                                    bivanje v novem okolju 
 
Vir: Adler, 1997, str. 240. 
 
Kulturni šok se lahko pojavi ne samo pri vstopu v popolnoma novo okolje, temveč tudi, kadar 
se okolji ne razlikujeta popolnoma, na primer, ko gre Francoz na delovno nalogo v Kanado. 
Avtorji so si enotni, da je kulturni šok dobro znamenje, saj pomeni, da se zunanji zaposleni 
vključuje v novo okolje in ne, da ostaja izoliran in se zapira v tako imenovani »geto«. 
Priporočljivo za korporacije je, da vsakemu zunanjemu menedžerju določijo lokalnega 
mentorja, ki poskrbi, da se menedžer vključi v lokalno družbo in navadi na novo okolje. 
Mentor je lahko menedžerju samo v pomoč, kajti še vedno je od njega odvisno, v kakšni meri 
se bo prilagodil na novosti (Das, 2000, str. 759). Kulturni šok lahko doživi tudi človek, ki 
pride po nekaj letih iz popolnoma drugačne kulture v kulturo, ki je zelo podobna njegovi 
matični kulturi (glej Prilogo B). 
 

Navdušenost 
nad novim 
okoljem 
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Uspešni menedžerji poskušajo na več načinov obvladovati stres, ki se pojavi v fazi kulturnega 
šoka. Večina si oblikuje »področja stabilnosti« (Adler, 1997, str. 240). To pomeni, da se 
vseskozi trudijo, da bi se vključili v novo okolje, občasno pa namenoma zaidejo v področja 
stabilnosti, ki so zelo podobna domačemu okolju. Vsak menedžer si izbere svoj način, 
zanimivi primeri so gledanje filmov v domačem jeziku, preživljanje vikendov v hotelu 
domačega podjetja, igranje glasbil itd. 
 
Po treh do šestih mesecih sledi faza prilagoditve, ko se zaposleni navadi na novo okolje, nauči 
se ločevati med pomembnim in smiselnim. Pomembno je, da menedžer za svojo nesposobnost 
ujemanja z okoljem ne krivi matične korporacije, njene podružnice, v kateri se nahaja ali celo 
prenaša krivdo na svoje bližnje, ki ga spremljajo v tujini. Iskanje rešitev za nastale probleme 
je edina možnost za izhod iz kulturnega šoka in pot do prilagoditve (Adler, 1997, str. 241). 
Kadar se zunanji menedžerji vključijo v novo kulturo neobremenjeni s predsodki, se naučijo 
lokalnega jezika in si ustvarijo prijatelje med sodelavci in sosedi, vstopijo v bogastva nove 
kulture. Poleg tega, da bodo bolj uspešni v vlogi menedžerjev, bodo živeli bolj polna in 
bogatejša življenja (Das, 2000, str. 759).  
 

9 DOHODKI ZAPOSLENIH V TUJINI 
 
Način dodeljevanja dohodkov menedžerjem v tujini je najtežja naloga, s katero se sooči 
korporacija. Za uspešno plačevanje dela zaposlenih je potrebno dobro poznavanje zakonov, 
poslovanja, okolja in zaposlitvenih pravil mnogih tujih držav. Mednje sodita poznavanje 
spreminjanja vrednosti tuje valute in učinek inflacije na plačevanje. Trdnost valute v državi 
gostiteljici je za zunanje menedžerje zelo pomembna, saj lahko v državi z visoko devalvacijo 
dohodek hitro izgubi svojo vrednost, zato korporacije svoje zaposlene izplačujejo v trdni 
svetovni valuti.  
  
Sodeč po podatkih, porabijo korporacije trikrat več sredstev za menedžerje v tujini, kot za 
zaposlene v domačem okolju. Ameriški menedžerji v tujini so  npr. postali za ameriške 
korporacije tako dragi, da se je njihovo povprečno število zmanjšalo s 112 na 67 (Dowling, 
1989, str. 149). 
 
Plačevanje zaposlenih in prispevki za socialno varnost so v državah z različnimi kulturami 
drugače obravnavani. Korporacija mora raziskati tudi družbeno okolje podružnice, saj lahko 
pri določevanju dohodkov vpliva ne samo na odnose v podružnici, temveč tudi na širše 
okolje. V tabeli 2 je natančno prikazano, kaj in na kakšen način mora upoštevati korporacija 
pri določevanju dohodkov.   
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Tabela 2: Plačevanje in socialna varnost zaposlenih v različnih državah 
Vprašanja, ki se nanašajo na plačevanje in 
socialno varnost 

Kulturni pogledi 

Kdo dobi kaj? Pravičnost ali enakost? 
V kakšni meri naj bi se plačilo nanašalo na 
opravljeno storitev? 

Narediti ali biti? 

Kako visoke so lahko razlike med plačami? Hierarhija ali tržna usmeritev? 
V kakšni meri učinkujejo dodatne spodbude? Kdo plačuje davke? 
Kako naj bo urejeno plačevanje delovnih 
ekip, namesto plačevanja posameznikov? 

Individualno ali kolektivno plačevanje? 

Kako naj se pri plačevanju upoštevajo 
nemerljivi dejavniki? 

Prevladujoča vloga moškega ali ženske? 

V kakšni meri naj bi imelo prednost denarno  
pred nedenarnim nagrajevanjem? 

Imeti ali biti? 

 
Vir: Hilb, 1997, str. 213. 
 
Sprva je potrebno določiti, kako pomemben dejavnik je za zaposlene enakost. V primeru, da 
nekdo bolje opravlja delo kot kdo drug je pravično, da je njegov dohodek višji, s čimer je 
enakost kmalu presežena. Višina plače je lahko fiksna in zaposlenemu omogoča stabilno 
življenje, lahko je plača odvisna od uspešnosti in na ta način spodbuja zaposlenega k večji 
prizadevnosti. V Sloveniji je npr. plača vedno pogosteje odvisna od dejanskega rezultata, ki 
ga doseže zaposleni. Razlike v plačah so pogosto posledica hierarhične ureditve v podjetju in 
ne vedno posledica dejanskega uspeha. Vloga dodatnih spodbud je lahko tudi negativna, v 
primeru, da njihovo obdavčevanje v državi podružnice preveč obremeni zaposlenega. 
Različna sposobnost se kaže tudi v delovnih skupinah, kjer se postavlja vprašanje, ali 
nagraditi celotno skupino enako ali ovrednotiti prispevek vsakega posameznika? Hkrati je 
lahko vloga katerega izmed spolov v kulturi podružnice prevladujoča in tudi ta dejavnik mora 
korporacija upoštevati, da ne pride do nepotrebnih sporov. Tudi denarne spodbude imajo 
lahko v nekaterih kulturah manjši pomen kot napredovanje ali odlikovanje. 
     
Med dejavnike, pomembne pri dohodkovni politiki menedžerjev v tujini, Dowling (1989,    
str. 150) prišteva: motivacija za menedžerje, pravičnost do vseh mednarodnih zaposlenih in 
tudi do lokalnih zaposlenih, čim nižji stroški za korporacijo ter ujemanje s strategijo in 
potrebami celotne korporacije. Poleg tega je potrebno upoštevati še tri različne vrste 
menedžerjev (zunanji, lokalni in zaposleni iz tretjih držav). Dohodke zunanjih menedžerjev 
sestavljajo: 
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9.1 OSNOVNA PLAČA 
 
Poznamo tri načine plačevanja mednarodnih menedžerjev (Dowling, 1989, str. 151). 
Plačevanje glede na domačo državo pomeni, da je plača zunanjega zaposlenega v tujini 
enaka plači, ki bi jo prejel doma. Prednost je sicer izenačenost zaposlenega s kolegi v 
domovini, vendar lahko dobi za enako dobro opravljeno delo višjo plačo kot lokalni 
zaposleni. Z naraščanjem nacionalnosti znotraj korporacije, se plačevanje glede na domačo 
državo izkaže kot stroškovno neugodno. Plačevanje glede na državo gostiteljico pomeni, da 
je plača menedžerja odvisna od višine plač države gostiteljice, dodatki (šolanje otrok, hiša 
itd.) pa so vezani na državo, kjer ima menedžer državljanstvo. Plačevanje je pri tem načinu 
lahko zanimivo za nekoga, ki pride v državo z višjimi plačami v primerjavi z domačo. 
Plačevanje glede na regijsko razdelitev pa pomeni plačevanje menedžerjev, poslanih v tujino, 
glede na oddaljenost od doma. Znotraj regij so plače nižje kot med celinami, kar na primer 
pomeni, da je plača Nemca, ki gre v Kanado višja od plače Nemca iste korporacije, ki gre na 
delo v Italijo. Višina plače v regiji je določena glede na ekonomsko moč regije. 
 
Najpogosteje uporabljen način je način plačevanja glede na domačo državo, saj omogoča 
ohranjanje enakega nivoja s domačimi kolegi in nagrajevanje za storilnost v tujem okolju 
(Dowling, 1989, str. 152). 
 

9.2 DODATKI K OSNOVNI PLAČI 
 
Dodatki k osnovni plači omogočajo menedžerju v tujini, da zaradi višjih stroškov ohranja 
enak standard, kot bi ga imel v državi svojega državljanstva. Najpogostejši so hišni dodatek, 
dodatek za stroške življenja, izobraževanja otrok in dodatek za prihode domov            
(Wortzel, 1994, str. 694).  
 

• Hišni dodatek 
 
Zaposlenemu menedžerju omogoča nastanitev v objektu (hiši, stanovanju) enakega 
življenjskega standarda kot doma. V praksi je pogosto, da zaposleni krije stroške objekta, ki 
znašajo do petnajst odstotkov njegove plače, nad petnajstimi odstotki v obliki hišnega dodatka 
pa plača podjetje. Zunanjim zaposlenim korporacije pogosto pomagajo pri prodaji ali oddaji 
bivšega stanovanja ali hiše v najem, ponudijo jim zavarovanje rizika in vrednosti 
nepremičnine, medtem ko je za zaposlene iz tretjih držav taka navada zelo redka. 
 

• Dodatek za stroške življenja 
 
Kadar so stroški življenja v državi podružnici višji kot v državi, od koder korporacija izhaja, 
dobi menedžer dodatek za stroške življenja. Mednje prištevamo stroške prehrane, prevoza, 
zabave, oblačil in zdravstvenih storitev. Pogosta dilema, s katero se soočajo korporacije je, 
katere kriterije uporabiti pri ocenjevanju stopnje življenjskih stroškov. Podatki držav 
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gostiteljic so zaradi pogosto visoke inflacije in drugačnih navad (daljši delovni teden) 
neprimerljivi, zato nekatere korporacije uporabljajo podatke Organizacije združenih narodov, 
Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke (Wortzel, 1994, str. 695). Včasih se 
uporabljajo tudi podatki dveh organizacij, s sedežema v Angliji in Združenih državah 
Amerike: Organization Resource Counselors, Inc. in Employment Conditions Abroad, ki 
razpolagata s primerljivimi svetovnimi cenami in dodatki, zbranimi v standardu COLA (cost 
of living allowance) (Dowling, 1989, str. 165).  
 
 

• Dodatek za izobraževanje otrok 
 
Menedžerji, poslani v tujino na delovno nalogo, vzamejo s seboj tudi partnerja z družino, zato 
korporacije poskrbijo tudi za njih. Iskanje službe za partnerja je vedno bolj pogosto, saj se 
korporacije zavedajo, da je dobro počutje njihovega zaposlenega v tujini pomemben faktor 
njegovega uspeha. Pogosto financirajo šolnine otrok, njihovo učenje tujega jezika, potrebne 
šolske knjige in prevoz. Višina financiranja je odvisna od položaja zaposlenega in njegovega 
izvora, čeprav pri izobraževanju ni razlik med zunanjimi zaposlenimi in zaposlenimi iz tretjih 
držav. Japonske korporacije šele nekaj let pošiljajo v tujino tudi družine, višina dodatka je    
trideset odstotkov osnovne plače za partnerja in pet odstotkov za otroke (Dowling, 1989,     
str. 167).  
 

• Dodatek za prihode domov 
 
Korporacije omogočijo svojim zaposlenim v tujini, da se vsaj enkrat letno vrnejo domov z 
namenom, da obnovijo družinske in poslovne vezi, zato da ob stalnem povratku v staro okolje 
ne pride do izolacije. Povratki so pogostejši v primerih, ko partner menedžerja v tujini ne dobi 
dovoljenja za bivanje in zaposlitev v državi gostiteljici. 
 

10 MEDNARODNA DELOVNA SKUPINA 
 
Za mednarodno delovno skupino je značilno, da njeni člani prihajajo iz različnih svetovnih 
držav in kultur, ki sodelujejo pri poslovanju korporacije. Med mednarodne delovne skupine 
štejemo tiste delovne skupine, pri katerih je samo en član iz druge kulture, torej sta v skupini 
prisotni dve nacionalnosti ali delovne ekipe, ki vsebujejo več kot tri različne kulture. Te so 
značilne za mednarodne organizacije (EU, UN). Člani mednarodne delovne skupine se med 
seboj bolj ali manj razlikujejo, ne samo po kulturni in verski pripadnosti, temveč tudi po 
osebnih in profesionalnih sposobnostih. Njihova izobrazba se lahko razlikuje in tudi njihove 
želje in pričakovanja so lahko različna. Delovno skupino lahko delimo glede na starost njenih 
članov, glede na njihove sposobnosti, poklic, raso ali glede na njihove delovne izkušnje. 
Zaradi večje raznolikosti idej, ki jih ob učinkovitem vodenju lahko pripelje do večje 
kreativnosti, lahko mednarodne delovne skupine dosežejo večjo produktivnost kot homogene 
skupine (Adler, 1997, str. 136). Naučiti se morajo doseči soglasje znotraj skupine in uspešno 
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uravnavati kreativno mišljenje, ki skupino razhaja ter dosegati skupne cilje, ki skupino 
združujejo.  
 
Med slabosti mednarodne delovne skupine Adler (1997, str. 144) prišteva, včasih celo preveč, 
raznoliko mišljenje, stereotipno mišljenje znotraj skupine (predvsem pri odnosu razviti-
nerazviti), komunikacijo znotraj iste kulture in stres zaradi nesproščenega vzdušja. Če 
mednarodna delovna skupina ne uspe ustvariti več rešitev kot posameznik, je neuspešna. Če 
skupina ne uspe doseči soglasja, jo njena raznolikost onemogoči. Če skupina ne uspe združiti 
raznolikosti in enotnega cilja, postane za korporacijo neučinkovita in s tem nesmiselna. 
     

10.1 VODENJE MEDNARODNE DELOVNE SKUPINE 
 
Raznolikost skupine vodi do večjega uspeha le, če so člani sposobni uspešno komunicirati 
med seboj, kar pomeni medsebojno razumevanje, kombiniranje in usklajevanje idej. Sodeč po 
raziskavah (Adler, 1997, str. 142) potrebujejo delovne skupine: motivacijo za komuniciranje, 
sposobnost spoznati situacijo s druge strani, sposobnost ustvarjanja skupnega socialnega 
vzdušja in primerne razlage problemov ter zaupanje, da so tudi ostali člani skupine sposobni 
učinkovito sodelovati v skupini. 
 
Bistveno je, da vsi člani delovne skupine težijo k doseganju istega cilja, naloga vodje skupine 
je, da njihova različna mnenja združuje in jih usmerja. V delovni skupini prav tako ne sme 
priti do prevladovanja ene izmed kultur. Vsaka kultura mora biti obravnavana enako, čeprav 
je prisotna v manjšem številu članov. Vse to izhaja iz spoštovanja, ki ga morajo člani skupine 
čutiti drug do drugega. Naloga vodje je, da doseže visoko stopnjo spoštovanja s približno 
enako sposobnostjo članov, z jasno opredeljenimi cilji in razdelitvijo delovnih nalog in 
zmanjša vnaprejšnja medsebojna ocenjevanja na podlagi etničnih stereotipov (Triandis, 1965, 
str. 33-35). 
 

11 POVRATEK MENEDŽERJA V DOMOVINO 
 
Po opravljeni delovni nalogi v tujini se menedžer vrne domov. Tokrat se mora prilagoditi na 
okolje, ki ga je zapustil z odhodom v tujino. Dejstvo je, da se na delovni nalogi v tujini 
spremeni menedžer, spremeni se njegova matična korporacija, spremeni se okolje. 
Korporacije vedno več pozornosti posvečajo fazi vrnitve, saj se pogosto izkaže za zelo 
pomembno. 
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11.1 »POVRATNI« KULTURNI ŠOK 
 
Zelo zanimivo je, da pri soočanju s tujim okoljem pri odhodu v tujino, menedžerji pogosto 
idealizirajo svojo domačo državo (Adler, 1997, str. 245). Zapomnijo si jo samo po pozitivnih 
lastnostih, kar jim v tujini predstavlja motivacijo in neke vrste oporo pri vpeljevanju v novo 
okolje. Pri povratku v domovino se menedžer sooči z realno podobo svoje domovine, čemur 
posledično sledi razočaranje. Soočijo se z razhajanjem med tàko domovino, kot je bila pred 
odhodom, in domovino kakršna je sedaj ter hkrati z razhajanjem podobe med idealizirano in 
realno podobo domovine. »Povratni« kulturni šok lahko opišemo enako kot kulturni šok ob 
odhodu v tujino, vendar je faza navdušenja tokrat krajša, ponavadi ni daljša od enega meseca. 
Sledi ji kulturni šok, za katerim pride ravnovesje, ki se pojavi ponavadi po šestih mesecih, ki 
jih menedžer preživi doma. 
 

11.2 POVRATEK NA DELOVNO MESTO 
 
Glede delovnega mesta, ki ga zunanji menedžerji zasedejo ob prihodu v domovino, se Adler  
(1997, str. 245) v svoji knjigi sklicuje na raziskave Hazzard-a. Korporacije jim ponavadi 
obljubijo delovno mesto po prihodu domov, vendar se točna zaposlitev določi ob njegovem 
povratku. Sodeč po raziskavah, zaposlitev v tujini ne vpliva bistveno na višino delovnega 
mesta. Manj kot polovica jih napreduje na hierarhični lestvici. Menedžer mora ob povratku 
začeti nekatere stvari znova, saj v tujini izgubi tesnejši stik z matičnim podjetjem in pogosto 
se počuti kot tujec v podjetju. Tudi po določitvi delovnega mesta, se veliko menedžerjev 
pritožuje nad dolgočasnostjo, saj so bili v tujini deležni večjega izziva in večjih novosti, kar je 
za novo okolje nekaj povsem običajnega. Poleg tega pogrešajo večjo odgovornost, sposobnost 
lastnega odločanja, privilegije statusa in pestrost globalnih delovnih nalog.  
 
Pri vprašanju o učinkovitosti menedžerjev, ki so se vrnili iz tujine, so se v raziskavah pokazali 
zelo zanimivi odgovori, saj nadrejeni menijo, da so menedžerji bolj učinkoviti kot pred 
odhodom v tujino. Menedžerji pa vidijo sebe kot manj učinkovite. Poleg tega menedžerji 
menijo o sebi, da so sprva neučinkoviti, kasneje malo učinkovitejši, medtem ko njihovi 
nadrejeni vidijo njihovo naraščanje produktivnosti kot nadpovprečno (Adler, 1997, str. 246).  
 

11.3 ČESA SE MENEDŽERJI NAUČIJO V TUJINI? 
 
Menedžerji izboljšajo v tujini vodstvene in organizacijske sposobnosti bolj kot tehnične 
(Adler, 1997, str. 247). Poleg večjega sprejemanja drugačnih soljudi, sposobnosti 
razumevanja drugačnih mišljenj in boljše komunikacije, ki so v današnjem hitro 
spreminjajočem se poslovnem okolju tako pomembni, dosežejo menedžerji v tujini tudi večjo 
samozavest in boljše poznavanje svojih sposobnosti. 
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Pomembno je, da menedžer lahko uporabi naučene lastnosti tudi v domači organizaciji, pri 
čemer nadrejeni spoštuje tuje izkušnje. V primeru, da nadrejeni gleda na tujo delovno nalogo 
samo kot na delo, ki je moralo biti narejeno in v prihodnosti ne namerava spodbujati 
raznolikosti v svojem podjetju, podjetje ne napreduje in kasneje tudi tehnološko zaostane za 
drugimi (Adler, 1997, str. 248). 
 

12 ANALIZA ZAPOSLOVANJA KORPORACIJ IN SLOVENSKIH  
PODJETIJ V PODRUŽNICAH V TUJINI 

 
Teoretični del diplomskega dela je jasno prikazal, na kakšen način naj bi korporacije 
zaposlovale menedžerje v svojih podružnicah v tujini. Predstavljene so bile teoretične 
ugotovitve svetovnih strokovnjakov, občasno podprte s konkretnimi rezultati njihovih 
raziskav. Dejansko uporabljene načine zaposlovanja korporacij v svojih podružnicah sem 
preveril z lastno raziskavo, na primeru Slovenije, ki kot razvijajoča se država z odlično 
geografsko lego postaja vedno bolj odprta in priljubljena za ustanavljanje tujih podružnic. 
Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, kako svetovnim teoretičnim spoznanjem sledijo 
slovenska podjetja in v čem so morebitne posebnosti njihovega zaposlovanja v svojih 
podružnicah v tujini. Poleg tega sem preučeval motive za sprejetje delovne naloge v tujini in 
pogoje dela v podružnici slovenskega podjetja zunanjih slovenskih menedžerjev. Z 
intervjujem avstrijskega mednarodnega menedžerja, ki je na delovno nalogo v Slovenijo 
prišel iz daljnega Hongkong-a, je dobila raziskava še večji praktični pomen. 
 

12.1 METODOLOGIJA 
 
S pomočjo Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami, katerega najpomembnejše 
opredelitve so v Prilogi A, so opredeljena pravila, ki veljajo za korporacijo pri zaposlovanju 
zunanjih menedžerjev in menedžerjev iz tretjih držav v Sloveniji. Z namenom izdelave 
temeljite raziskave sem sestavil tri vprašalnike (Priloga C, D, E), in sicer za slovensko 
podjetje, ki ima podružnice v tujini, za slovenske menedžerje, ki so na delovnih nalogah v 
tujini ter za slovenske menedžerje, ki so zaposleni v podružnici svetovne korporacije v 
Sloveniji. Vprašanja sem sestavil na podlagi teoretičnih ugotovitev diplomskega dela in na ta 
način vključil najpomembnejša in najzanimivejša področja zaposlovanja v mednarodnih 
podružnicah. Po vnaprejšnji telefonski vzpostavitvi stikov s petnajstimi podružnicami 
svetovnih korporacij v Sloveniji, ki se večinoma ukvarjajo z bančnimi in informacijskimi 
dejavnostmi, sem njihovim kadrovskim službam poslal vprašalnike, sestavljene za slovenske 
menedžerje zaposlene v podružnici v Sloveniji. Pri tretjini podjetij podatkov zaradi varovanja 
poslovnih skrivnosti nisem mogel dobiti, čeprav so se vprašanja večinoma navezovala na 
osebne odločitve. Kljub temu sem uspel zbrati šestindvajset izpolnjenih vprašalnikov. 
Sodelovanje s podružnico enega izmed avstrijskih podjetij je bilo celo tako uspešno, da sem 
se uspel dogovoriti za intervju z Avstrijcem, ki je na delovni nalogi v Sloveniji že peto leto. V 
nemščini opravljen in v slovenščino preveden intervju je v Prilogi B. Hkrati sem vprašalnike 
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poslal tudi kadrovskim službam v osmih največjih slovenskih podjetjih s podružnicami v 
tujini, ki naj bi izpolnile vprašalnik, namenjen podjetju in potem poslale vprašalnike zunanjim 
menedžerjem svojih podružnic v tujino. Zaradi varovanja osebnih podatkov zunanjih 
menedžerjev, sam nisem mogel poslati vprašalnikov v tujino. Prezaposlenost kadrovskih 
služb je bila glavni razlog za sodelovanje samo štirih izkušenejših slovenskih podjetij, ki so 
mi v kratkem času vrnila izpolnjene vprašalnike, namenjene kadrovskim službam in 
vprašalnike, skupno devetnajstih zunanjih menedžerjev.         
 

12.2 ZAPOSLITVENA POLITIKA SVETOVNIH KORPORACIJ V SLOVENIJI 
 
Več kot 150 držav članic svetovne trgovinske organizacije (WTO), med njimi tudi Slovenija, 
je podpisalo Splošni sporazum o trgovini s storitvami (Priloga A). Država podpisnica 
sporazuma mora dovoliti tujim podjetjem s sedežem v državi podpisnici, ustanovitev svoje 
podružnice in hkrati zaposlitev njihovega osebja v tej državi. To pomeni, da mora na podlagi 
tega sporazuma, npr. podpisnica Slovenija dovoliti francoskemu podjetju ustanovitev 
podružnice in v njej zaposlitev Francoza. Pri zaposlovanju tujih menedžerjev, ki pridejo v 
Slovenijo na delovno nalogo za nekaj let, ne obstajajo torej s strani Republike Slovenije 
nobene posebne omejitve. Korporacija jih lahko zaposli kadarkoli in kolikor hoče.  
 

12.2.1 Postopek pridobitve delovnega dovoljenja v Sloveniji 
 
Državni zbor RS je 14. julija 2000 sprejel Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (v nadaljevanju 
Zakon), kjer so delovna dovoljenja za tujce natančneje določena. Zakon razlikuje med 
osebnim delovnim dovoljenjem, dovoljenjem za zaposlitev in dovoljenjem za delo. 
Mednarodni menedžerji, ki jih korporacija pošlje na delovno nalogo v Slovenijo morajo 
pridobiti dovoljenje za delo, ki je v Zakonu opredeljeno kot delovno dovoljenje, z vnaprej 
določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko zaposli ali dela v RS v skladu 
z namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano. Dovoljenje za delo se izda za eno leto, pri 
daljšem bivanju ga je potrebno podaljševati vsako leto. Na podlagi dovoljenja za delo lahko 
tujec pridobi dovoljenje za bivanje, slednje pa je vezano na čas veljavnosti dovoljenja za delo, 
kot je za posamezne namene določeno z zakonom. 

12.2.2 Zdravstveno zavarovanje za tuje menedžerje v Sloveniji 
 
Uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja za tuje menedžerje, ki pridejo v Slovenijo je odvisno 
od tega ali ima Slovenija z državo, od koder prihaja menedžer, podpisano konvencijo, ki ureja 
področje zdravstvenega zavarovanja. Slovenija je podpisala konvencijo z Avstrijo, Belgijo, 
Bolgarijo, Češko, Francijo, Hrvaško, Italijo, Luksemburgom, Madžarsko, Nemčijo, 
Nizozemsko, Poljsko, Romunijo in Veliko Britanijo. Če menedžer prihaja iz katere izmed teh 
držav, mu je Slovenija na podlagi podpisane konvencije dolžna zagotavljati obvezno 
zdravstveno zavarovanje za dobo, za katero je določeno v konvenciji. Dolžina obdobja se med 
državami razlikuje, pri Franciji je obdobje dolgo šestintrideset mesecev, pri Nemčiji 
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štiriindvajset mesecev. V tem obdobju tujcu ni potrebno plačevati obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v Sloveniji, saj ga plačuje že v svoji matični državi. Na podlagi tega mu pripada 
zdravstvena oskrba, tako kot vsakemu drugemu državljanu Republike Slovenije.  
 

12.3 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA SLOVENCE, ZAPOSLENE V    
SLOVENSKI PODRUŽNICI SVETOVNE KORPORACIJE 

 
V raziskavo je bilo vključenih šestindvajset slovenskih menedžerjev, od tega: 

• 11 žensk (42 %) in 
• 15 moških (58 %),  

 
ki so kot lokalni menedžerji zaposleni v podružnicah svetovnih korporacij v Sloveniji. 
Izobrazba devetih anketirancev (35 %) je bila univerzitetni diplomirani ekonomist, štirje     
(15 %) so bili magistri in trinajst (50 %) jih je imelo izobrazbo diplomiranega pravnika, 
ekonomskega tehnika, germanista ali samo srednjo šolo.  
 
Večja raznolikost izobrazbe je bila opazna pri ženskah kot pri moških, pri katerih so bili 
skoraj vsi z ekonomskega področja. Večina (92 %) anketirancev je bilo zaposlenih za 
nedoločen čas. 
 
Pri vprašanju, ki se je navezovalo na najpomembnejše motive za sprejetje zaposlitve v 
podružnici korporacije (slika 3) in pri katerem je bilo možnih več odgovorov, se je 
najpogosteje omenjal osebni izziv, in sicer kar enaindvajsetkrat, kar pomeni, da je zaposlitev 
pri korporaciji za anketirance bolj zanimiva zaposlitev, čemur je direktno pritrdilo devetnajst 
anketirancev.  
 
Slika 3: Motivi za sprejetje delovne naloge v korporaciji 
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Vir: Analiza vprašalnika 1.  
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Večji izziv je kot glavni razlog za sprejetje delovne naloge v tujini v intervjuju navedel tudi 
avstrijski zunanji menedžer (Priloga B). Rezultati tega vprašanja nam povedo, da menedžerji 
drugače vrednotijo zaposlitev pri korporaciji v primerjavi z domačim podjetjem, za kar je 
vzrok predvsem radovednost in želja po spoznavanju drugačnega načina dela. Denarne 
spodbude v podružnicah tujih korporacij so ugodne, kar potrjuje v prvem delu obravnavano 
teorijo, da pomenijo korporacije v lokalnem okolju stabilno zaposlitev in preprečujejo odhod 
strokovnjakov v druge države. Kljub temu, sodeč po raziskavi, ne predstavljajo zelo 
pomemben faktor pri odločitvi za zaposlitev. Odstotek Slovencev, ki jim je zaposlitev v 
korporaciji pomembna za kasnejše delo v tujini je majhen, kar kaže na to, da je delo v tujini za 
redkokaterega Slovenca velika želja. 
 
Pri vprašanju o izbirnih kriterijih lokalnih menedžerjev me je zanimalo, kaj je za korporacije 
najpomembneje, ko iščejo pravega sodelavca. Ugotovil sem, da je bilo enajst anketirancev  
(42 %) sprejetih na podlagi preteklih izkušenj, med njimi jih je imela polovica že delovne 
izkušnje v tujem okolju. Spomnim naj, da sem v teoretičnem delu ugotovil, da korporacije 
upoštevajo pretekle izkušnje kjerkoli v tujini kot zelo pozitiven faktor pri zaposlovanju. 
Razpisni pogoji, ki se navezujejo predvsem na izobrazbo in znanje tujega jezika, so bili 
glavnega pomena za osem (30 %) lokalnih menedžerjev, ostali (28 %) so izpolnjevali 
preizkusne teste. Na podlagi rezultatov tega vprašanja ugotavljam, da noben način izbire 
kandidatov posebno ne izstopa, izbira je odvisna od politike posamezne korporacije. Ta pa se 
ne razlikuje v tolikšni meri, kadar gre za izobraževanje lokalnih menedžerjev. V raziskavi sem 
namreč ugotovil, da je bilo kar petindvajset anketirancev (oziroma 96 % vseh) vključenih v 
izobraževalni program podružnice, ki je največkrat temeljil na specializaciji določenega 
strokovnega področja in na učenju tujega jezika. 
   
Navaditi se na drugačno okolje podružnice korporacije je predstavljalo težavo samo enemu 
anketirancu, kar je posledica predvsem tega, da izhajajo korporacije, ki so bile zajete v 
raziskavo, iz Zahodnih držav, katerih kultura in navade Slovencem niso tako tuje. Na podlagi 
lastnega opazovanja predvidevam, da zaenkrat v Sloveniji še ni prisotnih veliko korporacij, ki 
izhajajo iz popolnoma drugačnega okolja, na primer iz Azije, kar se bo v prihodnosti gotovo 
spremenilo in bo navajanje na drugačno okolje v podružnici ali matični korporaciji 
predstavljalo težavo marsikateremu Slovencu. 
 
Rezultati vprašanja, pri katerem me je zanimalo ali bi lokalni slovenski menedžerji sprejeli 
delovno nalogo v tujini (slika 4), so me prijetno presenetili. Glede na tradicionalno 
nemobilnost Slovencev in navezanost na domače okolje sem pričakoval, da bi večina 
anketirancev zavrnila opravljanje delovne naloge v tujini. Nasprotno sem ugotovil, da bi jih 
večina, in sicer kar šestnajst vprašanih (62 %), sprejela delovno nalogo v tujini, če bi jim bila 
ponujena.  
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Slika 4: Sprejetje in zavrnitev delovne naloge v tujini 
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Vir: Analiza vprašalnika 1. 
 
Zanimivo je, da ni bistvenih razlik med moškimi in ženskami, saj bi ženske v enaki meri odšle 
na delovno nalogo v tujino. Dejanski odstotek žensk na delovnih nalogah v tujini sem 
preučeval v drugem delu raziskave. 
 
Dalje sem preučeval izkušnje Slovencev, zaposlenih v podružnicah korporacij, z delom v 
mednarodni delovni skupini. Sprva sem želel ugotoviti, v kakšni meri so anketiranci v stiku s 
tujci oziroma ali so sploh primerni za uvrstitev v raziskavo. Izkazalo se je, da je pri kar 
devetnajstih anketirancih (73 %) v podružnici prisotno vsaj deset in največ dvajset tujcev. Pri 
petih (20 %) anketirancih je bil prisoten eden ali največ dva tujca, in pri dveh (7 %) celo 
nobenega. Rezultat kaže na to, da so bili v moji raziskavi zajeti večinoma Slovenci, ki delajo 
v pravem mednarodnem okolju. Nadalje sem ugotovil, da imajo vsi vprašani (100 %) 
pozitivne izkušnje z delom v mednarodni skupini.  
 
Pri omenjanju največjih prednosti, ki jih prinaša mednarodna delovna skupina, so se 
odgovori anketirancev deloma ujemali z ugotovitvami mojega teoretičnega dela. Spomnim 
naj, da sem v teoretičnem delu ugotovil, da je večja produktivnost lahko največja prednost 
mednarodne skupine, ki je lahko rezultat dobre izkoriščenosti raznolikosti idej. Izognitev 
skupinskemu mišljenju je bila prav tako pomembna prednost. V raziskavi so bile 
najpogosteje omenjene prednosti:  

 
• Raznolikost rešitve problemov (osemnajstkrat), 
• spoznavanje različnih kultur (dvanajstkrat), 
• izognitev skupinskemu mišljenju (sedemkrat).  
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Manj izrazita se vprašanim zdi večja produktivnost, ki so jo navedli petkrat, kar kaže na to, da 
se prednosti mednarodne skupine v podružnicah tujih korporacij v Sloveniji še ne izkoristijo 
najbolje. Boljša komunikacija, ki so jo obkrožili trikrat in izmenjava znanja (dvakrat) sta 
najmanj pomembni za lokalne slovenske menedžerje.      
 
Med slabostmi mednarodne delovne skupine so anketiranci omenjali: 

 
• Težja komunikacija (šestnajstkrat), 
• medsebojni stereotipni predsodki (šestkrat), 
• pogosto preveč drugačen način dela (štirikrat). 

 
Rezultat tega vprašanja se ujema s teoretično ugotovitvijo prvega dela mojega diplomskega 
dela, kjer je bila težja komunikacija prav tako največja slabost mednarodne delovne skupine. 
Zgornjo ugotovitev lahko povežemo z rezultatom devetega vprašanja moje ankete, kjer je bilo 
ugotovljeno, da podjetja pri izobraževanju največ pozornosti namenjajo ravno učenju tujega 
jezika. Trije anketiranci ne vidijo razlik med večnacionalno in eno nacionalno delovno 
skupino. 
 

12.4 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA SLOVENSKA PODJETJA, KI   
IMAJO PODRUŽNICE V TUJINI 

 
Samo eno izmed štirih podjetij ima v tujini manj kot pet zunanjih menedžerjev. Ostala imajo 
na delovni nalogi v tujini več kot pet menedžerjev. Odločilni kriterij pri izbiri menedžerjev, 
ki so poslani v tujino, je menedžersko znanje. Sledi mu sicer strokovno znanje, ki pa kljub 
večji teoretični pomembnosti v prvem delu diplomskega dela, v moji raziskavi močno 
zaostaja za menedžerskim. Pri ugotavljanju, zakaj slovenska podjetja pošljejo v tujino svojega 
menedžerja, so bili najpogostejši odgovori: 
 

• Vodenje in kontrola podružnice, 
• prenos znanja iz matičnega podjetja, 
• spoznavanje delovanja tujega podjetja. 

 
Politika slovenskih podjetij, vključenih v raziskavo, je v podružnicah etnocentrična, kar 
pomeni, da so na vodilnih mestih podružnice slovenski strokovnjaki. V treh podjetjih, torej v  
večini vprašanih, težko najdejo menedžerja, ki je pripravljen oditi na delovno nalogo v tujino. 
Višina njegovega dohodka je v vseh primerih vezana na slovenske razmere, poleg tega dobijo 
vsi zunanji menedžerji podjetij, vključenih v raziskavo, še: 
 

• Dodatek za ločeno življenje (zakonsko predpisan), 
• dodatek za izobraževanje otrok, 
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včasih tudi hišni dodatek (v enem podjetju) in dodatek za posebne razmere (v enem podjetju). 
Hkrati so menedžerji v tujini deležni še dodatnih ugodnosti, kot je službeni avto in plačani 
prihodi domov, v enem primeru podjetje krije tudi stroške privatnega stanovanja. Na podlagi 
raziskave sem ugotovil, da slovenska podjetja sledijo smernicam svetovnih podjetij in 
ustrezno poskrbijo za svoje zunanje menedžerje, saj so uporabljeni dodatki in ugodnosti 
praksa tudi v večini svetovnih podjetjih. 
 
Podjetja izplačujejo plače in dodatke menedžerjev deljeno, in sicer v tujino in v domovino, 
kar je najpogostejši način tudi pri svetovnih korporacijah. Skoraj vsa podjetja, tri izmed štirih, 
pripravijo menedžerja na tujino, in sicer z informacijami o državi, v katero se odpravlja, 
poglabljanjem ekonomskega in strokovnega znanja, učenjem lokalnega jezika in 
spoznavanjem matičnega podjetja.  
 
Podjetja, vključena v raziskavo, so bila mnenja, da menedžer, ki se po opravljeni delovni 
nalogi v tujini vrne v domovino, največ pridobi pri menedžerskih sposobnostih in 
sposobnosti sprejemanja večje odgovornosti. Sledi jima večja fleksibilnost, ki je tudi zadnja 
izmed treh vrlin, ki jih pridobijo menedžerji v tujini. 
 

12.5 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA SLOVENCE, KI SO NA 
DELOVNI NALOGI V TUJINI 

 
V raziskavo je bilo vključenih devetnajst anketirancev, ki so na vodilnih mestih podružnice in 
dokazujejo etnocentrično politiko zaposlovanja slovenskih podjetij v tujini. Med vprašanimi 
je bilo: 

• 17 moških (90 %) in 
• 2 ženski (10 %) 

 
Samo dve ženski kažeta na to, da Slovenke niso pogosto vključene v delovne naloge v tujini. 
Zanimivo je, da sem v prvi raziskavi ugotovil, da si v tujino želi sicer velik odstotek žensk, 
dejansko pa jih je v tujini zelo malo. V teoretični raziskavi sem ugotovil, da je velik odstotek 
vseh bodočih menedžerjev pripravljenih oditi v tujino za daljše obdobje, vendar bi jih le malo 
odšlo takoj, kar, po mojem mnenju, kaže na slabo človeško navado odlašanja in čakanja na 
pravi trenutek, ki za mnoge nikoli ne pride. Mojo tezo je potrdila Miriam Kollnig, 
direktorica oddelka za ravnanje s človeškimi viri na dunajskem sedežu podjetja Electrolux, 
kjer so ugotovili, da veliko ljudi meni, da bi bilo sicer koristno imeti mednarodne izkušnje, a 
ko jih v podjetju postavijo pred dejstvo, se za odhod v tujino težko odločijo. »Mednarodna 
kariera ni vedno tisto, kar si ljudje v resnici želijo. Obravnavati je potrebno tudi človekovo 
zasebno življenje. Mladi, brez družinskih obveznosti, so ponavadi bolj mobilni«, je še dejala 
Miriam Kollnig (Delo, 24.12.2002, str.17). Veliko vlogo družine pri odločitvi za odhod v 
tujino je v intervjuju navedel tudi avstrijski zunanji menedžer (Priloga B).    
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Raznolikost izobrazbe zunanjih zaposlenih je zagovarjala teorija v prvem delu, kar je moja 
raziskava samo potrdila. Na vodilnih položajih je osem ekonomistov (42 %) in sedem (37 %) 
ne-ekonomistov. Poleg tega so imeli štirje (21 %) magisterij iz ekonomskega ali katerega 
drugega področja, kar ne daje bistvene prednosti številu ekonomistov. 
 
Delovna naloga v tujini je bila anketirancem dodeljena najpogosteje za dobo od dveh do petih 
let, in sicer kar v triinšestdesetih odstotkih. Več kot pet let ostane v tujini šest anketirancev 
(31 %) in samo eden eno leto. Raziskava potrjuje teorijo prvega dela, kjer sem ugotovil, da 
korporacije pošljejo zunanje zaposlene na delovno nalogo v tujino najpogosteje za dobo od 
treh do petih let. 
 
Kot najpomembnejši motiv za sprejetje delovne naloge v tujini (slika 5) lahko tudi pri 
zunanjih zaposlenih, tako kot pri zaposlenih v podružnicah korporacij v Sloveniji, uvrščamo 
osebni izziv. Denarne spodbude imajo za zunanje zaposlene večjo vlogo kot za zaposlene v 
podružnicah v Sloveniji, pogosteje se omenja tudi želja po spremembi okolja.  
 
Slika 5: Motivi za sprejetje delovne naloge v tujini 
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Vir: Analiza vprašalnika 3. 
 
Možnost izbire države, kjer bodo opravljali delovno nalogo je imelo samo osem vprašanih  
(42 %), kar je presenetljiv podatek. Iz tega sklepam, da zunanji menedžerji pogosto dobijo na 
voljo samo eno državo, kamor lahko gredo, potem lahko ponudbo sprejmejo ali zavrnejo. 
Prepričan sem namreč bil, da imajo v večini primerov možnost izbrati državo med več 
možnimi, od katerih se odločijo za eno na podlagi znanja jezika in osebne motiviranosti.    
 
Pri razlogih, na podlagi katerih se slovenska podjetja odločajo pri izbiri kandidatov za 
delovne naloge v tujini, ni bilo velike raznolikosti. Enak odstotek vprašanih je opravljalo 
preizkusne teste (32 %) in izpolnjevalo pogoje podjetja (32 %), med katerimi se je 
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najpogosteje omenjala ustrezna izobrazba in znanje tujega jezika. Ostali, teh je bilo kar 
šestintrideset odstotkov, so že imeli mednarodne izkušnje in dobre pretekle rezultate. V 
teoretičnem delu sem sicer ugotovil, da pretekli rezultati niso zadosten pogoj pri zaposlovanju 
kandidata, vendar v raziskavi nisem zasledil zelo očitne pozitivne povezanosti med 
zaposlovanjem v tujini in preteklimi rezultati v domačem okolju.  
 
Pri pripravljanju na odhod v tujino, zunanji zaposleni uporabljajo sledeče načine: 
 

• Prebiranje literature (41 %), 
• učenje lokalnega jezika (47 %), 
• obiskovanje pripravljalnih tečajev (10 %). 
 

Nekaj zunanjih zaposlenih (2 %) se na odhod v tujino ni pripravljalo vnaprej, predvsem zaradi 
preteklih izkušenj z delom v tujini. Pri dvanajstih anketirancih (63 %) je podjetje pomagalo 
zunanjemu zaposlenemu, da se je prilagodil novemu okolju, najpogosteje z organiziranjem 
tečajev tujega jezika, z dodeljevanjem mentorja in nekajmesečnim sodelovanju s prejšnjim 
menedžerjem.   
 
Kljub temu, da menedžerji, vključeni v raziskavo, niso zaposleni v popolnoma drugačnih 
kulturah od slovenske, me je presenetilo, da se je devet (oziroma sedeminštirideset odstotkov 
vseh) anketirancev hitro privadilo na novo okolje, in sicer v manj kot treh mesecih. Do pet 
mesecev je potrebovalo šest vprašanih, trije celo pol leta, da so se privadili na novo okolje. 
Kulturni šok, katerega prisotnost sem preverjal s dvanajstim vprašanjem sta doživela samo 
dva anketiranca izmed devetnajstih, pri enem izmed teh dveh traja kulturni šok že eno leto. 
Vzrokov za tako dolgo trajanje kulturnega šoka je precej, naj omenim najverjetnejše: 
popolnoma drugačno okolje od domačega, nesposobnost prilagoditve menedžerja, 
podcenjevanje dela v tujem okolju, kar se kaže v preslabi vnaprejšnji pripravljenosti. 
 
Večina (74 %) vprašanih menedžerjev je vzela s seboj v tujino tudi družino. Ta pa je za 
prilagoditev novemu okolju v povprečju potrebovala več kot menedžer, in sicer v 
sedeminštiridesetih odstotkih od tri do pet mesecev, v sedemindvajsetih odstotkih manj kot tri 
mesece in v šestindvajsetih odstotkih več kot pol leta, kar potrjuje ugotovitve teoretičnega 
dela, da morajo podjetja posvečati več pozornosti tudi prilagoditvi partnerja oziroma otrok, 
saj ima družina lahko velik vpliv na uspešnost in predčasen povratek zunanjega menedžerja. 
 
Po mnenju slovenskih zunanjih menedžerjev je med njihovimi najpomembnejšimi lastnostmi 
(slika 6) sposobnost prilagoditve. Šele na četrto mesto uvrščajo strokovno znanje, kar je 
glede na teoretično raziskavo, v kateri se strokovnost uvršča v sam vrh, presenetljivo. Skoraj 
vsi slovenski zunanji menedžerji (95 %) ne vedo, kakšno delovno mesto jih bo čakalo ob 
prihodu v domovino. Moja raziskava je torej potrdila napovedi teoretičnega dela diplomskega 
dela, v katerem so bili posebej izpostavljeni ameriški in evropski menedžerji, katerih 
prihodnost je po končani delovni nalogi v tujini prav tako negotova.  
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Slika 6: Najpomembnejše lastnosti menedžerja v tujini 
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Vir: Analiza vprašalnika 3. 
 
Samo enaindvajset odstotkov vprašanih dela v delovnem okolju, kjer je zaposlenih manj kot 
deset tujcev in tudi njihove izkušnje z delom v mednarodni skupini so dobre. Ostali (79 %) 
imajo okoli sebe več kot deset lokalnih zaposlenih, ki so ji slovenski menedžerji najpogosteje 
nadrejeni oziroma upravljajo podružnico. Skupaj z zaposlenim iz tretje države ni nihče od 
anketiranih zaposlen. 
 
Omenjene prednosti mednarodne delovne skupine so:  
 

• Raznolikost rešitev problemov (šestnajstkrat) 
• Izognitev skupinskemu mišljenju (sedemkrat) 
• Spoznavanje različnih kultur ( sedemkrat) 
• Večja produktivnost (dvakrat) 
• Boljša komunikacija (enkrat) 

 
Rezultati raziskave se popolnoma ujemajo s teoretičnim delom, katerega smernice so določili 
svetovni strokovnjaki s svojimi raziskavami. Slovenski zunanji menedžerji imajo torej enako 
mnenje o koristnosti mednarodne ekipe kot njihovi evropski in ameriški kolegi. 
 
Omenjene slabosti mednarodne delovne skupine so:  
 

• Medsebojni stereotipni predsodki (desetkrat) 
• Pogosto preveč drugačen način dela (osemkrat) 
• Težja komunikacija (šestkrat) 
• Manjša produktivnost (dvakrat) 
• Nesproščeno vzdušje (dvakrat) 
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Moja raziskava je pokazala, da so medsebojni stereotipni predsodki po mnenju slovenskih 
menedžerjev najpogostejša slabost mednarodne delovne skupine. Natančnejše določevanje 
vrste predsodkov ni bil namen raziskovalnega dela moje diplomske naloge, na podlagi lastnih 
izkušenj pri študiju in opravljanju treh praks v tujini sem kljub temu prepričan, da imajo 
predvsem tujci z Zahoda zaradi pretekle slovenske zgodovine, majhnosti in mladosti 
Slovenije stereotipne predsodke.  
 

12.6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Kljub temu, da je bilo v raziskavo vključenih malo slovenskih podjetij in glede na to, da je 
Slovenija majhna država, v kateri ni veliko domačih podjetij, ki s svojimi podružnicami 
uspešno poslujejo na svetovnem trgu ter da so podatki o upravljanju podružnic pogosto 
poslovna skrivnost, so pridobljeni podatki zadostovali za raziskavo. V njej sem med drugim 
ugotovil, da so na vodilnih položajih slovenskih podružnic mednarodnih korporacij in na 
vodilnih mestih podružnic slovenskih podjetij v tujini tujci, oziroma slovenski menedžerji. Iz 
tega sklepam, da je etnocentrična oblika vodenja podružnic zelo pogosta, predvsem zaradi 
nizke stopnje zaupanja lokalnim zaposlenim pri vodenju podružnice, neustreznega poznavanja 
poslovanja in ciljev matične korporacije (Priloga B). Funkcija zunanjih menedžerjev je 
predvsem nadzorovanje poslovanja podružnice in prenos znanja na lokalne menedžerje.  
 
Sprejetje delovne naloge pri mednarodni korporaciji in v tujini je sicer za Slovence privlačen 
izziv, ki ga je kljub večjim finančnim ugodnostim pripravljeno sprejeti zelo malo 
menedžerjev. Njihova izobrazbena struktura je zelo različna, kljub temu pa ima ekonomsko 
izobrazbo polovica vseh menedžerjev v tujini. Višje honorarje, dodatke in ugodnosti, ki 
menedžerjem v tujini zagotavljajo večji življenjski standard, so slovenska podjetja 
pripravljena investirati v upravljanje podružnic v tujini in zaenkrat visokih stroškov še ne 
zmanjšujejo tako, da bi vodenje podružnic prepuščali lokalnim zaposlenim. 
 
Slovenski menedžerji, po mnenju katerih sta sposobnost prilagoditve in menedžersko znanje 
najpomembnejša dejavnika uspeha v tujini, se pred odhodom v tujino dobro seznanijo z novo 
kulturo, predvsem z znanjem tujega jezika in splošnimi značilnostmi države, za kar ponavadi 
poskrbijo tudi podjetja. Novemu okolju se menedžer hitro prilagodi, le redko namreč doživi 
kulturni šok. Upoštevati pa je potrebno, da so bili zunanji slovenski menedžerji, vključeni v 
raziskavo, na delovnih nalogah večinoma v zahodnih in vzhodnih evropskih državah, kjer se 
okolje in kultura popolnoma ne razlikujeta od slovenske.  
 
Največja prednost mednarodne delovne skupine, v kateri so zaposleni zunanji menedžerji in 
menedžerji v slovenski podružnici mednarodne korporacije, je za vse vprašane raznolikost 
rešitve problemov, ki je posledica prihoda ljudi iz različnih življenjskih okolij in kultur z 
različnimi oblikami šolanja in z drugačnimi izkušnjami. Posledica tega so tudi pogosta 
stereotipna obravnavanja članov skupine in komunikacija, ki je otežena zaradi uporabe 
različnih tujih jezikov. »Včasih se pojavi pretirana tekmovalnost med tujci in Slovenci, 
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predvsem v smislu podajanja idej in potencialnih rešitev. Je že tako, da so še vedno v tujih 
podružnicah tujci tisti, ki imajo radi glavno besedo in včasih zavistni, če se nekomu drugemu 
poraja dobra ideja. Tako si je potrebno v tujih podružnicah resnično z dobrim delom izboriti 
svoj položaj, da imaš lahko pravico podajanja idej in rešitev, sicer si le operativec, ki tujcu 
pomaga, da je poslovanje usklajeno s slovensko zakonodajo in standardi,« je svoje opažanje 
povzel eden izmed slovenskih menedžerjev v mednarodni podružnici.   
 
Na podlagi teoretičnih spoznanj, lastne raziskave in dejstva, da bo Slovenija kmalu članica 
Evropske unije, priporočam slovenskemu podjetju, ki ima podružnice v tujini, da ustanovi 
skupine mednarodnih menedžerjev, ki bi dobro poznali matično korporacijo in bi si na vsaki 
delovni nalogi v tujini pridobili dragocene delovne in kulturne izkušnje. Podjetje bi jih lahko 
poslalo kadarkoli in kamorkoli, za obdobje do treh let. Druga možnost bi po mojem mnenju 
bila, da postane vsaj ena delovna naloga v tujini pogoj za napredovanje do srednje ravni 
menedžmenta. Ne samo za večji uspeh, celo za preživetje v mednarodnem prostoru bomo 
morali tudi Slovenci pogosteje sprejeti zaposlitev v tujini, če nam je to všeč ali ne.   
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13 SKLEP 
 
Zmagovalci med korporacijami bodo tisti, ki bodo znali najbolje izkoristiti geografsko 
raznolikost poslovanja. Korporacije imajo prednost pred nacionalnimi podjetji tudi v tem, da 
zaposlujejo nadarjene ljudi po vsem svetu, ki se srečujejo s podobnimi problemi. Ravno zato 
se lahko učijo drug od drugega in prenašajo izkušnje drug na drugega. V primeru, da se dobra 
ideja pojavi v podružnici korporacije v Egiptu, bo menedžer indonezijske podružnice lahko 
vsaj poizkusil uporabiti njegov pristop.  
 
Prednosti mednarodne kariere se dobro zaveda večina današnjih menedžerjev, ki so se           
(z namenom spoznavanja celostnega mednarodnega poslovanja in predvsem lastnega 
dozorevanja) pripravljeni odpovedati ustaljenim življenjskim navadam in popolnoma 
zamenjati okolje. V slovenskem prostoru je povpraševanje po menedžerjih, ki bi jih podjetja 
poslala v tujino za nekaj let, še vedno večje od ponudbe, kar lahko pripišemo 
tradicionalnemu, nemobilnemu slovenskemu značaju. Kljub temu se kaže trend vse večjega 
zanimanja za tujino in slovenski menedžerji, razen po številu žensk, ne zaostajajo za 
svetovnimi tudi pri pogojih, pod katerimi sprejmejo delovno nalogo v tujini. Zaradi potrebne 
visoke stopnje zaupanja lokalnim menedžerjem in možnosti odcepitve podružnice od matične 
korporacije, je vodenje podružnic le redko prepuščeno lokalnim menedžerjem.   
 
Bistveno je, da znajo menedžerji na vodilnih mestih v tujini izkoristiti prednost raznolikosti 
idej, ki podružnico v okviru korporacije pripelje do komparativne prednosti pred nacionalnimi 
podjetji, v čemer je pravzaprav bistvo poslovanja korporacije. Oteženi komunikaciji, ki je 
najpogostejši problem, se da izogniti z intenzivnimi jezikovnimi tečaji in pripravami na 
drugačno kulturno odzivanje na probleme že v domovini. Večja prilagodljivost, izkušeno 
menedžersko znanje in sposobnost sprejemanja drugačnosti ostanejo tudi slovenskim 
zunanjim menedžerjem kot največje pridobljene izkušnje v tujini.  
 
Slovenska podjetja postajajo vedno bolj prepoznavna v svetu ne samo s svojimi proizvodi, 
temveč tudi s korektnim in profesionalnim odnosom do domačih in tujih lokalnih 
menedžerjev. Posledično mednarodna kariera, kljub pogostemu stereotipnemu obravnavanju 
in prilagajanju včasih zelo drugačnemu načina dela, za Slovence ne postaja pojem strahu, 
temveč še večji izziv dokazovanja majhnega naroda, njegove vztrajnosti in žilavosti.  
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PRILOGE 
 
 

• PRILOGA A: Pomembnejša določila Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami 
 

16. člen 
Dostop na trg 

 
1. Glede dostopa na trg pri oblikah ponudbe, navedenih v 1.členu, vsaka članica 

uveljavlja za storitve in ponudnike storitev iz drugih članic obravnavo, ki ni manj 
ugodna od določil, omejitev in pogojev, ki so dogovorjeni in navedeni v njeni listi 
obvez. 

 
17. člen 

Nacionalna obravnava 
 

1. V sektorjih v njeni listi obvez in po tam navedenih pogojih ter kvalifikacijah vsaka 
članica pri vseh ukrepih, ki vplivajo na ponudbo storitev, storitev in ponudnikov 
storitev iz katerihkoli drugih članic ne obravnava manj ugodno  kot enake domače 
storitve ali ponudnike storitev.2 

2. Članica lahko izpolni zahteve prvega odstavka tega člena tako, da obravnava storitve 
ali ponudnike storitev iz katerekoli članice tako, da je bodisi formalno enaka 
obravnavi enakih domačih storitev in ponudnikov storitev ali od nje formalno različna. 

3. Formalno enaka ali formalno različna obravnava velja za manj ugodno, če spreminja 
konkurenčne pogoje v prid storitev ali ponudnikov storitev članice v primerjavi z 
enakimi storitvami ali ponudniki storitev katerekoli druge članice.  

 
 
Lista specifičnih obvez 
 
V Listi specifičnih obvez, ratificirani hkrati s Splošnim sporazumom o trgovini s storitvami v 
Državnem zboru RS 15. junija 1999, sta s statusom brez omejitve dostopa na trg, razen za 
ukrepe, ki se nanašajo na vstop ali začasno bivanje fizičnih oseb, brez zahtevkov po 
preverjanju gospodarskih potreb, določeni dve skupini: 
 

1. Poslovni obiskovalci in 
 
2. Gibanje oseb znotraj združb.  

                                                                           
Le- to je definirano kot začasna premestitev fizične osebe, ki dela pri pravni osebi, razen 
nepridobitne organizacije, ki je ustanovljena na ozemlju članice Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO) in je v zvezi z opravljanjem storitve v obliki tržne prisotnosti na 
ozemlju RS. Te pravne osebe morajo imeti glavni sedež poslovanja na ozemlju članice 
WTO in premestitev mora biti k neki organizacijski obliki te pravne osebe, ki dejansko 
opravlja podobne storitve na ozemlju RS. 

  

                                            
2 Posebne zahteve, ki jih predpostavlja ta člen, se ne razlagajo tako, da zahtevajo od kake članice, da 
kompenzira morebitne notranje konkurenčne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz tuje narave določenih 
storitev ali ponudnikov storitev. 
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V kategorijo Gibanje oseb znotraj družb sodijo fizične osebe druge članice, ki so zaposlene 
pri pravni osebi druge članice že najmanj tri leta ali pa so v družabniškem razmerju 
(izključujoč večinske delničarje):  
 

• Fizične osebe, ki zasedajo vodilni položaj in v glavnem upravljajo podjetje pod 
splošnim nadzorom in s potrebnimi navodili upravnega odbora ali odbora delničarjev 
podjetja ali podobno vključno z:   

                                        
- vodenjem podjetja, sektorja, ali pododdelka podjetja; 
- nadzorom in kontrolo dela drugih nadzornih, poklicnih ali operativnih 

uslužbencev; 
- s pooblastilom za najemanje in odpuščanje delavcev ali drugih kadrovskih 

zadev. 
 
• Fizične osebe, ki delajo pri pravni osebi in imajo posebno znanje, ki je bistvenega 

pomena za storitve podjetja, za raziskovalno opremo, metode ali upravljanje. Pri 
presoji takega posebnega znanja se ne upošteva samo znanje, ki je specifično za 
podjetje, temveč tudi, ali ima oseba visoke kvalifikacije, ki se nanašajo na vrsto dela 
ali poklica, ki zahteva specifično tehnično znanje, vključno s članstvom v strokovnih 
združenjih. 

 
 
Trajanje začasnega bivanja za gibanje oseb znotraj družb je omejena z dovoljenjem za 
bivanje, ki se lahko podeli za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. 
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• PRILOGA B: Intervju s tujim zunanjim menedžerjem, ki je na delovni nalogi v          
Sloveniji 

 
 
Koliko ste stari in katere narodnosti ste?  
Star sem 44 let, po narodnosti Avstrijec. 
 
Kakšna je vaša izobrazba? Ali ste poročeni? 
Po izobrazbi sem diplomirani politolog, sem poročen in oče dveh otrok.  
 
Kakšno je Vaše delovno mesto v Sloveniji? 
Sem vodja enega izmed oddelkov, član srednjega menedžmenta. 
 
Koliko časa ste že v Sloveniji in koliko časa nameravate še ostati? 
V našem podjetju se pogodbe v tujini sklepajo za obdobje dveh let. V Sloveniji sem že od leta 
1999, leta 2001 sem pogodbo podaljšal do konca leta 2003. 
 
Koliko delovnih nalog v tujini ste do sedaj že opravili?  
Preden sem prišel v Slovenijo sem bil dve leti v Hongkongu, pred tem sem bil  zaposlen v 
Avstriji. 
 
Si želite kariero globalnega menedžerja (kadarkoli pripravljen oditi kamorkoli)?  
V prihodnosti bi si še želel novih zaposlitev v tujini, vendar zaradi družine to ni tako 
enostavno. Veliko želja je kot zunanji menedžer težko oziroma nemogoče uresničiti. 
 
Kateri motivi so bili najpomembnejši pri Vašem odhodu v tujino? 
Pri moji odločitvi, da sprejmem delovno nalogo v Sloveniji je bil najpomembnejši faktor nov 
izziv. Poleg tega sem se zavedal, da lahko hitreje uspem v tujini, kot v Avstriji, kjer je 
konkurenčnost v matičnem podjetju zelo velika. Tudi denarne vzpodbude so bile ugodne, kar 
je mojo odločitev še olajšalo.    
 
Kako to, da ste na delovni nalogi v Sloveniji? Ste državo sami izbrali? 
Ob koncu moje delovne naloge v Hongkongu sem imel na izbiro skupino držav, večinoma iz 
Vzhodne Evrope. Spomnim se, da sem na koncu izbiral med Slovenijo in Madžarsko. Odločil 
sem se na podlagi lastnega občutka in do sedaj še nisem obžaloval svoje odločitve.  
 
Na podlagi česa so se Vaši nadrejeni odločili, da ravno Vas pošljejo na delovno nalogo v 
Slovenijo? 
Odločili so se na podlagi priporočil, testov, ki sem jih moral opraviti, in predvsem na podlagi 
mojih preteklih rezultatov.  
 
Kakšno vlogo ima slovenska podružnica za korporacijo, oziroma kako pomembna je 
njena vloga? 
Slovenska podružnica je pomembna za korporacijo, vendar zaradi samo 2 milijonskega trga 
ne najpomembnejša. Logično je, da je, na primer, poljska podružnica, s 40 milijonskim trgom 
pomembnejši del korporacije. 
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Katera mesta v podjetju zasedajo Avstrijci?  
Uprava slovenske podružnice je sestavljena iz štirih članov. Eden izmed njih je Slovenec, 
ostali so Avstrijci. Na stopnji srednjega menedžmenta so med sedmimi člani 3 Slovenci itd. 
Izmed 250 zaposlenih v celotni slovenski podružnici je samo 2 % Avstrijcev. 
 
Zakaj ni med vodilnimi menedžerji več Slovencev? 
Tudi v slovenski podružnici upoštevamo splošno politiko korporacije, ki je pač takšna, da na 
vodilnih mestih prevladujejo zunanji menedžerji. Zaposlovanje lokalnih menedžerjev je 
zapleten proces, ki temelji predvsem na večletnem sodelovanju in ustvarjanju zaupanja med 
zaposlenimi. 
 
Kako se določa strategija podružnice? Kdo določi cilje in usmeritev? 
Predlogi usmeritve, ki jih predlaga srednji menedžment se morajo pisno obrazložiti. Potrditi 
jih mora uprava podružnice, ki jo, kot že omenjeno, večinoma sestavljajo zaposleni z Dunaja.   
 
Kakšni so pogoji za zaposlovanje menedžerjev v Vaši podružnici? 
Poleg strokovnega znanja so pomembne vodstvene sposobnosti. Odprtost novemu okolju je 
velikega pomena, izkušnje v tujini niso pogoj za zaposlitev, so zaželene.  
 
Kako poteka sodelovanje med podružnicami? 
Sodelovanje poteka večinoma preko matičnega podjetja na Dunaju. Glede na to, da smo v 
Sloveniji prisotni že deset let in imamo že kar nekaj izkušenj smo za novejše podružnice v 
Zagrebu, Sarajevu in Beogradu posredniki pri povezavi z Dunajem.  
 
So v podružnici zaposleni tudi menedžerji iz tretjih držav? 
Zaposleni so samo Avstrijci in Slovenci. Drugih nacionalnosti pri nas ni. Imajo pa Slovenci 
možnost, zaposliti se na Dunaju. Kar nekaj kandidatov imamo za takšno možnost, vendar smo 
zaradi birokracije (dovoljenje za bivanje, delovno dovoljenje,…) precej omejeni.  
 
Kako dobro ste Slovenijo poznali že pred odhodom? 
Glede na to, da je soseda Avstrije ne najbolje. Vendar sem v Hongkongu s pomočjo Interneta 
in priročnikov (Lonely planet) osvojil nekaj osnovnega znanja. 
  
Ste ob prihodu v Slovenijo doživeli kulturni šok? 
Da, in sicer že ob prihodu na letališče Brnik. Morate razumeti, da sem do takrat navajen na 
ogromno letališče v Hongkongu, zato sem, ko smo pristali najprej povprašal, ali smo v pravi 
državi. Kulturni šok je trajal nekaj tednov, potem se človek navadi na novo okolje. 
  
Vam je podjetje dodelilo lokalnega mentorja? 
Ne, vse informacije o, na primer, slovenskih politikih in tudi vsakodnevnih nakupih sem zbral 
sam. 
 
Katere narodnosti je Vaša žena, glede na to, da se 20 % zunanjih menedžerjev poroči s 
tujkami? 
Moja žena je Avstrijka. 
 
Je Vaša družina pripotovala z Vami v Slovenijo? 
Žena in otroka so živeli v Sloveniji tri leta, pred kratkim pa so se preselili na Dunaj, kjer je 
naš pravi dom. Obiščem jih vsak vikend. 
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Kako so sestavljeni Vaši prihodki in na katero državo so vezani? 
Kot zunanji menedžer dobim osnovno plačo, ki je za vse v tujini enaka. Poleg tega dobim še 
dodatek, ki je odvisen od višine življenjskega standarda in inflacije v tuji državi. Dodatek je 
med drugim namenjen tudi za vzdrževanje stanovanja, plačevanje šolanja otrok in učenje 
slovenskega jezika. Poleg tega je moja celotna družina dvakrat letno opravičena do plačane 
poti domov. Službenega avta ne dobim, saj je namenjen samo članom uprave.  
 
V katero državo dobite izplačane prihodke? 
Vse prihodke mi podjetje nakaže v Avstriji, ki jih delno prenesem na slovenski tekoči račun. 
 
Katere lastnosti so po Vašem mnenju pomembne za menedžerja, ki sprejme delovno 
nalogo v tujini (fleksibilnost, menedžersko znanje, tehnično znanje…)? 
Zelo pomembno je, da se menedžer spozna na delo, ki ga opravlja. Svoje področje mora 
najprej dobro poznati. Vodstvene sposobnosti so tudi zelo pomembne. Poleg sposobnosti 
dobre komunikacije je po mojem mnenju bistvenega pomena sposobnost prilagoditve. Kajti v 
novem okolju je potrebno spoznati nove ljudi, kulturo, jezik  in menedžer mora biti 
pripravljen vse to sprejeti in delno svoje navade tudi spremeniti. Odprt mora biti za 
spremembe, ki so pri takem poslu vsakodnevne.  
 
Ste do sedaj spoznali žensko, ki je bila v tujini na delovni nalogi? 
Ne, do sedaj še nisem spoznal ženske, ki bi delovno nalogo opravljala zunaj države svojega 
rojstva, samo moške. 
 
Katere so po Vašem mnenju prednosti in slabosti mednarodne delovne skupine? 
Veliko podjetje mora imeti v svojih delovnih skupinah tudi tujce, saj s tem doseže pestrost 
idej in rešitev. Enostavno so stvari, ki morajo biti rešene s mednarodnimi delovnimi 
skupinami. Slabost je, da je potrebno kar nekaj časa, da se ustvari zaupanje v skupini, da se 
ljudje znebijo predsodkov. Kot sem že omenil, je v naši podružnici 250 zaposlenih, od tega 2 
% Avstrijcev. Torej precej malo.  
 
Ali je v Vaši privatni družbi veliko Slovencev? 
Ni jih veliko, večina Slovencev, ki jih poznam je povezana z mojim poslovnim okoljem.  
 
Pogrešate prijatelje? 
Da, zelo jih pogrešam. 
 
Česa ste se do sedaj že naučili v Sloveniji? 
Naučil sem se nekaj slovenskih besed in spoznal kulturo, velikega napredka v poslovnem 
smislu nisem opazil.  
 
Ali morda že veste, na katerem delovnem mestu boste nastopili, ob vrnitvi v domovino? 
Ne, nihče od nas nima zagotovljene prihodnosti. Tako tudi nikoli ne vemo, katero delo nas 
čaka ob vrnitvi, oziroma v katero državo se bomo odpravili.  
 
Vaš nasvet za bodoče zunanje menedžerje? 
Delo zunanjega menedžerja ni tako lahko, kot se včasih morda zdi. Veliko je prilagajanja in 
odpovedovanja. Dejstvo je, da zunanji menedžer, ki je na delovni nalogi v tujini dela 20 % 
več kot bi delal v domovini. Poleg tega mora biti kolegom stalno za pozitivni vzgled, na 
primer pri točnosti, saj je pogosteje v središču pozornosti in ponavadi tudi na višjem položaju. 
Drugače rečejo: » Poglej ga, tega Avstrijca!« 
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• PRILOGA C: Vprašalnik za menedžerje v Sloveniji 
 
Spoštovani! 
 
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pišem diplomsko nalogo z naslovom ZAPOSLITVENA 
POLITIKA V MEDNARODNIH KORPORACIJAH. Vsebina diplomske naloge se nanaša 
predvsem na način, ki ga slovenska in mednarodna podjetja uporabljajo pri zaposlovanju v 
svojih podružnicah v tujini.  
 
Prosim Vas, da odgovorite na čim več spodnjih vprašanj. Zagotavljam Vam popolno 
anonimnost in varnost podatkov, ki so namenjeni samo mojemu raziskovalnemu delu pri 
diplomski nalogi. 
 
Prosim, da na začetku počakate nekaj trenutkov, da se program v celoti odpre. Možno je, da 
program malo počasneje deluje. 

V primeru, da se vam pojavi (ob odprtju dokumenta) sledeči gumb , kliknite nanj (ne na 
križec), da izgine. 

 
1: Spol 
  Ženski 

Moški 
 

2: Izobrazba 
   Dipl. ekonomist    

 magister, MBA     
 doktor znanosti 
 Drugo: 

 
3: 

 
Na kakšen način ste zaposleni pri mednarodni korporaciji? 

  Za določen čas             
 Za nedoločen čas 

  
 

4.  Kateri motivi so bili za Vas najpomembnejši da ste sprejeli zaposlitev v korporaciji? 
(možnih več odgovorov)   
 

 

 

 

Osebni izziv 
Spoznavanje nove kulture 
 Bolj zanimiva zaposlitev 
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  Ugodne denarne spodbude 
 Možnost dela v tujini  
 Radovednost  
 Brez posebnega razloga 

   Drugo  
6: Na podlagi česa se je podjetje odločilo, da zaposli ravno Vas? 
  Opravil-a sem preizkusne teste                           

Izpolnjujem pogoje (Katere?)            
Drugo 

 
7: Ste imeli težave navaditi se na drugačno okolje? 
  Da             

Ne 
 

8: Bi sprejeli delovno nalogo v tujini, če bi Vam bila ponujena? 
  Da 

Ne  
 

9: Ste bili vključeni v kakršnikoli izobraževalni program (seminar, tečaj jezika)? 
 

 Da 
Ne 

 
 

Naslednja vprašanja se nanašajo na način dela v podružnici. Pri tem več narodna delovna 
skupina pomeni zaposlene, ki prihajajo iz različnih držav, tudi če gre za samo enega 
tujca. 

 
 
1. 

 
 
Koliko zunanjih zaposlenih (tujcev) je v Vašem delovnem okolju? 

  Nobeden 
1 do 3 
Drugo: 

 
 

2: Kakšne so Vaše izkušnje z delom v več narodni delovni skupini? 
  Dobre 

Slabe 
 

3: Kakšne so, po Vašem mnenju, prednosti  več narodne delovne skupine? 
 Večja produktivnost 

Raznolikost rešitev problemov 
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Spoznavanje različnih kultur 
Boljša komunikacija 
Izognitev »skupinskemu mišljenju« 

  Drugo:  
 

4: Kakšne so, po Vašem mnenju, slabosti več narodne skupine? 
 Manjša produktivnost 

Pogosto preveč drugačen način dela 
Težja komunikacija 
Medsebojni stereotipni predsodki  
Nesproščeno vzdušje 

  Drugo  
 
 

 
 
Prosim, da spremembe shranite in mi jih v obliki priponke pošljete.  
 
 
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vam želim še veliko uspeha! 
 
 
S spoštovanjem 
 
 
Matija Pavlovčič  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PRILOGA D: Vprašalnik za menedžerje v tujini 
 
Spoštovani! 
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Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pišem diplomsko nalogo z naslovom ZAPOSLITVENA 
POLITIKA V MEDNARODNIH KORPORACIJAH. Vsebina diplomske naloge se nanaša 
predvsem na način, ki ga slovenska in mednarodna podjetja uporabljajo pri zaposlovanju v 
svojih podružnicah v tujini.  
 
Prosim Vas, da odgovorite na čim več spodnjih vprašanj. Zagotavljam Vam popolno 
anonimnost in varnost podatkov, ki so namenjeni samo mojemu raziskovalnemu delu pri 
diplomski nalogi. 
 
Prosim, da na začetku počakate nekaj trenutkov, da se program v celoti odpre. Možno je, da 
program malo počasneje deluje. 

V primeru, da se vam pojavi (ob odprtju dokumenta) sledeči gumb , kliknite nanj (ne na 
križec), da izgine. 

 
1: Spol 
  Ženski 

Moški 
 

2: Izobrazba 
   Dipl. ekonomist    

 magister, MBA     
 doktor znanosti 
 Drugo: 

 
3: 

 
Za koliko časa Vam je bila dodeljena delovna naloga v tujini? 

  eno leto ali manj             
 od dveh do petih let               
 več kot pet let 

 
4: Ste imeli možnost izbire države? 

 
  Da 

Ne 
 

  
5: 

 

 

Kateri motivi so bili za Vas najpomembnejši pri sprejetju delovne naloge v tujini?    
Osebni izziv 
Spoznavanje nove kulture 
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  Bolj zanimiva zaposlitev 
 Ugodne denarne spodbude 
 Možnost napredovanja 
 Zanimiva lokacija 
 Nerazumevanje s sodelavci 

   Želja po spremembi okolja  
   Drugo  

6: Na podlagi česa se je podjetje odločilo, da ravno Vas pošlje na delovno nalogo v 
tujino? 

  Opravil-a sem preizkusne teste                           
Izpolnjujem pogoje (Katere?)            
Drugo 

 
7: Kako ste se pripravljali na odhod v tujino? 
  Prebiranje literature             

Učenje lokalnega jezika 
Obiskovanje tečajev        
Drugo: 

 
8: Koliko časa ste potrebovali, da ste se navadili na novo okolje? 
  Manj kot 3 mesece 

3 do 5 mesecev 
Več kot pol leta 

 
9: Ali ste vzeli s seboj na delovno nalogo v tujino tudi družino? 
 Da 

Ne 
 

10: Koliko časa je potrebovala Vaša družina, da se je navadila na novo okolje? 
  Manj kot 3 mesece              

3 do 5 mesecev                   
Več kot pol leta 

 
11: Vam je podjetje ponudilo kakršnokoli pomoč pri vključevanju v novo okolje? (na 

primer: lokalnega mentorja, tečaje, …) 
 

 Da (Kakšno?) 
Ne 

 
12: Ste doživeli kulturni šok (stres) v novem okolju? 
  Da (Za kako dolgo?) 
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Ne 
 

13: Katere lastnosti menedžerja so po Vašem mnenju najpomembnejše za uspeh na delovni 
nalogi v tujini? (možni so največ trije odgovori) 
 

  Strokovno znanje 
Menedžersko znanje 
Sposobnost prilagoditve 
Prijatelji v tujini 
Spoštovanje kulturnih vrednot 

  Znanje lokalnega jezika  
  Drugo:                                                            

 
14: Dobite za drugačne delovne razmere od domačih denarno nadomestilo, ki vsaj deloma 

olajša prilagajanje na novo okolje? 
 Da 

Ne 
 

15:      Ali morda veste, kakšno delovno mesto Vas bo čakalo ob prihodu domov? 
 
 
 
 
 

Da  
NE  

 
Naslednja vprašanja se nanašajo na način dela v podružnici. Pri tem več narodna delovna 
skupina pomeni zaposlene, ki prihajajo iz različnih držav, tudi če gre za samo enega 
tujca. 

 
 
1. 

 
 
Koliko lokalnih zaposlenih je v Vašem delovnem okolju? 

  Od dva do pet 
Od pet do deset 
Več kot deset 

 
 
 

2: Kakšne so Vaše izkušnje z delom v več narodni delovni skupini? 
  Dobre 

Slabe 
 

3: Kakšne so, po Vašem mnenju, prednosti  več narodne delovne skupine? 
 Večja produktivnost 

Raznolikost rešitev problemov 
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Spoznavanje različnih kultur 
Boljša komunikacija 
Izognitev »skupinskemu mišljenju« 

  Drugo:  
 

4: Kakšne so, po Vašem mnenju, slabosti več narodne skupine? 
 Manjša produktivnost 

Pogosto preveč drugačen način dela 
Težja komunikacija 
Medsebojni stereotipni predsodki  
Nesproščeno vzdušje 

  Drugo  
 
 

 
 
Prosim, da spremembe shranite in mi jih v obliki priponke pošljete.  
 
 
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vam želim še veliko uspeha v tujini! 
 
 
S spoštovanjem 
 
 
Matija Pavlovčič  
 
 
 
 
 
 
 
 

• PRILOGA E: Vprašalnik za podjetje 
 
 
Spoštovani! 
 
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pišem diplomsko nalogo z naslovom ZAPOSLITVENA 
POLITIKA V MEDNARODNIH KORPORACIJAH. Vsebina diplomske naloge se nanaša 
predvsem na način, ki ga slovenska in mednarodna podjetja uporabljajo pri zaposlovanju v 
svojih podružnicah v tujini.  
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Prosim Vas, da odgovorite na čim več spodnjih vprašanj. Zagotavljam Vam popolno 
anonimnost in varnost podatkov, ki so namenjeni samo mojemu raziskovalnemu delu pri 
diplomski nalogi. 

 
V primeru, da bi na vprašalnik raje odgovorili osebno ali telefonsko, Vas prosim za določitev 
Vam najbolj ustreznega termina. 
 
V upanju, da boste lahko odgovorili na čim več vprašanj, Vas lepo pozdravljam! 
 
Prosim, da na začetku počakate nekaj trenutkov, da se program v celoti odpre. Možno je, da 
program malo počasneje deluje. 

V primeru, da se vam pojavi (ob odprtju dokumenta) sledeči gumb , kliknite nanj (ne na 
križec), da izgine. 
 
 
Matija Pavlovčič 
Tel: 01/ 2831-392 

041/ 334-180 
 

 
1: Koliko slovenskih menedžerjev imate zaposlenih na delovnih nalogah v tujini? 

 
  Enega 

Dva do pet 
Več kot pet 

 
2: Koliko časa ostanejo v povprečju v tujini? 

 
   Eno leto ali manj             

 od dveh do petih let               
 več kot pet let 

 
 
3: 

 
Katere kriteriji so odločilni pri izbiri menedžerja za delovno nalogo v tujini? 
 

  Tehnično znanje              
 Menedžersko znanje               
 Drugo: 

 
4: S kakšnim namenom pošljete slovenskega menedžerja v tujino? 

 
   Pomanjkanje kadra v državi gostiteljici       

 Razvoj zaposlenega      
 Drugo: 
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5: 

 

 

 

Ali težko nadete menedžerja, ki je pripravljen oditi v tujino? 
 

Da 
Ne 

 

6: Višina dohodka Vašega menedžerja v tujini je  vezana na: 
 

   na slovenske razmere                      
 na razmere države gostiteljice 

 
7: Ali pripadajo menedžerju v tujini tudi dodatki? 

 
  Da             

Ne 
  

8: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno: Katere dodatke prejmejo zaposleni v 
tujini? 
 

   Hišni dodatek                     
 Dodatek za izobraževanje otrok          
 Drugo: 

 
9: So menedžerji v tujini deležni dodatnih ugodnosti? 

 
 Službeni avto 

Plačani prihodi domov 
Drugo: 

 
10: Na kakšen način nakazujete sredstva zaposlenim (v tujino, deljeno)? 

 
  V tujino 

V tujino in Slovenijo 
Drugo: 

 
11: Kako se zavarujete pred izgubo vrednosti valute? 

 
  Uporaba stabilne valute 

 Določitev fiksnega menjalnega tečaja      
 Drugo: 

 
12: Ali na izobraževalnem področju pripravite menedžerja na odhod v tujino? 
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  Da  

Ne 
 

13: Na čem je poudarek pri izobraževanju? 
 

   Informacije o tuji državi        
 Učenje lokalnega jezika        
Spoznavanje kulture 
Drugo: 

  
 

14: Kaj, po Vašem mnenju, pridobijo menedžerji v tujini? 
 

 Tehnično znanje 
Menedžerske sposobnosti 
Večja fleksibilnost 
Sposobnost sprejemanja večje odgovornosti 
Drugo: 

 
 

 
Prosim, da spremembe shranite in mi jih v obliki priponke pošljete.  
 
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vam želim še veliko uspeha! 
 
Matija Pavlovčič 
 
 
 


