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POVZETEK 

Namen doktorske disertacije je razviti in matematično-statistično preveriti model, ki omogoča 

primerno celovit in uspešen invencijsko-inovacijski management v srednje velikih in velikih 

slovenskih nizko in srednje-nizko tehnoloških podjetjih (v nadaljevanju: NTP). Na podlagi 

izvirnega načina analize, ki obsega nemške in slovenske statistične podatke, identificiramo 

jasno povezavo med inovacijskimi vložki in inovacijskimi rezultati. Slednji pa so statistično 

značilno povezani z gospodarsko uspešnostjo poslovanja. Raziskovalni rezultati so naposled 

povezani v model, ki na podlagi referenčnih vrednosti inovacijsko vodilnih podjetij kaže na 

ključna problemska področja slovenskih NTP in posledično omogoča izvedbo korekcijskih 

akcij invencijsko-inovacijskega managementa.  

Ključne besede: inoviranje, model, management, gospodarska uspešnost, nizko in srednje-

nizko tehnološka podjetja, Slovenija, Nemčija. 

SUMMARY 

The purpose of the thesis is to develop and mathematically-statistically verify a model for 

comprehensive and successful invention-innovation management in large and medium-sized 

Slovenian low and medium-low technology companies (hereinafter NTP). Based on the 

original analysis, comprising German and Slovenian data, we identify a significant correlation 

between innovation inputs and innovation outputs. The latter are also significantly correlated 

with the economic performance. The research findings are finally transformed into a model, 

which based on the referential values of innovation leaders, demonstrates the problem areas of 

Slovenian NTP and consequently enables the implementation of corrective actions into the 

invention-innovation management.  

Keywords: innovation, model, management, economic performance, low and medium-low 

technology companies, Slovenia, Germany. 

UDK: 001.895:338(497.12:430)(043.3) 
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1 

1 UVOD 

Inovacije so postale najpomembnejši motor gospodarskega razvoja. O teži te trditve 

nedvomno govori dejstvo, da je za moderno teorijo rasti, ki izpostavlja tehnološki napredek in 

inovacije kot najmočnejše gonilo rasti, leta 1987 Robert Solow prejel celo Nobelovo nagrado 

za razvoj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2008, 4). Inovacije pomembno 

vplivajo na produktivnost na ravni podjetij, panog in nacionalnih gospodarstev. Še posebej to 

velja v aktualnih razmerah, zaznamovanih z globalizacijo. Gre za pojav, ki le navidezno 

enakopravno povezuje vse dele sveta, saj v resnici deluje v gospodarsko in politično korist 

najbolj inovativnih, premalo inovativnim posameznikom, organizacijam, državam in 

mednarodnim območjem pa povzroča težave (Mulej 2002, 12). 

Postopna rast pomena inovativnosti se izkazuje skozi štiri razvojne stopnje, ki so jih določili 

tržni dejavniki (Dmitrovič 1993, 35−37): 

−−−− V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je za ključno konkurenčno prednost veljalo 

stroškovno vodstvo. Pomembna je bila čim večja učinkovitost poslovanja, ki so jo 

podjetja dosegala z nižanjem stroškov na enoto proizvoda. Doseganje slednje pa 

je temeljilo na serijski proizvodnji ozkega nabora izdelkov v velikih serijah. 

−−−− Konec 60. let prejšnjega stoletja se je kot vir konkurenčnosti pričel pojavljati nov 

element konkurenčnega boja − kakovost. Učinkovitost je predstavljala le nujni 

predpogoj za obstoj, podjetja pa so bila zaradi vse večje zahtevnosti potrošnikov 

primorana k dodatnemu vključevanju elementa kakovosti za doseganje 

konkurenčne prednosti.  

−−−− Gospodarski razvoj je vodil do potrebe kupcev po vse bolj diverzificiranih 

proizvodih. Podjetja tako niso več proizvajala le ozkega nabora produktov, pač pa 

bolj diverzificirane proizvode. Nagle spremembe v povpraševanju so privedle do 

vse krajših življenjskih ciklov proizvodov. Uspešnejša v sledenju tem 

spremembam so bila podjetja, ki jih je odlikovala proizvodna fleksibilnost. 

Slednja je v 80. letih omogočila, da so bila fleksibilnejša podjetja na svetovnem 

trgu pred tekmeci, ki so imela tog, serijski način organiziranja proizvodnje. 

−−−− V začetku 90. let prejšnjega stoletja so podjetjem pomembnejša ovira postali 

omejeni viri. Hiter razvoj in uvedba novih proizvodov na trg sta podjetjem 

povzročala velike stroške. Fleksibilnost ni bila več odločilni kriterij uspešnosti, 

temveč je postala glavna konkurenčna prednost inovativnost. Ob podpori 

sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij je postalo glavno integriranje 

inovativnosti v vse poslovne segmente podjetja. To je omogočalo optimalno 

izrabo ustvarjalnega potenciala zaposlenih, posledično pa proizvode, ki so 

prinašali večjo gospodarsko korist in obenem boljše obvladovanje samih stroškov 

poslovanja. Pozitivne gospodarske učinke primerno celovitih pristopov k 

inoviranju jasno potrjujejo tudi empirične raziskave (Hollanders in Arundel 2007, 

16; Likar idr. 2011, 19). 
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Po Likarjevem mnenju (2001, 106) časi, ko so bili osrednji elementi konkurenčne prednosti 

surovine, tehnološka oprema in velikost podjetja, minevajo. Prihaja čas, ki v ospredje 

postavlja človeka, njegovo znanje, energijo in inovativnost. 

Pomen inovativnosti za ekonomsko in družbeno blagostanje je prepoznala tudi Evropska 

komisija. Strategija razvoja Evropske Unije EVROPA 2020 vsebuje vizijo socialnega tržnega 

gospodarstva Evrope za 21. stoletje. V ospredju so trije medsebojno povezani elementi 

(Evropska komisija 2010, 5):  

−−−− razvoj gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah, 

−−−− spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva,  

−−−− visoka stopnja zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.  

Inovacije so torej ena izmed osrednjih prvin strategije EVROPA 2020. Spremljanje izvajanja 

strategije in ustrezni ukrepi so neposredno povezani z monitoringom inovativnosti držav. 

Evropska komisija zato izvaja vsakoletne primerjave inovativnosti držav po skupni 

metodologiji s tako imenovanim Skupnim inovacijskim indeksom oz. Summary Innovation 

Index – SII (UNU-MERIT 2013, 10). SII 2012 vključuje kazalnike in trendne analize za 

države članice EU27, kakor tudi Hrvaško, Srbijo, Turčijo, Islandijo, Norveško in Švico. Na 

osnovi doseženih vrednosti po 24 kazalnikih države razvrsti v štiri skupine (slika 1). 

 
Op. Vrednosti znašajo med 0 (min) in 1 (max), Slovenija – SI (SII 2012 = 0,508) je pod povprečjem 

EU-27 (SII = 0,544). 

Slika 1: Skupni inovacijski indeks (Summary Innovation Index - SII) držav območja 
EU-27 in nekaterih drugih 

Vir: UNU-MERIT 2013, 10. 

Slovenija se glede na inovacijske rezultate po SII 2012 (UNU-MERIT 2013, 10) uvršča v 

skupino inovativnih držav »sledilcev« in zaostaja za evropskim povprečjem (UNU-MERIT, 

2013). Podpovprečni rezultat po SII pa ni le značilnost Slovenije, ampak tudi ostalih mladih 

članic EU, kot kaže slika (slika 1). 
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Čeprav SII 2012 izpostavlja med prednostmi Slovenije izobraženost prebivalstva (110 % 

vrednosti EU glede na delež visokošolsko izobraženih) in vložke podjetij v RR (112 % 

vrednosti EU), pa kaže, da slednjega nismo sposobni ustrezno komercializirati (prihodki 

licenčnin/patentov predstavljajo le 30 % vrednosti EU) (UNU-MERIT 2013, 50).  

Zaostajanje inovacijskih pa je povezano tudi z gospodarskimi rezultati. Zanimivi so podatki 

Global Competitiveness Report 2013‒2014. Gre za lestvico konkurenčnosti 148 držav 

Svetovnega gospodarskega foruma, osnovano na več kot 100 kazalnikih (Schwab 2013, 15). 

Vodilne države na tej lestvici se v precejšnji meri ujemajo s tistimi z lestvice SII 2012. Tako 

se Nemčija, Finska in Švedska uvrščajo med prvih pet držav po globalni konkurenčnosti. 

Nasprotno pa Slovenija med 148 državami zaseda šele 62. mesto, v družbi držav, kot so 

Ruanda, Šrilanka in Vietnam (Schwab 2013, 15−17). Med inovacijskimi kazalniki GCI pri 

nas še posebno negativno izstopajo vladna podpora naprednim tehnološkim proizvodom s 

strani vlade (121. mesto), tuje neposredne investicije in prenos tehnologij (116. mesto) in 

dostopnost finančnih sredstev (posojila 137. mesto, tvegani kapital 127. mesto) (Schwab 

2013, 344−345). 

Na podlagi omenjenih podatkov lahko razberemo, da Slovenija pri izrabi svojih inovacijskih 

potencialov ni dovolj uspešna. Ob tem pa moramo vedeti, da gre v osnovi za podatke, 

namenjene nacionalnim snovalcem inovacijskih politik, in ne samim podjetjem. Izboljšanje 

stanja v podjetjih je mogoče na osnovi sistemskih in sistematičnih raziskav (Mulej idr. 2008, 

12). Časi, ko je bilo obvladovanje inovativnosti stvar trenutnega navdiha managerjev, so 

minili. Močna mednarodna konkurenca od podjetij zahteva, da se inoviranja lotijo na jasnih, 

znanstvenih temeljih. Le tako lahko pričakujejo, da bodo vlaganja v inovativnost obrodila 

ustrezne gospodarske sadove (Likar idr. 2011, 13). 

1.1 Raziskovalni problem 

V poslovnem sektorju je bil do nedavnega velik del raziskav s področja invencijsko-

inovacijskega managementa usmerjen v visoko tehnološka predelovalna podjetja 

(Heidenreich 2009, 3). Slednja so predstavljala sinonim za visoko dodano vrednost in 

gospodarsko rast. Šele v zadnjem času pa raziskovalci prepoznavajo tudi pomen tehnološko 

manj intenzivnih panog za inovativnost in mednarodno uspešnost držav. Nenazadnje 

visokotehnološka podjetja za razliko od nizko in srednje-nizko tehnoloških (v nadaljevanju: 

NTP) v večini razvitih gospodarstev zajemajo le neznatni delež BDP – celo v ZDA kot članici 

OECD z najvišjim deležem visokotehnološke proizvodnje k skupnemu BDP prispevajo manj 

kot 3 % (Smith 2002, 13).  

Skladno s tem gre pri NTP torej za izredno pomembno panožno skupino, katere inovacijska 

(in gospodarska) uspešnost je neposredno povezana z gospodarsko blaginjo v državi. Hkrati 

pa njenega inovacijskega potenciala v Sloveniji očitno še nismo dovolj jasno prepoznali. Po 
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pogostih statističnih kazalnikih, kot je delež inovacijsko aktivnih podjetij, so SLO NTP sicer 

celo nekoliko nad ravnijo držav EU-27, a dejanski inovacijski in gospodarski rezultati so 

izrazito pod EU povprečjem. Inovacijski prihodki od tržnih novosti predstavljajo komaj 

polovico tistih s strani konkurentov EU-27 (Likar idr. 2011, 6). Podobno pa žal velja tudi za 

dosežene gospodarske rezultate, kar se kaže v mnogo nižji dodani vrednosti na zaposlenega. 

Gospodarski subjekti skušajo z različnimi, pogosto delnimi pristopi povečati stopnjo 

inovativnosti, a so ti največkrat premalo učinkoviti.  

Izziv dviga stopnje inovativnosti SLO NTP je glede na izkušnje inovacijsko vodilnih EU 

držav (npr. Nemčija − v nadaljevanju: DE) možno pričakovati na osnovi primerno celovitega 

in znanstveno utemeljenega obvladovanja ključnih inovacijskih dejavnikov. Raziskovalni 

problem pri tem je, da velik del raziskav inovacijskih dejavnikov ne obravnava dovolj 

celovito (de Jong in Vermeulen 2003, 846; Wang in Ahmed 2004, 303; Ropret idr. 2011, 

247). V Sloveniji tako prevladuje pristop preko finančnih inovacijskih vlaganj kot ključnega 

vplivnega inovacijskega dejavnika; premalo pozornosti pa je namenjene preučevanju 

dejavnikov za produktivnejšo uporabo teh vlaganj (Ropret idr. 2013, 546; UMAR 2010, 2). 

Ker gre pri inoviranju za enega najbolj kompleksnih poslovnih procesov, je celovito 

poznavanje vplivnih dejavnikov in njihovih medsebojnih povezav velik raziskovalni izziv. 

Hkrati pa velja opomniti, da je izvedba takšnih obsežnih raziskav pogosto povezana z 

omejitvijo nizke odzivnosti podjetij in s tem vprašljive reprezentativnosti rezultatov. Zlasti v 

srednje velikih in velikih NTP, katerih je ob primerjavi z mikro in malimi NTP v Sloveniji 

relativno malo. V veliko pomoč dvigu inovativnosti srednje velikih in velikih SLO NTP so 

lahko spoznanja iz inovacijsko bolj uspešnih držav. Predpogoj pa je razvoj ustreznega 

modela, ki omogoča korektno apliciranje teh spoznanj v podjetjih. 

1.2 Namen 

Namen disertacije je razviti in matematično-statistično preveriti model, ki bo omogočil 

primerno celovit in uspešen invencijsko-inovacijski management v srednje velikih in velikih1 

slovenskih NTP. Primerno celovito upoštevanje vseh potencialno relevantnih inovacijskih 

dejavnikov bo doseženo na podlagi sledenja smernicam za holistično strategijo inoviranja v 

podjetju (Likar 2010, 33): 

−−−− obravnavanje vizije ter strateških, organizacijskih in operativnih vidikov 

inovativnosti; 

−−−− trajno iskanje novih priložnosti in iskanje izvirnih rešitev; 
                                                 
1 Po ugotovitvah raziskav imajo za razliko od manjših srednja in velika podjetja inovacijsko dejavnost 
običajno formalizirano (Bhattacharya in Bloch 2004, 156; Santarelli in Sterlacchini 1990, 227) in tako 
lahko prispevajo ustrezno zanesljive podatke. Posledično bomo upoštevali le srednja in velika podjetja 
(50 ali več zaposlenih). 
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−−−− usmerjenost v tržni proizvod (inovativni izdelek ali storitev) ter organizacijo 

(inoviranje procesa); 

−−−− usmerjenost v vse poslovne segmente podjetja – razvojne, proizvodne, logistične, 

tržne, finančne in druge inovacije; 

−−−− izraba vseh dosegljivih virov znanja in idej – notranjih in zunanjih z integracijo 

koncepta odprtega inoviranja in mednarodnega sodelovanja; 

−−−− aktivno vključevanje vseh hierarhičnih nivojev – od delavca prek vodstva do 

predsednika uprave; 

−−−− prvenstvena usmerjenost v izrabo ustvarjalnega potenciala zaposlenih; 

−−−− doseganje več tipov invencij in inovacij – od drobnih do prebojnih, tehnoloških in 

netehnoloških; 

−−−− sistemski in sistematični pristop. 

1.3 Cilji 

V disertaciji so bili zasledovani naslednji cilji: 

−−−− izdelati pregled literature, ki zaobsega temeljne pojme sodobnega invencijsko-

inovacijskega managementa, relevantne dejavnike in metode njihove analize; 

−−−− ugotoviti povezanost med višino inovacijskih vlaganj, njihovo strukturo in 

inovacijskimi rezultati slovenskih NTP; 

−−−− ugotoviti povezanost med inovacijskimi rezultati in gospodarsko uspešnostjo 

slovenskih NTP; 

−−−− raziskati medsebojne povezave dejavnikov inovacijskih vlaganj, dejavnikov 

organiziranosti in managementa inovacijskega procesa ter inovacijskih rezultatov 

nemških NTP; 

−−−− preveriti prenosljivost nemških raziskovalnih rezultatov v slovenska NTP in 

oblikovati ustrezen model za sistematičen prehod od neinovativnega do 

inovacijsko vodilnega slovenskega NTP. 

1.4 Temeljno raziskovalno vprašanje 

Temeljno raziskovalno vprašanje in hkrati znanstveno izhodišče za konstrukcijo predvidenega 

modela je bilo: 

V0. Kako primerno celovito in uspešno obvladovati inoviranje v SLO NTP?  

Podatki za najbolj inovativna NTP v EU (primer Nemčije) kažejo, da ta svoje inovacijske 

rezultate uspejo doseči z ustreznim obvladovanjem finančnih vlaganj v inoviranje (vhodnih 

dejavnikov) kot tudi inovacijskega procesa (procesnih dejavnikov). Medtem ko so SLO NTP 

po višini finančnih vlaganjih v inoviranje (približno 2 % prihodkov od prodaje) primerljiva z 
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DE NTP, pa jasno zaostajajo inovacijski rezultati – inovacijski prihodki od tržnih novosti 

SLO NTP so v evropskem merilu podpovprečni (Likar idr. 2011, 22−23). To je pomembna, a 

znanstveno še ne preverjena indikacija, da samo obvladovanje finančnih inovacijskih vlaganj 

ne zadostuje za uspešen management inoviranja v NTP. Tudi UMAR (2010, 2) opozarja, da 

bi bilo treba v Sloveniji poleg finančnih inovacijskih vlaganj dodatno raziskati še druge 

potencialno pomembne inovacijske dejavnike, zlasti glede izboljšanja organiziranosti in 

produktivnosti pri inovacijskem delu. Še posebno v času sedanje gospodarske krize, ko so 

finančna sredstva podjetij za inoviranje dodatno omejena (Eurostat 2009). Jasen odgovor na 

raziskovalno vprašanje smo, glede na zapisano, iskali v dovolj celoviti analizi dveh skupin 

vplivnih dejavnikov: vhodnih (višina in struktura finančnih inovacijskih vlaganj) kakor tudi 

procesnih dejavnikov (organiziranost in management inovacijskih procesov) v SLO NTP.  

1.5 Raziskovalne hipoteze 

Iskanje odgovora na raziskovalno vprašanje je potekalo sistematično in primerno celovito na 

podlagi preverjanja sedmih raziskovalnih hipotez. 

H1. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj signifikantno 

razlikujejo glede na neinovativna podjetja. 

H2. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj ne razlikujejo 

signifikantno glede na inovacijske sledilce. 

H3. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno bolj 

produktiven inovacijski proces. 

H4. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno boljše 

gospodarske rezultate. 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP signifikantno vplivajo tako vhodni inovacijski dejavniki 

(višina in struktura inovacijskih vlaganj) kot procesni inovacijski dejavniki (organiziranost in 

management inovacijskega procesa). 

H6. Vhodni inovacijski dejavniki DE NTP ne vplivajo signifikantno na procesne inovacijske 

dejavnike DE NTP. 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so glede signifikantnosti in jakosti vplivov prenosljivi v 

SLO NTP. 

Metode, ki predstavljajo osnovo za definiranje in preverjanje raziskovalnih hipotez, so 

podrobneje opisane v naslednjem poglavju (poglavje 1.6). 
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1.6 Predstavitev metod raziskovanja 

Raziskava je bila razdeljena na teoretični in empirični del; skladno s tem raziskovalne metode 

opisujemo ločeno za teoretični in empirični del.  

1.6.1 Raziskovalne metode teoretičnega dela disertacije 

Teoretični del doktorske disertacije je bil namenjen pripravi ustreznih znanstvenih in 

strokovnih izhodišč, ki so predstavljala temelj za definiranje hipotez glede potencialno 

relevantnih vplivnih inovacijskih dejavnikov ter metodoloških priporočil za izdelavo 

empiričnega modela invencijsko-inovacijskega managementa v SLO NTP. 

Uvodoma smo z uporabo metode deskripcije predstavili temeljne pojme in Slovenijo 

podrobneje umestili v kontekst EU glede njene inovacijske in gospodarske (ne)uspešnosti. 

V nadaljevanju smo na osnovi pregleda literature in postavljenih smernic predstavili 

dejavnike inoviranja. Del predstavlja znana in znanstveno utemeljena sidra – že raziskane 

dejavnike inovativnosti v NTP. Te smo v nadaljevanju še dopolnili: deloma na osnovi 

preverjenih dejavnikov inoviranja v predelovalnem sektorju, upoštevane pa so bile tudi 

mednarodno priznane smernice, povezane s klasično doktrino inoviranja in dejavniki, ki jih 

sodobna teorija inoviranja v zadnjem času spoznava kot pomembna. Gre za številne 

dejavnike; eden temeljnih pristopov analize invencijsko-inovacijskega managementa v 

podjetju jih deli v tri skupine: vhodne, procesne in izhodne (Likar in Kopač 2005, 252). V 

skupino vhodnih dejavnikov praviloma spadajo tisti, ki obravnavajo (finančni) vložek 

podjetja v inoviranje. Procesni dejavniki pa so tisti, ki govorijo o organiziranosti in 

managementu inovacijskega procesa, o uporabi ustreznih managerskih tehnik (tržne analize, 

tehnike analize problema in kreiranja idej, tehnike predvidevanja ipd.) pa tudi inovacijski 

klimi v podjetjih. Pri izhodnih pa gre za rezultate inovacijske dejavnosti; npr. število patentov 

in novih tržnih proizvodov, tržni delež, prihodki od prodaje inovacij/inovativnih proizvodov 

(Carayannis in Provance 2008, 94; Michalisin 2001, 154), na katere je moč vplivati preko 

vhodnih in procesnih dejavnikov. Izbor indikatorjev in metod, s katerimi je moč preučevati 

dejavnike in povezave med njimi, je zelo raznovrsten, zato smo podrobno preučili njihove 

prednosti in slabosti s stališča ciljev naše raziskave. Rezultat kompozicije je bil nabor 

potencialno relevantnih inovacijskih dejavnikov za NTP in indikatorjev ter metod za 

definiranje empiričnega modela. 

1.6.2 Raziskovalne metode empiričnega dela disertacije 

Operacionalizacija namena raziskave (razvoj modela) z metodološkega vidika je predstavljala 

velik izziv. Kot ugotavljajo Likar idr. (2011, 11), podjetij v Sloveniji zaradi velikih razlik v 

obvladovanju inoviranja ni smiselno obravnavati kot enotno skupino. Treba je bilo razviti 
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ustrezne metode analize, ki so podjetja smiselno delile v različne inovacijske skupine in s tem 

omogočale jasno identifikacijo dejavnikov, ki ločijo inovacijsko manj uspešne od inovacijsko 

vodilnih podjetij. Ker je ciljna skupina podjetij v Sloveniji relativno majhna,2 smo v veliki 

meri uporabili nacionalne statistične podatke, ki imajo veliko prednost zaradi vključitve vseh 

podjetij (populacije).  

Delo je potekalo v več zaporednih fazah, ki so si sledile v logičnem zaporedju in predstavljajo 

komplementarno celoto. Potek raziskovalnega dela v vsaki izmed faz podrobneje opisujemo v 

nadaljevanju. 

Raziskovalne metode faze 1 

V fazi 1 smo uporabili podatke Statističnega urada RS (v nadaljevanju: SURS), ki temeljijo 

na enotni EU metodologiji (Eurostat) za spremljanje inovacijske sposobnosti držav 

(vprašalniki INOV-P-S) in zajemajo vsa srednja in velika NTP (SURS 2008). Ti podatki so 

pomembni zlasti z vidika finančnih vlaganj v inoviranje ter inovacijsko-gospodarskih 

rezultatov, deloma pa zajemajo tudi organiziranost in management inovacijskega procesa. 

Omogočili so nam identificirati, kako obvladujejo inoviranje SLO NTP. S štirimi hipotezami 

(H1–H4) smo različno inovativna SLO NTP primerjali glede višine in strukture inovacijskih 

vlaganj, produktivnosti inovacijskega procesa ter doseženih gospodarskih rezultatov: 

H1. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj signifikantno 

razlikujejo glede na neinovativna podjetja. 

H2. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj ne razlikujejo 

signifikantno glede na inovacijske sledilce. 

H3. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno bolj 

produktiven inovacijski proces. 

H4. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno boljše 

gospodarske rezultate. 

Na podlagi izvirnega načina analize smo inovacijsko vodilna podjetja jasno ločili od ostalih, 

po inovacijskih rezultatih manj uspešnih podjetij (slika 2). Da bi bila delitev smiselna, jo je 

bilo treba izvesti na podlagi ustreznih kazalnikov inovacijskih rezultatov podjetja. Merjenje 

inovacijskih rezultatov največkrat poteka na osnovi spremljanja uvedenih novih tržnih 

proizvodov, patentov, procesov ali prihodkov od prodaje inovacij oz. inovativnih proizvodov 

                                                 
2 Glede na podatke Likarja idr. (2011, 40) je v Sloveniji vsega 442 srednje velikih in velikih NTP, kar 
z metodološkega vidika (nadaljnja delitev v skupine) pomeni pomembno omejitev. 
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(Carayannis in Provance 2008, 94; Kemp idr. 2003, 16-17; Michalisin 2001, 154). Pri tem pa 

je treba poudariti, da le zadnja dva kazalnika merita tudi učinke komercializacije – 

inovacijske prihodke oz. uspešnost širjenja inovacij med uporabnike. Kot merili inovacijskih 

rezultatov podjetja smo zato izbrali kazalnika:  

−−−− RII – delež prihodkov od inovacij proizvodov v celotnih prihodkih (%), 

−−−− RMI – delež prihodkov od inovacij proizvodov, novih za trg, v celotnih prihodkih 

od inovacij (%). 

Glede na uvodoma omenjeno potrebo po delitvi podjetij v inovacijske skupine smo kot mejo 

delitve opredelili medianske vrednosti obeh kazalnikov RII in RMI (Fatur, Likar in Ropret 

2010, 78-79). Tako so definirane tri skupine podjetij (slika 2); naštevamo jih po naraščajoči 

stopnji inovativnosti: neinovativna podjetja (RII=RMI=0), inovacijski sledilci (RII ali RMI 

pod mediansko vrednostjo) in inovacijsko vodilna podjetja (RII in RMI nad mediansko 

vrednostjo). 

 

Slika 2: Delitev podjetij v inovacijske skupine 

Z vzpostavitvijo izvirne metode inovacijske matrike je bilo omogočeno preverjanje hipotez 

H1–H4. V hipotezi H1 smo s statističnim testom (Mann-Whitney) primerjali višino in 

strukturo inovacijskih vlaganj inovacijsko vodilnih SLO NTP ter neinovativnih SLO NTP. 

Inovacijska vlaganja smo merili skladno z metodološkimi priporočili priročnika Oslo (OECD 

2005, 101−102): njihova struktura je zajemala stroške notranjih RR,3 stroške zunanjih RR, 

stroške pridobitev strojev, opreme in programske opreme, stroške pridobitev drugega 

zunanjega znanja, stroške usposabljanja, stroške uvajanja inovacij na trg in stroške drugih 

priprav. Višina inovacijskih vlaganj pa je bila definirana kot vsota vseh prej naštetih kategorij 

stroškov. Na podlagi izvirne delitve podjetij v skupine in statističnega testa je bilo 

ugotovljeno, ali inovacijsko vodilna SLO NTP inovacijska vlaganja obvladujejo signifikantno 

                                                 
3 Gre za stroške raziskav in razvoja. 
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drugače kot neinovativna SLO NTP. Ob potrditvi hipoteze je bilo nakazano, da glede 

inovacijskih vlaganj pri neinovativnih podjetjih obstaja neizkoriščen potencial. 

V hipotezi H2 smo ponovno aplicirali statistični test (Mann-Whitney); tokrat je šlo za 

primerjavo višine in strukture inovacijskih vlaganj inovacijsko vodilnih SLO NTP ter SLO 

NTP, ki sodijo med inovacijske sledilce. Višino inovacijskih vlaganj in njihove strukture smo 

merili na podlagi metodoloških priporočil OECD (kakor v primeru H1). Rezultat statističnega 

testiranja je pokazal, ali inovacijsko vodilna SLO NTP inovacijska vlaganja obvladujejo 

signifikantno drugače kot inovacijski sledilci. V primeru, da bi bila H2 potrjena, gre za 

pomembno indikacijo, da sprememba inovacijskih vlaganj v primeru inovacijskih sledilcev ni 

smiselna, ampak je nadaljnji dvig inovativnosti NTP (podobno, kot se kaže na nivoju 

inovativnosti držav) povezan z drugimi dejavniki. 

S hipotezo H3 smo preizkušali razlike (test Mann-Whitney) med vsemi skupinami podjetij v 

produktivnosti inovacijskega procesa (SURS ostalih dejavnikov inovacijskega procesa žal ne 

zajema dovolj celovito). Na podlagi metodološkega priporočila, ki ga navajata Hollanders in 

Celikel-Esser (2007, 4), smo produktivnost inovacijskega procesa definirali kot razmerje med 

višino doseženih inovacijskih prihodkov podjetja in za to namenjenimi finančnimi vlaganji. 

Za to so bili potrebni podatki SURS o višini skupnih finančnih vlaganj v SLO NTP (vsota 

vseh stroškovnih kategorij na podlagi metodologije OECD) in inovacijskih prihodkih (tistih 

prodajnih prihodkov, ki pripadajo inovacijam). Na podlagi definiranega dejavnika 

produktivnosti inovacijskega procesa je bilo v nadaljevanju preverjeno, ali je v primeru 

inovacijsko vodilnih podjetij produktivnost inovacijskega procesa signifikantno višja kot v 

primeru sledilcev in neinovativnih SLO NTP. V tem primeru je šlo za pomemben rezultat, ki 

je pokazal, ali je v primeru sledilcev in neinovativnih podjetij treba podrobneje preučiti 

organiziranost in management inovacijskega procesa – in jo, z namenom dviga njegove 

produktivnosti, ustrezno spremeniti.  

Pri preverjanju hipoteze H4 je statistični test (Mann-Whitney) med vsemi skupinami SLO 

NTP pokazal, ali so najbolj inovativna med njimi (inovacijsko vodilna) tudi gospodarsko 

najbolj uspešna – inoviranje ne sme biti samo sebi namen, ampak ga najbolj inovativni 

praviloma uporabljajo kot vzvod gospodarske uspešnosti.4 V tem primeru je bilo treba 

podatke SURS dopolniti s podatki iz bilanc stanja in izkazov uspehov Agencije RS za 

javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). Ti pa so bili zatem uporabljeni v 

neparametričnem Mann-Whitney testu razlik v gospodarski uspešnosti (ROA, ROE, ROS, 

                                                 
4 Pri presojanju gospodarske uspešnosti ugotavljamo, kako uspešno je podjetje izrabljalo razpoložljive 
prvine poslovnega procesa in v kolikšni meri je dosegalo posamezne gospodarske kategorije (Arh 
2010, 78; Benedik 2003, 73). 
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prihodki, dodana vrednost in drugi5) med inovacijskimi skupinami SLO NTP (neinovativni, 

inovacijski sledilci, inovacijsko vodilni). 

Raziskovalne metode faze 2 

V nadaljevanju je predstavljeno, kako inovacijske vzorce NTP celovito izboljšati. V fazi 2 

smo zato celovito identificirali vhodne in procesne inovacijske dejavnike, ki signifikantno 

vplivajo na inovacijske rezultate NTP, ter preučili relacije med njimi. Žal zaradi vsebinskih 

omejitev tega na podlagi podatkov SURS ni bilo mogoče izvesti (v fazi 1 smo že omenili 

pomanjkanje podatkov SURS o inovacijskih procesnih dejavnikih). Ena redkih EU držav, kjer 

so že zbrani in raziskovalcem na voljo dovolj celoviti podatki o inovacijskih vzorcih podjetij, 

je predstavnica inovacijsko vodilnih držav – Nemčija. Tu na nacionalni ravni zbirajo podatke 

Mannheim Innovation Panel z enakim metodološkim izhodiščem glede vhodnih inovacijskih 

dejavnikov, kot ga ima slovenska baza INOV-P-S (metodologija CIS/OECD), le da te stalno 

nadgrajujejo na podlagi dolgoletnega raziskovanja vrste dodatnih, procesnih inovacijskih 

dejavnikov. Nemški podatki obravnavajo več sto dodatnih indikatorjev inovacijskega procesa, 

ki bi jih v Sloveniji z lastno anketo stežka zajeli – zlasti glede na malo število podjetij in 

obsežnost takšne raziskave. Nemški podatki so torej izredno dragoceni tako z vidika 

relevantnosti kot vsebinske celovitosti. Faza 2 je bila zato izvedena na podlagi DE podatkov. 

Raziskovanje v tej fazi sta usmerjali dve hipotezi: 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP signifikantno vplivajo tako vhodni inovacijski dejavniki 

(višina in struktura inovacijskih vlaganj) kot procesni inovacijski dejavniki (organiziranost in 

management inovacijskega procesa). 

H6. Vhodni inovacijski dejavniki DE NTP ne vplivajo signifikantno na procesne inovacijske 

dejavnike DE NTP. 

V hipotezi H5 smo z diskriminantno analizo identificirali vhodne in procesne inovacijske 

dejavnike, ki signifikantno vplivajo na inovacijske rezultate DE NTP. Potencialno vplivne 

vhodne inovacijske dejavnike smo definirali na podlagi uveljavljene metodologije OECD: gre 

za strukturo inovacijskih vlaganj (stroški notranjih RR, stroški zunanjih RR, stroški pridobitev 

strojev, opreme in programske opreme, stroški pridobitev drugega zunanjega znanja, stroški 

usposabljanja, stroški uvajanja inovacij na trg in stroške drugih priprav) ter višino 

inovacijskih vlaganj (vsota vseh navedenih kategorij inovacijskih stroškov). Glede na to, da v 

primeru procesnih inovacijskih dejavnikov ni enotnega metodološkega priporočila, je bil 

vključen obsežen nabor indikatorjev iz baze Mannheim Innovation Panel. Pri izboru 

                                                 
5 Gre za vrsto kazalnikov gospodarske uspešnosti, katere lahko smiselno delimo v skupine: temeljni 
kazalniki investiranja, obračanja, gospodarnosti, dobičkovnosti in dohodkovnosti (Pustotnik 2009, 6). 
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indikatorjev nas je vsebinsko usmerjala sodobna teorija dinamičnih zmožnosti podjetja, katero 

Lawson in Samson (2001, 388) predlagata kot teoretično podlago za primerno celovito 

obvladovanje inoviranja. Dinamične zmožnosti obsegajo sposobnosti proizvajanja, integracije 

in rekonfiguracije notranjih in zunanjih kompetenc z namenom odgovora na hitro 

spreminjajoče poslovno okolje (Teece, Pisano in Shuen 1997, 516). Vsebinsko gre za 

naslednje inovacijske dejavnike (Lawson in Samson 2001, 388-389): 

−−−− vizija in strategija,  

−−−− izkoriščanje kompetenc kadrov,  

−−−− inteligentnost organizacije,  

−−−− ustvarjalnost in management idej, 

−−−− organizacijska struktura in sistemi nagrajevanja, 

−−−− organizacijska kultura in klima, 

−−−− management tehnologij. 

V nadaljevanju smo z metodo faktorske analize na celotnem vzorcu analizirali povezave med 

vključenimi procesnimi spremenljivkami/indikatorji in na podlagi tega identificirali manjše 

število ključnih latentnih spremenljivk – faktorjev. Ti so bili osnova za oblikovanje 

dokončnega nabora procesnih inovacijskih dejavnikov. V nadaljevanju je bila hipoteza H5 

ustrezno preverjena. V ta namen je bila izvedena diskriminantna analiza: vhodni in procesni 

inovacijski dejavniki so predstavljali neodvisne spremenljivke, odvisna spremenljivka pa so 

bili inovacijski rezultati DE NTP. Ugotovitve glede vplivnih inovacijskih dejavnikov smo 

smiselno dopolnili z opisnimi statistikami v različno inovativnih podjetjih (podlaga je bila 

izvirna inovacijska matrika − slika 2), tako glede absolutnih vrednosti kot tudi potencialnih 

strukturnih razlik med dejavniki. 

Hipoteza H6 je namenjena preučevanju vplivov vhodnih na procesne inovacijske dejavnike 

DE NTP. S tem je bilo identificirano, ali dvig inovacijskih finančnih vlaganj obenem 

zagotavlja tudi boljše obvladovanje inovacijskega procesa. Morebitne neidentificirane 

povezave med obema kategorijama dejavnikov lahko predstavljajo pomembno ugotovitev, da 

osredotočenje na finančna inovacijska vlaganja, ki ga za SLO ugotavlja UMAR (2010, 2), ne 

predstavlja optimalne osnove za celovito obvladovanje inoviranja v podjetju. Aplicirana je 

bila metoda diskriminantne analize, inovacijski dejavniki pa definirani na enak način kot pri 

preverjanju H5. Neodvisne spremenljivke v analizi so bili vhodni inovacijski dejavniki (višina 

in struktura inovacijskih vlaganj), odvisne pa dejavniki inovacijskega procesa.  

Raziskovalne metode faze 3 

Zadnja, 3. faza raziskovanja je bila namenjena preverjanju, ali in kako je nabor inovacijskih 

dejavnikov na podlagi DE NTP smiselno prenesti na SLO NTP. Glede inovacijsko-

gospodarskih izzivov v Sloveniji in Nemčiji je zaznati več podobnosti: obe sta članici EU in s 
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tem po mnogih gospodarskih, kulturnih, socialnih, inovacijskih in drugih dejavnikih 

primerljivi; predvsem glede strukture, marsikje tudi po vrednostih določenih pokazateljev. 

Poleg tega kot članici Evropske unije obe državi nastopata na enotnem trgu, vezani sta na 

skupno trgovinsko politiko Evropske unije in skupno Strategijo inovacijsko-gospodarskega 

razvoja EU (Strategy Europe 2020). Obenem poslovna praksa kaže na uspešno nastopanje več 

nemških inovacijsko vodilnih NTP na slovenskem trgu in obratno. Zato smo preverili 

hipotezo: 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so glede signifikantnosti in jakosti vplivov prenosljivi v 

SLO NTP. 

Za preverjanje H7 je bilo treba najprej izvesti dodatno anketo, kjer so SLO NTP ocenila svoje 

stanje glede DE inovacijskih dejavnikov, katerih SURS ne zajema. Uporabili smo slovenske 

prevode izvornih nemških vprašanj in z njimi zajeli najpomembnejše, torej signifikantno 

vplivne DE inovacijske dejavnike. Ker to pomeni tudi skrajšan vprašalnik glede na prvotnega 

nemškega, smo pričakovali ustrezno stopnjo odzivnosti SLO NTP, kar je predpogoj za 

reprezentativnost raziskovalnih rezultatov. Sledilo je primerjanje SLO in DE podatkov z 

ustreznimi statističnimi prijemi, kar je omogočilo objektivno oceno, ali je vplivne inovacijske 

dejavnike iz DE podjetij smiselno prenesti v SLO okolje. V nadaljevanju smo jasno prikazali, 

kakšni so vplivi posameznih DE inovacijskih dejavnikov na inovacijske rezultate in 

inovacijski proces SLO NTP. Vplivni dejavniki na inovacijske rezultate so bili prikazani z 

diskriminantno analizo. Neodvisne spremenljivke so bile enako kot v DE (faza 2) definirani 

vhodni in procesni dejavniki, odvisna spremenljivka pa enako definirani inovacijski rezultati. 

Morebitni signifikantni vplivi vhodnih inovacijskih dejavnikov na procesne so bili preučevani 

na podoben način: DE vhodni inovacijski dejavniki so predstavljali neodvisne, DE procesni 

inovacijski dejavniki pa odvisne spremenljivke statističnega modela. 

Zaključili smo s sintezo raziskovalnih rezultatov in odgovorom na temeljno raziskovalno 

vprašanje V0. Potrebno je bilo upoštevati, da je inoviranje eden najkompleksnejših poslovnih 

procesov, ki ga lahko uspešno obvladujemo le ob ustrezno celovitem in sistematičnem 

pristopu. Zato nismo zgolj prikazali raziskovalnih ugotovitev, ampak slednje transformirali v 

izvirni model, povezan z dvigom inovativnosti v podjetjih. Končni prispevek na podlagi 

modela je bila jasna informacija, na kakšen način bolje obvladovati inoviranje v SLO NTP, s 

tem pa doseči dvig inovacijskih in gospodarskih rezultatov: 

−−−− navedli smo vse signifikantno vplivne inovacijske dejavnike (bodisi na 

inovacijske rezultate, bodisi na procesne inovacijske dejavnike);  

−−−− ti dejavniki so bili v nadaljevanju opremljeni s ciljnimi vrednostmi (povprečna 

vrednost dejavnika na podlagi inovacijsko vodilnih SLO NTP); 

−−−− sledile so praktične usmeritve podjetjem, kako v praksi uporabiti raziskovalne 

rezultate. 
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−−−− Podjetja bodo na podlagi raziskovalnih rezultatov lahko najprej preverila stanje 

glede najmočneje signifikantno vplivnega inovacijskega dejavnika (primerjava 

ciljne in trenutne vrednosti), izvedla potrebne korektivne akcije ter preverila 

spremembe inovacijskih rezultatov (RII in RMI). Nato pa bodo sistematično 

preverila še stanje in izvedla potencialne korektivne akcije na manj vplivnih 

dejavnikih, vse do najmanj vplivnega. Smiselno so navedene tudi omejitve 

raziskave in dodatne usmeritve, ki jih literatura spoznava kot pomembne, a jih v 

raziskavi ni bilo možno zajeti/potrditi. 

1.7 Prispevek k znanosti 

Prispevek k znanosti se izkazuje v razvitem modelu invencijsko-inovacijskega managementa, 

ki sloni na primerno holističnem konceptu obravnave inovacijskih dejavnikov SLO NTP in 

omogoča odgovor na osnovno raziskovalno vprašanje. Na podlagi jasno strukturiranega in 

znanstveno preverjenega modela bodo podjetja lahko ustrezno korigirala svojo inovacijsko 

strategijo in dvignila inovacijsko-gospodarske rezultate. Omogočeno pa bo tudi boljše 

poznavanje inovacijskih dejavnikov NTP, saj jasna predstava o najpomembnejših med njimi 

še vedno predstavlja raziskovalno vrzel. 

Doprinos k razvoju inoviranja kot znanosti se izkazuje tudi v izvirnem načinu analize 

podatkov. Pri analizi smo tako izhajali iz potrebe po delitvi obravnavanih SLO podjetij v 

skupine in na nov način (razvoj inovacijske matrike) analizirali obstoječe SLO statistične 

podatke. Zaradi vsebinskih omejitev teh podatkov so dodatno uporabljeni inovacijski podatki 

ene izmed inovacijsko vodilnih držav v EU (Nemčija). Tu se znanstveni doprinos dodatno 

izkazuje v načinu, s katerim smo objektivno preverili možnost prenosa tujih raziskovalnih 

ugotovitev na SLO okolje. Glede na nove načine analize je omogočeno tudi identificiranje 

vrste dodatnih inovacijskih dejavnikov, kar z obstoječimi metodami analize predhodno ni bilo 

mogoče. Izviren način analize pa obenem lahko predstavlja izhodišče za učinkovitejše 

preučevanje inovacijskih vzorcev v drugih državah/panogah, ki se srečujejo s podobnimi 

izzivi kot Slovenija (pomanjkanje vsebinsko celovitih podatkov, malo število podjetij, podjetij 

ni smiselno obravnavati kot enotno skupino). 

Nazadnje pa se doprinos disertacije izkazuje tudi v inovativni uporabi obstoječih javno 

dostopnih statističnih podatkov, ki po ugotovitvah Evropske unije še vedno niso dovolj 

izkoriščeni, zlasti z vidika celovitih metodoloških pristopov in posledično večje možnosti 

absorpcije s strani podjetij (Arundel 2006, 2).  
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1.8 Predpostavke 

Predpostavke disertacije so naslednje: 

−−−− na inovativnost NTP je možno vplivati z ustreznim obvladovanjem inovacijskih 

dejavnikov; 

−−−− sekundarni statistični podatki predstavljajo smiselno osnovo za celovito 

obravnavanje inovacijskih dejavnikov NTP; 

−−−− inovacijske dejavnike DE NTP je moč vsaj deloma prenesti v SLO okolje; 

−−−− raziskovalne rezultate je mogoče transformirati v jasne usmeritve SLO NTP, kako 

izboljšati obstoječe inovacijske vzorce in posledično inovacijsko-gospodarske 

rezultate; 

−−−− rezultati predstavljajo usmeritve na podlagi panožne skupine (NTP), kar lahko 

deloma odstopa od smernic za posamezno panogo ali podjetje. 

1.9 Omejitve 

Ena od pomembnejših omejitev raziskave izhaja iz možnosti apliciranja podatkov druge 

države na SLO okolje. Vključitev Nemčije kot referenčne države smo že utemeljili z vidika 

dragocenih dodatnih podatkov in dejstva, da bi v SLO NTP identično raziskavo težko izvedli 

– zlasti glede na majhnost ciljne populacije SLO NTP in obsežnost takih raziskav. Omenili pa 

smo tudi vrsto inovacijsko-gospodarskih izzivov, ki so skupni obema državama in kažejo na 

možnost prenosa inovacijskih dejavnikov iz Nemčije v Slovenijo. Smiselnost prenosa je bila 

tudi objektivno ocenjena z apliciranjem ustreznih statističnih metod na SLO in DE podatkih.  

Dodatna omejitev izhaja iz dejstva, da NTP, zlasti v Sloveniji, obravnava malo raziskav, ki bi 

lahko nudile teoretična izhodišča za definiranje relevantnih inovacijskih dejavnikov. 

Navedeno omejitev smo smiselno upoštevali − izhajali smo iz širokega nabora potencialno 

vplivnih inovacijskih dejavnikov, šele potem pa preverili, kateri izmed njih signifikantno 

vplivajo na inovacijski proces in inovacijske rezultate NTP. 

Omejitev predstavlja tudi vidik časovnega zamika, saj vsi podatki niso iz istega časovnega 

obdobja. Zato smo v zadnji raziskovalni fazi aktualnost starejših podatkov preverili z 

anketnim vprašalnikom in jih šele potem aplicirali na modelu invencijsko-inovacijskega 

managementa. 
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2 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE EMPIRIČNEGA MODELA 

Poglavje je namenjeno pregledu znanstvenih in strokovnih izhodišč o potencialno relevantnih 

vplivnih inovacijskih dejavnikih ter metodoloških priporočilih za izdelavo empiričnega 

modela invencijsko-inovacijskega managementa v SLO NTP. 

Struktura poglavja je naslednja. Uvodoma predstavljamo temeljne pojme in Slovenijo 

umeščamo v kontekst EU glede njene inovacijske in gospodarske (ne)uspešnosti. V 

nadaljevanju predstavljamo splošne inovacijske dejavnike na podlagi priporočil 

OECD/Eurostat in sodobne teorije dinamičnih zmožnosti. Te zatem smiselno dopolnjujemo s 

specifičnimi inovacijskimi dejavniki NTP. Zaključimo s pregledom relevantnih statističnih 

metod za izdelavo empiričnega modela. 

2.1 Teoretične osnove o invencijsko-inovacijskem managementu 

Doktorsko disertacijo vsebinsko lahko umestimo v področje managementa, podrobneje 

invencijsko-inovacijskega managementa.  

Beseda management izhaja iz francoske besede »ménagement«, ki pomeni umetnost 

usmerjanja, koren pa ima v latinski besedi »manum agere«,  vodenju z roko (Bavec 2007, 41). 

Gre za koncept, s katerim so se soočali že v prazgodovini (Florijančič 2005, 22). Sistematično 

znanstveno proučevanje managementa pa sega šele v začetek 20. stoletja. Izraz znanstveni 

management je leta 1911 prvi uporabil  Frederick. W. Taylor (Bavec 2007, 41), pripadnik 

klasične teorije organizacije. V jedru te teorije je prepričanje, da se lahko organizacijske 

procese in strukture predpiše kot pravila, ki urejajo vsa razmerja med zaposlenimi po volji 

vodilnega managementa (Bavec 2007, 45). 

Med prvimi, ki je znanja o managementu sistematično opisal, pa je bil Francoz Henry Fayol 

(1841-1929) (Bavec 2007, 43; Vila 1994, 31). Tako kot Taylor je pripadal klasični teoriji 

organizacije, a je za razliko od  parcialnih vidikov organizacije proizvodnje proučeval 

organizacijo kot celoto (Bavec 2007, 43). Skladno s tem je opredelil glavne funkcije 

managementa: načrtovanje, organiziranje, koordiniranje, ukazovanje in kontroliranje (Vila 

1994, 31). Kljub nekaterim dopolnitvam, funkcije po Fayolu še vedno najdemo v sodobnejših 

opredelitvah managementa. 

Dessler (2001, 3) tako management definira kot proces planiranja, vodenja, organiziranja in 

kontrole članov organizacije ter uporabo organizacijskih virov z namenom doseganja 

postavljenih ciljev. 

Certo (1997, 7) management podobno razume kot koordiranje vseh razpoložljivih virov v 

procesu planiranja, vodenja, organiziranja in kontrole za dosego postavljenih ciljev. 
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Po definiciji Možine (2002a, 15) je management planiranje, organiziranje, kontroliranje in 

vodenje dela ter aktivnosti v organizaciji. Management mora (Možina 2002b, 15−16): 

−−−− usklajevati človeške, finančne in materialne vire s cilji organizacije; 

−−−− povezovati organizacijo z zunanjim okoljem in potrebami družbe; 

−−−− zagotoviti učinkovito opravljanje nalog v zvezi z opredeljevanjem ciljev, organiziranjem, 

načrtovanjem, kontroliranjem in pridobivanjem virov;  

−−−− razvijati organizacijsko klimo, ki je v pomoč doseganju ciljev organizacije in 

posameznikov; 

−−−− izvajati različne dejavnosti razvojne, informacijske in odločitvene narave. 

Glede na skupne značilnosti obstoječih definicij lahko povzamemo, da je management proces 

doseganja ciljev z razpoložljivimi resursi (Kovač 2004, 15). 

Poudariti moramo, da po klasični teoriji organizacije management  obsega le manjšino 

zaposlenih v organizaciji. To ni demokratično, saj zaposleni ne morejo odločati o tem, kdo 

bodo njihovi upravljavci in kaj bodo delali (Adizes 1996, 22; Florijančič 2005, 23). Sodobna 

teorija in praksa vse bolj prepoznavata kot glavne naloge managementa razumno analizo 

situacije, vključevanje vseh relevantnih deležnikov, razvijanje strategij za dosego ciljev ter 

zagotavljanje in razporejanje potrebnih resursov (Florijančič 2005, 24). V osnovi sodobne 

organizacijske oblike in s tem povezane spremembe v managementu organizacij izvirajo iz 

koncepta organskih organizacij, ki sta ga leta 1961 vpeljala Burns in Stalker (Bavec 2007, 

51). Takšne organizacije odklanjajo hierarhični nadzor, drobljenje informacij, ozko definirana 

delovna področja in visoko raven formalizma. 

Glede opredelitve invencijsko-inovacijskega managementa obstajajo številni poskusi (Breznik 

2013, 137). Kljub temu pa nobena opredelitev invencijsko-inovacijskega managementa ne 

opisuje dovolj celovito; posledično sta tudi empirično preverjanje in merjenje njegovih 

učinkov še vedno pod ravnijo pričakovanj (Breznik 2013, 137; Dervitsiotis 2010, 159). Proces 

invencijsko-inovacijskega managementa vključuje planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje v procesu kreiranja invencij in njihove preobrazbe v potencialne inovacije ter 

inovacije v najširšem krogu zaposlenih (Fatur 2005, 5). Po Muleju idr. (2008, 21) gre za 

ustvarjanje invencij in inovacij, da bi odjemalcem ponudili kakovost, ki jo podprejo z  

nakupom in plačilom, slednje pa nam omogoča donosnost oz. korist. Brem in Voigt (2009, 

352) govorita o sistematičnem procesu načrtovanja in obvladovanja, ki vključuje vse 

aktivnosti razvoja in uvedbe novih proizvodov in procesov, a pri tem skladno z mednarodno 

prakso uporabljata termin inovacijski management. Kljub mednarodni praksi6 pa se je 

potrebno zavedati, da sta invencijska in inovacijska faza različni, zato je smiselno govoriti o I-
                                                 
6 V angleščini se inovacija in inovacijski proces imenujeta enako kot v latinščini in drugod, vendar žal 
v škodo zanesljivosti sporazuma (Mulej idr. 2008, 8). 
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I managementu. Poleg tega je veliko vplivov iz invencijske faze na inovacijsko dokaj 

posrednih, le redke invencije postanejo inovacije. Zato lahko govorimo o managementu 

ustvarjanja invencij kot novih in morda obetavnih zamisli, managementu inoviranja kot 

procesa spreminjanja invencij v novo korist za odjemalce – inovacije, in managementu 

inovacij, kjer se inovacije uveljavljajo in širijo med uporabniki (Mulej idr. 2008, 8). Naloga 

invencijsko-inovacijskega managementa je kar najbolj gospodarno, učinkovito in uspešno 

ustvarjanje, odkrivanje, izdelovanje, uveljavljanje in uporaba novosti (Likar, Križaj in Fatur 

2006, 20). Posledično invencijsko-inovacijski management karseda celovito obravnava 

ustvarjanje invencij, njihovo spreminjanje v inovacije ter širjenje inovacij med uporabniki 

(Mulej idr. 2008, 8). Celotno invencijsko-inovacijsko verigo prikazuje slika (slika 3). 

Razumevanje strokovnih terminov, povezanih z invencijsko-inovacijskim managementom, je 

odvisno od odnosa družbe do ustvarjalnosti, inventivnosti, inovativnosti, prevzemanja tveganj 

in kulture inoviranja (Fatur 2005, 4). Ob pregledu literature zaznamo različne definicije 

relevantnih pojmov, od podrobnih do splošnih opredelitev (Goswami in Mathew 2005, 372). 

Čeprav se pojavljajo razlike v samih definicijah, so si, kot bomo spoznali v nadaljevanju, 

interpretacije ključnih pojmov v osnovi podobne in komplementarne.  

S slike (slika 3) lahko razberemo, da je izhodišče za nastanek invencije ideja s potencialom. 

»Ideja pa predstavlja vsako zamisel, ki se porodi inventorju sama od sebe ali ob nekem 

dogodku.« (Likar 2001, 16) 

»Je umsko oblikovan splošni pojem o nekem pojavu, procesu, predmetu; zamisel ali okvirni 

načrt nečesa, središčna misel oziroma sporočilo nekega filozofskega ali znanstvenega dela in 

je vsebina zavesti.« (Blagotinšek 2012, 22). 

Invencija je vsaka nova, obetavna zamisel, ki ima potencial, da bo postala koristna (Likar, 

Križaj in Fatur 2006, 29). Ustvarjena je s poklicnim ali  nepoklicnim raziskovanjem, 

namenskim ali slučajnim, tehnično-tehnološkim ali kakim drugim (Likar, Križaj in Fatur 

2006, 29). Lahko gre za zamisel novega izdelka, storitve, procesa ali sistema, npr. 

industrijskega proizvoda, designa, izboljšanega načina dela in dviga varnosti pri delu 

(Blagotinšek 2012, 23). Vsaka ideja še ni invencija. 

Da invencije ne bi pozabili, je izredno pomembno, da jo zabeležimo (Mulej idr. 2008, 247). S 

tem postane sugestija, ki omogoča, da  prikrito invencijo spremenimo v znano, s katero se 

bodo poleg avtorja lahko ukvarjali tudi drugi.   

Naslednja faza v verigi od ideje do inovacije je potencialna inovacija. »O potencialni 

inovaciji govorimo, ko ima novost že vse lastnosti, potrebne za praktično uporabnost, ni pa še 

našla odjemalcev, in zato še ni dala koristi niti odjemalcem niti avtorjem (Mulej idr. 2008, 

198). Likar podobno pravi, da gre za uporaben, a še ne nujno koristen domislek (Likar 2001, 

17). 
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Op. Najprej nastane invencija (ideja, ki ima potencial, da postane inovacija), nato potencialna 

inovacija, ki pomeni uporaben, a ne še nujno donosen oz. koristen nov domislek. Šele zadnji člen v 
invencijsko-inovacijski verigi je inovacija – dokazano koristna novost v praksi uporabnikov. 

Slika 3: Invencijsko-inovacijska veriga. 

Šele zadnji člen v invencijsko-inovacijski verigi je inovacija. Likar, Križaj in Fatur (2006, 31)  

jo definirajo kot nov ali bistveno izboljšan proizvod (izdelek ali storitev) ali postopek, ki se 

pojavi na trgu ali uporabi v okviru nekega postopka, obenem pa se izkaže kot koristen. 

Inovacije morajo predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za uporabnika, ni pa nujno, da so 

nove na trgu (Likar, Križaj in Fatur 2006, 31). O tem, ali je neka novost koristna (torej ali 

lahko postane inovacija), odločijo in na primer v obliki nakupa priznajo uporabniki (Mulej 

idr. 2008, 198). Učinke inovacij lahko zaznamo v večji storilnosti, kakovosti izdelkov in 

storitev, prihranku pri materialu, boljši varnosti pri delu in kontroli proizvodnje (Likar 2001, 

17).  

Po sodobni opredelitvi Evropske komisije (1995, 4) je inovacija vsaka dokazano koristna 

novost. Inovacije po tej opredelitvi torej niso le tehnično-tehnološke, ampak so lahko tudi 

družbene, sociološke, organizacijske in metodološke. Podobno Mulej idr. (2008, 122) 

ugotavljajo, da lahko govorimo o kar dvajsetih tipih inovacij. Pri tem uporabljajo tri kriterije 

umestitve inovacij: po vsebini (pet tipov), posledicah (dva tipa) in dolžnostih (dva tipa). 

Po vsebini so inovacije lahko (Mulej idr. 2008, 122−124): 

−−−− Programske inovacije. V tem primeru gre za nov, uspešen in donosen poslovni 

program. Ta omogoča nov vir preživetja in uspeha. Praviloma se razvije iz 

inovacijskega sodelovanja med oddelkom raziskav in razvoja ter oddelkom 

trženja. 
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−−−− Tehnično-tehnološke inovacije. Tehnično tehnološke inovacije obsegajo 

najpogostejše pojmovanje inovacij. Zajemajo nove izdelke in izdelovalne 

postopke.  

−−−− Organizacijske inovacije. Organizacijske inovacije so koristne, ker pozitivno 

vplivajo na lastnosti postopkov in obvladovanje cen proizvoda v celotni verigi 

ustvarjanja vrednosti. 

−−−− Upravljalske inovacije. Upravljalske inovacije so prve med enakimi, ker so za 

druge nujen predpogoj. Takšne inovacije odpravljajo prevlado enoumja v smislu 

»eni mislijo, drugi delajo«. Posledično prinašajo demokratizacijo upravljanja in 

način delovanja: »vsi mislimo, vsi delamo«. S tem pa vzpostavljajo inovacijam 

naklonjeno organizacijsko kulturo. 

−−−− Metodijske inovacije. Metodijske inovacije so komplementarne upravljalskim 

inovacijam. Omogočajo povezovanje zaposlenih z različnimi metodami 

sodelovanja (krožki kakovosti, inoviranja, USOMID).  

Po kakovosti sprememb Mulej idr. (2008, 122) delijo inovacije na: 

−−−− drobne inovacije, ki okrepijo obstoječe znanje in uporabnost obstoječe tehnologije 

in jih je praviloma mogoče doseči brez posebnih investicij v usposabljanje 

zaposlenih in opremo; 

−−−− korenite inovacije, ki rušijo obstoječe znanje in uporabnost obstoječe tehnologije. 

Glede na dolžnost inoviranja pa Mulej idr. (2008, 122) opredeljujejo:  

−−−− inovacije znotraj službene dolžnosti, kjer je pravni lastnik dosežkov inventorja oz. 

inovatorja njihov delodajalec; 

−−−− inovacije izven službene dolžnosti, kjer je inventor oz. inovator tudi pravni lastnik 

svojih dosežkov. 

Če inovacije presojamo po vseh treh vidikih hkrati ,dobimo natanko 5x2x2 = 20 možnih tipov 

invencij in inovacij (slika 4). 

Intuitivno bi morda sklepali, da so glede na večjo kakovost sprememb, ki jo prinašajo, 

radikalne inovacije pomembnejše od inkrementalnih. Goffin in Mitchell (2010, 13) nasprotno 

ugotavljata, da so proizvodne inovacije večinoma inkrementalne, obenem pa prinašajo tudi 

največji delež poslovnih prihodkov od inovacij (62 %). To ne pomeni, da so radikalne 

inovacije nepomembne – vsekakor pa so redke. Zato so uspešnejša podjetja, ki sistematično 

spodbujajo pojavljanje obeh tipov inovacij. Kot ugotavlja James (2002, 57), inkrementalne 

inovacije omogočajo optimizacijo stroškov in maksimizacijo dobičkov, radikalne pa 

ohranjanje konkurenčne prednosti pred tekmeci.  
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Slika 4: Dvajset tipov inovacij7 

Vir: Mulej idr. 2008, 123. 

V Evropski uniji se je uveljavila tipologija Statističnega urada Evropske unije (v 

nadaljevanju: Eurostat), ki ločuje med štirimi tipi inovacij (SURS 2013, 4): 

−−−− »Inovacija proizvoda (izdelka ali storitve) je uvedba novega ali bistveno 

izboljšanega izdelka ali storitve na trg glede na njegove sposobnosti, kot so 

izboljšana programska oprema, prijaznost do uporabnika, sestavine/komponente 

ali podsisteme; 

−−−− Inovacija postopka je uveljavitev novega ali bistveno izboljšanega proizvodnega 

postopka načina za distribucijo surovin, izdelkov ali storitev ali pa podporne 

dejavnosti za izdelke ali storitve. 

−−−− Inovacija na področju trženja je uveljavitev pomembne spremembe v estetskem 

oblikovanju ali embalaži izdelka ali storitve. Inovacija na področju trženja zajema 

tudi nove medije ali tehnike za promocijo proizvodov ter nove metode 

oblikovanja cen izdelkov in storitev. 

−−−− Inovacija na področju organizacije je uveljavitev novih organizacijskih metod v 

poslovnih praksah podjetja, novih metod za organiziranje delovnih odgovornosti 

                                                 
7 Poleg v prikazu navedenih isti avtor proučuje tudi druge vsebine, ki še niso bile v celoti objavljene: 
odnose z okoljem, postopek upravljanja, vrednote/kulturo/etiko/norme, lastne navade, navade drugih 
in družbeno-ekonomski okvir. 
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in odločanja, ter nove metode zunanjih odnosov z drugimi podjetji ali javnimi 

ustanovami.« 

Skladno z definicijo Likarja idr. (2006, 31) tudi Eurostat opredeljuje, da mora biti inovacija 

nova za podjetje, ne pa nujno tudi na trgu tega podjetja (SURS 2013, 4). 

Glede na različne faze, ki jih ideja mora prestati, da lahko postane inovacija, ni presenetljivo, 

da inovacije običajno ne nastanejo same po sebi. So rezultat zavestnega in namernega iskanja 

– inoviranja, ki pomeni sistematični proces spreminjanja invencij v inovacije (Mulej idr. 

2008, 12). Inoviranje je eden izmed najbolj kompleksnih poslovnih procesov, ki zahteva 

vključenost vseh poslovnih funkcij – financiranje, investiranje, proizvodnjo, prodajo, trženje – 

in ne samo raziskovalno-razvojnih dejavnosti. 

Nepogrešljivi del tega procesa je inovativnost. Pomeni sposobnost ljudi za razvoj invencij v 

koristne novosti in njihovo uveljavitev v obliki inovacij (Likar in Fatur 2006, 20). O 

inovativnosti kot sposobnosti podjetja govorijo tudi Hult, Hurley in Knight (2004, 429). 

Razumejo jo kot sposobnost generiranja novih idej, proizvodov, storitev in procesov, a glede 

človeškega dejavnika podrobneje opredeljujejo, da je v prvi vrsti inovativnost v rokah 

managementa. Navajajo tudi, da je gospodarska uspešnost podjetja pozitivno povezana z 

njegovimi inovacijskimi rezultati. Obstajajo sicer študije, ki tega ne potrjujejo (npr. Henard in 

Szymanski 2001, 362; Linder 2006, 4−6), a se v prevladujočem deležu raziskav izkazuje, da 

je inovativnost vendarle eden od elementov gospodarske uspešnosti podjetja (Breznik 2013, 

135).  

Inovacijski proces je strukturiran niz aktivnosti v podjetju, ki privedejo do ustvarjanja 

inovacij. Aktivnosti inovacijskega procesa lahko opišemo skozi štiri zaporedne faze (Tidd, 

Bessant in Pavittt 2001, 18−19): opazovanje in iskanje priložnosti za invencije, strateški izbor 

med potencialnimi priložnostmi, zagotovitev virov in uvajanje inovacije kot razvijanje 

invencije skozi različne stopnje. Priložnosti za inovacije lahko najdemo znotraj podjetja na 

podlagi raziskav in razvoja ali pa v zunanjem okolju (publikacije, tehnološke priložnosti, 

zakonodajne zahteve, trendi, sejmi, konkurenti, kupci in drugo). Strateški izbor pa je tisti, ki 

se odloča za udejanjanje takšnih priložnosti, ki jih omogočajo razpoložljivi viri in ponujajo 

najboljšo možnost razvoja konkurenčne sposobnosti podjetja. Zagotovitev virov lahko pomeni 

bodisi notranje vire za realizacijo inovacije bodisi pridobitev zunanjih; lahko pa gre za 

kombiniranje obojega. Na podlagi razpoložljivih virov in ciljev inovacijskega projekta 

pričnemo udejanjanje od razvoja do same komercializacije. Ob tem moramo vedeti, da 

inovacijski proces ne pripelje vedno do inovacije. Zato je treba razmejiti pojma inovacijski in 

inovativen proces. Inovativen proces je namreč le tisti, ki je neposredno povezan s 

spremembo invencije v inovacijo, inovacijski proces pa zajema poleg neposredno uspešnih 

tudi manj uspešne napore ustvariti novo korist odjemalcev od avtorjev zamisli (Likar in 

Kopač 2005, 253). 
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Glede na to, da je inoviranje povezano z vrsto poslovnih funkcij, hkrati pa po mednarodni 

izkušnji le del invencij lahko postanejo inovacije, doseganje inovativnega podjetja ni trivialna 

naloga. Na inovativnost lahko vplivamo z vrsto dejavnikov, ki pogosto predstavljajo težko 

rešljiv izziv: kje začeti, določiti najpomembnejša področja, kjer je treba dvigniti obstoječe 

stanje in določiti zaporedje konkretnih korakov (Likar in Kopač 2005, 251−252). Zanesljive 

in veljavne usmeritve je mogoče pričakovati le na podlagi korektne znanstvene analize. Zato 

bomo v nadaljevanju najprej podrobneje preučili stanje inovacijskih rezultatov8 v Sloveniji. 

Zatem pa smiselno sledi še pregled dejavnikov, ki lahko pripomorejo k dvigu teh rezultatov. 

2.2 Inovativnost Slovenije v mednarodnem okolju 

Poglavje je namenjeno analizi inovacijskih rezultatov in dejavnikom, ki ločijo inovacijsko 

vodilna gospodarstva (referenčna država: Nemčija) od manj uspešnih (referenčna država: 

Slovenija). To bo pomembna strokovna podlaga za identifikacijo potencialno relevantnih 

inovacijskih dejavnikov panožne skupine NTP. V empiričnem delu disertacije pa je vplivnost 

teh dejavnikov na inovacijske in gospodarske rezultate tudi matematično-statistično 

preverjena. To predstavlja zahtevno in obenem pomembno nalogo, saj gre za panožno 

skupino, o inovacijskih vzorcih katere je v literaturi relativno malo napisanega. 

Struktura poglavja je naslednja:  

−−−− uvodoma analiziramo stanje inovativnosti slovenskega gospodarstva kot celote, 

−−−− sledi identifikacija specifik posameznih panog oz. panožnih skupin, 

−−−− zaključimo s povzetkom skupnih in panožno-specifičnih ugotovitev. 

2.2.1 Primerjave na nivoju držav 

Namen poglavja je identifikacija stanja inovativnosti Slovenije ob primerjavi z referenčnimi 

gospodarstvi (EU-27 povprečje, Nemčija). Hkrati identificiramo splošne inovacijske 

dejavnike, povezane z inovativnostjo gospodarstva. Pri tem smo uporabili mednarodno 

uveljavljeno metodologijo, ki jo uporablja Eurostat in služi primerjavam inovacijskih 

sistemov držav članic Evropske unije in še nekaterih drugih. Metodologija temelji na 

Skupnem inovacijskem indeksu (SII), sestavljenem iz 25 indikatorjev celovitega 

raziskovalno-inovacijskega sistema. Vsebinsko zajema metodologija tri temeljne dejavnike 

(UNU-MERIT 2013, 8): 

                                                 
8 Pri analizi inovacijskih rezultatov se ne bomo osredotočili  le na vidik ali je podjetje uvedlo inovacijo 
ali ne, pač pa bomo upoštevali tudi vidik širjenja (ali difuzije) inovacij na mnoge uporabnike. Za 
zajetje prvega vidika bomo torej merili ali je podjetje uvedlo inovacijo, pri drugem vidiku pa bodo 
spremljani inovacijski prihodki, doseženi na podlagi širjenja inovacij med uporabniki. 



24 

−−−− Predpogoji (angl. enablers) zajemajo glavne spodbujevalce inovativnosti 

zunanjega inovacijsko-podpornega okolja. Gre za 3 poddimenzije: razpoložljivi 

človeški viri, izvrstni raziskovalni sistemi ter finance in podpora. Razpoložljivost 

človeških virov se nanaša na izobrazbeno strukturo prebivalstva, izvrstni 

raziskovalni sistem na število in citiranost mednarodnih znanstvenih publikacij ter 

delež neevropskih doktorandov v državi. Poddimenzija Finance in podpora pa 

obsega delež javnih izdatkov za raziskave in razvoj ter razpoložljivost tveganega 

kapitala v državi. 

−−−− Aktivnosti podjetij (angl. firm activities) se nanašajo na inovacijske dejavnosti 

podjetij, ki zaobsegajo 3 inovacijske poddimenzije: investicije, povezave in 

podjetništvo ter intelektualno lastnino. Investicije obsegajo raziskovalna in druga 

vlaganja v inoviranje, povezave in podjetništvo intenzivnost lastne inovacijske 

dejavnosti in inovacijskega sodelovanja z okoljem, intelektualno imetje pa število 

mednarodnih patentnih prijav PCT (angl. patent cooperation treaty) ter število 

prijavljenih znamk in modelov. 

−−−− Rezultati inoviranja (angl. outputs) pokrivajo merljive rezultate inovacijske 

dejavnosti. Merjeni so preko dveh poddimenzij inovativnosti: inovatorji in 

gospodarski učinki. Prva dimenzija vključuje delež podjetij, ki so uvedla inovacije 

(bodisi tehnološke bodisi netehnološke), druga pa gospodarske učinke, merjene z 

doseženo stopnjo zaposlenosti, izvozom in prodajnimi prihodki od inovacij. 

Na osnovi vrednosti indeksa SII 2012 (razpon 0−1), je Evropska komisija države razvrstila v 

tri skupine (UNU-MERIT 2013, 5): 

−−−− inovacijsko vodilni: države z vrednostjo indikatorja nad 120 % povprečne 

vrednosti (Danska, Finska, Nemčija, Švedska),  

−−−− inovacijski sledilci: države, kjer SII presega 90 % povprečne vrednosti EU-27, 

hkrati pa je največ 120 % te vrednosti (Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Francija, 

Irska, Luksemburg, Nizozemska, Slovenija, Velika Britanija), 

−−−− zmerni inovatorji: države, kjer SII dosega več kot 50 %, vendar največ 90 % 

povprečne vrednosti EU-27 (Češka, Grčija, Madžarska, Italija, Litva, Malta, 

Portugalska, Slovaška, Španija), 

−−−− skromni inovatorji: države, kjer SII dosega do 50 % omenjenega povprečja 

(Bolgarija, Latvija, Poljska, Romunija). 

K zgoraj zapisani razporeditvi držav naj dodamo še, da je Slovenija sicer v skupini 

inovacijskih sledilcev, a vrednost skupnega inovacijskega indeksa (0,508) je nekoliko pod 

povprečjem EU-27 (0,544), hkrati pa daleč za inovacijsko vodilnimi državami, kot je naša 
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glavna trgovinska partnerica9 Nemčija (0,720). Zato si velja ogledati vrednosti posameznih 

indikatorjev SII pri nas in jih ustrezno interpretirati glede na druga, zlasti uspešnejša 

gospodarstva. V nadaljevanju smo analizirali specifike podpovprečnega slovenskega, 

povprečnega EU-27 in nadpovprečnega nemškega inovacijskega sistema. Kot bomo videli, 

doseganje inovacijske vodilnosti zahteva usklajeno in celovito podporo vseh treh skupin 

dejavnikov (UNU-MERIT 2013, 16). Hkrati pa so, zanimivo, v Sloveniji velike rezerve zlasti 

pri dejavnikih znotraj podjetja, medtem ko so predpogoji v zunanjem, inovacijsko-podpornem 

okolju v marsičem primerljivi tudi z inovacijsko vodilnimi gospodarstvi. 

Poglejmo najprej stanje glede inovacijsko-podpornega okolja podjetja, torej dejavnika 

predpogojev za inoviranje (slika 5). Če si ogledamo njegovo poddimenzijo človeški viri, 

opazimo, da Slovenija po nobeni izmed merjenih izobrazbenih ravni ni podpovprečno 

zastopana (glede na EU-27 povprečje), česar pa ni moč reči za inovacijsko vodilno Nemčijo. 

Medtem ko ima Slovenija tako po deležu terciarno izobraženih (110) kot tudi sekundarno 

izobraženih (113) nadpovprečne deleže, Nemčija nadpovprečno izstopa le pri najvišje 

izobraženih, to je deležu novih doktorjev znanosti (160). 

Pomemben predpogoj za inoviranje je tudi v pogojih za raziskovanje. Raziskovalno-razvojne 

dejavnosti so med pomembnejšimi (čeprav ne edinimi) viri svežih idej za inovacije, posebno 

tržne novosti. Stanje glede raziskovalnih sistemov zajema poddimenzija izvrstni raziskovalni 

sistemi. Pregled poddimenzije kaže na močno sodelovanje slovenskih raziskovalcev s tujimi, 

saj indikator pogostosti mednarodnih znanstvenih publikacij (318) kar za trikrat presega 

evropsko povprečje (100) in je obenem jasno nad pogostostjo v Nemčiji (238). Mednarodna 

vpetost seveda še ne zagotavlja kakovosti raziskovalnega dela. Po kriteriju citiranosti 

znanstvenih publikacij se slovenski raziskovalci pojavljajo manj pogosto (68), kot znaša 

povprečje EU-27 (100). Tudi nemški raziskovalci so v evropskem merilu komajda povprečni 

(107). Glede poddimenzije raziskovalnega sistema, ki se nanaša na dostopnost šolskega 

sistema neevropskim doktorskim študentom, neposrednih primerjav med Nemčijo in 

Slovenijo zaradi pomanjkanja podatkov ne moremo podati. Lahko pa vsaj za Slovenijo 

izpostavimo, da jo tujci podpovprečno pogosto izbirajo za doktorski študij – kar glede na 

elitne izobraževalne institucije, s katerimi konkuriramo v evropskem prostoru, niti ni 

presenetljivo. Poleg tega nobena izmed slovenskih univerz po kakovosti izobraževanja ne 

dosega svetovnega vrha – le Univerza v Ljubljani je na lestvici 500 najbolj kakovostnih 

(Shanghai Jiao Tong University, 2013). 

                                                 
9 Po kriteriju blagovne menjave (Veleposlaništvo RS v Nemčiji 2013). 
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Op. Podatki izhajajo iz skupnega inovacijskega indeksa (SII 2012) in odražajo stanje v obdobju 

2010/2011. 

Slika 5: Primerjava predpogojev za inoviranje: Slovenija, Nemčija ter povprečje 
območja EU-27 (vrednost 100) 

Eden temeljnih dejavnikov celovite raziskovalno-inovacijske infrastrukture je tudi 

razpoložljivost finančnih sredstev za izvajanje raziskovalno-inovacijske dejavnosti. Država 

preko ustreznih organov javnega sektorja (prvenstveno agencije in ministrstva) zagotavlja 

sredstva za raziskovalno-razvojne projekte izobraževalnih ustanov in podjetij. V Sloveniji je 

zagotavljanje raziskovalno-razvojnih vlaganj s strani javnega sektorja (85) nekoliko pod 

evropskim povprečjem (100), jasneje pa zaostajamo za Nemčijo (125). Zanimivo pa je, da se 

po drugi strani podjetja v Nemčiji ne morejo zanesti na nadpovprečen sistem privatnega 

financiranja s skladi tveganega kapitala (61).  

Inovacijske aktivnosti podjetij kažejo, da slovenska podjetja kljub v evropskem merilu 

primerljivim (oz. deloma celo nadpovprečnim) pogojem za inoviranje (glede na kriterij SII), 

ne izkoriščajo inovacijskih dejavnikov v dovoljšnji meri. Kar se tiče finančnih inovacijskih 

vlaganj podjetij, je Slovenija blizu povprečju EU-27. Tako raziskovalno-razvojna vlaganja 

podjetij v Sloveniji to povprečje nekoliko presegajo (112), a ne za toliko kot podjetja v 

Nemčiji (150). Podobne razlike v prid Nemčiji veljajo za preostala inovacijska vlaganja, ki 

zajemajo širši spekter dejavnosti izven raziskovalnih10. Glede na primerjavo s povprečjem 

EU-27 (100) pa v Sloveniji ni zaznati znatnega zaostanka (99). 

                                                 
10 Vlaganja v pridobitev strojev, opreme in programske opreme, vlaganja za pridobitev drugega 
zunanjega znanja, vlaganja za usposabljanja, uvajanje inovacij na trg in druge priprave. 
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Kar se tiče inovacijskega dejavnika povezav in podjetništva (slika 6), podjetja v Sloveniji 

nadpovprečno pogosto sodelujejo z drugimi institucijami (117). Gre za aktualni koncept tako 

imenovanega odprtega inoviranja (angl. open innovation). Slednji predstavlja odlično 

priložnost za podjetje, da pridobi iz okolja (bodisi iz zasebnega bodisi iz javnega sektorja) 

komplementarna znanja ter vire in sredstva za inoviranje, ki pripomorejo k uspešni izvedbi 

inovacijskih projektov (skupne investicije, delitev opreme, usposabljanje v raziskovalnih 

ustanovah in drugo). Kaže, da so inovacijska sodelovanja v Sloveniji dokaj učinkovita z 

vidika javno-privatnih znanstvenih publikacij.  

 
Op. Podatki izhajajo iz skupnega inovacijskega indeksa (SII 2012) in odražajo stanje v obdobju 

2010/2011. 

Slika 6: Primerjava obvladovanja inovacijskih dejavnosti v podjetjih: Slovenija, 
Nemčija ter povprečje območja EU-27 (vrednost 100) 

Kot bomo spoznali v nadaljevanju pa žal ne vodijo tudi do nadpovprečnih gospodarskih 

rezultatov. Po pogostosti znanstvenih publikacij, kjer sodelujeta tako javni kot privatni sektor, 

smo v Sloveniji (162) daleč pred evropskim povprečjem (100) in celo nekoliko pred Nemčijo 

(143). Vsako znanstveno odkritje ali izum seveda ne privede do uspešne komercializacije – do 

inovacije je praviloma še dolga pot. To se izkaže že ob pogledu na oblike zaščite intelektualne 

lastnine. V Sloveniji očitno le malo idej na poti do inovacije doživi zaščito pred konkurenco, 

kar kaže na to, da so le maloštevilne dovolj tržno zanimive. Če si pogledamo mednarodno 

obliko patentne zaščite (PCT), vidimo, da je število prijav za ta patent v Sloveniji (77) pod 

evropskim povprečjem (100), še mnogo bolj pa zaostajamo za inovacijsko vodilno Nemčijo 

(190). Zelo podobna je situacija glede modelov in znamk skupnosti. Nekoliko spodbudnejši je 

vsebinski pogled na PCT patentne prijave glede njihove relevantnosti za razreševanje 

družbenih problemov, povezanih z zdravjem in ekologijo. Tu je Slovenija (139) nad 

povprečjem EU-27 (100) in relativno blizu Nemčiji (162). Z vidika pogostosti patentnih 

prijav pa smo seveda še vedno podpovprečni. Opozoriti moramo, da pogostosti patentnih 
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prijav praviloma ne velja enačiti s pogostostjo uvajanja inovacij11. Zato si moramo podatek, 

kako pogosto podjetja uvajajo inovacije, ogledati ločeno. Če začnemo z deležem podjetij, ki 

so uvedla tehnološke inovacije (inovacije proizvoda ali procesa), opazimo, da smo (85) pod 

evropskim povprečjem (100) in skoraj dvakratno zaostajamo za Nemčijo (148). Kaj dosti 

boljša ni niti situacija glede netehnoloških inovacij (marketinških ali organizacijskih), kjer 

smo za odtenek bliže (93) evropskemu povprečju (100), a se še vedno izkazuje močan 

zaostanek za Nemčijo (150). Ponovno gre torej za podpovprečne vrednosti in žal podobne 

zaostanke Slovenije, kot smo jih ugotovili že pri samih patentnih prijavah. 

Kot bi lahko sklepali že na podlagi dejavnika aktivnosti podjetij, zlasti deleža tehnoloških in 

netehnoloških inovatorjev, tudi inovacijski rezultati v Sloveniji niso zavidljivi. Medtem ko 

smo po dejavnikih, povezanih s panožno strukturo, še na nivoju povprečja EU-27, pa kaže, da 

gospodarstvo kot celota ni zmožno ujeti koraka niti z evropskim povprečjem, niti z 

inovacijsko vodilno Nemčijo (slika 7).  

 
Op. Podatki izhajajo iz skupnega inovacijskega indeksa (SII 2012) in odražajo stanje v obdobju 

2010/2011. 

Slika 7: Primerjava inovacijskih rezultatov podjetij: Slovenija, Nemčija ter povprečje 
območja EU-27 (vrednost 100) 

Zaposlenost v aktivnostih z visoko vsebnostjo znanja (101) je tako celo nad povprečjem EU-

27 (100) in dokaj blizu tisti v nemškem gospodarstvu (111), podobno pa velja za visoko in 

srednje-visoko tehnološki izvoz. Manj uspešni pa smo pri izvozu storitev z visoko vsebnostjo 

znanja – dosegamo komaj slabo polovico (46) povprečja EU-27 (100), oziroma tretjino 

nemške vrednosti (126). To je lahko indikacija, da proizvodi nekaterih panožnih skupin v 

Sloveniji tržno niso dovolj zanimivi. Še posebno, če jih pogledamo z vidika inovativnosti – se 

torej osredotočimo na prihodke od inovacij, novih za podjetje ali trg. Tu se na ravni vseh 
                                                 
11 Znano je, da komaj 1 % patentov postane inovacija (Mulej idr. 2008, 246). 
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malih in srednje velikih slovenskih podjetij (tako proizvodnih kot storitvenih) izkazuje 

zaostanek (74) za povprečjem EU-27 (100) in Nemčijo (108). Še mnogo globlje pod 

povprečjem EU-27 pa je Slovenija glede prihodkov iz naslova licenčnin in patentov, kar ob že 

omenjeni problematiki intelektualne lastnine v Sloveniji niti ni presenetljivo.  

Povzamemo torej lahko, da kljub obstoju evropsko primerljivih predpogojev za inoviranje 

podjetja v Sloveniji teh ne izkoriščajo v dovoljšnji meri. Nedvoumno imajo podjetja na 

razpolago velik potencial glede človeških virov, kjer smo povsem na nivoju EU-27, oziroma 

ga celo presegamo – do te ravni, da smo lahko kos celo inovacijsko vodilni Nemčiji. Tudi 

javna finančna podpora podjetjem je očitno dovoljšnja, da lahko po inovacijskih vlaganjih 

dosegajo nivo povprečja EU-27. Pojavlja pa se vprašanje same organiziranosti znotraj 

podjetij, ki kljub relativno visokim finančnim vlaganjem ne privede do v evropskem merilu 

konkurenčnih inovacijskih rezultatov.  

Težko bi seveda trdili, da pogoji, v katerih poslujejo podjetja, obsegajo samo osem 

indikatorjev, kot jih opisuje Skupni inovacijski indeks. Kljub temu pa očitno že takšen nabor 

indikatorjev pripomore k dovolj objektivnemu pogledu na problematiko izkoriščanja relativno 

dobrih zunanjih predpogojev za inoviranje v Sloveniji. To postane še bolj jasno ob pogledu na 

indeks svetovne konkurenčnosti (»Global Competitiveness Index – GCI«), ki ga vsako leto 

objavlja Svetovni gospodarski forum (»World Economic Forum – WEF«). GCI obsega preko 

100 indikatorjev, ki merijo pogoje za poslovanje v državah še mnogo obsežneje kot SII. Gre 

za v nadaljevanju predstavljene dejavnike (WEF 2013, 4−9), ki predvidevajo naslednje 

elemente: 

−−−− osnovne zahteve: institucije, infrastruktura, makroekonomsko okolje, zdravje in 

osnovnošolsko izobraževanje; 

−−−− pospeševalci učinkovitosti: visokošolsko izobraževanje in usposabljanje, 

učinkovitost trga dobrin, učinkovitost trga dela, razvitost finančnega trga, 

tehnološka pripravljenost, velikost trga; 

−−−− inoviranje in dejavniki izpopolnjenosti: izpopolnjenost poslovnih procesov, 

inoviranje. 

Indeks GCI 2013−2014 je izračunan na podlagi utežene vsote vseh dejavnikov in lahko 

zavzema vrednosti od 1 do 7. Slovenija dosega vrednost indeksa 4,3, kar jo uvršča na 62. 

mesto izmed 148 držav. Nemčija, po drugi strani, pa zavzema vrednost indeksa 5.5, kar 

pomeni 4. mesto po gospodarski konkurenčnosti v svetu. Kljub zavidljivi poziciji Nemčije na 

lestvici GCI pa pogled na posamezne dejavnike, ki sestavljajo indeks (slika 8), razkriva 

zanimive podobnosti s Slovenijo.  
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Op. Podatki izhajajo iz svetovnega indeksa konkurenčnosti za leto 2013 (GCI 2013–2014). 

Slika 8: Dejavniki konkurenčnosti gospodarstva: primerjava Slovenije, Nemčije in 
povprečja skupine relevantnih držav 

Opazimo, da sta tako Slovenija kot Nemčija dokaj blizu povprečju najbolj razvitih držav 

(»innovation driven economies«), kar se tiče zunanjih podpornih dejavnikov. Razliko manj 

kot ene stopnje med Nemčijo in Slovenijo na sedem stopenjski lestvici opazimo pri 

dejavnikih: makroekonomsko okolje, zdravje in osnovnošolsko izobraževanje, visokošolsko 

izobraževanje in usposabljanje, tehnološka pripravljenost in učinkovitost trga dela. Podobno 

kot pri SII 2012 pa največje razlike med Nemčijo in Slovenijo lahko najdemo pri notranjih 

dejavnikih poslovanja. Tako je Nemčija izrazito pred Slovenijo, kar se tiče dejavnikov 

izpopolnjenosti poslovnih procesov in inoviranja (razlika blizu 2 stopenj12). To kaže, da je 

priložnost slovenskih podjetij prvenstveno v boljši organiziranosti in managementu poslovnih 

procesov (torej tudi inovacijskih) in manj v izboljšanju samih pogojev poslovanja. Pri tem pa 

očitno kot zgled lahko vzamemo nemško gospodarstvo – slednje se očitno sooča z v marsičem 

podobnimi pogoji za poslovanje, a obenem dosega mnogo boljše inovacijske in gospodarske 

                                                 
12 Podobne razlike v absolutnih vrednostih med Nemčijo in Slovenijo smo opazili tudi za dejavnika 
velikost trga in razvitost finančnega trga. Oba dejavnika dosegata višje vrednosti v Nemčiji, a v 
splošnem to ni dovolj, da bi govorili o boljših pogojih za inoviranje. Zlasti, ker je poslovanje na 
nemških trgih odprto tudi slovenskim podjetjem, obenem pa ostali makroekonomski dejavniki med 
državama ne izkazujejo večjih razlik. 
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rezultate. O ustreznosti Nemčije kot referenčne države pa hkrati priča dejstvo, da jo je za enak 

namen v svojih inovacijskih študijah izbrala tudi Svetovna banka13 (Svetovna banka 2013).  

Ker postajamo del enotnega evropskega trga, se približujemo razvitim evropskim 

gospodarstvom, ki jih povezujejo skupne značilnosti (Mulej idr.2008, 220): 

−−−− potreba po inovacijski dejavnosti, 

−−−− svobodni trg z močno vplivno vlado, 

−−−− soodvisnost poslovnih funkcij in raznovrstnih sposobnosti, 

−−−− proizvodnja izdelkov in storitev, zasnovana na ljudeh, 

−−−− soodvisnost specializiranih proizvajalcev. 

Na podlagi indeksov SII in GCI se jasno kaže, da slovenska podjetja v primerjavi z nemškimi 

slabo izkoriščajo zlasti notranje dejavnike inovativnosti, medtem ko uživajo relativno dobro 

pomoč zunanjega podpornega okolja. Napore za dvig inovativnosti slovenskega gospodarstva 

je smiselno nameniti prvenstveno dejavnikom celovitega obvladovanja inoviranja znotraj 

podjetij.  

2.2.2 Inovativnost na nivoju sektorjev in panožnih skupin 

V predhodnem poglavju smo jasno opozorili na neizkoriščenost inovacijskih potencialov 

države Slovenije v mednarodnem merilu. Zavoljo korektnosti obravnave pa moramo raziskati 

še, ali je stanje odraz nizke inovativnosti posameznih panožnih skupin ali celotnega 

poslovnega sektorja. Tako bomo jasno identificirali inovacijske rezultate panožne skupine 

NTP in smernice, kako slednje sistematično dvigniti.  

Najprej smo na nivoju sektorjev in panog preverili, po katerih kazalnikih se kažejo 

najizrazitejši izostanki za evropskim povprečjem (EU-27). Še bolj izrazite razlike pa 

pričakujemo ob primerjavi rezultatov z inovacijsko najuspešnejšimi (t. i. skupina »inovacijsko 

vodilnih držav«). Glede na to, da gre za državo z največ razpoložljivimi podatki,14 kot tudi 

dejstvo, da gre za gospodarstvo, s katerim je Slovenija najmočneje povezana,15 smo med 

vodilnimi državami kot referenčno izbrali Nemčijo (DE). 

                                                 
13 Izmed članic EU-27 v razvoju omenjena študija Svetovne banke zajema Poljsko, Romunijo, 
Bolgarijo in Litvo. Nemčija pa predstavlja referenčno razvito državo, s katero so predhodne države 
primerjane.  
14 Če ni drugače navedeno, so uporabljeni javno dostopni podatki Eurostata (2014). 
15 Po kriteriju blagovne menjave (Veleposlaništvo RS v Nemčiji 2013). 
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Predelovalni sektor 

Najprej poglejmo, v kolikšnem deležu podjetij so sploh potekale inovacijske aktivnosti (slika 

9). Delež inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji (41,22 %) je primerljiv s povprečnim 

deležem držav članic EU-27 (41,98 %). Kljub temu pa se kaže precejšnje zaostajanje za 

Nemčijo, kjer je delež višji za približno 1,73-krat (71,16 %).  

 

Slika 9: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) po 
inovacijskih kazalnikih (podatki za predelovalni sektor – mala, srednje velika in velika 

podjetja) 

Bolj očiten je zaostanek slovenskih podjetij za povprečjem članic EU-27 po deležu prihodkov 

od inovacij proizvodov v celotnih prihodkih oz. RII. Podjetja približno 15,82 % prihodkov 

pripisujejo prihodkom od inovacij proizvodov. Glede na EU podatke je omenjeni SLO delež 

več kot 1,62-krat nižji, za DE pa zaostajamo skoraj za dvakrat. 

Podatek o tem, kolikšen delež prihodkov gre pripisati proizvodom, ki so dejansko novost za 

tržišče (RMI), za SLO žal ni bil na voljo. Zanimiv pa je podatek Statističnega urada RS za 

leto 2006 (SURS 2014), ki pravi, da slovenska predelovalna podjetja v precejšnji meri 

izvažajo proizvode za vmesno porabo (vrednost: 8.428.986.000 EUR), manj pa proizvode za 

široko porabo (vrednost: 5.839.630.000 EUR), namenjene neposredno potrošnikom. 

Omenjeno kaže na strategijo predelovalnih podjetij kot dobaviteljev komponent/surovin, ne 

pa snovalcev končnih proizvodov. Skladno s tem podjetja dosegajo tudi relativno nizke 

prihodke (podatek za 2008) s patentnimi zaščitami v tujini in licenčninami – medtem ko je 

EU-27 povprečje teh prihodkov 0,20 % bruto domačega proizvoda (BDP), v Nemčiji 0,24 % 

BDP, pa v Sloveniji znaša kar približno 5-krat manj (0,04 % BDP). 
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Glede na zaostajanje v smislu inovacijskih kazalnikov (zlasti RII) in primerjave držav, ki 

kažejo na povezave med inovacijskimi in gospodarskimi rezultati, velja pričakovati tudi 

nekoliko manj ugodne gospodarske rezultate SLO podjetij (slika 10).  

 

Slika 10: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije po 
dodani vrednosti na zaposlenega (podatki za predelovalni sektor – vsa podjetja) 

Dodana vrednost na zaposlenega je v Nemčiji glede na SLO (28.600 EUR/zaposlenega) več 

kot 2-krat višja (66.300 EUR/zaposlenega), podobno pa velja tudi za podatek na ravni celotne 

EU (53.000 EUR/zaposlenega). Smiselna je predpostavka, da bi ob večjem deležu 

proizvodov, razvitih neposredno do ravni končnega kupca, SLO podjetja dosegala tudi večjo 

dodano vrednost. 

Nizko in srednje-nizko tehnološki predelovalci (NTP) 

Ob pogledu na sliko 11 je opaziti zlasti zaostajanje za DE v smislu odstotka inovacijsko 

aktivnih podjetij, ki je v Sloveniji skoraj za polovico nižji. Čeprav je delež inovacijsko 

aktivnih podjetij v SLO (36,18 %) celo nekoliko nad povprečjem EU (27,45 %), pa SLO 

podjetja po kazalnikih doseženih inovacijskih rezultatov jasno zaostajajo tako za EU 

povprečjem kot Nemčijo.  

Tako dosegajo podjetja nižji RII (11,06 %) od EU-27 povprečja (19,96 %), kar pa je tudi pod 

vrednostjo za DE podjetja (15,63 %). Zanimivo je tudi močno zaostajanje v smislu 

doseženega RMI (18,07 %) za EU-27 povprečjem (49,39 %) in DE podjetji (42 %). To 

pomeni, da se podjetja ne osredotočajo na proizvode, ki pomenijo novost za tržišče (in ne le 

za podjetje). Slednje se še bolj izrazito izkaže, če pogledamo delež prihodkov od proizvodov, 

ki so novi za trg, v celotnih poslovnih prihodkih – ti dosegajo komaj 2,00 %. Rezultati 

raziskave Likarja idr. (2011, 42‒43) kažejo, da NTP vlagajo predvsem v stroje, manj pa v RR 
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in trg (zlasti glede na VTP). Takšna vlaganja praviloma lahko kvečjemu povečajo 

učinkovitost proizvodnega procesa, ne zadostujejo pa za dvig dodane vrednosti proizvodov.  

 

Slika 11: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) 
po inovacijskih kazalnikih (podatki za NTP – mala, srednja in velika podjetja16) 

Vrednost slednje (25.433 EUR/zaposlenega) je precej nižja od tiste, dosežene v EU (45.288 

EUR/zaposlenega) in DE podjetjih (56.493 EUR/zaposlenega). 

 

Slika 12: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije po 
dodani vrednosti na zaposlenega (podatki za NTP – vsa podjetja) 

Visoko in srednje-visoko tehnološki predelovalci (VTP) 

S pomočjo slike (slika 13) opazimo jasen vzorec zaostajanja slovenskih za povprečjem EU-

27, zlasti za DE podjetji. Najprej poglejmo stanje na področju inovacijskih kazalnikov. 

                                                 
16 Podatek za SLO RII in RMI velja le za srednja in velika podjetja. 
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Medtem ko je odstotek inovacijsko aktivnih podjetij (51,58 %) relativno blizu EU-27 

povprečju (55,91 %), je zaostajanje po ostalih kazalnikih očitnejše. 

RII je sicer nezanemarljiv (23,78 %), a še vedno več kot 1,43-krat manjši od RII celotnega 

območja EU-27 (34,20 %) in 1,74-krat manjši kot RII nemških konkurentov (41,33 %). 

Očiten je tudi zaostanek po RMI – ta v Sloveniji znaša 39,15 %, kar je 1,29-krat manj od DE 

in, podobno, 1,35-krat manj od območja EU-27. Glede na delež v inovacijskih prihodkih od 

novih proizvodov, katerega velja pripisati novim proizvodom za tržišče (zmnožek RII in 

RMI), pa je zaostajanje še očitnejše – medtem ko v SLO ta znaša 9,30 %, je v npr. v Nemčiji 

več kot dvakrat višji (20,94 %). Prihodki od proizvodov, ki so novi za trg, torej v celotnih 

poslovnih prihodkih igrajo relativno majhno vlogo. Skladno s tem je tudi patentov, 

prijavljenih na Evropskem patentnem uradu, relativno malo: kljub temu, da je v SLO VTP 

panožni skupini 44,45-krat manj zaposlenih, je bilo število vloženih visokotehnoloških 

patentnih prijav (po mednarodni patentni klasifikaciji IPC) le 9 (Felix 2007, 2), kar je več kot 

400-krat manj.  

 

Slika 13: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) 
po inovacijskih kazalnikih (podatki za VTP – mala, srednja in velika podjetja) 

Kaže, da ovire, ki smo jih izpostavili za celotni predelovalni sektor (finančne ovire, zato malo 

patentov in podjetja pretežno dobavitelji komponent), omejujejo VTP podjetja pri ustreznem 

razporejanju investicij oz. racionalizaciji stroškov. Pričakovati je, da bi proizvodnja končnih 

namesto »vmesnih« proizvodov zahtevala tudi povečanje investicij v stroje in opremo 

(integracija v kompleksne visokotehnološke proizvode) – v okviru analiz smo že ugotovili, da 

najbolj inovativni več kot v stroje vlagajo v usposabljanje in trženje inovacij, a potem tega 

znanja ne zmorejo industrializirati. To pa se negativno odraža v gospodarskih rezultatih – 

dodana vrednost na zaposlenega (35.281 EUR/zaposlenega) je precej nižja od tiste, dosežene 
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v EU-27 (57.292 EUR/zaposlenega) in DE podjetjih (75.689 EUR/zaposlenega). Sklepamo 

lahko, da SLO podjetja prenizek delež prihodkov dosegajo z novimi proizvodi, zlasti 

prebojnimi inovacijami. Glede na to, da gre za uvajanje zahtevnih, visoko tehnoloških rešitev, 

je takšen pristop (zlasti ob omejenih finančnih resursih) pričakovan, a nemška praksa kaže, da 

so tudi v primeru VTP (velike) naložbe lahko zelo rentabilne.  

 

Slika 14: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije po 
dodani vrednosti na zaposlenega (podatki za VTP – vsa podjetja) 

Storitveni sektor 

SLO storitvena podjetja po večini inovacijskih kazalnikov izkazujejo stanje, podobno tistemu 

na ravni območja EU-27 (DE podatki žal niso bili na voljo). Le nekaj več kot četrtina 

storitvenih podjetij je inovacijsko aktivnih (SLO: 26,80 %, EU: 29,52 %). Tudi RII v 

Sloveniji kaže na relativno nizek delež inovacijskih v celotnih prihodkih, kar pa je blizu EU 

podjetjem (SLO: 10,78 %, EU: 13,16 %).  

Približno 26 % podjetij je proizvode razvilo pretežno v sodelovanju z drugimi inštitucijami, 

kar je le rahlo nad EU-27 povprečjem (23,28 %).  

Če pogledamo delež prihodkov od inovacij, novih za trg v celotnih poslovnih prihodkih 

(zmnožek RII in RMI), lahko ugotovimo, da ima ta le zanemarljivo vlogo (delež 5,00 %). 

Kaže, da podjetja bolj malo pozornosti posvečajo razvoju proizvodov oz. storitev, ki za tržišče 

predstavljajo novost. 
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Slika 15: Primerjava Slovenije (SLO) in evropskega povprečja (EU-27) po inovacijskih 
kazalnikih (podatki za storitveni sektor – mala, srednja in velika podjetja) 

Med najpomembnejšimi ovirami za inoviranje so storitvena podjetja v obdobju 2002−200417 

v Sloveniji kot tudi na ravni celotne EU-27 in Nemčije izpostavila predvsem visoke 

inovacijske stroške (SLO: 25,2 % podjetij, EU: 20,66 % podjetij, DE: 20,26 % podjetij). Nove 

storitve je s tradicionalnimi oblikami zaščite IL mnogo težje zaščititi pred posnemanjem kot 

izdelke, zato visoki vložki v razvoj novih storitev lahko predstavljajo relativno visoko 

poslovno tveganje. Zanimivo pa je, da so SLO podjetja v bistveno večjem deležu izrazila kot 

pomembno oviro nezadostnost finančnih sredstev za inoviranje v podjetju (SLO: 27,64 % 

podjetij, EU-27: ni podatka, DE: 11,01 % podjetij) kot tudi v zunanjem okolju (SLO: 21,54 % 

podjetij, EU-27: ni podatka, DE: 12,17 % podjetij). 

Po obsegu inovacijskih vlaganj, podobno kot v primeru predelovalcev, prevladujejo vlaganja 

v nakup strojev in opreme, ki znašajo polovico vseh v inoviranje vloženih sredstev. Tretjino 

sredstev podjetja vložijo v RR, preostanek pa sorazmerno v ostale z inoviranjem povezane 

aktivnosti.  

Kljub RII in RMI blizu EU-27 povprečju pa se slednje ne odraža tudi v doseženi dodani 

vrednosti na zaposlenega SLO podjetjih (slika 16). Vrednost slednje (36.020 

EUR/zaposlenega) je precej nižja od tiste, dosežene v EU (55.647 EUR/zaposlenega) 

podjetjih. Tudi struktura inovacijskih vlaganj kaže na osredotočanje v sredstva za povečanje 

produktivnosti, v manjšem obsegu pa za dvig inventivnosti in dodane vrednosti proizvodov. 

Prav tako novost proizvoda na tržišču podjetja še ne pomeni svetovne novosti, pač pa gre 

                                                 
17 Gre za raziskavo CIS4 (Eurostat 2009). 
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lahko za posnemanje proizvoda, ki se je že pojavil na drugih tržiščih. Ker kot tak ni posebno 

inventiven, pa praviloma tudi ni tržno dovolj zanimiv za doseganje optimalnih gospodarskih 

rezultatov. Sumarno torej lahko sklepamo, da so slovenska podjetja premalo usmerjena v 

uvajanje inovativnih proizvodov, kar je potrebno za doseganje gospodarskih rezultatov, 

konkurenčnih v evropskem merilu.  

 

Slika 16: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) 
po dodani vrednosti na zaposlenega (podatki za storitveni sektor – vsa podjetja) 

Opomnimo, da celo novost proizvoda na celotnem tržišču še ne pomeni prebojne inovacije – 

proizvod je lahko tržna novost tudi zato, ker se njegova uvedba ostalim podjetjem ni zdela 

smiselna (npr. na podlagi poglobljene RR dejavnosti).  

Storitve z nižjo vsebnostjo znanja (SNVZ) 

Podjetja iz panožne skupine SNVZ po RII in RMI dosegajo vrednosti relativno blizu tistim v 

nemških podjetjih (podatki za ostale inovacijske kazalnike niso bili na voljo). RII je v SLO 

podjetjih podobno nizek kot pri DE podjetjih (SLO: 6,12 %, DE: 7,48 %). Kaže torej, da SLO 

in DE podjetja le nizek delež celotnih prihodkov pripisujejo novim proizvodom. Nekoliko 

bolj slovenska za DE podjetji zaostajajo po RMI (SLO: 20,81 %, DE: 29,53 %). 

Kljub temu pa je zanimivo, da so vrednosti RII in RMI v EU-27 v povprečju višje od 

slovenskih, kakor tudi nemških podjetij. EU RII (11,39 %) znaša 1,86-krat več od SLO oz. 

1,52-krat več od DE podjetij, RMI (39,95 %) pa 1,92-krat več od SLO oz. 1,35-krat več od 

DE podjetij. 
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Slika 17: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU) in Nemčije (DE) po 
inovacijskih kazalnikih (podatki za SNVZ – mala, srednja in velika podjetja18) 

Vendar pa zaostajanje po RII in RMI še ne pomeni nujno tudi zaostajanja gospodarskih 

rezultatov. Nemčija sicer dosega podpovprečni RII in RMI (glede na celotno EU), a je kljub 

temu ob primerjavi SLO−EU−DE vodilna po dodani vrednosti na zaposlenega (slika 18). 

Kaže torej, da DE podjetja velik del prihodkov dosegajo s proizvodi, ki ne ustrezajo terminu 

inovacija, a imajo visoko dodano vrednost in jih zato relativno počasi zamenjujejo z novimi. 

Podobno tudi Heidenreich ugotavlja, da so najbolj koristne v tehnološko neintenzivnih 

panogah prav inkrementalne izboljšave obstoječih proizvodov ali njihovih delov (Heidenreich 

2009, 4). Teh pa skupna metodologija OECD in Eurostat (OECD 2005, 46) ne uvršča med 

inovacije. 

Glede na razpoložljive podatke za storitveni sektor EU-27 (23,28 %) nadpovprečno visok 

delež DE SNVZ podjetij (44,74 %) nove proizvode razvija v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami. Kaže torej, da je s poslovno uspešnostjo SNVZ pomembno povezano 

inovacijsko sodelovanje z drugimi inštitucijami, kar je, zlasti glede na nizko vsebnost lastnega 

znanja (in s tem povezanimi dodatnimi stroški/neučinkovitostjo), v primeru prebojnih inovacij 

tudi smiselno. Tudi v okviru analiz podatkov SURS se je izkazalo, da je v primeru uvajanja 

inovacij, zlasti tistih novih za trg, pri SNVZ pomembno povezovanje z zunanjimi RR 

organizacijami (Likar idr. 2011, 69−70). 

                                                 
18 Podatek za SLO RII in RMI velja le za srednja in velika podjetja. 
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Slika 18: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) 
po dodani vrednosti na zaposlenega (podatki za SNVZ – vsa podjetja) 

Storitve z visoko vsebnostjo znanja (SVVZ) 

Slovenska podjetja po RII in RMI dosegajo bistveno nižje vrednosti od tistih v DE in na ravni 

celotne EU (slika 19). SLO podatki za ostale inovacijske kazalnike niso bili na voljo.  

RII in RMI sta v SLO nekajkrat nižja kot v EU in DE. RII je v SLO podjetjih le 4,26 %, kar je 

približno 4,48-krat manj od EU-27 povprečja oz. 3,43-krat manj od dosežene vrednosti v 

nemških podjetjih. Slovenska podjetja torej močno zaostajajo po deležu celotnih prihodkov, 

katerega gre pripisati inovacijam proizvodov.  

Zanemarljivi so tudi poslovni učinki inovacij, novih za trg v SLO podjetjih. Inovacijski 

prihodki od tržno novih inovacij proizvodov (tj. RMI) znašajo le 4,38 % inovacijskih 

prihodkov, kar je več kot desetkrat manj od EU-27 (47,81 %) in nemških podjetij (53,30 %). 

Stanje je še bolj pereče, če pogledamo delež prihodkov od inovacij, novih za trg v celotnih 

poslovnih prihodkih (zmnožek RII in RMI): slednji v SLO znaša komaj 0,19 %, medtem ko je 

v Nemčiji 7,78 % oz. na ravni celotne EU-27 kar 9,13 %. Podjetja iz te skupine glede na 

rezultate analize več kot polovico sredstev vložijo v RR in manj kot tretjino v stroje in 

opremo. Podatki za 2003 celo kažejo, da so vložki (11.200 EUR/zaposlenega) v opredmetena 

osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema) nadpovprečno 

veliki v primerjavi z EU-27 (9.600 EUR/zaposlenega) in DE podjetji 

(8.100 EUR/zaposlenega). Podatki torej kažejo, da podjetja niso osredotočena na inovacije 

proizvodov (nizek RII) in celo slednje predvsem posnemajo po že obstoječih. Zanimivo, glede 

na rezultate raziskave Likarja idr. (2011, 42), podjetja iz te skupine več kot polovico sredstev 

vložijo v RR in manj kot tretjino v stroje in opremo. 
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Slika 19: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) 
po inovacijskih kazalnikih (podatki za SVVZ – mala, srednja in velika podjetja19) 

Rezultati analize so dodatno pokazali, da so gospodarsko najuspešnejša SVVZ SLO podjetja 

tista, ki več vlagajo v trženje (glede na stroške RR in opreme).  

 

Slika 20: Primerjava Slovenije (SLO), evropskega povprečja (EU-27) in Nemčije (DE) 
po dodani vrednosti na zaposlenega (podatki za SVVZ – vsa podjetja) 

                                                 
19 Podatek za SLO RII in RMI velja le za srednja in velika podjetja. 
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Podatki torej kažejo, da konkurenčno prednost SLO podjetja gradijo z inovativnimi 

trženjskimi pristopi (in s tem povezanim raziskovanjem tržišča), ne pa inovativnimi 

proizvodi. Njihove storitve nastopajo predvsem na SLO trgih, kar dodatno nakazuje na 

njihovo neprimernost za zahtevnejše EU trge (UNU-MERIT 2011, 64). Izvoz storitev z 

visoko vsebnostjo znanja po podatkih Eurostata 2006 v Sloveniji namreč dosega 19,9 % 

celotnega izvoza storitev. Nemška podjetja pa so ob fokusiranju na nove, inovativne 

proizvode (visok RMI) uspešnejša pri izvozu (53,3 %) kot tudi doseženih gospodarskih 

rezultatih (slika 20). DV/zap. (58.403 EUR) je v DE podjetjih približno 1,7-krat višja kot v 

Sloveniji (34830 EUR), nekoliko manjša pa je razlika z EU (42.935 EUR). 

2.2.3 Povzetek ugotovitev 

Rezultati analiz kažejo na močnejši zaostanek Slovenije za EU povprečjem, kot bi lahko 

sklepali na podlagi pogosto uporabljenih kazalnikov analiz inovativnosti EU.  

 
Op. Podatki za predelovalni sektor: vsa podjetja, VTP in NTP. 

Slika 21: Razmerje kazalnikov med Slovenijo in povprečjem EU 

Ugotavljamo, da pogosto uporabljeni indikator delež inovacijsko aktivnih podjetij ni dovolj 

relevanten pokazatelj inovativnosti. Čeprav je Slovenija po deležu takih podjetij blizu EU, 

opazimo močno zaostajanje glede na delež inovacijskih v celotnih prodajnih prihodkih (RII) 

ter delež prihodkov od »prebojnih« inovacij, novih za trg v inovacijskih prihodkih (RMI). 

Slovenska podjetja premalo pozornosti namenjajo razvoju novih proizvodov. 
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Delež inovacijsko aktivnih predelovalnih podjetij v Sloveniji je primerljiv z EU-27 (SLO: 

41,22 %, EU: 41,98 %, DE: 71,16). Problem slovenskih podjetij pa je majhen delež 

inovacijskih v celotnih prihodkih (RII) − dosegamo le 62 % glede na EU (SLO: 15,82 %, EU: 

25,70 %, DE: 28,94 %) in le 55 % glede na DE. SLO podjetja so v veliki meri dobavitelji 

proizvodov za vmesno porabo, ki niso namenjeni končnemu uporabniku. Tako je tudi 

DV/zap. v Sloveniji komaj dobro polovico DV v EU, še bolj pa zaostaja za Nemčijo (SLO: 

28.600 EUR, EU: 53.000 EUR, DE: 66.300 EUR). Tudi prihodki od patentov in licenčnin v 

tujini predstavljajo le slabo petino BDP glede na EU in Nemčijo (SLO: 0,04 % BDP, EU: 

0,20 % BDP, DE: 0,24 % BDP). Izmed zelo pomembnih ovir pri inoviranju je največji delež 

SLO predelovalnih podjetij v eni preteklih raziskav (CIS4;20 podatki 2002−2004) kot zelo 

pomembno oviro pri inoviranju izpostavil pomanjkanje finančnih virov znotraj podjetja, kar 

pa je v DE očitno manj problematično (SLO: 31,95 % podjetij, EU: ni podatka, DE: 12,66 % 

podjetij).  

Storitvena podjetja pa le malo pozornosti posvečajo razvoju proizvodov oz. storitev, ki za 

tržišče predstavljajo novost – te prinašajo 5 % vseh prihodkov. Nezavidljivi inovacijski 

rezultati  pa se odražajo tudi v doseženih gospodarskih rezultatih oz. DV/zap. (SLO: 36.020 

EUR, EU: 55.647 EUR, DE: 66.360 EUR). 

 

Slika 22: Razmerje kazalnikov med Slovenijo in povprečjem EU (podatki za storitveni 
sektor: vsa podjetja, SNVZ in SVVZ) 

                                                 
20 Gre za delež inovacijsko aktivnih podjetij (Eurostat 2009).  
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Prevladuje strategija sledilcev tržnih proizvodov, medtem ko je inovacij poslovnega modela, 

ki so temelj najuspešnejših mednarodnih storitvenih podjetij, v SLO malo. Med 

najpomembnejše ovire za inoviranje podobno kot pri predelovalcih sodi nezadostnost 

finančnih sredstev v podjetju (SLO: 27,64 % podjetij, EU: ni podatka, DE: 11,01 % podjetij) 

kot tudi v zunanjem podpornem okolju (SLO: 21,54 % podjetij, EU: ni podatka, DE: 12,17 % 

podjetij). Pri iskanju razlogov za ovire ne smemo prezreti, da smo za DE  predelovalna in 

storitvena podjetja ugotovili mnogo večjo izpopolnjenost poslovnih procesov in inoviranja kot 

v  SLO (slika 8), kar zagotovo pripomore k boljši oceni tveganja s strani bank in drugih 

finančnih institucij – s tem pa k lažji pridobitvi finančnih sredstev. 

Podobni zaostanki SLO podjetij se izkazujejo tudi na nivoju panožnih skupin predelovalcev in 

storitvenikov (definirano glede na stopnjo tehnološke razvitosti). Rezultati potrjujejo potrebo 

po sistematičnih in celovitih raziskavah na ravni celotne EU kot osnovi za učinkovito 

spodbujanje inovacijskih in RR procesov. Omenjeno je glede na neizkoriščene inovacijske 

potenciale smiselno tako na ravni nižje kot višje tehnološko razvitih panog. Pri tem niso 

dovolj splošne usmeritve, ampak je za uspeh potrebno definirati panožno prilagojene 

usmeritve. Inovacijski dejavniki, ki bi lahko privedli do inovacijske vodilnosti v nizko in 

srednje-nizko tehnoloških podjetjih, niso enaki kot v drugih skupinah predelovalnih podjetij 

(Likar idr. 2011, 11). Sekundarni statistični podatki, zbrani v Sloveniji, so namenjeni 

prvenstveno snovalcem nacionalne inovacijske politike, ne nudijo pa dovolj celovite podlage 

za dvig inovacijske in gospodarske uspešnosti podjetij (Likar idr. 2011, 15). Treba je 

upoštevati vrsto drugih inovacijskih dejavnikov, ki primerno celovito obravnavajo 

organiziranost in management inovacijskih procesov v podjetjih. Zato smo v nadaljevanju 

napravili pregled vseh potencialno relevantnih inovacijskih dejavnikov NTP. Na podlagi 

obravnavane znanstvene in strokovne literature smo predlagali konceptualni model za 

celovito obvladovanje inoviranja v NTP, ki je bil v empiričnem delu disertacije tudi ustrezno 

preverjen. 

2.3 Presojanje uspešnosti invencijsko-inovacijskih procesov 

Za primerno celovito merjenje uspešnosti invencijsko-inovacijskega procesa, je potrebna 

celovita obravnava vseh faz invencijsko-inovacijskega procesa. To pomeni, da moramo glede 

na fazo njihovega vplivanja zajeti vhodne, procesne in izhodne skupine dejavnikov (Likar in 

Kopač 2005, 252). Izhodni indikatorji so tisti, ki govorijo o rezultatih: številu patentov in 

novih tržnih proizvodih, ter prihodkih od prodaje inovacij. Vhodni dejavniki najpogosteje 

govorijo o finančnem vložku podjetja v inoviranje. Skladno s tem so najbolj pogosti vhodni 

indikator stroški invencijsko-inovacijske dejavnosti. Procesni dejavniki pa opisujejo 

organiziranost in management inovacijskega procesa, uporabo ustreznih managerskih tehnik 

pa tudi inovacijsko klimo v podjetjih. Ob posameznih inovacijskih dejavnikih pa je potrebno 

tudi njihovo ustrezno usklajevanje. Skozi posamezne zgodovinske generacije invencijsko-
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inovacijskih procesov se tako izkazujejo različni izzivi ustreznega usklajevanja in celovitega 

obvladovanja inovacijskih dejavnikov.  

V preteklosti so inovacijske raziskave pozornost pogosto namenjale finančnim inovacijskim 

vlaganjem, zlasti vlaganjem v raziskave in razvoj. Inoviranje je bilo obravnavano kot proces, 

ki se odvija prvenstveno znotraj raziskovalno-razvojnih oddelkov. Postopoma pa so razmere 

podjetja privedle do vključevanja vseh zaposlenih v invencijsko-inovacijske procese, s tem pa 

tudi do velikih sprememb v sami organiziranosti in managementu.  

Močna ekonomska rast v obdobju od leta 1950 do leta 1965 je predstavljala dobro priložnost 

za razvoj novih tehnologij. Govorimo o prvi generaciji oz. “technology push” inovacijskih 

procesih (slika 23), kjer sta bili znanost in tehnologija videni kot temeljni vir novih 

proizvodov (Rothwell 1994, 8). Gre za pristop linearnega modela, ki definira inovacijski 

proces kot zaporedje posameznih faz: temeljnih raziskav, dizajna in inženiringa, proizvodnje, 

trženja ter naposled prodaje. Poudarek je zlasti na fazi raziskav in razvoja, trg pa je v prvi 

vrsti prejemnik rezultatov te faze (Stanovnik in Kavaš 2004, 141). Osredotočenost na 

ponudbo in ne tudi na povpraševanje je obenem tudi temeljna slabost – informacije o tržnih 

preferencah so namreč zelo pozno vključene v sam proces. Rešitve so tako predvsem tehnične 

invencije, ki niso v dovoljšnji meri prilagojene dejanskemu tržišču. 

 

Slika 23: Prva generacija (»technology push«) inovacijskih procesov 

Vir: prirejeno po Rothwell 1994, 8. 

Od 1965 do začetka 1970 se je zaradi srditega konkurenčnega boja za tržne deleže povečala 

osredotočenost podjetij na tržne zahteve. Posledično so se uveljavili “market pull” inovacijski 

procesi (Rothwell 1994, 8) druge generacije (slika 24). Njihov osnovni namen je bil, kako čim 

bolje odgovoriti na potrebe tržišča (Stanovnik in Kavaš 2004, 142). Ti procesi so še vedno 

linearni in sekvenčni, torej zaporedje posameznih faz, a tokrat s poudarkom na tržišču. Slednji 

je vir idej za fazo raziskav in razvoja, ki nato poskrbi za razvoj tržno skladnih proizvodov. 

Temeljna slabost teh procesov je v preveliki orientiranosti na obstoječe zahteve tržišča in s 

tem posledično zgolj izboljšave že obstoječih proizvodov. 

 

Slika 24: Druga generacija (»market pull«) inovacijskih procesov 

Vir: prirejeno po Rothwell 1994, 9. 

Pod pritiski inflacije v obdobju od 1970 do sredine 80. let prejšnjega stoletja je v podjetjih vse 

pomembnejšo vlogo dobivalo zmanjšanje stroškov delovanja (Rothwell 1994, 9). Tako je bil 
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smiseln razmislek o odpravi slabosti inovacijskih procesov prejšnjih generacij. Nastal je 

spojni inovacijski proces (slika 25), katerega osnovna ideja je v kombiniranju obeh starejših 

modelov (Rothwell 1994, 9). Proces 3. generacije je bil še vedno sekvenčni, toda s povratnimi 

zvezami – poudarek je bil zlasti na povratnih zvezah med trženjem in raziskavami ter 

razvojem in s tem uravnoteženi vlogi obojega (Stanovnik in Kavaš 2004, 142). Torej odslej 

nastanek inovacij ni bil pogojen bodisi le s tehnološkimi bodisi le s tržnimi dejavniki, ampak 

z učinkovitim in uspešnim kombiniranjem obeh skupin dejavnikov. Takšen inovacijski proces 

lahko vidimo tudi kot navzven odprt raziskovalno-razvojni proces, ki še vedno favorizira 

tehnološke (proizvodne in procesne) inovacije, ni pa primeren za uvajanje netehnoloških 

(organizacijskih in trženjskih) inovacij (Berkhout idr. 2006, 392).  

 

Slika 25: Tretja generacija inovacijskih procesov - spojni inovacijski proces 

Vir: prirejeno po Rothwell 1994, 10. 

Ko so razvita gospodarstva med 1980 in 1990 pričela okrevati, so se vse bolj frekventno 

pričeli pojavljati novi proizvodi, njihovi življenjski cikli pa so postajali vse krajši (Rothwell 

1994, 11). Osrednji izziv podjetij, ki so želela ostati konkurenčna, je bil, kako zagotoviti čim 

krajši čas do uvedbe novih izdelkov na tržišče (Rothwell 1994, 11). Pojavil se je integrirani 

inovacijski proces četrte generacije (slika 26), kjer si posamezne inovacijske faze ne sledijo 

zaporedno, pač pa potekajo vzporedno (se prekrivajo) in vključujejo tudi dobavitelje in kupce 

(Rothwell 1994, 11). Zaradi prekrivanja posameznih faz se več aktivnosti lahko izvede hkrati, 

kar pripomore k celovitejši obravnavi in hitrejšemu razvoju proizvoda. Tak proces tudi bolj 

celovito upošteva vlogo povratnih informacij in nesekvenčno naravo inoviranja kot enega 

najkompleksnejših poslovnih procesov. 

Od leta 1990 naprej podjetjem vse pomembnejša ovira postajajo omejeni viri (Rothwell 1994, 

13). Značilnosti četrte generacije sta hiter razvoj in uvedba novih proizvodov na trg. Ravno ti 

značilnosti pa sta podjetjem povzročali relativno velike inovacijske stroške, saj dvig hitrosti 

inoviranja praviloma zahteva tudi dvig inovacijskih stroškov (Rothwell 1994, 12). Zato so 

prednosti inovacijskih procesov četrte generacije, kot so paralelno in integrirano izvajanje, 

povezave s kupci in dobavitelji in ploske organizacijske strukture, dopolnili z elektronskimi 

računalniškimi sistemi za učinkovitejše izvajanje (Rothwell 1994, 12). 
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Slika 26: Četrta generacija inovacijskih procesov – integrirani inovacijski proces 

Vir: prirejeno po Rothwell 1994, 12. 

Šele inovacijski procesi pete generacije (slika 27) prepoznavajo prednosti vključevanja 

elektronskih izračunavanj, merjenja in analiziranja skozi celotni inovacijski proces, kljub 

temu da je bilo računalniško podprto delovanje podjetij praksa že desetletja pred tem.  

 

Slika 27: Peta generacija inovacijskih procesov – osredotočenost na inovacijsko 
sodelovanje 

Vir: prirejeno po Trott 2005, v Du Preez, Louw in Essmann 2007, 7. 

V praksi takšen pristop lahko opazimo po avtomatiziranih poslovnih procesih (ERP sistemi) 

in vključevanju zunanjih partnerjev v inovacijsko-raziskovalno dejavnost (odprto inoviranje), 

kar je s pojavom sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij postalo še enostavnejše 

(npr. skupno razreševanje razvojnih problemov na daljavo, koordinacija in nadzor projekta, 

virtualni sestanki …). Ustrezno večja kompleksnost in strukturiranost inovacijskega procesa 
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pa omogočata upoštevanje vseh relevantnih elementov inoviranja in s tem učinkovitejše 

doseganje inovativnih rezultatov (Evitt 2007, 133). 

Glavni prispevek inovacijskih procesov pete generacije je vključevanje vidikov povezovanja 

in inovacijskega sodelovanja z okoljem (Freeman in Soete 1997 v Chaminade in Roberts 

2002, 9). Čeprav je slednje vsekakor pomembno, je z nastopom 21. stoletja za konkurenčno 

prednost podjetij vse pomembnejša zmožnost hitrega učenja in generiranja edinstvenih 

invencijsko-inovacijskih zmožnosti. Zato nekateri avtorji (Boehm in Fredericks 2010, 

112−113; Chaminade in Roberts 2002, 10−12) predpostavljajo, da se bo kmalu pojavila 6. 

generacija inovacijskih procesov. V teh naj bi ključno vlogo pridobilo vprašanje ustvarjanja, 

pridobivanja, prenosa in implementacije znanja (Boehm in Fredericks 2010, 113). Ne gre več 

za avtomatiziranje procesov in hitro izmenjavo informacij, ampak je poudarek na sposobnosti 

učenja podjetja kot celote. Najbolj inovativna podjetja z visoko dodano vrednostjo so že danes 

tista, ki imajo, spodbujajo in izrabljajo vire znanja na najbolj učinkovit način (Chaminade in 

Roberts 2002, 10). Pri tem se učijo in pridobivajo dodatno znanje, ki jim omogoča nove, 

sveže pristope k inoviranju. Viri znanja se lahko nahajajo znotraj ali izven podjetja. Zato 

vloga inovacijskega sodelovanja nedvomno ostaja izredno pomembna. Med oblikami znanja 

pa se kaže kot potencialno pomembno zlasti implicitno oziroma tiho znanje21 (angl. tacit 

knowledge) (Chaminade in Roberts 2002, 10). Gre za osebno znanje, pridobljeno z 

izkušnjami. Takšno znanje je intuitivno, ni javnega značaja in ga je konkurentom težko 

posnemati (Gomezelj Omerzel 2009, 10). Zato je z vidika ustvarjanja konkurenčne prednosti 

izredno pomembno. 

Upoštevati moramo, da gre pri demonstraciji generacij inovacijskih procesov za 

poenostavljeno sliko pristopov k inoviranju (Hobday 2005, 122). Kljub temu pa je jasno 

osnovno sporočilo njihovega zgodovinskega razvoja: dinamika sprememb in vse večja 

kompleksnost kažeta na potrebo po primerno celovitem upoštevanju tako uveljavljenih kot 

trendnih inovacijskih dejavnikov. Vse bolj nujen postaja sistematični in znanstveni pristop k 

obvladovanju invencijsko-inovacijskih procesov. Inoviranje ne more biti prepuščeno le 

trenutnemu navdihu managerjev, ampak sodobna konkurenca preprosto zahteva, da se ga 

lotimo na znanstvenih temeljih (Likar idr. 2011, 13). Za doseganje optimalnih inovacijskih je 

treba upoštevati tako splošno veljavne zakonitosti invencijsko-inovacijskih procesov, kakor 

tudi panožne specifike (in s tem povezane inovacijske dejavnike). Zato bomo v nadaljevanju 

najprej napravili pregled tistih inovacijskih dejavnikov, ki se izkazujejo kot pomembni ne 

glede na obravnavano panogo. V nadaljevanju pa jih bomo dopolnili s tistimi, ki so empirično 

preverjeni v ciljni skupini nizko in srednje-nizko tehnoloških podjetij. Takšen pristop je še 

                                                 
21 Protipomenka implicitnemu je eksplicitno znanje. Gre za teoretično znanje, ki ga najdemo v 
podatkovnih zbirkah, priročnikih in navodilih. Lahko ga kodiramo, prenašamo, in shranjujemo 
(Gomezelj Omerzel 2009, 9−10). 
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posebno smiseln, ker dejavniki inovativnosti v NTP niso raziskani dovolj celovito, in smo 

lahko uspešnejši, če izhajamo iz dovolj širokega nabora potencialno vplivnih dejavnikov. 

2.3.1 Pregled inovacijskih dejavnikov 

Likar (2010, 79) ugotavlja, da je inoviranje kompleksen proces, ki ga je treba razvijati prek 

vrste vplivnih mehanizmov. Ti se medsebojno razlikujejo glede na velikost podjetja in 

panogo, razlike pa lahko obstajajo tudi med državami. Upoštevati je treba seveda tudi 

specifičnosti posameznih podjetij (Gellatly in Peters 1999, 8). Prav tako ni enotnega 

znanstvenega stališča o pomembnosti posameznih dejavnikov. Kljub temu pa se kažejo 

smernice, ki jih je za dvig inovacijskih rezultatov gospodarstva smiselno upoštevati. V 

nadaljevanju opisujemo načine spremljanja in glavne skupine inovacijskih dejavnikov, 

potencialno vplivnih na inovacijske rezultate. 

Finančni inovacijski dejavniki 

Ekonomske in poslovne vede tradicionalno kot vložek v invencijsko-inovacijske procese 

obravnavajo predvsem finančne inovacijske dejavnike – inovacijske stroške (Čelofiga 2008, 

20). Kot ugotavlja priročnik Oslo (OECD 2005, 26) se je nedvomno izkazala zlasti 

pomembnost vključevanja stroškov raziskovalno-razvojne dejavnosti, saj slednja zajema 

najrazličnejše načine iskanja priložnosti za razvoj in udejanjanje inovacij. Gre za enega 

osnovnih virov kreiranja in realizacije idej. Zato je pomembno da ima podjetje že v relativno 

zgodaj v invencijsko-inovacijski verigi (slika 3), to je v fazi generiranja idej in razvoja do 

potencialnih inovacij zadostna finančna sredstva. Pogosto se tudi pojavlja mnenje, da podjetja 

preprosto morajo izvajati lastne raziskave in razvoj, da bi sploh lahko prepoznala in 

uporabljala nove tehnologije, ki se šele uveljavljajo.  

Komplementarno pa je treba upoštevati, da k nastanku inovacij vodijo tudi druge aktivnosti, 

ki niso raziskovalno-razvojne. Raziskovalno-razvojna dejavnost in z njo povezani stroški niso 

edini vir inovacij. Zlasti ne v nizko in srednje-nizko tehnoloških panogah. Te že po tradiciji v 

raziskave in razvoj vlagajo malo22, kar pa ni ovira za dotok inovacij (Balcerowicz idr. 2009, 

27). Inoviranje je namreč multidimenzionalni proces, povezan s številnimi dejavniki: idejami, 

učenjem, ustvarjanjem znanja, kompetencami in zmožnostmi celotnega podjetja (Smith 2005, 

151). Tudi empirične raziskave kažejo, da podjetja brez formalne raziskovalno-razvojne 

dejavnosti uspejo ustvariti zavidljive inovacijske rezultate. Analiza Innobarometer iz leta 

2007 je pokazala, da je skoraj polovica inovativnih evropskih podjetij (46,6 %) uspešno 

                                                 
22 Skladno z opredelitvijo OECD so vložki teh panog v raziskave in razvoj do 3 % prodajnih 
prihodkov. 
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uvedla inovacije brez bodisi financiranja lastne bodisi zunanje izvedene raziskovalno-

razvojne dejavnosti (Huang, Arundel in Hollanders 2008, 2). Če je bilo nekoč pomembno 

predvsem zagotavljanje materialne infrastrukture, morajo podjetja in snovalci politike danes 

zagotavljati predvsem intelektualno infrastrukturo – izobraževanje, vrednote prevzemanja 

tveganja in pogoje za razvoj podjetništva (Konda 2005, 127). 

Najsodobnejša mednarodna priporočila OECD (SURS 2011, 9) upoštevajo tako pomembnost 

formalnih raziskovalno-razvojnih dejavnosti kot tudi drugih inovacijskih dejavnosti, zato 

izpostavljajo kot pomembno spremljanje naslednjih kategorij stroškov:  

−−−− »Notranji stroški za raziskovalno-razvojno dejavnost. To so vsi stroški, ki so 

namenjeni za RRD v podjetju, ne glede na vir financiranja; upoštevani so vsi 

tekoči in investicijski stroški. 

−−−− Zunanji stroški za raziskovalno-razvojno dejavnost. To so tista sredstva, ki jih je 

podjetje namenilo za opravljene storitve s področja raziskovalno-razvojne 

dejavnosti, ki jih je zanj opravilo drugo podjetje ali inštitut. 

−−−− Stroški za nakup strojev in opreme ter programske opreme. Ti stroški zajemajo 

namestitve tistih strojev in opreme, ki izboljšujejo postopke v proizvodnji ali 

dobavi storitev, in tistih, ki so potrebni zaradi uvedbe novih izdelkov in storitev v 

podjetju. Izključeni so stroški za opremo za raziskave in razvoj. 

−−−− Stroški za pridobitev drugega zunanjega znanja. Vključujejo stroške za pridobitev 

licence za patente in nepatentirane invencije, strokovnega znanja in izkušenj in 

drugih vrst znanja od drugih podjetij ali organizacij. 

−−−− Stroški za usposabljanje. To so stroški za notranje ali zunanje usposabljanje 

osebja izrecno za razvoj in/ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov 

ali postopkov. 

−−−− Stroški za uvajanje inovacij na tržišče. Ti stroški zajemajo stroške za dejavnosti, 

povezane z uvajanjem novih ali bistveno izboljšanih izdelkov ali storitev, 

vključno z raziskavo trga in oglaševanjem ob lansiranju ter vsemi notranjimi in 

zunanjimi aktivnostmi, ki so potrebne za uvedbo novih ali bistveno izboljšanih 

izdelkov in storitev. 

−−−− Stroški za oblikovanje. To so stroški za dejavnosti, povezane z oblikovanjem 

izboljšanjem ali spreminjanjem oblike izdelkov ali storitev. 

−−−− Stroški za druge priprave. Ti zajemajo stroške za postopke in tehnične priprave za 

uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov«. 

Empirična raziskava, ki so jo v Sloveniji med srednjimi in velikimi podjetji izvedli Likar idr. 

(2011, 12), je jasno pokazala, da imajo inovacijsko vodilna podjetja drugačno strukturo 

vlaganj od inovacijsko manj uspešnih. Ugotavljajo, da inovacijsko vodilni predelovalci v 

primerjavi z manj uspešnimi konkurenti signifikantno več vlagajo v raziskave in razvoj, 

usposabljanje in trženje inovacij, medtem ko je delež tehnoloških vlaganj nižji (Likar idr. 
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2011, 45−46). Kljub temu pa so razlike v višini skupnih inovacijskih vlaganj relativno 

majhne; v primeru nekaterih panog (na primer NTP) inovacijsko vodilni v inoviranje vlagajo 

finančno celo manj od ostalih podjetij. Podobno se kaže tudi na nivoju držav – kljub majhnim 

razlikam v višini inovacijsko-raziskovalno vlaganj so razlike v inovacijskih rezultatih velike. 

Slovenija je tako v obdobju 1996−2006 zvišala delež vlaganj v raziskave in razvoj in 2007 

dosegla delež 1,59 % BDP, s čimer je tudi blizu povprečju EU (1,8 %) (Čelofiga 2008, 20). 

Kljub temu pa je zaostanek Slovenije v inovacijskih rezultatih velik – niti inovacijski prihodki 

kot delež celotnih prihodkov (RII) niti delež inovacijskih prihodkov, ki predstavljajo tržne 

novosti (RMI), ne presegajo 77 % vrednosti povprečja EU-27. Posledično nezavidljivi pa so 

tudi gospodarski rezultati – dodana vrednost na zaposlenega (za leto 2006) je v Sloveniji 

dosegala komaj 58 % povprečja EU. Še večji pa je zaostanek za inovacijsko vodilno Nemčijo 

(Likar idr. 2011, 4−7). 

Empirične ugotovitve torej kažejo, da so finančna inovacijska vlaganja nedvomno pomembna. 

Vsekakor pa niso dovolj, da bi z njimi lahko pojasnili razlike med inovacijsko uspešnimi in 

neuspešnimi podjetji (Biloslavo 2005, 402). Upoštevati je treba tudi produktivnost 

invencijsko-inovacijskih procesov vodilnih podjetij oziroma gospodarstev.  

Potreba po vključevanju nefinančnih inovacijskih dejavnikov 

Podjetje bo finančna inovacijska vlaganja lahko produktivno uporabilo, če bo imelo hkrati 

jasno definirano in s kadrovskimi ter drugimi zmožnostmi podprto inovacijsko strategijo 

(Otero-Neira, Lindman in Fernandez 2009, 225−226). Gre za niz kompleksnih, medsebojno 

prepletenih inovacijskih dejavnikov, ki opredeljujejo organiziranost in management 

invencijsko-inovacijskih procesov (Fatur in Likar 2009b, 11). Zato jih bomo v nadaljevanju 

imenovali procesni oziroma nefinančni inovacijski dejavniki.23 

Primerno celovite opredelitve teh dejavnikov so večinoma osnovane na teoriji na temelju 

virov (angl. resource based view – RBV) (Smith 2005, 151). Po slednji vsako podjetje 

poseduje niz otipljivih in neotipljivih resursov, ki definirajo njegove konkurenčne zmožnosti 

(Smith 2005, 151). Torej po RBV konkurenčna prednost podjetja leži v nizu dragocenih 

zamenljivih in neopredmetenih virov, s katerimi razpolaga podjetje (Wernerfelt 1984, 172). 

Transformacija kratkoročne konkurenčne prednosti v trajnostno je mogoča, če so viri 

medsebojno heterogeni in ne povsem mobilni (Peteraf 1993, 180). Narava tovrstnih virov 

onemogoča enostavno posnemanje brez velikih naporov (Barney 1991, 117). Konkurenčno 

prednost podjetje z vidika RBV dosega s kombiniranjem in interakcijo svojih strateških virov 

                                                 
23 Skladno z ugotovitvami Likarja idr. (2013, 64) procesne inovacijske dejavnike imenujemo tudi 
nefinančni inovacijski dejavniki.  
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in zmožnosti (Breznik 2013, 47−48). Da gre za smiseln koncept, so potrdile empirične 

raziskave (Crook idr. 2008, 1141). 

Teorija na temelju virov pa ima tudi svoje slabosti. Ob upoštevanju internega razvoja virov 

namreč ne zajema tudi zunanjih aktivnosti in vplivov, ki vodijo do nastanka in razvoja virov. 

Namesto tega preprosto predvideva, da viri obstajajo (Wade in Hulland 2004, 131). Skladno s 

tem so avtorji teorijo nekoliko izpopolnili v celovitejšo obliko – teorijo dinamičnih zmožnosti 

(angl. dynamic capabilities view – DCV). 

Teorija dinamičnih zmožnosti zajema tudi vprašanje, kako viri v podjetju nastajajo, se 

razvijajo in povezujejo z drugimi (Wade in Hulland 2004, 131). Osnovna predpostavka teorije 

dinamičnih zmožnosti je, da podjetje s spreminjanjem svojega kratkoročnega konkurenčnega 

položaja s temeljnimi zmožnostmi lahko doseže dolgoročno konkurenčno prednost. Teorija 

dinamičnih zmožnosti se v primerjavi s teorijo na temelju virov močneje osredotoča na 

konkurenčno preživetje kot na doseganje trajnostne konkurenčne prednosti. S tem pa je bliže 

aktualnemu poslovnemu okolju, za katerega je značilna vse večja dinamika sprememb. V 

takšnem, kompetitivnem okolju, je uspešnejši tisti, ki se v večji meri uspe prilagoditi 

nenehnim tržnim spremembam. Na pravi način in s pravo dinamiko mora torej neprestano 

razvijati in povezovati svoje ključne vire, ne pa enostavno pričakovati, da bo že posamezna 

sprememba vodila v trajnostno konkurenčno prednost. Teece, Pisano in Shuen (1997, 516) 

dinamične zmožnosti definirajo kot sposobnost proizvajanja, integracije in rekonfiguracije 

notranjih in zunanjih kompetenc z namenom odgovora na hitro spreminjajoče se poslovno 

okolje. Ne gre več za statični pristop na podlagi virov, ampak procese spreminjanja in 

obnavljanja ključnih virov podjetja. 

Inovacijske zmožnosti kot vzvod doseganja sprememb so nedvomno povezane z dinamičnimi 

(Lawson in Samson 2001, 379). Breznik (2013, 165) inovacijske zmožnosti opredeljuje kot 

zmožnosti višjega reda, torej takšne, ki omogočajo oblikovanje in obvladovanje drugih 

zmožnosti. Inovacijske zmožnosti vidi kot del dinamičnih, kar podrobneje utemeljuje z več 

argumenti (Breznik 2013, 166): 

−−−− inovacijske zmožnosti nastanejo z učenjem. Procesi učenja pa so ravno tako 

odločilni vir za nastanek in razvoj dinamičnih zmožnosti; 

−−−− tako inovacijske kot dinamične zmožnosti so za podjetje, ki jih poseduje in 

razvija, specifične, heterogene in težko posnemljive; 

−−−− Teece (2007, 2009) dinamične zmožnosti opredeljuje kot niz zmožnosti, ki 

omogočajo preoblikovanje vseh relevantnih virov kot tudi zaznavanje priložnosti 

in nevarnosti v okolju. Ne omejujemo se torej na samo podjetje, ampak 

upoštevamo tudi priložnosti, nevarnosti in spremembe v poslovnem okolju. 

Zaznavanje in izkoriščanje priložnosti pa je v domeni tako dinamičnih kot 

inovacijskih zmožnosti; 
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−−−− razvijanje dinamičnih zmožnosti zahteva v prvi vrsti podporo s strani vršnega 

managementa. Glavna naloga managementa v podjetju sta tudi razvoj in 

implementacija celovite strategije podjetja, na podlagi slednje pa definiranje 

inovacijske strategije; 

−−−− spremembe v virih podjetja vodijo v nov, spremenjen način delovanja. Do 

sprememb pa pravzaprav prihaja na podlagi inoviranja, saj je osnovni razlog 

inoviranja prav potreba po spremembah. 

Tudi Lawson in Samson (2001, 388) kot teoretično podlago za primerno celovito 

obvladovanje inoviranja predlagata teorijo dinamičnih zmožnosti. Inovacijske zmožnosti 

razumeta kot temeljno podlago za doseganje konkurenčne sposobnosti podjetja. Te zmožnosti 

opredeljujeta kot skupek praks, izkušenj in procesov.  

Inovacijski dejavniki, kot sta jih Lawson in Samson (2001, 388−389) predpostavila kot 

relevantne za model invencijsko-inovacijskih zmožnosti, so naslednji: 

−−−− vizija in strategija (angl. vision and strategy),  

−−−− izkoriščanje kompetenc kadrov (angl. harnessing the competence base),  

−−−− inteligentnost organizacije (angl. organisational intelligence),  

−−−− ustvarjalnost in management idej (angl. creativity and idea management), 

−−−− organizacijska struktura in sistemi nagrajevanja (angl. organizational structure and 

reward systems),  

−−−− organizacijska kultura in klima (angl. organisational culture and climate),  

−−−− management tehnologij (angl. technology management).  

Gre za enega izmed redkih poskusov prikaza celovitega nabora inovacijskih dejavnikov na 

podlagi teorije dinamičnih zmožnosti. Glede na to, da se je teorija DCV pričela uveljavljati 

šele nedavno, omejeno število prispevkov njenega povezovanja z inoviranjem ni 

presenetljivo. A vendarle gre za pomembni poskus opredelitve aktualnih inovacijskih 

dejavnikov podjetja, ki nudi podlago za nadaljnje empirično raziskovanje.24 Velik 

raziskovalni potencial pa leži v dejstvu, da dejavniki, kot jih predlagata zgoraj omenjena 

avtorja, empirično še niso bili dovolj celovito preverjeni. Glede na aktualnost in izvirnost 

prispevka Lawsona in Samsona predpostavljene inovacijske dejavnike podrobneje opisujemo 

v nadaljevanju. 

                                                 
24 Njun predlog modela inoviranja temelji na podlagi pregleda literature ter študije primera podjetja 
Cisco Systems.  
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Vizija in strategija 

Doseganje kontinuiranih inovacijskih rezultatov je povezano z jasno opredelitvijo vizije in 

strategije (Breznik 2013, 162). Prvo, kar je treba vedeti pred uvajanjem kakršne koli 

spremembe, je, kaj želimo s tem doseči, torej kakšen je cilj (Erjavec 2012, 17). Katera koli 

kombinacija ciljev je dosegljiva po različnih poteh. Te poti pa imenujemo strategije (Twiss 

1991, 27).  

Vizijo ponazorimo kot preživetje, doseženo s konkurenčnostjo dela in sodelovanja, zasnovano 

na sistemski kakovosti, tj. odjemalcem ustreznem spletu cene, tehnične in komercialne 

kakovosti, izbire in enkratnosti (Blagotinšek 2012, 49). Enostavno jo lahko ponazorimo na 

primeru podjetja 3M: Hočemo biti najbolj inovativno podjetje na svetu! (Collins 2001 v 

Mulej 2004, 32) 

Po besedah guruja managementa Michaela Porterja lahko govorimo o treh generičnih25 

strategijah, ki omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov znotraj panoge (Walker, Boyd 

in Larrache 1998, 66). Bistvo poslovne strategije je po njegovi opredelitvi definiranje poti za 

doseganje konkurenčne prednosti. Kot vir pa predpostavlja doseganje nižjih stroškov od 

konkurence ali pa diferenciacijo, oziroma raznolikost proizvoda (izdelka/storitve glede na 

konkurenco). Če ta dva vira konkurenčnosti kombiniramo s širino tržnega nastopa podjetja, 

dobimo tri možne strategije (slika 28): 

−−−− strategijo vodenja v stroškovni učinkovitosti, 

−−−− strategijo diferenciacije proizvodov, 

−−−− strategijo razvijanja tržne niše. 

 

 

Slika 28: Tri osnovne strategije po Porterju 

Vir: prirejeno po Porter 1985, 12. 

                                                 
25 Termin »generične« se nanaša na uporabnost teh strategij ne glede na vrsto dejavnosti podjetja 
(Vidic 2002, 72). 
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Namen strategije stroškovnega vodstva je doseganje trajne prednosti pred konkurenti na 

podlagi maksimalne stroškovne učinkovitosti (Markelj 2005, 13). Podjetja na podlagi nizkih 

stroškov lahko oblikujejo ustrezno nižje prodajne cene in si posledično zagotovijo višji tržni 

delež od konkurentov (Skok 2003, 7). Kot primer takšnega podjetja lahko vzamemo ameriško 

trgovsko verigo Wal-Mart, ki dosega stroškovno vodstvo na podlagi ekonomije obsega in 

izredno učinkovitega sistema distribucije. 

Strategija stroškovnega vodstva je uspešnejša v podjetjih, ki imajo uveljavljene naslednje 

dejavnike (Markelj 2005, 13; Skok 2003, 7): 

−−−− visok tržni delež, 

−−−− močna raziskovalno-inovacijska sposobnost, 

−−−− množična proizvodnja, 

−−−− standardizacija proizvodov, 

−−−− avtomatizacija poslovnih procesov, 

−−−− ugodni dostop do surovin oziroma materialov, 

−−−− nizki stroški zalog, 

−−−− ekonomiji obsega prilagojen sistem distribucije, 

−−−− agresivna politika cen, 

−−−− močna kultura kontroliranja stroškov, 

−−−− učinkovit informacijski sistem. 

Prednosti strategije nizkih stroškov so naslednje (Markelj 2005, 13; Porter 1980, 35–37): 

−−−− podjetje ščiti pred cenovnimi pritiski odjemalcev, ker omogoča pritiske le do 

ravni cen proizvodov drugih konkurentov; 

−−−− nižji stroški poslovanja podjetju omogočajo, da večji del razpoložljivih finančnih 

sredstev usmeri v raziskave in razvoj, tehnologijo ali ekspanzijo; 

−−−− ščiti podjetje pred konkurenco, saj na podlagi nižjih stroškov trajno dosega 

dobiček; 

−−−− omogoča fleksibilnost pri povečevanju stroškov inputov, zaradi česar ima podjetje 

veliko pogajalsko moč pri dobaviteljih surovin in materialov; 

−−−− relativno velike vstopne ovire, ki jih omogoča velikoserijska proizvodnja; 

−−−− podjetje ima boljši položaj v odnosu do substitutov konkurence. 

Karakteristike proizvodov takšnih podjetij se ne spreminjajo pogosto. Veliko nevarnost jim 

zato predstavljajo konkurenti s strategijo diferenciacije, ki so osredotočeni v izboljšanje 

značilnosti in kakovosti proizvodov (Skok 2003, 7). Podjetja s strategijo stroškovnega 

vodstva se temu skušajo upreti z zniževanjem prodajnih cen, kar dolgoročno ni mogoče in 

praviloma privede do izgube vodilnega položaja na trgu (Skok 2003, 7). 

Namen strategije diferenciacije je doseganje specifičnih prednosti proizvoda, ki se razlikujejo 

od konkurenčnih in so zato za odjemalce pomembne (Markelj 2005, 14). Posledično so zanje 
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pripravljeni plačati tudi večjo ceno kot za izdelke konkurentov. Podjetja, ki zasledujejo to 

strategijo, pa postanejo vodilna na področju kakovosti proizvoda ali tehnologije na določenem 

trgu (Skok 2003, 7). Primeri takšnih podjetij so Mercedes, Honda in Rolex (Vidic 2002, 73). 

Prednosti uporabe strategije diferenciacije so naslednje (Porter 1985, 159): 

−−−− na razpolago so različni viri diferenciacije (proizvod, distribucija, promocija), 

−−−− dviguje vstopne ovire konkurentom zaradi zvestobe kupcev, 

−−−− znižuje pogajalsko moč velikim kupcem, ker so drugi izdelki manj zanimivi, 

−−−− zmanjšuje nevarnost pojava substitutov in posnemanja s strani konkurentov. 

Dejavniki, ki pripomorejo k uspešni strategiji diferenciacije, so (Piciga 2005, 16): 

−−−− dobro poznana blagovna znamka, 

−−−− ugoden imidž podjetja, 

−−−− kakovost proizvoda ali storitve, 

−−−− visoka učinkovitost trženjskega spleta, 

−−−− dober dizajn, 

−−−− dobre poprodajne storitve, 

−−−− velika vlaganja v raziskovalno-inovacijsko dejavnost, 

−−−− učinkovita promocija, ki gradi zavest o posebnosti proizvoda, 

−−−− proizvodnja brez napak. 

Veliko tveganje pri uporabi strategije diferenciacije se pojavlja, ko slednja temelji na 

inovacijah in podjetje za to porabi velika finančna vlaganja. S tem pa stroški investiranja v 

inovacije ne upravičijo prihodkov. Kupci bodo morda raje izbrali drug, mnogo cenejši 

proizvod konkurenta, ki ima strategijo stroškovnega vodstva, ali pa cenejši proizvod 

posnemovalca (Markelj 2005, 14). Poleg gornjih dejavnikov uspešnosti moramo zato 

izpostaviti tudi vidik učinkovitosti invencijsko-inovacijskih procesov. Predpogoj slednjega pa 

je v ustrezni organiziranosti in managementu slednjih. 

Strategija stroškovnega vodstva in diferenciacija sta usmerjeni v široke tržne segmente. 

Strategija osredotočenosti pa je, nasprotno, namenjena ozkemu segmentu trga, katerega 

potrebe skuša podjetje čim bolje zadovoljiti. Kot primer takšnega podjetja lahko vzamemo 

podjetje Akrapovič, ki na trgu izpušnih sistemov za vrhunska motorna kolesa dosega vodilni 

položaj v svetu (Cantarruti 2007, 47). Obstajata dve različici strategije osredotočenosti: prva 

predstavlja osredotočenost na stroške, druga pa osredotočenost na diferenciacijo. Obe ciljata 

na specifičnost segmenta glede na ostale segmente v panogi. Osredotočenost na stroške 

izkorišča cenovne razlike segmentov, osredotočenost na diferenciacijo pa posebne potrebe 

kupcev posameznih segmentov (Piciga 2005, 17−18). Poslovna priložnost izhaja iz 

predpostavke, da ostala podjetja, ki so usmerjena k širšim segmentom, teh ozkih in 

maloštevilnih segmentov ne zadovoljujejo ustrezno. Prednost strategije osredotočenosti se 
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posledično izkazuje v popolni predanosti določenemu segmentu ali segmentom (Piciga 2005, 

17). 

Dejavniki uspešne strategije osredotočenosti so (Cantarruti 2007, 47): 

−−−− natančno definiranje ciljnega segmenta podjetja,  

−−−− osredotočenost na dejavnosti, ki jih bolje obvladujemo od ostalih podjetij, 

−−−− učinkovita uporaba vseh raziskovalno-razvojnih sredstev,  

−−−− uvajanje načela »Small is beautiful«: namesto doseganja stalne rasti za vsako ceno 

je pomembno večanje učinkovitosti. 

Podjetja, ki želijo uveljavljati tako strategijo diferenciacije kot stroškovnega vodstva, Breznik 

(2013, 33) označuje kot podjetja s strategijo integriranega položaja. Pojavlja pa se tudi 

poimenovanje hibridna strategija (Pertusa‐Ortega, Molina‐Azorin in Claver‐Cortes 2009, 4). 

Nekateri raziskovalci menijo, da podjetja sicer lahko izvajajo obe strategiji hkrati, vendar 

nobene dovolj dobro, oziroma le povprečno (na primer Kotler 1996, 85). V praksi pa se 

pojavljajo nasprotujoči gospodarski rezultati izvajanja takšne strategije. Tako avtomobilski 

proizvajalec Chrysler s hibridno strategijo ni bil uspešen (Breznik 2013, 33) in jo je kmalu 

ovrgel. Nasprotno pa švedsko podjetje Ikea z nizkimi cenami in diferenciacijo pohištva 

dosega položaj vodilnega svetovnega ponudnika (Breznik 2013, 33). 

Twiss pa glede na zastavljene cilje, tehnološki nivo in znanje v poslovnem sistemu loči 

naslednje strategije, ki jih lahko razvijemo pri inoviranju (Twiss 1991, 54): 

−−−− ofenzivna strategija, 

−−−− defenzivna strategija, 

−−−− licence, 

−−−− vmesna strategija, 

−−−− ustvarjanje trga, 

−−−− odpadniška strategija, 

−−−− priključitev osebja, 

−−−− priključitev podjetja. 

Najbolj ambiciozna je ofenzivna strategija, ki ima za cilj tehnološko in tržno vodstvo podjetja 

na osnovi hitrega uvajanja novih proizvodov (Stanovnik in Kavaš 2004, 107). To zahteva 

močan lastni raziskovalno-razvojni oddelek ter intenzivno sodelovanje z zunanjimi 

raziskovalno-razvojnimi institucijami (Stanovnik in Kavaš 2004, 107). Ta strategija je 

primerna za podjetja, ki razpolagajo z velikimi finančnimi, trženjskimi in tehnološkimi 

zmožnostmi (Novak 2002, 18). Podjetje mora biti sposobno generirati znanstveno-tehnološke 

informacije in obvladovati celotno invencijsko-inovacijsko verigo. To omogoča pridobitev 

nadpovprečnega dobička, hkrati pa prinaša tudi velika poslovna tveganja. Zato je strategija 

primernejša za večja podjetja, ki lahko vodijo več inovacijskih projektov hkrati in preživijo 

tudi neuspeh posameznega. Slovenska podjetja žal niso sposobna voditi ofenzivne strategije, 
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saj so v primerjavi s tujimi konkurenti premajhna in imajo premajhne tako človeške kot 

finančne potenciale (Stanovnik in Kavaš 2004, 144). 

Defenzivna strategija po zahtevnosti relativno malo zaostaja za ofenzivno strategijo 

(Stanovnik in Kavaš 2004, 107). Razlika je v naravi in času uvedbe inovacije: defenzivni 

inovatorji niso prvi na svetu, a izkoriščajo začetne težave ofenzivnih podjetij in skušajo z 

izboljšavo prvotne inovacije stopiti na trg v začetnem obdobju (Stanovnik in Kavaš 2004, 

107). Takšna podjetja ne potrebujejo toliko tehnološkega znanja za razvoj novih proizvodov 

kot podjetja z ofenzivno ali vmesno strategijo (Novak 2002, 18), saj je mnogo informacij o 

izdelku in razvojno-tehnoloških zahtevah že poznanih. Posledično lahko podjetje ponudi 

proizvod z enakimi ali boljšimi lastnostmi po nižji ceni od originalnega. Prav tako podjetja z 

defenzivno strategijo uvajajo le proizvode, ki so na trgu uspešni, zato je nevarnost, da bi na 

trgu doživeli neuspeh, majhna (Novak 2002, 18). Tako ni presenetljivo, da ima večina 

evropskih podjetij defenzivno inovacijsko strategijo (Stanovnik in Kavaš 2004, 108). Ena 

večjih nevarnosti pri defenzivni strategiji je, da lahko privede do »uspavanja« poslovnega 

sistema in posledično prepoznega vstopa na določeno tržišče (Novak 2002, 18). 

Pri licenčni strategiji gre za nakup pravic do uporabe inovacije nekega drugega podjetja 

(Obreht 2012, 24). Tudi tista podjetja, ki so močna v lastnih raziskavah in razvoju se 

poslužujejo nakupa licenc,26 saj gre za neko vrsto podpore lastnim inovacijsko-raziskovalnim 

prizadevanjem. Pri licenčni strategiji ni dokazane povezave z dobičkom in tveganjem, kar 

pomeni, da strategija lahko prinaša bodisi majhne bodisi velike dobičke in tveganja. (Novak 

2002, 18). Gospodarski rezultati in poslovna tveganja so odvisni od proizvoda, ki ga želimo 

uporabljati in razpoložljivosti njegovih zamenjav (Novak 2002, 18). Po Mulejevem mnenju 

(1987, 50) smo delali v Jugoslaviji veliko napako, ko smo uvažali licenčno znanje, in obenem 

zanemarili razvijanje lastnih inovacijsko-raziskovalnih zmožnosti. S tem smo v bistvu zašli v 

kolonialno odvisnost (Obreht 2012, 24). Zato meni, da je licenčna strategija neprimerna za 

doseganje gospodarske razvitosti in suverenosti države (Mulej 1987, 50). Še zlasti, če je 

uporabljamo kot prvenstveni vir inovacij in hkrati zanemarimo lastne resurse. 

Vmesna strategija se poskuša izogniti neposrednemu spopadu s konkurenco (Obreht 2012, 

24). To dosega tako, da analizira lastne prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco. 

Podjetje ofenzivnost udejanja pri svojih prednostih pred konkurenco, defenzivnost pa tam, 

kjer je v prednosti konkurenca. Ofenzivno strategijo ima podjetje posledično le na 

komparativno boljših proizvodih poslovnega programa, na slabših pa udejanja defenzivno 

                                                 
26 Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 29/07, 40/07, 97/07, 30/10) 
določa, da se z licenčno pogodbo dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju licence v celoti ali delno 
odstopil pravico izkoriščanja patentiranega izuma, tehničnega znanja in izkušenj, znamke, vzorca ali 
modela, ta pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo. 



59 

(Novak 2002, 18). Takšna strategija od podjetja ne zahteva toliko sredstev in tehnološkega 

znanja kot čista ofenzivna strategija, a vseeno več kot čista defenzivna (Hvala 2013, 32). 

O strategiji ustvarjanja trga govorimo, ko naš proizvod zadovoljuje potrebe, ki jih dotlej ni 

bilo mogoče zadovoljiti z nobenim drugim proizvodom (Novak 2002, 18). S tem povzročimo 

povpraševanje po proizvodu, ki predhodno še ni obstajalo, in nove uporabnike, s čimer 

ustvarimo tudi nov trg (Hvala 2013, 32). Tipičen primer predstavlja internet – medtem ko 

pred 30 leti v Sloveniji še ni bilo trga internetnih storitev, danes po njem povprašuje in ga 

potrebuje skorajda vsak izmed nas.  

Pri odpadniški strategiji podjetje izkorišča obstoječo tehnologijo, ki jo drugi že opuščajo, in 

ne predpostavlja doseganja inovacij proizvodov (Novak 2002, 18). Primerna je za podjetja, ki 

nimajo ne tehnološkega znanja ne sredstev za razvoj lastnih izdelkov ali posnemanje že 

obstoječih (Novak 2002, 18). Ker gre za razvite tehnologije, se podjetja tu večinoma 

osredotočijo na inovacije procesov (Hvala 2013, 32). 

Pri strategiji priključitve osebja gre za podoben pristop kot v primeru licenčne strategije, le da 

namesto licenčnega nakupa inovacije oziroma tehnologije odkupimo ali pridobimo osebje, ki 

je potrebno za vzpostavitev določenega nivoja znanja in tehnologije (Novak 2002, 18). 

Strategija je v splošnem smiselna, ko ni mogoče priti do licence ali pa je njeno pridobivanje 

zahtevnejše in stroškovno intenzivnejše od pridobitve osebja konkurenčnega podjetja (Novak 

2002, 18−19). Določeno podjetje prav tako lahko svoje zaposlene odpusti zaradi prekinitve 

procesa inoviranja ali iz drugih razlogov, kar lahko drugo podjetje izkoristi za pridobitev 

ustrezno strokovno usposobljenega osebja (Obreht 2012, 25). Neredko pa se pojavljajo tudi 

primeri, ko skušajo podjetja speljati osebje svojim konkurentom (Obreht 2012, 25).  

Pri strategiji priključitve podjetja podjetje prevzame določeno drugo podjetje ali se z njim 

združi (Obreht 2012, 25). Gre za združitev dveh z vidika zmožnosti komplementarnih 

podjetij, ki imata slabosti na različnih področjih (Novak 2002, 19). Komplementarnost je tudi 

pogoj za doseganje sinergijskih učinkov združitve (Novak 2002, 19). Najpogosteje prihaja do 

združitev dveh v številu zaposlenih zelo različnih podjetij. Strategija je zlasti primerna za 

velika podjetja, ker jim omogoča prevzem manjših podjetij, ki so pogosto zelo ustvarjalna, a 

nimajo zadostnih finančnih in nefinančnih sredstev za uresničevanje inovacijskih projektov 

(Obreht 2012, 25).  

Ne glede na način klasifikacije strategij pa je treba opozoriti, da ni možno vzpostaviti jasne 

meje med posameznimi strategijami v podjetjih (Stanovnik in Kavaš 2004, 109). Predvsem v 

velikih podjetjih različne poslovne enote uporabljajo različne strategije glede na značilnosti 

proizvodov, trgov ter dinamiko znanstveno-tehnoloških sprememb (Stanovnik in Kavaš 2004, 

109). Prav tako strategije ne nastopajo vedno v “čistih” oblikah, kot smo jih navedli (Hvala 

2013, 32). Odločitev, za katero se bomo odločili, je odvisna od zastavljenih ciljev, zahtev 

okolja in lastnih zmožnosti (Novak 2002, 16). Na osnovi teh informacij moramo postaviti 
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cilje sistema in temu prilagoditi strategijo (Novak 2002, 16). Če se spremenijo pogoji 

delovanja ali lastne zmožnosti pa je slednjemu potrebno pravočasno prilagoditi tudi strategijo. 

Izkoriščanje kompetenc kadrov 

S prehodom iz industrijske v informacijsko družbo je prišlo do spremembe vloge zaposlenih, 

ki sedaj niso le proizvodni vir fizične moči, ampak postajata v poslovnih procesih vse 

pomembnejša njihovo znanje in usposobljenost (Blagotinšek 2012, 45). Likar (2010, 98) 

ugotavlja, da so zaposleni postali najpomembnejši vir generiranja in uresničevanja idej. Zato 

so po njegovem mnenju izbor, njihovo izobraževanje in razvoj kompetenc vsaj tako 

pomembni kot vlaganja v tradicionalne proizvodne dejavnike, kot sta tehnologija in oprema 

(Likar 2010, 98). Vključevanje kadrov z raznolikimi kompetencami v podjetju omogoča 

sinergijske učinke (Blagotinšek 2012, 46). Prav tako bogat nabor znanj in kompetenc vodi k 

boljšemu odzivanju na številne tržne signale (Roffe 1999, 223; Trott 2003, 65). Likar (2010, 

98) kot primer navaja vodilno podjetje na področju e-storitev Google: 

Zaposlujemo sijajne ljudi in jih spodbujamo, da uresničijo svoje sanje. Verjamemo v trdo 

delo, zabavno delovno klimo in takšne vrste kreativnost, ki se pojavi le takrat, ko se 

problema iz različnih perspektiv lotijo talentirani ljudje z raznolikimi izkušnjami. 

Googlerji so bili olimpijski atleti, zmagovalci oddaje Jeopardy, kuharski mojstri, 

samostojni filmski delavci. 

Tudi raziskave empirično potrjujejo pozitivno povezavo med usposobljenostjo kadrov in 

inovativnostjo (Breznik 2013, 149). Na ustvarjalni potencial kadrov pozitivno vpliva zlasti 

delež visoko strokovno in znanstveno izobraženih zaposlenih (Baldwin in Johnson 1995, 3; 

Drew 2000 v de Jong, Kemp in Meijaard 2002, 8). Največji kapital inovativnih podjetij so 

zaposleni, ne njihovi inovativni izdelki ter storitve (Blagotinšek 2012, 46; Gupta in Singhal 

1993, 41). Pri tem pa niso pomembni le zaposleni v raziskovalno-razvojnih oddelkih, ampak 

današnji pogled na človeške vire kot osnove konkurenčnih prednosti podjetja smatra vse 

zaposlene (Breznik 2013, 157).  

Človeški viri so nosilci znanja, zato je treba nenehno stremeti k čim produktivnejši uporabi 

tega znanja v podjetju. Znanje človeških virov je treba transformirati v organizacijsko znanje 

(Breznik 2013, 178), ki napaja inovacijske zmožnosti. Te zmožnosti niso povezane le z 

ravnijo formalno pridobljene izobrazbe, ampak je za transformacijo znanja v inovacijske 

zmožnosti potreben razvoj raznovrstnih kompetenc. Zlasti tistih, ki zadevajo 

samoiniciativnost, sprejemanje negotovosti, usmerjenost k spremembam ter notranjega in 

zunanjega mreženja (Breznik 2013, 178).  

Usposabljanje in izkoriščanje kompetenc kadrov je aktivnost, ki vodi do z delom povezanih 

vedenj, katera omogočajo izboljšanje delovnih rezultatov (Merkač Skok 2005,168). Posebej 
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pomembno je izobraževanje in usposabljanje s področja inoviranja in podjetništva za 

zaposlene (Blagotinšek 2012, 46). V prvi vrsti vršnega managementa, ki mora razumeti 

pomen nenehnega inoviranja za ohranjanje stika s konkurenco. Mulej idr. ugotavljajo, da se 

brez odločitve vodstva za inoviranje inovacije le naključno dogajajo, ne pa sistematično 

ustvarjajo (Mulej idr. 2008, 124). Podobno tudi raziskava Likarja idr. (2013, 64) empirično 

potrjuje, da je v predelovalnih podjetjih ključni dejavnik prehoda od inovacijsko neaktivnih 

med inovacijsko aktivna podjetja prav podpora vodstva inoviranju. V nadaljevanju pa je treba 

miselnost vodstva prenesti še na ostale hierarhične nivoje podjetja (Likar idr. 2013, 64), po 

načelu »vsi mislimo, vsi delamo«. Za doseganje inovacijske vodilnosti sta potrebna trdo delo 

in nenehno spodbujanje ustvarjalnega potenciala na ravni celotnega podjetja. Nekatere ključne 

opcije, ki jih ima vodstvo pri tem, opisujejo Likar, Križaj in Fatur (2006, 130−131) na podlagi 

dobrih inovacijskih praks podjetij: 

−−−− vse zaposlene vključujejo in vzpodbujajo k razmišljanju in poenostavijo formalne 

postopke za prijavo in ocenjevanje invencijskih predlogov. To pa mora potekati 

hitro, saj v nasprotnem primeru ljudje dvomijo v koristnost in cenjenost svojega 

ustvarjalnega dela; 

−−−− ustvarjalne zaposlene vključijo v nadaljnje faze invencijsko-inovacijske verige ali 

jih celo zadolžijo za kreiranje inovacijskega tima, ki je odgovoren za nadaljnje 

korake do končne realizacije; 

−−−− odločanje ne poteka samostojno. Noben posameznik ni nezmotljiv, zato je 

smiselna obravnava problemov z vidika več udeležencev; 

−−−− uspešne inovatorje nagrajujejo – s pohvalami, denarnimi nagradami, 

napredovanjem in drugimi materialnimi ter nematerialnimi spodbudami; 

−−−− zavzetost za inovacijsko delo kreirajo na podlagi motivacije zaposlenih in ne 

prisile.  

Način usposabljanja in pridobitve novih kompetenc je tudi rotacija delovnih mest (DeNisi in 

Griffin 2001, 281), kjer uslužbenci spoznavajo procese kot celoto in si širijo obzorja. To je še 

posebno koristno pri reševanju kompleksnih problemov, kjer je potreben celovit pristop in 

upoštevanje vseh relevantnih vidikov pri kreiranju rešitev (Blagotinšek 2012, 46). 

Usposabljanje deluje kot motivacijski dejavnik, ki omogoča čim bolj produktivno uporabo 

razpoložljivega znanja (Krošlin 2004, 101). Motivacija predstavlja podlago, s pomočjo katere 

zaposleni svoje kompetence usmerjajo k podjetju koristnim aktivnostim. Raven motivacije je 

odvisna tako od pripomočkov in metod motiviranja kot tudi od samih psihičnih lastnosti ljudi, 

ki se v marsičem razlikujejo (Blagotinšek 2012, 46). Vse oblike motiviranja morajo biti 

pregledne in za zaposlene spodbudne (Blagotinšek 2012, 46). Sistem vključevanja in 

motiviranja zaposlenih v inovacijsko dejavnost je praviloma definiran v Pravilniku o 

inovacijski dejavnosti. Pri tem tradicionalni sistemi motiviranja temeljijo na togo definiranih 

pravilih, kar ovira uvajanje sprememb, sodobni, bolj inovativni pa so vezani na sprotno 

nagrajevanje rezultatov ustvarjalnih posameznikov ali skupin. Najbolj inovativna podjetja v 
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simboličnem znesku nagrajujejo tudi tiste invencije, ki niso sprejete v realizacijo. S tem 

dosežejo pri zaposlenih zavedanje, da je vsakršno ustvarjalno prizadevanje dobrodošlo. 

Opozoriti pa velja, da le materialno nagrajevanje ni optimalni način stimulacije in ga je 

smiselno dopolnjevati z nematerialnim, saj slednje daje tudi občutek cenjenosti s strani 

sodelavcev, in ne le formalni zadostitvi Pravilniku o inovacijski dejavnosti (Milner, Kinnell in 

Usherwood 1995, 4). 

Organizacijska struktura in sistemi nagrajevanja 

Organiziranje je pripomoček managementa, ki omogoča učinkovitost izvajanja invencijsko-

inovacijskih procesov (Likar, Križaj in Fatur 2006, 148). Organizacijska struktura pa je 

orodje managementa, s katerim usklajuje elemente teh procesov v enote, kot so oddelki, 

odseki in službe (Likar, Križaj in Fatur 2006, 148). Bistvo pojma organizacijskih struktur 

najbolje razumemo, če definiramo, kaj z njimi opredeljujemo (Bavec 2007, 63−64): 

−−−− naloge ter pravice in dolžnosti posameznikov, 

−−−− kdo je komu nadrejen in komu podrejen,  

−−−− prenašanje pristojnosti z višje managerske ravni na nižjo, 

−−−− kako se posamezniki združujejo v organizacijske enote in kako se slednje 

grupirajo v večje enote ali podjetje, 

−−−− formalna pravila in postopke, ki dopolnjujejo managerske napotke, 

−−−− strukturo sistemov, ki omogočajo učinkovito komunikacijo in sprejemanje 

odločitev.  

Sodobne pogoje poslovanja vse bolj zaznamujejo hitre spremembe, kratki življenjski cikli, 

zahtevnost trga in diverzificiranost izdelkov (Likar, Križaj in Fatur 2006, 148). Podjetja 

morajo biti sposobna odgovarjati na spreminjajoče zahteve tržišča. V takšnih, dinamičnih 

okoljih so zaradi večje prilagodljivosti spremembam primernejše ohlapne strukture, ki 

omogočajo organizacijsko fleksibilnost, temeljijo na adhokraciji organizacije ter podpirajo 

decentralizacijo sprejemanja odločitev (Erjavec 2012, 22). Kljub temu pa morajo omogočati 

določeno raven nadzora inovacijskih aktivnosti, obdržati določeno stopnjo nadzora, s katero 

omogočajo usklajenost aktivnosti s cilji, obenem pa zagotavljajo svobodno delo ustvarjalnim 

zaposlenim. Predvsem pa mora biti organizacijska struktura usklajena s strategijo podjetja. 

Kot priporočljiva struktura organiziranosti podjetja pri inoviranju se izkazuje projektna, zlasti 

ker povezuje zaposlene iz različnih poslovnih funkcij v celovit proces in s tem dviguje 

ustvarjalni potencial podjetja (Blagotinšek 2012, 50). 
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Projektno organizacijsko strukturo vzpostavimo z namenom, da bi uresničili cilje, vezane na 

določen projekt27 (Saksida 2008, 6−7). Projektna organizacija je v strukturi podjetja in lahko 

deluje kot:  

−−−− posebna organizacijska enota, namenjena projektu,  

−−−− del obstoječih organizacijskih enot,  

−−−− občasna organizacijska tvorba v posebnih razmerah.  

V projektni organizacijski strukturi dobijo zaposleni iz različnih oddelkov naloge, povezane z 

izvršitvijo projekta. Vsi, ki sodelujejo pri izvajanju projekta, so dodeljeni vodji projekta, ki je 

odgovoren za izvršitev projektov ob določenem roku in z določenimi stroški. Po končanem 

projektu vodja zaposlene razreši dodeljenih nalog in jih dodeli njihovim matičnim oddelkom 

(Šteharnik 2007, 23). 

 

Slika 29: Projektna organizacijska struktura 

Vir: Lipičnik 2003, 54. 

Projektna organizacijska struktura ima določene prednosti in slabosti. Prednosti se kažejo 

predvsem v (Lipičnik 2002, 54−55):  

−−−− novih, zanimivih nalogah za zaposlene, 

−−−− možnosti razvoja funkcijskih sposobnosti, 

−−−− povezovanju dela različnih poslovnih funkcij,  

−−−− upoštevanju več vidikov pri reševanju problemov, 

−−−− centralnem zbiranju in vrednotenju vseh informacij, povezanih z določenim 

projektom, 
                                                 
27 Kot projekt razumemo (Vila 1994, 189) »enkratno celovitost medsebojno v logično zaporedje 
povezanih aktivnosti, katerih namen je skupen in trajanje omejeno«. 
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−−−− učinkoviti izrabi človeških virov. 

Slabosti projektne organizacijske strukture pa so zlasti (Saksida 2008, 7):  

−−−− nasprotja med funkcijskim obravnavanjem in projektno usmerjenim gledanjem,  

−−−− organizacijski problemi, 

−−−− hitra menjava članov projektnega tima,  

−−−− potreba po dolgem uvajanju v delo,  

−−−− velika poraba časa za usklajevanje in sestanke,  

−−−− potreba po dodatnem informacijskem sistemu za projekt.  

Manj učinkovite od projektne organiziranosti pri managementu invencijsko-inovacijskih 

procesov pa so štabne strukture z enosmernim komuniciranjem od zgoraj navzdol (Erjavec 

2012, 22; Fatur in Likar 2009a, 52−54; Tidd, Bessantin Pavitt 2005, 474). Po mednarodni 

izkušnji inovacija postane izredno malo invencij (Mulej idr. 2008, 18). Zato mora inovativna 

organizacija zagotoviti širok spekter idej in njihovo oplemenitenje z interakcijo med 

zaposlenimi na vseh nivojih podjetja, kar smo že opredelili kot eno od njenih značilnosti. 

Inovacijsko in gospodarsko uspešna podjetja svoje organizacijske strukture praviloma 

podpirajo s sistemom za spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti zaposlenih (Fatur in Likar 

2009a, 28). Najpomembnejše značilnosti takšnih sistemov so (Fatur in Likar 2009a, 28): 

−−−− Sistem mora podpirati vrhovno vodstvo podjetja. 

−−−− Sistem mora biti namenjen predlogom, ki se nanašajo na rešitev problema, 

potencialnega problema, ali pri izboljšanju obstoječih poslovnih procesov.  

−−−− Predlog mora podajati rešitev problema oziroma potencialnega problema ali 

izboljšanje procesa. 

−−−− Predlog mora biti evidentiran. 

−−−− Sistem mora omogočati podajanje anonimnih predlogov. 

−−−− Avtor mora prejeti potrdilo, da je bil predlog sprejet. 

Del sistema je tudi nagrajevanje ustvarjalnih zaposlenih. Podjetja k nagrajevanju zaposlenih 

za invencijske predloge pristopajo na različne načine. Nekatera med njimi imajo definirane 

kriterije za nagrajevanje inovativnosti v splošnih aktih, nekatera pa določajo višino in obliko 

nagrad s posebno pogodbo med podjetjem in inovatorjem (Erjavec 2012, 28). Kljub različnim 

načinom nagrajevanja v podjetjih pa velja splošno pravilo, da mora biti nagrada v sorazmerju 

s koristjo, ki jo predlog invencije prinaša (Fatur 2005, 38). Pri ocenjevanju koristi pa potrebno 

celovitost lahko dosežemo na podlagi (Fatur 2005, 38):  

−−−− tehnične, finančne, gospodarske in managerske izvedljivosti, 

−−−− družbene sprejemljivosti predloga invencije,  

−−−− kakovosti predlagane invencije glede na zahteve trga, 

−−−− verjetnosti, da bomo s predlogom invencije dosegli želene cilje, 
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−−−− zakonitosti in skladnosti predlagane invencije s pravnimi, etičnimi in kulturnimi 

normami, 

−−−− razumljivosti in transparentnosti invencije uporabnikom,  

−−−− sodobnosti in naprednosti predlagane invencije.  

Glede na korist lahko inventorje nagrajujemo denarno in/ali nedenarno. Ker je denarna 

nagrada vzpodbuda za inventivnost le do določene točke, imajo danes vedno večjo vlogo tudi 

nedenarne nagrade (Erjavec 2012, 28). Te so lahko neposredneje usmerjene v krepitev 

ustvarjalnega potenciala, na primer z napotitvami na izobraževanja in usposabljanja, 

možnostmi napredovanja in spodbujanjem sodelavcev. S tem pa ne pomenijo le priznanja za 

delo, ampak omogočajo tudi nadaljnji razvoj inventorjev – kar je zagotovo tudi v interesu 

najboljših med njimi.  

Organizacijska kultura in klima 

Organizacijska kultura je sistem mišljenja in načina razmišljanja, ki je skupen zaposlenim v 

določeni organizaciji in jo razlikuje od druge (Vila 1994, 344). Je vzorec ureditve ali vedenja, 

ki velja v neki skupini kot splošno sprejemljiv način reševanja problemov (Likar, Križaj in 

Fatur 2006, 151). 

Predstavlja primerno celostni sistem elementov, kot so vrednote, vedenje zaposlenih, skupni 

cilji ter oblike interakcij znotraj podjetja in z zunanjim okoljem. Kultura odraža prakso 

skupne preteklosti in obenem predvideno skupno prihodnost pripadnikov posameznega 

podjetja. Preko posameznih elementov se določena organizacijska kultura razvija, ohranja in 

spreminja ter širi na nove zaposlene v podjetju. Predstavlja način, kako podjetje rešuje 

probleme, da preživi različne razmere poslovanja in doseže predvidene organizacijske cilje. V 

zvezi s pojmom organizacijske kulture se v literaturi pojavljajo še nekateri povezani pojmi, 

kot so kultura podjetja, kultura združbe, organizacijska identiteta in korporacijska kultura, a 

jih zavoljo majhnih razlik uporabljamo kot sinonime organizacijske kulture. Grafično lahko 

elemente organizacijske kulture povzamemo, kot prikazuje slika 30. 

Kulturo ustvarjajo člani organizacije v obliki raznih organizacijskih običajev, sistemov 

nagrajevanja in načinov ravnanja (Likar, Križaj in Fatur 2006, 151). Pomembna je ugotovitev, 

da kultura vpliva na uspešnost organizacije. Ni presenetljivo, da so pojem organizacijske 

kulture že v 60-ih letih prejšnjega stoletja pričeli izpostavljati  na primeru tedaj gospodarsko 

uspešne Japonske. Številne ekipe zahodnih strokovnjakov in raziskovalcev so se trudile 

odkriti, v čem je skrivnost japonske uspešnosti. Prišli so do ugotovitve, da razlog zagotovo ni 

ekonomske ali tehnične narave, saj z obeh področij niso našli ničesar, česar ne bi že poznali 

(Vila 1994, 354). Odkrili so, da je vzrok gospodarskih razlik prvenstveno v drugačni kulturi, 

torej vrednotah, življenjski filozofiji in načelih (Vila 1994, 354). 
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Slika 30: Elementi organizacijske kulture 

Vir: Mihalič 2007, 6. 

Identificirali so sledeče tradicionalne značilnosti japonske organizacijske kulture (Vila 1994, 

366): 

−−−− usmerjenost k skupini namesto individualizma, 

−−−− skrb podjetja za privatno življenje in uspešnost na delovnem mestu, 

−−−− skupinsko sprejemanje odločitev s konsenzom, 

−−−− skupinsko definirane odgovornosti in dolžnosti, 

−−−− zagotovljena zaposlitev do upokojitve, 

−−−− omogočanje rekreacije, zdravstvene skrbi, stanovanj in posojil zaposlenim, 

−−−− plača in napredovanje na podlagi časa, preživetega v podjetju, 

−−−− izobraževanje skozi vso kariero, 

−−−− rotacija delovnih mest. 

Zaprtost japonske družbe in doseženi uspehi so sčasoma vodili do samozadovoljstva,  

posledično pa do premalo učenja na tujih izkušnjah in napakah (Mulej idr. 2008, 222). Ob 

koncu 20. stoletja so jo pričeli dohitevati drugi tekmeci, samo pa se je spopadla s stagnacijo 

ekonomske rasti in visoko stopnjo brezposelnosti (White & Partners 2010, 3).  V zadnjih dveh 

desetletjih so se zato uveljavile nekatere spremembe v njeni kulturi, s poudarkom na večji 

mobilnosti zaposlenih,  inovativnih dosežkih zaposlenih namesto zvestobe podjetju in drugih 

odstopanjih od tradicionalnih vrednot, v kolikor so poslovno in etično sprejemljiva (Carrera, 

Matzumura in Rodriguez 2012). Zgledi nekaterih japonskih korporacij, kot je na primer 

Panasonic, jasno kažejo, da so takšne spremembe v organizacijski kulturi znatno pripomogle 
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k ponovni vzpostavitvi njihovega vodilnega tržnega položaja (Carrera, Matzumura in 

Rodriguez 2012). 

Kultura torej ne predstavlja zgolj duhovnega pojava, ampak ima svoje funkcije tudi v 

poslovnem svetu. Glavne funkcije organizacijske kulture (Ivanko in Stare 2007, 109) so: 

−−−− zmanjševanje strahu in napetosti, 

−−−− vloga določanja mej, 

−−−− vzpostavljanje občutka identitete, 

−−−− povečevanje stabilnosti družbenega sistema v organizaciji, 

−−−− oblikovanje vedenja zaposlenih. 

Ivanko (2000, 246) loči med naslednjimi štirimi tipi kultur: 

−−−− Kultura spoštovanja pravil. Ta kultura uveljavlja red in sistematično delo. 

Komunikacija praviloma poteka v pisni obliki. Organizacijska struktura je 

hierarhična, kar podpira kontinuiteto organizacije. V podjetju vlada močna 

centralizacija. Velikega pomena sta hierarhija in status. Vodje pri svojem delu 

izhajajo iz jasno definiranih postopkov. V primeru sporov definirajo nove 

predpise in navodila. Na spremembe se odziva počasi, zato je primerna za stabilna 

okolja. 

−−−− Ciljno usmerjena kultura. Kot pove že ime, je ta kultura usmerjena v definiranje 

pravih ciljev in iskanje možnosti njihove uresničitve. Vodje dajejo podrejenim 

navodila, ki določajo ukrepe za doseganje ciljev. Kdor prispeva k uresničevanju 

ciljev, je za to nagrajen. V primeru konflikta pa vodje uveljavijo svojo voljo. V 

podjetju ne trpijo nobene opozicije. Prednost ciljno usmerjene kulture je v dokaj 

uspešnem odzivanju na spremembe. 

−−−− Inovativna kultura. Za inovativno organizacijsko kulturo sta značilna 

decentralizacija in delegiranje odgovornosti. Predpostavlja, da so vsi zaposleni 

sami po sebi usmerjeni v uresničevanje organizacijskih ciljev. Skladno s tem je 

vloga zunanjega nadzora manj pomembna. Organizacija deluje kot mreža. Centri 

moči so na stičiščih mreže in so postavljeni na osnovi znanja in zmožnosti. 

Takšna organizacija gladi spore s pogovori in posvetovanji, ki so razumljeni kot 

nauk za prihodnost. Razvito je večsmerno komuniciranje. V takšni organizacijski 

kulturi velik del dejavnosti ni povsem nadzorovan. Posledično lahko pride do 

kaotičnega stanja. Prednost takšnega podjetja pa je, da se hitro odziva na izzive v 

okolju. 

−−−− Posameznika podpirajoča kultura. V tej kulturi je skrb za posameznike in 

zadovoljevanje njihovih potreb zelo močna. Odločitve se sprejemajo prvenstveno 

v neformalni obliki. Slog vodenja je usmerjen v posameznika in kakovostne 

medsebojne odnose. Formalni sestanki v organizaciji so redki, tudi druge 

poslovne dejavnosti niso strukturirane. Komuniciranje poteka pretežno v ustni 
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obliki, in sicer v smeri od zgoraj navzdol. Problemi, ki izhajajo iz medsebojnih 

odnosov, se rešujejo pred tistimi, ki izhajajo iz delovanja podjetja. Podjetje ima 

organizirane številne aktivnosti ob delu. Slabost te kulture je v majhnem vplivu 

odgovornih oseb in posledično nevarnosti, da se podjetje iz organizacije lahko 

izrodi v neformalno društvo. Njena poglavitna prednost pa je v visoki 

motiviranosti zaposlenih. 

Avtorji navajajo (Vilfan 1990, 14; Strgar 2002, 26), da bodo organizacije v prihodnosti 

naravnane k inovativni in hkrati ciljno usmerjeni kulturi, ki bo podpirala vse, kar bo 

pripomoglo k udejanjanju ciljev podjetja. Z vidika obvladovanja inoviranja v podjetju pa je 

pomembna ugotovitev, da prav inovativna organizacijska kultura predstavlja močan generator 

inovativnosti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 151). Inovativno kot tudi vsako drugo kulturo 

pričnejo razvijati zaposleni. Pomembno vlogo igra vodstvo, ki s svojimi vrednotami vpliva na 

oblikovanje skupnih predpostavk. Razvoj in spreminjanje določene organizacijske kulture je 

dolgotrajen proces, saj zahteva vzpostavitev zgodovine in s tem kulture skupine. Njeno 

širjenje poteka v obliki zgodbe, ritualov, sestankov in srečanj, kjer pride do izražanja ključnih 

vrednot organizacije, jezika in simbolov. Če izhajamo iz predpostavke o pomenu vodstva in 

prakse inovacijsko vodilnih podjetij, lahko nedvomno zapišemo, da se proces vzpostavitve 

inovativne kulture prične z jasno vizijo in poslanstvom podjetja. Obe sta podlaga za 

definiranje inovacijske strategije. Ta omogoča, da zaposleni premišljujejo o skupni 

prihodnosti in svojem prispevku k spodbujanju inovativnosti. Kot primer inovativne kulture 

lahko vzamemo ameriško podjetje 3M. Tu je inovativnost vrednota, ki jo neprestano 

spodbujajo – to se jasno kaže v enajsti božji zapovedi, ki so jo ustvarili: »Ne ubij ideje za nov 

izdelek« (Vila 1994, 346).  

Temeljni del inovativne organizacijske kulture je tudi inovacijam naklonjena klima v 

organizaciji (Pucelj in Likar 2006, 132). Organizacijska klima je lastnost organizacije, ki 

definira njeno delovanje v vsakodnevnih, rutinskih okoliščinah (Likar, Križaj in Fatur 2006, 

151). Vpliva na vedenje in zadovoljstvo zaposlenih ter na samo gospodarsko uspešnost 

podjetja. Pozitivna klima v podjetju pozitivno vpliva na zaposlene in uspešnost, medtem ko 

negativna prinaša negativne učinke. Pojma kulture in klime povezuje dejstvo, da oba 

poskušata razlagati vedenje zaposlenih v organizaciji in posledice vplivov različnih 

organiziranosti na vedenje teh zaposlenih. Kljub temu samega termina klime ne velja enačiti z 

organizacijsko kulturo. Klimo in njene značilnosti opazimo v politiki in postopkih ravnanja 

znotraj organizacije, medtem ko je kultura sama bolj prikrita in jo lahko spoznamo šele na 

podlagi vedenja članov organizacije (Likar, Križaj in Fatur 2006, 151). Posledično je kultura 

v organizaciji težko razpoznavna ter neredko celo prikrita. Klima pa je nasprotno hitro 

razpoznavna in jo je zelo težko prikriti. Zato je merjenje klime enostavno in praktično ne 

omogoča neopaznih manipulacij, medtem ko je kulturo težje meriti in je tudi neredko predmet 

manipulacije. Kulturo lahko razumemo kot globalen pojem, ki zaobsega preteklost in 

prihodnost. Njeno raziskovanje običajno poteka na podlagi kvalitativne metodologije. Klima 
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pa je analitičen pojem, osredotočen v analizo trenutnega stanja. V raziskovanju klime tako 

najpogosteje naletimo na kvantitativno metodologijo. Razlike so tudi v elementih poslovnega 

sistema, ki so integrirani v kulturo in klimo. Kultura je povezana predvsem s strateškimi in 

sistemskimi elementi, klima pa zlasti z operativnimi in procesnimi elementi. Organizacijska 

kultura je močneje vezana na vizijo, strategijo, strateške cilje, intelektualni in finančni kapital, 

organiziranost in globalne interakcije organizacije. Organizacijska klima pa je prvenstveno 

povezana s procesi in operacionalizacijo poslovanja. Organizacijska klima je torej vezana 

predvsem na mikro okolje poslovnega sistema, organizacijska kultura pa na njegovo makro 

okolje. Za doseganje optimalnih gospodarskih rezultatov sta obe enako pomembni, zato jim 

moramo posvetiti enako pozornosti.  

Ker kljub številnim raziskavam ni enotnega mnenja o najboljši definiciji in razmejitvi obeh 

pojmov, si velja razmerje med inovacijsko kulturo in klimo ogledati na konkretnem primeru. 

Visoko inovativno ameriško podjetje 3M z ustreznimi orodji (zagonski kapital, vključevanje v 

projekte) omogoča zaposlenim, da del svojega delovnega časa namenijo ustvarjalnemu delu 

izven svojih službenih obveznosti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 151). Takšna formalna 

podpora kreativnemu delu predstavlja organizacijsko klimo. Na podlagi takšne klime 

zaposleni verjamejo, da vodstvo podjetja ceni inovativnost. V tem primeru govorimo o 

vzpostavljeni inovativni kulturi. Kultura je torej odziv na klimo, vendar na globljem nivoju 

(Pervaiz 1998, 2−3). 

Skupno obema pojmoma in najpomembneje je, da organizacijska kultura in klima 

predstavljata dejavnika, neposredno povezana s celotno organiziranostjo podjetja in okoljem, 

v katerem posluje. Vse spremembe v organiziranosti so povezane tudi s spremembami v 

kulturi in klimi, posledično pa tudi inovacijskimi in gospodarskimi rezultati poslovanja. 

Podjetja brez močne inovativne kulture nimajo jasno zastavljene vizije in inovacijskih ciljev 

ter ne omogočajo primerno celovite vključitve vseh poslovnih funkcij v invencijsko-

inovacijsko dejavnost. Zato ti večji del časa porabijo za opravljanje rutinskih nalog in ne 

premišljujejo o skupni prihodnosti. Inovativna kultura in klima kot podlaga za dvig števila in 

kakovosti inovacij jasno zahtevata decentralizacijo, tesno sodelovanje in koordiniranje dela 

ter možnost odprtega izražanja idej.  

Inteligentnost organizacije 

Podobno kot merimo inteligentnost ljudi28 z inteligenčnim kvocientom (IQ), inteligentnost 

organizacije izraža intelektualne zmožnosti podjetja. Halal (1997, 10) govori celo o 

inteligenčnem kvocientu organizacije (QIQ). Meni, da podobno, kot naj bi inteligenčni 

                                                 
28 Inteligentnost je sposobnost živega bitja, da obdeluje informacije (Pogačnik 1993, 58). 
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kvocient pojasnjeval le okrog 50 % človekovega uspeha, velja tudi v primeru QIQ. Na 

podlagi lastnih dolgoletnih študij predpostavlja, da naj bi približno polovico gospodarske 

uspešnosti podjetij lahko pripisovali njihovi inteligentnosti, ostalo pa naj bi prispevali drugi 

dejavniki, na primer vodenje, strategije in pogoji poslovanja. Torej je za doseganje optimalne 

inovacijsko-gospodarske uspešnosti inteligentnost organizacije očitno potrebni, a še zdaleč ne 

zadostni pogoj. Brez dobrega vodenja, ustreznih strategij in primernega poslovnega okolja 

inteligenčnega potenciala ni mogoče v celoti izrabiti. 

Z vidika zagotavljanja inteligentnosti organizacije je izredno pomembno, da jo lahko sčasoma 

razvijamo. Breznik (2013, 163) jo enači celo s sposobnostjo nenehnega učenja. Pri tem se 

osredotoči zlasti na zunanje okolje podjetja, ki ga predstavljajo kupci, konkurenti, dobavitelji 

in raziskovalne ustanove. Kot primer vira učenja izpostavi najbolj zahtevne kupce, katerih 

posebne potrebe od podjetja zahtevajo inteligentno in inovativno razreševanje problemov 

(Breznik 2013, 163). Med tehnikami učenja od kupcev izpostavlja zlasti njihovo opazovanje, 

s čimer lahko odkrijemo probleme, o obstoju katerih se niti niso zavedali. Posledično 

proizvodi, ustvarjeni na podlagi razreševanja teh problemov, privedejo do zadovoljevanja 

povsem novih potreb, kar je predpogoj za radikalne inovacije.  

Ker le malo število idej preživi pot do uspešne realizacije (Likar 2001, 24), velja upoštevati 

čim večje število virov idej. Viri učenja in novih idej se nahajajo na najrazličnejših krajih, 

tako znotraj podjetja kot na trgu, svetovnem spletu ter znanstvenih in strokovnih publikacijah. 

Devetak (1999, 66) kot vir zbiranja idej in učenja izpostavlja zlasti zunanje informacijske 

vire. Pri tem se osredotoča na tri ključne skupine: 

−−−− Uporabniki. Pomembni so zlasti vodilni uporabniki (angl. lead users), to so tisti, 

ki zaznavajo določeno potrebo mesece ali leta pred ostalimi (Riederer, Baier in 

Graefe 2005, 21). Mnogi izmed njih celo sami inovirajo. Študija med vodilnimi 

uporabniki športne opreme je celo pokazala, da jih je kar 38 % že uvajalo tehnične 

izboljšave ali celo inovacije teh proizvodov (Riederer, Baier in Graefe 2005, 22). 

Glavni izziv vključevanja uporabnikov v invencijsko-inovacijske procese je v 

samem načinu zbiranja idej. Slednji je močno odvisen od panoge in narave samih 

proizvodov. Nekatera podjetja, na primer ameriški proizvajalec motociklov 

Harley Davidson, pridobivajo vpogled v proizvode z vidika uporabnikov tako, da 

njihovi zaposleni sami postanejo uporabniki. To storijo tako, da direktorjem 

podjetja omogočijo sodelovanje na zborovanjih motoristov po vsem svetu. Tako 

se direktorji laže vživijo v značilnosti produkta in tudi bolje razumejo pripombe 

uporabnikov (Riederer, Baier in Graefe 2005, 22). Podobno tudi severnoameriški 

izdelovalec gospodinjskih aparatov Whirlpool neposredno opazuje, kako se 

uporabniki soočajo z novimi proizvodi, kar je vir idej, kako uporabo izdelkov 

napraviti še bolj intuitivno. Druge metode so tudi anketiranje uporabnikov ter 

pisni predlogi in pritožbe (Kotler 1988, 326). Ker ne temeljijo na neposrednem 

stiku z uporabniki, pa pri interpretaciji rezultatov velja ravnati z veliko mero 
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previdnosti. Znan je primer podjetja Coca-Cola, ki je namesto preskušanja v 

realnih okoliščinah izvedlo testiranje formule za novo pijačo le v laboratoriju – in 

posledično doživelo tržni neuspeh (Riederer, Baier in Graefe 2005, 22−23).  

−−−− Konkurenti. Tudi spremljanje konkurence je lahko vir novih idej. Udeležba na 

sejmih, razstavah in konferencah je pomemben vir poznavanja trenutnih 

aktivnosti konkurentov. Znan je primer Japonskega podjetja, ki je kupilo 

daljnogled znamenite nemške znamke Zeiss, ga razstavilo in napravilo izredno 

dobro kopijo. Sčasoma so izdelek izboljšali celo do te mere, da se je nemški 

proizvajalec odločil za sodelovanje z njimi. Prepoznavanje aktivnosti vodilnih 

podjetij pa ni le smiselna osnova za posnemanje – na ta način lahko zaznamo 

trende, ki se obetajo v panogi in spoznamo lastne prednosti in slabosti. Tudi 

dobavitelji predstavljajo izredno pomemben vir inovacij. Dobro namreč poznajo 

aktualno stanje tehnologije, obenem pa tudi interne procese podjetij, ki so njihovi 

kupci. Tako lahko podjetju omogočijo nakup najsodobnejše tehnologije, podporo 

pri njihovi uporabi in seznanitev s priložnostmi ter problemi, ki bi jih veljalo 

rešiti. Poznavanje potreb uporabnikov pa je prednost tudi za dobavitelje – z 

inovacijami svojih proizvodov na podlagi potreb in priložnosti uporabnikov, 

lahko dvignejo lastno konkurenčnost.  

−−−− Tehnologija. Tehnologija predstavlja sredstvo za dosego inovacij. Evropska 

komisija (2009, 2) ugotavlja, da si signifikantnega deleža inovacij, ki bodo na trgu 

do leta 2020, ne moremo predstavljati, a lahko hkrati predvidimo tehnologije, ki 

bodo pospešile njihov nastanek. V tej luči Evropska komisija spodbuja ključne 

tehnologije za omogočanje inovacij (angl. key enabling technologies – KET): 

informacijske in komunikacijske tehnologije, biotehnologijo in napredne 

proizvodne tehnologije ter napredne materiale in nanotehnologijo. KET 

zagotavljajo nujno potrebne gradnike za razvoj inovacij, med drugim tiste, 

povezane z razvojem nizkoogljičnih tehnologij, dvigom učinkovitosti virov, novih 

zdravil ter energetsko učinkovitostjo nasploh. KET zato predstavljajo prednostno 

nalogo EU, ki jih spodbuja na različne načine (Evropska komisija 2009, 7−10): s 

primerno celostnim pristopom k financiranju raziskav in inovacij KET, s 

financiranjem in regionalnim razvojem KET, dostopom do financiranja projektov 

KET v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko, uskladitvijo dejavnosti EU in 

nacionalnih dejavnosti ter zagotavljanjem enakih konkurenčnih pogojev na 

mednarodni ravni. 

Osredotočenje avtorjev na zunanje vire inovacij, ki ga razpoznamo iz gornjih alinej, ni 

presenetljivo. Kot ugotavljajo Riederer, Baier in Graefe (2005, 17), gre najpomembnejše vire 

idej za nove proizvode iskati prav v zunanjem okolju podjetja. Kar polovica idej namreč po 

njihovi študiji izvira od uporabnikov, preostali delež idej pa je razdrobljen med konkurente, 

vodstvo, zaposlene in marketing (Riederer, Baier in Graefe 2005, 17). V sodobnem 
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invencijsko-inovacijskem managementu se je za inovacijsko sodelovanje podjetij z zunanjim 

okoljem celo uveljavilo posebno poimenovanje: govorimo o odprtem inoviranju. Gre za 

namensko uporabo prilivov in odlivov znanja za spodbujanje internih inovacij ter širitev trga 

za nadaljnjo komercializacijo inovacij (Chesbrough, 2011; Erjavec 2012, 29). Pri tem se 

zunanji vidik odprtega inoviranja nanaša na vnos idej in tehnologij v podjetje, notranji vidik 

pa na prenos idej in tehnologij, ki jih podjetje ne more realizirati na zunanja podjetja ali druge 

organizacije (Erjavec 2012, 29). Temeljna ideja odprtega inoviranja je, da nobeno podjetje ne 

more povsem samo obvladovati množice informacij in znanj, ki so se razvila v sodobni družbi 

znanja. Zato mora svoje lastne invencijsko-inovacijske dejavnosti smiselno dopolnjevati z 

zunanjimi (Erjavec 2012, 29). Kaj in od katerega partnerja bo podjetje preneslo iz okolja v 

svoje podjetje, pa je definirano s poslovnim modelom podjetja. Uspešne inovacijske prakse so 

pokazale, da velja pri odprtem inoviranju upoštevati nekatere jasne usmeritve (Mulej, Ženko 

in Potočan 2009, 82−83): 

−−−− Preverjanje razpoložljivih tehnologij z zunanjimi strokovnjaki. To je koristen 

pristop, ko podjetje odkrije praznine in slepe pege svoje bodočnosti. Na podlagi 

tega se vzpostavi zavedanje o potrebnih zunanjih tehnologijah in zamislih.  

−−−− Pridobitev licenc za tehnologije drugih. Nekatera podjetja se temu izogibajo in s 

tem zapravljajo dragocene poslovne priložnosti. Primer je sindrom NIH (angl. not 

invented here), po katerem vse, kar ni iznajdeno znotraj podjetja, ni dobro in se 

mu raje izogibamo. Podjetje mora glede na svoje inovacijske cilje objektivno 

analizirati možne koristi in tveganja licenciranja. Treba je preveriti tudi finančne 

pogoje, stopnjo pravne zaščite, stopnjo ekskluzivnosti licence in stopnjo razvitosti 

tehnologije. Vsako alternativo je treba ovrednotiti glede na časovno ustreznost, 

tveganje in predvidene koristi.  

−−−− Sprejeti moramo, da se zadovoljevanja določenih potreb kupcev ne moremo lotiti 

sami. V takšni situaciji lahko razmislimo o financiranju novih podjetij, ki bi 

zapolnila to vrzel. Novoustanovljenemu podjetju nato lahko pomagamo s svojimi 

izkušnjami ali ga celo vključimo v svoje omrežje. Usmerjeni moramo biti v 

uskladitev notranjih in zunanjih zamisli, tako da na najboljši način ustvarjamo 

vrednost za svoje odjemalce in posledično tudi zase.  

−−−− Novo poslovanje lahko kupimo ali izgradimo. Kot vir inspiracije za odkrivanje 

novih poslovnih priložnosti lahko opazujemo mlada podjetja, ki izzivajo meje 

svoje panoge in so nagnjena k premišljenemu tveganju. Ne smemo biti vnaprej 

skeptični, pač pa je takšna podjetja bolj smiselno opazovati in se učiti na podlagi 

njihovih izkušenj. Ne smemo tudi dovoliti, da so naši zaposleni brez rednega 

neposrednega stika z bistvenimi odjemalci, niti tega, da ne poznajo trenutnih 

aktivnosti konkurentov.  

−−−− Podjetje ne sme pozabiti na razvijanje lastnega invencijsko-inovacijskega 

procesa. Slednji predstavlja vir zamisli za invencije, prav tako pa razvite lastne 

invencijsko-inovacijske kompetence pripomorejo k učinkovitejšemu 
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inovacijskemu sodelovanju z okoljem. Preden se v podjetju odločimo za nakup 

licence, moramo podrobno pretehtati, ali je ta možnost ugodnejša od lastnega 

razvoja in nam pri tem prinaša konkurenčne prednosti.  

−−−− Odločiti se je potrebno za poslovni model,29 ki bo idejo najbolje spremenil v 

inovacijo. Pri tem pogosto ne gre za nek določen poslovni model, ampak njihovo 

kombinacijo. Če ne najdemo nobenega, bodisi notranjega bodisi zunanjega, 

moramo izdelek opustiti ali ga prepustiti nekemu novemu podjetju. 

−−−− Odprto inoviranje omogoča, da pridemo na trg hitreje, zato lažje ustrežemo 

dinamičnim trgom, ki so značilni za trenutne gospodarske razmere. Uspeh je v 

večji meri kot od tehnologij odvisen od poslovnega modela. Da bi bil slednji 

uspešen, je potrebno ustrezno vodenje, s katerim premostimo pomembne napetosti 

in odpore, posledično pa dosežemo pomembne koristi odprtega inoviranja. 

−−−− Inovacijsko sodelovanje z univerzami in drugimi institucijami prinaša dodano 

vrednost. Omogoča nam stik z najsodobnejšimi tehnologijami in trendi, ki lahko 

jutri postanejo uporabni v praksi. Zato je podpora inovacijsko-raziskovalnega dela 

takšnih institucij zaželena in dobrodošla. Moramo pa v primeru, če jih 

financiramo, nadzirati porabo finančnih sredstev. Študente in raziskovalce lahko v 

podjetje privabimo tudi s štipendijami in razpisi za inovacijske projekte.  

−−−− Odprto inoviranje odpira možnost novih pristopov k razrešitvi problemov. 

Interdisciplinarni pristop, večja delitev dela med podjetji in javnimi 

raziskovalnimi ustanovami zlasti v zgodnejših fazah raziskovanja, ki niso 

aplikativne, lahko privede do identifikacije konkretnejših invencijskih priložnosti. 

To seveda zahteva veliko sodelovanja, kar morajo podpirati poslovni modeli 

podjetja. 

−−−− Država mora omogočati jasen nadzor nad porabo raziskovalnih finančnih 

sredstev, ki jih prispeva. Podjetja morajo pri tem sodelovati v širšem kontekstu, ki 

se ne omejuje zgolj na lastne interese in projekte, ampak celotno poslovno okolje. 

Aktivno se lahko podjetja vključujejo tudi v eksploatacijo znanstvenih objav in 

dosežkov. Prav tako jim lahko država pomaga tudi pri vprašanjih zaščite 

intelektualne lastnine, ki preprečuje nelojalno konkurenco.  

Pri virih informacij ne smemo biti omejeni bodisi na notranje bodisi na zunanje. Inteligentno 

podjetje mora biti pripravljeno na sprejemanje in procesiranje informacij iz notranjega in 

zunanjega okolja. Na podlagi celovite presoje obojega se bo lažje odzvalo na zahteve 

                                                 
29 Poslovni model je »celovito zaključen model, ki opisuje ciljni trg, definira in diferencira 
ponudbo podjetja, definira aktivnosti, ki jih mora podjetje izvajati znotraj in z zunanjimi izvajalci, 
razporeja in določa potrebne vire, način dostopa na tržišče, definira koristi in prinaša dobiček« 
(Okrogelnik 2011, 6). To je »celovit sistem za dostavo neke vrednosti v obliki proizvodov do kupcev, 
ki prinaša dobiček« (Jermol 2003, 1). 
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poslovnega okolja. Ali bodo informacije, s katerimi podjetje razpolaga, vodile do inovacij, pa 

ni odvisno samo od sodobne tehnološke podpore, marveč še mnogo bolj od zaposlenih, ki 

odločajo o realizaciji inovacijskih projektov (Erjavec 2012, 26). Zato mora to ključno osebje 

razpolagati z ustreznimi inovacijskimi kompetencami, ki jih lahko nadalje uporabi za 

objektivno ocenjevanje invencijskih predlogov.  

Management tehnologij 

V času naglega tehnološkega razvoja postaja management tehnologij30 prav tako pomemben 

kot je management organizacije in njenih posameznih poslovnih funkcij (Bavec 2002, 51). 

Številne študije so pokazale, da preko 50 % dolgoročne gospodarske rasti razvitih 

industrijskih držav velja pripisati prav tehnološkim spremembam, ki prispevajo k dvigu 

produktivnosti in pojavu novih proizvodov, procesov ali celo panog (Kondo 2001, 116). Če si 

predstavljamo na primer tehnološko spremembo, ki jo je prinesla uvedba umetnih gnojil, 

vidimo, da so si kmetje na enaki količini polj s praktično enako dela lahko obetali mnogo več 

pridelka (Dolenc 2010, 182). Podobno je bilo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

Ko se je pričela pojavljati v poslovnem svetu, so jo smatrali za eno od tehnologij, ki z vidika 

organiziranosti ne bo prinesla bistvenih sprememb. Danes pa kot temelj informacijskih 

sistemov predstavlja enega od ključnih dejavnikov preobrazbe organizacij (Bavec 2007, 54) – 

od zmanjšanja srednjega managementa, do globalnega poslovanja in primerno celovite 

informacijsko-komunikacijske podpore poslovnih procesov. 

Management tehnologij vključuje praktično uporabo managerskih sposobnosti za odkritje, 

razvoj in uporabo tehnologije. Zajema tudi upravljanje inovacijskih procesov, raziskav in 

razvoja, uvajanje prototipov, proizvodne in druge procese v organizaciji (Bavec 2002, 50). 

Managerji tehnologij ustvarjajo dodano vrednost v organizaciji s tem, ko tehnologijo 

izrabljajo za reševanje problemov in povečujejo učinkovitost poslovanja.  

Podjetje od managementa tehnologij pričakuje doseganje gospodarskih ciljev in rezultatov, 

zato mora tehnološki management skrbeti za kontinuirani razvoj inovativnih proizvodov in 

                                                 
30 Tehnologijo skladno z definicijo Širclja in Drobniča (2011, 3) lahko razumemo kot »sistematično 
uporabljanje znanstvenega in drugega organiziranega znanja pri praktičnih nalogah.« Dolinšek idr. 
(2002, 181) so pri definiciji še nekoliko podrobnejši: »Tehnologija je posebna oblika znanja, ki ga 
lahko uporabimo za doseganje poslanstva ali namena. Znanje je lahko v obliki metod, procesov, 
tehnik, orodij, strojev, materialov ali postopkov. Glede na to lahko tehnologijo definiramo kot 
sredstvo, s katerim uporabimo znanje za ustvarjanje izdelkov in storitve. V bistvu je tehnologija način, 
kako so stvari narejene, je produkt iznajdb in inovacij. Po tej definiciji pa tehnologija ni le sredstvo za 
preoblikovanje otipljivih materialov prek določenih proizvodnih sredstev v izdelke. Nasprotno, 
tehnologija vključuje učenje, uporabo znanj, management sistema in vse večjo vlogo storitev v 
procesih. Tehnologija obstaja tako v mišljenju (zavesti) kakor tudi v fizičnem svetu zaradi svoje 
zmožnosti samogradnje in stalne izdelave novih orodij.« 
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tehnologij. V okviru managementa tehnologij je treba vzpostaviti dejavnike, ki omogočajo 

inovativni proces razvoja: primerno organizacijsko kulturo in klimo, usposabljati, organizirati 

in motivirati zaposlene (Čas 2012, 20). Pomembna pa je tudi ustrezna finančna podpora 

managementu tehnologij. Na podlagi empirične raziskave v srednje velikih in velikih 

slovenskih podjetjih kaže, da prav vlaganja v tehnološko opremo predstavljajo največji delež 

skupnih inovacijskih vlaganj (Likar idr. 2011, 42). 

V pomoč tehnološkemu predvidevanju podjetja lahko uporabljajo različne tehnike, s katerimi 

na podlagi informacij iz preteklosti ali sedanjosti skušajo napovedati tehnološke temelje 

prihodnosti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 136). Predvidevanje je eden najpomembnejših 

dejavnikov, na podlagi katerega se ocenjuje invencije in njihovo skladnost z razvojnimi 

trendi. Med temeljne tehnike predvidevanja štejemo (Likar, Križaj in Fatur 2006, 137−140): 

−−−− Ekstrapolacijo trendov. Pri tej tehniki predpostavljamo, da se bo funkcija, ki kaže 

podatke za preteklost, z enakim trendom nadaljevala v prihodnosti. Ker tehnika 

temelji na matematičnem izračunu, ki uporablja pretekle podatke, moramo 

upoštevati, da je zanesljivo napoved moč pričakovati le ob stabilnih razmerah. Da 

bi dosegli večjo zanesljivost predvidevanja, to tehniko pogosto kombiniramo z 

drugimi. Tipični primer uporabe najdemo v civilnem letalstvu: tu so na podlagi 

hitrosti vojaških letal lahko napovedovali hitrost civilnih, ki je sledila vojaški z 

določenim časovnim zamikom. 

−−−− Predhodne trende. Tu na podlagi trendov iz preteklosti za določen pojav skušamo 

napovedati prihodnji trend, ki bo zaznamoval ta pojav. S primerjavo različnih serij 

podatkov lahko identificiramo spremembo matematične funkcije – na primer pri 

prodaji določenega proizvoda. Tu spremembe preferenc potrošnikov lahko kažejo 

na pojav novih tržnih in tehnoloških trendov. Splošno znano je na primer, da je 

sloviti ameriški inovator Thomas A. Edison31 priložnosti za nove invencije iskal 

tudi na podlagi analiz prodaje obstoječih proizvodov. 

−−−− Delfsko tehniko. Ta tehnika odpravlja slabosti skupinskega dela, kjer posamezni 

člani s svojimi osebnimi stališči pogosto zavirajo objektivno delo. Dominantni 

posamezniki z nepravilnimi zaključki lahko vplivajo na ostale člane do te mere, 

da nepravilno odločitev sprejme celotna skupina. Tehniko sestavljajo posamezne 

zaporedne faze: 1. pošiljanje vprašalnika, ki preučuje problematiko, članom 

skupine; 2. seznanitev članov skupine z rezultati analize vprašalnika in prošnja za 

dodatna pojasnila ter odgovore, 3. analiza dodatnih pojasnil in odgovorov ter 

prošnja udeležencem za ponovni razmislek in odgovore. Faze ponavljamo, dokler 

odgovori ne postanejo konsistentni. Tehnika velja za eno najbolj razširjenih tehnik 

                                                 
31 Edison je razvil številne naprave, ki so postale nepogrešljivi del vsakdana – na primer žarnico in 
kamero. Bil je tudi imetnik preko 1000 patentov. 



76 

napovedovanja in je primerna tudi za presojo inventivnih tehnologij, katerih 

uporabnost se bo izkazala šele na dolgi rok (na primer tehnološki trendi na 

področju obnovljivih virov energije). 

V nadaljevanju pa je treba signale s trga in tehnično-tehnološko znanje za razvoj novih 

proizvodov v odvisnosti od vrednot produktivno integrirati v poslovanje podjetja. 

Kontinuirano prenašanje tehnično-tehnološkega in marketinškega znanja v proizvodne 

procese imenujemo tehnološki transfer (Spur 1998, 114). Njegova učinkovita izvedba je 

temeljna naloga tehnološkega managementa (Čas 2012, 20). 

V osnovi proces tehnološkega transfera sestavlja šestih zaporednih faz (IER 2002, 5−6). 

−−−− Faza iskanja. V tej fazi podjetje išče potencialne ponudnike ali kupce tehnologije. 

Kot vire iskanja pri tem lahko uporabi patentne baze, pisarne za prenos tehnologij, 

spletne iskalnike in specializirane internetne baze. 

−−−− Faza ocenjevanja. Ponudnik tehnologije oceni lastne pravice intelektualne 

lastnine, načine demonstracije raziskovalnih metod in prototipa ter časovni okvir 

za izvedbo razvoja. Ocena potencialnega kupca pa praviloma zajema pregled trga, 

analizo dobaviteljev in potrebnih finančnih virov ter časovni okvir učinkovitega 

izkoriščanja tehnologije. Ponudnik na podlagi lastne analize lahko oceni in določi 

najbolj primerne kupce, kupec pa ponudnike tehnologij, kar poveča možnost 

uspešnega prenosa tehnologije. 

 

 

Slika 31:Zaporedne faze procesa tehnološkega transfera 

Vir: prirejeno po IER 2002, 5−6. 

−−−− Faza prvega stika med ponudnikom in odjemalcem tehnologije. Ta faza je 

namenjena medsebojni izmenjavi informacij o pričakovanih ciljih, znanju in 

sposobnostih, finančnih aspektih, pravicah intelektualne lastnine, ostalih 
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partnerjih v projektu, osebju ter vodenju projekta. Ko pride do poenotenja stališč 

vpletenih strank, nadaljujemo s četrto fazo. 

−−−− Faza definiranja formalne strategije. Predstavlja formalni strateški načrt bodočih 

aktivnosti. Ta faza je nemalokrat slabo ali pomanjkljivo izvedena. Primerno 

celovita strategija mora omogočati jasno predstavo udeležencem prenosa o 

sedanjem stanju, želenem ciljnem stanju in poteh, kako ga doseči. Praviloma ta 

faza obsega dva dela: prvega, kjer so podrobno definirane naloge in nosilci nalog 

ter roki. Drugi del pa vsebuje formaliziranje dogovora, kjer se pripravi pravno 

obvezujoči dogovor za obe strani.  

−−−− Faza razvoja. V tej fazi je treba opraviti podrobno analizo trga, izdelati in 

optimirati prototipne rešitve, preverjati preizkusne proizvode na potencialnih 

uporabnikih, identificirati alternativne možnosti za uporabo izdelka ter na podlagi 

pilotne proizvodnje preveriti ciljni trg.  

−−−− Faza polne komercializacije nove tehnologije. V tej fazi moramo preverjati, ali se 

v strategiji predvideno stanje ujema z dejanskim. Preverjati je treba vse ključne 

predpostavke iz strategije in ob večjih odstopanjih ter spremenjenih zahtevah 

okolja ustrezno prilagoditi prvotno strategijo.  

Na podlagi njegovih nalog je jasno, da management tehnologij v okviru svojega delovanja ne 

zadošča le tehnično-tehnološkim zahtevam, marveč tudi marketinško-ekonomskim32. Da bi 

lahko deloval primerno celovito, z upoštevanjem vse kompleksnosti marketinške in tehnično-

tehnološke obravnave, ga je treba vključiti v odločanje na vseh hierarhičnih nivojih in 

poslovnih funkcijah v podjetju (Čas 2012, 20). Podjetje mora imeti izdelano jasno strategijo 

managementa tehnologij, ki mora biti usklajena z inovacijsko in korporacijsko strategijo 

(Lawson in Samson 2001, 395). Kot ugotavlja Roberts (2001, 25) v globalni študiji 400 

podjetij, je prav usklajenost med temi strategijami pomemben dejavnik inovacijsko-

raziskovalnih rezultatov. Takšna podjetja so sposobna generirati celovite informacije, na 

podlagi teh predvideti smernice tehnološkega razvoja ter potrebe po proizvodih in posledično 

poskrbeti za ustrezno odločanje (Lawson in Samson 2001, 395).  

Ustvarjalnost in management idej 

Ustvarjalnost pomeni produciranje novih idej (Mulej idr. 2008, 145). Današnje ideje so 

podlaga za jutrišnje inovacije. Dokler imamo v podjetju inventivne ideje, lahko z vztrajnostjo 

in sistematičnim delom razvijamo nove proizvode, procese in druge možne tipe inovacij. 

Spomnimo se Steva Jobsa, ki je zaznal poslovno priložnost, ko se je izkazalo, da so tedanji 

                                                 
32 Nezanemarljive so tudi druge zahteve, na primer pravne in okoljske, a so te zunaj vidika obravnave, 
izbranega v disertaciji. 
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računalniki za osebno rabo enostavno preveč kompleksni. Idejo kompaktnega in za uporabo 

enostavnega računalnika je s sodelavci kasneje tudi realiziral – nastal je kultni računalnik 

Apple. 

Zaradi nepogrešljive vloge ustvarjalnosti v invencijsko-inovacijskih procesih mora podjetje, 

da bi bilo inovativno in gospodarsko uspešno, spodbujati ustvarjalnost na vseh hierarhičnih 

ravneh in funkcijah poslovanja (Breznik 2013, 163). Celotno podjetje se mora organizirati za 

spodbujanje ustvarjalnosti. Nenehno mora iskati priložnosti za ustvarjanje v svojem 

poslovnem okolju in znotraj podjetja. Enostavno ne sme biti zadovoljno s svojim delovanjem. 

V želji po zadovoljevanju potreb notranjih in zunanjih odjemalcev mora pod vprašaj postaviti 

vsak proizvod, proces in postopek ter iskati poti, kako ga izboljšati (Fatur 2005, 32).  

Treba se je tudi zavedati, da vsi ljudje nimamo prirojenih enakih zmožnosti za ustvarjalno 

mišljenje. Prav tako ni v naravi vseh, da bi odkrivali probleme, izražali dvome, postavljali 

vprašanja in druga izhodišča, ki so lahko vir za nove ideje in kasneje morda inovacije. Zato 

mora podjetje spodbujati dejavnike, ki bodo omogočili prebuditev in krepitev ustvarjalnih 

potencialov zaposlenih (Fatur 2005, 32). 

Amabile (1998, 78) predpostavlja, da na ustvarjalnost v podjetju vplivajo trije temeljni 

dejavniki: 

−−−− strokovnost (tehnično, proceduralno in intelektualno znanje), 

−−−− sposobnost ustvarjalnega razmišljanja (kako fleksibilno in domiselno pristopamo 

k reševanju problemov), 

−−−− motivacija33 (prvenstveno notranja motivacija). 

Strokovnost in izkušnje lahko na ustvarjalnost vplivajo tako pozitivno kot negativno (slika 

32). Pri majhni izkušenosti na določenem strokovnem področju je ustvarjalnost šibka, saj nam 

manjkajo znanja in izkušnje, ki bi jo lahko podpirale. Pokazalo se je, da je ustvarjalnost 

praviloma največja pri srednji izkušenosti. Pri zelo visoki izkušenosti pa pride do ponovnega 

upada ustvarjalnosti, saj se vrtimo v zaprtem krogu izkušenj in ne moremo ven iz njih. 

Povezave med strokovnimi izkušnjami in ustvarjalnostjo nas vodijo do pomembnega 

spoznanja: strokovne izkušnje niso nujni predpogoj ustvarjalnosti. Čeprav v praksi pogosto 

mislimo drugače, ustvarjalno delo že dolgo ni več domena specialistov v raziskovalno-

razvojnih oddelkih, ampak je treba k ustvarjalnosti spodbujati celotno podjetje (Erjavec 2012, 

23). Zdi se tudi, da so sposobnosti ustvarjalnega razmišljanja prirojene, a le deloma (Mulej 

                                                 
33 Motivacijo lahko razumemo kot »silo, ki povzroča vedenje, s katerim potešimo neko potrebo« (Sang 
2001, 9). Zaznamo jo lahko v primeru prodajnega vodje, ki spodbuja svoje podrejene, trenerja, ki 
navija za svoje moštvo, ali tekača, ki opravlja trening tudi v najbolj hladnih zimskih dneh (Grkinič 
2008, 7). 
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idr. 2008, 146). Lahko jih spodbujamo z ustreznimi tehnikami. Pomembna je ustrezna kritična 

masa idej, saj praviloma le manjši del izmed njih doživi realizacijo.34 

 

Slika 32: Povezava med izkušnjami in ustvarjalnostjo 

Vir: Likar 2002. 

V praksi poslovanja podjetij se tako pojavlja več tehnik za ustvarjalno razmišljanje in 

kreiranje novih idej (Likar, Križaj in Fatur 2006, 40−63): 

−−−− Možganska nevihta. Tehniko »možganske nevihte« (angl. brainstorming) je 

zasnoval oglaševalec Alex Osborn. Osredotočena je na kreiranje čim večjega 

števila idej, tako dobrih kot slabih. V procesu možganske nevihte vodja skupine 

udeležence spodbuja k čim večjemu številu idej za razrešitev določenega 

problema, pri čemer ni dovoljeno analiziranje in kritiziranje idej, dokler se proces 

ne zaključi. To zagotavlja ustvarjalno vzdušje, v katerem so vse ideje dobrodošle, 

udeleženci pa si upajo biti kreativni in razmišljati izven ustaljenih meja. Tako se 

spodbuja tudi pojavljanje zanimivih, nenavadnih idej. 

−−−− Gordonova tehnika. Ta tehnika je povezana s tehniko možganske nevihte, zato jo 

ljudje pogosto smatrajo kot variacijo te metode. Specifičnost Gordonove tehnike 

je v tem, da vodja skupine točno pozna problem, ki ga skupina poskuša razrešiti, 

ne pa tudi ostali člani. Skupinska razprava in predstavitev problema se prične šele, 

ko se proces približuje zadovoljivi rešitvi. Če bi na primer preučevali problem 

                                                 
34 Znano je, da komaj 1 % patentov postane inovacija (Mulej idr. 2008, 246). 
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nove strešne kritine, bi ga vodja lahko predstavil kot diskusijo o »zaprtju 

prostorov« ali »načinih, kako ograditi stvari«. 

−−−− Zapisovanje idej (angl. brainwriting). Je izvedenka običajne možganske nevihte 

in se uporablja za različna področja človekovega delovanja. Osnovni postopek je, 

da si posamezni udeleženec zapiše ideje, katerih se domisli, nato pa jih poda 

naslednjemu udeležencu. Ta jih v nadaljevanju lahko uporabi kot sprožilec za 

svoje ideje. Tehnika odpravlja slabost možganske nevihte, kjer pridejo do izraza 

dominantni in govorjenja vešči zaposleni, manj pa tisti, ki ideje lažje izražajo v 

pisni obliki. Tehnika ni primerna za manj izobražene in pisanja nevešče ljudi. 

Lahko jo uporabljamo na več načinov, ki so si v osnovi podobni: bazen 

zapisovanja idej, zapisovanje idej 6-3-5, tehnika idejnih kartic, igra zapisovanja 

idej in zapisovanje idej z omejitvijo. 

−−−− Usmerjene (prisilne) povezave. Gre za tehniko, ki temelji na naključnem izboru 

besed, s katerimi iščemo povezave z znanim problemom. Besede običajno 

poiščemo z opazovanjem ali pa v slovarjih, leksikonih, strokovni in znanstveni 

literaturi. Pri metodi so nam lahko v pomoč tudi reki in pregovori, s katerimi 

določeni problem prisilno povežemo. Takšen pristop ustvarjanja novih povezav 

med pojmi nam pomaga pri odpravljanju starih navad in ustaljenih načinov 

razmišljanja. Namesto tega skušamo oblikovati nov, veliko bolj ustvarjalen način 

razmišljanja, ki privede do nenavadnih in bolj učinkovitih rešitev za probleme in 

izzive. Tehniko lahko uporabimo individualno ali v skupini, pri čemer število 

članov v skupini ni odločilno.  

−−−− Sinektika. Ta tehnika ustvarjanja novih idej je zelo razširjena. V svojih izhodiščih 

predpostavlja, da ustvarjanje ne pomeni samo razumskega in povsem logičnega 

procesa, marveč tudi emocionalnega, iracionalnega in intuitivnega. Zato se v tej 

tehniki skupina oddalji od problema in uporablja mehanizme, za katere bi na prvi 

pogled mislili, da ne pripomorejo k rešitvi problema, na primer intuicija, 

emocionalno vživljanje, prosto asociiranje, metafore in osebna identifikacija s 

predmeti in pojavi. Temeljna ideja sinektike so analogije, ki jih skupina poišče in 

transformira, dokler ne privedejo do rešitve. Postopek običajno poteka v skupini 

6−8 ljudi z različnim strokovnim ozadjem. Zelo pomembno vlogo ima vodja, ki 

potrebuje veliko znanja in izkušenj, da udeležence lahko uspešno vodi skozi 

enajst faz sinektike. Primer uporabe te tehnike predstavlja odkritje strukture atoma 

− Rutherford si je slednjo omislil na podlagi analogije s sončnim sistemom.  

−−−− Miselni vzorci. To tehniko je zasnoval angleški psiholog Toni Buzan. Po vsem 

svetu se je močno uveljavila kot nepogrešljivo orodje v psihologiji in na mnogih 

drugih področjih, med drugim tudi na področju invencijsko-inovacijskega 

managementa. Ne sodi sicer neposredno med tehnike za ustvarjanje novih idej, 

ampak predstavlja orodje za jasno vizualno predstavo, ureditev in izpopolnjevanje 

idej. Tako lahko jasneje doumemo bistvo problema, identificiramo povezave med 
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idejami in produktivneje ustvarjamo nove. Tehnika predstavlja tudi učinkovito 

nadomestilo za zapiske in transparentno predstavitev razmeroma velike količine 

informacij. Zato predstavlja dobro podporo ustvarjalnemu delu.  

−−−− USOMID. Gre za kratico, ki pomeni ustvarjalno sodelovanje mnogih za 

inovativnost dela. Razvil jo je prof. ddr. Mulej s sodelavci iz svoje dialektične 

teorije sistemov35 kot metodologije za doseganje celovitosti pri ustvarjanju. V 

USOMID povezujejo z drugimi tehnikami možgansko nevihto in zapisovanje 

zamisli kot dva koraka v procesu obvladovanja. Sama operacionalizacija pa 

spodbudi zaposlene za ustvarjalno sodelovanje z osredotočenjem na procese dela, 

ki so ustvarjalni in manj rutinski. Izkušnje so pokazale, da skoraj pri vsakem delu 

lahko najdemo obojne značilnosti. Ustvarjalne se ne pojavljajo vedno, zato si jih 

velja zapisati in se v nadaljevanju nanje močneje osredotočati.  

−−−− Šest klobukov razmišljanja. Metodo je razvil strokovnjak za kreativno 

razmišljanje dr. Edward De Bono. Sestavlja jo šest klobukov, od katerih ima vsak 

svojo vlogo. Rešitve za dani problem iščemo tako, da se člani skupine hkrati 

postavijo v vlogo posameznega klobuka oz. vidika problema, dokler ne 

obravnavajo vseh različnih vidikov. Beli klobuk tako predstavlja vidik pridobitve 

konkretnih dejstev in informacij. Črni  obsega vidik kritičnosti in previdnosti do 

informacij. Rdeči klobuk zajema vidik čustev, mnenj in intuicije. Rumeni klobuk 

nam pomaga zajeti vse prednosti in koristi neke odločitve. Zeleni klobuk zajema 

vidik nezanesljivosti,  alternativ in iskanja novih idej. Modri klobuk je namenjen 

organiziranju in nadzoru celotnega poteka, nosijo pa ga predsedujoči na sestankih. 

Prednost metode je v tem, da namesto nasprotovalnega uveljavlja sodelovalno 

(»paralelno«) razmišljanje. Uporabna pa je tudi pri individualnem delu. 

Z vidika motiviranosti kot dejavnika ustvarjalnosti ločimo dve obliki (Amabile 1998, 79): 

−−−− zunanjo (ekstrinzično) motiviranost – gre za zunanje dejavnike, na primer grožnje 

odpustitve ali denarne nagrade, 

−−−− notranjo (intrinzično) motiviranost – ta izhaja iz posameznika, njegovega 

zadovoljstva in užitka pri delu. 

Prav notranja motiviranost predstavlja glavni dejavnik ustvarjalnosti (Fatur 2005, 33). 

Zunanja motiviranost na primer na podlagi vrednotenja in nagrajevanja invencijskih 

predlogov na ustvarjalnost lahko vpliva celo negativno. Vzroke za negativne vplive lahko 

iščemo v sami naravi zunanjih dejavnikov, saj preusmerjajo pozornost od ustvarjalnega 

eksperimentiranja k birokratskemu upoštevanju pravil in tehničnih podrobnosti (Fatur 2005, 

                                                 
35 Dialektična teorija sistemov se ukvarja z lastnostmi ljudi in metodami, ki bi pomagale zaposlenim 
priti bližje do celovitosti pri delu, zlasti inovacijskem (Mulej idr. 2008, 8). 
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33). Ocenjevanje in vrednotenje zaposlene odvrača od invencijsko-inovacijskih procesov. 

Zaradi možnih negativnih odzivov ocenjevalcev v primeru neuspeha inovacijskega projekta 

preprosto niso pripravljeni sodelovati. Inovacijski projekti so sicer povezani s tveganjem, saj 

uspeh ni pravilo. Posledično je nujno v določeni meri premišljeno podpirati tveganje. 

Zaposleni so lahko ustvarjalni, če podjetje podpira sprejemanje tveganja, preskušanje 

različnih idej in vključevanje novih vidikov, ki vodijo do svežih, inventivnih rešitev. Ljudje 

so motivirani za ustvarjalno delo, če imajo prave in pravilno definirane naloge. Te ne smejo 

biti ozko zastavljene, nasprotno – dopuščati morajo manevrski prostor za nove, sveže pristope 

k njihovemu izvajanju. Pomemben vzvod za povečevanje notranje motiviranosti zaposlenih je 

tudi samostojnost pri delu (Drevenšek 2000, 48). Fatur (2005, 32) poudarja, da gre razlog za 

pomanjkanje ustvarjalnosti iskati predvsem v neustreznih pričakovanjih podjetij, ne pa v 

nesposobnosti zaposlenih za ustvarjalno delo. Zanemariti ne gre tudi ustvarjalne klime v 

podjetju. V takšni klimi vladata svoboda in podpiranje drugačnosti, zaposleni pa vzpodbujajo 

drug drugega k ustvarjalnim, izvirnim in drznim invencijskim predlogom. 

Četudi smo ustvarjalni in imamo ideje, pa si brez ustrezno objektivne obravnave in 

vrednotenja od njih v podjetju ne moremo obetati velikih koristi. Zgledi inovacijsko vodilnih 

podjetij kažejo, da je potreben formaliziran pristop k vključevanju vseh zaposlenih v 

ustvarjalne procese. Bistvena prednost,  ki jo prinaša vključevanje vseh zaposlenih, izhaja iz 

odprave enoumja po načelu eni mislijo, drugi delajo in namesto tega demokratizacije 

upravljanja po načelu vsi mislimo, vsi delamo (Mulej idr. 2008, 123−124). Pogosto se v zvezi 

s temi pristopi uporablja poimenovanje sistem za managemet idej (angl. idea management). V 

okviru takšnega sistema najširši krog zaposlenih prispeva potencialno koristne predloge za 

izboljšave (Milner, Kinnell in Usherwood 1995, 4). Z vidika organiziranosti managementa 

idej pa ločimo tri možne sisteme (Fatur 2005, 36−37): 

−−−− Klasični sistem. V tem sistemu se proces managementa idej izvaja centralizirano. 

Inventor mora svojo idejo v pisni obliki podati centralni službi ali osebi, zadolženi 

za obravnavo invencijskih procesov na ravni celotnega podjetja. Linijske vodje v 

tem procesu komajda sodelujejo ali pa sploh ne. Ker se invencijski predlogi 

običajno nanašajo na področje, za katerega je pristojen avtorjev nadrejeni, ga 

služba za obravnavo invencijskih predlogov lahko zaprosi za tehnične podrobnosti 

in mnenje o predlogu. Možna pa je tudi izpeljanka tega sistema, kjer avtor in 

nadrejeni skupaj optimirata predlog, šele potem pa ga nadrejeni preda v 

obravnavo centralni službi.  

−−−− Sistem nadrejenega. Odgovornost za izvajanje managementa idej je poverjena 

linijskim vodjem. Cilji managementa idej se najprej definirajo na ravni celotnega 

podjetja, nato pa razgradijo do ravni posameznega oddelka. Posledično je za 

doseganje ciljev oddelka odgovoren njegov vodja. Postopek podajanja predlogov 

predvideva, da jih avtorji najprej v ustni ali pisni obliki posredujejo nadrejenemu. 

Ta v nadaljevanju postopka odloči o smiselnosti predloga, ga po potrebi s 
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sodelavci dopolni in poskrbi za izvedbo ter nagrajevanje. Zaposleni v tej obliki 

managementa idej pogosto delujejo timsko, kar zagotavlja različne poglede na 

sam problem ali invencijo in obenem prinaša sveže, nenavadne rešitve. 

−−−− Kombinirani sistem. V tem sistemu del invencijskih predlogov obravnava linijski 

vodja, del pa centralna služba. O tem praviloma odločata kompleksnost in 

predvidene posledice idej. Enostavnejše ideje in tiste, ki zajemajo relativno ozek 

delokrog, navadno obravnava linijski vodja, medtem ko kompleksne in 

organizacijsko obsežnejše preda v nadaljnjo obravnavo centralni službi.  

Sistemi managementa idej imajo relativno dolgo tradicijo. V zahodnem svetu sega njihov 

nastanek v drugo polovico 19. stoletja, še mnogo dlje nazaj pa na Japonskem (Fatur 2005, 

24). Za zgled si velja predočiti japonska podjetja, kot sta Toyota in Matsuhita. Njihovi 

zaposleni vsako leto prispevajo milijone invencijskih predlogov, ki pomembno vplivajo na 

njune inovacijske in posledično gospodarske rezultate (Erjavec 2012, 23). Tudi primer 

nemškega podjetja Siemens je zelo zgovoren − z inovacijskimi predlogi na letni ravni 

prihranijo preko 100 milijonov €, oziroma skoraj 2000 € na zaposlenega (Fatur 2005, 16). Žal 

pa nemškega nivoja še zdaleč ne dosegamo v Sloveniji. Raziskava Likarja idr. (2011, 5) je 

pokazala, da v predelovalnem sektorju dosegamo kar štirikrat manj podanih invencijskih 

predlogov od nemških podjetij36. To pa še zdaleč ne pomeni, da vzpostavitev sistemov 

managementa idej in pojav vrhunske kreativnosti v Sloveniji nista mogoča. Odlične prakse 

podjetij, kot je novomeški Revoz, kažejo, da je možno doseči preko dvajset tisoč invencijskih 

predlogov letno (Fatur 2005, 16). Vendar le na podlagi trdega, sistematičnega dela in 

primerno celovitega upoštevanja dejavnikov spodbujanja ustvarjalnosti.  

2.3.2 Povezava med inovacijskimi in gospodarskimi rezultati 

Namen vseh dejavnosti v podjetju, torej tudi inovacijskih, je doseganje uspešnosti. Odgovor 

na vprašanje, ali je določeno podjetje uspešno ali ne, še zdaleč ni enostaven (Turk, Kavčič in 

Kokotec Novak 2003, 727−729). Podjetje namreč lahko obravnavamo iz več vidikov, na 

primer kot gospodarsko enoto, družbeno koristno, finančno ali drugo enoto (Kokoravec 

2011,8). Določena podjetja so osredotočena na doseganje družbenih, druga gospodarskih ali 

pa finančnih ciljev. Uspešnost podjetja moramo posledično preverjati v skladu z njegovimi 

cilji. 

Pri presojanju gospodarske uspešnosti nas zanima, kako uspešno je bilo podjetje pri izrabi 

razpoložljivih prvin poslovnega procesa in v kolikšni meri je dosegalo posamezne 

                                                 
36 Ugotavljajo število 0,22 podanih invencijskih predlogov na zaposlenega v letu. Pri tem pa 
upoštevajo le podjetja s 50 ali več zaposlenimi (Likar idr. 2011, 5).  



84 

gospodarske kategorije (Arh 2010, 78). Ne zanimajo nas le rezultati poslovanja (na primer 

dobiček), ker sami po sebi niso zadostno merilo uspešnosti. Upoštevati moramo tudi vložke, 

ki so bili potrebni za doseganje rezultatov (Turk, Kavčič in Kokotec Novak 2003, 731−732). 

Zaradi tega dobiček presojamo tudi z vidika potrebnih sredstev in kapitala. Natančneje s 

kazalnikoma37 dobičkonosnosti sredstev in kapitala, ki govorita o razmerju med dobičkom ter 

obema prvinama. Kazalnik dobičkonosnosti kapitala je pomemben predvsem za delničarje, saj 

predstavlja informacijo, kolikšen dobiček jim pripada v odnosu na njihov vložek (Pustotnik 

2009, 5). Spremljanje tega kazalnika je izredno pomembno, ker predvsem lastniki prispevajo 

finančna sredstva za opravljanje poslovnih procesov. Ob visoki dobičkonosnosti kapitala 

bomo zagotovili njihovo motiviranost za nadaljnja vlaganja in zagotavljanje prvin, potrebnih 

za nadaljnje delovanje podjetja. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev pa nam je v pomoč pri 

ugotavljanju, kako gospodarno podjetje uporablja sredstva. Visoke vrednosti kažejo na možno 

negospodarnost in potencialne potrebe po reorganizaciji v podjetju. 

Smernice za primerno celovito presojanje gospodarske uspešnosti slovenskih podjetij 

predstavljajo Slovenski računovodski standardi (SRS, Uradni list RS, št. 118/05, 9/06, 10/06, 

20/06, 70/06, 75/06, 112/06, 114/06, 3/07, 22/07, 22/07, 12/08, 119/08, 126/08, 1/10, 33/10, 

85/10, 58/10, 90/10, 80/11, 2/12, 64/12, 20/14). Ti opredeljujejo številne kazalnike, ki 

izhajajo iz računovodskih podatkov in so dovolj splošni, da jih je smiselno uporabiti v vseh 

podjetjih. Izredno pomembno pa je tudi, da so metodološko usklajeni z Mednarodnimi 

računovodskimi standardi (MRS) in usmeritvami Evropske unije (Mayr 2005, 18). Posledično 

so možne tudi primerjave s tujimi podjetji. Slovenski računovodski standardi delijo kazalnike 

v osem skupin, glede na naravo pojavov, ki jih pojasnjujejo (Kavčič 2001, 25–32): 

−−−− Kazalniki stanja financiranja (vlaganja). S temi kazalniki analiziramo obveznosti 

do virov in način financiranja premoženja podjetja. Podjetje se lahko financira s 

tujimi ali lastnimi viri. Izbran način financiranja vpliva na finančno tveganje in 

dobičkonosnost podjetja. Če podjetje uporablja ugodne vire financiranja, je 

dobičkonosnost večja kot pri dražjih virih. Relativno drag vir financiranja je zlasti 

financiranje s kapitalom, ki obenem zagotavlja večjo varnost naložb upnikov.  

−−−− Kazalniki stanja investiranja (naložbenja). Omogočajo prikaz strukture sredstev 

podjetja in na podlagi tega presojo o njeni primernosti. Še posebno z vidika 

notranjih uporabnikov v podjetju, na primer, ko se odločajo o morebitnih 

naložbah. So močno odvisni od značilnosti podjetja, zlasti kapitalske in delovne 

intenzivnosti.  

                                                 
37 Pogosto se uporablja tudi termin kazalec, ki pa ni enak kazalniku. Kazalci namreč predstavljajo 
absolutne vrednosti, kazalniki pa relativna števila (Cvetek 2008, 6). 
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−−−− Kazalniki finančne tokovnosti. Prikazujejo razliko med prihodki in odhodki pri 

poslovanju, investiranju in financiranju. Z njimi izboljšujemo izrazno moč 

informacij o finančnih tokovih. 

−−−− Kazalniki obračanja sredstev. Kažejo, kolikšne prihodke ustvari podjetje z 

vloženimi sredstvi, oziroma kako pogosto se zgodi sprememba sredstev v denar. 

Večja vrednost posameznega kazalnika ali kazalca priča o hitrejšemu obračanju 

sredstev. Pri interpretaciji moramo upoštevati, da se sredstva glede na svojo vrsto 

obračajo različno hitro, obenem pa jo je možno primerjati med sorodnimi 

panogami. 

−−−− Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja. Prikazujejo način, kako podjetje 

financira svoje premoženje in ali je struktura financiranja prilagojena strukturi 

sredstev. Njihova velikost močno vpliva na plačilno sposobnost podjetja, tako s 

kratkoročnega kot dolgoročnega vidika. Podjetja imajo pri tem na voljo različne 

politike. Financiranje sredstev lahko poteka tako, da se dolgoročna sredstva 

izenačijo z dolgoročnimi viri. Možna je tudi bolj konzervativna politika, ki del 

kratkoročnih sredstev financira z dolgoročnimi viri. Pri najbolj agresivni politiki 

pa je del dolgoročnih sredstev financiran s kratkoročnimi viri. V tem primeru so 

stroški financiranja manjši in pridobivanje virov hitrejše, večje pa je tveganje za 

nastanek plačilne nesposobnosti.  

−−−− Kazalniki dobičkonosnosti. Izhajajo iz predpostavke, da dobiček sam po sebi ne 

more predstavljati uspeha, ampak je pri presojanju uspešnosti treba upoštevati tudi 

vložke (sredstva, kapital), ki so bili potrebni za doseganje dobička. Značilno za to 

skupino kazalnikov je, da imajo v števcu dobiček in v imenovalcu vložek, 

potreben za doseganje tega dobička. Najbolj pomembni so za lastnike podjetja, ki 

jih zanima, ali so njihova vlaganja ustrezno dobičkonosna in s tega vidika tudi 

smiselna.  

−−−− Kazalniki gospodarnosti. Izkazujejo razmerje med doseženimi prihodki in 

odhodki, kar je pomembno merilo uspešnosti poslovanja. Večjo vrednost teh 

kazalnikov lahko povezujemo z večjo uspešnostjo poslovanja. 

−−−− Kazalniki dohodkovnosti. Ti kazalniki pojasnjujejo, kakšna je porazdelitev 

dohodka med zaposlene, lastnike podjetja in državo. Kažejo tudi uspešnost 

podjetja po mesečnih čistih osebnih prejemkih zaposlenih. 

Skupno SRS definirajo preko 60 računovodskih kazalnikov oziroma kazalcev (Arh 2010, 82). 

Pestrost nabora nudi podjetjem dovolj široke možnosti za izbor najbolj relevantnih. Če kot 

namen merjenja izberemo presojo uspešnosti poslovanja, podrobna vsebinska analiza 

kazalnikov pokaže, da med kazalnike gospodarske uspešnosti lahko umestimo natanko tri 

skupine kazalnikov SRS: kazalnike gospodarnosti, kazalnike dobičkonosnosti in kazalnike 

dohodkovnosti (Pustotnik 2009, 6). Znotraj vsake izmed skupin imamo na voljo več 
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kazalnikov. Njihovo vsebino, način izračuna in prikazovanja podrobneje pojasnjuje 

preglednica (preglednica 1).  

Preglednica 1: Kazalniki uspešnosti poslovanja po SRS 

Skupina 
po SRS 

Naziv kazalnika Izračun 
Način 

prikaza 

D
ob

ič
ko

no
sn

os
t Dobičkonosnost kapitala 

(ROE) 
Čisti dobiček/kapital v % 

Donos na vloženi kapital 
(ROIC) 

Dobiček iz poslovanja po davkih/vloženi kapital v % 

Dobičkonosnost sredstev 
(ROA) 

Čisti dobiček/sredstva v % 

Profitna marža Dobiček iz poslovanja/prihodki iz poslovanja v % 

D
oh

od
ko

vn
os

t 

Prihodki na zaposlenca Skupni prihodki/število zaposlenih v € 

Dodana vrednost/izguba na 
substanci na zaposlenca 

(Kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, 
materiala in storitev – drugi odhodki iz 
poslovanja)/število zaposlenih 

v € 

Čisti poslovni izid na 
zaposlenca 

Čisti dobiček ali čista izguba/število zaposlenih v € 

Povprečna mesečna plača na 
zaposlenca 

(Plače/število mesecev poslovanja)/število 
zaposlenih 

v € 

G
os

po
da

r-
no

st
 

Gospodarnost poslovanja Prihodki iz poslovanja/odhodki iz poslovanja v % 

Celotna gospodarnost Skupni prihodki/skupni odhodki v % 

Čista dobičkovnost skupnih 
prihodkov 

Čisti dobiček ali čista izguba/skupni prihodki v % 

Vir: Slovenski računovodski standardi (SRS). 

Poudariti moramo, da uporaba vseh navedenih kazalnikov nikakor ni obvezujoča. Pri izboru 

se je treba osredotočiti predvsem na to, kaj želimo meriti, s kolikšno stopnjo podrobnosti in 

upoštevati posebnosti poslovanja podjetja oziroma panoge (Benedik 2003, 32). Glede načina 

uporabe pa je kazalnike smiselno preučevati v primerjavi s sorodnimi podjetji, s povprečjem 

panoge ali glede na določeno časovno obdobje (Cvetek 2008, 7). Glavno sodilo uspešnosti pa 

predstavljajo odmiki od želenih ciljnih vrednosti kazalnikov (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak 

2003, 733). 

V primeru neželenih negativnih odstopanj uspešnosti poslovanja podjetje lahko prepozna 

potrebo po uvedbi sprememb v svojem poslovanju. Ukrepati pa je mogoče le, če poznamo 

dejavnike, ki pozitivno vplivajo na gospodarsko uspešnost. Eden od njih je nedvomno tudi 

inovativnost podjetja (Blagotinšek 2012, 57). Sloviti ekonomist Joseph. A. Schumpeter je že v 

prvi polovici prejšnjega stoletja prepoznal, da so inovacije nepogrešljivi del dinamičnega 

poslovnega okolja (Breznik 2013, 1). Gospodarski razvoj po njegovem krojijo podjetja z 

uvajanjem inovacij. Inovacijsko vodilnim podjetjem namreč sledijo posnemovalci v precej 

večjem številu. Ker ti pri svojem posnemanju potrebujejo produkcijske faktorje (delo in 

zemljo), se povečata povpraševanje po slednjih in posledično njihova cena. Zato lahko 
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pričakujemo, da se dvignejo tudi dohodki lastnikom produkcijskih faktorjev. Višji dohodki 

privedejo do večjega povpraševanja po vrsti drugih dobrin in posledično množičnega dviga 

dohodkov. Splošno ravnotežje na celotnem trgu se poruši in pomika proti novemu. Ko se 

ravnotežje dokončno izoblikuje, pa je zaradi posledic inovacij na višji ravni od predhodnega.  

Schumpetrova razlaga jasno kaže na pozitivne učinke inovacij za razvoj celotne družbe. Več 

raziskovalcev se je spraševalo tudi, kje so razlogi za pozitivne gospodarske učinke na ravni 

podjetja. Geroski (1994, 130) jih pojasnjuje na osnovi dveh medsebojno dopolnjujočih 

vidikov. Prvi zagovarja mnenje, da novi proizvodi in procesi krepijo tržni položaj podjetja v 

razmerju do konkurence. Ker jih potrošniki bolje sprejemajo od manj inovativnih alternativ 

konkurence, si inovativno podjetje lahko obeta tudi večji dobiček in gospodarsko rast. Hkrati 

pa je treba upoštevati, da ugodnejših gospodarskih rezultatov ni možno ohranjati neomejeno 

dolgo. Trajajo le, dokler konkurenti na trg ne uvedejo primerljivo ali celo bolj konkurenčnih 

proizvodov. Drugi vidik se osredotoča na predpostavko, da inovacijski procesi temeljito 

spreminjajo zmožnosti podjetij, zato so ta bolj prilagodljiva na tržne in druge spremembe v 

okolju (na primer zakonodajne) kot neinovativna podjetja. Podobno tudi Nas in Leppalahti 

(1997, 13) ugotavljata, da so inovativna podjetja bolj odporna na različna nihanja na trgih in 

posledično dosegajo boljše gospodarske rezultate od neinovativnih. Hkrati pa si ustvarjajo 

konkurenčno prednost v globaliziranem svetu, polnem podobnih ljudi s podobnimi idejami in 

podjetij s podobnimi izdelki (Likar 2010, 48). 

Povezave med inovacijskimi rezultati in gospodarsko uspešnostjo, ki smo jih predpostavili, 

lahko potrdimo z več empiričnimi raziskavami. Filippetti (2011, 18) tako ugotavlja, da so 

podjetja, katera odlikuje več tipov inovacij, gospodarsko uspešnejša od manj inovativnih. 

Med njimi pa so tako predelovalna kot storitvena. Avtor hkrati opozarja, da so med temi 

podjetji zlasti velike enote (Filippetti 2011, 19). Kar se tiče malih podjetij pa Hughes (2001, 

68) na podlagi pregleda literature opozarja, da povezave niso tako jasne. Ugotavlja, da 

raziskovalci pogosto odkrivajo, da inovacijski rezultati pozitivno vplivajo na rast prihodkov 

ali število zaposlenih, medtem ko vplivi na dobičkonosnost niso tako jasni. Razlog vidi v 

pomanjkanju računovodskih podatkov v majhnih podjetij. Rezultati švedske študije, ki sta jo 

1999 izvedla Lööf in Heshmati, ravno tako ne kažejo zanesljivih povezav med stopnjo 

inovativnosti podjetij in doseženimi poslovnimi rezultati. Avtorja sicer ugotavljata povezavo 

med stopnjo inovativnosti podjetja in doseženimi poslovnimi rezultati, a obenem opozarjata, 

da utegne biti ta rezultat precenjen, saj negativne vrednosti profitov v statistični analizi niso 

bile zajete (Lööf in Heshmati 2006, 23). Linder (2006, 4−6) v okviru raziskave v 46 ameriških 

podjetjih iz različnih panog razvije teoretični sistem profitabilnosti podjetja, a na osnovi 

podatkov ugotovi, da ni podjetij z intenzivnimi vlaganji v razvoj proizvodov, ki bi obenem 

dosegala visoke rasti profitov in prihodkov. Likar, Kopač in Fatur (2013, 1532) opozarjajo, da 

so povezave med inovacijskimi rezultati in gospodarsko uspešnostjo pogosto sicer empirično 

potrjene, a šibke. Hkrati pa Likar idr. (2011, 40−41) na podlagi empirične raziskave v 

Sloveniji ugotovijo, da so povezave bolj jasne, če analiziramo le medsebojno sorodne panoge. 
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Podjetja razdelijo v panožne skupine in v večini izmed njih se jasno izkaže, da so inovacijsko 

vodilni boljši od sledilcev in neinovativnih podjetij tako z vidika kazalnikov dobičkonosnosti 

kot dohodkovnosti (Likar idr. 2011, 65−67).  

Pri interpretaciji povezav med inovativnostjo in gospodarsko uspešnostjo je treba imeti v 

mislih tudi, da gospodarski rezultati vlaganj v inoviranje pogosto nastopijo šele po določeni 

časovni zakasnitvi (Likar in Kopač 2005, 253). Pojav lahko deloma zaobidemo, če vključimo 

poleg finančno-računovodskih tudi nefinančna merila uspešnosti poslovanja. S slednjimi je 

moč meriti tudi posredne učinke inoviranja (na primer izboljšanje organizacijske klime, 

varnosti pri delu, zadovoljstva in podobno). Ti so pogosto vidni že v invencijski fazi in ne 

zahtevajo čakanja na množično komercializacijo inovacij. Ropret in Likar (2010, 1302) 

uvajata koncept skupnih, finančnih in nefinančnih, koristi od inovacij. Ta zajema koristi od: 

−−−− inovacij izdelkov,  

−−−− inovacij storitev, namenjenih zunanjim uporabnikom,  

−−−− inovacij postopkov/procesov,  

−−−− inovacij na področju organiziranosti,  

−−−− inovacij na področju trženja,  

−−−− inovacij poslovnega modela.  

Na vzorcu slovenskih predelovalnih in storitvenih podjetij omenjena avtorja v nadaljevanju 

empirično potrjujeta, da imajo najbolj inovativna podjetja večje skupne koristi od inoviranja, 

kar pa se (še) ne izrazi tudi v gospodarskih rezultatih (Ropret in Likar 2010, 1302−1312). 

Očitno je torej, da vključevanje nefinančnih sodil uspešnosti omogoča identifikacijo koristi od 

inoviranja, ki jih s finančnimi ni mogoče zajeti. V luči te ugotovitve se velja vprašati, zakaj 

tradicionalno podjetja še vedno verjamejo, da je bolj smiselno vključevati finančno izražene 

kazalnike (Janeš 2012, 45). Eden od možnih razlogov je, da so nefinančna merila praviloma 

osnovana na subjektivni presoji in ne na eksaktnih računovodskih podatkih. Če na primer 

zaposleni v anketnem vprašalniku ocenjujejo zadovoljstvo pri delu, ocena lahko niha glede na 

njihovo trenutno počutje, ki s samim delom niti ni nujno povezano. Pri računovodskih 

podatkih pa imamo običajno jasne standarde, ki definirajo način sestave finančnih kazalnikov 

uspešnosti. Prav tako jasni standardi na področju finančnih kazalnikov omogočajo izvedbo 

medsebojnih primerjav med podjetji. Pri nefinančnih kazalnikih pa je to v splošnem težje 

doseči – prvič, ker ni nujno, da podjetja uporabijo enake metode, in drugič, ker ti podatki 

praviloma niso del (javnega) poročanja.  

Ameriška komisija za finančno-računovodske standarde priporoča kot sodobni način merjenja 

gospodarske uspešnosti kombiniranje finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja (Janeš 

2012, 45). Kombiniranje obojega naj bi upoštevalo dobre strani obeh skupin kazalnikov in 

povečalo preglednost nad strategijo organizacije in njenim izvajanjem. Gre za relativno nov 

pristop, ki se še uveljavlja. Najbolj poznan med takšnimi modeli (Breznik 2013, 193) 

merjenja uspešnosti je model uravnoteženega sistema kazalnikov (angl. balanced scorecard – 
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BSC). Ta upošteva štiri ključne vidike gospodarske uspešnosti, ki se ocenjujejo z vidika 

strategije podjetja (Kaplan in Norton 2000, 36–135): 

−−−− Finančni vidik. Model ne zavrača tradicionalne potrebe po finančnih kazalnikih 

uspešnosti. Uporablja jih kot sodilo, ki podjetju pomaga oceniti, ali trenutno 

izvajana strategija v podjetju pripomore k finančno ugodnim gospodarskim 

rezultatom. Pri ocenjevanju teh podaja tri temeljne usmeritve: izrabo sredstev in 

usmerjanje naložb k sredstvom, ki trenutno niso izkoriščena, prihodke, ki izvirajo 

iz novih proizvodov, novih trgov in sprememb prodajnega programa ter 

zmanjševanje stroškov in dvig produktivnosti. 

−−−− Vidik kupcev. Zadovoljstvo kupcev ima pomembno vlogo pri vsakem poslovanju. 

V globaliziranem svetu nezadovoljni kupec kaj kmalu lahko poišče drugo 

podjetje, ki bo bolje zadovoljilo njegove potrebe. Pri ocenjevanju zadovoljstva 

managerji kupce razvrščajo po poslovnih učinkih, katere jim podjetje nudi. 

Definirajo segmente strank in tržne segmente, kjer bo podjetje aktivno, in 

kazalnike uspešnosti po posameznih segmentih. Običajni kazalniki, ki jih 

vključujemo, so tržni delež, zadovoljstvo kupcev, rast števila kupcev in donosnost 

kupcev. Nizke vrednosti po vidiku poslovanja s strankami nakazujejo, da se bodo 

razmere v prihodnje poslabšale, čeprav to iz finančnih kazalnikov morda še ni 

razvidno.  

−−−− Vidik notranjih poslovnih procesov. Ta vidik managerjem omogoča pregled nad 

poslovnimi procesi in skladnostjo proizvodov z zahtevami kupcev (misija). V 

presojo notranjih procesov je treba skrbno vključevati njihove razvijalce. Pregled 

nad procesi omogoča zagotavljanje ponudb, ki bodo obdržale obstoječe in 

pritegnile nove kupce, ter izpolnjevanje pričakovanj delničarjev glede 

dobičkonosnosti vloženega kapitala. 

−−−− Vidik učenja in rasti. Učenje in rast predstavljata temeljni kamen uspeha na 

znanju temelječe združbe. Model poudarja, da je učenje več kot usposabljanje, saj 

zajema tudi mentorje v podjetju in komunikacijo med zaposlenimi, kar omogoča 

hitro pomoč v primeru težav. Pri presojanju infrastrukture za učenje in rast morajo 

managerji upoštevati tri glavne vire učenja in rasti: ljudi, sisteme kot pripomočke 

in ureditve ter organizacijske postopke. 

Neely, Kennerley in Martinez (2008, 2−3) opozarjajo, da žal ni dovolj empiričnih raziskav, ki 

bi preučevale smiselnost vpeljave sistema BSC. Na podlagi primerjave podatkov dveh 

elektrotehniških podjetij, od katerih je eno vpeljalo sistem BSC in drugo ne, skušajo v 

nadaljevanju učinke vpeljave sistema BSC empirično preveriti. Ugotovitve kažejo, da je 

podjetje z BSC res doseglo nekoliko boljšo prodajo, kosmati ter neto dobiček, a ne 

signifikantno boljšega v primerjavi z drugim podjetjem. Na podlagi tega ugotavljajo, da 

kombiniranje finančnih in nefinančnih kazalnikov uspešnosti očitno ni privedlo do boljših 

poslovnih odločitev. Hkrati pa sta Malina in Selto (2001, 47−90) preučevala sistem BSC v 
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več divizijah velikega proizvodnega podjetja. Ugotovila sta, da je BSC smiseln sistem 

spremljanja uspešnosti poslovanja, a ugotovitve žal spremljajo velike omejitve v apliciranih 

metodah (Malina in Selto 2001, 47). Med redkimi, ki jasno ugotavljajo, da vpeljevanje BSC 

spodbuja pravilne odločitve v poslovanju, so Lawson Stratton in Hatch (2003, 79), a njihovo 

ugotovitev pod vprašaj postavlja podobna študija Ittnerja, Larckerja in Randalla (2003, 738) z 

nasprotnimi ugotovitvami. Tudi v splošnem, izven BSC, velja, da nefinančni kazalniki 

uspešnosti poslovanja še niso dovolj uveljavljeni in empirično preverjeni (Janeš 2012, 45). 

Zato je pri njihovi uporabi in interpretaciji treba ravnati s previdnostjo. 

2.3.3 Posebnosti NTP v obvladovanju invencijsko-inovacijskih procesov 

Pregled literature na podlagi teorije dinamičnih zmožnosti (poglavje 2.3.1) predstavlja nabor 

inovacijskih dejavnikov, zasnovan tako za predelovalna kot storitvena podjetja. Gre torej za 

splošne inovacijske dejavnike, ki bi praviloma lahko veljali tudi v NTP. Upoštevati pa 

moramo možnost, da so NTP z vidika obvladovanja invencijsko-inovacijskih procesov morda 

povsem specifična skupina in smo posledično lahko kakšnega izmed pomembnih dejavnikov 

izpustili. Zato bomo v nadaljevanju napravili tudi pregled inovacijskih dejavnikov, ki 

temeljijo izključno na raziskavah NTP, in skušali izpostaviti ključne med njimi.  

Posebnosti NTP z vidika inovacijskih dejavnikov 

Z namenom, da ugotovimo posebnosti panožne skupine NTP glede inovacijskih dejavnikov, 

smo jih primerjali z drugimi podjetji v predelovalnem sektorju − panožno skupino visoko in 

srednje-visoko tehnoloških predelovalnih podjetij (v nadaljevanju: VTP). Podatki temeljijo na 

pregledu literature, zlasti tuje, saj so v slovenskem prostoru raziskave invencijsko-

inovacijskih procesov NTP izjemno redke. 

Podatki, ki so jih zbrali Balcerowicz idr. (2009, 15−16) kažejo, da NTP v inovacijske in RR 

procese finančno vlagajo manj od VTP (preglednica 2). Množica NTP na Češkem, 

Madžarskem in Poljskem je imela 2,6-krat nižje stroške RR kot VTP podjetja. Višje vrednosti 

VTP so v skladu s tem, kar je značilno zlasti za razvita tržna gospodarstva (Balcerowicz idr. 

2009, 16). Prav tako je treba omeniti, da se je razhajanje med obema skupinama podjetij v 

državah pristopnicah EU kasneje še povečalo. Vendar pa je v letu 2003, vzorec podjetij iz 

VTP dosegal nizko raven RR vlaganj: glede na prodajne prihodke le 0,8 %, kar ne ustreza niti 

osnovni tehnološki klasifikaciji panog po OECD (ki je uvedla minimalno raven 5 % za VTP). 

Ker je bila intenzivnost RR vlaganj precej nižja kot v VTP podjetjih razvitih tržnih 

gospodarstev, lahko sumimo, da so njihovi izdelki v primerjavi z razvitimi zahodnimi 

državami pripadali zlasti nizko kakovostnemu segmentu.  
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Preglednica 2: Primerjava NTP in VTP podjetij po intenzivnosti RR, resursih in 
intenzivnosti inovacijskega sodelovanja 

Spremenljivka NTP VTP VTP/NTP 

I. Intenzivnost RR:    

- stroški RR v 2003 (glede na prod. prihodke, %) 0,3 0,8 2,6 

- povečanje RR (indeks 2003/1998) 1,3 1,4 1,1 

II. Viri:    

- delež RR ter IT osebja glede na vse zaposlene (%)  1,6 5,9 3,7 

- obstoj lastne inovacijske dejavnosti (% podjetij) 44,4 61,8 1,4 

III. Sodelovanje z univerzami in raziskovalnimi organizacijami  
(% podjetij): 

   

- domače enote 42,7 55,6 1,3 

- tuje enote 10,7 30,8 2,9 

- samostojni raziskovalci 12,9 39,8 3,1 

IV. Delež podjetij, ki so za inovacijske dejavnosti najela 
podizvajalce: 

   

- razvoj proizvodov 24,9 27,1 1,1 

- razvoj procesov 27,1 19,5 0,7 

Vir: Balcerowicz idr. 2009, 15−16. 

Glede razpoložljivih inputov, je treba opozoriti, da je bil delež visoko kvalificirane delovne 

sile (zaposleni v RR in IT glede na vsa delovna mesta) v VTP precej višji (3,7-krat) kot v 

NTP podjetjih. To kaže, da so VTP podjetja veliko bolje »opremljena« z RR usposobljenimi 

kadri kot druga, čeprav še vedno precej zaostajajo za najbolj razvitimi EU gospodarstvi.  

Ker se zdi pričakovano, da je v dohitevanju bolj razvitih za tranzicijske države pomembna 

pridobitev zunanjih znanj, je smiselno preveriti tudi ta vidik. Inovacijsko sodelovanje (t. i. 

koncept »odprtega inoviranja«) tudi sicer literatura in praksa vse bolj prepoznavata kot 

pomembni komplementarni pristop internim RR ter inovacijskim dejavnostim. Najprej smo 

preučili razlike v uporabi različnih vrst partnerjev pri RR sodelovanju, to je dobaviteljev 

strojev in surovin, podizvajalcev in raziskovalnih organizacij. Sodelovanje z raziskovalnimi 

organizacijami pomaga podjetju, da z novo pridobljenim razširijo svoje obstoječe znanje. 

56 % VTP podjetij je sodelovalo z domačimi raziskovalnimi ustanovami, kar, presenetljivo ni 

mnogo več kot pri NTP podjetjih (le 30 % več; podrobnosti zajema preglednica 2). Opaznejša 

razlika med panogama pa se kaže v primeru sodelovanja s tujimi raziskovalnimi ustanovami 

in z neodvisnimi raziskovalci, kar izvaja trikrat večji delež VTP kot NTP podjetij. Prav tako 

kaže, da so NTP podjetja pomembni kupci tehnologij iz drugih sektorjev. Po Robertsonu in 

Patelu (2007, 713), nakupi tehnologij v prehrambeni industriji tranzicijskih držav dosegajo 

trikrat večjo vrednost od te panoge v večini razvitih tržnih gospodarstev. To kaže na 

precejšnjo difuzijo inovacij iz drugih panog v živilsko industrijo tranzicijskih držav. Tako kot 

v primeru »starih« držav članic EU, se tudi pri novo pridruženih članicah sodelovanje v RR z 

dobavitelji strojev in opreme, kot tudi surovin, izvaja pogosteje v NTP kot v primeru VTP. 
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Vendar pa razlika med obema skupinama ni velika in je manjša od pričakovane. Prav tako so 

razlike med skupinama NTP in VTP pri uporabi zunanjih virov v obliki podizvajalskih 

dejavnosti razvoja proizvodov, majhne. Kot ugotavljajo Balcerowicz idr. (2009, 18) te vrste 

povezav podjetja dokaj redko uporabljajo (le cca četrtina podjetij). Tudi pri razvoju novih 

procesov je bila ta oblika sodelovanja redko uporabljena v obeh skupinah podjetij, vendar pa 

bolj razširjena v NTP (cca 30 %).  

Posebnosti NTP v rezultatih inovacijske dejavnosti 

Po proučitvi vložkov v inovacijski proces nas je zanimalo tudi, kako se slednji odražajo v 

doseženih rezultatih. Inovacijske rezultate povzema preglednica 3.  

Preglednica 3: Primerjava NTP in VTP podjetij po doseženih rezultatih inovacijske 
dejavnosti 

Spremenljivka NTP VTP VTP/NTP 

I. Učinki inovacijskega sodelovanja    

1. Dosežena korist pri inovacijah proizvodov (% podjetij) 50,6 56,0 1,1 

2 Dosežena korist pri inovacijah procesa (% podjetij) 46,7 48,6 1,0 

II. Inovacijski rezultati    

1. Delež prihodkov od novih proizvodov v 2003 v celotnih 
prihodkih (RII) 

29,0 38,7 1,3 

2. Delež prihodkov od manj kot 2 leti starih tehnologij v 
celotnih prihodkih  

43,7 53,5 1,2 

3. Uveden proizvod, nov za domače tržišče (% podjetij) 42,7 48,9 1,2 

Uveden proizvod, nov na mednarodnem tržišču (% podjetij) 15,1 32,2 2,1 

III. Mednarodna konkurenčnost podjetij    

1. Proizvodi podjetja so zelo konkurenčni (% podjetij) 24,9 39,1 1,6 

2. Razpoložljiva tehnologija podjetja je zelo konkurenčna (% 
podjetij) 

21,8 37,6 1,7 

Vir: Balcerowicz idr. 2009, 16. 

Očitno obstajajo razlike med NTP in VTP v zvezi z doseženimi inovacijskimi rezultati. Zlasti 

glede posrednih inovacijskih rezultatov, manj pa neposrednih rezultatov, ki ne merijo le 

uvedbe, ampak tudi uspešnost komercializacije inovacij. Če začnemo s posrednimi 

inovacijskimi rezultati, vidimo, da je v opazovanem obdobju (2001−2003) več kot dvakrat 

večji delež VTP podjetij uvedel nove proizvode na mednarodnem trgu. V primeru uvedbe 

novih izdelkov na domačem trgu je razlika med obema skupinama podjetij nekoliko manjša. 

Poleg tega je potrebno poudariti, da v obeh panožnih skupinah v istem dveletnem obdobju več 

kot polovica podjetij ni uvedla novih proizvodov za domači trg in (85 % v NTP, in 68 % v 

VTP). Izredno zanimiva je ugotovitev o neposrednih inovacijskih rezultatih, ki v NTP očitno 

niso v tolikšni meri vezani na finančna inovacijska vlaganja. Kljub temu, da so VTP finančno 

vlagala 2,6-krat toliko kot NTP, je njihov delež prodajnih prihodkov od novih proizvodov v 
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skupnih prihodkih od prodaje le 1,3-krat večji (Balcerowicz idr. 2009, 15−16). Če pogledamo 

prihodke iz naslova inovativnih tehnologij, so v obeh skupinah podjetij razlike še nekoliko 

manjše. Torej omejena finančna vlaganja NTP v inovacijsko-raziskovalno dejavnost očitno 

niso ovira za uspešno komercializacijo inovacij. Koristi od inovacijskega sodelovanja za velik 

del NTP pa kažejo, da so v NTP pomembni tudi procesni (nefinančni) inovacijski dejavniki, 

povezani s samo organiziranostjo in managementom invencijsko-inovacijskih procesov. 

Ob koncu točke podajmo še rezultate analize gospodarske uspešnosti NTP in VTP podjetij. 

Ugotovimo lahko, da se večji delež VTP podjetij opredeljuje kot zelo konkurenčna z vidika 

svojih izdelkov (24,9 % NTP ter 39,1 % VTP podjetij) in tehnologije (21,8 % NTP ter 37,6 % 

VTP podjetij). Še ena zanimiva, čeprav navidezno očitna, ugotovitev Balcerowiczeve idr. 

(2009, 16) je, da v primeru obeh trgov več podjetij v vsaki izmed obeh skupin meni, da so 

bolj konkurenčna v smislu njihovega proizvoda kot tehnologije. Prav tako več podjetij v vsaki 

panožni skupini verjame, da so konkurenčni na domačem trgu (v primerjavi s tujimi trgi). 

Velika večina podjetij v obeh sektorjih ne ocenjuje svojih izdelkov kot mednarodno 

konkurenčne (75 % v primeru NTP,61 % v primeru VTP). To stališče je celo nekoliko bolj 

kritično v primeru mednarodne konkurenčnosti tehnologije, ki jo uporabljajo podjetja (78 % 

NTP, 62 % VTP). 

Specifične inovacijske strategije NTP 

Na podlagi razlik v obvladovanju inovacijskih dejavnikov (preglednica 2) in doseženih 

različnih inovacijskih rezultatov (preglednica 3) bi lahko predpostavljali obstoj različnih 

inovacijskih strategij NTP in VTP podjetij. Preverjanje zahteva poglobljene analize, ki pa 

presegajo opisno statistiko, katero smo že obravnavali. Balcerowicz idr. (2009, 19−26) po 

apliciranju metode Razvrščanja v skupine (angl. cluster analysis) ugotavljajo 7 inovacijskih 

strategij, ki govorijo o organiziranosti inovacijskih dejavnosti VTP in NTP podjetij. Dve od 

strategij se pojavljata tako v VTP kot NTP, pet pa je specifičnih in nastopajo le v eni panožni 

skupini. V nadaljevanju sledi podrobnejši opis vsake izmed strategij. Opis temelji na 

poglavitnih značilnostih posamezne strategije (preglednica 4 in preglednica 5), pri tistih 

strategijah, ki so skupne za NTP in VTP pa navajamo tudi relevantne razlike med panožnima 

skupinama.  

Strategija »vodilnih« podjetij (angl. »high profile« oz. HP) 

Ta strategija je značilna tako za NTP kot VTP (Balcerowicz idr. 2009, 24). Obenem pa se v 

precejšnji meri razlikuje od vseh drugih strategij NTP in VTP. Njena posebnost so visoka 

inovacijska vlaganja, velik delež podjetij z lastno inovacijsko dejavnostjo ter močna 

inovacijsko-raziskovalna sodelovanja z dobavitelji ter raziskovalnimi organizacijami. Slednje 
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pa se nenazadnje odraža tudi v večjih doseženih koristi sodelovanja s poslovnimi partnerji 

(Balcerowicz idr. 2009, 24). 

V okviru strategije vodilnih podjetij je opaziti tudi nekatere pomembne razlike med NTP in 

VTP. NTP imajo precej manjša inovacijska vlaganja in v manjšem deležu opravljajo lastne 

RR ter inovacijske dejavnosti. Večji delež VTP podjetij sodeluje v inovacijsko-raziskovalnih 

dejavnostih, tako z raziskovalnimi organizacijami (posebno tujimi), kot tudi z dobavitelji. 

Obenem pa podobni delež podjetij v obeh panožnih skupinah svoja inovacijska sodelovanja 

ocenjuje kot koristna. Inovacijsko sodelovanje torej očitno predstavlja koristno aktivnost, ki 

pa jo v večjem deležu udejanjajo VTP. Kaže, da to pripomore tudi k večji mednarodni 

konkurenčnosti proizvodov in tehnologij VTP. Več VTP podjetij je namreč zelo 

konkurenčnih, veliko manj pa jih pripada tudi množici nekonkurenčnih. Kaže, da se za 

ohranitev ali povečanje tržnega deleža VTP podjetja osredotočajo na izboljšanje svojih 

izdelkov in nižanje njihovih cen, ne pa na spreminjanje prodajnega programa (Balcerowicz 

idr. 2009, 24).  

Preglednica 4: Inovacijske strategije NTP in pomembnost elementov strategij 
(0−−−−zanemarljivo, 1−−−−zelo nizko, 2−−−−nizko, 3−−−−zmerno, 4−−−−visoko, 
5−−−−najvišje) 
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Intenzivnost RR  1  3  3  4  5  

Človeški viri  2  2  0  4  2  

Lastna inovacijska dejavnost  2  3  2  5  4  

Povezave med podjetji  3  0  2  5  4  

Sodelovanje z RR ustanovami  5  2  3  3  4  

Najemanje podizvajalcev 4  0  2  5  3  

Koristi od sodelovanja: inovacije proizvoda  5  0  2  2  4  

Koristi od sodelovanja: inovacije procesa 5  0  2  4  4  

Inovacijski rezultati:  
-z inovacijami proizvoda (P)  
-z inovacijami procesa(PR) 

P- 0  

PR- 3 

P - 2  

PR-2 

P-5  

PR - 4 

P-4  

PR-3 

P-3  

PR-5 

Konkurenčnost:  
-uvedeni proizvodi (P)  
-uvedene tehnologije (T) 

P-5  

T-4 

P-2  

T-2 

P-2  

T-2 

P-3  

T-3 

P-4  

T-2 

Vir: Balcerowicz idr. 2009, 22. 
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Strategija lovcev (angl. »hunters«) 

Ta strategija je značilna tako za NTP kot VTP. Obstaja veliko podobnosti v strategijah 

vodilnih podjetij ter lovcev. Najbolj očitna specifika lovcev je razširjenost sodelovanja s 

podizvajalci v RR dejavnostih. Slednjo spremlja razpoložljivost inovacijskih resursov, visoka 

intenzivnost RR, lastna inovacijska dejavnost in sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami. 

Vendar pa te prednosti spremljajo tudi manjše koristi sodelovanja s poslovnimi partnerji od 

izdelkov in procesov pri VTP in izdelkov v NTP podjetjih. To kaže, da prenos zunanjega 

znanja ni učinkovit, zlasti v primeru VTP. Posledica je manjši delež VTP podjetij z 

mednarodno konkurenčnimi proizvodi in tehnologijo, kar kaže, da uporaba zunanjega znanja 

igra vlogo v doseganju mednarodne konkurenčnosti (Balcerowicz idr. 2009, 24−25). 

Strategiji izkoriščanja sodelovanja in izkoriščanja povezav ter sodelovanja 

Gre za dve podobni strategiji, od katerih je prva (izkoriščanje sodelovanja) značilna za VTP, 

druga (izkoriščanje povezav in sodelovanja) pa za NTP. V osnovi imata podobne 

značilnosti: majhna intenzivnost RR in malo podjetij z lastno inovacijsko dejavnostjo. NTP in 

VTP pa se razlikujejo po dveh značilnostih: (1) sodelovanje z RR organizacijami in zunanje 

izvajanje RR, kar je bolj značilno za NTP. Druga razlika (2), pa se izkazuje v doseženih 

inovacijskih rezultatih, ki močno zaostajajo v primeru NTP. Obe strategiji sta podobni v 

smislu mednarodne konkurenčnosti: slednja je relativno nizka v primerjavi z drugimi 

strategijami. Glede na podobnost v smislu nizke lastne inovacijske sposobnosti in nizke 

mednarodne primerljivosti se kaže nezanemarljiv pomen absorpcije zunanjega znanja za 

gospodarske rezultate tranzicijskih držav – obe skupini dosegata nizko raven mednarodne 

primerljivosti (Balcerowicz idr. 2009, 25). 

Strategija lastne inovacijske dejavnosti, podprte z RR sodelovanjem 

Ta inovacijska strategija se pojavlja le v VTP. Njene značilnosti spominjajo na strategijo 

vodilnih podjetij. Obenem pa velik delež podjetij s to strategijo dosega visoko raven 

mednarodne konkurenčnosti proizvodov.  

Pomembna razlika v primerjavi s strategijo vodilnih pa je, da se tu RR podizvajalce le redko 

uporablja. Še pomembneje in presenetljivo – čeprav podjetja razpolagajo z lastno inovacijsko-

raziskovalno dejavnostjo, je delež podjetij s koristmi od sodelovanja s poslovnimi partnerji 

(tako od izdelkov kot procesov), le zmeren, kar kaže, da inovacijsko sodelovanje podjetij ni 

učinkovito. To je v nasprotju s hipotezo (Cohen in Levinthal 1990, 569−570), da lastne 

raziskovalne in razvojne dejavnosti igrajo pomembno vlogo pri absorpciji zunanjega znanja, 

ki pride do podjetja (Balcerowicz idr. 2009, 25−26). Druga možnost je, da visoki finančni 

vložki v RR ne doprinesejo sorazmerno k nefinančnim inovacijskim dejavnikom, oziroma so 
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finančni in nefinančni inovacijski dejavniki medsebojno komplementarni. Ta možnost je zelo 

verjetna, saj smo že v pregledu literature opozorili, da samo s finančnimi inovacijskimi 

dejavniki ni mogoče pojasniti razlik v inovacijskih rezultatih podjetij (poglavje 2.3.1). 

Preglednica 5: Inovacijske strategije VTP in pomembnost elementov strategij 
(0−−−−zanemarljivo, 1−−−−zelo nizko, 2−−−−nizko, 3−−−−zmerno, 4−−−−visoko, 
5−−−−najvišje) 
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Intenzivnost RR  1  4  5  5  

Človeški viri  3  3  3  5  

Lastna inovacijska dejavnost  2  5  4  4  

Povezave med podjetji  2  5  2  4  

Sodelovanje z RR ustanovami  2  5  3  4  

Najemanje podizvajalcev 3  4  4  2  

Koristi od sodelovanja: inovacije proizvoda  4  5  2  3  

Koristi od sodelovanja: inovacije procesa 4  5  2  3  

Inovacijski rezultati:  

-z inovacijami proizvoda (P)  

-z inovacijami procesa(PR)  

P-4  

PR-5  

P-3  

PR-3  

P-3  

PR-3  

P-5  

PR-4  

Konkurenčnost:  

-uvedeni proizvodi (P)  

-uvedene tehnologije (T)  

P-3  

T-3  

P-5  

T-5  

P-2  

T-2  

P-4  

T-4  

Vir: Balcerowicz idr. 2009, 23. 

Strategija nizkoinovativnih in strategija kratkoročne konkurenčnosti 

Obe strategiji se pojavljata samo v NTP. Strategija nizkoinovativnih se od strategije 

kratkoročne konkurenčnosti razlikuje v dveh vidikih: stopnji sodelovanja z raziskovalnimi 

organizacijami in doseženih inovacijskih rezultatih. Po obeh vidikih dosegajo višje (a še 

vedno zmerne) vrednosti podjetja s strategijo kratkoročne konkurenčnosti. V primeru 

nizkoinovativnih pa podjetja ob zmerni lastni RR dejavnosti ter nizki ravni sodelovanja z 

raziskovalnimi organizacijami skušajo čim večkrat prenoviti svoj prodajni program. Glede na 

nizko intenzivnost RR, nerazpoložljivost človeških virov ter ostale aktivnosti, ki dosegajo 

relativno nizko raven spodbujanja teh podjetij, kaže, da prvenstveno posnemajo že obstoječe 

proizvode. Proizvodi precejšnjega dela teh podjetij so zelo konkurenčni na domačih, v 

manjšem obsegu pa na mednarodnih trgih (Balcerowicz idr. 2009, 26). 
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Povzetek 

Pregled literature kaže na pomanjkanje primerno celovitih raziskav inovacijskih dejavnikov 

NTP. Ugotavljamo, da so za doseganje inovacijskih rezultatov NTP poleg finančnih 

inovacijskih dejavnikov očitno pomembni tudi nefinančni. Teorija dinamičnih zmožnosti 

predstavlja eno od sodobnejših alternativ za definiranje omenjenih dejavnikov in bi jo veljalo 

v tej luči podrobneje empirično preveriti. Še zlasti, ker specifike NTP kažejo, da ta podjetja 

finančno vlagajo v inoviranje bistveno manj od panožne skupine VTP. Hkrati pa je njihov 

povprečni delež prodajnih prihodkov od novih proizvodov v skupnih prihodkih od prodaje le 

nekoliko manjši kot v primeru VTP (Balcerowicz idr. 2009, 16−18). Če pogledamo prihodke 

iz naslova inovativnih tehnologij, so v obeh skupinah podjetij razlike še nekoliko manjše. 

Takšen vzorec se izkazuje tudi ob podrobni delitvi podjetij glede na strateško usmerjenost. 

Tista NTP, ki zasledujejo vodilno strategijo, imajo manjša inovacijska vlaganja in v manjšem 

deležu opravljajo lastne RR ter inovacijske dejavnosti kot VTP. Inovacijsko vodilna NTP in 

inovacijsko vodilna VTP pa imajo podobne koristi od vzpostavljenih inovacijskih sodelovanj. 

Torej omejena finančna vlaganja NTP v inovacijsko-raziskovalno dejavnost očitno niso ovira 

za uspešno komercializacijo inovacij. Velike koristi NTP od inovacijskega sodelovanja (glede 

na primerjavo z VTP) pa kažejo, da so v NTP pomembni tudi nefinančni inovacijski 

dejavniki, povezani s samo organiziranostjo in managementom invencijsko-inovacijskih 

procesov. Hkrati pa ugotavljamo, da je večina obstoječih inovacijskih raziskav NTP žal še 

vedno usmerjena v finančne inovacijske dejavnike.  

2.3.4 Sinteza teoretičnih izhodišč 

Pregled literature kaže, da teorija na podlagi dinamičnih zmožnosti (DCV) predstavlja 

smiselno izhodišče za opredelitev potencialno relevantnih inovacijskih dejavnikov podjetja. 

Po tej podjetja svojo konkurenčno prednost gradijo na podlagi edinstvenih sposobnosti 

proizvajanja, integracije in rekonfiguracije notranjih in zunanjih kompetenc (Teece, Pisano in 

Shuen 1997, 516). Za prav vse izmed dejavnikov sodobne teorije dinamičnih zmožnosti 

pregled obstoječih raziskav izkazuje, da vplivajo tudi na inovacijske rezultate podjetij. Tako v 

storitvenem kot v predelovalnem sektorju (kamor sodijo NTP).  

Med najpomembnejšimi dejavniki DCV literatura izpostavlja dejavnik vizije in inovacijske 

strategije. Raziskave kažejo na pozitivno povezavo inovacijske strategije z inovacijsko-

gospodarskimi rezultati podjetja (Likar 2005, 299−301; Milfelner in Petejan 2003, 46). 

Temeljni korak za prehod od neinovativnega podjetja do inovacijskega sledilca se torej 

izkazuje v »inoviranju managementa« (Mulej idr. 2008, 123), preden sploh lahko govorimo o 

managementu inoviranja. Definiranje jasne strategije in vizije na področju inoviranja je tudi 

ključni korak v t. i. institucionaliziranju inovacij, kajti cilj inovativnih podjetij je postati 

najboljši od najboljših. Tako ni presenetljiv velik pomen strateške odločitve za inoviranje 
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(Likar 2005, 301; Fatur2005, 19; Nybakk, Crespell in Hansen 2011, 415; Otero-Neira, 

Lindman in Fernandez 2009, 225) pri doseganju gospodarskih rezultatov. 

Za preboj med inovacijsko vodilna podjetja pa očitno morata vizija in strateška podpora 

managerjev zaživeti v praksi celotnega poslovanja – tu je potreben zlasti dvig dejavnikov 

inovacijskih stroškov, izkoriščanja kompetenc kadrov, organizacijske kulture in klime, 

inovacijskega sodelovanja znotraj podjetja in z okoljem in še nekaterih drugih (Likar 2010, 

93; Smith 2005, 151). Glede inovacijskih stroškov kaže, da so ti sicer pomemben dejavnik, a 

v sodobnih, vse bolj kompleksnih pristopih k inoviranju še zdaleč niso zadostni za doseganje 

inovativnih rezultatov. Analiza Innobarometer iz leta 2007 je na primer pokazala, da je skoraj 

polovica inovativnih evropskih podjetij (46,6 %) uspešno uvedla inovacije brez financiranja 

formalne raziskovalno-razvojne dejavnosti (Huang, Arundel in Hollanders 2008, 2). Vse bolj 

pomembni postajajo dejavniki organiziranosti in managementa inovacijskih procesov – 

procesni dejavniki. Še zlasti v NTP, kjer je mnogo možno doseči tudi brez visokih finančnih 

inovacijskih vlaganj (poglavje 2.3.3). 

Potrebna je tudi vzpostavitev ustrezne strukture in sistemov nagrajevanja (Fatur in Likar 

2009a, 56−57), kar pomeni, da mora podjetje osnovno dejavnost nadgraditi z inovativno 

strukturo organiziranosti, ki omogoča kombinacijo organizacijske strukture, procesov, 

motivacije in ljudi zato, da se z njo doseže nekaj novega. Pri organiziranosti invencijsko-

inovacijske dejavnosti je smiselno upoštevati pozitivne značilnosti organskih organizacijskih 

struktur. Inovativnost spodbujajo zlasti sproščena pravila v podjetju, neformalni odnosi, 

interdisciplinarni timi, ploska hierarhija, ustvarjalno sodelovanje in večsmerni prenos 

informacij (Erjavec 2012, 23).  

Podjetja morajo stalno spodbujati in razvijati ustvarjalnost in management idej na vseh ravneh 

poslovanja. Zgledi inovacijsko vodilnih podjetij kažejo, da je potreben sistematičen pristop k 

vključevanju vseh zaposlenih v invencijsko-inovacijske procese. To predpostavlja obstoj 

sistema za management idej, ki je formalizirani mehanizem za spodbujanje zaposlenih, da 

prispevajo koristne ideje za izboljšanje organizacije, kjer so zaposleni (Fatur 2005, 15). 

Ne glede na navedeno pa je treba upoštevati, da le peščica generiranih idej navadno doživi 

realizacijo, še manj pa je komercialno uspešnih. Uspešnejši bomo, če bomo poskrbeli za 

sistematično nadgradnjo, kombinacijo z eno ali več drugimi idejami in čim večjo dovršenost. 

Vse te aktivnosti pa se v praksi bolje izvajajo v sodelovanju z drugimi, ki imajo nam 

komplementarna znanja in sposobnosti pri razvoju inovacij (Clegg 1999, 25). To pomeni, da 

podjetje mora upoštevati dejavnik inteligentnosti organizacije. Biti mora voljna in sposobna 

učiti se od kupcev, dobaviteljev, konkurentov in tudi drugih, ki posedujejo relevantna znanja 

(Breznik 2013, 163). Sodelovanje znotraj podjetja lahko poteka povsem neformalno z 

vsakodnevnimi stiki med različnimi udeleženci ali pa v obliki timskega dela, še posebej pri 

realizaciji zahtevnejših projektov. Zunaj podjetja pa se informacije nahajajo na najrazličnejših 
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krajih, tako na trgu kakor tudi v knjižnicah, na internetu ter strokovnih publikacijah. 

Sodelovanje z zunanjimi organizacijami (koncept odprtega inoviranja) prinaša sveže pristope 

in s tem novosti, ki se ne pojavijo na trgu in so tudi bolje sprejete na trgu. V času ekonomske 

globalizacije in razvoja IKT, ki ponuja nove možnosti podjetniškega povezovanja, je koncept 

odprtega inoviranja eden tistih, ki pomembno doprinesejo k inovacijski uspešnosti (Likar 

2010, 78). 

Inovativne organizacije izkoriščajo vsako prednost, ki jo prinašajo sodobne informacijske in 

komunikacijske tehnologije. Svojo inovacijsko strategijo povezujejo s strategijo na področju 

tehnološkega managementa. Odprto inoviranje predstavlja le enega izmed uspešnih načinov 

uporabe. Sodobne tehnologije namreč omogočajo učinkovitejše delo znotraj celotnega 

podjetja, ne izboljšujejo le dela posameznikov, ampak krmilijo tudi stroje in opremo na nove 

in produktivnejše načine. Kot opozarjajo Likar idr. (2012, 23), je omejitev vlaganj v stroje in 

opremo v tem, da so sicer pomembna za dvig produktivnosti, a sama po sebi ne omogočajo 

dviga ustvarjalnosti. To je možno le v kombinaciji s kadri. Ti z ustreznimi inovacijskimi 

kompetencami v sodobni družbi znanja predstavljajo nepogrešljiv vir ustvarjanja idej. Freel 

(2005, 123) v svoji raziskavi tako empirično potrjuje povezavo med usposabljanjem 

zaposlenih za inoviranje in inovacijskimi rezultati. Pri tem pa ni odločilna visoka izobraženost 

zaposlenih. Delež visoko izobraženih zaposlenih v podjetju ima sicer močan vpliv na koristi 

od inovacij izdelkov, ne pa tudi na koristi od drugih tipov inovacij (Radas in Božić 2009, 

446). 

Tudi dejavnik organizacijske kulture in klime vpliva na kvaliteto in kvantiteto inovacij, ki jih 

razvija določeno podjetje. Število inovacij je odvisno od stopnje tesnega sodelovanja in 

zmožnosti koordiniranja med enotami, oddelki in službami v podjetju ter stopnje spodbujanja 

zaposlenih, da odprto izražajo svoje mnenje. Organizacijska kultura in klima vplivata na to, 

kako podjetje zaznava notranje in zunanje okolje in s tem na način, kako potekajo njegove 

inovacijske dejavnosti (Blagotinšek 2012, 48). 

Velja splošno prepričanje, da inovativnost podjetja pozitivno vpliva na njegovo gospodarsko 

uspešnost. Kot ugotavljajo Likar idr. (2011, 69−70) za podjetja skupine NTP, se za doseganje 

gospodarskih rezultatov kaže pomen inovacijskega sodelovanja. Podjetja, ki imajo nižje 

razmerje med notranjimi in zunanjimi stroški RR (ki torej več vlagajo v zunanje izvajanje RR 

dejavnosti), dosegajo statistično značilno višje vrednosti indikatorjev gospodarskih rezultatov. 

Pri tem pa je gospodarske rezultate na podlagi sprememb v inovacijskih procesih NTP 

bistveno lažje dvigniti kot v primeru VTP (Likar idr. 2011, 52). Obenem pa NTP 

predstavljajo kar 97 % ekonomske aktivnosti v Evropi (Hirsch-Kreinsen idr. 2003, 3). To 

kaže na izredno veliko priložnost in potrebo po boljšem obvladovanju inoviranja v panožni 

skupini NTP. 
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Ugotavljamo, da je inoviranje kompleksen proces, ki ga je potrebno razvijati prek vrste 

vplivnih mehanizmov. Upoštevati pa je potrebno tudi specifičnosti posameznih podjetij. Na 

podlagi sistematičnega preučevanja inovacijskih vložkov in rezultatov podjetij smo 

identificirali več pomembnih specifik NTP. Te kažejo, da NTP finančno vlagajo v inoviranje 

bistveno manj od panožne skupine VTP. Hkrati pa je njihov povprečni delež prodajnih 

prihodkov od novih proizvodov v skupnih prihodkih od prodaje le nekoliko manjši kot v 

primeru VTP (Balcerowicz idr. 2009, 16). Torej omejena finančna vlaganja NTP v 

inovacijsko-raziskovalno dejavnost očitno niso ovira za uspešno komercializacijo inovacij. 

Velike koristi NTP od inovacijskega sodelovanja (glede na primerjavo z VTP) hkrati kažejo, 

da so v NTP pomembni tudi nefinančni inovacijski dejavniki, povezani s samo 

organiziranostjo in managementom invencijsko-inovacijskih procesov. 

Na podlagi ene izmed redkih raziskav NTP (Balcerowicz idr. 2009), ki obravnavajo tudi 

nefinančne inovacijske dejavnike, lahko izpostavimo vsaj nekaj glavnih. Rezultati kažejo, da 

je prenos znanja glavni vir inovacij in da igra pomembnejšo vlogo v inovacijski dejavnosti 

NTP kot VTP podjetij. Preko slednjega NTP nadomeščajo manjkajoče lastne inovacijske 

resurse. Zanimivo, nismo odkrili velikih razlik v pristopih k inoviranju (strategijah) med 

obema tehnološkima skupinama. V splošnem lahko govorimo o rahlem zaostajanju NTP 

podjetij po večini karakteristik. Prav tako za razliko od NTP v primeru VTP podjetij 

prisotnosti podjetij z »nizkoinovativnim profilom« nismo zaznali. Bolj zaskrbljujoča je, glede 

na razpoložljive podatke (Balcerowicz idr. 2009, 28) porazdelitev podjetij po posameznih 

strategijah: kaže, da je v primeru NTP več kot polovica podjetij pripadala malo inovativnim 

(nizkoinovativni profil in podjetja s strategijo kratkoročne konkurenčnosti). Glede na 

podobnost strategij med panožnima skupinama pa je smiselno predpostaviti, da so inovacijski 

dejavniki NTP vsebinsko deloma primerljivi z VTP. Tudi raziskovalci invencijsko-

inovacijskih procesov NTP predlagajo upoštevanje splošnih dejavnikov, vezanih na teorijo 

dinamičnih zmožnosti (na primer Hirsch‐Kreinsen, Jacobson in Robertson 2005, 3). Zato jih 

velja smiselno upoštevati pri operacionalizaciji empiričnih raziskav inovacijskih dejavnikov 

NTP.  

2.4 Pregled relevantnih statističnih metod 

V raziskavah na področju invencijsko-inovacijskega managementa zasledimo mnogoštevilne 

metode. Becheikh, Landry in Amara (2006, 648−649) med najpogostejšimi izpostavljajo: 

−−−− opisno statistiko, 

−−−− korelacijske analize, 

−−−− regresijske analize na podlagi najmanjših kvadratov, 

−−−− probit modele, 

−−−− logit modele, 

−−−− tobit modele, 
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−−−− negativno binomsko regresijsko analizo, 

−−−− Poissonove modele, 

−−−− modele strukturnih enačb, 

−−−− druge, specifične metode. 

Ugotavljajo, da so med daleč najpogosteje uporabljenimi metodami različne oblike 

regresijske analize (74 % študij). Nezanemarljivo pogosto se pojavlja tudi opisna statistika 

(9 %), skupaj s strukturnim modeliranjem (6 % študij) in drugimi metodami (11 % študij) 

(Becheikh, Landry in Amara 2006, 648−649).  

Izbor metod moramo prilagoditi samemu namenu raziskave. Namen disertacije je razviti in 

matematično-statistično preveriti model primerno celovitega in uspešnega invencijsko-

inovacijskega managementa. Zato smo pregled metod osredotočili na tiste, namenjene 

modeliranju podatkov.  

Model razumemo kot konstrukcijo, ki ustrezno nadomešča dejanski pojav (Kovačič 2011). V 

našem primeru torej primerno celovit in uspešen invencijsko-inovacijski management. 

Zahteve pri statističnih modelih so (Žibert 2012, 101): 

−−−− čim boljše ujemanje s podatki, ki jih uporabimo, 

−−−− možnost posploševanja, 

−−−− čim manjša kompleksnost. 

Opozoriti velja, da ne smemo pričakovati, da bosta model in dejanski pojav istovetna. 

Praviloma model le relativno ustreza dejanskosti (Kovačič 2011). Še zlasti pri kompleksni 

problematiki, kot je inoviranje. Zato je modeliranje vedno razpeto med ustreznostjo 

dejanskemu stanju ter obvladljivostjo modela. To, kako dobro uspemo z modelom posneti 

dejansko stanje, pa je v veliki meri odvisno tudi od izbrane metode. Najustreznejše med njimi 

so opisane v nadaljevanju. 

2.4.1 Opisna statistika 

Ko zberemo in uredimo določene podatke v pregledni obliki, je prva faza analize navadno 

prikaz opisne statistke. V nadaljevanju pa ji lahko (glede na namen raziskave) sledijo 

kompleksnejše analize, povezane z izvajanjem sklepov (inferenčna statistika) in modeliranjem 

podatkov. Seveda le, če s podatki zadostimo predpostavkam za uporabo takih metod 

(Kušerbanj 2013, 53). 

Opisna statistika zaobsega skupino statističnih metod, katerih namen je v povzemanju 

določenih podatkov. Takšne metode so usmerjene v iskanje opisnih podatkov o populaciji in 

njenih elementih z namenom ustvarjanja njihovega preglednega opisa. 
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Njena naloga je praviloma demonstracija vsaj dveh lastnosti populacije ali njenih elementov 

(statističnih enot). Prva izmed teh lastnosti so skupne značilnosti statističnih enot, torej kakšne 

skupne značilnosti ustvarjajo in kako se kot enote medsebojno povezujejo. Druga od lastnosti 

pa se nanaša na variabilnost (spremenljivost) med statističnimi enotami, ki je predmet prikaza 

z opisno statistiko (Kušerbanj 2013, 53). 

Temeljne opisne statistike predstavlja grafični opis, ki ima za namen predstavitev na podlagi 

diagramov, preglednic in grafov. Z njihovo uporabo napravlja pregledni opis in statistične 

povzetke, ki s svojimi elementi predstavljajo bistvene podatke (na primer srednje vrednosti). 

Glavni in najpogosteje uporabljani podatki za prikaz skupnih lastnosti, na katere se naslanja 

opisna statistika, so: aritmetična sredina, modus, mediana, kumulativne frekvence in kvantili 

določene populacije. Pri prikazu variabilnosti statističnih enot pa opisna statistika uporablja 

standardni odklon, varianco in razpon vrednosti. Ti podatki so lahko v pomoč pri 

identifikaciji relevantnih spremenljivk statističnega modela (na primer inovacijskih 

dejavnikov z visokimi povprečnimi vrednostmi). Ne omogočajo pa analize medsebojnih 

relacij med spremenljivkami modela. V ta namen je treba uporabiti zahtevnejše metode. 

Opisujemo jih v nadaljevanju. 

2.4.2 Regresijska analiza 

Regresijska analiza predstavlja postopek za definiranje modelov, ki se ujemajo s podatki 

(Žibert 2012, 101). Sam model je definiran v obliki matematične funkcije, ki ji na osnovi 

vzorca določimo parametre, tako da se v kar največji meri ujema s podatki. 

Metodo linearne regresijske analize lahko v splošnem uporabimo, kadar so izpolnjene njene 

predpostavke (Nastav 2011, 124): 

−−−− Predpostavka 1: pričakovana vrednost napake naj bo 0.  

−−−− Predpostavka 2: neodvisnost napake in pojasnjevalne (neodvisne) spremenljivke. 

V primeru, če imajo napake povezavo s pojasnjevalnimi (odvisnimi) 

spremenljivkami, je oteženo modeliranje vpliva pojasnjevalnih na pojasnjevano 

spremenljivko. 

−−−− Predpostavka 3: varianca vseh napak naj bo enaka (homoskedastičnost). 

Predpostavka o homoskedastičnosti zahteva enakost varianc ne glede na vrednost 

odvisne spremenljivke. 

−−−− Predpostavka 4: nepovezanost napak, torej v napakah ne sme biti povezav z 

uporabljenimi podatki.  

−−−− Predpostavka 5: porazdelitev napak naj bo normalna s povprečjem 0 in enako 

varianco v primeru vseh enot. 

−−−− Predpostavka 6: porazdelitev podatkov in cenilk naj bo normalna.  
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Z vidika števila vključenih neodvisnih spremenljivk ločimo bivariatno in multiplo regresijo. 

Glede na specifičnost vsake ju opisujemo ločeno.  

Bivariatna regresija 

Pri bivariatni regresiji na spreminjanje vrednosti odvisne spremenljivke 1Y vpliva ena sama 

neodvisna spremenljivka 1X  (Šrekl 2013, 68). 

 

Slika 33: Shema enostavne bivariatne regresije 

Puščica med spremenljivkama 1X  in 1Y  prikazuje regresijsko odvisnost. Zvezo med 

spremenljivkama lahko zapišemo v obliki regresijske enačbe: 

0 1y x E= + +β β
 

 

Slika 34: Model bivariatne regresije 

Bivariatno regresijo lahko razširimo v model (slika 34), tako da med merjeno in odvisno 

spremenljivko vstavimo latentno spremenljivko 1F  (Šrekl 2013, 68). Pri tem predpostavimo, 

da je merska napaka enaka 0, zato lahko latentno spremenljivko enačimo z indikatorjem. Ali 

drugače, varianca indikatorja je v celoti pojasnjena z latentno spremenljivko. V kolikor velja 

enostavna bivariatna regresija, je mogoče sklepati, da velja tudi model povezav (na primer naj 

bi veljalo, da je inovativnost podjetja odvisna od višine finančnih inovacijskih vlaganj). 

Primeri, ko spremenljivko definiramo z enim indikatorjem, so redki; praviloma velja obratno 

(na primer: gospodarski rezultati inoviranja ne pomenijo zgolj doseženega dobička, nanašajo 

se na več kazalnikov: kazalnike gospodarnosti, dobičkovnosti in dohodkovnosti (Benedik, 

2003, 73)). Hkrati pa se pri merjenju pojavljajo napake. Posledično bivariatna regresija v 

praksi ne velja in se je treba opreti na multiplo regresijo (Šrekl 2013, 68).  

0 
1X  1Y

1F

1 
F 

1X 1Y
E 
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Multipla regresija 

O multipli regresiji govorimo, kadar je odvisna spremenljivka določena z več indikatorji 

(Šrekl 2013, 68). Situacijo shematsko prikazuje slika 35. 

 

Slika 35: Shematski prikaz multiple regresije 

Vir: Šrekl 2013, 69. 

Enačbo multiple regresije zapišemo v naslednji obliki: 

0 1 1 2 2 3 3y x x x E= + + + +β β β β
 

Regresijski model tako kot bivariatni vsebuje le merjene spremenljivke, a se te med seboj 

povezujejo. V primeru, če odvisno spremenljivko, pojasnjevano z indikatorji 3do1X X , 

nadomestimo s konstruktom (latentno spremenljivko 1F ), pride do spremembe diagrama 

povezav.  

 

Slika 36: Shema merskega modela 

Vir: Šrekl 2013, 69. 

S tem ni več pojasnjevana odvisna spremenljivka, ampak so predmet preučevanja vplivi 

latentne spremenljivke na indikatorje. Ker predpostavljamo, da indikatorjev ne bo moč 

izmeriti brez napak, v model vključujemo tudi merske napake ( 1 2 3, ,E E E ) (Šrekl 2013, 69). 
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2.4.3 Modeli strukturnih enačb 

Model strukturnih enačb (angl. structural equation modelling – SEM), kot ga je definiral 

Jöreskog (Šrekl 2013, 79), sestavljajo neodvisni in odvisni indikatorji ter neodvisne in 

odvisne latentne spremenljivke. Bistvo modelov strukturnih enačb je v pojasnjevanju povezav 

med latentnimi spremenljivkami, ki so merjene z indikatorji (Šrekl 2013, 79). 

V primerjavi z multiplo regresijsko analizo (slika 37) s pomočjo modela LISREL (angl. linear 

structural relationship) SEM uspe upoštevati tudi medsebojne vplive faktorjev. Praviloma je 

sestavljen iz treh osnovnih komponent: strukturnega modela in dveh merskih modelov. 

Merska modela sta namenjena pojasnjevanju povezav med indikatorji in latentnimi 

spremenljivkami za endogeni in eksogeni del modela. Strukturni model pa je namenjen 

pojasnjevanju zvez med eksogenimi in endogenimi latentnimi spremenljivkami. Prikazuje 

nam torej povezave znotraj neodvisnih ter med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami 

(Šrekl 2013, 79). 

 

Slika 37: Model LISREL 

Vir: Šrekl 2013, 80. 

Strukturni model 

Analizo povezav v strukturnem modelu lahko razumemo kot približevanje modeliranju 

pojasnjenih povezav med opazovanimi spremenljivkami. Model s tremi neodvisnimi 

standardiziranimi in dvema odvisnima standardiziranima spremenljivkama lahko zapišemo v 

obliki enačb: 

13132121111 Exxxy +++= γγγ
 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

ξ1 

ξ2 η2  

1η  

δ1  

δ4

δ2

δ5

δ3

ε1  

ε2

ε3
 

ε4

Merski model Merski model Strukturni model 

1ζ  

2ζ  



106 

 

Slika 38: Strukturni model opazovanih spremenljivk: primer s tremi neodvisnimi in 
dvema odvisnima spremenljivkama 

Vir: Šrekl 2013, 70. 

23232221212 Exxxy +++= γγγ
 

1x  do 3x predstavljajo neodvisne spremenljivke, z 1y  in 2y pa sta predstavljeni odvisni 

spremenljivki. V sistemu je šest parametrov ( 11γ  do 23γ ), ki jih želimo oceniti. Ti parametri 

so delni regresijski koeficienti, ki kažejo smer in jakost povezav med neodvisnimi in 

odvisnimi spremenljivkami. Spremenljivki 1 2,E E  v enačbah predstavljata varianci napak. Ne 

gre zgolj za merske napake, ampak upoštevamo tudi posledice medsebojnega delovanja 

spremenljivk.  

Merski model 

Merski model pomeni transformacijo povezav latentnih spremenljivk z opazovanimi 

indikatorji v matematični jezik. Z iY  so predstavljene merjene odvisne spremenljivke 

(indikatorji), iF pa so latentne odvisne spremenljivke z vplivi na indikatorje. Merski model ob 

vplivih latentnih spremenljivk na indikatorje pojasnjuje tudi medsebojne vplive znotraj 

latentnih spremenljivk in je nadgradnja metode faktorske analize (opis v poglavju 2.4.4). 

Posledično merski model imenujemo tudi pojasnjevalna faktorska analiza (angl. confirmatory 

factor analysis – CFA). Zapišemo ga lahko shematsko, kjer z iλ  označujemo faktorske uteži 

in z iE označimo merske napake (slika 39). 
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Slika 39: Merski model: primer z uporabo dveh latentnih spremenljivk 

Vir: Šrekl 2013, 71. 

Matematična predstavitev LISREL modela 

LISREL model lahko prikažemo tudi matematično. Glede na lastnosti strukturnega modela ga 

najprej matematično opišemo z matrično enačbo: 

ζΓξBηη ++= , 

Merska modela pa definiramo z dvema matričnima enačbama (Šrekl 2013, 80): 

= +yy Λ η ε
 

= +xx Λ ξ δ. 

Pri tem sta x in y vektorja opazovanih spremenljivk, η in ξ vektorja latentnih spremenljivk, ε 

in δ vektorja merskih napak ter ζ vektor strukturnih napak. y in η sta vektorja spremenljivk, ki 

so pojasnljive s spremenljivkami modela (odvisne spremenljivke). ξ in x sta vektorja 

spremenljivk, pojasnljivih s spremenljivkami izven obravnavanega modela, (neodvisne 

spremenljivke); ε, δ, inζ so eksogene spremenljivke. Z B lahko predstavimo matriko 

regresijskih koeficientov za η, s Γ  matriko regresijskih koeficientov med η in ξ. yΛ  in xΛ  

pa naj bosta sta matriki faktorskih uteži med η in y ter x in ξ. V tem primeru dobimo skupno 

enačbo (Šrekl 2013, 80): 
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2.4.4 Druge metode 

V predhodnem poglavju smo navedli najpogostejše metode, uporabljene v raziskavah s 

področja invencijsko-inovacijskega managementa. Ob tem se moramo zavedati, da imajo tudi 

manj uporabljene metode lahko velik raziskovalni potencial. Z njimi lahko raziščemo 

dejavnike primerno celovitega obvladovanja inoviranja na nove, sveže načine, kar lahko 

pripelje do zanimivih ugotovitev. Ali pa jih kombiniramo z uveljavljenimi metodami, s čimer 

povečamo veljavnost raziskovalnih rezultatov. Glede na ugotovitve, ki jih navajajo Becheikh, 

Landry in Amara (2006, 49), v raziskavah invencijsko-inovacijskega managementa ne velja 

zanemariti neizkoriščenega potenciala metod: 

−−−− analize variance, 

−−−− neparametričnih testov za en vzorec, 

−−−− neparametričnih testov za dva neodvisna vzorca, 

−−−− diskriminantne analize, 

−−−− faktorske analize. 

V nadaljevanju jih po zgoraj navedenem vrstnem redu podrobneje opisujemo. 

Analiza variance (ANOVA) 

Analiza variance (angl. analysis of variance – ANOVA) je zbirka statističnih modelov in 

postopkov, ki skupno varianco med množicami podatkov razdelijo na posamezne 

komponente. To nam omogoča, da preverimo, ali je razlike med določenimi vzorci mogoče 

pojasniti kot statistična odstopanja v isti populaciji. Metode analize variance je v prvi polovici 

20. stoletja pričel uporabljati statistik Ronald Fisher, zato jih imenujemo tudi Fisherjeva 

analiza variance (Pahor 2008, 1−23). 

Pri analizi variance preskušamo domnevo o vrednosti povprečij (µ): 

H0: μ1 = μ2 = … = μk ; k > 2; 

H1: vse μj niso enake. 

Za uspešno testiranje domnev morajo biti izpolnjene predpostavke, na katerih metoda 

ANOVA temelji. Te predpostavke so (Pahor 2008, 12): 

−−−− Predpostavka o normalnosti: 

o spremenljivka naj se porazdeljuje normalno v celoti in znotraj skupin; 

o pri velikih vzorcih lahko predpostavimo normalno porazdelitev, tudi če se 

spremenljivka dejansko ne porazdeljuje normalno. Kljub tej poenostavitvi je 

normalna porazdelitev zaželena; 

o če znotraj skupin ni normalne porazdelitve, med skupinami pa je podobna, je 

apliciranje metode ANOVA še vedno smiselno. 
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−−−− Predpostavka o enakosti varianc: 

o v vseh skupinah moramo imeti enako varianco; 

o preizkus enakosti varianc opravimo na podlagi Levenovega testa; 

o predpostavka o enakosti varianc ni obvezna le, če so skupine enako velike, zlasti v 

primeru velikih vzorcev. 

−−−− Predpostavka o neodvisnosti: 

o skupine morajo biti medsebojno neodvisne; 

o uporaba te predpostavke je zahtevana le v primeru časovno zaporednih podatkov; 

o preučujemo jo z avtokorelacijskim koeficientom. 

Analizo variance lahko apliciramo v različnih situacijah (Bastič 2006, 19). Običajno pri tem 

analiziramo eno spremenljivko (na primer skupna inovacijska finančna vlaganja podjetij) v 

več kot dveh vzorcih (na primer vzorcih podjetij v tuji, domači in mešani lasti). Z uporabo 

metode nato ugotovimo, ali se povprečna vrednost spremenljivke v vsaj dveh vzorcih 

signifikantno razlikuje.  

Neparametrični testi za neodvisne vzorce 

Mann-Whitneyjev in Wilcoxonov neparametrični test vsote se uporabljata za ugotavljanje 

razlik med dvema vrednostma v neodvisnih vzorcih. Njuna aplikacija je smiselna, ko 

opazovana številska spremenljivka ni normalno porazdeljena, ali pa v primeru opisnih 

spremenljivk, merjenih na ordinalni lestvici (Bastič 2006, 22). Testirata ničelno hipotezo, ki 

predpostavlja enaki distribucijski funkciji v dveh populacijah nasproti alternativni hipotezi, da 

se distribucijski funkciji razlikujeta glede na lokacijo (mediano). 

Postopek izvedbe Wilcoxonovega testa vsote in Mann-Whitneyjevega U-testa je relativno 

kompleksen. Glavne korake lahko predstavimo v nekaj alinejah (Bastič 2006, 22). 

−−−− Pri obeh testih se vrednosti številske spremenljivke transformirajo v range, tako 

da najmanjša vrednost pridobi rang 1, naslednja najmanjša rang 2, naslednja rang 

3 itd. 

−−−− Te vrednosti rangov se v nadaljevanju uporabijo za izračun testne spremenljivke 

(statistike). Pri Wilcoxon rank-sum testu uporabljamo testno statistiko Ws. Ta je v 

primeru, če sta skupini enako veliki, enaka manjši izmed dveh vsot rangov, v 

primeru ko je velikost skupin različna, pa vsoti rangov manjše skupine. Zelo 

podoben Wilcoxonovemu rank-sum testu je Mann-Whitneyjev test, ki temelji na 

testni statistiki U. 

−−−− Preskusa testirata, ali sta povprečna ranga v obeh skupinah enaka. Drugače 

rečeno: preverja se, ali je verjetnost, da je vrednost enote iz 1. skupine večja kot iz 

2. skupine enaka 0,5. 

−−−− V primeru, če v obeh skupinah identificiramo podobno obliko porazdelitve, ju 

lahko uporabljamo kot test preverjanja srednjih vrednosti.  
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Za primerjavo treh ali več vzorcev navadno uporabljamo Kruskal-Wallisev test. Predstavlja 

neparametrično alternativo metodi analize variance (ANOVA). Medtem ko analiza variance 

predpostavlja normalno porazdelitev rezidualov, to pri testu Kruskal-Wallis ni potrebno in 

zato v splošnem velja za bolj robustno metodo. 

Diskriminantna analiza 

Cilj diskriminantne analize je najti takšno linearno kombinacijo spremenljivk, ki omogoča kar 

se da izrazito razlikovanje določenih skupin, hkrati pa čim manjšo napako pri razporejanju 

enot v skupine. Iščemo dimenzijo, v kateri so skupine najbolje razločene (diskriminirane). To 

pomeni, da nas zanimajo tiste spremenljivke, ki najbolje pojasnjujejo razlike med skupinami 

(na primer, kateri dejavniki najbolj razlikujejo inovacijsko vodilna podjetja od ostalih, 

inovacijsko manj uspešnih podjetij). Metoda diskriminantne analize služi tako pojasnjevanju 

kot napovedovanju, saj je med njenimi cilji tudi, da omogoča kar najboljše ujemanje novih 

enot vnaprej predvidenim (Tomin Vučkovič 2003, 53).  

Preden izvedemo diskriminantno analizo, moramo preveriti, ali podatki zadoščajo naslednjim 

pogojem (Legat 2006, 6): 

−−−− število skupin k mora biti vsaj 2, 

−−−− v vsaki skupini moramo imeti vsaj dve enoti, 

−−−− imeti moramo ustrezno število spremenljivk, če je n število enot v vzorcu, potem 

lahko vključimo največ n – 2 spremenljivk, 

−−−− spremenljivke morajo biti intervalne, dovoljene pa so tudi ordinalne, 

−−−− nobene spremenljivke ni moč izraziti kot linearno kombinacijo preostalih 

spremenljivk, 

−−−− v vseh skupinah morajo biti približno enake variance, 

−−−− v vsaki skupini pridobljene spremenljivke izhajajo iz populacije, ki ima 

večrazsežno normalno porazdelitev spremenljivk.  

Kriterij ocene sposobnosti spremenljivk za razlikovanje skupin v diskriminantni analizi so F-

test, Wilksova lambda in Mahalanobisova razdalja (Širca 2012, 8−10). Za preverjanje števila 

spremenljivk, ki signifikantno razlikujejo skupine, pa se uporablja Wilks-Bartlettov test. 

Postopek diskriminantne analize lahko povzamemo na naslednji način (Kastelec in Košmelj 

2008, 170−171): 

−−−− Po definiranju diskriminantne spremenljivke Y, k-to enoto uvrstimo v takšno 

skupino g1, da je razlika med vrednostma Yk-Yi najmanjša. Enoto torej uvrstimo 

v skupino, ki ima povprečje diskriminantne spremenljivke najbolj podobno 

vrednosti diskriminantne spremenljivke enote. 

−−−− V preglednici nato preverimo razlike v dejanski in izračunani razvrstitvi enot. 

Zanima nas zlasti odstotek pravilno uvrščenih enot. Seveda bo nabor 
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diskriminantnih spremenljivk najustreznejši, če je odstotek pravilno razvrščenih 

enot 100 %. Spodnjo mejo kakovosti razvrščanja pa definiramo kot odstotek enot, 

ki bi jih uspeli pravilno razvrstiti z naključnim razvrščanjem (če imamo na primer 

tri skupine, je spodnja meja kakovosti, ki jo želimo preseči, 33,33 %). 

Čeprav metoda diskriminantne analize z vidika ugotavljanja razlikovalnih dejavnikov 

spominja na metodo ANOVA in njene neparametrične alternative, pa ima veliko prednost. 

Omogoča namreč, da razlikovalne dejavnike med skupinami razvrstimo po pomembnosti – od 

tistih, ki najbolje diskriminirajo enote, do tistih, ki k razlikam prispevajo najmanj. To lahko 

ugotovimo s standardiziranimi diskriminantnimi utežmi, ki so regresijski, oziroma parcialni 

korelacijski koeficienti med neko spremenljivko in diskriminantno funkcijo. Lahko pa 

uporabimo tudi strukturno matriko. Ta prikazuje Pearsonove korelacijske koeficiente med 

posamezno spremenljivko in razlikovalno, to je diskriminantno funkcijo (Širca 2012, 8−10).  

Faktorska analiza 

Pri raziskovanju pogosto preučujemo pojave, ki so po naravi zelo kompleksni, torej pod 

vplivom mnogih dejavnikov, ki jih ni mogoče enostavno meriti (Nastav 2011, 153). Tako 

velja tudi v primeru preučevanja invencijsko-inovacijskih procesov, ki predstavljajo enega 

najbolj kompleksnih poslovnih procesov (Likar 2010, 57). Posledično je pojav inoviranja 

težko zajeti in obravnavati primerno celovito. Da bi primerno celovitost vseeno dosegli, 

moramo čim bolje določiti bistvene lastnosti pojava.  

Ena od pogosteje uporabljenih metod, ki nam je pri tem v pomoč, je faktorska analiza. 

Uvrščamo jo med metode za zmanjšanje razsežnosti podatkov. Omogoča nam, da odkrivamo 

skupne razsežnosti opazovanih spremenljivk in posledično dobimo vpogled v osnovno 

strukturo podatkov (Nastav 2011, 154). Je model, ki nam pomaga pojasniti povezave med 

večjim številom spremenljivk, z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne 

razsežnosti (slika 40). Cilj faktorske analize je v identificiranju manjšega števila latentnih 

spremenljivk (faktorjev), s katerimi lahko pojasnimo zveze med opazovanimi 

spremenljivkami (Rovan, 2005, 1). Skupni faktorji predstavljajo latentne nemerljive vzroke, 

ki so vzrok povezav med merjenimi spremenljivkami (na primer latentni vzrok za medsebojno 

podporo, sodelovanje in odprto komuniciranje je lahko ustrezna organizacijska klima v 

podjetju).  

Pri definiranju skupnih faktorjev upoštevamo določene predpostavke (Kodrič 2014, 4−5): 

−−−− skupnih faktorjev ne moremo neposredno meriti; 

−−−− opazovane spremenljivke morajo predstavljati linearno kombinacijo skupnih 

faktorjev, 

−−−− faktorji morajo biti medsebojno neodvisni, 

−−−− vsak faktor mora pojasnjevati del skupne variance merjenih spremenljivk, 
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−−−− največji delež skupne variance merjenih spremenljivk pojasnjuje prvi faktor. 

 

Slika 40: Splošni faktorski model 

Vir: Kodrič 2014, 3. 

Zvezo med spremenljivkami lahko matematično zapišemo kot (Kodrič 2014, 4): 

 

Postopek izvedbe faktorske analize navadno poteka v dveh zaporednih korakih (Cugmas 

2012, 5): 

−−−− najprej izberemo metodo ocene komunalitet38 (metoda glavnih osi, metoda 

največjega verjetja, image faktorska analiza, alfa faktorska analiza),  

−−−− sledi izbor tipa rotacije za oceno faktorske uteži39 (bodisi pravokotne bodisi 

poševne metode). 

Pri izboru metod moramo upoštevati, kako dobro se korelacije modela prilegajo dejanskim, tj. 

kakšne so razlike med napovedanimi in dejanskimi korelacijami (Cugmas 2012, 5). Določiti 

                                                 
38 Komunaliteta predstavlja delež pojasnjene variance posamezne spremenljivke, ki jo lahko 
pojasnimo z vplivom skupnih faktorjev. Če je njena vrednost večja od 0,5, prevladuje vpliv 
predpostavljenih skupnih dejavnikov, sicer pa vpliv neznanih (specifičnih) dejavnikov. 
39 Faktorska utež kaže vpliv določenega skupnega faktorja na posamezno spremenljivko. Če utež 
znaša 0,4 ali več, je vpliv faktorja na spremenljivko pomemben. 
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skušamo optimalno število faktorjev, pri čemer si pomagamo z več kriteriji (Kodrič 2014, 

17−20): 

−−−− lastna vrednost faktorjev mora biti 1 ali več, 

−−−− delež pojasnjene variance mora znašati vsaj 50 %, 

−−−− število faktorjev določimo tam, kjer se diagram lastnih vrednosti prelomi, 

−−−− faktorji morajo biti vsebinsko smiselni. 

Z vsebinskega vidika osnovna faktorska rešitev (slika 41) običajno ni najboljša, zato 

naredimo še rotacijo faktorjev in tako enakomerneje porazdelimo varianco med faktorje. 

Želimo izrazitejše faktorske uteži in čim bolj enostavno faktorsko strukturo. Če imajo 

posamezne spremenljivke nizke faktorske uteži na vseh faktorjih (0,4 ali manj), jih izločimo 

in še enkrat ponovimo faktorsko analizo.  

Na voljo imamo dve skupini faktorskih rotacij (Kodrič 2014, 26−27), pravokotne in poševne. 

−−−− Pravokotne rotacije (slika 42): 

o uporabljamo, ko nimamo medsebojne koreliranosti faktorjev, 

o mednje uvrščamo rotacije QURTIMAX, VARIMAX in EQIMAX, 

o najbolj poznana je metoda VARIMAX, pri kateri skušamo doseči, da ima vsaka 

opazovana spremenljivka visoko faktorsko utež le pri enem faktorju, pri drugih pa so 

faktorske uteži blizu 0. 

−−−− Poševne rotacije (slika 42): 

o uporabljamo, ko med faktorji obstaja korelacija; 

o mednje spadajo rotacije OBLIMIN, OBLIMAX, QUARTIMIN, COVARMIN IN 

BIQUARTIMIN, 

o pri teh rotacijah uporabimo dvoje uteži: 

� ‘pattern’ uteži: to so regresijski koeficienti, ki so praviloma manjši od strukturnih 

uteži in zato bolj jasno demonstrirajo, kaj je tipično za posamezni faktor; 

� strukturne uteži: prikazujejo korelacijo med spremenljivko in faktorjem. 

V praksi najprej izberemo poševno rotacijo. Če po izvedbi te rotacije faktorji postanejo bolj 

pravokotni (Pearsonov korelacijski koeficient < ±0,20), v nadaljevanju opravimo še 

pravokotno rotacijo, ki predstavlja končno faktorsko rešitev. To v nadaljevanju tudi vsebinsko 

interpretiramo (Cugmas 2012, 6). 
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Slika 41: Primer osnovne faktorske rešitve – rešitev ne omogoča jasne interpretacije 
skupnih faktorjev, ki delujejo na uspešnost pri izobraževanju 

 

 
Op. Po rotaciji osnovne rešitve jasneje razberemo spremenljivke, ki ležijo na faktorjih. Tako faktorje 
lahko vsebinsko interpretiramo: prvi faktor (F1’’) opredeljuje naravoslovna znanja (MAT, FIZ), drugi 

(F2’’) pa družboslovna znanja (ANG, GEOG, SJK, GV, ZGO).  

Slika 42: Primer rotiranih faktorskih rešitev – pravokotna (v rdeči barvi) in poševna (v 
črni barvi) 
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3 OPERACIONALIZACIJA RAZISKOVALNEGA MODELA 

To poglavje je namenjeno vzpostavitvi in empiričnemu preverjanju raziskovalnega modela. 

Raziskovanje je potekalo na naslednji način. 

−−−− Na podlagi predhodnega (teoretičnega) dela disertacije smo predpostavili 

raziskovalni model za primerno celovito obvladovanje inoviranja v SLO NTP.  

−−−− V nadaljevanju je bil model empirično preverjen v več fazah: 

o najprej z vidika razpoložljivih finančnih in delno nefinančnih inovacijskih 

dejavnikov v SLO NTP (faza 1); 

o sledila je podrobnejša analiza finančnih in nefinančnih inovacijskih dejavnikov v DE 

NTP (faza 2); 

o končno je bila podana celovita analiza ustreznosti prvotnega modela za SLO NTP, ki 

je bil tudi smiselno dopolnjen (faza 3).  

3.1 Definiranje raziskovalnega modela 

Raziskovalni model glede na namen raziskave (poglavje 1.2) zahteva identifikacijo 

inovacijskih dejavnikov, vplivnih na inovacijske in posledično gospodarske rezultate. Te na 

podlagi mednarodno uveljavljene metodologije OECD (2005, 76) lahko razdelimo v dve 

skupini: 

−−−− finančne inovacijske dejavnike: višina finančnih inovacijskih vlaganj in struktura 

finančnih inovacijskih vlaganj; 

−−−− nefinančne inovacijske dejavnike, povezane z organizacijo in managementom 

invencijsko-inovacijskih procesov. Sodobna teorija dinamičnih zmožnosti mednje 

uvršča (Lawson in Samson 2001, 388−389): vizijo in strategijo, izkoriščanje 

kompetenc kadrov, inteligentnost organizacije, ustvarjalnost in management idej, 

organizacijsko strukturo in sisteme nagrajevanja, kulturo in klimo v podjetju, 

management tehnologij. 

Ker organizacije pričakujejo od inoviranja koristi, prvenstveno gospodarske, je upravičena 

domneva, da so inovacijski rezultati povezani z gospodarskimi. Zato smo v model vključili 

obe kategoriji rezultatov: 

−−−− inovacijske rezultate, kjer vključujemo enega izmed sodobnejših načinov merjenja 

(Kemp in soavtorji 2003): RII – delež prihodkov od inovacij proizvodov v 

celotnih prihodkih, RMI – delež prihodkov od inovacij proizvodov, novih za trg, 

v celotnih prihodkih od inovacij;  

−−−− gospodarske rezultate, ki po mednarodnih in slovenskih računovodskih standardih 

zajemajo (Pustotnik 2009, 6): kazalnike dobičkovnosti, kazalnike dohodkovnosti, 

kazalnike gospodarnosti. 



116 

Grafično raziskovalni model lahko prikažemo s sliko (slika 43). Model poleg vsebinske 

razdelitve dejavnikov v skupine jasno prikazuje tudi predpostavljene povezave med njimi. 

Slednje so bile sistematično in celovito preverjene na ravni hipotez: 

H1. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj signifikantno 

razlikujejo glede na neinovativna podjetja. 

H2. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj ne razlikujejo 

signifikantno glede na inovacijske sledilce. 

H3. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno bolj 

produktiven inovacijski proces. 

H4. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno boljše 

gospodarske rezultate. 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP signifikantno vplivajo tako vhodni inovacijski dejavniki 

(višina in struktura inovacijskih vlaganj) kot procesni inovacijski dejavniki (organiziranost in 

management inovacijskega procesa). 

H6. Vhodni inovacijski dejavniki DE NTP ne vplivajo signifikantno na procesne inovacijske 

dejavnike DE NTP. 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so glede signifikantnosti in jakosti vplivov prenosljivi v 

SLO NTP. 

Kot vidimo, so v hipotezah inovacijski dejavniki vsebinsko predstavljeni na najvišjih ravneh: 

govorimo o finančnih in nefinančnih inovacijskih dejavnikih. Nižje, podrobnejše ravni 

dejavnikov znotraj vsake od skupin niso omenjene. Glede na maloštevilne primerno celovite 

raziskave inovacijskih dejavnikov v NTP je namreč podrobnejša opredelitev dejavnikov 

zahtevna in obenem tvegana naloga. Zato smo raje izhajali iz obsežnega nabora splošnih 

inovacijskih indikatorjev (podlaga: teorija DCV in metodološka priporočila OECD), in jih 

skušali s statističnimi prijemi40 transformirati v celovit nabor inovacijskih dejavnikov SLO 

NTP. 

                                                 
40 Pomagali smo si zlasti s korelacijsko in eksploratorno faktorsko analizo. Prva bo omogočila 
identifikacijo indikatorjev, ki so povezani z inovacijskimi rezultati, druga pa bo v pomoč pri 
zmanjšanju razsežnosti podatkov. 
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Op. Simbol + kaže na predvideni pozitivni statistično signifikantni vpliv. Simbol x pa pomeni, da ne 

predvidevamo statistično signifikantnih vplivov (bodisi pozitivnih bodisi negativnih). 

Slika 43: Predpostavljeni raziskovalni model za to disertacijo 

3.2 Faza 1 – raziskava na podlagi sekundarnih slovenskih statističnih podatkov 

V fazi 1 smo s sekundarnimi podatki SURS proučili inovacijske dejavnike in gospodarske 

rezultate SLO NTP. Pozornost smo namenili prvenstveno finančnim inovacijskim dejavnikom 

(finančnim vlaganjem v inoviranje), saj SURS nefinančne inovacijske dejavnike 

(organiziranost in management inovacijskih procesov) zajema le deloma. Na podlagi 

preverjanja hipotez (H1–H4) smo ugotovili, ali je razlike med SLO NTP v inovacijskih in 

posledično gospodarskih rezultatih moč pojasniti le s finančnimi inovacijskimi dejavniki ali 

pa je potrebno pozornost nameniti tudi nefinančnim inovacijskim dejavnikom.  

3.2.1 Vir podatkov 

Raziskava temelji na primarnih podatkih periodičnega statističnega raziskovanja INOV-P-S, 

katerega namen je pridobiti podatke o inovacijski dejavnosti v predelovalni dejavnosti in 

izbranih storitvenih dejavnostih, in sicer podatke o številu podjetij, ki so v opazovanem 

obdobju (2004–2006) uvedla nov proizvod ali nov postopek ali so se z inovacijsko 

dejavnostjo ukvarjala, vendar dela niso dokončala ali so to dejavnost opustila; o višini 

sredstev, vloženih za ta namen; o sodelovanju podjetij z drugimi podjetji, ustanovami in kupci 

pri razvoju inovacije (SURS 2008). 

Statistično raziskovanje inovacijske dejavnosti v predelovalni dejavnosti in izbranih 

storitvenih dejavnostih je izvedel SURS v skladu z mednarodno OECD-jevo metodologijo 

(OECD 2005) in priporočili Eurostat za peti poenoten (harmoniziran) popis inovacijske 

dejavnosti (SURS 2007) – CIS 2006 (Community Innovation Survey). Podatki iz baze INOV-

P-S so bili za potrebe naše raziskave dopolnjeni z matičnimi podatki podjetij iz statistične 

baze Poslovni subjekti, s finančnimi podatki iz bilanc stanja in izkazov uspehov iz baze 

AJPES ter podatki o strukturi zaposlenih iz Statističnega registra delovno aktivnega 
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prebivalstva (SRDAP). Podatki o strukturi zaposlenih se nanašajo na poslovno leto 2006, 

finančni pa na leta med 2003 (eno leto pred pričetkom referenčnega obdobja raziskave INOV-

P-S) in 2007 (eno leto po zaključku referenčnega obdobja). 

Na osnovi navedenih statističnih baz smo oblikovali seznam spremenljivk, ki opisujejo 

inovacijske dejavnike, inovacijske in gospodarske rezultate (priloga 2). 

Enota opazovanja SURS so bila podjetja, ki imajo najmanj 10 zaposlenih in so po Standardni 

klasifikaciji dejavnosti SKD (usklajena z mednarodno klasifikacijo NACE) uvrščena v eno 

izmed naslednjih dejavnosti: 

−−−− rudarstvo (10–14), 

−−−− predelovalna dejavnost (15–37), 

−−−− oskrba z električno energijo, plinom in vodo (40–41), 

−−−− posredništvo in trgovina na debelo (51), 

−−−− promet, skladiščenje in zveze (60–64), 

−−−− finančno posredništvo (65–67), 

−−−− obdelava podatkov in podatkovne baze (72), 

−−−− projektiranje in tehnično svetovanje (74.2), 

−−−− tehnično preizkušanje in analiziranje (74.3), 

−−−− izbrane storitvene dejavnosti.  

V raziskovanje je bilo vključenih 2946 poročevalskih enot iz poslovnega registra podjetij. Te 

enote so prejele vprašalnik INOV-P-S/2006. V raziskovanje so bila vključena vsa srednje 

velika podjetja (torej tista, ki zaposlujejo 50–249 oseb) in vsa velika podjetja (tista, ki 

zaposlujejo najmanj 250 oseb), mala podjetja (tj. podjetja z 10–49 zaposlenimi) pa so bila 

zastopana z vzorcem. Ker je odgovor na vprašalnik obvezen, so na voljo podatki za celotno 

populacijo teh podjetij. 

Skladno z namenom disertacije smo kot relevantne enote opazovanja v nadaljevanju 

upoštevali le nizko in srednje-nizko tehnološka podjetja (NTP) s 50 ali več zaposlenimi. 

Izhajali smo iz klasifikacije Evropskega statističnega urada Eurostat, ki kot NTP opredeljuje 

predelovalne panoge z največ triodstotnim vložkom prodajnih prihodkov v raziskave in razvoj 

(Hirsch-Kreinsen, Jacobson in Robertson 2005, 6). Seznam panog NTP, ki smo jih vključili v 

empirično raziskavo, prikazuje preglednica 6. 

Preglednica 6: Panoge, ki pripadajo panožni skupini NTP. Kategorizacija panog je 
skladna z metodologijo Eurostata/OECD 

Kategorija po 
NACE Rev. 1.1 

Nizko in srednje-nizko tehnološki predelovalci (NTP) 

DA15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 

DB17 Proizvodnja tekstilij 

DB18 Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Kategorija po 
NACE Rev. 1.1 

Nizko in srednje-nizko tehnološki predelovalci (NTP) 

DC19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 

DD20 
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 
razen pohištva 

DE21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 

DE22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

DF23 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 

DH25 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

DI26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 

DJ27 Proizvodnja kovin 

DJ28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 

DN36 Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti 

DN37 Reciklaža 

Op. Iz mednarodne kategorizacije NACE Rev 1.1 izhaja tudi slovenska kategorizacija SKD 2002 
(Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 2/02, 
111/05,69/07). 

Vir: Felix 2006, 7. 

3.2.2 Opis populacije 

Populacija NTP za potrebe raziskave obsega 442 velikih in srednje velikih podjetij. Gre za 

popis in ne za vzorčenje; zato je tu možna neposredna primerjava povprečij oz. so vse 

ugotovljene razlike med skupinami »signifikantne«. 

Preglednica 7: Velikosti populacije srednje velikih in velikih SLO NTP 

Velikost populacije Skupaj 
Neinovativni 
(skupina 0) 

Inovacijski 
sledilci 

(skupina 1) 

Inovacijsko 
vodilni 

(skupina 2) 

Celotni vzorec 862 486 324 52 

Predelovalna podjetja 624 304 273 47 

Nizko in srednje-nizko tehnološki 
predelovalci (NTP) 

442 235 178 29 

Visoko in srednje-visoko tehnološki 
predelovalci (VTP) 

182 69 95 18 

Storitvena podjetja 238 182 51 5 

Storitve z nižjo vsebnostjo znanja (SNVZ) 178 148 26 4 

Storitve z visoko vsebnostjo znanja 
(SVVZ) 

60 34 25 1 

 

Skladno z metodologijo raziskave (poglavje 1.6) smo podjetja glede na dosežene inovacijske 

rezultate (kazalnika RII in RMI) uvrstili v inovacijske skupine (slika 2): 0 – neinovativna 
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podjetja (RII = 0, RMI = 0), 1 – inovacijski sledilci (RII ≤ 40, RMI ≤ 20) in 2 – inovacijsko 

vodilna podjetja (RII > 40, RMI >20). 

Delež podjetij v posamezni inovacijski skupini prikazuje slika (slika 44). Iz nje nemudoma 

razberemo zanimiv podatek: srednje velika in velika NTP so v Sloveniji najbolj številna med 

vsemi panožnimi skupinami (NTP, VTP, SNVZ, SVVZ). Zato je njihova inovacijska in 

gospodarska uspešnost zagotovo pomembna za gospodarsko blaginjo v državi. Žal pa večina 

NTP v Sloveniji (53 %) sodi med neinovativne, torej takšne, ki niso imela v letu 2006 

nobenih prihodkov od inovacij. Takoj za njimi so inovacijski sledilci (40 %), a gre v tem 

primeru še vedno za podjetja, katerih inovacijski rezultati niso zavidljivi. Med najboljšimi 

glede na inovacijske rezultate, torej inovacijsko vodilnimi, pa je le peščica NTP v Sloveniji 

(7 %).  

 
Op. Neinovativna podjetja (RII = 0, RMI = 0), inovacijski sledilci (RII ≤ 40, RMI ≤ 20) in inovacijsko 

vodilna podjetja (RII > 40, RMI > 20). 

Slika 44: Struktura SLO NTP glede na inovacijsko aktivnost 

Ugotavljamo, da prihodki od inovacij v celotnih prihodkih (RII) skupine inovacijsko vodilnih 

znašajo 50,4 %, kar je 2,6-krat več kot v skupini sledilcev. Prihodki od inovacij, novih za trg, 

v celotnih prihodkih od inovacij (RMI) pa znašajo 72,9 %, kar je 2,2-krat več kot v skupini 

sledilcev (v primeru neinovativnih podjetij velja RII = RMI = 0). Inovacijski rezultati vodilnih 

podjetij so torej očitno močno nad tistimi, ki jih dosegajo sledilci (in še bolj nad 

neinovativnimi podjetji). 

Glede na nezavidljive inovacijske rezultate, ki veljajo za večino SLO NTP, se velja vprašati, 

kakšen invencijsko-inovacijski management odlikuje inovacijsko vodilna podjetja. Torej, 

katere inovacijske finančne in nefinančne dejavnike ta skupina v primerjavi z ostalimi še 
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posebno obvladuje, in s tem nakazati možnosti bolj celovitega in uspešnega inovacijskega 

managementa NTP. 

3.2.3 Finančni inovacijski dejavniki 

Kot finančni inovacijski dejavnik bomo obravnavali inovacijske stroške kot delež prihodkov 

od prodaje. Gre za kategorijo, ki je analogna kategoriji vlaganj v raziskave in razvoj kot delež 

BDP41 (na nivoju nacionalnih gospodarstev, kar je eden od temeljnih kazalnikov Lizbonske 

strategije in tudi strategije Evropa 2020).  

Kategorije stroškov definiramo skladno z mednarodno uveljavljeno metodologijo OECD 

(2005) in so prikazane v preglednici (preglednica 8). 

Preglednica 8: Obravnavane kategorije inovacijskih stroškov 

Oznaka Spremenljivka 
Pomožna 
oznaka 

A_e2_a Stroški notranjih RR/Čisti prihodki od prodaje 2006 NotRR 

A_e2_b Stroški zunanjih RR/Čisti prihodki od prodaje 2006 ZunRR 

A_e2_c Stroški pridobitev strojev, opreme in programske opreme/Čisti prihodki od 
prodaje 2006 

Stroj 

A_e2_d Stroški pridobitev drugega zunanjega znanja/Čisti prihodki od prodaje 2006 ZunZn 

A_e2_e Delna vsota stroškov (a+b+c+d)/Čisti prihodki od prodaje 2006 - 

A_e2_f Stroški usposabljanja/Čisti prihodki od prodaje 2006 Uspos 

A_e2_g Stroški uvajanja inovacij na trg/Čisti prihodki od prodaje 2006 Trg 

A_e2_i Stroški skupaj/Čisti prihodki od prodaje 2006 - 

A_e2_j Stroški notranjih + zunanjih RR/Čisti prihodki od prodaje 2006 - 

 

Na podlagi vrednosti posameznih kategorij stroškov se lotimo preverjanja hipotez: 

H1. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj signifikantno 

razlikujejo glede na neinovativna podjetja. 

H2. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj ne razlikujejo 

signifikantno glede na inovacijske sledilce. 

                                                 
41 Bruto domači proizvod (BDP) je eno od meril velikosti gospodarstva. Nacionalni BDP je definiran 
kot tržna vrednost vseh končnih izdelkov in storitev, proizvedenih v državi v nekem časovnem 
obdobju. V tem smislu je analogen celotnim prihodkom od prodaje podjetja v nekem časovnem 
obdobju. 
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H3. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno bolj 

produktiven inovacijski proces. 

Ker gre v primeru podatkov INOV-P-S za popis, lahko predpostavimo, da vrednosti glede 

finančnih inovacijskih vlaganj odražajo dejansko stanje v populaciji. Zato niso potrebna 

statistična testiranja, s katerimi bi iz vzorca sklepali na populacijo (inferenčna statistika), 

ampak zadostuje navedba deskriptivnih statistik, ki je podana v nadaljevanju. 

Najprej preverimo hipotezo H1. Slika 45 jasno kaže, da inovacijsko vodilna NTP v inoviranje 

vlagajo mnogo več od neinovativnih podjetij: medtem ko neinovativna vlagajo komaj 0,75 %, 

inovacijska vodilna vlagajo kar 2,96 % prodajnih prihodkov.  

 

Slika 45: Višina in struktura finančnih vlaganj po inovacijskih skupinah 

Za preverjanje drugega dela hipoteze H1 si moramo ogledati še strukturo teh stroškov. 

Neinovativna podjetja svoja skromna inovacijska vlaganja skoraj v celoti usmerjajo v nakup 

strojev in opreme (84,22 %), potrebne za ustvarjanje inovacij. Inovacijsko vodilna podjetja pa 

mnogo intenzivneje vlagajo v RR (notranji in zunanji) (32,55 %), usposabljanje (4,89 %) in 

trženje inovacij (8,52 %). Jasno je, da se inovacijsko vodilna podjetja glede na neinovativna 

razlikujejo tako po višini kot strukturi inovacijskih vlaganj. Zato hipotezo H1 lahko v celoti 

potrdimo. 

Hipoteza H2 vsebinsko prav tako obravnava višino in strukturo inovacijskih vlaganj. A v tem 

primeru gre za primerjavo med inovacijsko vodilnimi podjetji in inovacijskimi sledilci, torej v 

obeh primerih za inovacijsko aktivna podjetja. Zato bi tu pričakovali, da bodo razlike med 

skupinama manjše, oziroma se glede na vsebino H2 celo ne bodo izkazale. Poglejmo najprej 

višino inovacijskih vlaganj (slika 45). Iz diagrama vsekakor razberemo, da med skupinama 

podjetij obstaja razlika; še bolj presenetljivo pri tem pa je, da večjo vrednost skupnih 
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finančnih vlaganj dosegajo sledilci (3,28 %). Inovacijsko vodilna podjetja torej z manjšimi 

skupnimi finančnimi vlaganji v inoviranje (2,96 %) uspejo doseči boljše inovacijske rezultate. 

Eden od možnih razlogov za to se skriva v sami namembnosti inovacijskih vlaganj, ki jo 

razkriva njihova struktura. Glede slednje lahko ugotovimo, da so pri srednje inovativnih 

podjetjih (sledilcih) vlaganja v tehnološko opremo višja kot pri inovacijsko vodilnih – 

zajemajo 69 % vseh vlaganj, medtem ko vodilna vlagajo v stroje in opremo 52 % vseh 

vlaganj. Inovacijsko vodilna podjetja intenzivneje vlagajo v raziskave in razvoj (notranje in 

zunanje) (27 %), usposabljanje (5 %) in trženje inovacij (9 %). To nas pripelje do sklepa, da 

so razlike v višini in strukturi inovacijskih vlaganj sicer manjše kot v primeru inovacijsko 

vodilnih in neinovativnih podjetij, a so kljub temu nezanemarljive. Zato hipoteze H2 ne 

moremo potrditi.  

3.2.4 Nefinančni inovacijski dejavniki 

Ob ugotovitvi, da inovacijsko vodilna podjetja uspejo doseči nadpovprečne inovacijske 

rezultate kljub manjšim inovacijskim vlaganjem, se velja vprašati o njihovi organiziranosti in 

managementu organizacijskih procesov. Torej, ali inovacijsko vodilni bolje obvladujejo 

nefinančne inovacijske dejavnike od manj inovativnih podjetij. Žal slovenski podatki INOV-

P-S zajemajo prvenstveno finančna inovacijska vlaganja (Likar idr. 2011, 68), zato celovita 

analiza nefinančnih inovacijskih dejavnikov ni mogoča. Preverimo pa lahko, ali podjetja 

inovacijski proces mnogo bolje obvladujejo.  

To smo preverjali s hipotezo H3. Merili smo produktivnost inovacijskega procesa. To pomeni 

merjenje razmerja med ustvarjenimi inovacijskimi rezultati in za to porabljenimi vlaganji 

(Hollanders in Celikel-Esser 2007, 4). Razmerje med ustvarjenimi inovacijskimi prihodki in 

za to porabljenimi finančnimi vlaganji prikazuje slika 46.  

 

Slika 46: Produktivnost inovacijskega procesa – inovacijski prihodki (EUR), ustvarjeni 
z 1 EUR vlaganj v inoviranje 
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Rezultati kažejo, da inovacijsko vodilna podjetja glede na ostala podjetja od svojih finančnih 

inovacijskih vlaganj iztržijo mnogo več: medtem ko neinovativna podjetja za vložen 1 EUR v 

inoviranje ne beležijo inovacijskih prihodkov, ti prihodki v primeru inovacijskih sledilcev 

znašajo 1,6 EUR, v primeru inovacijsko vodilnih podjetij pa kar 14,3 EUR. Na podlagi 

ugotovitev lahko povzamemo, da imajo inovacijsko vodilna SLO NTP mnogo produktivnejši 

inovacijski proces od inovacijskih sledilcev in neinovativnih podjetij. Posledično lahko 

potrdimo hipotezo H3. 

Do odgovora, kako bolje obvladovati nefinančne inovacijske dejavnike, povezane z 

organiziranostjo in managementom inovacijskih procesov, na podlagi podatkov INOV-P-S 

zaradi vsebinskih omejitev ne moremo priti. Iskali ga bomo v nadaljevanju disertacije (fazi 2 

in 3). 

3.2.5 Povezava med inovacijskimi in gospodarskimi rezultati 

Inovacije po definiciji podjetju prinašajo korist. Slednjo lahko ocenimo na podlagi 

subjektivne presoje, lahko pa na podlagi standardiziranih računovodskih kazalnikov. V 

Sloveniji njihovo vsebino določajo Slovenski računovodski standardi (SRS), ki so usklajeni z 

mednarodnimi. Govorimo o indikatorjih donosnosti, dohodkovnosti in gospodarnosti 

(Pustotnik 2009, 6).  

Povezavo med inovacijskimi in gospodarskimi rezultati smo preverjali s hipotezo: 

H4. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno boljše 

gospodarske rezultate. 

Glede na vsebino hipoteze je bilo potrebno za vsako izmed inovacijskih skupin (neinovativni, 

inovacijski sledilci, inovacijsko vodilni) pridobiti vrednosti indikatorjev donosnosti, 

dohodkovnosti in gospodarnosti. Nato pa smo slednje primerjali. Ker gre v primeru 

slovenskih podatkov za popis (in ne vzorčenje), je zaznava razlik v populaciji možna na 

podlagi neposredne primerjave povprečij in ne zahteva izvedbe statističnih testov 

signifikantnosti razlik.  

Posvetimo se najprej kazalnikom dohodkovnosti (preglednica 9). Vidimo, da inovacijsko 

vodilna podjetja dosegajo največje čiste prihodke od prodaje, obenem pa beležijo tudi 

največjo rast teh prihodkov. Podobno velja za bruto dodano vrednost na zaposlenega, ki je v 

skupini inovacijsko vodilnih najvišja. Po prihodkih na zaposlenega se inovacijsko vodilna 

podjetja uvrščajo pred neinovativna in za inovacijske sledilce, pri čemer je povprečna rast le-

teh v obdobju 2006/2008 med tremi skupinami najnižja. Glede na to, da absolutni znesek 

prihodkov skupine inovacijsko vodilnih raste, je očitno nižja rast relativnih prihodkov na 

zaposlenega posledica naraščanja števila zaposlenih, kar z nefinančnega vidika priča o 

uspešni rasti podjetja. Ostali skupini pa za vodilnimi jasno zaostajata. Še zlasti neinovativna 



125 

podjetja. Izjema so kazalniki rasti čistih prihodkov, kjer so si inovacijski sledilci in 

neinovativni dokaj podobni. To kaže, da le vodilna podjetja, ki dovolj celovito obvladujejo 

inoviranje, lahko pričakujejo ustrezno raven rasti prihodkov, medtem ko so parcialni pristopi 

k inoviranju manj učinkoviti. 

Preglednica 9: Primerjava gospodarskih rezultatov (indikatorji dohodkovnosti) med 
neinovativnimi podjetji, inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi 
SLO NTP 

Indikator 
Neinovativni 
(skupina 0) 

Sledilci 
(skupina 1) 

Vodilni 
(skupina 2) 

Čisti prihodki od prodaje 06 (EUR) 5.948.850 12.396.325 13.535.754 

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 08 (EUR) 20.746 27.079 27.199 

Čisti prihodki na zaposlenega 08 (EUR) 64.774 90.350 80.156 

Indeks rasti čistih prihodkov 07/06 (%) 8,54 6,98 10,12 

Indeks rasti čistih prihodkov 08/07 (%) 0,26 −0,51 6,02 

Povprečna rast čistih prihodkov 08/06 (%) 1,78 1,75 1,82 

Povprečna letna rast čistih prihodkov od prodaje na 
zaposlenega 08/06 (%) 

6,86 6,82 5,81 

 

S stališča indikatorjev gospodarnosti poslovanja se jasno izkazuje (preglednica 10), da so 

najbolj inovativna podjetja tudi najbolj gospodarna. Opazimo jasen vzorec: najnižje vrednosti 

indikatorjev dosegajo neinovativna podjetja, nekoliko nad njimi so inovacijski sledilci, 

največje pa so vrednosti v skupini inovacijsko vodilnih. Ti glede na ostali dve skupini večji 

delež svojih skupnih prihodkov pripisujejo dobičku (ROS). Glede na pozitivno vrednost 

kazalnika ROS so tudi edina skupina, ki dosegajo čisti dobiček in ne čisto izgubo. Vse tri 

skupine podjetij so relativno gospodarne (dosegajo večje prihodke od odhodkov iz 

poslovanja), a največjo gospodarnost poslovanja dosegajo prav inovacijsko vodilna podjetja.  

Preglednica 10: Primerjava gospodarskih rezultatov (indikatorji gospodarnosti) med 
neinovativnimi podjetji, inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi 
SLO NTP 

Indikator 
Neinovativni 
(skupina 0) 

Sledilci 
(skupina 1) 

Vodilni 
(skupina 2) 

Čista dobičkovnost skupnih prihodkov (ROS) 06 −1,33 −1,10 0,62 

Gospodarnost poslovanja 06 1,14 1,21 1,27 

 

Inovacijsko vodilna podjetja so tudi najdonosnejša (preglednica 11). Dosegajo največjo čisto 

dobičkovnost sredstev (ROA) in čisto dobičkovnost kapitala (ROE). Zanimivo je, da 

inovacijski sledilci tako po ROA kot ROE niso uspešnejši od neinovativnih podjetij. 

Inovacijska sledilnost torej očitno ne omogoča dviga donosnosti, ampak je slednje mogoče 

šele ob doseganju inovacijske vodilnosti. Ob najvišji absolutni vrednosti ROE so inovacijsko 
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vodilni uspeli v obdobju 2006/2008 doseči tudi največjo rast tega indikatorja (s podatki o 

rasteh ROA ne razpolagamo).  

Preglednica 11: Primerjava gospodarskih rezultatov (indikatorji donosnosti) med 
neinovativnimi podjetji, inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi 
SLO NTP 

Indikator 
Neinovativni 
(skupina 0) 

Sledilci 
(skupina 1) 

Vodilni 
(skupina 2) 

Čista dobičkovnost sredstev (ROA) 06 0,02 0,02 0,03 

Čista dobičkovnost kapitala (ROE) 06 0,06 0,06 0,08 

Čista dobičkovnost kapitala (ROE) 08 0,04 0,03 0,05 

Indeks rasti ROE 07/06 (%) −24,74 −10,29 −16,5 

Indeks rasti ROE 08/07 (%) −29,92 −48,38 −37,51 

Povprečna rast ROE 08/06 (%) −24,17 −7,45 −5,81 

 

Podatki iz preglednic 9 do 11 jasno kažejo, da z dvigom inovacijskih rezultatov v panožni 

skupini NTP rastejo tudi gospodarski rezultati. Inovacijsko vodilna podjetja so po indikatorjih 

dohodkovnosti, donosnosti in gospodarnosti najuspešnejša. Ostali skupini sta gospodarsko 

manj uspešni, zlasti neinovativna podjetja. Ni dvoma, da se v panožni skupini NTP 

inovativnost gospodarsko obrestuje. Zato hipotezo H4 lahko v celoti potrdimo. 

3.3 Faza 2 – raziskava na podlagi sekundarnih nemških statističnih podatkov 

Faza 2 smiselno nadaljuje delo prve faze, kjer je bilo ugotovljeno, da se inovacijsko vodilna 

podjetja od manj uspešnih ne razlikujejo le z vidika finančnih (H1‒H2), pač pa tudi 

nefinančnih (procesnih) inovacijskih dejavnikov (H3). Prav nefinančnih inovacijskih 

dejavnikov pa SURS ne zajema dovolj podrobno – spomnimo, da smo zanje uporabili vsega 1 

indikator. Celovita identifikacija finančnih in nefinančnih inovacijskih dejavnikov (H5) ter 

relacij med njimi (H6) očitno zahteva uporabo drugih podatkov. Ena redkih EU držav, kjer so 

že zbrani in raziskovalcem na voljo dovolj celoviti inovacijski podatki, je predstavnica 

inovacijsko vodilnih držav – Nemčija. Zato smo v fazi 2 uporabili te podatke in preverili obe 

hipotezi (H5‒H6). 

3.3.1 Vir podatkov 

Podatki izhajajo iz raziskave Mannheim Innovation Panel (MIP), ki jo izvaja Zentrum fuer 

Europaeische Wirtschaftsforschung (ZEW). Metodološki okvir prav tako kot v primeru 

slovenske raziskave (INOV-P-S) določajo priporočila OECD, definirana v priročniku Oslo 

(OECD 2005). Velika prednost mednarodno harmonizirane metodologije je v tem, da je del 

vsebine raziskave MIP popolnoma primerljiv z raziskavo INOV-P-S: 
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−−−− inovacija proizvoda oz. inovacijski rezultati, 

−−−− inovacijsko sodelovanje, 

−−−− inovacijske dejavnosti in izdatki, 

−−−− viri informacij in sodelovanje pri inovacijskih dejavnostih, 

−−−− inovacije na področju organizacije. 

Razlika ob primerjavi nemške raziskave s slovensko pa je v mnogo večji vsebinski celovitosti 

nemške. Zlasti, ker poleg finančnih inovacijskih dejavnikov obravnava še vrsto pomembnih 

nefinančnih, povezanih s samo organizacijo in managementom invencijsko-inovacijskih 

dejavnosti:  

−−−− naravnanost inovacijskih strategij, 

−−−− z inoviranjem povezani ukrepi vodenja, 

−−−− inovacijsko sodelovanje v podjetju, 

−−−− vrsta partnerjev za inovacijsko sodelovanje, 

−−−− oblika raziskovalnega sodelovanja, 

−−−− ovire pri inoviranju. 

Raziskava MIP predpostavlja, da neinovativna podjetja nimajo organiziranih invencijsko-

inovacijskih dejavnosti, zato nefinančnih inovacijskih dejavnikov v teh podjetjih ne 

obravnava. Seveda pa so slednji še vedno na voljo za vsa inovacijsko aktivna podjetja.  

Vzorec zaobsega podjetja s pet ali več zaposlenimi iz naslednjih panog (po mednarodni 

klasifikaciji NACE Rev. 1.1): 

−−−− rudarstvo (10–14), 

−−−− predelovalna dejavnost (15–37), 

−−−− oskrba z električno energijo, plinom in vodo (40–41), 

−−−− gradbeništvo (45), 

−−−− izbrane storitvene dejavnosti (50–52, 60–64, 65–67, 70–74, 90). 

V nasprotju z večino drugih evropskih držav Nemčija nima enotnega registra podjetij (Janz 

idr. 2001, 3). Zato je potrebno kot vzorčni okvir uporabiti druge potencialno relevantne vire 

podatkov. Mannheim Innovation Panel uporablja podatkovno bazo najpomembnejše nemške 

bonitetne agencije Creditreform. Konstruirani vzorec podjetij je stratificiran vzorec, pri čemer 

kot spremenljivke stratifikacije služijo: velikost podjetja (osem velikostnih razredov glede na 

število zaposlenih), panoga, v kateri deluje podjetje (skladno s klasifikacijo dejavnosti NACE 

Rev. 1.1), in regija (vzhodna ali zahodna Nemčija) (Janz idr. 2001, 3). 

Ker je študija zasnovana panelno, se vsako leto razpošlje isti ciljni populaciji, z izjemo 

podjetij, ki so vmes prenehala delovati. Poleg tega se vzorec vsaki dve leti osveži s 

stratificiranim naključnim vzorcem novoustanovljenih podjetij in tistih, ki so zaradi 

organizacijskih sprememb (doseganje potrebnega števila zaposlenih) postala relevantna za 
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raziskavo. Vzorčenje ni sorazmerno, kar pomeni, da nimajo vse enote enake verjetnosti, da 

bodo izbrane v vzorec. Velika podjetja in tista iz vzhodne Nemčije so močneje zastopana 

(Janz idr. 2001, 3). 

Vzorec podjetij, vključenih v raziskavo, je zaradi stroškovnih razlogov vsako sodo leto 

nekoliko manjši kot v lihih letih. Zajema le podjetja, ki so na vprašalnik odgovorila že vsaj 

enkrat ali pa so bila v vzorec dodana predhodno leto. Tudi vsebina vprašalnika je nekoliko 

okrnjena. Zajema le bistvene spremenljivke o invencijsko-inovacijski dejavnosti (Janz idr. 

2001, 3). V našem primeru to ne predstavlja omejitve, saj bomo uporabili vsebinsko 

obsežnejšo verzijo vprašalnika (MIP 200342), ki karseda celovito zaobsega finančne in 

nefinančne inovacijske dejavnike. Posebnih omejitev ni tudi glede velikosti in posledično 

reprezentativnosti vzorca. Omeniti pa velja, da se podatki nanašajo na časovno obdobje 2000–

2002, zato ugotovitve lahko deloma odstopajo od aktualnega stanja. To omejitev bomo 

smiselno upoštevali, in sicer tako, da bodo ugotovitve kasneje preverjene še z uporabo 

aktualnih slovenskih podatkov (poglavje 3.4). 

3.3.2 Opis skupine 

Glede na namen raziskave in zavoljo možnosti neposrednih primerjav s slovenskimi podjetji 

smo kot relevantna podjetja baze MIP upoštevali nizko in srednje-nizko tehnološka podjetja 

(NTP) s 50 ali več zaposlenimi. Prav tako smo uporabili enako klasifikacijo panog NTP 

(preglednica 6). 

Vzorec za potrebe raziskave na bazi MIP zajema 514 NTP s 50 ali več zaposlenimi. Glede na 

kriterije, ki so bili glede vzorčenja v MIP 2003 postavljeni (Janz idr. 2001, 3), lahko ocenimo, 

da vzorec zajema 23,7 % ciljne populacije. Naknadna analiza pristranskosti zaradi 

neodgovora (angl. non-response bias), ki jo je izvedel ZEW, je zajela tudi podjetja, ki prvotno 

niso sodelovala. S primerjavo teh podatkov in prvotnih je bila ustrezno preverjena 

reprezentativnost obravnavanega vzorca (Janz idr. 2001, 3–4). Lahko torej pričakujemo, da 

rezultati na podlagi analiz vzorca odražajo dejansko stanje v celotni populaciji. 

Poglejmo si, kakšne inovacijske rezultate dosegajo nemška NTP. Glede na lego v matriki 

spremenljivk RII in RMI (slika 2) ponovno dobimo tri različno inovativne kategorije:0 – 

neinovativna podjetja (RII = 0, RMI = 0), 1 – inovacijske sledilce (RII ≤40, RMI ≤ 20) in 2 – 

inovacijsko vodilna podjetja (RII>40, RMI>20). 

                                                 
42 Vprašalnik ni javno dostopen. 
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Op. Neinovativna podjetja (RII = 0, RMI = 0), inovacijski sledilci (RII ≤ 40, RMI ≤ 20) in inovacijsko 

vodilna podjetja (RII > 40, RMI > 20). 

Slika 47: Struktura DE NTP glede na inovacijsko aktivnost 

Prihodki od inovacij v celotnih prihodkih (RII) skupine inovacijsko vodilnih v povprečju 

znašajo 36,8 %, kar je 1,5-krat več kot v skupini sledilcev. Prihodki od inovacij, novih za trg, 

v celotnih prihodkih od inovacij (RMI) skupine vodilnih pa znašajo 49,60 %, oziroma 1,9-krat 

več od skupine inovacijskih sledilcev.43 

Ugotavljamo, da podobno kot v Sloveniji dobra polovica NTP v Nemčiji pripada 

neinovativnim (51 %). Opazno manjši pa je delež inovacijskih sledilcev (40 %). Nasprotno pa 

je bistveno več kot v Sloveniji inovacijsko vodilnih NTP – skoraj petina (18 %). Ob dejstvu, 

da je Nemčija ena izmed inovacijsko vodilnih držav (Slovenija pa le sledilka) (UNU-MERIT 

2013), ugotovitev niti ni presenetljiva. Obenem pa kaže na veliko priložnost za dvig 

inovacijskih rezultatov SLO NTP.  

Za to je potrebno primerno celovito poznavanje inovacijskih dejavnikov, ki DE NTP 

omogočajo doseganje zavidljivih inovacijskih rezultatov. V nadaljevanju smo podrobneje 

preučili te finančne in nefinančne inovacijske dejavnike.  

                                                 
43 Glede na pogoje za uporabo podatkov MIP statistična testiranja razlik glede na SLO NTP niso bila 
mogoča.  
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3.3.3 Dejavniki celovitega obvladovanja inoviranja v DE NTP 

Glede na uvodne opredelitve (poglavje 2.3.1) predpostavljamo, da na inovacijske rezultate 

signifikantno vplivajo tako finančni kot nefinančni inovacijski dejavniki. Predpostavko smo 

preverjali s hipotezo: 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP signifikantno vplivajo tako vhodni inovacijski dejavniki 

(višina in struktura inovacijskih vlaganj) kot procesni inovacijski dejavniki (organiziranost in 

management inovacijskega procesa). 

Glede na vsebino hipoteze (preverjanje vplivov) smo predpostavljali uporabo multiple 

regresijske analize. Slednja je najpogosteje uporabljana metoda za preverjanje vplivnih 

inovacijskih dejavnikov (Becheikh, Landry in Amara 2006, 649). Dejavniki so v regresijskih 

modelih predstavljeni z neodvisnimi spremenljivkami, odvisna spremenljivka pa obravnava 

inovacijske rezultate. V naši raziskavi smo želeli izračunati sestavljeno spremenljivko 

inovacijskih rezultatov na podlagi RII in RMI, a ker sta bili medsebojno nekorelirani, se je 

izkazalo kot bolj smiselno, da ju uporabimo ločeno. Torej, da na podlagi vrednosti posamezne 

od teh spremenljivk razvrstimo v skupine neinovativna podjetja, inovacijske sledilce in 

inovacijsko vodilna podjetja. Naša odvisna spremenljivka je torej nominalnega značaja, 

neodvisne pa intervalnega. Glede na nominalni značaj odvisne spremenljivke izvedba linearne 

regresijske analize ni smiselna metoda (Bastič 2006, 13). Primernejša metoda za preučevanje 

odvisnosti v takih primerih je diskriminantna analiza (Kotnik 2012, 101). Zato smo namesto 

regresijske analize napravili diskriminantno analizo (opis v poglavju 2.4.4). Omogočila nam 

je ugotoviti, kateri dejavniki najbolj pripomorejo k razlikovanju med inovacijskimi 

skupinami. Identificirali smo torej finančne in nefinančne inovacijske dejavnike, ki so 

povezani z inovacijskimi rezultati. S tem smo ustrezno preverili hipotezo H5. Preden bo 

prikazan postopek preverjanja hipoteze, velja podrobneje opisati še način definiranja 

finančnih in nefinančnih inovacijskih dejavnikov v bazi MIP in njihove opisne statistike. 

Finančni inovacijski dejavniki 

Kot finančni inovacijski dejavnik baza MIP uporablja višino in strukturo inovacijskih 

stroškov. Ker gre za mednarodno usklajeno metodologijo (OECD 2005), so obravnavane 

enake stroškovne kategorije kot v bazi INOV-P-S (preglednica 8). Posledično so možne tudi 

neposredne primerjave stroškovnih kategorij s SLO NTP. Treba pa je upoštevati, da imamo 

opraviti z vzorcem in ne populacijo, kot v primeru slovenske baze INOV-P-S. Podatki nam 

bodo torej izkazovali možno stanje v DE NTP, ki lahko od dejanskega deloma odstopa. Glede 

na že omenjeno reprezentativnost vzorca DE NTP (poglavje 3.3.1) je pričakovati, da so 

odkloni podatkov od dejanskih vrednosti vendarle zanemarljivi.  
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Slika 48: Višina in struktura finančnih vlaganj po inovacijskih skupinah 

Z vidika višine inovacijskih finančnih vlaganj slika 48 kaže na podoben vzorec obvladovanja, 

kot se pojavlja v SLO NTP. Najmanjši delež prodajnih prihodkov v inoviranje vlagajo 

neinovativna podjetja (0,40 %), sledijo inovacijski sledilci (3,65 %) in naposled inovacijsko 

vodilni (4,55 %). Po absolutni vrednosti so torej vlaganja neinovativnih podjetij mnogo za 

inovacijsko vodilnimi podjetji, medtem ko je zaostanek inovacijskih sledilcev za vodilnimi 

očitno mnogo manjši. 

Potencialne razlike med inovacijskimi skupinami pa se kažejo tudi v strukturi inovacijskih 

finančnih vlaganj. Neinovativna podjetja svoja zanemarljiva inovacijska finančna vlaganja 

usmerjajo v dve glavni kategoriji: usposabljanje (43,22 %) ter stroje in opremo (36,58 %). 

Inovacijski sledilci pa mnogo več vlagajo v notranje raziskave in razvoj (41,70 %), a hkrati, 

zanimivo, mnogo manj v usposabljanje zaposlenih (6,29 %). Podatki torej kažejo na možnost, 

da različno inovativna podjetja različno veliko skupno vlagajo v inoviranje, obenem pa imajo 

vlaganja tudi drugače strukturirana. To kaže na smiselnost hipoteze H5 v delu, ki se nanaša na 

vhodne inovacijske dejavnike. Ali so razlike tudi statistično pomembne in hipoteza v tem delu 

potrjena pa zgolj na podlagi opisnih statistik še ne moremo sklepati. 

Nefinančni inovacijski dejavniki 

Za nefinančne inovacijske dejavnike ne obstajajo enotna metodološka priporočila, zato smo 

morali podlage za njihovo definicijo zasnovati sami. Skladno s pregledom literature (poglavje 

2.3.1) smo kot vsebinsko izhodišče nefinančnih dejavnikov uporabili teorijo dinamičnih 

zmožnosti. Za vsakega od dejavnikov te teorije smo v bazi Mannheim Innovation Panel (MIP) 

identificirali vsebinsko relevantne indikatorje. Nabor preko 100 indikatorjev smo v 

nadaljevanju skrčili na tiste, katerih relevantnost smo uspeli potrditi s teorijo DCV. Tako smo 

dobili nabor 26 indikatorjev, ustrezno razporejenih med dejavnike te teorije (preglednica 12). 
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Preglednica 12: Nabor indikatorjev, uporabljenih za definiranje nefinančnih 
inovacijskih dejavnikov 

Dejavnik 
(DCV) 

Predpostavljeni indikatorji (MIP) Teoretična izhodišča 

V
iz

ij
a 

in
 s

tr
at

eg
ij

a - Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v panogi 
pri uvajanju novih procesov/postopkov 

- Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v panogi 
pri uvajanju novih izdelkov/storitev 

- Pomembnost strateške usmeritve: uvajanje 
popolnoma novih tehnologij 

- Pomembnost strateške usmeritve: stroškovno 
vodstvo 

- Stanovnik in Kavaš (2004, 107), 
- Lawson in Samson (2001, 

389−390), 
- Likar idr. (2011, 116), 
- Twiss (1991, 27), 
- Piciga (2005, 16), 
- Porter (1980, 35–37 in 159), 
- Porter (1985, 12), 

O
rg

an
iz

ac
ij

sk
a 

ku
lt

ur
a 

in
 k

li
m

a - Medsebojna podpora oddelkov v primeru problemov 
znotraj inovacijskih projektov 

- Redna srečanja vodij oddelkov z namenom 
obravnave za inoviranje pomembnih vprašanj 

- Skupni razvoj inovacijskih strategij 
- Skrb za neformalne stike v podjetju 

- Ivanko (2000, 246), 
- Ivanko in Stare (2007, 109), 
- Lawson in Samson (2001, 394–395), 
- Likar, Križaj in Fatur (2006, 151), 
- Strgar (2002, 26), 
- Vila (1994, 344), 
- Vilfan (1990, 14).  

In
te

li
ge

nt
no

st
 o

rg
an

iz
ac

ij
e 

- Pomembnost skupnega raziskovanja za pridobitev 
znanj in izkušenj 

- Pomembnost znanstvenega in tehničnega svetovanja 
znanstvenih institucij 

- Pomembnost diplomskih del/disertacij v podjetju za 
pridobitev znanj in izkušenj 

- Pomembnost neformalnih stikov z R ustanovami za 
pridobitev znanj in izkušenj 

- Pomembnost pogodbenega raziskovanja za 
pridobitev znanj in izkušenj 

- Pomembnost diplomskih del/disertacij v podjetju za 
pridobitev znanj in izkušenj 

- Pomembnost licenciranja/nakupa tehnologij za 
pridobitev znanj in izkušenj 

- Povprečna pomembnost institucionalnih partnerjev 
za pridobitev informacij 

- Povprečna pomembnost tržnih partnerjev za 
pridobitev informacij 

- Breznik (2013, 163), 
- Chesbrough (2011,1), 
- Devetak (1999, 66), 
- Halal (1997, 10), 
- Lawson in Samson (2001, 

391−392), 
- Mulej, Ženko in Potočan (2009, 

82−83), 
- Riederer, Baier in Graef (2005, 

21−22). 

U
st

va
rj

al
no

st
 in

 
m

an
ag

em
en

t i
de

j 

- Odprto komuniciranje za inoviranje pomembnih idej 
in konceptov med oddelki 

- Večoddelčni/interdisciplinarni seminarji in 
delavnice v zvezi z inovacijskimi projekti 

- Udeležba predstavnikov delavcev pri realiziranju 
inovacij 

- Amabile (1998, 78), 
- Breznik (2013, 163), 
- Drevenšek (2000, 48), 
- Fatur (2005, 32–37), 
- Lawson in Samson (2001, 392), 
- Likar idr. (2011, 116), 
- Milner, Kinnell in Usherwood 

(1995, 4) 
- Mulej idr. (2008, 145). 
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- Pomembnost strateške usmeritve: tehnološko 
vodstvo v panogi 

- Pomembnost licenciranja / nakupa tehnologij za 
pridobitev znanj in izkušenj 

- Bavec (2002, 50), 
- Čas (2012, 20), 
- Lawson in Samson (2001, 395), 
- Likar idr. (2011, 42), 
- Roberts (2001, 25), 
- Spur (1998, 114), 
- IER (2002, 5–6). 

Se nadaljuje 
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Preglednica 12 – nadaljevanje 

Dejavnik 
(DCV) 

Predpostavljeni indikatorji (MIP) Teoretična izhodišča 
Iz

ko
ri

šč
an

je
 k

om
pe

te
nc

 k
ad

ro
v - Začasna izmenjava osebja med oddelki v okviru 

inovacijskih projektov 
- Organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo 

človeškega kapitala (skupinsko delo, krožki) 

- Baldwin in Johnson (1995, 3),  
- DeNisi in Griffin (2001, 281),  
- Drew (2000 v de Jong, Kemp in 

Meijaard 2002, 8), 
- Krošlin (2004, 101) 
- -Lawson in Samson (2001, 390–

391), 
- Likar (2010, 98), 
- Likar, Križaj in Fatur (2006, 130–

131), 
- Roffe (1999, 223), 
- Trott (2003, 65). 

O
rg

an
iz

ac
ij

sk
a 

st
ru

kt
ur

a 
in

 s
is

te
m

i 
na

gr
aj

ev
an

ja
 

- Ukrepi za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje 
ključnih sodelavcev pri inovacijskih dejavnostih 

- Spodbude za zaposlene, da razvijajo svoje ideje 
(sistem koristnih predlogov) 

- Bavec (2007, 63–64), 
- Fatur (2005, 38), 
- Fatur in Likar (2009a, 28), 
- Lawson in Samson (2001, 393–394), 
- Likar, Križaj in Fatur (2006, 148), 
- Likar idr. (2011, 116), 
- Lipičnik (2002, 54–55), 
- Saksida (2008, 6–7), 
- Tidd , Bessantin Pavitt (2005, 474). 

Op. Indikatorji vsebinsko ustrezajo dejavnikom sodobne teorije dinamičnih zmožnosti (DCV) in so 
izbrani iz baze Mannheim Innovation Panel. 

Opisne statistike indikatorjev prikazujemo v spodnji preglednici (preglednica 13).  

Vsi indikatorji so bili merjeni na lestvici pomembnosti od 0 (nič) do 3 (visoka), najnižja 

povprečna vrednost znaša 0,0, najvišja pa 2,4. Tudi standardni odkloni močno variirajo, in 

sicer med 0,2 in 1,2. Nekateri indikatorji so porazdeljeni močno asimetrično v desno, šest 

izmed njih dosega vrednost koeficienta asimetrije nad 1,0. Pet indikatorjev ima močno 

koničavo porazdelitev (koeficient sploščenosti nad 1,0), eden pa ima sploščeno (koeficient 

sploščenosti pod −1,0). 

Preglednica 13: Opisne statistike indikatorjev DE NTP, predvidenih za faktorizacijo 

Predpostavljeni indikatorji (MIP) 
Povp-
rečje 

N 
Std. 

odklon 
Min. Max. 

Asimet-
rija 

Sploš-
čenost 

Spodbude za zaposlene, da razvijajo svoje 
ideje (sistem koristnih predlogov) 

2,0 113 0,94 0 3,0 −0,63 −0,44 

Pomembnost izmenjave zaposlenih z 
raziskovalnimi ustanovami za določen čas 

0,0 113 0,20 0 2,0 7,20 59,18 

Pomembnost usposabljanja in izobraževanja 
zaposlenih v raziskovalnih ustanovah 

0,4 113 0,90 0 3,0 2,09 2,94 

Udeležba predstavnikov delavcev pri 
realiziranju inovacij 

1,6 113 0,86 0 3,0 −0,25 −0,54 

Medsebojna podpora oddelkov v primeru 
problemov znotraj inovacijskih projektov 

2,4 113 0,68 1 3,0 −0,76 −0,54 

Se nadaljuje 



134 

Preglednica 13 – nadaljevanje 

Predpostavljeni indikatorji (MIP) 
Povp-
rečje 

N 
Std. 

odklon 
Min. Max. 

Asimet-
rija 

Sploš-
čenost 

Odprto komuniciranje za inoviranje 
pomembnih idej in konceptov med oddelki 

2,4 113 0,77 0 3,0 −0,85 −0,23 

Skrb za neformalne stike v podjetju 2,3 113 0,65 1 3,0 −0,41 −0,68 

Skupni razvoj inovacijskih strategij 2,1 113 0,74 0 3,0 −0,63 0,39 

Redna srečanja vodij oddelkov z namenom 
obravnave za inoviranje pomembnih 
vprašanj 

2,2 113 0,84 0 3,0 −0,80 −0,04 

Organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo 
človeškega kapitala (skupinsko delo, krožki 
itd.) 

1,9 113 0,79 0 3,0 −0,27 −0,36 

Pomembnost strateške usmeritve: 
stroškovno vodstvo 

1,0 113 0,88 0 3,0 0,57 −0,32 

Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v 
panogi pri uvajanju novih izdelkov/storitev 

2,1 113 0,91 0 3,0 -0,63 -0,50 

Pomembnost strateške usmeritve: 
tehnološko vodstvo v panogi 

2,1 113 1,04 0 3,0 −0,92 −0,40 

Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v 
panogi pri uvajanju novih 
procesov/postopkov 

1,7 113 0,92 0 3,0 −0,35 −0,63 

Ukrepi za pridobitev, spodbujanje in 
ohranjanje ključnih sodelavcev pri 
inovacijskih dejavnostih 

1,6 113 0,89 0 3,0 −0,34 −0,56 

Večoddelčni/interdisciplinarni seminarji in 
delavnice v zvezi z inovacijskimi projekti 

1,4 113 0,97 0 3,0 0,06 −0,97 

Pomembnost strateške usmeritve: uvajanje 
popolnoma novih tehnologij 

1,6 113 0,89 0 3,0 −0,09 −0,68 

Začasna izmenjava osebja med oddelki v 
okviru inovacijskih projektov 

1,1 113 0,90 0 3,0 0,32 −0,72 

Pomembnost pogodbenega raziskovanja za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0,6 113 1,03 0 3,0 1,30 0,11 

Pomembnost neformalnih stikov z R 
ustanovami za pridobitev znanj in izkušenj 

1,5 113 1,15 0 3,0 −0,21 −1,41 

Pomembnost znanstvenega in tehničnega 
svetovanja znanstvenih institucij 

0,9 113 1,12 0 3,0 0,76 −1,00 

Pomembnost skupnega raziskovanja za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0,5 113 0,96 0 3,0 1,64 1,17 

Pomembnost diplomskih del/disertacij v 
podjetju za pridobitev znanj in izkušenj 

0,8 113 1,01 0 3,0 0,75 −0,92 

Pomembnost licenciranja/nakupa tehnologij 
za pridobitev znanj in izkušenj 

0,2 113 0,61 0 3,0 3,25 9,67 

Povprečna pomembnost tržnih partnerjev za 
pridobitev informacij 

0,8 113 0,67 0 2,7 0,64 −0,21 

Povprečna pomembnost institucionalnih 
partnerjev za pridobitev informacij 

0,2 113 0,68 0 3,0 2,65 5,76 
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V nadaljevanju smo s faktorsko analizo skušali zmanjšati razsežnost podatkov in oblikovati 

ustrezne inovacijske dejavnike. Zaradi bistvenega odstopanja od normalnosti porazdelitve 

nekaterih indikatorjev smo uporabili metodo glavnih osi (PAF – Principal Axis Factoring), ki 

je bolj robustna od ostalih metod faktorizacije tovrstnih podatkov. Ta metoda temelji na 

modelskem pristopu, pri čemer je vsaka spremenljivka predstavljena kot linearna kombinacija 

majhnega števila latentnih skupnih faktorjev in enega specifičnega faktorja. Skupni faktorji 

določajo kovariance med opazovanimi spremenljivkami, medtem ko specifični faktorji 

vplivajo samo na variance opazovanih spremenljivk.  

Pri določitvi števila faktorjev smo upoštevali več kriterijev: 

−−−− lastna vrednost faktorjev naj bo 1 več, 

−−−− delež pojasnjene variance, 

−−−− število faktorjev določimo tam, kjer se diagram lastnih vrednosti prelomi, 

−−−− faktorji morajo biti vsebinsko smiselni. 

V končni model smo vključili 22 spremenljivk, štiri pa so bile izločene zaradi nizkih 

komunalitet. 

Preglednica 14: KMO in Bartlettov preizkus 

Vrsta preizkusa Parameter Rezultati 

KMO preizkus ustreznosti vzorca  KMO 0,68 

Bartlettov preizkus sferičnosti hi-kvadrat 688,46 

g 231 

p 0,000 

 

Vrednost KMO preizkusa je znašala 0,7 (preglednica 14), kar je kazalo na sprejemljivo 

medsebojno povezanost med spremenljivkami. V nadaljevanju smo na podlagi Bartlettovega 

(preglednica 14) preizkusa sferičnosti ravno tako lahko sklepali na ustreznost podatkov za 

izvedbo metode PAF. Nadaljevali smo s faktorizacijo podatkov. 

Na podlagi diagrama lastnih vrednosti (slika 49) smo ugotovili, da ima šest komponent lastno 

vrednost nad 1. Ker pa se diagram lomi pri petih komponentah, smo kot bolj smiselno izbrali 

določitev petih faktorjev. Delež pojasnjene variance je bil sicer dokaj nizek (41,1 %), vendar 

rešitev s šestimi faktorji ne bi prinesla bistvenega povečanja deleža. 
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Slika 49: Diagram lastnih vrednosti 

Faktorsko rešitev po izvedeni pravokotni rotaciji prikazuje preglednica 15. Prvi faktor (F1) po 

pravokotni rotaciji pojasni 11,1 % variance spremenljivk. Skupna značilnost indikatorjev tega 

faktorja je inovacijsko sodelovanje v podjetju. Drugi faktor (F2) pojasni 9,3 % variance, 

nasičujejo pa ga štiri spremenljivke. Nanaša se na strategijo diferenciacije. Tretji faktor (F3) 

pojasni 8,9 % variance, najbolj pa ga določa šest spremenljivk, katerih skupna lastnost je 

inovacijsko sodelovanje z okoljem. Četrti faktor (F4) pojasni 7,6 % variance, nasičujejo ga 

štiri spremenljivke, s katerimi smo merili izkoriščanje kompetenc kadrov. Na zadnjem 

faktorju (F5), ki pojasni 4,2 % variance, imajo najvišjo utež tri spremenljivke, nanaša pa se na 

strategijo stroškovnega vodstva. 

Iz poimenovanj faktorjev (preglednica 15) lahko razberemo nekatere pomembne specifike 

NTP v primerjavi s splošnimi dejavniki teorije dinamičnih zmožnosti. Za podrobnejšo 

primerjavo si oglejmo osnovne dejavnike teorije dinamičnih zmožnosti (DCV) in opredelimo 

vsebinske vzporednice oziroma razhajanja s pridobljenimi faktorji. 

−−−− Vizija in strategija. Na ta dejavnik DCV se nanašata dva faktorja: strategija 

diferenciacije in strategija stroškovnega vodstva. Razdelitev v več faktorjev kaže 

na nepovezanost obeh strategij, zato je potrebna njuna ločena obravnava. 

−−−− Izkoriščanje kompetenc kadrov. Dejavnik je vsebovan v enaki obliki, kot smo ga 

predvideli z raziskavami na podlagi teorije dinamične zmožnosti. To kaže, da gre 

za relativno splošni inovacijski dejavnik, ki je prenosljiv tudi v NTP. 
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Preglednica 15: Matrika faktorskih uteži DE NTP po pravokotni rotaciji 

Predpostavljeni indikatorji (MIP) 
Faktor 

F1 F2 F3 F4 F5 

Medsebojna podpora oddelkov v primeru problemov 
znotraj inovacijskih projektov 

0,74 0,05 0,00 0,05 −0,10 

Odprto komuniciranje za inoviranje pomembnih idej 
in konceptov med oddelki 

0,68 −0,01 0,08 0,18 −0,05 

Redna srečanja vodij oddelkov z namenom 
obravnave za inoviranje pomembnih vprašanj 

0,66 0,06 −0,11 0,37 0,04 

Skrb za neformalne stike v podjetju 0,60 −0,03 0,02 0,03 0,02 

Skupni razvoj inovacijskih strategij 0,40 0,34 −0,08 0,18 0,01 

Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v panogi 
pri uvajanju novih izdelkov/storitev 

−0,01 0,74 −0,06 0,03 0,00 

Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v panogi 
pri uvajanju novih procesov/postopkov 

−0,07 0,73 0,17 0,24 −0,03 

Pomembnost strateške usmeritve: tehnološko vodstvo 
v panogi 

0,21 0,56 0,26 0,08 −0,30 

Pomembnost strateške usmeritve: uvajanje 
popolnoma novih tehnologij 

−0,02 0,48 0,17 0,08 0,22 

Pomembnost skupnega raziskovanja za pridobitev 
znanj in izkušenj 

0,11 0,15 0,63 −0,11 0,07 

Pomembnost znanstvenega in tehničnega svetovanja 
znanstvenih institucij 

0,08 0,00 0,63 0,03 −0,03 

Pomembnost neformalnih stikov z R ustanovami za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0,26 −0,03 0,59 0,24 0,27 

Pomembnost pogodbenega raziskovanja za pridobitev 
znanj in izkušenj 

−0,26 0,13 0,55 −0,15 0,06 

Povprečna pomembnost institucionalnih partnerjev za 
pridobitev informacij 

−0,13 0,06 0,43 0,16 0,09 

Povprečna pomembnost tržnih partnerjev za 
pridobitev informacij 

0,00 0,05 0,30 0,30 −0,12 

Večoddelčni/interdisciplinarni seminarji in delavnice 
v zvezi z inovacijskimi projekti 

0,16 0,05 −0,04 0,64 −0,04 

Začasna izmenjava osebja med oddelki v okviru 
inovacijskih projektov 

0,12 0,31 0,02 0,54 0,18 

Ukrepi za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje 
ključnih sodelavcev pri inovacijskih dejavnostih 

0,20 0,26 0,07 0,45 0,01 

Organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo 
človeškega kapitala (skupinsko delo, krožki itd) 

0,33 −0,03 0,10 0,35 −0,09 

Pomembnost strateške usmeritve: stroškovno vodstvo −0,05 −0,24 −0,01 −0,33 0,58 

Pomembnost licenciranja/nakupa tehnologij za 
pridobitev znanj in izkušenj 

−0,24 0,19 0,13 0,05 0,41 

Pomembnost diplomskih del/disertacij v podjetju za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0,13 0,08 0,19 0,24 0,34 

Delež pojasnjene variance po pravokotni rotaciji (%) 11,1 9,3 8,9 7,6 4,2 

 



138 

−−−− Inteligentnost organizacije. Če ta dejavnik obravnavamo kot sposobnost 

nenehnega učenja podjetja iz različnih virov (Breznik 2013, 163), potem je 

razvidno, da ga vsebinsko obravnavata faktorja inovacijsko sodelovanje z okoljem 

in inovacijsko sodelovanje v podjetju. Ker gre za dve različni obliki sodelovanja 

oziroma informacijskih virov, je delitev v dva ločena faktorja vsebinsko vsekakor 

smiselna.  

−−−− Ustvarjalnost in management idej. Ta dejavnik je zaobsegan v nekoliko 

splošnejšem faktorju izkoriščanja kompetenc kadrov, saj slednji upošteva vse 

organizacijske ukrepe za učinkovito rabo človeškega kapitala (torej tudi sisteme 

managementa idej). Deloma ga zajema tudi faktor inovacijsko sodelovanje v 

podjetju, saj obravnava izmenjavo inventivnih idej med oddelki.  

−−−− Organizacijska struktura in sistemi nagrajevanja. Organizacijske ukrepe za 

spodbujanje inoviranja ter stimulacijo in nagrajevanje zaposlenih obravnava 

faktor izkoriščanje kompetenc kadrov. 

−−−− Organizacijska kultura in klima. Dejavnik je upoštevan v okviru faktorja 

inovacijsko sodelovanje v podjetju. Upošteva namreč temeljne značilnosti 

inovativne kulture in klime, vezane na medsebojno podporo, decentralizacijo ter 

na redno komunikacijo v vseh smereh. 

−−−− Management tehnologij. Dejavnik je vsebinsko zajet s faktorjem strategija 

stroškovno vodstvo, saj se ta med drugim nanaša na pridobitev licenc in 

tehnologij. Povezanost tehnologij in stroškovnega vodstva je navidezno 

presenetljiva. Vendar se v luči predpostavke, da ustrezna tehnološka oprema 

lahko bistveno pripomore k dvigu produktivnosti poslovnih procesov (in 

posledično zmanjšanja stroškov poslovanja), zdi povsem smiselna. 

Omenjene specifike faktorske strukture DE NTP kažejo na potrebo po definiranju nekoliko 

drugačnih nefinančnih inovacijskih dejavnikov, od tistih, ki jih v splošnem predvideva DCV. 

Na podlagi povprečja temeljnih indikatorjev znotraj vsakega faktorja smo zato definirali 

naslednje nefinančne inovacijske dejavnike: 

−−−− Inovacijsko sodelovanje v podjetju. Ta dejavnik obravnava različne oblike 

inovacijskega sodelovanja med oddelki v podjetju, in sicer preko indikatorjev 

pomembnosti podpore v primeru problemov pri inovacijskih projektih, 

medsebojne izmenjave idej, rednih sestankov med vodji oddelkov, ohranjanja 

neformalnih stikov in skupnega razvoja inovacijskih strategij. 

−−−− Strategija diferenciacije. Obravnava strateško naravnost podjetja k diferenciaciji. 

To zajema z indikatorji pomembnosti vodstva v uvajanju novih proizvodov, novih 

procesov, novih tehnologij in vodstva v tehnološki opremljenosti. 

−−−− Inovacijsko sodelovanje z okoljem. Dejavnik obsega pomembnost skupnega 

raziskovanja z raziskovalnimi institucijami, pomembnost znanstvenega in 

tehničnega svetovanja raziskovalnih institucij, neformalnih stikov z 
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raziskovalnimi institucijami in pogodbenega raziskovanja. Prav tako obravnava 

skupno pomembnost institucionalnih (univerze in vladne raziskovalne ustanove) 

ter tržnih (kupci, konkurenti, dobavitelji) inovacijskih partnerjev. 

−−−− Izkoriščanje kompetenc kadrov. Ta dejavnik obsega različne ukrepe, ki so 

usmerjeni k boljšemu izkoriščanju inovacijskih kompetenc kadrov: medoddelčne 

seminarje in delavnice, začasno izmenjavo zaposlenih med oddelki, ukrepe za 

pridobitev in napredovanje ključnega osebja ter druge organizacijske ukrepe. 

−−−− Stroškovno vodstvo. Dejavnik obsega indikatorje, ki merijo pomembnost strategije 

stroškovnega vodstva, nakupov licenc in tehnologij od raziskovalnih ustanov ter 

diplomskih del in disertacij v podjetju.  

Poglejmo si opisne statistke teh dejavnikov. Primerjava med inovacijskimi skupinami (slika 

50) kaže na višje povprečne vrednosti inovacijsko vodilnih (skupina 2) v primerjavi z 

inovacijskimi sledilci (skupina 1). Za inovacijsko vodilna podjetja je očitno mnogo 

pomembnejša strategija diferenciacije (2,24) kot v primeru inovacijskih sledilcev (1,46). To 

glede na vsebino dejavnika pomeni, da je za inovacijsko vodilna podjetja strateško 

pomembnejše biti prvi pri uvajanju novih proizvodov, procesov in tehnologij. Očitno so torej 

inovacijsko najuspešnejši usmerjeni v vodilnost po več tipih inovacij. Kaže, da v primerjavi z 

inovacijskimi sledilci (1,32) več pozornosti (1,53) namenjajo tudi usposabljanju in razvoju 

kadrov.  

 
Op. Neinovativnih podjetij skladno z metodologijo raziskave MIP (poglavje 3.3.1) ne zajemamo. 

Vrednosti so merjene na lestvici od 0 (neuporabljeno) do 3 (visoka pomembnost). 

Slika 50: Inovacijska nefinančna vlaganja inovacijsko sledilnih in inovacijsko vodilnih 
podjetij 
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Razlike glede ostalih dejavnikov med skupinama podjetij pa so nekoliko manj izrazite. Pri 

tem pa je del ostalih dejavnikov očitno relativno nepomemben (inovacijsko sodelovanje z 

okoljem, strategija stroškovno vodstvo), del pa izredno pomemben – dejavnik inovacijsko 

sodelovanje v podjetju je celo najvišje ocenjeni dejavnik v obeh skupinah. Primerjava 

povprečnih vrednosti nefinančnih dejavnikov med sledilci in inovacijsko vodilnimi podjetji 

(slika 50) nam torej daje slutiti, da so nefinančni inovacijski dejavniki povezani z 

inovacijskimi rezultati. To kaže na smiselnost hipoteze H5 v delu, ki se nanaša na nefinančne 

(procesne) inovacijske dejavnike. Ali so razlike tudi statistično pomembne in hipoteza 

potrjena pa bo potrebno empirično preveriti z ustreznim statističnim testiranjem. To sledi v 

naslednjem poglavju. 

Empirično preverjanje inovacijskih dejavnikov 

Po definiranju finančnih in nefinančnih inovacijskih dejavnikov ter obravnavi njihovih 

osnovnih statistik smo s hipotezo H5 želeli empirično preveriti, kateri od njih so signifikantno 

povezani z inovacijskimi rezultati: 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP signifikantno vplivajo tako vhodni inovacijski dejavniki 

(višina in struktura inovacijskih vlaganj) kot procesni inovacijski dejavniki (organiziranost in 

management inovacijskega procesa). 

Tako smo iz nabora vseh dejavnikov izluščili tiste, ki signifikantno razlikujejo inovacijsko 

manj uspešna podjetja od inovacijsko vodilnih. Glede na to, da del dejavnikov MIP obravnava 

le inovacijsko aktivna podjetja (nefinančni inovacijski dejavniki), je presečna množica 

podatkov sestavljena iz podatkov inovacijskih sledilcev in inovacijsko vodilnih podjetij. 

Zanimalo nas je torej, kateri so glavni razlikovalni inovacijski dejavniki med obema 

skupinama. To bo obenem znanstvena podlaga usmeritvam, katere organizacijske spremembe 

so potrebne za prehod od inovacijskega sledilca do inovacijsko vodilnega podjetja. 

Najprej smo ocenili primernost predpostavljene diskriminantne funkcije za razlikovanje med 

inovacijskima skupinama. To smo storili z Wilks-Bartlettovim testom (preglednica 16).  

Preglednica 16: Wilks-Bartlettov test sposobnosti diskriminantne funkcije za ločevanje 
skupin DE NTP 

Test funkcije Wilksova lambda Hi-kvadrat df p 

1 0,719 34,498 4 0,000* 

Op. Statistična signifikantnost rezultatov testiranja (p ≤ 0,05) je izkazana z znakom *. 

Iz preglednice 16 lahko nemudoma razberemo, da je diskriminantna funkcija sposobna 

ločevati med skupinama pri zanemarljivi stopnji značilnosti (p = 0,000).  
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Klasifikacijska preglednica 17 v nadaljevanju pokaže, da predpostavljeni inovacijski 

dejavniki pripomorejo k zadovoljivo kakovostnemu razlikovanju med različno inovativnima 

skupinama podjetij.  

Preglednica 17: Klasifikacijska preglednica za DE NTP 

Skupine RII in RMI 
Napovedana pripadnost skupinia 

Skupaj 
Inovacijski sledilci Inovacijsko vodilni 

Dejanska 
pripadnost 
skupini 

Število Inovacijski sledilci 41 22 63 

Inovacijsko vodilni 5 41 46 

Delež 
(%) 

Inovacijski sledilci 64,8 35,2 100,0 

Inovacijsko vodilni 11,0 89,0 100,0 

a. 74,9 % enot pravilno umeščenih v eno od skupin (Ino. sledilci, Ino. vodilni). 

Večina (74,9 %) podjetij je bilo pravilno uvrščenih v eno od skupin (bodisi inovacijske 

sledilce bodisi inovacijsko vodilne). Rezultat umeščanja jasno presega kriterij, ki ga navajata 

Burns in Burns (2008, 602) – 50 % ali več. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri so dejavniki, kjer nastopajo signifikantne razlike med 

skupinama. Preveriti smo morali v vrednostih katerih inovacijskih finančnih in nefinančnih 

dejavnikov se sledilci in inovacijsko vodilna podjetja signifikantno razlikujejo. Glede na 

izpolnjenost predpostavk za njegovo uporabo smo aplicirali parametrični preizkus 

signifikantnosti razlik v povprečnih vrednostih (ANOVA) (opis v poglavju 2.4.4). Rezultate 

statističnega preizkusa prikazuje preglednica 18.  

Preglednica 18: Test signifikantnosti razlik v vrednostih inovacijskih dejavnikov med 
inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi DE NTP 

Inovacijski dejavnik 
Wilksova 
Lambda 

F df1 df2 p 

Skupni inovacijski stroški / čisti prihodki od prodaje 0,973 5,541 1 198 0,020*

Inovacijsko sodelovanje v podjetju 0,994 1,145 1 198 0,286

Strategija diferenciacije 0,740 69,817 1 198 0,000*

Inovacijsko sodelovanje z okoljem 0,986 2,915 1 198 0,089

Izkoriščanje kompetenc kadrov 0,963 7,601 1 198 0,006*

Strategija stroškovno vodstvo 0,997 0,527 1 198 0,469

Op. Statistično signifikantne razlike (p ≤ 0,05) so izkazane z znakom *. 

Na podlagi izvedenega preizkusa ugotavljamo, da obstajajo signifikantne razlike (p ≤ 0,05) v 

povprečnih vrednostih dejavnikov. Razlike se izkazujejo v vrednostih 3 izmed 6 

predpostavljenih dejavnikov: 

−−−− skupni inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje, 

−−−− strategija diferenciacije,  

−−−− izkoriščanje kompetenc kadrov. 
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Ugotovitev kaže, da so za doseganje inovacijskih rezultatov pomembni tako finančni (skupni 

inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje) kot nefinančni inovacijski dejavniki (strategija 

diferenciacije, izkoriščanje kompetenc kadrov). S tem smo potrdili hipotezo H5. 

Še vedno pa ne moremo reči, kateri so glavni razlikovalni dejavniki med skupinama sledilcev 

in inovacijsko vodilnih. To lahko razberemo na podlagi standardiziranih (t. i. Fisherjevih) 

koeficientov diskriminantne funkcije. Metodologija izračuna koeficientov že upošteva razlike 

v merskih lestvicah spremenljivk (v našem primeru finančnih in nefinančnih inovacijskih 

dejavnikov), zato je možno vrednosti koeficientov medsebojno primerjati. Večja vrednost 

koeficienta pomeni, da dejavnik pripomore več k razlikovanju med skupinama (Kotnik 2012, 

112). V enak namen lahko uporabimo tudi strukturno matriko. Ta prikazuje Pearsonove 

korelacijske koeficiente med posamezno spremenljivko in razlikovalno, to je diskriminantno 

funkcijo. Med raziskovalci se je uveljavilo prepričanje, da je uporaba strukturne matrike 

boljša izbira od standardiziranih Fisherjevih koeficientov (Burns in Burns 2008, 600). Zato si 

bomo pri določanju relativne pomembnosti posameznih dejavnikov pomagali s strukturnimi 

koeficienti (preglednica 19). 

Preglednica 19: Strukturni koeficienti diskriminantne analize za DE NTP 

Inovacijski dejavnik 
Funkcija 

1 

Strategija diferenciacije 0,961 

Izkoriščanje kompetenc kadrov 0,317 

Skupni inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje 0,271 

Inovacijsko sodelovanje z okoljem 0,196 

Inovacijsko sodelovanje v podjetju 0,123 

Strategija stroškovno vodstvo 0,084 

 

Iz preglednice strukturnih koeficientov (preglednica 19) lahko razberemo, da so vsi 

koeficienti pozitivni. Večje spodbujanje dejavnikov je torej povezano s pozitivnimi 

inovacijskimi rezultati. Največjo pomembnost pri razlikovanju med skupinama inovacijskih 

sledilcev in inovacijsko vodilnih podjetij ima strategija diferenciacije. K prehodu od 

inovacijsko sledilnega do vodilnega podjetja očitno v prvi vrsti pripomore bolj ambiciozna 

inovacijska strategija, usmerjena v vodilnost po več tipih inovacij – proizvodov, procesov in 

tehnologij. V nadaljevanju pa mora ambiciozna strategija zaživeti tudi v praksi poslovanja. 

Drugi po vrsti izmed razlikovalnih dejavnikov je tako izkoriščanje kompetenc kadrov za 

inoviranje. Vsebinsko to pomeni, da so potrebni stalno usposabljanje in medoddelčno 

sodelovanje, vzpostavitev učinkovitih sistemov managementa idej in zagotovitev ukrepov za 

pridobitev, napredovanje in ohranjanje ključnih sodelavcev na področju inoviranja. V 

podporo tem dejavnostim pa je treba zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva – dejavnik 

inovacijskih stroškov (glede na prodajne prihodke) je tretji po vrsti izmed razlikovalnih 
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dejavnikov. Za druge inovacijske dejavnike so vrednosti strukturnih koeficientov izrazito pod 

kritično mejo pomembnosti, kot jo opredeljujeta Burns in Burns (2008, 600) (strukturni 

koeficient ≥ 0,3). Obenem smo že ugotovili, da se preostali inovacijski dejavniki med 

skupinama ne razlikujejo signifikantno (preglednica 18). Niti večja skrb za inovacijsko 

sodelovanje (bodisi v podjetju bodisi z okoljem) niti močnejša usmerjenost v strategijo 

stroškovnega vodstva ne predstavljata smiselnega organizacijskega ukrepa za preboj od 

inovacijskega sledilca do inovacijsko vodilnega podjetja.  

Na podlagi preverjanja hipoteze H5 smo ugotovili, da je na inovacijske rezultate moč vplivati 

tako s finančnimi kot z nefinančnimi inovacijskimi dejavniki. Nismo pa preverili medsebojnih 

vplivov med omenjenima skupinama. Poznavanje teh dejavnikov je pomembno, ker 

invencijsko-inovacijskemu managementu v podjetju dajejo usmeritev, ali je dovolj le ena 

kategorija vlaganj (finančna), ki posredno vpliva na drugo skupino (nefinančna), ali pa je 

treba komplementarno zagotavljati obe kategoriji vlaganj (finančna in nefinančna). 

Spomnimo, da ustrezno visoka finančna inovacijska vlaganja inovacijskih sledilcev večinoma 

ne vodijo do dovolj visokih nefinančnih inovacijskih vlaganj. Zato obstaja možnost, da samo 

finančno vlaganje ni dovolj in gre za neodvisni, medsebojno komplementarni kategorij 

inovacijskih vlaganj. To smo preverili s hipotezo H6: 

H6. Vhodni inovacijski dejavniki DE NTP ne vplivajo signifikantno na procesne44 inovacijske 

dejavnike DE NTP. 

Najprej poglejmo, ali med skupinama finančnih in nefinančnih inovacijskih dejavnikov 

obstaja kakršna koli statistično signifikantna povezava. Kot mero jakosti povezave bomo 

uporabili Pearsonov korelacijski koeficient (preglednica 20). Na podlagi izpisa hitro 

ugotovimo, da finančni dejavnik višine inovacijskih stroškov (kot deleža celotnih prihodkov) 

in noben izmed nefinančnih inovacijskih dejavnikov (inovacijsko sodelovanje v podjetju, 

strategija diferenciacije, inovacijsko sodelovanje z okoljem, izkoriščanje kompetenc kadrov, 

stroškovno vodstvo) niso statistično signifikantno povezani (p ≤ 0,05).  

Ker mora za obstoj kakršnega koli statistično signifikantnega vpliva obstajati tudi statistično 

signifikantna korelacija med dejavniki (Kožuh 2010, 56), lahko nemudoma zapišemo, da 

finančni inovacijski dejavniki ne vplivajo signifikantno na nefinančne (in obratno).  

Posledično lahko potrdimo hipotezo H6. 

                                                 
44 Skladno z ugotovitvami Likarja idr. (2013, 64) vhodne inovacijske dejavnike lahko obravnavamo 
kot finančne, procesne inovacijske dejavnike pa kot nefinančne inovacijske dejavnike.  
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Preglednica 20: Korelacije med finančnimi in nefinančnimi inovacijskimi dejavniki 

Dejavnik 
Skupni inovacijski stroški / čisti 

prihodki od prodaje 

Inovacijsko sodelovanje v podjetju Pearson  0,009 

p 0,895 

N 200 

Strategija diferenciacije Pearson  0,124 

p 0,081 

N 200 

Inovacijsko sodelovanje z okoljem Pearson  −0,008 

p 0,909 

N 200 

Izkoriščanje kompetenc kadrov Pearson  0,128 

p 0,070 

N 200 

Stroškovno vodstvo Pearson  0,059 

p 0,404 

N 200 

**Korelacija je signifikantna pri stopnji 0.01. 

Korelacije med finančnimi (višina skupnih inovacijskih stroškov) in nefinančnimi (inovacijsko 
sodelovanje v podjetju, strategija diferenciacije, inovacijsko sodelovanje z okoljem, izkoriščanje 
kompetenc kadrov, stroškovno vodstvo) inovacijskimi dejavniki – Pearsonov korelacijski koeficient – 
podatki so za DE NTP. 

3.4 Faza 3 – raziskava na podlagi primarnih slovenskih podatkov 

V 1. in 2. raziskovalni fazi smo spoznali nekatere dejavnike, ki so signifikantno povezani z 

inovacijskimi rezultati podjetij. Prav tako smo ugotovili, da obstaja povezanost inovacijskih 

in gospodarskih rezultatov SLO NTP. Vendar pa obstajajo pomembne omejitve, zaradi 

katerih ne smemo enostavno predpostaviti veljavnosti raziskovalnih rezultatov v SLO NTP: 

−−−− podatki prve raziskovalne faze se nanašajo na obdobje 2004−2006, 

−−−− podatki druge raziskovalne faze obsegajo obdobje 2000−2002, 

−−−− prva raziskovalna faza zajema prvenstveno finančne inovacijske dejavnike, ne pa 

nefinančnih, 

−−−− druga raziskovalna faza zajema nemško gospodarstvo in ne slovenskega. 

Na podlagi zgornjih alinej ugotovimo, da se kljub zanimivim raziskovalnim rezultatom 

srečujemo s časovnimi, krajevnimi kot tudi vsebinskimi omejitvami podatkov. Da bi presegli 

navedene omejitve, moramo: 

−−−− pridobiti časovno aktualnejše podatke podjetij, 

−−−− inovacijske dejavnike DE NTP preveriti še v SLO NTP, 
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−−−− ugotovitve povezati v model, ki bo omogočal primerno celovit in uspešen 

invencijsko-inovacijski management SLO NTP. 

Spomnimo se pomembne ugotovitve, kjer smo zapisali, da se slovensko in nemško 

gospodarstvo z vidika zunanjih pogojev za inoviranje relativno malo razlikujeta (poglavje 

2.2). Glede na obstoj primerljivih inovacijskih pogojev je smiselno pričakovati, da na 

inovacijske rezultate nemških in slovenskih podjetij vplivajo podobni inovacijski dejavniki. 

Tako je delo v fazi 3 usmerjala hipoteza H7: 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so glede signifikantnosti in jakosti vplivov prenosljivi v 

SLO NTP. 

Iz vsebine hipoteze je razvidno, da smo inovacijske dejavnike DE NTP v celoti preverili še v 

Sloveniji. To je zahtevalo zasnovo raziskave, analogne nemški (MIP), in apliciranje v 

Sloveniji. Potrebna raziskava je opisana v nadaljevanju. 

3.4.1 Vir podatkov 

Kot vir podatkov smo uporabili lastni anketni vprašalnik (priloga 1). Njegova vsebina temelji 

na vprašalniku Mannheim innovation Panel (MIP) 2003. Pri definiranju vsebine vprašalnika 

smo se osredotočili na izbor potencialno relevantnih dejavnikov nemške raziskave MIP. Kot 

relevantne smo upoštevali tako finančne kot nefinančne inovacijske dejavnike. Glede na 

možne specifike v Sloveniji in dejstvo, da inovacijski dejavniki NTP še niso povsem raziskani 

(Hirsch‐Kreinsen, Jacobson in Robertson 2006, 25−26), smo upoštevali tudi dejavnike, ki se v 

Nemčiji niso izkazali kot vplivni. Tako v analizo vključujemo: 

a) finančne inovacijske dejavnike (OECD 2005): 

−−−− višino finančnih inovacijskih vlaganj; 

b) nefinančne inovacijske dejavnike, povezane z organizacijo in managementom 

invencijsko-inovacijskih procesov45. Upoštevali smo dejavnike sodobne teorije 

dinamičnih zmožnosti (Lawson in Samson 2001, 388−389; Breznik 2013, 162): 

−−−− vizija in strategija, 

−−−− izkoriščanje kompetenc kadrov,  

−−−− inteligentnost organizacije, 

−−−− ustvarjalnost in management idej, 

−−−− organizacijska struktura in sistemi nagrajevanja, 

−−−− organizacijska kultura in klima,  
                                                 
45 Skladno z nemško metodologijo MIP (poglavje 3.3.1) v neinovativnih podjetjih nefinančnih 
inovacijskih dejavnikov ne obravnavamo. 
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−−−− management tehnologij. 

Ker je bil izvorni vprašalnik zapisan v nemškem jeziku, smo poskrbeli za ustrezne prevode v 

slovenski jezik. V primeru finančnih inovacijskih dejavnikov so nam bila v veliko pomoč 

metodološka navodila za popis inovacijske dejavnosti (SURS 2005, 1−35), pri prevodih 

nefinančnih inovacijskih dejavnikov pa smo upoštevali obstoječo slovensko literaturo. Za 

časovno obdobje, na katerega naj se nanašajo podatki, pa smo izbrali zadnje leto pred izvedbo 

raziskave, torej 201246. 

Pilotni vprašalnik smo elektronsko razposlali v ocenjevanje 50 naključno izbranim SLO NTP. 

Na podlagi 15 prejetih odgovorov s komentarji smo vprašalnik ob sodelovanju statistične 

izvedenke in dveh raziskovalcev predmetnega področja ustrezno dopolnili. Dopolnjeni 

vprašalnik smo poslali v ponovno ocenjevanje podjetjem. Na podlagi manjših pripomb, 

prvenstveno oblikovne narave, smo zasnovali končni elektronski anketni vprašalnik, ta pa je 

bil 20.6.2013 razposlan v izpolnjevanje vsem velikim in srednje velikim SLO NTP. 

Naslovniki vprašalnika so bili kadrovski managerji. Te smo zaprosili, da vprašalnik 

posredujejo osebam, odgovornim za inovacijsko politiko podjetja. Podrobnejši pregled 

vprašalnika je možen v prilogi (priloga 1). Po 7 dneh smo podjetjem, ki na vprašalnik še niso 

odgovorila, razposlali elektronski opomnik in jih vljudno prosili za izpolnitev. Ko je preteklo 

naslednjih 7 dni, pa smo vse nerespondente priklicali še telefonsko, jim podrobneje razložili 

relevantnost vprašalnika za podjetja in raziskovalce in vnovič zaprosili za izpolnjevanje. Tudi 

klicanje smo po enem tednu ponovili, a se stopnja odgovora podjetij s tem ni več bistveno 

povečala. Zato smo na tej točki z zbiranjem primarnih inovacijskih podatkov prekinili in 

ocenili, da bistveno večjega vzorca ni moč doseči. 

Zbranim inovacijskim podatkom smo nato pridružili še aktualne podatke o gospodarski 

uspešnosti (referenčno leto 2012). S tem smo upoštevali, da podatki o gospodarski uspešnosti 

podjetij iz 1. faze raziskovanja večinoma obsegajo leto 2006 in bi jih veljalo ponovno 

preveriti v luči aktualnih gospodarskih razmer. Zlasti glede na trenutno gospodarsko krizo in 

pomen inovativnosti za premagovanje slednje. Kot vir teh podatkov smo uporabili vodilnega 

ponudnika poslovnih informacij v slovenskem gospodarskem prostoru Bisnode, d.o.o.. 

Natančneje, gre za poslovno rešitev GVIN (Bisnode 2013). Iz slednje smo zajeli podatke, 

analogne slovenskim, iz raziskovalne faze 1: 

−−−− indikatorji dohodkovnosti: 

                                                 
46 Del podatkov se skladno z metodologijo MIP nanaša tudi na triletno obdobje (torej 2010−2012). 
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o čisti prihodki od prodaje, 

o čisti prihodki od prodaje na zaposlenega, 

o dodana vrednost na zaposlenega; 

−−−− indikatorji gospodarnosti: 

o čista dobičkovnost skupnih prihodkov (ROS), 

o gospodarnost poslovanja; 

−−−− indikatorji donosnosti: 

o čista dobičkovnost sredstev (ROA), 

o čista dobičkovnost kapitala (ROE). 

V nadaljevanju smo na podlagi matičnih številk podjetij bazi inovacijskih in gospodarskih 

podatkov združili v enotno bazo. Kot takšna je bila obravnavana tudi v nadaljevanju 

raziskave.  

3.4.2 Opis vzorca 

Vzorec obsega 148 srednje velikih in velikih SLO NTP. To pomeni, da smo zajeli kar 

33,48 % populacije teh podjetij. Pri definiranju panog, ki sodijo med NTP, smo upoštevali 

mednarodno metodologijo Eurostata in OECD (Felix 2006, 7). V nadaljevanju smo NTP 

glede na dosežene inovacijske rezultate (kazalnika RII in RMI) razvrstili v inovacijske 

skupine: 0 – neinovativna podjetja, 1 − inovacijske sledilce in inovacijsko vodilna podjetja 

(slika 51). 

 
Op. Neinovativna podjetja (RII = 0, RMI = 0), inovacijski sledilci (RII ≤ 40, RMI ≤ 20) in inovacijsko 

vodilna podjetja (RII > 40, RMI > 20). 

Slika 51: Struktura SLO NTP glede na inovacijsko aktivnost 



148 

Rezultati umestitve v inovacijske skupine kažejo na nekoliko boljše stanje inoviranja od 

tistega na podlagi nekoliko starejših podatkov celotne populacije NTP (faza 1). Zlasti glede 

deleža inovacijsko aktivnih podjetij47. V Sloveniji je bilo leta 2012 očitno največ 

neinovativnih podjetij (44 %), kmalu zatem so inovacijski sledilci (36 %), najmanj podjetij pa 

lahko uvrstimo med inovacijsko vodilne (20 %). Razlike v primerjavi s starejšimi 

populacijskimi podatki (slika 44) so opazne predvsem pri deležu neinovativnih podjetij, 

katerih je bilo v preteklosti opazno več (53 %), hkrati pa je bilo poprej bistveno manj 

inovacijsko vodilnih podjetij (7 %). Kljub temu pa je raven inovativnosti SLO NTP komajda 

nad tisto, ki so jo NTP v Nemčiji dosegala že leta 2002 (slika 47). Hkrati pa nekoliko bolj 

aktualni podatki (referenčno leto 2006) jasno kažejo na zaostanek inovacijskih rezultatov za 

nemškim in evropskim povprečjem (poglavje 2.2.2). Za dvig inovacijskih in gospodarskih 

rezultatov je potrebna osnova znanstvena analiza dejavnikov, ki lahko pripomorejo k 

celovitemu obvladovanju inoviranja v SLO NTP. Posameznim finančnim in nefinančnim 

inovacijskim dejavnikom smo zato posvetili posebno pozornost v naslednjem poglavju: 

najprej smo pojasnili način njihovega definiranja, sledila je empirična preverba dejavnikov in 

naposled konstrukcija modela primerno celovitega obvladovanja inoviranja v SLO NTP.  

3.4.3 Dejavniki celovitega obvladovanja inoviranja v SLO NTP 

V predhodnih fazah smo jasno ugotovili, da na inovacijske rezultate podjetij vplivajo tako 

finančni kot nefinančni inovacijski dejavniki. Vendar pa vplivnosti teh dejavnikov še nismo 

preverili na aktualnih slovenskih podatkih. Zato smo izhajali iz dejavnikov, vsebinsko enakih 

tistim v predhodnih fazah in jih ponovno v celoti preverili. Raziskovalno delo je usmerjala 

hipoteza: 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so glede signifikantnosti in jakosti vplivov prenosljivi v 

SLO NTP. 

Opozoriti moramo, da hipoteza govori o vplivu vsebinsko povsem enakih dejavnikov v 

Nemčiji in Sloveniji. Da bi jo lahko preverili, smo najprej preverili vsebinsko primerljivost 

inovacijskih dejavnikov (zlasti pri nefinančnih inovacijskih dejavnikih ni enotno priznane 

metodologije) v obeh gospodarstvih. Ko je bila ugotovljena vsebina dejavnikov v Sloveniji, 

so bili preverjeni še njihovi vplivi na inovacijske rezultate in zgrajen model primerno 

celovitega invencijsko-inovacijskega managementa v SLO NTP.  

Zavoljo medsebojne primerljivosti raziskovalnih rezultatov pa smo pri tem uporabili 

statistične metode, enake predhodnim.  

                                                 
47 Glede vrednosti kazalnikov inovacijskih rezultatov (RII in RMI) nismo zaznali signifikantnih razlik 
v primerjavi s predhodnim obdobjem merjenja (poglavje 3.3.2). 
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Finančni inovacijski dejavniki 

Kot finančni inovacijski dejavnik smo upoštevali mednarodno uveljavljen dejavnik višine 

inovacijskih stroškov (OECD 2005, 98). Dejavnik predstavlja vsoto naslednjih kategorij 

inovacijskih stroškov: 

−−−− stroški notranjih RR/čisti prihodki od prodaje, 

−−−− stroški zunanjih RR/čisti prihodki od prodaje,  

−−−− stroški pridobitev strojev, opreme in programske opreme/čisti prihodki od 

prodaje, 

−−−− stroški pridobitev drugega zunanjega znanja/čisti prihodki od prodaje, 

−−−− stroški usposabljanja/čisti prihodki od prodaje, 

−−−− stroški uvajanja inovacij na trg/čisti prihodki od prodaje. 

Glede na pripombo pilotnih podjetij, da stežka ocenijo posamezne kategorije inovacijskih 

stroškov, teh kategorij ne zajemamo posamično. Pač pa smo podjetja prosili le za oceno 

skupnih inovacijskih stroškov (v tisoč EUR). Končno vrednost indikatorja skupnih finančnih 

inovacijskih stroškov pa smo nato izračunali s pomočjo zunanje pridobljenega podatka o 

čistih prodajnih prihodkih (baza GVIN). 

Rezultati opisne statistike kažejo na podoben vzorec glede dejavnika finančnih inovacijskih 

vlaganj, kot smo ugotovili pri nekoliko manj aktualnih populacijskih podatkih (baza INOV-P-

S iz leta 2006). Na podlagi aktualnih podatkov diagrama (leto 2012) lahko vidimo (slika 52), 

da v inoviranje očitno finančno najmanjši delež prodajnih prihodkov vlagajo neinovativna 

SLO NTP (0,49 %).  

 
Op. Podatki so za različna časovna obdobja: 2002 (DE NTP), 2006 in 2012 (SLO NTP). 

Slika 52: Primerjava višine finančnih inovacijskih vlaganj po inovacijskih skupinah  
(0, 1 in 2) 
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Bistveno več pa vlagajo inovacijski sledilci (1,95 %), in sicer podobno kot inovacijsko 

vodilna podjetja (1,64 %). Ker gre za vzorec, smo razlike v vrednostih preverili s statističnim 

testom. Glede na razpršenost podatkov v vzorcu smo uporabili neparametrični (Mann-

Whitney) test, ki je manj občutljiv na pojave skrajnih vrednosti (Fatur, Likar in Ropret 2010, 

79). Rezultati statističnega testiranja potrjujejo, da v Sloveniji neinovativna NTP finančno 

vlagajo v inoviranje signifikantno manj od sledilcev (preglednica 21) in inovacijsko vodilnih 

podjetij (preglednica 22). Med inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi podjetji 

(preglednica 23) pa ni signifikantnih razlik (p > 0,05). 

Glede na rezultate torej upravičeno lahko trdimo, da so finančna inovacijska vlaganja 

dejavnik, povezan z inovacijskimi rezultati. Vendar le do določene mere. Medtem ko 

neinovativna podjetja vlagajo skupno mnogo premalo, so skupna finančna vlaganja 

inovacijskih sledilcev bistveno višja in primerljiva z ravnijo inovacijskih sledilcev. 

Preglednica 21: Mann-Whitneyjev preizkus signifikantnosti razlik v višini finančnih 
inovacijskih vlaganj SLO NTP 

Statistični preizkusa Skupni inovacijski stroški / čisti prihodki od prodaje 

Mann-Whitney U 119,000 

Wilcoxon W 680,000 

Z -5,508 

p 0,000* 

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka Skupine RII in RMI  

Op. Neinovativna podjetja in inovacijski sledilci. Statistično signifikantne razlike (p ≤ 0,05) so 
izkazane z znakom *. 

Zato za inovacijske sledilce dvig finančnih inovacijskih vlaganj ni smiseln vzvod za 

doseganje inovacijske vodilnosti. Hkrati pa je to velika priložnost, saj v velikem delu SLO 

NTP za dvig inovacijskih rezultatov niso potrebna signifikantno višja finančna inovacijska 

vlaganja. 

Preglednica 22: Mann-Whitneyjev preizkus signifikantnosti razlik v višini finančnih 
inovacijskih vlaganj SLO NTP 

Statistični preizkusa Skupni inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje 

Mann-Whitney U 55,000 

Wilcoxon W 616,000 

Z -5,168 

p 0,000* 

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka Skupine RII in RMI 

Op. Neinovativna in inovacijsko vodilna podjetja. Statistično signifikantne razlike (p ≤ 0,05) so 
izkazane z znakom *. 

Kar je zanimivo, je, da so vse tri inovacijske skupine SLO NTP v letu 2012 očitno finančno 

vložile manj kot 6 let pred tem (slika 52). Pri vseh so finančna inovacijska vlaganja znašala 
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preko 50 % manj kot v letu 2006. Še večji pa je, kot kaže, zaostanek SLO NTP za DE NTP. 

Pri možnih razlogih za zmanjšana finančna inovacijska vlaganja SLO NTP moramo 

upoštevati, da gre lahko bodisi za posledico povečanja produktivnosti inovacijskega procesa 

bodisi za posledico trenutne finančno-ekonomske krize in s tem povezanim oteženim 

financiranjem invencijsko-inovacijske dejavnosti. Glede na dvig inovacijskih rezultatov v 

primerjavi z letom 2006 (slika 51) je vsekakor možno, da podjetja bolje obvladujejo 

nefinančne dejavnike, povezane s procesom.  

Preglednica 23: Mann-Whitneyjev preizkus signifikantnosti razlik v višini finančnih 
inovacijskih vlaganj SLO NTP 

Statistični preizkusa Skupni inovacijski stroški/ čisti prihodki od prodaje 

Mann-Whitney U 259,000 

Wilcoxon W 755,000 

Z −0,415 

p 0,678 

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka Skupine RII in RMI 

Op. Inovacijski sledilci in inovacijsko vodilna podjetja. 

Nefinančni inovacijski dejavniki 

Pri nefinančnih inovacijskih dejavnikih smo uporabili enak nabor indikatorjev, kot v primeru 

analiz na nemških podatkih (preglednica 12). V nadaljevanju pa smo skušali zmanjšati 

njihovo razsežnost na ključne vsebinsko smiselne dejavnike v slovenskem okolju. V ta namen 

smo uporabili metodo faktorske analize (opis v poglavju 2.4.4). Slednjo smo napravili z 

metodo glavnih osi (Principal Axis factoring). Ta metoda temelji na modelskem pristopu, pri 

čemer je vsaka spremenljivka predstavljena kot linearna kombinacija majhnega števila 

latentnih skupnih faktorjev in enega specifičnega faktorja. Skupni faktorji določajo 

kovariance med opazovanimi spremenljivkami, medtem ko specifični faktorji vplivajo samo 

na variance opazovanih spremenljivk (Rovan 2005, 1).  

Pri določitvi števila faktorjev smo upoštevali več kriterijev: 

−−−− lastna vrednost faktorjev naj bo 1 več, 

−−−− delež pojasnjene variance, 

−−−− število faktorjev določimo tam, kjer se diagram lastnih vrednosti prelomi, 

−−−− faktorji morajo biti vsebinsko smiselni. 

V faktorsko analizo smo sprva nameravali vključiti 26 indikatorjev. V preglednici 

(preglednica 24) so predstavljene opisne statistike za te indikatorje. 
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Preglednica 24: Opisne statistike indikatorjev SLO NTP, predvidenih za faktorizacijo 

Predpostavljeni indikatorji 
Povp-
rečje 

N 
Std. 

odklon 
Min. Max. 

Asime-
trija 

Sploš-
čenost 

Medsebojna podpora oddelkov v primeru 
problemov znotraj inovacijskih projektov 

2,27 124 0,70 0 3 −0,58 −0,24 

Odprto komuniciranje za inoviranje 
pomembnih idej in konceptov med 
oddelki 

2,26 124 0,72 0 3 −0,70 0,18 

Skrb za neformalne stike v podjetju 2,02 124 0,68 0 3 −0,19 −0,31 

Skupni razvoj inovacijskih strategij 1,96 124 0,74 0 3 −0,43 0,14 

Redna srečanja vodij oddelkov z 
namenom obravnave za inoviranje 
pomembnih vprašanj 

2,13 124 0,85 0 3 −0,58 −0,55 

Organizacijski ukrepi za učinkovitejšo 
rabo človeškega kapitala (skupinsko delo, 
krožki, itd) 

1,75 124 0,93 0 3 −0,23 −0,80 

Drugi ukrepi s področja vodenja in 
managementa kadrov 

2,09 124 0,92 0 3 −0,82 −0,12 

Pomembnost strateške usmeritve: 
stroškovno vodstvo 

2,31 124 0,69 0 3 −0,79 0,65 

Pomembnost strateške usmeritve: 
vodstvo v panogi pri uvajanju novih 
izdelkov/storitev 

2,29 124 0,75 0 3 −0,89 0,47 

Pomembnost strateške usmeritve: 
tehnološko vodstvo v panogi 

2,42 124 0,76 0 3 −1,22 1,03 

Pomembnost strateške usmeritve: 
vodstvo v panogi pri uvajanju novih 
procesov/postopkov 

2,2 124 0,70 0 3 −-0,59 0,29 

Udeležba predstavnikov delavcev pri 
realiziranju inovacij 

1,81 124 0,90 0 3 −0,38 −0,56 

Pomembnost strateške usmeritve: 
uvajanje popolnoma novih tehnologij 

1,99 124 0,86 0 3 −0,45 −0,55 

Začasna izmenjava osebja med oddelki v 
okviru inovacijskih projektov 

1,34 124 0,88 0 3 0,00 −0,79 

Pomembnost pogodbenega raziskovanja 
za pridobitev znanj in izkušenj 

0,8 148 0,99 0 3 0,80 −0,74 

Pomembnost neformalnih stikov z R 
ustanovami za pridobitev znanj in 
izkušenj 

0,9 148 1,04 0 3 0,65 −1,03 

Pomembnost znanstvenega in tehničnega 
svetovanja znanstvenih institucij 

0,73 148 1,01 0 3 1,00 −0,45 

Pomembnost skupnega raziskovanja za 
pridobitev znanj in izkušenj 

1,08 148 1,26 0 3 0,49 −1,51 

Pomembnost izmenjave zaposlenih z 
raziskovalnimi ustanovami za določen 
čas 

0,47 148 0,81 0 3 1,50 0,96 

Pomembnost diplomskih del/disertacij v 
podjetju za pridobitev znanj in izkušenj 

0,7 148 0,92 0 3 1,00 −0,22 

Se nadaljuje 
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Preglednica 24 – nadaljevanje 

Predpostavljeni indikatorji 
Povp-
rečje 

N 
Std. 

odklon 
Min. Max. 

Asime-
trija 

Sploš-
čenost 

Pomembnost usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih v 
raziskovalnih ustanovah 

0,64 148 0,95 0 3 1,12 −0,18 

Pomembnost licenciranja / nakupa 
tehnologij za pridobitev znanj in 
izkušenj 

0,4 148 0,70 0 3 1,59 1,45 

Povprečna pomembnost tržnih 
partnerjev za pridobitev informacij 

2,10 124 0,56 0,25 3 −0,60 0,54 

Povprečna pomembnost institucionalnih 
partnerjev za pridobitev informacij 

1,11 124 0,84 0 3 0,40 −0,45 

Ukrepi za pridobitev, spodbujanje in 
ohranjanje ključnih sodelavcev pri 
inovacijskih dejavnostih 

2,11 124 0,80 0 3 −0,69 0,15 

Večoddelčni/interdisciplinarni seminarji 
in delavnice v zvezi z inovacijskimi 
projekti 

1,27 124 0,88 0 3 0,24 −0,64 

 

Vsi indikatorji so bili merjeni na lestvici pomembnosti od 0 (nepomembno) do 3 (visoka 

pomembnost); najnižja povprečna vrednost znaša 0,4, najvišja pa 2,4. Tudi standardni odkloni 

močno variirajo, in sicer med 0,6 in 1,3. Nekateri indikatorji so porazdeljeni močno 

asimetrično v desno, trije izmed njih imajo vrednost koeficienta asimetrije nad 1,0. Dva 

indikatorja imata močno koničavo porazdelitev (koeficient sploščenosti nad 1,0), dva pa imata 

sploščeno porazdelitev (koeficient sploščenosti pod −1,0). Zaradi bistvenega odstopanja od 

normalnosti porazdelitve nekaterih spremenljivk smo pri faktorski analizi uporabili metodo 

PAF (Principal Axis Factoring), ki je bolj robustna od ostalih metod za tovrstne podatke. 

V končni model smo vključili 23 spremenljivk, tri pa smo izločili zaradi nizkih komunalitet. 

Vrednost KMO preizkusa (preglednica 25) znaša 0,9, kar kaže na precejšnjo medsebojno 

povezanost med spremenljivkami, torej so podatki primerni za faktorizacijo. Tudi Bartlettov 

preizkus kaže na to, da so podatki primerni za tovrstno analizo. 

Preglednica 25: KMO in Bartlettov preizkus 

Vrsta preizkusa Parameter Rezultati 

KMO preizkus ustreznosti vzorca KMO 0,9 

Bartlettov preizkus sferičnosti hi-kvadrat 1512,4 

g 253 

P 0,000 
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Potek diagrama lastnih vrednosti (slika 53) kaže na to, da gre za dva zelo izrazita in tri 

nekoliko manj izrazite faktorje. Smiselna je torej določitev petih faktorjev, tolikšno število jih 

ima tudi lastno vrednost nad 1. 

 

Slika 53: Diagram lastnih vrednosti 

S petimi faktorji pojasnimo 56,8 % variance merjenih spremenljivk. Prvih sedem 

spremenljivk v preglednici (preglednica 26) nasičuje prvi faktor (F1), ki sicer po pravokotni 

rotaciji pojasni 19,7 % variance spremenljivk. Vsebinsko se te spremenljivke nanašajo na 

inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami.  

Drugi faktor (F2) pojasni 13,7 % variance, šest spremenljivk pa ima na njem visoke uteži. 

Nanaša se na inovacijsko sodelovanje v podjetju. Tretji faktor (F3) pojasni 9,5 % variance, 

najbolj pa ga določajo štiri spremenljivke, katerih skupna lastnost je strategija diferenciacije. 

Četrti faktor (F4) pojasni 8,7 % variance, nasičujejo ga štiri spremenljivke, s katerimi smo 

merili izkoriščanje kompetenc kadrov. Na zadnjem faktorju (F5), ki pojasni zgolj 5,1 % 

variance, imata le dve spremenljivki vidnejšo faktorsko utež. Faktor se nanaša na strategijo 

stroškovno vodstvo.  

S faktorsko analizo smo ugotovili, katere spremenljivke lahko združimo v sestavljene 

spremenljivke oziroma nefinančne inovacijske dejavnike. Definirali smo jih tako, da smo 

izračunali povprečja tiste skupine spremenljivk, ki nasičujejo določen faktor. Nefinančni 

inovacijski dejavnik inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami je bil na primer 

izračunan kot povprečje sedmih spremenljivk z visokimi utežmi na pripadajočem faktorju. Na 

enak način pa še štiri ostale dimenzije. 
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Preglednica 26: Matrika faktorskih uteži SLO NTP po pravokotni rotaciji 

Predpostavljeni indikator 
Faktor 

F1 F2 F3 F4 F5 

Pomembnost skupnega raziskovanja za pridobitev znanj in 
izkušenj 

0,86 0,08 0,12 0,08 0,04 

Pomembnost znanstvenega in tehničnega svetovanja 
znanstvenih institucij 

0,83 0,02 0,10 0,02 0,17 

Pomembnost neformalnih stikov z R ustanovami za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0,83 0,06 0,10 0,12 0,08 

Pomembnost pogodbenega raziskovanja za pridobitev znanj 
in izkušenj 

0,82 0,04 0,11 0,07 0,09 

Pomembnost diplomskih del / disertacij v podjetju za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0,80 0,10 0,07 0,02 -0,05 

Pomembnost licenciranja / nakupa tehnologij za pridobitev 
znanj in izkušenj 

0,72 0,11 0,04 0,23 0,06 

Povprečna pomembnost institucionalnih partnerjev za 
pridobitev informacij 

0,49 0,12 0,07 0,21 0,38 

Medsebojna podpora oddelkov v primeru problemov 
znotraj inovacijskih projektov 

0,01 0,79 0,17 0,05 0,08 

Odprto komuniciranje za inoviranje pomembnih idej in 
konceptov med oddelki 

0,01 0,75 0,21 0,24 0,01 

Redna srečanja vodij oddelkov z namenom obravnave za 
inoviranje pomembnih vprašanj 

0,18 0,68 0,07 0,20 0,29 

Skupni razvoj inovacijskih strategij 0,16 0,59 0,25 0,17 0,08 

Skrb za neformalne stike v podjetju 0,05 0,50 0,00 0,31 0,06 

Ukrepi za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje ključnih 
sodelavcev pri inovacijskih dejavnostih 

0,21 0,49 0,20 0,21 0,44 

Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v panogi pri 
uvajanju novih procesov/postopkov 

0,07 0,18 0,74 0,08 -0,06 

Pomembnost strateške usmeritve: tehnološko vodstvo v 
panogi 

0,15 0,11 0,71 0,04 0,23 

Pomembnost strateške usmeritve: vodstvo v panogi pri 
uvajanju novih izdelkov/storitev 

0,11 0,27 0,68 0,14 0,07 

Pomembnost strateške usmeritve: uvajanje popolnoma 
novih tehnologij 

0,17 0,06 0,55 0,28 0,31 

Večoddelčni/interdisciplinarni seminarji in delavnice v 
zvezi z inovacijskimi projekti 

0,19 0,29 0,16 0,73 0,06 

Začasna izmenjava osebja med oddelki v okviru 
inovacijskih projektov 

0,04 0,30 0,08 0,67 0,00 

Organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo človeškega 
kapitala (skupinsko delo, krožki, itd) 

0,13 0,43 0,09 0,49 0,22 

Drugi ukrepi s področja vodenja in managementa kadrov 0,12 0,06 0,11 0,47 0,13 

Povprečna pomembnost tržnih partnerjev za pridobitev 
informacij 

0,34 0,22 0,18 0,23 -0,54 

Pomembnost strateške usmeritve: stroškovno vodstvo −0,05 0,32 0,27 0,02 0,41 

Delež pojasnjene variance po pravokotni rotaciji (%) 19,7 13,7 9,5 8,7 5,1 
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S tem smo dobili pet potencialno relevantnih nefinančnih inovacijskih dejavnikov SLO NTP: 

−−−− inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami, 

−−−− inovacijsko sodelovanje v podjetju, 

−−−− strategija diferenciacije, 

−−−− izkoriščanje kompetenc kadrov, 

−−−− strategija stroškovno vodstvo. 

Iz poimenovanj, ki smo jih uporabili za SLO nefinančne inovacijske dejavnike, je razvidna 

vsebinska podobnost z istovrstnimi dejavniki DE NTP. V nadaljevanju pojasnjujemo, kje 

nastopajo razlike. 

−−−− Dejavnik zunanjega inovacijskega sodelovanja v SLO NTP obsega le 

institucionalne partnerje (visokošolske in javne raziskovalne ustanove) in ne tudi 

tržnih partnerjev (podjetja, dobavitelji, stranke). Zato smo ga poimenovali 

inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami. 

−−−− Dejavnik inovacijskega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami v SLO NTP 

obsega tudi pomembnost diplomskih del in disertacij v podjetju ter pomembnost 

nakupa licenc in tehnologij raziskovalnih institucij. 

−−−− Dejavnik strategije stroškovnega vodstva v SLO NTP ne obsega pomembnosti 

diplomskih del, izvedenih v podjetju, prav tako tudi ne nakupa obstoječih licenc 

in tehnologij. Namesto teh dveh dejavnikov pa zajema dejavnik pomembnosti 

tržnih partnerjev za inovacijsko sodelovanje. Glede na negativno faktorsko utež 

dejavnika (−0,54) kaže, da inovacijsko sodelovanje s tržnimi partnerji onemogoča 

stroškovno vodilnost. To lahko razumemo kot indikacijo, da takšno sodelovanje v 

SLO NTP (za razliko od DE NTP) ni dovolj stroškovno učinkovito.  

−−−− Dejavnik inovacijskega sodelovanja v podjetju v SLO NTP vsebuje pomembnost 

ukrepov za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje ključnih inovacijskih 

sodelavcev. V DE NTP pa so ti ukrepi del drugega dejavnika, in sicer izkoriščanja 

kompetenc kadrov. So torej neposredno vezani na širok spekter kadrovskih 

ukrepov in ne zgolj na inovacijsko sodelovanje v podjetju: večoddelčne 

inovacijske seminarje in delavnice, izmenjavo zaposlenih med oddelki v okviru 

inovacijskih projektov in organizacijske ukrepe za učinkovito rabo človeškega 

kapitala (skupinsko delo, krožki, sistemi managementa idej ipd.). 

Iz opisanih razlik je moč povzeti, da se SLO NTP in DE NTP vsebinsko razlikujejo v štirih 

izmed petih nefinančnih inovacijskih dejavnikih. Vsebinsko enak v obeh državah je le 

dejavnik strategije diferenciacije (vodstvo v panogi pri uvajanju novih procesov/postopkov ter 

novih izdelkov/storitev, uvajanje popolnoma novih tehnologij in tehnološko vodstvo v 

panogi). To očitno pomeni, da v SLO NTP na inovacijske rezultate ne vplivajo povsem enaki 

dejavniki kot v primeru DE NTP.  

Zato hipoteze H7 ne moremo potrditi.  
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Identificirali smo za SLO NTP specifične nefinančne inovacijske dejavnike, zato ugotovitev 

vsekakor ne pomeni slabosti z vidika uporabnosti raziskovalnih rezultatov. Je celo izredno 

pomembna, ker kaže, da neposredni prenos inovacijskih dejavnikov NTP iz druge države 

(Nemčije) v Slovenijo ne predstavlja učinkovitega pristopa. Zavrnjena hipoteza H7 kaže, da je 

smiselneje vzpostaviti specifične inovacijske dejavnike, značilne za SLO NTP. Da bi jih v 

SLO NTP lahko ustrezno obvladovali, je smiselno analizirati tudi, kako pomembni so 

posamezni inovacijski dejavniki za doseganje inovacijskih rezultatov. Zato smo v 

nadaljevanju preverili, kateri od dejavnikov so sploh signifikantno povezani z inovacijskimi 

rezultati, jih rangirali po vplivu na inovacijske rezultate in na tej podlagi konstruirali model 

invencijsko-inovacijskega managementa, namenjen končnim uporabnikom – podjetjem. 

Preverimo najprej skupno produktivnost inovacijskega procesa po inovacijskih skupinah. Ta 

bo pokazala, ali je smiselno predpostaviti, da produktivnejša izraba nefinančnih (procesnih) 

inovacijskih dejavnikov vodi k ugodnejšim inovacijskim rezultatom SLO NTP. V tem 

primeru bi bilo smiselno nefinančne dejavnike tudi identificirati in jih rangirati po 

pomembnosti za doseganje inovacijskih rezultatov. Tako kot že v 1. raziskovalni fazi 

(poglavje 3.2.4) smo produktivnost merili kot razmerje med ustvarjenimi inovacijskimi 

prihodki in za to porabljenimi finančnimi inovacijskimi vlaganji (slika 54). 

 
Op. Produktivnost je merjena z inovacijskimi prihodki (€), ustvarjenimi z 1 € vlaganj v inoviranje, 
podatki pa se nanašajo na različna časovna obdobja: 2002 (DE NTP) , 2006 in 2012 (SLO NTP). 

Slika 54: Primerjava produktivnosti inovacijskega procesa po inovacijskih skupinah (0, 
1 in 2) 

Pogled na podatke za leto 2012 (slika 54) kaže, da imajo SLO inovacijski sledilci (6,36) 

mnogo manjšo produktivnost inovacijskega procesa od SLO inovacijsko vodilnih podjetij 

(32,89). To pomeni, da na vloženi € v inoviranje, ustvarijo približno petkrat več inovacijskih 

prihodkov. Signifikantnost razlik v produktivnosti smo preverili z Mann-Whitneyjevim 

preizkusom. Razlike v produktivnosti inovacijskega procesa so se potrdile kot signifikantne 

(preglednica 27). 
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Preglednica 27: Mann-Whitneyjev preizkus signifikantnosti razlik v produktivnosti 
inovacijskega procesa SLO NTP 

Statistični preizkusa Produktivnost inovacijskega procesa 

Mann-Whitney U 21,000 

Wilcoxon W 157,000 

Z -3,112 

p 0,002* 

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka Skupine RII in RMI 

Op. Inovacijski sledilci in inovacijsko vodilna podjetja. Statistično signifikantne razlike (p ≤ 0,05) so 
izkazane z znakom *. 

Pozdraviti velja, da podatki za leto 2012 (slika 54) kažejo na precej večjo produktivnost 

inovacijskega procesa inovacijskih sledilcev in inovacijsko vodilnih podjetij kot v letu 2006. 

Še zlasti v primeru inovacijsko vodilnih SLO NTP. Kot zanimivost omenimo še, da so ta po 

produktivnosti (32,89) celo šibko nad tistimi v DE NTP (25,19). Seveda velja opozoriti, da 

nemški podatki kažejo na stanje pred več kot 10 leti. A kljub temu velja pozdraviti napredek v 

produktivnosti SLO NTP, torej samem obvladovanju nefinančnih inovacijskih dejavnikov. 

S testom produktivnosti inovacijskega procesa smo ugotovili, da imajo nefinančni (procesni) 

inovacijski dejavniki pri doseganju inovacijskih rezultatov nezanemarljivo vlogo. Oglejmo si 

možne glavne razlikovalne nefinančne dejavnike med različno inovativnimi SLO NTP (slika 

55). Prvenstveno nas je zanimalo, za katere nefinančne inovacijske dejavnike je smiselno 

predpostaviti, da jim skupina inovacijsko vodilnih SLO NTP namenja večjo skrb kot manj 

uspešni inovacijski sledilci. Primerjave dejavnikov z DE NTP tu nismo izvedli, saj smo že pri 

preverjanju hipoteze H7 ugotovili, da so nefinančni inovacijski dejavniki v Sloveniji in 

Nemčiji vsebinsko različni in zato niso primerljivi.  

 
Op. Lestvica: 0 – neuporabljeno, 3 – visoka pomembnost. 

Slika 55: Inovacijska nefinančna vlaganja po skupinah SLO NTP 
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Iz diagrama (slika 55) lahko razberemo, da imajo inovacijsko vodilni SLO NTP v primeru 

vseh nefinančnih inovacijskih dejavnikov nekoliko višje povprečne vrednosti od sledilcev. 

Inovacijsko vodilna podjetja, kot kažejo podatki, namenjajo večjo skrb inovacijskemu 

sodelovanju z raziskovalnimi institucijami (1,28) od sledilcev (0,79). Podobno velja za 

dejavnik usposabljanja in razvoja kadrov, ki je prav tako deležen večje pozornosti vodilnih 

(1,46) v primerjavi s sledilci (1,17). Zanimivo pa je, da sta oba dejavnika po absolutni 

vrednosti tako pri sledilcih kot inovacijsko vodilnih podjetjih med najnižje ocenjenimi. 

Ostalim nefinančnim inovacijskim dejavnikom (strategija diferenciacije, strategija stroškovno 

vodstvo, inovacijsko sodelovanje v podjetju), sodeč po visokih povprečnih ocenah, v obeh 

inovacijskih skupinah namenjajo veliko in po absolutnih vrednostih primerljivo skrb. Za 

zanesljivejšo oceno pa moramo predpostavke o razlikah med vrednostmi dejavnikov preveriti 

še s statističnim preizkusom. 

Mann-Whitneyjev statistični preizkus (preglednica 28) pokaže, da se inovacijsko vodilna 

podjetja v primerjavi s sledilci signifikantno razlikujejo v treh nefinančnih inovacijskih 

dejavnikih: strategiji diferenciacije, inovacijskem sodelovanju v podjetju in inovacijskem 

sodelovanju z raziskovalnimi institucijami. Inovacijsko vodilna podjetja namreč svojo 

inovacijsko strategijo v signifikantno večji meri usmerjajo k diferenciaciji – vodilnosti na trgu 

v uvajanju novih proizvodov, procesov in tehnologij. To se obenem izraža v vzpostavljenem 

signifikantno močnejšem inovacijskem sodelovanju znotraj podjetja (medsebojna podpora v 

primeru problemov, odprto komuniciranje, redna srečanja oddelkov, skupen razvoj 

inovacijskih strategij, neformalni stiki v podjetju, ukrepi za pridobitev, spodbujanje in 

ohranjanje ključnih sodelavcev). Interno sodelovanje pa vodilna podjetja očitno bolj smiselno 

od sledilcev dopolnjujejo z eksternim sodelovanjem z raziskovalnimi institucijami (skupno 

raziskovanje, znanstveno in tehnično svetovanje R institucij, neformalni stiki, pogodbeno 

raziskovanje, diplomska dela in disertacije, licenciranje in nakup tehnologij, raznovrstnost 

institucionalnih R partnerjev). Zanimivo pa je, da se skupini inovacijskih sledilcev in 

inovacijsko vodilnih podjetij ne razlikujeta signifikantno glede dejavnika usposabljanja in 

razvoja kadrov (večoddelčni seminarji in delavnice, izmenjava osebja med oddelki v okviru 

inovacijskih projektov, organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo človeškega kapitala). 

Omenili smo že, da so tudi povprečne vrednosti tega dejavnika v obeh skupinah relativno 

nizke. Eden od bolj očitnih vzrokov je v predpostavki, da v NTP učenje poteka po načelu 

»learning by doing«, torej prvenstveno tekom praktičnega dela in ne v okviru formalnih 

izobraževanj (Hirsch-Kreinsen idr. 2003, 31). Prav tako nismo opazili signifikantnih razlik 

med inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi podjetji glede dejavnika, ki opisuje 

strategijo stroškovnega vodstva (skrb za stroškovno vodstvo in izogib tržnim (komercialnim) 

inovacijskim partnerjem). To pa ne pomeni, da gre za nepomemben dejavnik. Spomnimo na 

opisno statistiko (slika 55), iz katere je razvidno, da je bil dejavnik stroškovnega vodstva med 

najviše ocenjenimi v obeh skupinah. To kaže, da SLO NTP v svojih inovacijskih strateških 

usmeritvah zasledujejo tako stroškovno vodstvo kot strategijo diferenciacije. Gre za relativno 
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nov, v NTP še neraziskan pristop, ki ga raziskovalci imenujejo tudi »hibridna strategija« 

(Pertusa‐Ortega, Molina‐Azorin in Claver‐Cortes 2009, 4). 

Preglednica 28: Mann-Whitneyjev preizkus signifikantnosti razlik v višini nefinančnih 
inovacijskih vlaganj SLO NTP 

Statistični 
preizkusa 

Inovacijsko 
sodelovanje z R 

institucijami 

Inovacijsko 
sodelovanje v 

podjetju 

Strategija 
diferenciacije 

Izkoriščanje 
kompetenc 

kadrov 

Strategija 
stroškovno 

vodstvo 

Mann-Whitney U 620,500 554,500 204,000 702,000 714,500

Wilcoxon W 1566,500 1457,500 1107,000 1605,000 1617,500

Z -2,488 -2,948 -6,162 -1,624 -1,505

p 0,013* 0,003* 0,000* 0,104 0,132

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka skupine RII in RMI 

Op. Inovacijski sledilci in inovacijsko vodilna podjetja. Statistično signifikantne razlike (p ≤ 0,05) so 
izkazane z znakom *. 

Rangiranje inovacijskih dejavnikov 

Statistični preizkus razlik nam je nakazal, da se inovacijski sledilci in vodilna podjetja 

signifikantno razlikujejo z vidika vrednosti nefinančnih inovacijskih dejavnikov (preglednica 

28). Še vedno pa ne moremo trditi, kateri so glavni razlikovalni dejavniki med obema 

inovacijskima skupinama in jih ustrezno razvrstiti po pomembnosti. Posledično ne moremo 

snovati jasnih usmeritev SLO NTP, kakšno zaporedje aktivnosti je potrebno za doseganje 

inovacijske vodilnosti.  

Spremenljivki inovacijskih rezultatov (RII in RMI) sta se, podobno kot pri nemških podatkih 

MIP (poglavje 3.3.3), izkazali kot nekorelirani, zato ju nismo združevali v sestavljeno 

spremenljivko, pač pa smo na enak način definirali nominalno spremenljivko, ki ločeno 

upošteva vrednosti RII in RMI ter podjetja razvrsti v tri skupine: 0 – neinovativna podjetja, 1 

– inovacijski sledilci in 2 – inovacijsko vodilna podjetja. Glede na nominalni značaj 

spremenljivke prvotno predvidena metoda linearne mupltiple regresijske analize ni bila 

smiselna. Namesto tega smo uporabili metodo diskriminantne analize, ki je primernejše 

orodje. Pri tej metodi iščemo dejavnike, ki kar najbolje pojasnjujejo razlike med skupinami 

(Legat 2006, 6). Torej smo lahko identificirali finančne in nefinančne inovacijske dejavnike, 

ki najbolje pojasnjujejo razlike v inovacijskih rezultatih med skupinami, kar je tudi skladno s 

prvotnim namenom tega poglavja. 

Preden lahko govorimo o najpomembnejših razlikovalnih dejavnikih med skupinama, 

moramo oceniti sposobnost diskriminantne funkcije za razlikovanje med skupinami. Oceno 

sposobnosti razlikovanja skupin prikazuje Wilks-Bartlettov test (preglednica 29). 
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Na podlagi signifikantnosti testa (p = 0,000) vidimo, da diskriminantna funkcija s 

predpostavljenimi inovacijskimi dejavniki lahko razločuje skupini sledilcev in inovacijsko 

vodilnih podjetij.  

Preglednica 29: Wilks-Bartlettov test sposobnosti diskriminantne funkcije za ločevanje 
skupin SLO NTP 

Test funkcije Wilksova Lambda Hi-kvadrat df p 

1 0,525 28,310 6 0,000* 

Op. Statistična signifikantnost rezultatov testiranja (p ≤ 0,05) je izkazana z znakom *. 

Pogled na klasifikacijsko preglednico (preglednica 30) nam nadalje nudi informacijo o 

kakovosti razvrstitve skupin ob uporabi predpostavljenih inovacijskih dejavnikov. Rezultat 

kaže, da predpostavljeni inovacijski dejavniki pripomorejo k zadovoljivo kakovostnemu 

razlikovanju med različno inovativnima skupinama podjetij. 81,2 % podjetij je bilo pravilno 

uvrščenih v eno od skupin (bodisi inovacijske sledilce bodisi inovacijsko vodilne). S tem smo 

presegli minimalni kriterij pravilnih uvrstitev (po Burns in Burns (2008, 602) 50 % ali več). 

Preglednica 30: Klasifikacijska preglednica za SLO NTP 

Skupine RII in RMI 
Napovedana pripadnost skupinia 

Skupaj 
Inovacijski sledilci Inovacijsko vodilni 

Dejanska 
pripadnost
skupini 

Število Inovacijski sledilci 17 6 23

Inovacijsko vodilni 3 22 25

Delež (%) Inovacijski sledilci 73,9 26,1 100,0

Inovacijsko vodilni 12,0 88,0 100,0

a. 81,2 % enot pravilno umeščenih v eno od skupin (inovacijski sledilci, inovacijsko vodilni). 

Nadaljnji korak diskriminantne analize je preverjanje, kateri dejavniki se med skupinama 

signifikantno razlikujejo. V diskriminantni analizi se v ta namen uporablja metoda analize 

variance (ANOVA). 

V osnovi je metoda ANOVA bolj občutljiva na skrajne vrednosti (Fatur, Likar in Ropret 

2010, 79) in bi ob dovolj močnem pojavu le-teh lahko pričakovali manj zanesljive rezultate 

kot z Mann-Whitneyjevim testom. Vendar v našem primeru očitno pojav ni dovolj izrazit, saj 

metoda ANOVA identificira enake in smiselne razlikovalne dejavnike med skupinama 

sledilcev in inovacijsko vodilnih (preglednica 31). Skupini inovacijskih sledilcev in vodilnih 

se signifikantno (p ≤ 0,05) razlikujeta v dejavnikih: strategija diferenciacije, inovacijsko 

sodelovanje v podjetju ter inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami. 

Ugotavljamo torej, da skupini razlikujejo le nefinančni inovacijski dejavniki, ne pa tudi 

finančni. Gre za pomembno ugotovitev, ki kaže, da za prehod od inovacijskega sledilca do 

inovacijsko vodilnega podjetja ni potreben nadaljnji dvig inovacijskih finančnih vlaganj, pač 

pa zlasti sprememba organiziranosti in managementa invencijsko-inovacijskega procesa. 
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Preglednica 31: Test signifikantnosti razlik v vrednostih inovacijskih dejavnikov SLO 
NTP 

Inovacijski dejavnik Wilksova Lambda F df1 df2 p 

Inovacijsko sodelovanje z R institucijami 0,877 6,439 1 46 0,015* 

Inovacijsko sodelovanje v podjetju 0,855 7,782 1 46 0,008* 

Strategija diferenciacije 0,600 30,656 1 46 0,000* 

Izkoriščanje kompetenc kadrov 0,989 0,502 1 46 0,482 

Strategija stroškovno vodstvo 0,951 2,388 1 46 0,129 

Skupni inovacijski stroški/čisti prihodki od 
prodaje 

0,945 2,674 1 46 0,109 

Op. inovacijski sledilci in inovacijsko vodilna podjetja. Statistično signifikantne razlike (p ≤ 0,05) so 
izkazane z znakom *. 

Da bi lahko podrobneje ocenili potrebne spremembe finančnih ter nefinančnih inovacijskih 

dejavnikov, smo morali raziskati, kateri inovacijski dejavniki so tisti, ki prvenstveno 

razlikujejo sledilce od inovacijsko vodilnih podjetij, kateri pa so manj pomembni. Šele na 

podlagi empirično preverjenih povezav dejavnikov z inovacijskimi rezultati smo lahko 

zgradili ustrezen model, ki bo podjetjem omogočal primerjalno presojanje po ključnih 

inovacijskih dejavnikih in s tem nabor ustreznih akcij za doseganje ter ohranjanje inovacijske 

vodilnosti.  

Rangiranje dejavnikov smo izvedli z uporabo strukturne matrike diskriminantne analize 

(preglednica 32). Strukturna matrika med raziskovalci velja kot najbolj zanesljiva možnost 

ocenjevanja glavnih razlikovalnih dejavnikov v diskriminantni analizi (Burns in Burns 2008, 

600). Pokazala je strukturne koeficiente, ki so definirani kot Pearsonovi korelacijski 

koeficienti med posameznim dejavnikom in diskriminantno funkcijo. Tako smo ugotovili, 

kateri dejavniki najmočneje razlikujejo (diskriminirajo) obe inovacijski skupini. Oglejmo si 

posamezne strukturne koeficiente in ocenimo glavne razlikovalne dejavnike med skupinama 

(preglednica 32). 

Preglednica 32: Strukturni koeficienti diskriminantne analize za SLO NTP 

Inovacijski dejavnik 
Funkcija 

1 

Strategija diferenciacije            0,860 

Inovacijsko sodelovanje v podjetju            0,433 

Inovacijsko sodelovanje z R institucijami            0,394 

Skupni inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje            0,254 

Strategija stroškovno vodstvo            0,240 

Izkoriščanje kompetenc kadrov            0,110 

 

Kot glavni razlikovalni dejavnik med inovacijskimi sledilci in inovacijsko vodilnimi podjetji 

se izkazuje strategija diferenciacije. Doseganje inovacijske vodilnosti očitno najprej zahteva 
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definiranje jasne strategije, usmerjene v diferenciacijo (vodstvo v panogi pri uvajanju novih 

procesov/postopkov ter novih izdelkov/storitev, uvajanje popolnoma novih tehnologij in 

tehnološko vodstvo v panogi). To kaže, da je odločitev za inovativno podjetje v prvi vrsti v 

rokah vodstva. Mulej idr. (2008, 10) govorijo tudi o inoviranju managementa pred 

managementom inoviranja.  

V nadaljevanju pa mora formalna podpora inoviranju zaživeti v praksi celotnega poslovanja. 

To kaže drugi najpomembnejši razlikovalni dejavnik, ki se nanaša na inovacijsko sodelovanje 

v podjetju (medsebojna podpora v primeru problemov, odprto komuniciranje idej in 

konceptov, redna srečanja vodij oddelkov, skupni razvoj inovacijskih strategij, skrb za 

neformalne stike v podjetju, ukrepi za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje ključnih 

inovacijskih sodelavcev). Interno inovacijsko sodelovanje pa podjetja smiselno dopolnjujejo s 

sodelovanjem z raziskovalnimi institucijami (skupno raziskovanje, znanstveno in tehnično 

svetovanje R institucij, neformalni stiki, pogodbeno raziskovanje, diplomska dela in 

disertacije, licenciranje in nakup tehnologij, raznovrstnost institucionalnih R partnerjev). To 

kaže na smiselno dopolnjevanje lastnih inovacijskih zmožnosti z eksternimi – zlasti tistimi, ki 

jih podjetja ne posedujejo v zadostni meri. Sodobna inovacijska teorija imenuje pojav »odprto 

inoviranje« (Chesbrough 2007, 12−17). Kar je zanimivo v primeru SLO NTP, pa je, da 

sadove očitno obrodi zlasti sodelovanje z raziskovalnimi institucijami, ne pa tudi s tržnimi 

(komercialnimi) partnerji. Možen razlog lahko iščemo že v definiciji NTP. Ta pravi, da gre za 

skupino podjetij z nizkimi finančnimi vlaganji v raziskave in razvoj (Hirsch-Kreinsen, 

Jacobson in Robertson 2005, 6). Pomanjkanje raziskovalno-razvojnih zmožnosti torej SLO 

NTP očitno nadomeščajo z vzpostavljanjem raziskovalnih sodelovanj. Trditev osmišljajo 

raziskovalni rezultati Likarja idr. (2011, 69−70), ki ugotavljajo, da šibkost lastnega razvoja v 

NTP narekuje iskanje zunanjih partnerjev.  

Ostali nefinančni inovacijski dejavniki glede na priporočila Burnsa in Burnsa (2008, 600) 

dosegajo premajhno vrednost strukturnega koeficienta (< 0,3), da bi lahko govorili o njihovi 

pomembni razlikovalni vlogi. Tako niti spremembe skupnih inovacijskih stroškov (skupni 

inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje) niti močnejše vključevanje strategije 

stroškovnega vodstva (pomembnost stroškovnega vodstva in tržnih inovacijskih partnerjev) 

ter izkoriščanja kompetenc kadrov (večoddelčni seminarji in delavnice, začasna izmenjava 

osebja, organizacijski ukrepi v obliki skupinskega dela in inovacijskih krožkov) ne prispevajo 

k dvigu inovativnosti od nivoja sledilca do inovacijsko vodilnega podjetja.  

Povezanost inovacijskih in gospodarskih rezultatov 

Podjetja praviloma delujejo s temeljnim namenom doseganja gospodarske uspešnosti. Zato je 

izredno pomembno ugotoviti, ali je pri tem v pomoč doseganje inovativnih rezultatov. Torej, 

zanimalo nas je, ali so inovacijski rezultati pozitivno povezani z gospodarskimi. 
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Skladno z mednarodno usklajenimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) smo 

primerjali vrednosti kazalnikov gospodarskih rezultatov inovacijsko vodilnih podjetij, 

inovacijskih sledilcev in neinovativnih podjetij. Spodnja preglednica prikazuje povprečne 

vrednosti kazalnikov (preglednica 33).  

Preglednica 33: Primerjava gospodarske uspešnosti SLO NTP – povprečne vrednosti 
kazalnikov 

Področje po 

SRS 
Kazalnik 

Neinovativni

(skupina 0) 

Sledilci 

(skupina 1) 

Vodilni 

(skupina 2) 

Gospodarnost Gospodarnost poslovanja 1,0030 0,9924 1,0266 

Čista dobičkovnost skupnih 

prihodkov 
−1,3262 −2,4963 1,6945 

Dohodkovnost Čisti poslovni izid obračunskega 

obdobja na zaposlenega 
−1788,4436 235,4544 2001,4708 

Celotni prihodki na zaposlenega 140044,5532 124682,423 136584,545 

Dodana vrednost na zaposlenega 31897,7931 32493,5789 40060,4242 

Dobičkonosnost Čista donosnost sredstev 0,9341 0,1684 2,8927 

Čista donosnost kapitala −736,5393 4,0882 4,2364 

 

Iz preglednice (preglednica 33) lahko razberemo zanimivo informacijo: inovacijsko vodilna 

podjetja (skupina 3) po vseh kazalnikih dosegajo višje povprečne vrednosti od neinovativnih 

(skupina 1) in inovacijskih sledilcev (skupina 2). Z vidika kazalnikov gospodarnosti zlasti 

izstopa kazalnik čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov, ki je edino pri inovacijsko vodilnih 

podjetjih pozitiven. Pri kazalnikih dohodkovnosti velja izpostaviti čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja na zaposlenega, ki je pri inovacijsko vodilnih podjetjih več kot 

osemkrat višji kot pri inovacijskih sledilcih. Še večja razlika pa je ob primerjavi z 

neinovativnimi podjetji, kjer je ta kazalnik celo negativen. Podobno velja za kazalnik 

dohodkovnosti, ki meri dodano vrednost na zaposlenega in je pri inovacijsko vodilnih višji 

kot v ostalih skupinah. Z vidika kazalnikov dobičkonosnosti pa inovacijsko vodilna podjetja 

najbolj izstopajo po čisti donosnosti sredstev, kjer so po vrednosti signifikantno nad ostalima 

skupinama. Z vidika čiste donosnosti kapitala so inovacijsko vodilna podjetja le nad 

neinovativnimi podjetji.  

Glede na povprečne vrednosti kazalnikov je torej smiselno predpostaviti, da med različno 

inovativnimi podjetji obstajajo signifikantne razlike v gospodarski uspešnosti. Da bi to 

preverili, smo v nadaljevanju aplicirali neparametrični Mann-Whitneyjev test. 
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Najprej poglejmo, v katerih kazalnikih gospodarske uspešnosti se signifikantno razlikujejo 

neinovativna podjetja in inovacijski sledilci (preglednica 34). Opazimo, da signifikantne 

razlike obstajajo glede kazalnikov dohodkovnosti (čisti poslovni izid obračunskega obdobja na 

zaposlenega) kakor tudi kazalnikov dobičkonosnosti (čista donosnost kapitala). Nismo pa 

uspeli identificirati signifikantnih razlik v kazalnikih gospodarnosti. Tako lahko smatramo, da 

inovacijski sledilci določena področja poslovanja (dohodkovnost, dobičkonosnost) 

obvladujejo bolje od neinovativnih podjetij, ne dosegajo pa večje skupne gospodarske 

uspešnosti. 

Preglednica 34: Test signifikantnosti razlik v kazalnikih gospodarske uspešnosti SLO 
NTP 

Statistični preizkusa 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 

na zaposlenega 
Čista donosnost kapitala 

Mann-Whitney U 289,000 112,500

Wilcoxon W 1417,000 437,500

Z −2,757 −2,996

p 0,006* 0,003*

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka skupine RII in RMI 

Op. Skupini neinovativnih podjetij in inovacijskih sledilcev. Zaradi prostorskih omejitev navajamo le 
kazalnike, kjer so bile zaznane signifikantne razlike med skupinama (p ≤ 0,05). 

Več značilno različnih vrednosti kazalnikov lahko identificiramo ob primerjavi inovacijsko 

vodilnih podjetij z ostalima skupinama. Oglejmo si primerjavo teh podjetij s skupino 

neinovativnih (preglednica 35). Na podlagi izvedene analize lahko razberemo, da so 

inovacijsko vodilna podjetja signifikantno nad neinovativnimi po kazalnikih gospodarnosti 

(čista dobičkovnost skupnih prihodkov), kazalnikih dohodkovnosti (dodana vrednost na 

zaposlenega, čisti poslovni izid obračunskega obdobja na zaposlenega), kakor tudi kazalnikih 

dobičkonosnosti (čista donosnost sredstev, čista donosnost kapitala).  

Preglednica 35: Test signifikantnosti razlik v kazalnikih gospodarske uspešnosti SLO 
NTP 

Statistični preizkusa 
Čista 

donosnost 
sredstev 

Čista 
donosnost 
kapitala 

Čista 
dobičkovnost 

skupnih 
prihodkov 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Čisti poslovni izid 
obračunskega 

obdobja na 
zaposlenega 

Mann-Whitney U 333,000 321,000 452,000 335,500 403,000

Wilcoxon W 1461,000 1449,000 1193,000 770,500 1144,000

Z −2,131 −2,290 −2,018 −2,018 −2,582

p 0,033* 0,022* 0,044* 0,044* 0,010*

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka skupine RII in RMI 

Op. Skupini neinovativnih in inovacijsko vodilnih podjetja. Zaradi prostorskih omejitev navajamo le 
kazalnike, kjer so bile zaznane signifikantne razlike med skupinama (p ≤ 0,05). 
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Le dva izmed sedmih prvotnih kazalnikov ne izkazujeta signifikantnih razlik: kazalnik 

gospodarnost poslovanja in kazalnik celotni prihodki na zaposlenega. Tudi tu pa obstaja 

možnost, da bi se ob večjem vzorcu izkazale signifikantne razlike – zlasti glede na relativno 

veliko vrednost kazalnika gospodarnost poslovanja pri skupini inovacijsko vodilnih.  

Preverimo še, ali inovacijsko vodilna podjetja dosegajo signifikantno boljše gospodarske 

rezultate od inovacijsko manj uspešnih sledilcev (preglednica 36). Na podlagi izvedenega 

testa Mann-Whitney lahko nedvomno potrdimo, da so razlike v večini vrednosti kazalnikov 

signifikantne. Inovacijsko vodilna podjetja dosegajo signifikantno višje vrednosti po 

kazalnikih gospodarnosti (čista dobičkovnost skupnih prihodkov), kazalnikih dohodkovnosti 

(dodana vrednost na zaposlenega, čisti poslovni izid obračunskega obdobja na zaposlenega, 

celotni prihodki na zaposlenega) kakor tudi kazalnikih dobičkonosnosti (čista donosnost 

sredstev). Le v primeru dveh izmed sedmih kazalnikov pa obstoja signifikantnih razlik nismo 

uspeli potrditi. Gre za kazalnik čista donosnost kapitala in kazalnik celotni prihodki na 

zaposlenega. Oba sta sicer v povprečju pri inovacijsko vodilnih podjetjih višja kot pri 

sledilcih, zato obstaja možnost, da bi z večjim vzorcem uspeli prikazati obstoj signifikantnih 

razlik tudi v tem primeru. 

Preglednica 36: Test signifikantnosti razlik v kazalnikih gospodarske uspešnosti SLO 
NTP 

Statistični 
preizkusa 

Čista dobičkovnost 
skupnih prihodkov 

Celotni 
prihodki na 
zaposlenega 

Čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja 

na zaposlenega 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Čista 
donosnost 
sredstev 

Mann-Whitney U 450,000 449,000 417,000 403,000 452,000

Wilcoxon W 1191,000 1190,000 1158,000 1144,000 1193,000

Z −2,041 −2,052 −2,421 −2,582 −2,018

p 0,041* 0,040* 0,015* 0,010* 0,044*

a. Kriterij delitve v skupine: spremenljivka skupine RII in RMI 

Op. Skupini inovacijskih sledilcev in inovacijsko vodilnih podjetij. Zaradi prostorskih omejitev 
navajamo le kazalnike, kjer so bile zaznane signifikantne razlike med skupinama (p ≤ 0,05). 

Na podlagi izvedenih statističnih testov se jasno izkazuje, da med inovacijskimi rezultati 

podjetij in gospodarsko uspešnostjo obstaja pozitivna povezava. Z rastjo inovacijskih rastejo 

tudi gospodarski rezultati. Pri tem pa ni dovolj le doseganje nivoja inovacijskega sledilca, 

kamor spada večina slovenskih inovacijsko aktivnih podjetij. Le podjetja, ki ustrezno celovito 

obvladajo inoviranje, torej inovacijsko vodilna, so gospodarsko uspešnejša od neinovativnih 

na vseh področjih poslovanja – gospodarnosti, dohodkovnosti in dobičkonosnosti. 

3.5 Povzetek empirične raziskave 

S stališča obvladovanja inoviranja se tako v nemških (poglavje 3.3) kot slovenskih (poglavje 

3.4) NTP izkazuje jasna povezava med inovacijskimi vložki in inovacijskimi rezultati. Slednji 

pa so statistično značilno povezani z gospodarskimi rezultati poslovanja (poglavje 3.4.3). Z 
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drugimi besedami: kdor vlaga (in to pravilno) v inoviranje, je gospodarsko uspešnejši. Za 

dosego inovacijskih rezultatov pa sta ključni dve skupini vplivnih dejavnikov: finančni in 

nefinančni inovacijski dejavniki. Glede njihovega obvladovanja si najprej oglejmo skupne 

ugotovitve v SLO in DE NTP, nato pa še specifične ugotovitve v posameznem gospodarstvu. 

Ob koncu poglavja sledi skupna diskusija v luči obeh skupin rezultatov. 

3.5.1 Skupne ugotovitve 

Z vidika finančnih inovacijskih vlaganj se izkazuje, da neinovativna podjetja skupno vlagajo 

v inoviranje signifikantno manj od inovacijsko vodilnih podjetij. Pri inovacijskih sledilcih pa 

se izkazuje velika priložnost v boljšem obvladovanju skupnih finančnih vlaganj, saj jim 

slednjih glede na raziskovalne rezultate ni treba dvigniti. Morajo pa spremeniti strukturo teh 

finančnih inovacijskih vlaganj. Glede slednje ugotavljamo, da neinovativni in inovacijski 

sledilci premalo vlagajo v notranjo in zunanjo raziskovalno dejavnost, usposabljanje in trženje 

inovacij. Hkrati pa preveč vlagajo v stroje in opremo, kar praviloma pripomore k večji 

produktivnosti proizvodnih procesov, ne pa tudi k dvigu inventivnosti (Likar idr. 2011, 23). 

To predstavlja velik potencial, zlasti v obdobju sedanje družbeno-ekonomske krize in s tem 

povezano nedostopnostjo finančnih sredstev.  

Velika priložnost podjetij je tudi v dvigu nefinančnih inovacijskih vlaganj. Zlasti glede na prej 

omenjeno problematiko pridobivanja finančnih inovacijskih sredstev v časih družbeno-

ekonomske krize. Kot temeljni razlikovalni dejavnik med inovacijsko vodilnimi podjetji in 

manj uspešnimi se izkazuje dejavnik inovacijske strategije diferenciacije (vodstvo v panogi 

pri uvajanju novih procesov/postopkov ter novih izdelkov/storitev, uvajanje popolnoma novih 

tehnologij in tehnološko vodstvo v panogi). To pomeni, da je doseganje inovacijske vodilnosti 

v prvi vrsti domena vodstva podjetja. Ugotovitev empirično potrjuje predpostavko Muleja idr. 

(2008, 124), da se, vse dokler ne pride do jasne odločitve vodstva za inoviranje organizacijske 

in tehnično-tehnološke inovacije le slučajno dogajajo in niso dovolj pogoste za konkurenčnost 

in preživetje. Vezano na to odločitev govorijo o uvedbi upravljavskih inovacij, ki pomenijo 

demokratizacijo upravljanja – namesto enoumja vodstva omogočajo podjetju delovanje po 

načelu »vsi mislimo, vsi delamo« (Mulej idr. 2008, 123–124). S tem je možna produktivna 

uporaba inovacijskega potenciala vseh zaposlenih in ne le redkih izbrancev, posledično pa 

večja gospodarska uspešnost podjetja. Prav tako ugotavljamo, da je v nadaljevanju potrebna 

zagotovitev vrste drugih nefinančnih inovacijskih dejavnikov, ki omogočajo, da strategija 

zaživi v praksi celotnega poslovanja podjetja. A ker se po vsebini razlikujejo med DE in SLO 

NTP, jih bomo podrobneje opisali v poglavju o specifikah posameznih držav glede NTP. 

Lahko pa poudarimo, da potreba po vključevanju vseh poslovnih funkcij v kritični luči 

prikazuje linearni inovacijski model inoviranja (slika 23). Ta predpostavlja kot vir inovacij 

zaposlene v raziskovalno-razvojnih oddelkih, ne pa tudi ostalih. Tudi drugi raziskovalci 

opozarjajo na necelovitost linearnih inovacijskih modelov in potrebo po vključevanju vseh 

poslovnih funkcij v inoviranje (Breznik 2013, 157; Erjavec 2012, 23). Hkrati pa je pomembno 
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tudi povezovanje z zunanjimi inovacijskimi partnerji (koncept »odprtega inoviranja«). Večja 

integracija poslovnih funkcij in zunanjih partnerjev je še zlasti smiselna v sodobnem 

globaliziranem svetu, podprtem z IKT. Prav pomembna vloga IKT in velika stopnja 

integracije notranjih in zunanjih deležnikov v invencijsko-inovacijske procese sta ključni 

značilnosti sodobnih invencijsko-inovacijskih procesov pete in šeste generacije (Chaminade 

in Roberts 2002, 9−12; Evitt 2007, 133). 

3.5.2 Specifike SLO in DE NTP 

Ugotavljamo, da tako pri obvladovanju inovacijskih finančnih kot nefinančnih dejavnikov 

med SLO in DE NTP obstajajo določene razlike. Te po absolutnih vrednostih in sami vsebini 

dejavnikov niso zanemarljive, zato je njihovo poznavanje pomembno za optimalno 

obvladovanje invencijsko-inovacijskih procesov NTP v posamezni državi. 

Kar zadeva finančne inovacijske dejavnike, ugotavljamo, da inovacijsko vodilna DE NTP 

vlagajo skupno v inoviranje več kot inovacijsko vodilna SLO NTP. Hkrati pa ugotavljamo, da 

so vodilna SLO NTP pri porabi finančnih inovacijskih vlaganj nekoliko produktivnejša od 

referenčne skupine nemških podjetij (slika 54). Rezultat zveni presenetljivo, a upoštevati 

velja, da nemški podatki segajo v leto 2002, medtem ko se aktualni slovenski podatki 

nanašajo na leto 2012.Če pa upoštevamo starejše slovenske podatke za leto 2006 (slika 54), se 

pokaže, da 4 leta kasneje za Nemci še vedno nismo dosegli enake produktivnosti. Posledično 

je smiselno sklepati, da se je tudi v DE NTP produktivnost invencijsko-inovacijskih procesov 

medtem občutno dvignila. Zato je verjetno, da so v DE NTP za doseganje inovacijske 

vodilnosti potrebna še nekoliko manjša finančna inovacijska vlaganja, kot kažejo naši 

rezultati.  

Glede strukture finančnih inovacijskih vlaganj se kaže nekaj razlik med SLO in DE NTP. 

Čeprav je v splošnem zaznati, da vodilna podjetja od manj inovativnih več vlagajo v notranje 

ter zunanje raziskave in razvoj (in manj v stroje in opremo), pa je razlika v relativni 

pomembnosti posamezne od (zlasti teh dveh) kategorij inovacijskih vlaganj. Medtem ko pri 

vodilnih SLO NTP še vedno prevladujejo vlaganja v stroje in opremo nad vlaganji v (notranje 

ter zunanje) raziskave in razvoj, pri DE NTP velja obratno: v stroje in opremo vlagajo manjši 

delež finančnih sredstev kot v kategorijo, povezano z raziskavami in razvojem. So torej 

močneje usmerjena v svoje invencijske zmogljivosti kot v dejavnik strojev in opreme (ki sam 

po sebi ne omogoča inventivnosti). Kot bomo spoznali v nadaljevanju, se močnejša 

usmerjenost DE NTP v razvoj lastne invencijsko-inovacijske zmogljivosti izkazuje tudi z 

vidika nefinančnih inovacijskih dejavnikov. 

Pri nefinančnih inovacijskih dejavnikih smo sprva ugotovili nekatere vsebinske razlike med 

SLO in DE NTP. Očitno na inovacijske rezultate NTP v posameznem gospodarstvu vplivajo 

vsebinsko nekoliko različni dejavniki. Dejavnik zunanjega inovacijskega sodelovanja v SLO 
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NTP obsega le institucionalne (visokošolske in javne raziskovalne ustanove) in ne tudi tržnih 

partnerjev (podjetij, dobaviteljev, strank). Zato smo ga poimenovali inovacijsko sodelovanje z 

raziskovalnimi institucijami. Hkrati pa zajema še pomembnost diplomskih del in disertacij ter 

nakup licenc in tehnologij raziskovalnih institucij, česar v DE NTP nismo zaznali. Namesto 

tega DE NTP kot del dejavnika sodelovanja zajemajo tudi tržne inovacijske partnerje 

(podjetja, dobavitelje in stranke). Ti so v SLO NTP del dejavnika stroškovne vodilnosti, in 

sicer je obvladovanje stroškov negativno povezano z vključitvijo teh partnerjev. To kaže, da 

SLO NTP tržnih inovacijskih partnerjev ne uspejo uspešno vključevati v svoje invencijsko-

inovacijske procese. Glede na to, da je med podjetji v Sloveniji izredno malo inovacijsko 

vodilnih (poglavje 3.2.2), torej takšnih, ki primerno celovito obvladujejo inoviranje, 

neuspešnost inovacijskih sodelovanj ni presenetljiva. Hkrati pa se moramo zavedati, da imajo 

NTP že po definiciji omejene raziskovalno-razvojne zmožnosti (Hirsch-Kreinsen, Jacobson in 

Robertson 2005, 13).48 

Omeniti velja, da dejavnik inovacijskega sodelovanja v podjetju v SLO NTP vsebuje tudi 

pomembnost ukrepov za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje ključnih inovacijskih 

sodelavcev. V DE NTP pa so ti ukrepi del drugega dejavnika, in sicer izkoriščanja kompetenc 

kadrov. Niso vezani zgolj na inovacijsko sodelovanje v podjetju, ampak na širok spekter 

kadrovskih ukrepov: večoddelčne inovacijske seminarje in delavnice, izmenjavo zaposlenih 

med oddelki v okviru inovacijskih projektov in organizacijske ukrepe za učinkovito rabo 

človeškega kapitala (skupinsko delo, krožki, sistemi managementa idej). Lahko torej 

smatramo, da je skrb za ključno inovacijsko osebje v DE NTP del kadrovske politike, ne pa 

tudi v SLO NTP. 

Skladno z gornjim zapisom ugotavljamo, da so inovacijsko vodilna DE NTP nekoliko 

močneje usmerjena v razvoj lastnih invencijsko-inovacijskih zmožnosti kot SLO NTP. Na 

podlagi vrednosti strukturnih koeficientov diskriminantne analize (preglednica 19) je jasno, 

da prehod od inovacijskih sledilcev med inovacijsko vodilna podjetja v DE kot drugi 

najpomembnejši dejavnik predstavlja večjo skrb za usposabljanje in razvoj kadrov. V SLO 

NTP pa je omenjeni dejavnik na zadnjem mestu glede pomembnosti za prehod od 

inovacijskega sledilca do inovacijsko vodilnega podjetja (preglednica 32). Pač pa je v SLO 

NTP za prehod od inovacijsko sledilnega do vodilnega podjetja očitno pomembnejše 

inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami. Očitno nizka lastna inovacijsko-

raziskovalna zmožnost SLO NTP narekuje potrebo po povezovanju z raziskovalnimi 

institucijami. V DE NTP pa očitno podjetja inovacijsko vodilni položaj lahko dosegajo zlasti 

na podlagi usposabljanja in razvoja lastnih inovacijskih kompetenc lastnih kadrov. To trditev 

še posebej osmišljajo rezultati glede finančnih inovacijskih vlaganj, ki kažejo, da DE 
                                                 
48 NTP so definirana kot podjetja z raziskovalno razvojnimi vlaganji v obsegu največ 3 % prodajnih 
prihodkov. 
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inovacijsko vodilna NTP mnogo večji delež finančnih sredstev od slovenskih namenjajo 

lastnim raziskavam in razvoju (slika 48). Pomembnejša vloga lastnih invencijsko-inovacijskih 

zmožnosti DE NTP je skladna s predpostavko raziskovalcev, da se bodo v aktualnih razmerah 

pričeli uveljavljati inovacijski procesi 6. generacije (Boehm in Fredericks 2010, 112−113; 

Chaminade in Roberts 2002, 10-12). V teh ima ključno vlogo vprašanje ustvarjanja, 

pridobivanja, prenosa in implementacije znanja (Boehm in Fredericks 2010, 113). Najbolj 

inovativna podjetja z visoko dodano vrednostjo imajo, spodbujajo in izrabljajo vire znanja na 

najbolj učinkovit način (Chaminade in Roberts 2002, 10). Znanje je sicer možno poiskati tudi 

v okolju (pri dobaviteljih, kupcih, konkurentih in raziskovalnih institucijah). Takšno 

sodelovanje z okoljem pa je še mnogo koristnejše, če so se podjetja ob tem sposobna učiti in 

generirati novo, lastno znanje, katerega konkurenti ne posedujejo. Osrednji pomen 

inovacijskega sodelovanja za doseganje inovacijske vodilnosti v SLO NTP pa je obenem tudi 

glavna značilnost inovacijskih procesov 5. generacije (Freeman in Soete 1997 v Chaminade in 

Roberts 2002, 9), ki izvirajo iz 90. let prejšnjega stoletja. Takšen pristop k inoviranju v NTP, 

temelječ na inovacijskem sodelovanju, je sicer učinkovit v tranzicijskih državah (Balcerowicz 

idr. 2009, 25), a za doseganje vodilnosti v inovacijsko vodilnih gospodarstvih (kot je 

Nemčija) očitno ni primeren. 

3.5.3 Diskusija 

Zavedati se moramo, da so inovacijski rezultati SLO NTP jasno pod povprečjem EU-27, še 

bolj pa zaostajajo za inovacijsko vodilno Nemčijo (poglavje 2.2.2). Zlasti zaskrbljujoče je 

močno zaostajanje v smislu doseženega RMI za EU-27 povprečjem in DE podjetji, kar 

pomeni, da se podjetja ne osredotočajo na proizvode, ki pomenijo novost za tržišče. 

Posledično je tudi dodana vrednost na zaposlenega precej nižja od tiste, ki jo dosegajo 

konkurenti v EU-27 in DE podjetjih.  

Z empirično raziskavo smo pokazali, da boljše obvladovanje finančnih in nefinančnih 

inovacijskih dejavnikov nedvomno vodi k dvigu inovacijskih in posledično gospodarskih 

rezultatov. Ta ugotovitev je pomembna zlasti z vidika neraziskanosti NTP; tudi v 

mednarodnem merilu. Del raziskav, ki pozornost namenja prav NTP, očitno ni dovolj 

relevantna podlaga za dvig inovacijskih in posledično gospodarskih rezultatov SLO NTP. 

Ugotovili smo, da je le del inovacijskih dejavnikov po vsebini in absolutnih vrednostih enak 

tako v Nemčiji kot Sloveniji. Nedvomno se je izkazalo, da so v obeh državah pomembna 

skupna finančna inovacijska vlaganja, a le do določene ravni inovativnosti – do doseganja 

inovacijsko sledilnega podjetja. Od tod naprej pa je odločilna struktura teh vlaganj: manj 

inovativna podjetja morajo več vlagati v RR dejavnost in manj v stroje in opremo. To so 

prepoznala zlasti DE inovacijsko vodilna NTP, ki v RR vlagajo večji delež finančnih sredstev 

od najbolj inovativnih slovenskih (slika 45 in slika 48).  
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Z vidika nefinančnih inovacijskih dejavnikov se tako v SLO kot DE NTP izkazuje, da je prvi 

dejavnik za doseganje inovacijske vodilnosti definiranje jasne strategije diferenciacije. To je 

obenem edini nefinančni dejavnik, po katerem so NTP v obeh gospodarstvih primerljiva. Od 

tod naprej se poti za doseganje inovacijske vodilnosti med SLO in DE NTP razlikujejo. 

Doseganje inovacijske vodilnosti v SLO NTP zahteva po definiranju strategije zlasti 

vzpostavitev inovacijskega sodelovanja znotraj podjetja, obenem pa so SLO NTP močno 

odvisna od inovacijskega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami. Ugotovitev se ujema z 

rezultati Likarja idr. (2011, 69−70), ki kažejo, da je za doseganje inovacijskih rezultatov 

velikih in srednje velikih SLO NTP v prvi vrsti pomembna vzpostavitev inovacijskih 

sodelovanj. Podobno kaže tudi raziskava, ki so jo opravili Balcerowicz idr. (2009, 27). Slednji 

na vzorcu vzhodnoevropskih NTP ugotavljajo, da relativno nizka finančna vlaganja NTP niso 

ovira za dotok inovacij v NTP. Pač pa so inovacije teh NTP v veliki meri podrejene 

vzpostavitvi inovacijskih sodelovanj, s čimer podjetja nadomeščajo pomanjkljive lastne 

raziskovalno-razvojne zmožnosti (Balcerowicz idr. 2009, 27). Očitno pa drugače velja v 

primeru zahodnoevropskih držav. V našem primeru zgled Nemčije kaže, da prehod med 

inovacijsko vodilna DE NTP zahteva tudi razvoj lastnih invencijsko-inovacijskih in 

raziskovalnih zmožnosti. To je nedvoumno razvidno iz naših raziskovalnih rezultatov, ki 

kažejo, da sta usposabljanje in razvoj lastnih kadrov za inoviranje med glavnimi dejavniki za 

prehod od manj uspešnih k inovacijsko vodilnim DE NTP. Hkrati pa vodilna DE NTP opazno 

več od slovenskih finančno vlagajo v raziskovalno-razvojne dejavnosti.  

Iz povedanega lahko sklepamo, da so inovacijski vzorci SLO NTP blizu tranzicijskim 

vzhodnoevropskim gospodarstvom. Omejene inovacijsko-raziskovalne sposobnosti podjetja v 

veliki meri nadomeščajo z inovacijskim sodelovanjem. To je do neke mere tudi logično. 

Očitno pa gre za prehodni in ne dolgoročno smiseln pristop. Praksa najuspešnejših 

zahodnoevropskih držav, kot je Nemčija, namreč kaže, da je nadaljnji dvig inovativnosti 

možen le na podlagi usposabljanja in razvoja lastnih kadrov in večji usmerjenosti v 

raziskovalno-razvojno dejavnost. Ugotovitev je skladna tudi s teorijo dinamičnih zmožnosti, 

saj slednja predvideva, da je podjetje lahko dolgoročno uspešno le na podlagi svojih 

specifičnih zmožnosti, ki jih je tudi mnogo težje posnemati kot končne proizvode. 

Pomanjkanje takih unikatnih zmožnosti v enem največjih gospodarskih sektorjev (Hirsch-

Kreinsen idr. 2003, 3−4) predstavlja grožnjo in obenem veliko priložnost. Grožnjo zlasti glede 

na dejstvo, da je Slovenijo kriza prizadela bolj kot druge, inovacijsko uspešnejše države 

(Vlada Republike Slovenije 2013, 3). Priložnost pa z vidika dejstva, da je le delu podjetij 

(neinovativnim) v SLO NTP potrebno dvigniti finančna inovacijska vlaganja v inoviranje. Pri 

ostalih pa je doseganje inovacijske vodilnosti povezano zlasti z nefinančnimi inovacijskimi 

dejavniki. Slednje je v aktualnih razmerah družbeno-ekonomske krize zagotovo tudi lažje 

dvigniti od finančnih. Potrebo po boljšem poznavanju teh dejavnikov, povezanih s 

produktivnostjo in organiziranostjo inoviranja, izkazujejo tudi priporočila Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR 2010, 2). Slednji ugotavlja, da v Sloveniji 
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primanjkuje jasna strategija na področju obvladovanja finančnih in nefinančnih inovacijskih 

vlaganj, povezanih s produktivnostjo. To ni presenetljivo, saj v Sloveniji ne najdemo dovolj 

znanstvenih podlag – raziskav, ki bi omogočale definiranje takšne strategije in posledično tudi 

pričakovanje, da bo ta uspešna. Uporaba znanstvenih izsledkov tujih raziskav pa glede na 

ugotovitve disertacije ne predstavlja optimalne podlage za dvig inovacijskih rezultatov SLO 

NTP. To nas potrjuje v tem, da pričujoča disertacija predstavlja pomembni raziskovalni 

prispevek k celovitemu obvladovanju inoviranja v SLO NTP. Znanstvene ugotovitve pa so 

hkrati pomembna podlaga za dvig inovacijskih in gospodarskih rezultatov v praksi SLO NTP.  
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4 MODEL PRIMERNO CELOVITEGA OBVLADOVANJA INOVIRANJA V 

PODJETJU 

V tem poglavju smo se lotili izziva, kako obsežne rezultate vseh raziskovalnih faz smiselno 

povezati in odgovoriti na temeljno raziskovalno vprašanje V0: 

V0. Kako primerno celovito in uspešno obvladovati inoviranje v SLO NTP?  

Upoštevati je treba, da je inoviranje eden najkompleksnejših poslovnih procesov, ki ga lahko 

uspešno obvladujemo le ob ustrezno sistemskem in sistematičnem, to je primerno celovitem 

pristopu:  

−−−− navesti je potrebno vse signifikantno vplivne inovacijske dejavnike (bodisi na 

inovacijske rezultate bodisi na procesne inovacijske dejavnike),  

−−−− te dejavnike v nadaljevanju opremljamo s ciljnimi vrednostmi (povprečno 

vrednostjo dejavnika na podlagi inovacijsko vodilnih SLO NTP), 

−−−− sledijo praktične usmeritve za SLO NTP, kako v praksi uporabiti raziskovalne 

rezultate. 

Podjetja bodo na podlagi jasno strukturiranih rezultatov lahko najprej preverila stanje glede 

ključnih vplivnih inovacijskih dejavnikov (primerjava ciljne vrednosti inovacijsko vodilnih in 

lastne vrednosti), izvedla potrebna korektivne akcije ter preverila spremembe inovacijskih 

rezultatov (RII in RMI). Nato pa bodo sistematično preverila še stanje in izvedla potencialne 

korektivne akcije na manj vplivnih dejavnikih, vse do najmanj vplivnega. Smiselno so 

navedene tudi omejitve raziskave in dodatne usmeritve, ki jih literatura spoznava kot 

pomembne, a jih v raziskavi ni bilo možno zajeti/potrditi. Končni rezultat disertacije je jasna 

informacija, na kakšen način primerno celovito obvladovati inoviranje v SLO NTP, s tem pa 

doseči dvig inovacijskih in gospodarskih rezultatov. 

4.1 Grafična predstavitev modela 

Model predstavlja empirično verifikacijo predpostavljenega raziskovalnega modela (slika 43). 

Kot takšen celovito povzema rezultate testiranja raziskovalnih hipotez: 

H1. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj signifikantno 

razlikujejo glede na neinovativna podjetja. 

H2. Inovacijsko vodilna SLO NTP se po strukturi in višini inovacijskih vlaganj ne razlikujejo 

signifikantno glede na inovacijske sledilce. 

H3. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno bolj 

produktiven inovacijski proces. 
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H4. Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo v primerjavi z ostalimi podjetji signifikantno boljše 

gospodarske rezultate. 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP signifikantno vplivajo tako vhodni inovacijski dejavniki 

(višina in struktura inovacijskih vlaganj) kot procesni inovacijski dejavniki (organiziranost in 

management inovacijskega procesa). 

H6. Vhodni inovacijski dejavniki DE NTP ne vplivajo signifikantno na procesne inovacijske 

dejavnike DE NTP. 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so glede signifikantnosti in jakosti vplivov prenosljivi v 

SLO NTP. 

Konstruiranju modela, namenjenega absorpciji raziskovalnih rezultatov s strani SLO NTP, je 

v pomoč celovit pregled hipotez; za vsako smo povzeli rezultate statističnih testiranj. Glede 

na to pa smo model ustrezno dopolnili, tako da v grafični obliki karseda celovito povzema 

raziskovalne ugotovitve. Ker model po definiciji vselej pomeni določeno poenostavitev 

realnosti (Mulej idr. 2008, 109), smo v nadaljevanju njegovo grafično reprezentacijo dopolnili 

s podrobnejšimi navodili, prilagojenimi posamezni skupini uporabnikov – neinovativnim 

podjetjem, inovacijskim sledilcem in inovacijsko vodilnim podjetjem. Cilj je v snovanju 

takšnega modela in usmeritev, ki bodo omogočali sistematični prehod od neinovativnega do 

inovacijsko vodilnega podjetja. Posledično je s tem zadoščeno tudi namenu disertacije – 

razvit je model, ki bo podlaga za primerno celovit in uspešen inovacijski management v 

srednje velikih in velikih slovenskih NTP. 

Preglednica 37 prikazuje posamezne hipoteze, rezultat njihovega testiranja in posledične 

spremembe prvotnega modela. 

Na podlagi preglednice lahko nedvoumno povzamemo, da smo odkrili dve skupini vplivnih 

inovacijskih dejavnikov SLO NTP:  

−−−− finančne inovacijske dejavnike, ki obravnavajo višino in strukturo finančnih 

inovacijskih vlaganj; 

−−−− nefinančne inovacijske dejavnike, povezane z organiziranostjo in managementom 

invencijsko-inovacijskega procesa. 

Zatorej smo s prvotnim modelom pravilno predpostavili, da je celovito obvladovanje 

inoviranja povezano z obema kategorijama inovacijskih dejavnikov. Glede samih dejavnikov 

torej modela očitno ne bo potrebno dopolnjevati. Morali pa bomo vsebinsko podrobneje 

navesti, kateri so ti dejavniki in jih rangirati po pomembnosti. 
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Preglednica 37: Povzetek rezultatov testiranja hipotez in implikacije za razvoj modela 

Hipoteza Rezultat testiranja Implikacije za razvoj modela 

H1. Inovacijsko vodilna SLO NTP se 
po strukturi in višini inovacijskih 
vlaganj signifikantno razlikujejo 
glede na neinovativna podjetja. 

Hipotezo H1 potrdimo. 

 Inovacijsko vodilna SLO NTP vlagajo finančno v inoviranje 
signifikantno več od neinovativnih, različna pa je tudi struktura 
(namembnost) njihovih finančnih inovacijskih vlaganj. 

Model nespremenjeno predvideva finančna 
inovacijska vlaganja (strukturo in višino) kot 
dejavnik, pomemben za dvig inovacijskih 
rezultatov SLO neinovativnih podjetij. 

H2. Inovacijsko vodilna SLO NTP se 
po strukturi in višini inovacijskih 
vlaganj ne razlikujejo signifikantno 
glede na inovacijske sledilce. 

Hipotezo H2 zavrnemo. 

 Inovacijsko vodilna SLO NTP se po višini in strukturi finančnih 
vlaganj signifikantno razlikujejo od inovacijskih sledilcev. 

Model predvideva kot pomemben dejavnik 
za dvig inovacijskih rezultatov SLO 
sledilcev tako višino kot strukturo finančnih 
vlaganj. 

H3. Inovacijsko vodilna SLO NTP 
imajo v primerjavi z ostalimi podjetji 
signifikantno bolj produktiven 
inovacijski proces. 

Hipotezo H3 potrdimo. 

 Inovacijsko vodilna SLO NTP imajo bolj produktiven inovacijski 
proces tako glede na sledilce kot neinovativna podjetja. 

Nespremenjen model. Potrditev hipoteze 
osmišlja vključitev nefinančnih inovacijskih 
dejavnikov, povezanih z organiziranostjo in 
managementom invencijsko-inovacijskih 
procesov v model. 

H4. Inovacijsko vodilna SLO NTP 
imajo v primerjavi z ostalimi podjetji 
signifikantno boljše gospodarske 
rezultate. 

Hipotezo H4 potrdimo. 

 Inovacijsko vodilna podjetja imajo boljše gospodarske rezultate od 
ostalih skupin tako glede gospodarskih indikatorjev dohodkovnosti, 
gospodarnosti kot donosnosti. 

Nespremenjen model. Ohranimo povezavo 
inovacijskih z gospodarskimi rezultati. 

H5. Na inovacijske rezultate DE NTP 
signifikantno vplivajo tako vhodni 
inovacijski dejavniki kot procesni 
inovacijski dejavniki. 

Hipotezo H5 potrdimo. 

Ugotovili smo, da so inovacijski rezultati DE NTP povezani tako z 
vhodnimi kot procesnimi inovacijskimi dejavniki. 

Ne vpliva na model za SLO NTP, ker 
obravnava nemška podjetja (z izjemo SLO 
NTP, ki neposredno poslujejo z DE NTP). 

H6. Vhodni inovacijski dejavniki DE 
NTP ne vplivajo signifikantno na 
procesne inovacijske dejavnike DE 
NTP. 

Hipotezo H6 potrdimo. 

Raziskovalni rezultati so pokazali, da vhodni in procesni inovacijski 
dejavniki DE NTP niso signifikantno povezani. 

Ne vpliva na model za SLO NTP, ker 
obravnava nemška podjetja (z izjemo SLO 
NTP, ki neposredno poslujejo z DE NTP). 

H7. Inovacijski dejavniki DE NTP so 
glede signifikantnosti in jakosti 
vplivov prenosljivi v SLO NTP. 

Hipoteze H7 ne moremo potrditi. 

Glede nefinančnih inovacijskih dejavnikov smo ugotovili, da je del 
inovacijskih dejavnikov v SLO in DE vsebinsko drugačen. Zato jih 
nadalje tudi po vplivnosti ni mogoče preverjati. Finančni inovacijski 
dejavniki pa v SLO niso med glavnimi dejavniki, povezanimi z 
doseganjem inovacijske vodilnosti (obratno velja v DE). 

Ugotovitve modela veljajo le za SLO NTP in 
ne tudi za DE NTP. V DE NTP se po 
strukturi in vplivih na inovacijske rezultate 
izkazujejo kot pomembni drugi inovacijski 
dejavniki.  
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Opozoriti moramo, da smo prvotni model morali spremeniti z vidika merjenja inovacijskih 

rezultatov. Glede na rezultate statističnih analiz namreč ni bila smiselna vključitev ene zvezne 

spremenljivke, zato smo vključili nominalno spremenljivko, ki meri pripadnost različno 

inovativnim skupinam podjetij (po naraščajoči stopnji inovativnosti): 0 – neinovativna 

podjetja, 1 – inovacijski sledilci in 2 – inovacijsko vodilna podjetja. Kljub spremembi načina 

merjenja pa je namen spremenljivke še vedno enak – spremljanje inovacijskih rezultatov. 

Zato merjenje inovacijskih rezultatov v modelu ohranjamo in s tega vidika niso zahtevane 

korekcije prvotnega modela. 

Edina sprememba prvotnega modela je v predpostavljenih medsebojnih zvezah. Ker smo 

uporabili Pearsonove korelacijske koeficiente med osnovnimi spremenljivkami in 

diskriminanto, ne moremo govoriti o enosmernih vplivih določene spremenljivke na 

diskriminanto, ampak o medsebojnih povezavah. Posledično namesto enosmernih puščic v 

modelu uporabljamo dvosmerne. Glede na navedeno omejitev smo prvotni raziskovalni 

model (slika 43) dopolnili v predlog končnega modela primerno celovitega obvladovanja 

inoviranja (slika 56). 

 
Op. Simbol + kaže na identificirano pozitivno statistično signifikantno povezavo. Simbol x pa pomeni, 

da nismo uspeli potrditi statistično signifikantne povezave (bodisi pozitivne bodisi negativne). 

Slika 56: Optimizirani model celovitega obvladovanja inoviranja v podjetju 

Model obravnava ključne vplivne inovacijske dejavnike in empirično potrjuje povezanost 

inovacijskih z gospodarskimi rezultati podjetij. Glede na to, da je dejavnikov doseganja 

inovativnosti več in se razlikujejo glede na različno inovativna podjetja (preglednica 37), so 

podrobneje predstavljeni v ločenih poglavjih, ki sledijo. Poleg vsebine so navedene tudi 

referenčne vrednosti dejavnikov inovacijsko uspešnih (vodilnih) podjetij in dejavniki, 

rangirani po pomembnosti za inovacijske rezultate.  
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4.2 Uporaba modela v podjetju 

Razvit matematično-statistični model je namenjen primerno celovitemu in uspešnemu 

invencijsko-inovacijskemu managementu v srednje velikih in velikih49 slovenskih NTP. Kaže 

na obstoj dveh skupin inovacijskih dejavnikov (finančne in nefinančne), ki so pozitivno in 

signifikantno povezani z inovacijskimi rezultati, slednji pa z gospodarskimi rezultati. Kako 

uspešno podjetje obvladuje posamezne dejavnike, je moč ugotoviti na podlagi primerjave z 

njegovimi konkurenti. Kot ciljne vrednosti inovacijsko manj uspešnim podjetjem zato 

podajamo referenčne vrednosti dejavnikov, ki jih dosegajo inovacijsko vodilna podjetja. 

Glede na kompleksnost invencijsko-inovacijskih procesov in številne potencialno pomembne 

inovacijske dejavnike, se pojavlja tudi vprašanje, kako in v kakšnem zaporedju jih 

obvladovati. Seveda za različno inovativna podjetja ne moremo snovati enakih usmeritev. 

Identificirali pa smo skupne značilnosti in posledično ključne priložnosti, ki se kažejo v 

primerljivo inovativnih skupinah podjetij (neinovativnih, inovacijskih sledilcih in inovacijsko 

vodilnih podjetjih). Na podlagi po pomembnosti rangiranih dejavnikov in identificiranih 

lastnih specifik v primerjavi z referenčno skupino vodilnih SLO NTP bodo podjetja lahko 

ustrezno spremenila svoje vzorce obvladovanja inoviranja in posledično dvignila inovacijske 

in gospodarske rezultate.  

Glede na zapisano je model mogoče uporabiti za sistematični prehod od neinovativnega do 

inovacijsko vodilnega podjetja: 

1. Podjetje najprej pridobi podatke o svojih doseženih inovacijskih rezultatih, inovacijskih 

finančnih ter nefinančnih vlaganjih. 

2. V nadaljevanju se podjetje umesti v eno izmed inovacijskih skupin (0, 1, 2) glede na svoje 

dosežene inovacijske rezultate (RII in RMI): 0 – neinovativno podjetje (RII = 0, RMI = 

0), 1 – inovacijski sledilec (RII ≤40, RMI ≤ 20) in 2 – inovacijsko vodilno podjetje 

(RII>40, RMI>20). 

3. Podjetje primerja vrednosti inovacijskih finančnih (poglavje 4.2.1) in nefinančnih 

(poglavje 4.2.2) dejavnikov modela s svojimi lastnimi vrednostmi. Na podlagi 

identificiranih razlik z modelom ustrezno spremeni posamezne inovacijske dejavnike. Pri 

zaporedju uvajanja sprememb si pomaga z usmeritvami modela, ki razlikovalne dejavnike 

med vodilnimi in inovacijsko manj uspešnimi podjetji ustrezno rangirajo po pomembnosti 

(poglavje 4.2.1 in poglavje 4.2.2).  

                                                 
49 Po ugotovitvah raziskav imajo za razliko od manjših srednja in velika podjetjainovacijsko dejavnost 
običajno formalizirano (Bhattacharyain Bloch 2004, 156; Santarelli in Sterlacchini 1990, 227) in tako 
lahko prispevajo ustrezno zanesljive podatke. Posledično bomo upoštevali le srednja in velika podjetja 
(50 ali več zaposlenih). 
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4. Podjetje redno spremlja učinke uvedenih akcij na podlagi doseženih inovacijskih in 

gospodarskih rezultatov ter po potrebi ponovno uvede korektivne akcije. 

4.2.1 Usmeritve modela za obvladovanje finančnih inovacijskih dejavnikov 

Sprva prikazujemo način obvladovanja finančnih inovacijskih dejavnikov (višine in strukture 

finančnih inovacijskih vlaganj) skupine inovacijsko vodilnih podjetij. V nadaljevanju pa so 

predstavljene ključne aktivnosti inovacijsko manj uspešnih podjetij (neinovativnih in 

inovacijskih sledilcev) za boljše obvladovanje dejavnikov, ki naposled lahko pripomorejo k 

dvigu njihovih inovacijskih rezultatov. Opozoriti velja, da gre za splošne ugotovitve, ki se 

izkazujejo na nivoju inovacijskih skupin (neinovativni, sledilci, vodilni) in ne posameznega 

podjetja. Morebitne specifike v obvladovanju posameznih dejavnikov pa podjetje lahko 

odkrije (in kasneje upošteva) na podlagi lastnih podatkov.  

Referenčne vrednosti 

Referenčna skupina inovacijsko vodilnih podjetij v inoviranje finančno vlaga 1,64 % 

prodajnih prihodkov. Struktura teh vlaganj (slika 57) razkriva, da so večinoma namenjena 

nakupu strojev in opreme (53 %). Pomemben delež finančnih vlaganj pa pripada tudi 

notranjim raziskavam in razvoju (27 %). Sledijo vlaganja v trženje (9 %), zunanje izvajanje 

raziskav in razvoja (6 %) in usposabljanje (5 %). Vodilni pa ne vlagajo v nakup licenc za 

patente in nepatentirane izume, strokovnega znanja in izkušenj drugih institucij (0 %). 

 

Slika 57: Referenčna finančna inovacijska vlaganja inovacijsko vodilnih podjetij 

Zaporedje potrebnih aktivnosti 

Raziskava je pokazala, da je višina finančnih inovacijskih vlaganj dejavnik, ki ga morajo 

dvigniti le neinovativna SLO NTP. Slednja v povprečju namenjajo za inoviranje komaj 
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0,49 % prodajnih prihodkov. V nadaljevanju pa morajo poskrbeti za ustrezno strukturo 

finančnih inovacijskih vlaganj. Ta je neustrezna tudi pri inovacijskih sledilcih. Obe skupini 

podjetij vlaganja usmerjata prvenstveno v nakup strojev in opreme, a obenem premalo v 

raziskovalno-razvojno dejavnost. 

Neinovativna podjetja svoja skromna inovacijska vlaganja skoraj v celoti usmerjajo v nakup 

strojev in opreme (85 %), potrebne za ustvarjanje inovacij, in le 9 % v notranje raziskave in 

razvoj. Pri inovacijskih sledilcih vlaganja v stroje in opremo zavzemajo manjši odstotni delež 

(70 %). Večji pa je odstotni delež vlaganj v notranje raziskave in razvoj (20 %). Še vedno pa 

obe kategoriji vlaganj nista na nivoju inovacijsko vodilnih podjetij.  

Upravičeno lahko trdimo, da so finančna inovacijska vlaganja dejavnik, povezan z 

inovacijskimi rezultati. Vendar je njihovo skupno višino pomembno dvigniti manj kot 

polovici podjetij (44 %) – skupini neinovativnih. Za večino (80 %) podjetij (neinovativne in 

sledilce) pa je pomembna optimizacija same namembnosti, oziroma strukture vlaganj. Hkrati 

pa je to velika priložnost SLO NTP, ki kaže, da je tudi z relativno majhnimi skupnimi 

finančnimi vlaganji (raven sledilca) možen preboj med inovacijsko vodilna podjetja. 

4.2.2 Usmeritve modela za obvladovanje nefinančnih inovacijskih dejavnikov 

Najprej prikazujemo, kako skupina inovacijsko vodilnih podjetij obvladuje nefinančne 

inovacijske dejavnike: 

−−−− strategije diferenciacije, 

−−−− strategije stroškovnega vodstva, 

−−−− inovacijskega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami, 

−−−− inovacijskega sodelovanja v podjetju, 

−−−− Izkoriščanja kompetenc kadrov.  

V nadaljevanju pa so po pomembnosti razvrščene ključne aktivnosti inovacijsko manj 

uspešnih podjetij (neinovativnih in inovacijskih sledilcev) za boljše obvladovanje teh 

dejavnikov in posledično dvig inovacijsko-gospodarskih rezultatov. Kakor že v poglavju o 

finančnih inovacijskih dejavnikih (poglavje 4.2.1), gre tudi tu za splošne ugotovitve na nivoju 

inovacijskih skupin (neinovativni, sledilci, vodilni) in ne posameznega podjetja. Morebitne 

specifike lastnega obvladovanja posameznih dejavnikov pa podjetje lahko identificira (in 

smiselno upošteva) na podlagi lastnih podatkov. 

Referenčne vrednosti 

V spodnjem diagramu prikazujemo referenčne vrednosti inovacijsko vodilnih podjetij (slika 

58). Slednje so ocenjevane na lestvici od 0 (neuporabljeno) do 3 (visoka pomembnost). 

Najvišje ocenjeni nefinančni inovacijski dejavnik inovacijsko vodilnih podjetij je dejavnik 
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strategija diferenciacije (2,73). To kaže, da inovacijsko vodilna podjetja največ pozornosti 

namenjajo prav vzpostavitvi jasne strategije diferenciacije (vodstvo v panogi pri uvajanju 

novih procesov/postopkov ter novih izdelkov/storitev, uvajanje popolnoma novih tehnologij 

in tehnološko vodstvo v panogi). Nekoliko nižji sta oceni dejavnikov strategije stroškovno 

vodstvo (2,38) in dejavnika inovacijskega sodelovanja v podjetju (2,38). Relativno visoka 

ocena dejavnika stroškovnega vodstva kaže na to, da jo inovacijsko vodilna podjetja uspešno 

kombinirajo s strategijo diferenciacije. To pomeni, da so za doseganje inovacijske vodilnosti 

potrebne hibridne strategije, ki združujejo doseganje inovativnih proizvodov, procesov in 

tehnologij in obenem obvladovanje stroškov razvoja slednjih. Dokaj visoko je ocenjen tudi 

dejavnik inovacijskega sodelovanja v podjetju, kar kaže na pomembno vlogo medsebojne 

podpore v primeru problemov, odprtega komuniciranja idej in konceptov, rednih srečanj vodij 

oddelkov, skupnega razvoja inovacijskih strategij, skrbi za neformalne stike v podjetju ter 

ukrepov za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje ključnih inovacijskih sodelavcev. Manj 

pozornosti pa inovacijsko vodilni namenjajo dejavnikoma usposabljanja in razvoja kadrov 

(1,46) ter inovacijskega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami (1,28). Ocena in vsebina 

prvega dejavnika kažeta na manjšo potrebo po večoddelčnih seminarjih in delavnicah, 

izmenjavi osebja med oddelki v okviru inovacijskih projektov ter organizacijskih ukrepih za 

učinkovitejšo rabo človeškega kapitala.  

 

Slika 58: Referenčna nefinančna inovacijska vlaganja inovacijsko vodilnih podjetij 

Najnižje ocenjeni dejavnik, vezan na inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami, 

pa kaže na relativno majhno pozornost, potrebno za skupno raziskovanje, znanstveno in 

tehnično svetovanje R institucij, neformalne stike s slednjimi, pogodbeno raziskovanje, 

diplomska dela in disertacije, licenciranje in nakup tehnologij ter raznovrstnost 

institucionalnih R partnerjev. 
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Zaporedje potrebnih aktivnosti 

Metodologija raziskave (poglavje 3.3.1) predpostavlja, da neinovativna podjetja nimajo jasno 

definiranega invencijsko-inovacijskega managementa in jih zato po nefinančnih dejavnikih, 

povezanih z organizacijo in managementom inoviranja neinovativnih podjetij, nismo 

vpraševali. Za skupino neinovativnih smo, skladno z nemško metodologijo MIP (poglavje 

3.3.1), predpostavili, da za vse nefinančne inovacijske dejavnike dosegajo vrednost 0. Na 

podlagi primerjave teh vrednosti z referenčnimi vrednostmi inovacijsko vodilnih lahko 

relativno enostavno določimo glavne razlikovalne dejavnike (slika 58): največja je absolutna 

razlika in posledično neizkoriščeni potencial v dejavniku inovacijske strategije diferenciacije 

(2,73). Dvigniti pa je treba tudi ostale dejavnike: inovacijsko strategijo stroškovnega vodstva 

(2,38), vzpostavitev inovacijskega sodelovanja v podjetju (2,38), izkoriščanje kompetenc 

kadrov (1,46) ter inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami (1,28). 

V primeru inovacijskih sledilcev smo ugotovili, da nefinančnih inovacijskih dejavnikov ne 

spodbujajo dovolj usklajeno. Medtem ko so bili v nekaterih dejavnikih po absolutni vrednosti 

primerljivi z inovacijsko vodilnimi podjetji, so druge obvladovali signifikantno slabše. 

Določitev glavnih razlikovalnih dejavnikov med sledilci in inovacijsko vodilnimi SLO NTP 

je zato predstavljala zahtevnejšo nalogo kot v primeru neinovativnih podjetij. V ta namen smo 

aplicirali metodo diskriminantne analize (poglavje 3.4.3). Na podlagi vrednosti Pearsonovih 

strukturnih koeficientov (v nadaljevanju: PSC) smo nato posamezne dejavnike rangirali 

(preglednica 32). Kot glavni razlikovalni nefinančni dejavnik med skupinama se je izkazala 

strategija diferenciacije (PSC = 0,860). Sledi ji inovacijsko sodelovanje v podjetju (PSC = 

0,433) in naposled še inovacijsko sodelovanje z raziskovalnimi institucijami (PSC = 0,394). 

Vsem trem dejavnikom inovacijsko vodilna podjetja namenjajo signifikantno večjo skrb od 

inovacijskih sledilcev. Ostali nefinančni inovacijski dejavniki pa se niso izkazali kot 

pomembni pri prehodu od sledilca do inovacijsko vodilnega podjetja. 
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5 SKLEP 

Slovenijo je kriza prizadela bolj kot mnoge druge države (Vlada Republike Slovenije 2013, 

3). Če upoštevamo mednarodne ugotovitve, da so neinovativne države bolj podvržene krizam 

kot inovativne (Filippetti in Archibugi 2011, 10), lahko tu iščemo pomembne vzroke zanjo. 

Ob tem pa na prvi pogled preseneča dejstvo, da smo glede na inovacijski potencial (ki ga meri 

Skupni inovacijski indeks) sicer resda v povprečju Unije.  

Podrobnejša analiza na ciljni skupini podjetij (NTP) je pokazala, da teh inovacijskih 

potencialov ne znamo gospodarsko izrabiti. Ključna ugotovitev je, da je inovativnost 

slovenskih NTP slabša, kot prikazujejo najpogosteje uporabljani statistični kazalniki. 

Slovenija je v veliki meri dežela neinovativnih podjetij in inovacijskih sledilcev.  

Glede na nezavidljive inovacijske rezultate smo razvili in matematično-statistično preverili 

model, ki omogoča primerno celovit in uspešen invencijsko-inovacijski management v 

srednje velikih in velikih slovenskih NTP (poglavje 4). Ta na podlagi primerjave z 

referenčnimi vrednostmi inovacijsko vodilnih podjetij podjetju omogoča identifikacijo 

ključnih lastnih problemskih področij, ki so vodilo za izvedbo korektivnih akcij invencijsko-

inovacijskega managementa. Smernice, ki smo jih oblikovali kot dopolnitev za praktično rabo 

modela, kažejo, da je velika priložnost v nefinančnih inovacijskih vlaganjih podjetij. Skupna 

finančna inovacijska vlaganja so sicer pomembna do določene stopnje inovativnosti (raven 

inovacijskega sledilca), od tod naprej pa je treba spremeniti zlasti nefinančna inovacijska 

vlaganja. Prav tu je velika priložnost slovenskih NTP, saj so v eni izmed raziskav v 

predelovalnem sektorju podjetja izrazila, da prav omejena finančna sredstva predstavljajo 

največjo oviro pri inoviranju (Likar idr. 2011, 5−6). Alternativa dvigu slednjih je v 

nefinančnih inovacijskih dejavnikih. Ključni dejavnik prehoda od inovacijsko manj uspešnega 

(neinovativnega podjetja ali inovacijskega sledilca) do inovacijsko vodilnega se kaže v jasni 

strategiji diferenciacije. Odločitev za inovativnost je torej v prvi vrsti v rokah vodstva. V 

nadaljevanju pa je treba zagotoviti dejavnike za realizacijo te strategije v praksi. To v SLO 

NTP pomeni vzpostavitev inovacijskega sodelovanja v podjetju in z raziskovalnimi 

institucijami. Gre za vzorec obvladovanja inoviranja, ki je značilen za tranzicijske 

vzhodnoevropske države (Balcerowicz idr. 2009, 5). Obenem pa je vzpostavitev internih in 

eksternih inovacijskih sodelovanj učinkovit način za dotok inovacij in premostitev 

pomanjkanja lastnih raziskovalno-razvojnih zmožnosti NTP.  

Ključni prispevek disertacije je še večjega pomena v luči dejstva, da identificira slovenske 

specifike NTP, ki jih ne najdemo v nemških NTP. Zato zgolj uporaba tujih raziskovalnih 

ugotovitev ni dovolj učinkovita podlaga za dvig inovativnosti SLO NTP. Kot ugotavljajo 
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Hirsch‐Kreinsen, Jacobson in Robertson (2005, 3) za skupino 12 razvitih držav OECD,50 je 

inovacijska uspešnost NTP slednjih v veliki meri temelječa na uporabi internih dejavnikov 

finančnih inovacijskih vlaganj, strojev in opreme ter raznovrstnega znanja zaposlenih. Tako v 

Nemčiji kot teh državah konkurenčnost NTP očitno temelji na razvoju lastnih invencijsko-

inovacijskih resursov, upoštevajoč širok nabor dinamičnih zmožnosti. Če lastne ugotovitve o 

finančnih vlaganjih SLO NTP primerjamo s podatki za EU NTP (Eurostat 2014), postane 

jasno, da slednja v inoviranje vlagajo več od slovenskih. Hkrati pa imajo manjše težave pri 

pridobivanju finančnih sredstev za inoviranje. Zato gre v primeru teh, inovacijsko večinoma 

uspešnejših držav od Slovenije za pristop, ki je za SLO NTP vprašljiv. Kot ustreznejši in 

empirično preverjeni za SLO NTP se izkazuje pristop doseganja inovacijske vodilnosti z 

relativno nizkimi finančnimi inovacijskimi vlaganji in večjo usmerjenostjo v dvig nefinančnih 

inovacijskih vlaganj. Zlasti v definiranje jasne inovacijske strategije, kateri mora slediti tako 

sodelovanje znotraj podjetja kot z zunanjimi raziskovalnimi institucijami. 

Izpostaviti velja, da dvig inovativnosti velikih in srednje velikih SLO NTP za državo 

predstavlja veliko priložnost. Boljše obvladovanje ključnih inovacijskih dejavnikov teh 

podjetij bi močno doprineslo k BDP. Med 90 in 97 % slednjega v evropskih državah 

ustvarjajo prav NTP (Hirsch-Kreinsen idr. 2003, 6). Obenem pa gre za panožno skupino, ki je 

bila do nedavnega v nacionalnih inovacijskih politikah deležna premalo pozornosti (Hirsch-

Kreinsen idr. 2003, 21; Likar idr. 2013, 65). Nacionalne politike s področja invencijsko-

inovacijskega managementa so bile v veliki meri usmerjene v visoko-in srednje-visoko 

tehnološka podjetja (VTP), ki so predstavljala sinonim za visoko dodano vrednost in 

gospodarsko razvitost držav (Hirsch-Kreinsen idr. 2003, 4; Balcerowicz idr. 2009, 5). 

Velike priložnosti pa se izkazujejo tudi za raziskovalce. Ker smo v Sloveniji identificirali 

druge inovacijske dejavnike NTP kot v Nemčiji, velja podvomiti o smiselnosti nekritičnega 

prenosa dobrih inovacijskih praks med državami. Namesto tega bi veljalo z raziskavami v 

mednarodnem merilu najprej preveriti, kateri so inovacijski dejavniki NTP posameznih držav. 

Zlasti glede na dejstvo, da o inovacijskih vzorcih NTP trenutno vemo relativno malo (Hirsch-

Kreinsen, Jacobson in Robertson 2005, 4). Prav tako ugotavljamo, da so obstoječe raziskave 

invencijsko-inovacijskega managementa NTP osredotočene prvenstveno na finančne 

inovacijske dejavnike. To je do neke mere upravičeno, saj so slednji relativno lahko dostopni 

in se zbirajo v okviru mednarodnih raziskav Community Innovation Survey (CIS). Žal pa ti 

dejavniki niso zadostna osnova za primerno celovito obvladovanje inoviranja, saj na 

inovacijske rezultate NTP signifikantno vplivajo tudi številni nefinančni inovacijski dejavniki. 

Zato je za nadaljnje inovacijske raziskave NTP smiselno priporočiti bolj usklajeno 

vključevanje obeh skupin inovacijskih dejavnikov – finančnih in nefinančnih. Verjamemo, da 
                                                 
50 Združene države Amerike, Kanada, Japonska, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, 
Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. 
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disertacija z razvitim modelom obvladovanja obeh skupin dejavnikov pri tem lahko nudi 

kakovostno znanstveno podlago. Ne le v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem merilu. 
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Priloga 1  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK, NAMENJEN ZBIRANJU PRIMARNIH PODATKOV O SLO 
NTP 

 

Vprašalnik o invencijsko-inovacijskem managementu 
 

Spoštovani, 
 
najlepše se Vam zahvaljujem, da ste se odločili sodelovati v raziskavi za doktorsko 
disertacijo. 
 
Vsebina vprašalnika temelji na mednarodno uveljavljeni metodologiji (Eurostat in Mannheim 
Innovation panel). Poleg podatkov vprašalnika bodo smiselno uporabljeni tudi drugi javno 
dostopni statistični podatki. 
 
Natančnost Vaših odgovorov je izredno pomembna za kakovost raziskave. Za večino trditev v 
vprašalniku sem predvidel odgovore v obliki enostavnih ocenjevalnih lestvic (obdobje 

2010−2012). Prosim Vas, da skušate odgovoriti na vse trditve. V primeru, da sami ne morete 
podati kakovostnega odgovora, prosim, pridobite podatke od svojih sodelavcev. 
 
Anketo lahko tudi kadar koli shranite in nadaljujete kasneje – najprej pritisnete gumb 
»Nadaljuj kasneje« in kasneje nadaljujete s klikom na bližnjico, katero boste prejeli po 
elektronski pošti. Za pojasnila sem Vam na voljo na tel. XXX/XXX-XXX. 
 
Obvezujem se, da bom Vaše odgovore obravnaval zaupno. 
 
Iskrena hvala in ustvarjalni pozdrav, 
 
Marko Ropret 
 

Anketa obsega 20 vprašanj s podvprašanji. 
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Inovacija proizvoda (izdelka ali storitve) 
 0201 

30 

Inovacija proizvoda je izdelek ali storitev, katerega sestavine so bodisi nove bodisi glede svojih poglavitnih značilnosti 
(osnovne tehnične značilnosti, integrirana programska oprema, lastnosti uporabe, prijaznost do uporabnika, 
razpoložljivost) bistveno izboljšane. 
 
Inovacija mora biti nova za vaše podjetje, ni pa nujno, da je nova tudi za vaše tržišče. Bistvena je ocena z vidika vašega 
podjetja. Ni pomembno ali je inovacijo prvotno razilo vaše podjetje ali pa je nastala v sodelovanju z drugimi podjetji. 
Spremembe proizvodov, ki so izključno estetske narave (npr. barva, stil) niso inovacije proizvodov. Prav tako ne 

enostavna nadaljnja prodaja inovacij, ki so jih razvila in proizvedla izključno druga podjetja. 

 
 
 
 

1. Ali je vaše podjetje v obdobju od leta 2010 do leta 2012 uvedlo ... 
 

 a. nov ali bistveno izboljšan izdelek*?   1 Da.  2 Ne. 31 

 
 b. nove ali pomembno izboljšane storitve?   1 Da.   2 Ne. 32 

 
. 

 
2. Ali se v vašem podjetju še izvajajo nedokončane inovacijske dejavnosti, pričete v obdobju od leta 2010 

do leta 2012 ? 
 
 
 
 
3. So v vašem podjetju v obdobju od leta 2010 do leta 2012 sicer potekale inovacijske dejavnosti za razvoj 

ali uvedbo novih oz. bistveno izboljšanih proizvodov ali postopkov, a so bile opuščene ? 
 
 

 
 

 Inovacijski management 

 
4. Kako je vaše podjetje v obdobju 2010−−−−2012 naravnalo svoje inovacijske strategije? Prosim, 
ocenite stopnjo pomembnosti navedenih strateških usmeritev za vaše podjetje. 
 
Prosim, označite po en odgovor v vsaki vrsti! 
 

Naravnanost inovacijskih strategij 

Stopnja pomembnosti 

Visoka Srednja Nizka Nepomembno 

1 2 3 4 

30 31 32 33 34 

 Tehnološko vodstvo v panogi 01  
 

 
 

 
 

 
 

 Stroškovno vodstvo 02  
 

 
 

 
 

 
 

 Vodstvo v panogi pri uvajanju novih izdelkov/storitev 03  
 

 
 

 
 

 
 

 Vodstvo v panogi pri uvajanju novih procesov/postopkov 04  
 

 
 

 
 

 
 

 Uvajanje popolnoma novih tehnologij 05  
 

 
 

 
 

 
 

   1 Da.  2 Ne. 

   1 Da.  2 Ne. 
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 Odzivanje na inovacije konkurentov 06  
 

 
 

 
 

 
 

 Individualne rešitve za posamezne stranke 07  
 

 
 

 
 

 
 

 Specializacija na posamezne tržne segmente 08  
 

 
 

 
 

 
 

 Strateška zavezništva z drugimi ponudniki 09  
 

 
 

 
 

 
 

 Drugo: (Prosim, navedite)……………….. 10  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
5. Katere ukrepe s področja vodenja in managementa kadrov za spodbujanje inoviranja je v obdobju 

2010−−−−2012 izvedlo vaše podjetje ? Prosim, ocenite stopnjo pomembnosti posameznih ukrepov za vaše 
podjetje. 
 
Prosim, ocenite pomembnost posameznih ukrepov za vaše podjetje. 
Prosim, označite po en odgovor v vsaki vrsti! 
 

Z inoviranjem povezani ukrepi vodenja 

Stopnja pomembnosti 

Visoka Srednja Nizka Neuporabljeno 

1 2 3 4 

30 31 32 33 34 

 Za inovacijske cilje, določene s strani vodstva, so vzpostavljeni jasni indikatorji 
za spremljanje njihove realizacije. 

01  
 

 
 

 
 

 
 

 Ukrepi za pridobitev, spodbujanje in ohranjanje ključnih sodelavcev pri 
inovacijskih dejavnostih 

02  
 

 
 

 
 

 
 

 Naložbe v zaposlovanje in usposabljanje za boj proti pomanjkanju osebja 
Prenos pooblastil za odločanje na inovacijske managerje pri projektih in 

03  
 

 
 

 
 

 
 

 Prenos pooblastil za odločanje na inovacijske managerje pri projektih in 
proizvodnji 

04  
 

 
 

 
 

 
 

 Materialne spodbude za inovacijske managerje (plača, bonusi, napredovanje, 
itd). 

05  
 

 
 

 
 

 
 

 Nematerialne spodbude za inovacijske managerje (prosti čas, javne pohvale, 
spodbujanje k bolj zahtevnim nalogam, itd) . 

06  
 

 
 

 
 

 
 

 Spodbude za zaposlene, da razvijajo svoje ideje 
(sistem koristnih predlogov) 

07  
 

 
 

 
 

 
 

 Organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo 
človeškega kapitala (skupinsko delo, krožki, itd) 

08  
 

 
 

 
 

 
 

 Udeležba predstavnikov delavcev pri realiziranju inovacij 09  
 

 
 

 
 

 
 

 Drugo: (Prosim, navedite)……………….. 10  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Inovacijsko sodelovanje  

 

6. Kakšno je bilo vašem podjetju v obdobju 2010−−−−2012 na inoviranje vezano sodelovanje 
med oddelki (raziskave in razvoj, trženje, proizvodnja, nabava, kontroling, človeški viri)? 
 
Prosim, ocenite obseg inovacijskega sodelovanja v vašem podjetju. 
Prosim, označite po en odgovor v vsaki vrsti! 
Upoštevajte prvenstveno kakovost sodelovanja srednjega in vršnega managementa. 
 

Inovacijsko sodelovanje v podjetju 

Obseg sodelovanja 

Velik Srednji Majhen Neuporabljeno 

1 2 3 4 

30 31 32 33 34 

 Skrb za neformalne stike v podjetju 01  
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 Skupni razvoj inovacijskih strategij  
 

02  
 

 
 

 
 

 
 

 Odprto komuniciranje za inoviranje pomembnih idej in konceptov med oddelki 
 

03  
 

 
 

 
 

 
 

 Medsebojna podpora oddelkov v primeru problemov znotraj inovacijskih 
projektov  

04  
 

 
 

 
 

 
 

 Redna srečanja vodij oddelkov z namenom obravnave za inoviranje pomembnih 
vprašanj  
 

05  
 

 
 

 
 

 
 

 Začasna izmenjava osebja med oddelki v okviru inovacijskih projektov  06  
 

 
 

 
 

 
 

 Večoddelčni / interdisciplinarni seminarji in delavnice v zvezi z inovacijskimi 
projekti  

07  
 

 
 

 
 

 
 

Drugo: (Prosim, navedite)……………….. 08  
 

 
 

 
 

 
 

 
7. Kakšno stopnjo pomembnosti so za inovacijske dejavnosti v vašem podjetju v triletnem obdobju od leta 
2010 do leta 2012 imeli naslednji viri informacij? 
 
Prosim, opredelite vire informacij, ki so zagotovili informacije za nove inovacijske projekte ali prispevali k dokončanju obstoječih 
inovacijskih projektov. 
Označite s križcem, kateri izmed spodaj navedenih virov informacij so bili uporabljeni, in hkrati ocenite stopnjo njihove pomembnosti. 
»Neuporabljen« označite, če iz navedenega vira niste pridobili informacij. 
 

Viri informacij 

Stopnja pomembnosti 

 

Visoka Srednja Nizka Neuporabljeno 

1 2 3 4 

30 31 32 33 34 

06 Notranji a. Znotraj vašega podjetja ali skupine podjetij 01  
 

 
 

 
 

 
 

 

Tržni viri 

b. Dobavitelji opreme, materialov, komponent ali 
programske  

02  
 

 
 

 
 

 
 

c. Stranke ali kupci 03  
 

 
 

 
 

 
 

d. Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju 04  
 

 
 

 
 

 
 

e. Svetovalci, laboratoriji za poslovne raziskave ali zasebne 
ustanove za raziskave in razvoj 

05  
 

 
 

 
 

 
 

Institucionalni  
viri 

f. Univerze ali druge visokošolske ustanove 06  
 

 
 

 
 

 
 

g. Vladne ali javne raziskovalne ustanove 07  
 

 
 

 
 

 
 

Drugi viri 

h. Konference, trgovinski sejmi, razstave 08  
 

 
 

 
 

 
 

i. Znanstvene revije in komercialne/tehnične publikacije 09  
 

 
 

 
 

 
 

j. Strokovna združenja in združenja gospodarske panoge 10  
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8. Ali je vaše podjetje v obdobju od leta 2010 do 2012 pri kateri od svojih inovacijskih dejavnostih 

sodelovalo z drugimi podjetji ali ustanovami? 

Upoštevajte leaktivno udeležbo skupaj z drugimi podjetji ali nekomercialnimi ustanovami pri inovacijskih 

dejavnostih. Ni nujno, da imata oba partnerja komercialno korist. Izključite čisto pogodbeno delo brez dejavnega 

sodelovanja. 

 0701 

 30 

   1 Da.      31 

 
   2 Ne.  

 
 

9. Prosim, navedite vrsto družbenika/partnerja za sodelovanje in njihovo lokacijo. 

 Označite s križcem vse, kar je ustrezno. 
 

 
Vrsta partnerja za sodelovanje 

Slovenija Ostala  
Evropa* 

Združene 
države 

Vse druge 
države 

1 2 3 4 

30 31 32 33 34 

08  a. Druga podjetja v vaši skupini podjetij 01  
 

 
 

 
 

 
 

 

 b. Dobavitelji opreme, materialov, komponent ali programske opreme 02  
 

 
 

 
 

 
 

 c. Stranke ali kupci 03  
 

 

 
 

 

 
 

 d. Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju 04  
 

 
 

 
 

 
 

 e. Svetovalci, oddelki za poslovne raziskave ali zasebne ustanove za raziskave 
in 

05  

 
 

 

 
 

 
 

 f. Univerze ali druge visokošolske ustanove 06  
 

 
 

 
 

 
 

 g. Vladne ali javne raziskovalne ustanove 07  
 

 
 

 
 

 
 

 *Vključite naslednje države Evropske unije (EU), EFTA ali države kandidatke za članstvo v EU: Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, 
Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Islandijo, Italijo, Irsko, Latvijo, Lihtenštajn, Litvo, Luksemburg, Malto, Nizozemsko, Norveško, 
Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Švico, Turčijo, Španijo, Švedsko in Veliko Britanijo. 

 

 0901 

 30 

10. Katera vrsta družbenika/partnerja za sodelovanje je bila po vašem mnenju najkoristnejša za 

inovacijske dejavnosti v vašem podjetju?  

 
 a. Druga podjetja v vaši skupini podjetij 
 b. Dobavitelji opreme, materialov, komponent ali programske opreme 
 c. Stranke ali kupci 
 d. Konkurenti ali druga podjetja na vašem področju 
 e. Svetovalci, oddelki za poslovne raziskave ali zasebne ustanove za raziskave in 
razvoj 
 f.  Univerze ali druge visokošolske ustanove 
 g. Vladne ali javne raziskovalne ustanove 
 h. Noben izmed navedenih partnerjev 

 
 
11. Kakšna je pomembnost posamezne oblike sodelovanja za vaše podjetje pri pridobitvi novih znanj in 
izkušenj ('know-how') iz raziskovalnih ustanov ? 

 
Upoštevajte sodelovanje z visokošolskimi zavodi in drugimi javnimi raziskovalnimi organizacijami. 
Prosim, označite po en odgovor v vsaki vrsti! 
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Oblika raziskovalnega sodelovanja 

Stopnja pomembnosti 

Visoka Srednja Nizka Neuporabljeno 

1 2 3 4 

30 31 32 33 34 

 Skupno raziskovanje 01  
 

 
 

 
 

 
 

 Pogodbeno raziskovanje  
 

02  
 

 
 

 
 

 
 

 Diplomska dela / disertacije v podjetju  03  
 

 
 

 
 

 
 

 Licenciranje / nakup tehnologij iz 
znanstvenih institucij  

04  
 

 
 

 
 

 
 

 Izmenjava zaposlenih z raziskovalnimi ustanovami za določen čas  05  
 

 
 

 
 

 
 

 Nadaljnje usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v raziskovalnih 
ustanovah 

06  
 

 
 

 
 

 
 

 Znanstveno in tehnično svetovanje znanstvenih institucij  07  
 

 
 

 
 

 
 

 Neformalni stiki z raziskovalnimi ustanovami 08  
 

 
 

 
 

 
 

Drugo: (Prosim, navedite)……………….. 
 

09  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Inovacijski stroški 

 
Inovacijski stroški obsegajo vse spodaj navedene stroške, vključno s stroški za osebje in sorodnimi naložbami: 
• notranje raziskave in eksperimentalni razvoj, 
• naročilo zunanjih raziskav in razvoja, 
• pridobitev strojev in opreme, 
• pridobitev drugega zunanjega znanja (patenti, licence ipd.), 
• inovacijska usposabljanja, 
• uvajanje inovacij na tržišče (marketinške aktivnosti, neposredno vezane na inovacijski projekt), 
• oblikovanje izdelkov, oblikovanje storitev in druge priprave za proizvodnjo ali distribucijo inovacij. 
 

 
12. Prosimo, ocenite skupne stroške podjetja za inovacijske dejavnosti v letu 2012, vključno s stroški 
osebja in sorodnimi stroški (brez odpisov). 
 
   v tisoč EUR»X« v to polje, če podatka ne veste  

Skupni inovacijski stroški     

 
 

 
 
13. Ali so bile katere koli inovacije vaših izdelkov ali storitev v triletnem obdobju od leta 2010 do leta 

2012: 
 

a. Nove na vašem tržišču? Vaše podjetje je vpeljalo nov ali bistveno 

izboljšan izdelek (storitev) na vaše tržišče pred vašimi konkurenti. 

 

  1Da  2Ne 
34 

b. Nove le za vaše podjetje? Vaše podjetje je vpeljalo nov ali bistveno 

izboljšan izdelek (storitev), ki je bil brez predhodnika le v podjetju, ne pa 

tudi na vašem tržišču. 

 

  1Da  2Ne 

 

35 

 
 

 Inovacijski rezultati 
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14. Ob uporabi zgoraj naštetih opredelitev navedite odstotek vašega skupnega prihodka1) od prodaje v 
letu 2012, in sicer: 

 
a. od inovacij izdelkov ali storitev, uvedenih od leta 2010 do 2012, ki so bile nove za vaše 
tržišče: 

ca.     % 38

 
b. od inovacij izdelkov in storitev, uvedenih od leta 2010 do 2012, ki so bile nove samo za 
vaše podjetje: 

ca.     % 41

 

c. od izdelkov in storitev, ki v obdobju od leta 2010 do 2012 niso bili spremenjeni ali so bili le 
neznatno spremenjeni (upoštevajte tudi nadaljnjo prodajo novih izdelkov ali storitev, kupljenih od 
drugih podjetij) (%): 

ca. 

   

 % 44

 

  1 0 0  % 

 
15. Prosim, ocenite povprečno trajanje življenjskega cikla (ŽC) vaših najpomembnejših proizvodov (v 
letih). 
 
Upoštevajte najbolje prodajane proizvode. Ni pomembno ali gre za nove ali nespremenjene proizvode. 

 
                                 Povprečno trajanje ŽC             Ocena ŽC ni mogoča            Koncept ŽC nerelavanten      

 

   
  

 

 
 
 

 Ovire pri inoviranju  

 
16. Inovacijske dejavnosti podjetja lahko ovirajo različni dejavniki. Ali je v vašem podjetju v obdobju 

2010−−−−2012 … 
 

 vsaj pri enem projektu prišlo do bistvenega podaljšanja trajanja projekta ?   1 Da.  2 Ne.  

 
 bil vsaj eden od projektov opuščen ?   1 Da.   2 Ne.  

 

 vsaj pri enem projektu ni prišlo do pričetka izvajanja ?   1 Da.   2 Ne.  

 
 
17. Kakšne so bile posledice naslednjih zaviralnih dejavnikov za inovacijsko dejavnost podjetja v obdobju 

2010−−−−2012 ? 
 
Možna je navedba več odgovorov. 

Zaviralni dejavniki za inovacijsko dejavnost 
Podaljšanje 

trajanja 
projekta 

Projekt 
opuščen 

Projekt ni 
bil začet 

Nepomembno

 Visoko gospodarsko tveganje je privedlo do… 01  
 

 
 

 
 

 
 

 Previsoki inovacijski stroški so privedli do… 02  
 

 
 

 
 

 
 

 Pomanjkanje virov financiranja znotraj podjetja je privedlo do…  03  
 

 
 

 
 

 
 

 Pomanjkanje zunanjih virov financiranja je privedlo do…  04  
 

 
 

 
 

 
 

 Organizacijski problemi v podjetju so privedli do…  05  
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 Notranji upori v podjetju zoper inovacijske projekte so privedli do…  06  
 

 
 

 
 

 
 

 Pomanjkanje ustreznega strokovnega osebja je privedlo do… 07  
 

 
 

 
 

 
 

 Pomanjkanje informacij o tehnologiji je privedlo do…  08  
 

 
 

 
 

 
 

 Pomanjkanje informacij o trgih je privedlo do… 09  
 

 
 

 
 

 
 

 Pomanjkanje naklonjenosti kupcev inovacijam je privedlo do… 
 

10  
 

 
 

 
 

 
 

 Zakonodaja, pravni predpisi in standardi so privedli do… 11  
 

 
 

 
 

 
 

 Dolgi upravni in avtorizacijski postopki so privedli do… 12  
 

 
 

 
 

 
 

 Obvladovanje trga s strani uveljavljenih podjetij je privedlo do… 13  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

18. Prosim, izpolnite kontaktne podatke, ki bodo omogočili razjasnitev morebitnih vprašanj in seznanitev 
z rezultati raziskave. Obvezujem se, da bom s posredovanimi podatki ravnal zaupno. 

 
 
Podatek 
Naziv podjetja: 
 

Vaše ime: 
 

Vaš priimek: 
 

Funkcija v podjetju: 
 

Telefon: 
 

Elektronska pošta: 
 

 
19. Želite prejeti rezultate končne raziskave ? 
 
 
 
 

20.Če imate komentarje ali pripombe na raziskavo, jih lahko zapišete v spodnjem polju. 

 

 

 

Najlepša hvala!

   1 Da.  2 Ne. 
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SEZNAM UPORABLJENIH SPREMENLJIVK Z NAVEDBO PRIPADAJOČE FAZE 
RAZISKOVANJA. 

Šifra Spremenljivka Razpon 
Faza 

raziskovanja 

0_00_1 Matična številka Numerična spremenljivka 3 

0_00_4 Dejavnost Nominalna (šifrant NACE 1.1.) 1, 2, 3 

A_b1_1 Uvedli vsaj en nov proizvod 1…da 2…ne 1, 2, 3 

A_b2_0 Kdo je razvil inovacije proizvodov 1…sami 2….v sodelovanju 
3….drugi 

1, 2, 3 

A_b4_1 Inovacije proizvodov so nove na 
tržišču podjetja 

1…da 2…ne 1, 2, 3 

A_b4_2 Inovacije proizvodov so nove le za 
podjetje 

1…da 2…ne 1, 2, 3 

A_b5_1 Odstotek skupnega prihodka od 
inovacij proizvodov, ki so novost na 
trgu 

 % 1, 2, 3 

A_b5_2 Odstotek skupnega prihodka od 
inovacij proizvodov, ki so novost le 
za podjetje 

 % 1, 2, 3 

A_b5_3 Odstotek skupnega prihodka od 
proizvodov, ki niso bili spremenjeni 

 % 1, 2, 3 

A_b5_a RII – Delež prihodkov od inovacij 
proizvodov v celotnih prihodkih 

 % 1, 2, 3 

A_b5_b RMI – Delež prihodkov od inovacij 
proizvodov, novih za trg, v celotnih 
prihodkih od inovacij 

 % 1, 2, 3 

Skupine5 Skupina RII in RMI 0…neinovativno podjetje 

1…inovacijski sledilec 

2…inovacijsko vodilno podjetje 

 

A_e2_1 Stroški notranjih RR € 1, 2 

A_e2_2 Stroški zunanjih RR € 1, 2 

A_e2_3 Stroški pridobitve strojev, opreme in 
programske opreme 

€ 1, 2 

A_e2_4 Stroški pridobitve drugega 
zunanjega znanja 

€ 1, 2 

A_e2_5 Delna vsota stroškov 
(notrRR+zunRR+stroji+zun_znanje) 

€ 1, 2 

A_e2_6 Stroški usposabljanja € 1, 2 

A_e2_7 Stroški uvajanja inovacij na tržišče € 1, 2 

A_e2_8 Stroški drugih priprav za uvajanje 
inovacij 

€ 1, 2 

A_e2_9 Skupni inovacijski stroški  € 1, 2 

A_e2_a Stroški notranjih RR/Čisti prihodki 
od prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_b Stroški zunanjih RR/Čisti prihodki 
od prodaje 2006 

/ 1, 2 
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Šifra Spremenljivka Razpon 
Faza 

raziskovanja 

A_e2_c Stroški pridobitev strojev, opreme in 
programske opreme/Čisti prihodki 
od prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_d Stroški pridobitev drugega 
zunanjega znanja/Čisti prihodki od 
prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_e Delna vsota stroškov 
(notrRR+zunRR+stroji+zun_znanje)
/Čisti prihodki od prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_f Stroški usposabljanja/Čisti prihodki 
od prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_g Stroški uvajanja inovacij na trg/Čisti 
prihodki od prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_h Stroški drugih priprav/Čisti prihodki 
od prodaje 2006 

/ 1, 2 

A_e2_i Stroški skupaj/Čisti prihodki od 
prodaje 2006 

/ 1, 2, 3 

B_01_034  Medsebojna podpora oddelkov v 
primeru problemov znotraj 
inovacijskih projektov 

0 - neuporabljeno 

1 - majhen obseg sodelovanja 

2 - srednji obseg sodelovanja 

3 - velik obseg sodelovana 

2, 3 

B_01_038 Drugo na inoviranje vezano 
sodelovanje med oddelki 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_029 Drugi ukrepi s področja vodenja in 
managementa kadrov 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_033 Odprto komuniciranje za inoviranje 
pomembnih idej in konceptov med 
oddelki 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_031  Skrb za neformalne stike v podjetju 0 - neuporabljeno 

1 - majhen obseg sodelovanja 

2 - srednji obseg sodelovanja 

3 - velik obseg sodelovana 

2, 3 

B_01_032  Skupni razvoj inovacijskih strategij 0 - neuporabljeno 

1 - majhen obseg sodelovanja 

2 - srednji obseg sodelovanja 

3 - velik obseg sodelovana 

2, 3 
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Šifra Spremenljivka Razpon 
Faza 

raziskovanja 

B_01_035  Redna srečanja vodij oddelkov z 
namenom obravnave za inoviranje 
pomembnih vprašanj 

0 - neuporabljeno 

1 - majhen obseg sodelovanja 

2 - srednji obseg sodelovanja 

3 - velik obseg sodelovana 

2, 3 

B_01_027 Organizacijski ukrepi za 
učinkovitejšo rabo človeškega 
kapitala (skupinsko delo, krožki, 
itd) 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2 - srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_026 Spodbude za zaposlene, da 
razvijajo svoje ideje (sistem 
koristnih predlogov) 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_010 Pomembnost strateške usmeritve: 
stroškovno vodstvo 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_011 Pomembnost strateške usmeritve: 
vodstvo v panogi pri uvajanju 
novih izdelkov/storitev 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2 - srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_09 Pomembnost strateške usmeritve: 
tehnološko vodstvo v panogi 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_012 Pomembnost strateške usmeritve: 
vodstvo v panogi pri uvajanju 
novih procesov/postopkov 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_028 Udeležba predstavnikov delavcev 
pri realiziranju inovacij 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_021 Ukrepi za pridobitev, spodbujanje 
in ohranjanje ključnih sodelavcev 
pri inovacijskih dejavnostih 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_037 Večoddelčni/interdisciplinarni 
seminarji in delavnice v zvezi z 
inovacijskimi projekti 

0 - neuporabljeno 

1 - majhen obseg sodelovanja 

2 - srednji obseg sodelovanja 

3 - velik obseg sodelovana 

2, 3 
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Šifra Spremenljivka Razpon 
Faza 

raziskovanja 

B_01_013 Pomembnost strateške usmeritve: 
uvajanje popolnoma novih 
tehnologij 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_036 Začasna izmenjava osebja med 
oddelki v okviru inovacijskih 
projektov 

0 - neuporabljeno 

1 - majhen obseg sodelovanja 

2 - srednji obseg sodelovanja 

3 - velik obseg sodelovana 

2, 3 

B_01_081 Pomembnost pogodbenega 
raziskovanja za pridobitev znanj in 
izkušenj 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2 - srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_087 Pomembnost neformalnih stikov z 
R ustanovami za pridobitev znanj 
in izkušenj 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_086 Pomembnost znanstvenega in 
tehničnega svetovanja znanstvenih 
institucij 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_080 Pomembnost skupnega 
raziskovanja za pridobitev znanj in 
izkušenj 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_084 Pomembnost izmenjave zaposlenih 
z raziskovalnimi ustanovami za 
določen čas 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_082 Pomembnost diplomskih 
del/disertacij v podjetju za 
pridobitev znanj in izkušenj 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_085 Pomembnost usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih v 
raziskovalnih ustanovah 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_083 Pomembnost licenciranja/nakupa 
tehnologij za pridobitev znanj in 
izkušenj 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 
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Šifra Spremenljivka Razpon 
Faza 

raziskovanja 

B_01_230 Povprečna pomembnost tržnih 
partnerjev za pridobitev informacij 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

B_01_231 Povprečna pomembnost 
institucionalnih partnerjev za 
pridobitev informacij 

0 - neuporabljeno 

1 - nizka stopnja pomembnosti 

2- srednja stopnja pomembnosti 

3 - visoka stopnja pomembnosti 

2, 3 

F_03_a Dobičkonosnost kapitala 

(ROE) 

 % 1, 3 

F_03_b Donos na vloženi kapital 

(ROIC 

 % 1, 3 

F_03_c Dobičkonosnost sredstev 

(ROA) 

 % 1, 3 

F_03_d Profitna marža  % 1, 3 

F_03_j Prihodki na zaposlenca € 1, 3 

F_03_k Dodana vrednost/izguba na 
substanci na zaposlenca 

€ 1, 3 

F_04_a Čisti poslovni izid na zaposlenca € 1, 3 

F_04_b Povprečna mesečna plača na 
zaposlenca 

€ 1, 3 

F_04_c Gospodarnost poslovanja  % 1, 3 

F_04_d Celotna gospodarnost  % 1, 3 

F_04_e Čista dobičkovnost skupnih 
prihodkov 

 % 1, 3 
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FAKTORSKA ANALIZA NA SEKUNDARNIH NEMŠKIH PODATKIH: DELEŽ 
POJASNJENE VARIANCE 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

1 4,132 18,782 18,782 2,450 11,138 11,138 

2 2,844 12,928 31,709 2,057 9,349 20,487 

3 2,081 9,460 41,169 1,951 8,867 29,353 

4 1,466 6,666 47,835 1,679 7,632 36,985 

5 1,364 6,201 54,037 0,914 4,154 41,138 

6 1,095 4,979 59,016    

7 0,967 4,394 63,410    

8 0,947 4,305 67,714    

9 0,864 3,928 71,642    

10 0,762 3,464 75,106    

11 0,681 3,097 78,202    

12 0,658 2,991 81,194    

13 0,600 2,726 83,919    

14 0,577 2,625 86,544    

15 0,515 2,343 88,887    

16 0,463 2,104 90,991    

17 0,436 1,980 92,971    

18 0,384 1,748 94,718    

19 0,381 1,731 96,450    

20 0,327 1,486 97,935    

21 0,242 1,098 99,033    

22 0,213 0,967 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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DISKRIMINANTNA ANALIZA NA SEKUNDARNIH NEMŠKIH PODATKIH  
Test Results 

Box's M 47,820

F 

Approx. 2,135

df1 21

df2 33887,765

Sig. 0,002

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0,464a 100,0 100,0 0,563 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 0,683 39,488 6 0,000 

 

Structure Matrix 

 Function 

1 

Strategije diferenciacije 0,961

Izkoriščanje kompetenc kadrov 0,317

Skupni inovacijski stroški/prihodki od prodaje 0,271

Inovacijsko sodelovanje z okoljem 0,196

Inovacijsko sodelovanje v podjetju 0,123

Stroškovno vodstvo 0,084

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical 
discriminant functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

 

Functions at Group Centroids 

Skupine RII in RMI Function 

1 

Inovacijski sledilci -0,575

Inovacijsko vodilni 0,793
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FAKTORSKA ANALIZA NA PRIMARNIH SLOVENSKIH PODATKIH: DELEŽ 
POJASNJENE VARIANCE  

Total Variance Explained  

Factor Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

1 7,525 32,716 32,716 4,537 19,724 19,724 

2 3,458 15,037 47,752 3,161 13,744 33,468 

3 1,804 7,844 55,596 2,190 9,524 42,992 

4 1,339 5,821 61,417 2,000 8,698 51,689 

5 1,103 4,797 66,213 1,180 5,129 56,819 

6 0,831 3,612 69,826    

7 0,765 3,325 73,151    

8 0,681 2,961 76,112    

9 0,642 2,793 78,905    

10 0,586 2,546 81,451    

11 0,571 2,484 83,935    

12 0,476 2,067 86,003    

13 0,466 2,027 88,030    

14 0,397 1,726 89,756    

15 0,386 1,680 91,436    

16 0,363 1,579 93,015    

17 0,323 1,403 94,418    

18 0,319 1,386 95,804    

19 0,270 1,173 96,977    

20 0,202 0,880 97,857    

21 0,197 0,859 98,715    

22 0,180 0,784 99,499    

23 0,115 0,501 100,000    
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DISKRIMINANTNA ANALIZA NA PRIMARNIH SLOVENSKIH PODATKIH  

Eigenvalues 

Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0,902a 100,0 100,0 0,689 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 0,526 27,640 6 0,000 

 

Structure Matrix 

 Function 

1 

Strategija diferenciacije 0,860

Inovacijsko sodelovanje v podjetju 0,433

Inovacijsko sodelovanje z R institucijami 0,394

Skupni inovacijski stroški/čisti prihodki od prodaje 0,254

Strategija stroškovno vodstvo 0,240

Izkoriščanje kompetenc kadrov 0,110

 

Functions at Group Centroids 

Skupine RII in RMI Function 

1 

Sledilci –0,969

Inovacijsko vodilni 0,892

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 


