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POVZETEK

Znanje, inovativnost, nove tehnologije, fleksibilnost, hitrost, obvladovanje sprememb,
konkurenčnost in absorpcijska sposobnost so odlike uspešnih podjetij. Opravljena raziskava
ugotavlja vpliv strateških poslovnih povezav v kovinski industriji na dojemanje in
ponotranjenje odprtega inoviranja, ki je zasnovano na osnovi izhodiščnih ciljev podjetja,
virov, s katerimi podjetje razpolaga, zmožnostih podjetja, oceni priložnosti na mednarodnem
trgu, pričakovanih rezultatih ter tudi absorpcijskih sposobnostih. Kvantitativna raziskava je ob
pomoči izbranih analitičnih metod pokazala, da imajo podjetja s strateškimi poslovnimi
povezavami vse značilnosti oziroma pričakovanja, ki so potrebna za uvedbo modela odprtega
inoviranja in imajo višjo stopnjo odprte inovativnosti. Njihovi poslovni rezultati so tudi
nadpovprečni glede na kovinsko industrijo. Nadalje rezultati kažejo na dobro sodelovanje
med univerzami, raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, če so v strateški poslovni povezavi
in uporabljajo model odprtega inoviranja. Hkrati pa so strateške poslovne povezave trden
most pri prehodu iz modela zaprtega inoviranja v model odprtega inoviranja.

Ključne besede: inoviranje, odprto inoviranje, strateške poslovne povezave, uspešnost, timsko
delo, raziskave, razvoj

SUMMARY

Knowledge, inventiveness, new technologies, flexibility, promptness, mastering changes,
competitiveness and absorption ability are the distinctions of successful companies. The
research analyses the impact of strategic business alliances in the metal industry on
understanding and internalizing open innovation. Open innovation is based on starting goals
of the company, resources, the firm’s capability, the measurement of opportunities on the
international market, the expected results and on absorption ability. Quantitative analysis
showed that strategic business alliances with all characteristics and expectations, which are
required for introduction of model of open innovation, have higher rate of open innovation
and their business results are above average considering metal industry. The results show
good co-operation between universities, research institutions and companies, if only they are
in strategic business alliances and are using a model of open innovation. Meanwhile, the
strategic business alliances are solid bridge in the transition from a model of closed
innovation in an open innovation model.

Keywords: innovation, open innovation, strategic business alliances, efficiency, teamwork,
research, development
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1 UVOD

Magistrska naloga raziskuje povezave med odprtim inoviranjem in strateškimi zavezništvi v
kovinski industriji. V uvodnem poglavju so navedena teoretična izhodišča in opredelitev
obravnavanega problema, temeljne hipoteze, namen in cilji raziskave, predstavitev metod
raziskovanja ter raziskovalni okvir in omejitve raziskave. V drugem poglavju je predstavljena
panoga in značilnosti podjetji. Tretje poglavje govori o inoviranju. V četrtem poglavju so
predstavljene strateške poslovne povezave. V petem poglavju govorimo o invencijsko-
inovacijskem sistemu. V šestem poglavju so navedene hipoteze. V sedmem poglavju je
predstavljena metodologija. V osmem poglavju so navedeni rezultati raziskave. Deveto
poglavje se navezuje na povzetek glavnih ugotovitev in vključuje predloge za podjetja.
Zadnje, deseto poglavje se nanaša na sklepne misli.

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema

Globalizacija, ki dejansko vse predele sveta integrira v skupen poslovni prostor, je zaostrila
konkurenčen boj do te mere, da podjetja zgolj z lastnimi sredstvi oz. viri ne morejo več
dosegati zadovoljive uspešnosti. Zaradi cikličnosti oz. nastajajočih kriz in procesov, ki jo
spremljajo, so podjetja spoznala, da bodo samo s skupnimi močmi lahko konkurirala na vse
bolj globalnem trgu. Pričela so se združevati v razna zavezništva oz. grozde in s tem pričela
izkoriščati določene priložnosti, ki so jim bile ponujene. Vendar so kaj kmalu prišla do
spoznanja, da ni dovolj samo jemati, ampak da morajo tudi dajati. Podjetja so se pričela
zavedati, da bodo morala več vlagati v raziskave in razvoj ter posvečati več pozornosti in
sredstev v okviru svojih zmožnosti za svoje nadaljnje uspehe.

Po navedbah številnih avtorjev in raziskovalcev posvečamo v Sloveniji premalo pozornosti
raziskavam in razvoju. V nadaljevanju glede obvladovanja invencijsko-inovacijskih procesov
strokovnjaki poudarjajo, da ni vedno smotrno za podjetja, raziskovalne inštitucije in univerze,
da bi celoten razvoj opravili sami. Treba bi bilo vzpostaviti nov model za bolj učinkovit in
hitrejši razvoj oziroma hitri prodor na obstoječe, a tudi nove trge. Z ustvarjanjem skupnega
razvojnega prostora se podjetjem odpirajo nove priložnosti, ki bodo sčasoma postale nuja.

V EU in ZDA je aktualna tema tako imenovano odprto inoviranje.1 Ena od lastnosti OI-ja je
ta, da se ustvari takšen inovacijski proces, pri katerem sodelujejo raziskovalci, razvijalci,
proizvajalci in uporabniki z namenom, da bi kot soustvarjalci v čim krajšem možnem času
razvili izdelek ali storitev, skladno s potrebami uporabnikov. OI je torej proces oziroma
paradigma, ki je v nasprotju s tradicionalnim navpičnim integriranim modelom zaprtega
inoviranja. V zaprtem inoviranju notranje raziskovalne skupine podjetja oziroma organizacije

1 angl. Open innovation, v nadaljevanju OI.
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razvijejo produkte, ki jih potem same proizvedejo ali same izvedejo novo storitev in so
produkt lastne invencije.

Toda organizacije so spoznale, da je v okolju veliko uporabnega znanja in idej, ki jih s
pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v sodobnem svetu ni težko najti in
združevati. Za združevanje oziroma nadgradnjo znanja in idej so v prvi vrsti potrebna razna
zavezništva, grozdi ali tehnološke mreže. Prav tako je leta 2004 Slovenija postala članica
Evropske unije, kar jo je med drugim tudi zavezalo k zasledovanju evropskih ciljev na
področju inoviranja in razvoja. V zeleni knjigi Evropski raziskovalni prostor: nove
perspektive je med vizijo evropskega raziskovalnega prostora navedeno, da je komisija
Evropskih skupnosti določila dobro prakso in modele izmenjave znanja med javno
raziskovalno bazo in industrijo, ki lahko vodijo do novih pristopov odprte inovativnosti
(European Commission 2007, 17).

Z vstopom v EU je Slovenija pridobila tudi pravico do črpanja evropskih sredstev. Na
delovnem posvetu vlade, 31. januarja 2009, so bili ministri vlade Republike Slovenije
seznanjeni z vzroki za slabo črpanje v obdobju od 2004 do 2008. Minister za razvoj in
evropske zadeve je dejal, da se bo do leta 2010 najverjetneje nakopičilo veliko sredstev, za
katere ne bo ustreznih dokumentov za črpanje evropskih sredstev (STA 2009). Zato je treba
ustvariti pogoje in poti, da bodo podjetja deležna teh sredstev in da bodo z njimi dvignila
svojo tehnološko sposobnost na najvišjo možno raven.

1.2 Temeljne hipoteze, namen in cilji raziskave

Poglavitni namen magistrskega dela je ugotoviti skupne točke med strateškimi poslovnimi
povezavami in OI na eni ter poslovno uspešnostjo na drugi strani in na osnovi teh ugotovitev
podati napotke za uspešen prehod iz zaprtega inoviranja v OI. Nadaljnji namen je potrditi ali
zavrniti domneve oziroma hipoteze, da je odprto inoviranje pogosto sproženo s pomočjo
strateških povezav, univerz ali raziskovalno-razvojnih inštitucij, ter preučiti vpliv
povezovanja na poslovne rezultate in uspešnost podjetij. Z nalogo želimo predvsem preveriti,
ali je inovativno sodelovanje eden od boljših pristopov za razvoj in uspešnost podjetij,
predvsem zaradi prednosti, ki jih samo inoviranje v povezavi s konceptom OI in v povezavi s
strateškimi partnerstvi nudi.

Glede na namen magistrske naloge želimo doseči naslednje teoretične in aplikativne cilje,
navedene v nadaljevanju.

Teoretični cilji:
 predstaviti skupne točke med strateškimi poslovnimi povezavami in OI;
 predstaviti model OI in prikazati razlike med zaprtim in odprtim inoviranjem;
 izdelati celovit pregled izhodišč za skupna načela OI in strateških povezav ter
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 podati možnosti za uspešen prehod iz zaprtega v odprto inoviranje.

Aplikativni cilji:
 proučiti vpliv strateških poslovnih povezav na OI;
 proučiti vpliv vrednot timskega dela na inovativnost podjetij;
 oceniti vlogo strateških poslovnih povezav v poslovni uspešnosti podjetij;
 prikazati, da lahko tudi mala in srednje velika podjetja aktivno sodelujejo pri raziskavah

in razvoju;
 na osnovi zaključkov podati smernice za nadaljnja raziskovanja.

V magistrskem delu bomo na osnovi namenskega vzorca podjetij, združenih v strateške
poslovne povezave in kontrolnega vzorca podjetij v ZKovI pri GZS, testirali naslednje
hipoteze:
 Hipoteza 1: Podjetja, ki se strateško poslovno povezujejo, imajo višjo stopnjo odprte

inovativnosti.
 Hipoteza 2: Bolj inovativna so tista podjetja, ki poudarjajo vrednote timskega dela.
 Hipoteza 3: Poslovni rezultati podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave, so

nadpovprečni glede na panogo.
 Hipoteza 4: Mala in srednje velika podjetja v povezavah imajo enako stopnjo

inovativnosti kot velika podjetja.

Temeljna teza raziskave je, da so strateške poslovne povezave most pri prehodu iz modela
zaprtega v model odprtega inoviranja.

1.3 Predstavitev metod raziskave

Za potrebe izdelave magistrske naloge smo vključevali dva pristopa raziskovanja, in sicer
teoretični in empirični pristop. S teoretičnim pristopom smo poglobljeno preučili
razpoložljivo literaturo, obstoječa domača in tuja znanstvena dela ter druge vire podatkov,
povezane z inoviranjem in strateškimi poslovnimi povezavami. Opredelili smo tudi osnovne
pojme, kot so panoga, velikost podjetij in rezultati podjetij. Nadalje smo opredelili dejavnike
strateških poslovnih povezav in OI ter s pomočjo deduktivne metode predstavili načela in
vrednote, potrebne za strateške poslovne povezave in OI.

Empirični del temelji na uporabi več raziskovalnih metod. Na osnovi opredeljenih teoretičnih
izhodišč, kot so inoviranje in strateška zavezništva, smo izdelali anketni vprašalnik zaprtega
tipa za pridobitev primarnih podatkov in ga poslali predstavnikom približno 400 podjetij, ki
smo jih vključili v raziskavo. Vprašalnik je sestavljen iz sklopov za pridobitev vhodnih,
izhodnih, a tudi procesnih dejavnikov/podatkov za raziskavo. Najprej smo uporabili metodo
empirično raziskovalnega dela za pridobitev kvantitativnih podatkov. V nadaljevanju smo z
metodo analize in sinteze primarnega vira, pridobljeno z anketnim vprašalnikom, opredelili
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izhodišča raziskovanja, kot so verjetnost posledic strateških poslovnih povezav, pomembnost
vrednot za uspešno poslovanje, inovativnost in stopnja OI. Na osnovi omenjenega smo
izdelali sklepe. S sekundarnimi podatki o uspešnosti podjetij smo analizirali morebitne
posledice strateških poslovnih povezav.

Z izbrano metodologijo nameravamo doseči cilje naše raziskave in objasniti raziskovalni
problem, raziskovalni okvir in omejitve.

1.4 Raziskovalni okvir in omejitve

Kvaliteta raziskave je odvisna predvsem od izbranega vzorca, ki smo ga vključili v raziskavo.
Posploševanje rezultatov raziskave na druge dejavnosti izven proizvodnje kovin in kovinskih
izdelkov je možno z določenimi omejitvami, saj smo za vzorec vzeli podjetja, ki so že
vključena v najmanj eno strateško povezavo, in podjetja v okviru ZKovI pri GZS. Nadalje
rezultati morda tudi niso odraz za vse dejavnosti na področju Republike Slovenije, ker se
dejavnosti med seboj delno razlikujejo v podrobnostih in predvsem v stopnji tehnološke
zahtevnosti. Predvidevamo, da raziskava daje relevantne rezultate, na katerih lahko izdelamo
smernice za uspešen tehnološki, a tudi povezovalni razvoj. Lahko jih posplošimo na celoten
gospodarski sektor. Prav tako so lahko rezultati raziskave izhodišča za nadaljnja raziskovanja
na področju povezovalnih procesov in OI z ostalimi podjetji znotraj EU, kakor tudi izhodišča
za nadaljnjo analizo podjetij in za proučitev razlik v uspešnosti z ali brez strateškega
sodelovanja.

V magistrski nalogi smo se omejili na proučevanje inovativnosti v strateških poslovnih
povezavah glede na velikost podjetja, in to prvenstveno z namenom, da majhna, srednja in
velika podjetja medsebojno primerjamo. Zavedamo se dejstva, da je v velikih podjetjih več
zaposlenih. S tem je človeški potencial večji z vidika števila. Vendar bi potem morali
upoštevati še druge dejavnike, ki obvladujejo inoviranje. Tudi ti niso enako na razpolago
posameznim podjetjem po velikosti. Prav tako nismo v anketnem vprašalniku povpraševali po
številu zaposlenih v posameznem podjetju. Zaradi tega števila inovacij v posameznem
podjetju ne moremo jemati v relativnem znesku na zaposlenega, ampak jih lahko upoštevamo
pri analizi v absolutnem znesku v podjetju. Pri tem nas je vodilo načelo OI, da inovacije v
podjetju, ki že uporablja (ali delno) model OI, ne razvijajo samo notranji zaposleni, ampak se
del inovacij podjetja razvija s partnerji v svojem podpornem okolju.

Pri nas doktrina OI še ni dovolj poznana oz. uveljavljena. Zaradi tega je bilo treba primerno
zasnovati anketni vprašalnik za pridobitev vhodnih, izhodnih in tudi procesnih
dejavnikov/podatkov za potrebe raziskave. Z anketiranimi, ki smo jih vključili v raziskavo, je
bilo treba vzpostaviti tudi osebni kontakt. Prav tako smo za pridobitev potrebnih podatkov
povprašali predstavnike javnih agencij.
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2 PANOGA

Panogo opredelimo kot skupino podjetij (Kotler 1996, 225), ki ponujajo izdelek ali vrsto
izdelkov in so medsebojno zamenljivi. Cilj analize panoge je odkriti strateško pomembne
značilnosti celovite situacije v panogi, značaj in moč konkurenčnih sil, položaj ključnih
konkurentov in vrsto ukrepov, ki jih bodo verjetno sprejeli konkurenti za utrditev lastne tržne
pozicije. Nadaljnji cilj je določiti ključne faktorje, ki vplivajo na konkurenčni uspeh in na
razlog, zakaj je panoga relativno privlačna ali neprivlačna.

Ko dobimo celostno analizo panoge, moramo odgovoriti na naslednja vprašanja (Jurše 1999,
213):
 Kateri ključni faktorji uspeha bodo pomembni v prihodnje?
 Katere sile so spodbudile spremembe?
 Katere so glavne poslovne in ekonomske značilnosti okolja panoge?
 Katero podjetje je vodilno v panogi in zakaj?
 Katere konkurenčne sile so prisotne v panogi?
 Kakšne so možnosti za nadpovprečen dobiček?

Vsa podjetja v določeni panogi vsekakor nimajo enakega potenciala za maksimiranje dobička
ter dodane vrednosti in se med seboj tudi razlikujejo. Zato si morajo podjetja zastaviti smele
cilje, poiskati takšen položaj, da lahko vplivajo na dogajanja v panogi ter so učinkovita pri
soočenju s konkurenco.

2.1 Analiza kovinske industrije

Začetki kovinske industrije segajo v obdobje pred prvo svetovno vojno. Največji razvoj je
omenjena industrija dosegla v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, svoj vrhunec pa
leta 1986. Danes potekajo poslovanje in razvojni procesi v gospodarskih družbah kovinske
industrije v pogojih globalizacije in koncentracije industrijskih sistemov.

2.1.1 Predstavitev združenja

Združenje kovinske industrije je panožno združenje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije
in je največja prostovoljna asociacija podjetij v kovinski »branži«. Organizirana je z
namenom, da v interesu svojih članov oblikuje stališča in zahteve do zakonodajnih in vladnih
organov, do socialnih partnerjev ter drugih domačih in mednarodnih organizacij. Izvaja
aktivnosti za višanje konkurenčne sposobnosti in finančne učinkovitosti svojih članov s tem,
da organizira skupne promocijske dejavnosti, pospešuje razvojne in svetovalne projekte,
sodeluje pri dograjevanju sistema strokovnega izobraževanja in opravlja javna pooblastila v
zvezi z zaščito domače industrijske proizvodnje. Sodeluje pri harmonizaciji in uveljavljanju
tehničnih predpisov ter opravlja naloge zastopanja, svetovanja in informiranja za potrebe
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svojih članov. Kot ugotavljata Likar in Kopač (2010a, 11–12), je predelovalna industrija,
kamor spada večji del kovinske industrije, eden izmed temeljev gospodarstva in zaradi tega je
za njeno konkurenčnost še toliko bolj pomembno, da so podjetja pripravljena in zmožna
upravljati lastne invencijsko-inovacijske in med njimi tudi R&R procese. Pogoj za to pa je
njihovo razumevanje ter celovito obvladovanje.

Družbe v kovinski industriji so bile po dejavnostih razvrščene na podlagi različice standardne
klasifikacije dejavnosti – SKD 2008. Ta je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Ur. l. RS 69/07, 17/08) začela veljati s 1. januarjem 2008 in v celoti povzema
evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2.

Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako
po prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije predstavljajo v prihodku 32 %, v
izvozu 35 %, v številu zaposlenih 30 %, ustvarijo pa 28 % dodane vrednosti vseh
predelovalnih dejavnosti v Sloveniji (Petkovšek in Jokić 2010, 6).

Po podatkih je leta 2009 v kovinski panogi delovalo 2.465 družb, v katerih je bilo 52.399
zaposlenih. Prihodki so znašali 6,5 milijarde evrov, kar je za slabih 17 % manj kot leto poprej.
V panogi kot celoti je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2009 znašala 29.229 evrov,
delež prihodkov od izvoza v čistih prihodkih od prodaje pa je znašal 83 %. Dobiček pred
davki in obrestmi (EBIT) je v letu 2009 v kovinski industriji znašal 283.355.771 evrov
(Petkovšek in Jokić 2010, 7–8).

Po dejavnostih kovinske industrije je izvoz največji v proizvodnji motornih vozil in prikolic,
sledita proizvodnja kovinskih izdelkov ter strojegradnja. Slovenska kovinska industrija je
izvozno usmerjena. Deleži izvoza v prihodku povsod presegajo polovico. Največji delež
izvoza v prihodku je v proizvodnji motornih vozil in prikolic. V vseh dejavnostih kovinske
industrije so se ti deleži od leta 1998 povečevali, v letu 2009 je opazen upad izvoznega deleža
za 1 %. Dejavnost montaže in popravil strojev in naprav edina odstopa od teh trendov (njen
izvoz znaša 37,4 % svoje proizvodnje), saj je v osnovi bolj lokalno usmerjena (Petkovšek in
Jokić 2010, 6–8) (ZKovI 2011, 8–10).

Praktično vsi opazovani parametri upadajo. V 2009 se je število zaposlenih v kovinski
industriji znižalo glede na leto 2008 za slabih 9 %, prihodki za več kot 16 %, dodana vrednost
se je znižala za več kot 15 %. Delež stroškov dela v ustvarjeni dodani vrednosti se je povečal
za 7,4 %. Navedene vrednosti veljajo za kovinsko industrijo kot celoto. Med njenimi
dejavnostmi pa ponekod najdemo znatna odstopanja, npr. upad izvoza je največji v
proizvodnji kovinskih izdelkov (za 28 %), najmanjši v proizvodnji motornih vozil in prikolic
(za 4 %) (Petkovšek in Jokić 2010, 8).
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2.1.2 Osnovni podatki o stanju kovinske industrije v letu 2010

Vsi osnovni podatki o stanju kovinske industrije v letu 2010 so povzeti iz podatkov in ocene
gospodarjenja v kovinski industriji v letu 2010 (Petkovšek in Jokić 2011, 8).

Tako so bile v kovinsko industrijo v okviru Združenja kovinske industrije (ZKovI 2011)
uvrščene naslednje panoge:
 SKD C/25 proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
 SKD C/26.52 proizvodnja ur,
 SKD C/27.52 proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav,
 SKD C/28 proizvodnja drugih strojev in naprav, izvzemši pisarniške naprave (SKD

28.230),
 C/29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, izvzemši elektroopremo za

vozila (SKD 29.310),
 SKD C/30 proizvodnja drugih vozil in plovil,
 SKD C/33 popravila in montaža strojev in naprav, izvzemši popravila električnih (SKD

33.130, 33.140 in 33.190) in neelektričnih strojev in naprav (SKD 33.200),
 SKD S/95.22 popravilo gospodinjskih in hišnih naprav in opreme.

Panoge kovinske industrije predstavljajo v prihodku 31 % (skoraj 7 milijard evrov), v izvozu
33 % (4,6 milijarde evrov ), v številu zaposlenih 30 %, ustvarijo pa 28 % (1,6 milijarde evrov)
dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. V letu 2010 se je število
zaposlenih v kovinski industriji glede na leto poprej rahlo znižalo, in sicer za 0,4 %. Prihodki
v celotni kovinski industriji so se povišali za slabih 12 %, dodana vrednost pa se je izboljšala
glede na leto poprej in je višja za 8 %. Delež stroškov dela v ustvarjeni dodani vrednosti se je
zmanjšal za 2 % (Petkovšek in Jokić 2011, 8–10).

Število zaposlenih

Za leto 2010 velja, da je bilo v kovinski industriji v mikro podjetjih zaposlenih 21,7 % vseh
zaposlenih, v malih podjetjih 17,3 % zaposlenih, v srednjih 21,7 % vseh zaposlenih in v
velikih družbah 39,3 % vseh zaposlenih. Kovinska industrija je skupno v letu 2010
zaposlovala 50.792 delavcev, kar pomeni, da je v tem letu v panogah izginilo okoli 1.600
(dobre 3 %) delovnih mest. Če primerjamo število zaposlenih po panogah, ugotovimo, da je
izrazito drugačna struktura v proizvodnji motornih vozil ter v proizvodnji drugih vozil in
plovil, kjer je največji delež zaposlenih v velikih družbah (Petkovšek in Jokić 2011, 16).

Dodana vrednot in čisti dobiček

Dodana vrednost na zaposlenega se je v kovinski industriji zadnja leta povečevala. V letu
2009 je občutno upadla v skoraj vseh nosilnih dejavnostih, v letu 2010 pa ponovno narasla.
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Dodana vrednost na zaposlenega je v celotni kovinski industriji v letu 2010 znašala
31.776 evrov; v dejavnosti kovinskih izdelkov 27.963 evrov (porast za 6,4 %), v strojegradnji
31.080 evrov (višja za 14,8 %). Rast sta v 2010 beležili še dejavnosti proizvodnja motornih
vozil in prikolic (42.737 evrov na zaposlenega, šestodstotna rast) ter proizvodnja drugih vozil
in plovil (39.655 evrov na zaposlenega, 23,3-odstotna rast). Dobiček pred davki in obrestmi
(EBIT) je v letu 2010 v kovinski industriji znašal 234.040.602 evrov. Navedene vrednosti
veljajo za kovinsko industrijo kot celoto (Petkovšek in Jokić 2011, 16–17).

V letu 2010 je torej opažen porast dodane vrednosti na zaposlenega, medtem ko je dobiček
pred davki in obrestmi nekoliko manjši.

2.2 Podjetja

Pri poslovanju podjetja je najpomembneje znati predvideti dogodke v panogi. To je osnova za
opredeljevanje strateških usmeritev podjetja in za dobro poznavanje panoge za današnje ter
jutrišnje razmere v njej. Pri tem se poraja vprašanje, kaj je inovativno podjetje. Strokovnjaki
navajajo, da se inovativno loči od neinovativnega podjetja predvsem po načinu razmišljanja.
Moč inovativnega podjetja temelji na ustvarjalnosti posameznikov, timov in vodstev ter
obvladovanju dejavnikov ožjega in širšega okolja, ki podpirajo in spodbujajo ustvarjalnost in
inovativnost. Uporaba tehnologije ne zagotavlja poslovnega uspeha, inovativna so le tista
podjetja, ki uspejo prepričati kupce ter ustvarijo korist za njih, zase in za okolico (Krošlin
2005, 94).

2.2.1 Podjetniško okolje

Za pripravo učinkovite trženjske strategije mora management v podjetju preučiti tako
strateške partnerje kot konkurente na eni strani, kakor tudi svoje odjemalce in dobavitelje. Pri
tem pa ne sme pozabiti še na svoje ostalo podporno okolje, kot so univerze in inštituti, ter na
regionalne in lokalne razvojne agencije. Podjetje mora poznati svoje podporno okolje in
njihove udeležence, in sicer njihove strategije, cilje, kakšne so njihove prednosti in slabosti ter
kakšni so njihovi vzorci odzivanja.

Za podjetje so največji tekmeci tista podjetja, ki skušajo zadovoljiti potrebe istih kupcev in
imajo podobno ponudbo. Podjetje mora biti pozorno tudi na prikrite konkurente, ki za
zadovoljevanje istih potreb odjemalcev nudijo nove oziroma drugačne poti. Poznavanje
konkurence ima odločilen pomen za učinkovito trženjsko načrtovanje. Primerjava s
konkurenco pokaže (Kotler 1996, 224), na katerih področjih ima podjetje konkurenčne
prednosti in na katerih zaostaja, kako se natančneje določijo sredstva za napad konkurentov
ter kako se bo podjetje branilo pred njimi. Podjetja lahko preidejo iz rivalskega načela
poslovanja k sodobnemu konceptu iskanja skupnih koristi. S tem se povečuje sodelovanje
med konkurenti. Pridobijo se skupne koristi iz takšnega odnosa, ki jih tisti, ki v povezave niso
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vključeni, ne morejo pridobiti. Tako je na prvi pogled povečano sodelovanje med konkurenti
v nasprotju s tradicionalnim intenzivnim procesom konkuriranja (Dubrovski 2004, 115).

Za podjetje je tudi ključnega pomena poznavanje odjemalcev, njihovih zahtev, strategije
poslovanja in pričakovanj. Poznavanje vseh navedenih dejavnikov vpliva na postavitev
pravilne strategije do odjemalcev in s tem do ustvarjanja pogojev dolgoročnega sodelovanja.
Na drugi strani na področju nabave Jurše (1996, 89) predlaga ustvarjanje globalne mreže
dobaviteljev, ki pogosto vodi k zmanjšanju oziroma racionalizaciji števila dobaviteljev,
sistematizacijo nabav in prenos razvoja komponent na ključne dobavitelje ter s tem povečanje
pogajalske moči do dobaviteljev.

Za boljšo globalno učinkovitost na področju raziskav in razvoja predlaga Jurše (1996, 89)
ustvarjanje strateških povezav s konkurenti in dobavitelji s skupnimi projektnimi timi za
bazični razvoj, standardizirane komponente, ustvarjanje simultanega inženiringa in lociranje
razvojnih enot blizu trga. To pomeni aktivno sodelovanje podjetij s centri znanja, kot so
univerze in inštituti ter regionalne in lokalne razvojne agencije v svojem okolju, kakor tudi v
okolju svojih ključnih odjemalcev.

Dubrovski (2004, 13) meni, da se v sodobnem poslovanju glede na dinamične spremembe v
okolju spreminjajo tudi podjetja kot celote, bodisi, da bi se obvarovala pred pojavi latentne ali
celo akutne krize, ali pa, da bi se lahko v turbulentnem okolju kar najbolje znašla. Zato se
vedno bolj in na vedno bolj inovativen način iščejo takšne organizacijske oblike in
značilnosti, ki bi omogočale ohranjanje ali povečevanje konkurenčnih prednosti na današnjem
globalnem trgu.

Zaradi sprememb v okolju se morajo spreminjati tudi podjetja. Lehu (1996, 79–80) navaja
deset značilnosti modernega podjetja, ki so povezane z učinkovitim managementom:
 zmanjšuje se pomen klasične hierarhične organizacije, pri čemer se odpravljajo odvečne

organizacijske ravni,
 namesto organiziranosti po funkcijah stopa v ospredje organiziranost po avtonomnih,

medsebojno povezanih in odgovornih profitnih (obračunskih) centrih,
 olajšuje in pospešuje se pretok informacij iz zunanjega okolja, te pa so prilagojene

posebnostim podjetja,
 poudarjen je razvoj inovativnih izdelkov in storitev, kjer se skrajšuje čas obdelave idejne

zasnove izdelka in zmanjšujejo raziskovalno-razvojni stroški,
 intenzivira in izboljšuje se partnerstvo z dobavitelji in odjemalci, ki postajajo zunanji

sodelavci podjetja,
 večja vključenost in odgovornost zaposlenih s primernim sistemom motiviranja in

nagrajevanja po doseženih rezultatih, če je to mogoče,
 poudarek na avtonomnih, multidisciplinarnih odločevalskih timih, ki se nagrajujejo glede

na rezultate tima kot celote,
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 novi pristopi se uvajajo na osnovi projektne organiziranosti delovanja,
 prednostne naloge so usmerjene v doseganje zadovoljstva odjemalcev za razvoj trdnejših

povezav s podjetjem,
 izgradnja primerne globalne podobe podjetja, ki ustreza pričakovanjem odjemalcev,

spoštuje etiko delovanja in razvija odgovornost do okolja.

2.2.2 Mala, srednja in velika podjetja

Za opredelitev mikro, majhne, srednje in velike družbe obstajajo določeni kriteriji. ZGD-1
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, z dne 14. 8. 2009) družbe
oziroma podjetja razvršča v štiri skupine. Poznamo mikro, majhne, srednje in velike družbe.
Navedena merila se uporabljajo na bilančni presečni dan bilance stanja, in sicer opazujemo
(Petkovšek in Jokić 2011, 8–10):
 povprečno število delavcev v poslovnem letu,
 čisti prihodek od prodaje,
 vrednost aktive.

Mikro družba je tista, ki izpolnjuje dve od treh meril:
 povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov,
 vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.

Majhna družba, ki ni mikro družba, je tista, ki izpolnjuje dve od treh meril:
 povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov,
 vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov.

Srednja družba, ki ni ne mikro ne majhna družba, je tista, ki izpolnjuje dve od treh meril:
 povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov,
 vrednost aktive ne presega 17.500.000 evrov.

Velika družba je družba, ki ni ne mikro ne majhna ali srednja družba.

Odgovori na vprašanje, katera podjetja so bolj inovativna, mikro, majhna, srednja ali velika,
se pogosto razlikujejo. Nekateri strokovnjaki trdijo, da velikost podjetij pozitivno vpliva na
inovacijsko dejavnost. Pri tem pa navajajo argumente, da so raziskovalno-razvojne projekte,
ki so povezani z visokimi stroški, sposobna pokrivati le velika podjetja z velikim obsegom
prodaje, da učinkovitost vlaganj v inovacijsko dejavnost narašča z velikostjo podjetja, da se
lahko večja podjetja bolj zavarujejo pred negotovostjo izida inovacijske dejavnosti, da imajo
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boljši dostop do zunanjih virov financiranja in da inovacijsko dejavnost lažje financirajo z
lastnimi dobički (Kotnik 2004, 31).

Nasprotniki oz. zagovorniki drugega mnenja pa so strokovnjaki, ki trdijo, da imajo prednost
pri inovativnosti prav mikro, mala in srednja podjetja. Dejavniki, ki predstavljajo prednost
mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP), so po mnenju Stanovnika in Kavaša
(2004, 165) naslednji:
 MSP so bolj nagnjena tveganju,
 MSP so sposobna zapolniti niše, ki omogočajo dobre rezultate,
 MSP bolje združujejo tehnologije in zapletene spletne informacije v uspešne proizvode,
 v MSP prevladuje prijateljska atmosfera, kjer se cenijo ideje in originalnost,
 v MSP je večja kohezija med zaposlenimi, kjer so vsi neposredno udeleženi pri uspehu

podjetja.

Belak (1998, 104) loči majhna in srednje velika podjetja od velikih podjetij glede na
ekonomsko definicijo, ki jo zajemajo trije kriteriji:
 MSP imajo relativno majhen delež na trgu,
 MSP upravljajo in vodijo lastniki,
 MSP so neodvisna podjetja, kar pomeni, da niso del nobenega večjega podjetja in da je

lastnik svoboden pri sprejemanju svojih odločitev.

Zaradi omejenih virov MSP prevladujejo predvsem na področjih in panogah z nizkimi stroški
poslovanja oz. nizkemu začetnemu kapitalskemu vložku. Kot ugotavlja Glas (2002, 105), je
značilno za MSP, da ustvarijo več inovacij na vložena sredstva in jih hitreje uvedejo na trg kot
nove proizvode ali storitve. Ettilie in Rubenstein (1987, 100) menita, da imajo majhna
podjetja pomanjkanje časa, denarja in potrebnih človeških virov oz. zaposlenih. Čeprav ta
podjetja na trgu ne uvajajo popolnoma novega proizvoda, odigrajo pomembno vlogo pri
izpopolnjevanju in izboljševanju obstoječih izdelkov na trgu. Zelo malo teh podjetij pa uvede
popolnoma nov proizvod za celotno svetovno gospodarstvo, poudarja Burns (1996, 81).
Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da obstajajo tudi izjeme.

Lastnosti MSP, ki vplivajo na inoviranje, pripomorejo k prednosti v zgodnjih stopnjah
inventivnega dela in te lastnosti pridejo bolj do izraza pri manj dragih, vendar bolj radikalnih
inovacijah. Vendar pa je slabost MSP pomanjkanje tehnološkega znanja, pomanjkanje
zaposlenih z višjo izobrazbo in odpor lastnikov, da bi jih zaposlili, odpor do izobraževanja ter
odpor do zunanjih svetovalcev in pomoči (Freeman 1988, 67).

Proces inoviranja v MSP je lahko manj formalen kot pri velikih podjetjih. Zato so njihove
ključne prednosti predvsem v organizacijskem smislu, kakor tudi pri prilagodljivosti in
komuniciranju v podjetju. Tukaj je tudi zaznati, da vlada med zaposlenimi večja pripadnost
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podjetju in da so zaposleni bolj naklonjeni novostim. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da veljajo
manjša podjetja tudi za bolj tvegana.

V članku »Inovativnost in podjetništvo v majhnem podjetju« Likar (2002, 185–187) predstavi
poslovno verigo s poudarkom na elementih, kjer lahko tudi v malem podjetju z znanjem in
inovativnostjo nadomestimo vire podjetij. Tukaj Likar navaja, da se poslovna veriga v
tipičnem podjetju prične s kreiranjem idej, vrednotenjem in izborom, nadaljuje z zaščito ideje,
razvojem tržnega proizvoda, uvajanjem tržnega proizvoda in konča s proizvodom na tržišču.
Likar meni, da se ob upoštevanju slabosti, ki jih imajo majhna podjetja, ta usmerijo na tržne
segmente oz. proizvode, kjer so slabosti manj izrazite in pridejo do izraza konkurenčne
prednosti. Ker so za večino inovativnih tržnih proizvodov potrebna ekspertna in
komplementarna znanja in veščine, je zato treba v primeru majhnega podjetja vključevati
zunanje strokovnjake in inštitucije ter ostalo razpoložljivo podporno okolje.

Vendar še vedno prevladuje miselnost, da imajo večja podjetja na razpolago več finančnih in
človeških virov, da imajo sposobnost razvijanja in upravljanja z bolj kompleksnimi sistemi,
da lažje financirajo dolgoročne in tudi tvegane programe ter da imajo na razpolago večje
tehnološke zmožnosti. Toda Samuelson in Nordhaus (2005, 151) navajata, da so v zadnjem
desetletju, ko podjetja in posamezniki nimajo več tako velikih problemov2 z zbiranjem denarja
za uresničitev svojih inovacij, razvojne dejavnosti majhnih podjetji rasle zelo hitro in zdaj
predstavljajo petino vseh invencij in inovacij. Zgodovina najpomembnejših izumov
20. stoletja kaže, da jih iz laboratorijev velikih korporacij prihaja manj kot polovica. Povezava
med inovacijami in tržno močjo je kompleksna, vendar pa moramo upoštevati, da so majhna
podjetja in posamezniki prispevali nekaj najbolj revolucionarnih tehnoloških korakov in
predstavljajo vse večji del v raziskavah in razvoju, ki ga financira gospodarstvo neposredno.

Schumpeter (1988, 134–149 v Rašič 2007, 33) poudarja, da so velika podjetja motor
tehnološkega napredka, kar potrjuje z naslednjimi trditvami. Podjetja z veliko tržno močjo
imajo več možnosti za financiranje raziskav in razvoja iz lastnih dobičkov ter lažje primerjajo
donose inovacij z ostalimi sredstvi in rezultati. Zanje so zato značilne večje pobude za
inoviranje. Stroški za raziskave in razvoj so visoki in ti projekti imajo visoke, trdno določene
stroške. Ti stroški se lahko pokrijejo le, če obstaja za to dovolj sredstev. V proizvajanju, ki
temelji na inovaciji, obstajata ekonomija obsega in osredinjena ekonomija. Velika
diverzificirana podjetja so v boljšem položaju za širjenje nepreverjenih ali celo tveganih
inovacij. Velika podjetja imajo lahko v danem trenutku več projektov in tako lahko tveganje
raziskav in razvoja porazdelijo med njimi. Velika podjetja imajo boljši dostop do zunanjih
finančnih sredstev.

2 V času finančne krize je pridobiti finančna sredstva velik problem, vendar upamo, da je to le
trenuten, kratkoročni pojav. Za projekte, ki so dobro zasnovani, se vedno najdejo evropska sredstva za
razvoj.
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2.2.3 Rezultati podjetij

Uspešnost podjetij je tesno povezana z učinki zaposlenih. To so spoznanja analitikov, ki so
spremljali poslovno učinkovitost podjetij v razvitih tržnih ekonomijah. Ta spoznanja so
privedla do razlogov za iskanje načinov, s katerimi bi dosegli oziroma spodbujali povečanje
iniciative zaposlenih v poslovanju podjetij, kar naj bi se v končni fazi odrazilo v rezultatih
podjetij.

Med preostalimi pokazatelji uspešnosti podjetja bomo v nadaljevanju obravnavali dva izmed
množice pokazateljev uspešnosti podjetij. V našem delu bomo merili uspešnost podjetij na
osnovi dodane vrednosti na zaposlenega, dobičku na zaposlenega v gospodarskih družbah in
poslovnega izida na zaposlenega za samostojne podjetnike.

Dodana vrednost

Dodana vrednost na zaposlenega je ekonomska kategorija, ki v proizvodnem procesu meri
absolutni prispevek človeškega dela k celotni vrednosti inputov. Vrednotenje dodane
vrednosti oziroma prispevka posamezne dejavnosti k celotni dodani vrednosti gospodarstva
hkrati kaže tudi delež bruto domačega proizvoda, ki ga ustvari posamezna dejavnost. Ena od
metod merjenja BDP je prav seštevek dodatne vrednosti vseh subjektov, popravljenih za
vsoto davkov na izdelke in storitve ter vsoto subvencij. Čeprav dejavnost trgovine ni
proizvodni proces, se tudi v tej dejavnosti izračun dodane vrednosti opravi enako: od celotnih
prodajnih prihodkov trgovine odštejemo materialne stroške in druge stroške, ki so povezani s
proizvodnjo (Petrič 2002, 4).

Da bi lahko dodano vrednost uporabili kot merilo ekonomske učinkovitosti, je treba
upoštevati vidik zaposlenosti. Tako merjen prispevek posameznega zaposlenega, to je dodano
vrednost na zaposlenega, imenujemo produktivnost dela. Kdaj so torej zaposleni za
organizacijo strošek in kdaj ključni dejavnik uspeha? V tistih organizacijah, kjer je finančni
prispevek zaposlenih manjši od cene dela, so seveda strošek, v drugih organizacijah, v katerih
je dodana vrednost na zaposlenega štirikrat ali petkrat večja, pa predstavljajo ključni dejavnik
uspeha. Dodana vrednost na zaposlenega je v razvitih državah kar 2,7-krat večja kot v
Sloveniji, kar pa seveda ne pomeni, da v Sloveniji delamo trikrat manj, pač pa, da za enak
učinek potrebujemo trikrat več delavcev, in to je seveda tudi trikrat dražje. Vendar pa delavec
za podjetje ne sme biti zgolj strošek. Človeški kapital je za uspešne organizacije eden
temeljnih dejavnikov poslovne odličnosti.

Dodana vrednost je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti
ter uspeha. Vsebinsko gre za novo ustvarjeno vrednost enega leta. Negativno dodano vrednost
imenujemo izguba na substanci. Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega izkazuje, kolikšna
je povprečna novo ustvarjena vrednost na zaposlenega. Večja vrednost kazalnika družbe ob



14

izkazovanju dobička pomeni večjo kakovost poslovnih učinkov, torej proizvodov in storitev
(AJPES 2011).

Izračun dodane vrednosti na zaposlenegaDV= kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – drugi odhodki iz poslovanjapovprečno število zaposlenih ;
opomba: DV – dodana vrednost / izguba na substanci na zaposlenega (AJPES 2011).

Zaposleni delavec običajno ustvarja dodano vrednost in prispeva k pozitivnim poslovnim
rezultatom. Da bo ustvaril najvišjo dodano vrednost, je treba pred samo zaposlitvijo nujno
preučiti, kakšen strošek in hkrati kakšno finančno korist bo prinesel podjetju, koliko bo
vredno njegovo delo, in posledično, kakšno dodano vrednost bo ustvaril. Dodano vrednost se
glede na zaposlenega lahko ustvari tudi z natančnim merjenjem prispevka zaposlenega v
podjetju, ki se ga lahko meri zgolj neposredno, računovodsko prek doseženih prihodkov, ki
jih je mogoče pripisati delu posameznika. Slednji izhajajo iz uspehov na področju prodaje in
trženja, pridobivanja pomembnih poslovnih partnerjev, večjih prodajnih naročil ali podpisa
pomembnejših pogodb. Lahko pa dodano vrednost merimo tudi prek nefinančnih kazalnikov,
med katerimi je na prvem mestu gotovo prispevek inovacij na področjih izboljšav in na
optimizaciji poslovanja, prenosu znanja na sodelavce ter spodbujanju in vodenju sodelavcev.
Ravno tukaj se pokaže prava dodana vrednost zaposlenih – v razumevanju informacij, uporabi
znanja in ustrezni implementaciji. Znanja, izkušenj in ustvarjalnosti zaposlenih s še tako
sodobnimi tehnologijami in pristopi upravljanja pač ni mogoče nadomestiti in so tako
zaposleni največji kapital v organizaciji. Zato ga je treba skrbno razvijati, da se oplemeniti,
ustrezno voditi in motivirati, da ostane čim dlje v organizaciji ter da se stalno povečuje
dodano vrednost (AJPES 2011).

Dobiček

Dobiček je nagrada lastnikom kapitala za riziko, ki ga prevzemajo z njegovim investiranjem,
delavci pa za opravljeno delo prejmejo pogodbeno dogovorjeno plačilo. Po dosedanjih
ugotovitvah delodajalcev predstavlja povezanost prejemkov delavcev z rezultati poslovanja
učinkovito stimulacijo zaposlenih za ustvarjanje še boljših delovnih rezultatov, ki posledično
vplivajo na bolj učinkovito poslovanje podjetja in s tem na večjo konkurenčnost podjetja na
trgu. Uspešnost poslovanja in dobiček delodajalca postaneta skupni cilj lastnikov kapitala,
delodajalca in zaposlenih.

Kazalnik čisti poslovni izid na zaposlenega izkazuje znesek čistega dobička oziroma izgube
na zaposlenega. Pri presoji kazalnika je treba upoštevati, ali poslovni subjekt izkazuje
preneseno izgubo. V tem primeru je pri računanju kazalnika smiselno namesto čistega
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dobička upoštevati postavko bilančni dobiček/izguba za obravnavano obdobje. Vrednost
kazalnika je negativna pri izkazani čisti izgubi (AJPES 2011).

Izračun čistega poslovnega izida na zaposlenegaČ = čisti dobiček / čista izgubapovprečno število zaposlenih;
opomba: ČPIz – čisti poslovni izid na zaposlenega (AJPES 2011).

Dohodek ali negativni poslovni izid na zaposlenega za samostojne podjetnike

Izkaz poslovnega izida za samostojne podjetnike je temeljni računovodski izkaz, v katerem je
resnično in pošteno prikazan poslovni izid samostojnega podjetnika za poslovno leto ali
medletno obdobje, za katero se sestavi. Slovenski računovodski standardi (SRS 2005 )
predpisujejo razčlenitev postavk izkaza poslovnega izida, ki je podjetnikov dohodek oziroma
negativni poslovni izid. V SRS 2005 pa je definirano, da je poslovni izid razlika med prihodki
in odhodki v obračunskem obdobju.

Tako izkazan podjetnikov dohodek/negativni poslovni izid je dejansko kosmati dobiček pred
obdavčitvijo. V naši nalogi ga bomo ravno zaradi tega uporabljali ločeno od čistega dobička
na zaposlenega v gospodarskih družbah.

Izračun poslovnega izida za samostojne podjetnikeD= podjetnikov dohodek / negativni poslovni izidpovprečno število zaposlenih ;
opomba: D – dohodek ali negativni poslovni izid na zaposlenega (AJPES 2011).

Kazalnik iz zgornje enačbe pove, kolikšen znesek dohodka oziroma negativnega poslovnega
izida je podjetnik ugotovil na posameznega zaposlenega. Podjetnik je uspešnejši, če izkazuje
čim večji podjetnikov dohodek na posameznega zaposlenega. Vrednost tega kazalnika je
odvisna od dejavnosti, ki je lahko bolj delovno ali kapitalno intenzivna.

Če zaključimo, je osnovna celica posameznik, ki v odnosu z drugimi prispeva k uresničitvi
ciljev in pretoka vizije podjetja na raven posameznika. Vsak zaposleni naj bi imel občutek, da
njegova vloga prispeva, ne le k oblikovanju skupnih ciljev, temveč predvsem k njihovemu
uresničevanju. Cilj je doseči čim večjo dodano vrednost na zaposlenega in dobiček oz.
podjetnikov poslovni izid na zaposlenega, kajti iz teh dveh kategorij imajo korist tako
zaposleni kakor tudi lastniki kapitala. Kot smo že omenili, zaposleni za opravljeno delo
prejmejo pogodbeno dogovorjeno plačilo. V primeru višje dodane vrednosti je izpolnjen
ključni pogoj, da je lahko plačilo za opravljeno delo višje. Ker pa je dobiček oz. podjetnikov
poslovni izid nagrada lastnikom kapitala za tveganje, ki ga prevzemajo z njegovim
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investiranjem, je večji dobiček oz. podjetnikov poslovni izid na zaposlenega ključni
pokazatelj, da lastniki prevzemajo manjše tveganje z investiranjem. S tem bo interes za
povečanje kapitala večji. Cilji so tako posledično povezani z uspešnostjo, ko morata
posameznik in podjetje uravnovesiti izmenjavo rezultatov oz. koristi, ki jih ti prinašajo.
Takšna medsebojna skladnost je temeljni pogoj za dolgoročno uspešnost posameznika in
podjetja (Zupan 2001, 301).

V naši nalogi bomo merili uspešnost podjetja/podjetij oz. uspešnost strateških povezav na
osnovi ekonomskih indikatorjev s kazalnikoma produktivnosti in dohodkovnosti. Odločili
smo se za kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega, kazalnik dobiček/izguba na zaposlenega
v gospodarski družbi in za kazalnik dohodek ali negativni poslovni izid na zaposlenega za
samostojne podjetnike.

Za te tri kazalnike smo se odločili na osnovi dejstev, ki jih navaja Zupan (2001, 301):
 Zaposleni za opravljeno delo prejmejo pogodbeno dogovorjeno plačilo. V primeru višje

dodane vrednosti je izpolnjen ključni pogoj, da je lahko plačilo za opravljeno delo višje.
 Dobiček je nagrada lastnikom kapitala za tveganje, ki ga prevzemajo z njegovim

investiranjem. Večji dobiček na zaposlenega je ključni pokazatelj, da lastniki prevzemajo
manjše tveganje z investiranjem. S tem bo interes za povečanje kapitala večji.
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3 INOVIRANJE

Pojem inovacija je pri nas že dolgo udomačen in izvira iz novolatinske besede »innovation«
in splošno označuje: »nov pojav, novost, bistveno izboljšanje oz. izpopolnitev, uvedba česa
novega« (SSKJ 2005). Tinnesand (1973, 15–33) je proučeval ta pojem in navedel sto osem
različnih vsebin, ki se vežejo na pojem inovacija. Tedaj je naredil tudi klasifikacijo z
grupiranjem ugotovljenih pojmov v šest osnovnih skupin: nova ideja; uvajanje nove ideje;
izum; uvajanje izuma; ideja, drugačna od poznanih in obstoječih oblik; uvajanje določenih
idej, ki zamenjajo predhodna mišljenja. Inoviranje je želja po nenehnem izboljševanju, po
tem, da si boljši od drugih, želja, da rešuješ probleme ljudi in želja po tem, da ponudiš
najboljšo storitev na trgu. Inoviranje je tudi proces, ki vodi od ideje do novega proizvoda,
storitve ali procesa, ki doseže tudi komercialni uspeh.

Dobre prakse pri inoviranju so pokazale, da je treba zelo hitro reagirati na nenehno
spreminjanje poslovnega okolja, na ustrezno upravljanje z okoljem in na spremembe. Prav
zaradi slednjega se lahko nove ideje, tehnologije in priložnosti neprestano razvijajo. Hkrati je
treba nenehno razvijati tudi nove ideje za izboljšanje konkurenčnih prednosti in vlagati v
veščine, znanja in tehnologije, ki izboljšujejo proizvode, storitve in procese v podjetju.

Kot navajata Kenda in Bobek (2003, 91), je Schumpeter v razvoju tehničnega napredka
razlikoval dve fazi, ki sta po njegovem bistvo gospodarskega napredka sploh:
 fazo znanstvenega odkritja, ki je delo znanstvenikov in raziskovalcev ter
 fazo aplikacij, ki je delo podjetnikov skupaj s tehniki in inženirji.

To z drugimi besedami pomeni fazo invencije in fazo inovacije. Tudi slednja faza ni za razvoj
prav nič manj bistvena kot prva. Podjetniki, tehniki in inženirji prav tako niso prav nič manj
genialni kot znanstveniki in iznajditelji. Vendar je treba vse to pravilno povezati, da pridemo
do želenih rezultatov. Če pa še zraven vključimo podporno okolje in ostale udeležence v
poslovnem svetu, potem uspeh ne more izostati.

Na osnovi inoviranja lahko pridemo do izboljšanja obstoječih proizvodov, cenejše poti do
proizvajanja obstoječih proizvodov in s tem do nižje prodajne cene na trgu, in sicer do
preusmeritve povpraševanja po obstoječih proizvodih s predstavitvijo novih tehnologij in z
razvojem proizvodov, ki ustvarjajo oz. osvajajo povsem nove trge.

V našem primeru proučevanja inovacij in inovativnosti se bomo bolj zadržali pri pojmu
odprtega inoviranja. Predhodno pa nekaj besed o inovacijah in inoviranju.

3.1 Definicije in opredelitev pojmov o inoviranju

V različnih literaturah je podanih veliko definicij na temo inovacija in inoviranje. Pri tem
moramo paziti, da določenih pojmov ne bi zamešali. Fatur in Likar (2009a, 15) navajata, da je
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npr. po latinski podlagi jezika inovacijsko vse, kar se inovacij tiče, inovativno pa samo tisto,
kar pri inoviranju uspe.

Inovacije so dandanes tesno povezane s poslovanjem podjetja in so ključne za uspeh podjetij.
Po prepričanju mnogih je bil začetnik opredelitve inovacij in klasik ekonomske teorije Joseph
Schumpeter, začetnik modernega razumevanja podjetništva. Žižek (2000, 23) navaja
inovacijsko verigo, ki jo po Schumpetru klasificira v tri skupine:
 invencija,
 inovacija,
 difuzija.

3.1.1 Invencija

Invencija predstavlja spodobnost odkrivanja novih aspektov ali odnosov med stvarmi, pojavi
ali pojmi oziroma zmožnost, da se na podlagi poznanih elementov izdelajo nove celote –
sinteze. Ta sposobnost, ki je pri posameznikih različno razvita, prihaja do izraza v znanosti in
umetnosti, in sicer pri snovanju novih teorij, hipotez, sistemov, pri odkrivanju dotlej neznanih
zakonitosti, mehanizmov, naprav in postopkov. Pri psiholoških raziskavah so ugotovili, da je
invencija tesno povezana z razvitostjo domišljije in splošno inteligenco (Likar 2004, 17).

Pomembna razlika je običajno med invencijo in inovacijo. Invencija  je prvi pojav ideje za
nov izdelek ali proces, medtem ko je inovacija prvi poskus, da se invencija prične izvajati v
praksi. Včasih so invencije in inovacije tesno povezane in ju težko ločimo eno od druge. V
mnogih primerih pa obstaja precejšnja časovna razlika med obema. Zaostajanje nekaj
desetletij ni neobičajno. Takšni zaostanki kažejo na različne pogoje za delo od ideje do njene
uresničitve. Medtem ko se lahko invencije pojavijo kjerkoli, na primer na univerzah,
raziskovalnih inštitucijah, se inovacije pojavljajo predvsem v podjetjih. Lahko pa se pojavijo
tudi v drugih vrstah organizacij. Da lahko podjetja ali organizacije obrnejo invencijo v
inovacijo, običajno potrebujejo združiti več različnih vrst znanja, sposobnosti, spretnosti in
virov (Fagerberg 2006, 4–5).

Pretnar (1995, 7) meni, da je invencija zelo širok tehniški pojem ali pojem drugih strok,
označuje pa vsakršno ustvarjalno spoznanje, rešitev, zamisel ali dosežek. Gre za proces
kreacije novega znanja z opazovanjem in razmišljanjem, kako se bo obstoječe znanje lahko
izboljšalo ali prilagodilo specifičnim potrebam. S tehničnega vidika je invencija zamisel o
novi napravi, proizvodnem postopku ali uporabi proizvodov v nove namene.

Invencija novih in inovativnih načinov proizvodnje je bila vedno ključnega pomena za
preživetje družbenih skupin v konkurenčnem okolju. Pojav podjetniške inovativnosti se je
začel zgodaj in je vplival na civilizacije in kulture vse do sedaj (Inauen in Schenker-Wicki
2011, 496).
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Številni primeri iz zgodovine nam pričajo, da se invencija sama po sebi ne more ali pa se
težko trži. Če potrebujemo finančno podporo, da se invencija razvije v potencialno inovacijo,
jo je potrebno pravilno predstaviti, da se pridobijo potencialni investitorji.  Samo razvoj
invencije v pravo smer lahko privede do koristi, katerih smo lahko deležni z inovacijo
(Berkun 2007, 136–137).

3.1.2 Inovacija

Inovacija je v nasprotju z invencijo predvsem ekonomski pojem (Mulej 1992, 5) in je
dokazano koristna novost. To niso le tehnično-tehnološke novosti, ampak so lahko tudi
družbene in netehnološke narave. Inovacije morajo izboljšati vrednost za stranko ali pa
ponudbo iste  vrednosti ponuditi z nižjimi stroški (Simon 2007, 191)

Invencija postane inovacija s komercializacijo (Mulej idr. 2002, 220). Inovacija pomeni
ustvariti nekaj novega in to uspešno uvesti na trg. Inovacije so povezane s procesi, proizvodi,
storitvami in tehnologijo.

Na osnovi invencije se nadalje razvije potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a ne še
nujno donosen ali kako drugače koristen nov domislek. Šele zadnji člen v invencijsko-
inovacijski verigi je inovacija. To je vsaka dokazano koristna novost. Inovacije niso le
tehnično-tehnološke novosti, temveč so lahko tudi družbene, netehnološke narave. Ni pa
inovacija katerakoli novost (Rebernik 1997 v Likar 2004, 17).

Najbolj enostavno je to povedal oz. nazorno prikazal že pred leti Afuah (1998, 18), in sicer,
da je: inovacija = invencija + uspešna komercializacija, o kateri odločajo odjemalci in ne
avtorji.

Inovacija je proces uporabe znanja na osnovi invencije in uvajanje novih proizvodov ali
tehnoloških procesov v gospodarstvo. To pomeni realizacijo novih idej na področju
proizvodnje, plasmaja proizvodov in sploh v organizaciji poslovanja podjetja. To je proces, ki
vključuje praktično uporabo odkritij in inovacij, lastnih ali tujih, z namenom ekonomične
proizvodnje in doseganja drugih ciljev. Inovacije so ključ do ohranitve oz. vzdrževanja
konkurenčnih prednosti na trgu in za pridobitev vodilne vloge na obstoječih kakor tudi novih
trgih (Abulrub in Lee 2012, 130).

Inovativnost ni opcija ampak je temeljni pogoj za preživetje. Le inovativna podjetja
obvladujejo svojo konkurenco. Podjetja, ki ustvarijo večjo vrednost v primerjavi s
konkurenco v pomembnem časovnem obdobju, skoraj vedno uspejo le s pomočjo hitrega
sprejetja ustreznih inovacij. Edini način, da se sprememba zgodi je, da nekdo, ki ima močno
zaupanje, vizijo ali težnjo, spozna, da vizije ni mogoče izpolniti pod obstoječimi pogoji, zato
se odloči, da je čas, da izstopi iz obstoječe togosti. Vsaka faza inovacije postavi inovatorja
pred nove izzive, nove nasprotnike ali nove udeležence. Naknadno inovator usmerja nove
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mreže posvojiteljev, prepričuje vsakega, da sprejme inovativnosti, dokler  pomembna vizija
ne postane sprejeta v realnosti (Krippendorf 2008, 20–23).

3.1.3 Difuzija

Difuzija je tretja stopnja procesa sprememb. Možna ekonomska vrednost inovacije se pretvori
v stvarno v fazi difuzije inovacije. Difuzija inovacije je opredeljena kot širjenje izumov po
njihovi prvi praktični uporabi oziroma je proces, v katerem se nova tehnologija, novi
proizvodi in ostale novosti prenašajo na širši krog uporabnikov (Pregrad in Musil 2001, 39).
V zadnji fazi difuzije oz. širjenja inovacije se prične znanje širiti od inovatorja na ostale
ekonomske subjekte na različne načine: z neposredno imitacijo, z vzvratnim razstavljanjem, z
lastnim razvojem podobne inovacije ipd. (Pretnar 1995, 8). Stoneman (1995, 3) definira
difuzijo z novimi proizvodi, ki se razširijo na možne trge. Tako kot ti avtorji tudi Schumpeter
(1988, 348) meni, da ni pomembno, kdaj pride do inovacije. Difuzija inovacije in podjetniki,
ki vidijo profit, ki ga ponuja novi izdelek, novi postopek ali storitev, so bistveni za
ugotavljanje cikličnega gibanja. Podjetniki in menedžerji vidijo dobiček šele, ko radikalna
inovacija doseže visoko dobičkonosnost, ko pride do spremljajočih organizacijskih sprememb
ali do družbenih sprememb.

OECD v svoji definiciji inovacije poudarja predvsem njen znanstveno-tehnološki vidik, saj jo
opredeljuje kot proces spreminjanja ideje v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces
preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček (Stanovnik in Kavaš 2004, 18). Tako pojmovanje je
ozko in neustrezno, ker zajema predvsem storitvena podjetja. Že dolgo namreč velja, da
invencija in inovacija nista pojma, ki bi bila povezana le s tehnično-tehnološkim procesom in
proizvodnjo. Med temi fazami inovacijskega procesa Stanovnik in Kavaš (2004, 18)
ugotavljata, da ni enostavne linearne povezave, kjer bi invencija avtomatično vodila do
inovacije, ta pa do difuzije. V vsaki fazi inovacijskega procesa imamo selekcijo, saj se le
nekatere ideje opredmetijo in le nekatere inovacije so tržno uspešne in pride do difuzije.
Podobno navaja Jančar Matekovič (2006, 3) v svojem delu.

3.1.4 Delitev inovaciji

Dandanes zasledimo več vrst delitev inovacij. Pretnar (1995, 8) je v svoji delitvi navedel:
 inovacije, ki povečujejo povpraševanje (angl. demand-increasing innovations); včasih jim

pravimo tudi inovacije za nove izdelke (angl. new-product inovation);
 inovacije, ki znižujejo stroške (angl. cost-reducing innovations). Včasih jim pravimo tudi

inovacije za nove postopke (angl. new-process innovation).

S proizvodno inovacijo podjetje ustvari novo povpraševanje, medtem ko mu procesna
inovacija omogoča, da doseže enak proizvod z manjšimi vloženimi viri. S procesno inovacijo
se lahko poveča produktivnost in zniža proizvodne stroške.
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Danes je pojmovanje inovacije mnogo širše od tistega, kar je bilo v uporabi pred nekaj
desetletji, in zajema vsako koristno novost, ki jo kot tako opredelijo odjemalci. Inoviranje
povezuje vse poslovne funkcije od raziskovanja (tehničnega in tržnega), razvoja, proizvodnje,
nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, vzdrževanja itd. do končnega zadovoljstva
odjemalcev in ustvarjanja prihodka, dohodka in dobička prodajalcev (Mulej idr. 2002, 220–
222).

Mulej idr. (2002, 222) definicijo tipologije invencij in inovacij ločijo po vsebini, posledicah in
službeni dolžnosti. S tako delitvijo opredelimo dvajset tipov inovacij (5x2x2).

Po vsebini:
 programske: pomenijo nov, pri odjemalcih lepo sprejet poslovni predmet,
 tehnično-tehnološke: izboljšujejo lastnosti izdelkov/storitev in izdelovalnih postopkov,
 upravljavske: vpeljujejo izboljšane odnose med vodji in podrejenimi, kar aktivira več

ustvarjalnih in drugih delovnih sposobnosti in interesov enih in drugih,
 organizacijske: posodabljajo in uresničujejo upravljavske odnose z uspešnimi novimi

organizacijskimi ukrepi,
 metodijske: zajemajo nove, uspešne metode dela izven proizvodnje.

Po posledicah:
 korenite: prinašajo zelo bistveno, a koristno spremembo; običajno zahtevajo nove naložbe

v opremo, človeške sposobnosti, opuščanje starih utečenih navad; pogosto so povezane z
novimi trgi in poslovnimi odnosi,

 drobne: vnašajo izpopolnjevalne spremembe, ne korenitih; lažje jih je uveljaviti, zato so
pogostejše.

Po službeni dolžnosti:
 znotraj nje: jih ustvarijo tam zaposleni, zato ker delajo nekaj v skladu s svojimi opisi del

in nalog,
 zunaj nje: ustvarijo jih ljudje na področjih, s katerimi se uradno ne ukvarjajo.

Iz zgornje delitve je razvidno, da je inovacija zelo obsežen in kompleksen pojem, ki ni
povezan le z radikalnimi ter drastičnimi novostmi in visoko tehnologijo. Lahko gre le za
drobne izboljšave ali druge novosti, ki so za kupce koristne ter prinašajo podjetju poslovno
korist. To so inovacije, ki so nove za trg ali le za podjetje, ki jih je razvilo. V dobi prehoda v
gospodarstvo znanja je širše razumevanje inovacije zelo pomembno tudi za spodbujanje
inovacijske dejavnosti v podjetjih.

Nekako najbolj nazorna pa je še vedno naslednja delitev, ki smo jo uporabili in navedli v naši
raziskavi. Tako lahko govorimo o: programskih inovacijah, ki predstavljajo novi poslovni
predmet (izdelek/storitev); tehnično-tehnoloških inovacijah, v katere so štete nove lastnosti
izdelkov ali storitev; organizacijskih inovacijah, med katere spadajo uspešne nove
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organizacijske oblike dela in sodelovanja; upravljavskih inovacijah, s katerimi na inovativen
način uvedemo nov slog vodenja in metodijskih inovacijah, s katerimi z uspešnimi novimi
metodami vodenja in sodelovanja podpiramo upravljavske inovacije v izvedbi (Mulej 1994,
xiii).

3.2 Inovativnost v sodobnem podjetju

V zadnjih letih je pojem inovativnosti na raznih področjih močno razširjen tako pri poslu
kakor tudi v zasebnem življenju.

Zaradi cikličnosti oz. nastajajočih kriz, ki so tudi nekako posledica globalizacije, ki dejansko
vse predele sveta integrira v skupen poslovni prostor, so podjetja spoznala, da bodo samo s
skupnimi močmi lahko konkurirala na vse bolj globalnem trgu. Posledično je inoviranje nujno
potrebno za preživetje večine podjetij. Podjetja se zavedajo, da se bo treba zaradi vse bolj
dinamičnih gospodarskih, tehnološko-tehničnih in tržnih pogojev podrediti tudi drugim
zahtevam. Kot je dejal že Betz (1993, 15), se je treba za vzdrževanje konkurenčne prednosti
ukvarjati z drugačnimi strategijami in drugačnimi organizacijskimi značilnostmi, da bi bili
uspešnejši. Za organizacije, ki uspevajo v sodobnem poslovnem okolju, je značilno:
izpostavljenost tveganjem, odpornost do negotovosti, usmeritev na kupca in tržišče, visoka
stopnja motivacije in uresničevanja zaposlenih, timsko delo, učinkovito horizontalno in
vertikalno komuniciranje, odločanje vseh pooblaščenih udeležencev v organizaciji in
sodelovanje s podpornim okoljem.

Pri tem moramo biti pozorni na to, kaj se dogaja na trgu. Nenehno je treba spremljati, kaj
počne konkurenca in katere nove produkte in storitve uvede na trg. Smiselna je analiza
njihovih prednosti in slabosti. Spremljanje tehnološkega razvoja v panogi in novih tehnologij
je zaradi hitrega razvoja zelo pomembno. Svoj obstoj lahko ubranimo z beleženjem
potencialnih groženj in s sodelovanjem z zunanjimi specialisti na področjih, ki niso vezana na
jedrno kompetenco podjetja.

Zaradi hitrih sprememb na trgu je kontakt s strankami pomemben. Le tako lahko pridobimo
povratne informacije. Nikoli ne smemo zaspati na lovorikah. Slediti je treba demografskim
spremembam in z »brainstormingi« definirati potencialne nevarnosti na trgu. Prav tako je
treba narediti strategijo upravljanja z njimi, če se resnično pojavijo.

Danes je inovacija, ki omogoča povečano produktivnost, temeljni vir povečanega blagostanja
v državi. Dolinšek (2004, 9) v enem od svojih del navaja, da bo najpomembnejše za vsako
podjetje v naslednjem stoletju, kako bo razumelo vlogo inovacij in pomembnost znanja, da bo
znalo ravnati s tehnologijami in poskrbeti za uspešen prenos znanja in tehnologij znotraj
samega podjetja ali pa z vključevanjem v zunanje okolje. Ključno bo še, navaja Dolinšek,
kako pridobiti znanje od raziskovalnih organizacij, univerz in državnih inštitucij.
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Kopač (2003, 574) poudarja, da pomeni popolni razvoj kakovosti nov postopek razvoja
konkurenčnih izdelkov in storitev ter vsebuje najboljše razvojne, vodstvene, strateške in
skupinske elemente. Rezultati se pokažejo v zmanjšanju razvojnega časa, zmanjšanju
stroškov, povečani kakovosti in raznolikosti izdelkov ter storitev in v končni fazi v
zadovoljstvu kupca.

Z izmenjavo koristnih in potrebnih informacij v sočasnem delovanju dejavnosti projekta se
čas projektiranja in sama izdelava končnega izdelka skrajšata na najmanjšo mero. Pri tem je
treba poudariti, da se brez ustreznega specifičnega znanja vseh sodelujočih pri projektu,
omenjenega skrajševanja časa za projekt sploh ne da zamisliti. Usposobljenost vseh
posameznikov je tu lahko bistvenega pomena. Ključni pomen imajo tudi stroški, ki morajo
biti najmanjši. Pri tem so stroški od zamisli do izdelka značilno manjši, spremembe oziroma
dopolnila med postopkom pa eksponentno zmanjšajo celotne spreminjevalne stroške (Kopač
2003, 574).

3.3 Prehod iz zaprtega v odprto inoviranje

V današnjem sodobnem, tržno orientiranem poslovanju so inovacijske aktivnosti integrirani
del inovacijske politike v podjetjih. Takšen pristop valoralizaciji vloge in značaja inovacijskih
aktivnosti v poslovni in razvojni politiki omogoča znanstveno-razvojno delo, katerega
rezultati dajo temelje za planiranje in realizacijo tržno prilagojene politike inoviranja v
podjetju. V našem slučaju proučujemo tiste aktivnosti, ki bi na osnovi rezultatov
znanstvenega raziskovanja omogočale pridobiti potrebna znanja ali informacije, s katerimi bi
s kreativnim delom omogočili uvesti na trg nove ali pa bistveno izboljšane proizvode ali
storitve. Znanstveno-raziskovalno delo na področju inovacijske politike podjetja daje
predpostavke za uspešen razvoj potrebnih aktivnosti, ki dovoljujejo v svojem celovitem
obsegu odvijanje kreativnih procesov s ciljem ustvarjanja novih potrebnih vrednosti oz. novih
ali boljših proizvodov ali storitev.
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Preglednica 1: Načela zaprtega in odprtega inoviranja

Načela zaprtega inoviranja Načela odprtega inoviranja

Pametni ljudje z našega področja delajo tu. Vsi pametni ljudje ne delajo tu. Moramo jih najti
znotraj in zunaj podjetja.

Da bi imeli korist od raziskave in razvoja,
moramo novost odkriti, razviti in tržiti sami.

Zunanje raziskave in razvoj lahko zelo koristijo;
notranje raziskave in razvoj so potrebne, da nam
dajo nekaj te koristi.

Če novost odkrijemo sami, bomo z njo na trgu
prvi.

Ni nujno, da vse raziščemo izvirno, da bi imeli
korist od novosti.

Podjetje, ki bo na trgu prvo, bo zmagalo. Izgraditi boljši poslovni model je boljše, kot priti
na trg prvi.

Če ustvarimo največ in najboljše zamisli v
panogi, bomo zmagali.

Če najbolje uporabimo notranje in zunanje
zamisli, bomo zmagali.

Moramo obvladovati svojo intelektualno
lastnino, da konkurenti ne bi imeli koristi od nje.

Moramo imeti koristi od tega, da drugi uporabijo
našo inteligentno lastnino, in jo moramo tudi
kupovati od drugih, kadar to narekuje naš
poslovni model.

Vir: Mulej 2007a.

Kot so pokazali raziskovalci novejše prakse glede obvladovanja invencijsko-inovacijskih
procesov, ni več smiselno niti za zelo velika podjetja in še manj za manjša, da bi razvijala
inovacije zgolj iz lastnega raziskovanja. Uspeh inoviranja, merjen z uspehom uradno sprejetih
inovacijskih projektov, je pod petimi (5 %) odstotki projektov velikih podjetij. Rešitev je
takšna, kot jo predlagajo, torej korenita inovacija inoviranja. Osnova za njo je nova strategija
raziskovanja in dizajna (Mulej 2007a, 19).

3.3.1 Pristopi k inoviranju

V današnji poslovni praksi razlikujemo dva osnovna pristopa k realizaciji ustreznega
programa na področju inovacijske politike. Podjetja, ki to področje jemljejo ozko, predvsem s
pozicije samozadostnosti, doživljajo uresničitev inovacije prvenstveno po lastni poti. V tem
primeru večje spremembe proizvodnega in prodajnega programa temeljijo na internih
spoznanjih in izračunih, ki so osnovani na splošnih ocenah o zastarelosti določenega
proizvoda ali storitve, tehnološkega procesa, organizacijskih struktur ali pa zastarelosti in
neprilagoditvi na področju upravljanja in metodah dela. Vendar podjetja ne želijo zaostajati za
konkurenčnimi podjetji v svoji bližnji in daljni okolici.

Sodobna praksa izgradnje tržno orientirane poslovne in razvojne strategije podjetij pozna tudi
drugačen pristop. V eni od analiz, ki so jo izvedli priznani domači strokovnjaki (Likar, Fatur
in Ropret 2010, 66), se kaže posledica premajhnega vključevanja zunanjih R&R organizacij,
ker podjetja uporabljajo strategijo premajhnega upoštevanja potrebe trga. Istočasno pa je bilo
ugotovljeno, da sodelovanje z zunanjimi razvojnimi organizacijami in svetovalci prinaša



25

sveže pristope in s tem novosti, ki jih trg sprejema bolje, kljub nekajkrat manjšim vloženim
sredstvom v primerjavi z izdatki za notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti. S sistemskim
spremljanjem in proučevanjem razvojnih potreb tržišča, z udeležbo lastne ponudbe
proizvodov in/ali storitev na domačem in tujem tržišču, s primerjavo ponudbe in razvojem
konkurence ter s sistemskim proučevanjem prednosti in slabosti podjetja konkretno spoznajo,
da so nujno potrebni določeni inovacijski prijemi. Z uvajanjem inovacijskih dejavnosti
dosežejo cilje povečevanja konkurenčne prednosti na tržišču, boljše prilagajanje razvoju,
potrebam in zahtevam trga ipd. Na osnovi proučevanj lastne ponudbe na trgu in z zaznavo
tržnih parametrov, ki so odraz dinamičnega gibanja položaja vseh udeležencev, podjetja
spoznajo, da je koristno nevtralizirati tiste probleme, ki zmanjšujejo ekonomsko uspešnost pri
nastopu na domačem ali tujem trgu ter na ta način upočasnjujejo ali celo onemogočajo
nadaljnji razvoj in rast.

Kot vidimo s stališča analitičnega pristopa ustvarjanja koncepcije za uspešno izvedbo politike
inovacije v podjetju, se je treba nasloniti na rezultate ciljno usmerjenega raziskovalnega dela,
v katerem se v vsaki poslovni sredini vedno na določen način in na določenih recipročnih
odnosih lomijo sodelovanja. Treba je poudariti, da tudi večje število sprememb z malimi oz.
koristnimi korekcijami v poslovanju podjetja ne zahteva značajne spremembe v inovacijski
politiki. Nizi enostavnih prijemov s ciljem izboljšati določene vidike niso vedno vezani na
draga investiranja zaradi inoviranja. Vendar lahko te spremembe, čeprav manjše po obsegu in
vrednosti, doprinesejo k boljšemu tržnemu položaju in k ekonomski uspešnosti podjetja.

3.3.2 Zaprto inoviranje

Kot navaja Gričar (2008, 129), se zaprta inovacija nanaša na procese, ki se omejujejo na
uporabo lastnega znanja v lastnem podjetju in na lastne vire. Te inovacije so prva uporaba
lastne invencije in se lahko nanašajo tako na radikalne kot na delne spremembe v mišljenju,
stvareh, procesih ali storitvah. Tudi tukaj mora biti nekaj bistveno drugačno, da bi bilo
inovativno in ne zgolj nepomembna sprememba. Cilj te inovacije je pozitivna sprememba, ki
naredi nekaj boljše ali pa za nekoga boljše. V zaprtem inoviranju notranje raziskovalne
skupine podjetja oziroma organizacije razvijejo produkte, ki jih potem same proizvedejo in so
produkt lastne inovacije. Enak postopek velja tudi v storitveni dejavnosti.

Slika 1 prikazuje inovacijski proces oz. model zaprtega inoviranja. Tukaj raziskovalne
projekte podajo znanstveniki in raziskovalci lastnega podjetja. Ti projekti nato napredujejo
skozi razvoj. Nekateri se zaustavijo, drugi pa se razvijejo do konca in preidejo iz podjetja kot
novi proizvodi ali storitve. Samo skupina le-teh pa je izbrana, da gre potem na trg.
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Slika 1: Model zaprtega inoviranja
Vir: Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006, 2.

Ta proces imenujemo zaprti proces, ker lahko projekti vstopajo samo na eni strani na začetku
poti in lahko izstopajo samo skozi eno stran na koncu poti. Nato pa gredo kot lastni produkti
na trg (Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006, 2).

Do pred nekaj desetletij je bilo tako zaprto inoviranje splošno sprejeti model večine podjetij.
Najbolj inovativna podjetja so skrivala svoja odkritja in si niso prav nič prizadevala
vključevati informacije, ki so bile ustvarjene izven lastnih raziskovalnih in razvojnih skupin.
V zadnjih letih pa je opažen velik napredek v tehnologijah in družbi, ki omogoča razširitev
informacij v zvezi z inovacijami. K temu so močno pripomogli elektronsko-komunikacijski
sistemi, predvsem z razvojem interneta in mobilne telefonije. Sedaj je podatke mogoče
posredovati na enostaven in hiter način. Tisti, ki to želijo, jim tega ni mogoče več preprečiti.

3.3.3 Model za prehod iz zaprtega v odprto inoviranje

Chesbrough (2003, 178–194) navaja nasvete za prehod iz zaprtega v odprto inoviranje, ki so
jih na kratko povzeli Mulej, Ženko in Potočan (2009, 82–83):
 Najprej ocenite, kako ste v zadnjem obdobju prakticirali inoviranje v vašem podjetju. Od

kod so v zadnjih petih letih v vašem podjetju in v vaši panogi prihajale pomembne
zamisli? Od kod so prihajale njihove zamisli? Kakšno vlogo igrajo univerze, ko gre za
prispevanje znanja in vednosti ter razumevanja vašemu podjetju in panogi?

 Posodobite svoje poslovanje, npr. tako, da si prikažete proces kot 'cestni zemljevid', ki
podrobno prikaže vaše bodoče R&R projekte in čas, ko se bodo pojavili. Pri tem je
smiselno uporabiti tudi tehnologije in zamisli od drugod. Pri tem utegnejo koristiti kakšne
zunanje zamisli, tehnologije in poslovni modeli.

 Preverite zunanje tehnologije z zunanjimi strokovnjaki.
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 Pridobite licence za tehnologije od drugih. Če je niste še nikoli pridobili, ste se vprašali,
zakaj ne. Ni izven vašega podjetja nič koristnega? Ali še ne obvladate postopka za
iskanje, odkritje, ovrednotenje in prenos licence k vam?

 Med vidike poslovnega modela spada tudi spoznanje, da o svojem poslovanju in trgu
veste dovolj, da veste tudi, katerih nezadovoljenih potreb se ne zmorete lotiti sami.

 Z inoviranjem ne boste samo izboljšali svojega poslovanja, ampak boste odkrivali tudi
nove posle in jih širili.

 Tudi vaš lasten invencijsko-inovacijski proces je možen vir za nove zamisli, za nove
posle.

 Če ste premagali sindrom NIH3 (ni iznajdeno tu, torej ni dobro), nastane vprašanje, kateri
poslovni model bo zamisel najbolje spremenil v inovacijo.

 Model odprto inoviranje vam omogoča, da pridete na trg hitreje in zato hitreje dobite
odziv in se prej učite.

 Sodelovanje z univerzami in drugimi je lahko zelo uporabna pot za ustvarjanje vrednosti.
 Nikakor ne ukinite lastnih R&R, vendar ne dovolite, da so vaši sodelavci brez rednega

neposrednega stika z bistvenimi odjemalci, niti tega, da ne poznajo, kaj delajo konkurenti
in možni konkurenti. Poznati morajo vaš poslovni model in načrte za bodočnost.

 Model odprto inoviranje lahko koristi tudi širši družbi, saj odpira nova vprašanja, ki so
prej zvenela manj smiselno.

 Vloga države ne bo omejena na omogočanje raziskovanja, ampak mora zajeti jasen
nadzor nad porabo denarja, nabranega iz davkov.

 Ne more obstajati samo en poslovni model za inoviranje, ki bi bil primeren.

3.4 Odprto inoviranje

Podjetja so prišla do spoznanja, da je v okolju veliko uporabnega znanja, ki ga s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije v sodobnem svetu ni težko združiti. Pri OI
sodelujejo raziskovalci, razvijalci, proizvajalci in uporabniki tudi ob podpori državnih in
evropskih inštitucij z namenom, da bi kot soustvarjalci v čim krajšem možnem času razvili
izdelek ali storitev skladno s potrebami uporabnikov. OI je proces oziroma paradigma, ki je v
nasprotju s tradicionalnim, navpičnim integriranim modelom zaprtega inoviranja. OI se
nanaša (Chesbrough 2003, 1) na inoviranje uporabnikov, na kumulativno inoviranje in na
distribuirano inoviranje. Osrednja ideja OI je v tem, da se podjetja ne morejo več zadovoljiti
zgolj z rezultati svojega lastnega raziskovanja, ampak morajo od drugih podjetij kupiti ali
zakupiti procese ali inovacije, na primer, patente. Nadalje, lastne inovacije, ki se jih ne
uporablja v podjetju, je treba spraviti na trg; na primer prek licenc, skupnih naložb, novih
podjetij ipd.

3 angl. Not invented here.
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Slika 2 prikazuje inovacijski proces oz. model odprtega inoviranja. Tukaj lahko raziskovalne
projekte podajo znanstveniki in raziskovalci lastnega podjetja ali pa znanstveniki in
raziskovalci zunaj podjetja. Med samim razvojem lahko na razvoj vplivajo tudi zunanje
tehnologije, ki lahko vstopajo na različnih mestih skozi proces. Ti razvojni projekti lahko
gredo na trg tudi na različnih mestih kot licence drugim podjetjem ali pa se ustanovijo skupna
mešana (SPIN-OFF) podjetja. Lahko pa projekti napredujejo skozi razvoj in preidejo iz
podjetja kot novi proizvod ali storitve, ki lahko gredo na novo ali pa na trenutno tržišče
(Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006, 2–3).

Slika 2: Model odprtega inoviranja
Vir: Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006, 3.

Chesbrough, Vanhaverbeke in West (2006, 3) navajajo ta model kot »odprti« model, ker je
veliko poti in mest, kjer lahko ideje vstopijo v proces. Veliko je poti in mest, kjer lahko
izstopijo iz procesa ali pa gredo skozi proces do konca in pridejo ven kot produkt na tržišče.

Model OI izhaja iz spoznanja, da podjetja tega pojava ne morejo več ustaviti in tako jim
preostane le to, da se naučijo, kako iz tega modela potegniti prednosti. OI je poslovni model
podjetja, ki določa, katere zunanje informacije je treba prinesti v podjetje in katere notranje
informacije spraviti iz podjetja (Gričar 2008, 126–130).

Še vedno se modela OI ne poslužujejo vsa podjetja. Mnogo je podjetij, ki so v tranziciji med
obema modeloma. Vsekakor pa se meje osrednjim laboratorijem za raziskave in razvoj znotraj
podjetij, v katerih je nastalo veliko bistvenih inovacij, premikajo oz. širijo v začetna okolja
univerz in drugih inštitutov, ki so veljala nekoč za nepomembne (Mulej 2007a, 19).

Vanhaverbeke, Van de Vrande in Chesbrough (2008, 253–254) navajajo, da se za inovativne
družbe, ki sodelujejo med sabo pri OI, spremenijo zaporedne odločitve za naložbe in tudi
zaporedje tveganja pri pridobivanju zunanjih tehnologij:
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 Prvič, podjetja imajo že začetne koristi od zgodnjega vključevanja v nove tehnologije in
poslovne priložnosti. Zaradi začetnih naložb univerz ali visoko tehnoloških podjetij, ki
vlagajo kapital in svoja znanja, imajo podjetja zgodnji pogled na nove ali nastajajoče
tehnologije ali trende, brez finančnih vložkov.

 Drugič, podjetja lahko finančne vložke uporabijo na drugih področjih. S tem imajo koristi
od zapoznelih finančnih obveznosti, ker jih lahko vlagajo korak za korakom in se s tem
izognejo začetnim stroškom.

 Tretjič, podjetja lahko imajo koristi od vmesnih izhodov kot združena podjetja tveganih
naložb. To zmanjšuje tveganja na osnovi finančnih izgub.

 Četrtič, podjetja lahko svoj delež vložijo v tako imenovana »SPIN-OFF« podjetja. Čeprav
se podjetje odloči, da ne nadaljuje pri raziskavah in razvoju v okviru svojega podjetja, je
lahko tako še vedno upravičeno do razširjenega nadzora vpogleda in tudi do zapoznelega
izstopa.

Na osnovi študije, ki je bila izvedena v sto najbolj inovativnih slovenskih podjetjih (uvrščamo
jih s pomočjo kazalnika, ki predstavlja razmerje med prihodki, ki izhajajo iz prodaje novega
izdelka ali storitve na trgu in prihodki na osnovi podjetnosti podjetja, deljeno s čistimi
prihodki od prodaje), Likar (2008, 5–6) navaja, da se je na osnovi raziskave med ostalim
pokazalo:
 kako pomemben je strošek za domače raziskave in razvoj,
 da so zunanje raziskave in razvoj bolj učinkovite,
 da je sodelovanje na področju inovacijske dejavnosti z drugimi podjetji bistvenega

pomena predvsem zaradi primanjkljaja financ, kar ni problem samo v Sloveniji in
tranzicijskih državah, ampak na celotnem področju EU,

 da se je odkrilo veliko spremenljivk, ki so povezane z informacijsko podporo pri
inovacijskih procesih,

 da do bistveno večje dodane vrednosti pripomore tudi to, če podjetja priskrbijo znanja
(npr. od univerz, raziskovalno razvojnih inštitutov itd.) ali pa pridobijo obstoječe, a za
podjetja nove tehnologije,

 nujno je izvajati številne aktivnosti za dvig ustvarjalnosti in za pridobitev ustreznih
raziskav in razvoja,

 izkazalo pa se je tudi, da je ustvarjalno mišljenje v zvezi z znanjem in odločnostjo eden
najbolj pomembnih dejavnikov.

Dubiansky (2006, 35) trdi, da je odprto inoviranje sodobna teorija managementa, ki spodbuja,
da lahko podjetja izboljšajo učinkovitost svojih raziskav in razvoja s povečevanjem svojih
notranjih dosežkov z licenciranjem intelektualne lastnine iz drugih podjetij. V takih primerih
odprta inovativnost daje najboljše rezultate, ko se uvedejo nove tehnologije, ki so zelo
drugačne od obstoječih. Pri tem pa lahko nastane pravna praznina nad lastništvom patenta. V
primerih skupnega razvijanja je inovator v izredno neugodnem položaju za pogajanje z
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velikimi podjetji. Tako so lahko avtorji invencij oziroma inovacij izigrani. Čeprav obstajajo
pogodbe in mehanizmi za izvedbo teh poslov, še vedno obstajajo velike možnosti za pravni in
institucionalni razvoj na tem področju. Patentno varstvo je najmočnejše, ko je končni izdelek
najbolj podoben licencirani inovaciji. Zato so patenti za zaščito intelektualne lastnine še
vedno potrebni.

Če povzamemo vse gornje trditve, jih lahko strnemo v misel, ki jo navaja Mulej (2010, 24), in
sicer, da je OI inovacija inoviranja. S to inovacijo predlaga upoštevanje naslednjih temeljnih
izkušenj:
 Nobeno podjetje, še tako veliko, tudi svetovne vodilne multinacionalke, nimajo dovolj

raziskovalcev, da bi v sodobnih razmerah imelo monopol znanja in ustvarjalnosti v lastni
hiši. Preveč je univerz, preveč je centrov raziskovanja, preveč je šolanih, pametnih in
ustvarjalnih ljudi, da bi se smeli zanesti samo nase. Tudi hitrosti in sprememb je preveč.

 Nobena zamisel, naj bo dognana šele na ravni zamisli, invencije, sugestije ali že
potencialne inovacije, ne postane inovacija, če jo spravimo v predal, namesto v uporabo.
Zelo malo verjeten je – iz razlogov, omenjenih zgoraj – uspeh zamisli, ki je dalj časa v
predalu, saj bodo kaj podobnega iznašli drugi. Kandidatov za to je vsak dan več.

 Iznajti mora, kdor ne more najti. Po svetu je veliko znanja, v patentnih dokumentih ga je
mogoče tudi veliko najti. Uporabno znanje je razmetano, ne več koncentrirano.

 Podjetja le delno uporabljajo to bogastvo možnih informacij, zlasti tistih zunaj lastne
hiše, zato raziskovanje pogosto podvajajo. Enako velja za uporabo lastnih informacij v
poslovanju drugih: mnogo manj možnosti je za prodajanje inovacijskih informacij.

 Vrednost neke zamisli ali tehnologije je odvisna od poslovnega modela, ne model od nje.
S poslovnim modelom odločamo, katere probleme odjemalcev zaznamo in razrešujemo.
Z njim iščemo zunanje in notranje zamisli, da bi probleme zaznali in razrešili. Od njega je
odvisno, kateri del koristi od inoviranja si bomo pridobili. To vključuje upravljanje
intelektualne lastnine.

 Management intelektualne lastnine je po prehodu od modela zaprtega inoviranja v novi
model OI mnogo živahnejši. Veliko je koristi od prodaje in nakupa.

 Na kratko: model OI izrabi več znanja in daje več možnosti, da se podjetje izogne
inovacijskemu paradoksu, in sicer, da se za inovacije najmanj zanimajo tisti, ki jih najbolj
potrebujejo. Z OI se da poslovanje prenoviti in ustvariti novo.

 Sodelovanje med oddelkom za raziskave in razvoj ter oddelkom za marketing mora biti
zelo tesno.

Dober primer OI prikazuje Leitao (2006, 5–7) z mrežo grozdov okoli idejnega grozda znanja.
Zaveda se odgovornosti za krepitev konkurenčne sposobnosti na področju regionalnega
vpliva, in sicer z načrtovanjem novih specializiranih proizvodov (agroživilske, tekstilne in
turistične smeri). Mrežo grozdov okoli teh treh grozdov predstavljajo tudi grozd javne uprave,
grozd multimedijske vsebine in interaktivnega oglaševanja, grozd biotehnologij, grozd bio-
znanosti in grozd zdravstva. Vse te grozde pa povezuje grozd znanja, ki so ga ustanovila
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mlada akademska podjetja in »SPIN-OFF« podjetja, ki se nahajajo v tehnološkem parku
znanosti in Univerza Beira Interior. Regija Cova da Beira je dober primer katalizatorja
inštitucije znanja grozdov, saj igra ključno vlogo pri transmisiji tehnologije in pri oblikovanju
inovacijskih shem, ki zahteva zasnovo institucionalnih omrežij. Ti vključujejo različna
znanstvena področja in obsegajo različne subjekte, ki se nahajajo znotraj ali zunaj skupine. V
tem smislu je treba poudariti, da shema odprtih inovacij zahteva, da ideje potujejo v obe smeri
iz podjetij v inštitucije znanja in potem nazaj v podjetja, kakor tudi obratno, z namenom
uresničiti ustrezne cilje za svojo eksistenco. Pri izvajanju shem OI morajo univerze igrati
naravno vlogo ključnega akterja pri oblikovanju interdisciplinarnih skupin znanja.

V mednarodnem merilu Bio-Bio grozdi prevladujejo v ZDA. Svoj geografski položaj ter
človeški kapital pa nazorno prikazuje primer aktivne regije Cova da Beira. Tukaj za uspeh
prihodnjih naložb tako na področju bio-znanosti kot na področju biotehnologije in njihove
konkurenčne prednosti ni treba dvomiti.
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4 STRATEŠKE POSLOVNE POVEZAVE

S strateško poslovno povezavo se poizkuša doseči to, kar posamezno podjetje samo ne zmore.
Danes se dejansko podjetja ne morejo več zanesti zgolj na svoje notranje moči, ampak se
morajo povezati s partnerji za pridobitev manjkajočih komplementarnih virov (Cauley de la
Sierra 1994, 5).

4.1 Namen in opredelitev strateškega povezovanja

Združevanje specifičnih virov in znanj dveh ali več sodelujočih podjetij ali partnerjev je ena
izmed definicij opredelitve strateških poslovnih povezav, ki imajo namen dosegati skupni cilj
kakor tudi cilje vsakega posameznega sodelujočega. Kot navajata Makovec Brenčič in
Hrastelj (2003, 171), so strateške poslovne povezave zveze med podjetji, v katerih združene
moči partnerjev omogočajo ustvarjanje boljšega položaja na globalnih trgih. Opredelita jih
tudi kot obliko povezav dveh ali več samostojnih podjetij, ki usklajujejo svoje vire in
prednosti v namene skupnih ciljev.

Strateško povezovanje in strateška partnerstva so sodobne oblike ustvarjanja, vzdrževanja in
povečevanja konkurenčnosti v globalnem tržnem okolju. Rastoča konkurenca v vseh pogledih
zahteva več sodelovanja med podjetji in njihovimi dobavitelji, med podjetjem in njihovimi
odjemalci, med podjetjem in njegovimi konkurenti ter izvajalci posameznih funkcij. Simon
(2007, 118–120) se v svojem delu sprašuje, kako se družba povzpne na vodilni položaj na
svetovnem trgu. Zagotovo ne tako, da ostane doma in čaka na stranke. Skriti zmagovalci se
zato podajo v svet in svoje izdelke ponujajo tam, kjer so stranke. Ta proces globalizacije
večinoma traja več generacij in zahteva neskončno vzdržljivost. Da bi ta proces globalizacije
skrajšali, pri vstopu na nov trg pogosto sklenejo partnerstva ali pa se odločijo za skupna
vlaganja.

Strateške poslovne povezave lahko razumemo tudi kot odgovor podjetij na bistveno
spremenjene pogoje konkuriranja na trgu, ker je zaradi globalizacije in naprednih
telekomunikacijskih tehnologij postala meja med domačim in tujim trgom vse manj
pomembna in jasna.

4.2 Izhodišča povezovalnih procesov

Ko govorimo o uresničevanju razvojnih možnosti, so lahko odnosi med podjetji takšni, da
izhajajo iz pretežno enakih interesov sodelujočih ali pa iz pretežno nasprotujočih si interesov
udeležencev, ko gre za konkurenčne ali celo konfliktne položaje. Tradicionalna pojmovanja
konkurenčnega odnosa, v katerem veljajo med konkurenti intenzivno naravnana rivalska
načela, vstopajo podjetja s konkurenti v naslednja razmerja (Dubrovski 2004, 97–98):
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 spor (konflikt), ki pomeni iskanje načinov, kako uničiti nasprotnika ali pa ga vsaj izločiti
iz neposredne konkurence,

 sožitje (koeksistenca), ko podjetja delujejo neodvisno od konkurence, se je izogibajo ali
pa sploh ne mislijo o njej, pri čemer si lahko celo konkurenti razdelijo vplivna področja
in se med seboj ne ovirajo,

 tekmovanje, pri katerem se podjetja med sabo borijo za naklonjenost odjemalca. Od
konflikta se loči po tem, da podjetje zanima cilj, ne pa konkurent,

 zarota, ko konkurenti sodelujejo zato, da bi škodovali nekomu tretjemu, ki je lahko
nezaželeni konkurent, dobavitelj, odjemalec itd.,

 kooperacija (samozadostnost), ko se konkurenti povežejo ali združijo.

Kot navaja Wilson (2000, 251), je vrsta konkurenčne strategije lahko celo kooperacija, katere
opredelitev lahko povzamemo kot podobne ali komplementarne aktivnosti podjetij v
medsebojno odvisnih odnosih za doseganje posamičnega izida ali posamičnega cilja s
pričakovano recipročnostjo v določenem obdobju.

Strateška povezava je povezovanje najmanj dveh družb, ki imata združljive cilje in potrebo za
ohranjanje in/ali doseganje pomembne konkurenčne prednosti. Ti organizacijski odnosi so
oblikovani zaradi več razlogov. Prvič, da sodelovanje med organizacijami nastopi, mora
obstajati pripravljenost za sodelovanje med udeleženci, in po drugi strani, morajo ti
udeleženci meniti, da bo to sodelovanje prineslo učinkovito prilagajanje. Učinkovito
prilagajanje je sposobnost, da se organizacija hitro spremeni in hkrati zagotovi prilagojene
storitve ali izdelke po sprejemljivi ceni. Drugi razlogi za vključevanje v sodelovanje so
razpoložljivost virov, politične prednosti, delitev tveganja in pridobivanje znanja, stabilnosti,
legitimnosti in učinkovitosti (O'Reilly in Finnegan 2007, 305).

Zavezništva ne moremo enačiti kot notranje ali zunanje podjetje, treba ga je obravnavati kot
podaljšano, navidezno podjetje. Podaljšano podjetje je izraz za partnerski odnos med
podjetjema, ki sta samostojna in sodelujeta na določenih področjih in na distanci. Je živ
sistem s svojo organizacijsko strukturo, medsebojnimi odnosi, kulturo in cilji. Pri oblikovanju
je treba upoštevati določen proces, ki implementira zastavljeni koncept in skrbi za
uravnoteženo zadovoljstvo vseh sodelujočih (Lynch 1993, VII–XI).

Dubrovski (2004, 120) navaja, da so strateške poslovne povezave potemtakem
medorganizacijske povezave za:
 vzpostavljanje, krepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti,
 za doseganje individualnih ciljev udeležencev in skupnega cilja, ki z izmenjavo in

dopolnjevanjem sredstev omogoča povečano učinkovitost delovanja,
 tržno moč in delitev tveganj,
 dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev,
 skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti.
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Na osnovi tega sodelovanja mora biti skupen učinek večji od posameznih učinkov
udeležencev zveze. Pri tem pa moramo poudariti, da je za presojo o tem, ali v nekem
sodelovanju resnično gre za strateško partnerstvo ali klasične, enkratne transakcije,
pomembna vsebina, ne pa njena oblika.

4.3 Cilji strateških povezav

Cilji strateških poslovnih povezav se na eni strani nanašajo na reševanje razvojnih problemov
in na drugi strani na izkoriščanje priložnosti, kar pomeni, da gre bodisi za odpravo deficita v
razpoložljivih sredstvih ter/ali optimalno in komplementarno sinergijo izkoriščanja
razpoložljivih sredstev udeležencev zveze, ki kot posamezna podjetja ne obvladujejo vseh
ključnih področij delovanja ali pa se jim to ne splača.

Kot smo že omenili v naših predhodnih navedbah, je namen poslovnih strateških povezav v
ohranjanju in povečanju konkurenčnih prednosti oziroma v krepitvi razvojnih možnosti,
medtem ko so lahko cilji zelo različni.

Dubrovski (2004, 164–166) v svojem delu navaja preglednico, v kateri so cilji razdeljeni v
štiri glavne cilje, ki jih definira kot: tržni cilji, tehnološko-razvojni cilji, cilji za zmanjšanje
tveganj in povečanja notranje moči ter cilji za povečanje ekonomije obsega in racionalizacije
poslovanja. V nadaljevanju so ti glavni cilji razčlenjeni po njihovi vsebini.

Tržni cilji so:
 povečanje tržnih možnosti in sposobnosti,
 premagovanje ovir ali izkoriščanje prednosti zaradi trgovskih, političnih in ekonomskih

integracij,
 hitrejši vstop na tuji, lokalni trg,
 zadovoljitev vedno močnejših ekoloških zahtev,
 izpolnjevanje ponudbe z dodajanjem ali komplementiranjem programov,
 prevzem deležev tržnih vodij in vzdrževanje obstoječih,
 osvajanje novih položajev in tržnih niš na novo nastalih trgih,
 odgovor na poostreno konkurenco in obramba obstoječega položaja,
 skupna uporaba blagovnih znamk,
 vstop v sektorje, ki niso zasičeni ali pa se dosega višja stopnja donosa.

Tehnološko razvojni cilji so:
 združevanje ali delitev naraščajočih R & R stroškov in vlaganj v tehnologijo,
 prilagajanje hitrim inovacijam ter splošnemu in tehnološkemu napredku,
 združevanje in izmenjava razvojnega znanja, izkušenj in informacij,
 skrajšanje časa uvajanja novih izdelkov,
 postavljanje globalnih standardov.
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Cilji za zmanjšanje tveganj in povečanja notranje moči so:
 delitev in razpršitev tveganja,
 obramba pred tveganimi oz. nezaželenimi prevzemi,
 povečanje notranje moči z učenjem od drugih,
 pospešitev rasti z zgodnjimi povezavami,
 oblikovanje političnih mrež za institucionalno uvajanje inovacij,
 doseganje finančnih sinergij in davčnih ugodnosti z maksimiranjem dobička.

Cilji za povečanje ekonomije obsega in racionalizacije poslovanja so:
 ekonomija namena (posebna dodana vrednost izdelku),
 ekonomija obsega (doseganje kritične mase) ter izmenjava in dopolnjevanje zmogljivosti,
 splošna stroškovna racionalizacija,
 dislokacija posameznih poslovnih funkcij.

Cilji povezav so lahko tudi neodvisni od prizadevanj za večanje konkurenčnosti, kot so npr.
osebni cilji managementa in lastnikov, strah pred neudeležbo v povezavah ali pa prepričanje,
da so povezave preprosto modna muha.

4.4 Uspešnost in koristi povezav

Po navedbah številnih avtorjev je za uspešno delovanje zvez najpomembnejša strateška
skladnost partnerjev, osredotočenost na dolgi rok in fleksibilnost. Na osnovi tega potem
posamezniki ali skupine pridobijo posamezne ali skupinske koristi.

4.4.1 Pogoji za uspešno delovanje povezav

Kotler (2004, 109) izpostavi tri dejavnike, ki so ključni za uspešnost strateških zavezništev, in
sicer:
 Strateška skladnost zaveznikov. Preden podjetja razmišljajo o strateškem zavezništvu,

morajo oceniti svoje temeljne vire konkurenčnih prednosti. Nato morajo poiskati
podjetje, ki jih bo dopolnilo v skupnih dejavnostih, geografskih položajih ali
sposobnostih.

 Osredotočenost na dolgi rok. Strateški zavezniki se morajo osredotočiti na koristi, ki jih
lahko dosežejo v prihodnjih letih.

 Fleksibilnost. Zveze lahko trajajo samo takrat, kadar so fleksibilne.

Christensen, Anthony in Roth (2004, 282–283) v svojem delu ugotavljajo, da je skoraj
nemogoče sestaviti sistem z vrsto partnerskih družb, če gre za zapleteno vzajemno delovanje,
ki sega čez meje tistega, kar izdelujejo vključene družbe. Če pa je vodstvo sposobno
usklajevati takšne soodvisnosti, lahko integrirane družbe poberejo levji delež dobička v
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panogah. Ko družbe zadovoljijo potrebe strank se konkurenčnost premakne k hitrosti,
prožnosti in pripravnosti.

Od treh vprašanj je odvisno, ali stične točke dejansko lahko postanejo uspešne:
 Vodstvo mora biti sposobno natančno določiti, kateri vidiki stičnih točk so pomembni in

kateri ne. Če svojih zahtev ne more izraziti in podpreti, strateški dobavitelj ne more
vedeti, kako lahko svoj prispevek najlaže naveže na celoto.

 Vodstvo mora biti sposobno preveriti, ali se sodelovanje ustrezno sestavi v celoto in ali je
to prav tisto, kar potrebujejo. To pomeni, da morajo imenovane vidike tudi pravilno
izmeriti.

 Vzajemno delovanje na stični točki mora biti natančno znano in predvidljivo.

Brez primernega načrtnega pristopa že v fazi analize dejanskega okolja in potencialnih
partnerjev, ki poteka na osnovi proučitve možnosti za izpolnjevanje navedenih pogojev, ni
mogoče računati na dolgoročni uspeh. Prav zaradi tega je veliko uspešnih zvez nastalo iz
predhodnega dolgoročnega sodelovanja, saj je bilo mogoče primernost partnerja za nadaljnjo
strateško kapitalsko ali zgolj poslovno zvezo v tem obdobju dovolj dobro oceniti.

4.4.2 Vzroki za neuspešno delovanje povezav

Vzroke za neuspešnost povezav delimo na notranje in zunanje. Če povzamemo ugotovitve iz
raziskav (Spekman, Isabella in MacAvoy 2000, 18 v Dubrovski 2004, 230–231), potem lahko
strnemo vzroke za neuspeh povezav v naslednje skupine:
 prekratke in premalo sistematične in načrtne priprave v obdobju pred sklenitvijo posla

(posli brez potrebnih predhodnih analiz in presoj ter napačen izbor partnerja oz. ciljnega
podjetja),

 precenjene (preoptimistične) ocene učinkov (nerealni sinergijski učinki),
 napačna (previsoka) cena ali prevelik zalogaj (povezano s precenjenimi učinki, izčrpano

podjetje),
 neuresničena komplementarnost proizvodnih, programskih in tržnih struktur,
 neurejene, slabe in težavne komunikacije (navzven in navznoter),
 težave managementa in premalo sistematičen nadzor (neizkušenost v povezovanju,

pomanjkljivo spremljanje integracije),
 kulturna neusklajenost in neusklajenost v managementskih stilih,
 interni odpori do sprememb (tudi odhodi ključnih kadrov),
 prepozna in prepočasna integracija (slaba operativna izvedba),
 težave v prenosu znanj in veščin med partnerji,
 podcenjena konkurenca (konkurenca na kapitalske transakcije reagira s svojimi

strategijami in ne dovoljuje, da bi drugi dosegli sinergijske učinke na njene stroške),
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 spremembe v okolju in pri partnerjih (zahtevajo spremembe strategij in vodenja, prodaja
deleža).

4.4.3 Koristi povezav

Koristi, ki jih partnerji iščejo v strateških poslovnih povezavah, so številne in se med seboj po
svoji naravi tudi precej razlikujejo. Ker je osnovni cilj povezave strateški in dolgoročen,
morajo koristi za partnerje preseči zgolj čisti finančni vidik, zato je potreben celovitejši
kazalec uspešnosti strateške poslovne povezave. Ta kazalec naj bi zajel vse potencialne
elemente koristi strateške poslovne povezave in tako presegel izračunavanje zgolj preprostega
finančnega donosa (Konda 2006, 72).

Lynch (1993, 82–84) meni, da tak možni kazalec kompleksnega značaja sestavlja pet
elementov:
 Tržna moč, ki jo lahko opredelimo na več načinov: kot tržni delež, širitev na nove trge ali

osvajanje tržnih vrzeli. Cilji, ki si jih postavijo strategi povezav, so lahko tudi povečanje
obsega poslovanja preko obstoječih tržnih poti, povečanje odzivnosti na zahteve kupcev
ali obvladovanje ključnih distributerjev.

 Organizacijska sposobnost, ki ima več razsežnosti. Sposobnost razporeditve človeških
virov je organizacijska moč. Moč se ne meri v številu ljudi, temveč v njihovi
učinkovitosti. Organizacijska sposobnost pomeni pridobivanje novega znanja, zvestobe in
zavezanosti, pomeni tudi timsko delo, prilagodljivost spremembam, učinkovito uporabo
virov in sposobnost spreminjanja idej v izdelke.

 Inovativna sposobnost, ki lahko pomeni novo tehnično znanje, izboljšanje proizvodnih
procesov, tržnih poti, oblikovanje novih izdelkov, boljšo kakovost, višjo produktivnost
itd. Redke so povezave, ko partnerji nimajo pričakovanj glede povečanja inovativne
sposobnosti podjetja. Največji problem tega elementa so omejene možnosti njegove
kvalifikacije.

 Konkurenčna prednost, ki jo mora vključenim podjetjem zagotavljati strateška poslovna
povezava, saj je v nasprotnem primeru vprašljiva strateška naravnanost povezave. Mnoge
povezave so bile oblikovane z namenom, da bi potencialnim konkurentom postavile
vstopne ovire ali pridobile prednosti, ki izhajajo iz doseganja ekonomije obsega.

 Finančna korist ni nujno le finančni donos, ampak je širši pojem. Sem namreč štejejo tudi
hitrejši tok denarja, zmanjšanje potreb po gotovini, povečanje donosov od prodaje,
zmanjšanje proizvodnih stroškov, večjo učinkovitost, zmanjšanje stroškov marketinga na
enoto izdelka itd.

Prve štiri elemente, in sicer tržno moč, konkurenčno prednost, organizacijsko sposobnost in
inovativno sposobnost, lahko označimo za vodilne, element finančne koristi pa za
posledičnega. Na osnovi teh elementov je možno izračunati koristi strateške poslovne
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povezave v primerjavi z investicijami, ki so bile vložene v njo, to so lahko čas, ljudje,
tehnologija ali denar (Lynch 1993, 81).

Kako bi izračunali tak kazalec, pa Lynch ni dal odgovora. Pravzaprav je tudi izračunavanje
finančnih kazalcev uspešnosti trženjskih odnosov trenutno še v povojih (Konda 2006, 72).

Gummesson (2004, 141) uspešnost trženjskih odnosov finančno vrednoti z vpeljavo pojma
donosa na odnos (ROR – return on relationship), ki ga opredeljuje kot »dolgoročni neto
finančni učinek, ki je posledica vzpostavljanja in vzdrževanja omrežja odnosov določene
organizacije«. Dobičkonosnost odnosa je prihodek odnosa, zmanjšan za stroške odnosa.
Razporeditev stroškov na posamezne odnose in določitve izvorov stroškov v odnosih pa
predstavlja težave pri računanju dobičkonosnosti odnosa.

Odločilno vlogo po povezavi med partnerji ima stopnja in hitrost integracije. Zato je
pomembno, da vsi udeleženci v podjetju skušajo delovati usklajeno v smeri skupnega cilja.
Dokumenti, na osnovi katerih se udeleženci združujejo, naj ne bodo obsežne birokratske
študije, ampak naj na nazoren način omogočijo vpogled čim večjemu številu udeležencev, saj
proces integracije ob hkratnem načrtovanju zahteva tudi sprotno spoznavanje, učenje in
prilagajanje čim širšemu številu udeležencev (Segil 2004, 43–45). Nadalje Epstein (2005, 46)
navaja, da mora ob tem strateška vizija predstavljati osnovo združitve, katere temeljni cilj je
ustvariti dolgoročno konkurenčno prednost in ne le kratkoročne izboljšave v učinkovitosti
poslovanja.

Flakus (2000, 30) navaja, da značilnosti vsakega zavezništva opredeljujejo viri moči, na
katerih zavezništvo temelji. Na splošno velja, da je najtrdnejši vir lastništvo, manj trden vir je
pogodba, ki zavezuje dva ali več partnerjev, najmanj trden vir moči pa so interesi udeležencev
v zavezništvu. Vendar lahko trdimo, da so prav interesi najpomembnejša vez v vsakem
zavezništvu, kajti če ni interesa, je zelo težko uveljavljati tudi pogodbene ali celo lastniške
pravice. Tako na videz najbolj krhka interesna zavezništva večkrat delujejo zelo dolgo in
preživijo mnoge na silo sklenjene pogodbe.

4.5 Teoretične ugotovitve

Strateško poslovno povezovanje je postal neločljiv del sodobnega strateškega razmišljanja in
delovanja. Očitno je namreč, da ima strateško poslovno in kapitalsko povezovanje navkljub
mnogim oviram, pastem in težavam, ki zmanjšujejo stopnjo uspešnosti povezav, toliko
prednosti in koristi, da se ta trend še vedno strmo nadaljuje. Po nekaterih ugotovitvah je več
kot polovica vseh podjetij na svetu vključenih v različne oblike povezovanj. Ta delež pa še
narašča, saj naj bi se stopnja uspešnosti s povečevanjem izkušenj in znanstvenih raziskav
povečevala. Uspešnost povezav je torej mogoče povečati s pridobivanjem lastnih izkušenj ali
z učenjem iz drugih primerov. Skupni donos na kapital naj bi bil v povprečju večji pri
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podjetjih, ki uporabljajo povezave, donosnost pa narašča s pridobivanjem znanj in izkušenj
(Lafferty 2000, 2).

Konda (2010, 93) navaja, da na osnovi strateškega načrtovanja podjetje vstopa v strateške
poslovne povezave. Pri tem zasleduje zlasti svoje ekonomske cilje. Ker pa je podjetje vpeto v
omrežje povezav, mora upoštevati interese skupine, v kateri se nahaja, in tako zasledovati tudi
skupne cilje. Uspešnost poslovanja podjetja je delno odvisna od njegovih potreb, izkušenj z
odnosom in od zmožnosti razvoja odnosov s partnerji oz. od usmerjenosti v prihodnost.
Uspešnost odnosa se meri s skupno uspešnostjo, dobičkom, prodajo, rastjo podjetja, tržnim
deležem, rastjo tržnega deleža in potencialom kapitala.

Omrežno povezovanje po mnenju Konde (2006, 75–76) mora postati prednostna naloga
mnogih podjetij, ker lahko podjetja samo tako dobijo možnost nastopati na svetovnih trgih in
imajo samo tako lahko dostop do znanja in drugih virov. Tudi v odnosih med podjetji in
njihovimi partnerji mora sodelovanje nadomestiti tekmovalnost, pri čemer nov pristop temelji
na načelih interakcijskega pristopa kot osnove za razumevanje logike strateških, poslovnih in
omrežnih povezav. Partnerstvo je tako učinkovit način poslovanja, ki podjetjem skozi
sodelovanje omogoča razvoj novih tehnologij, pridobitev kritičnih virov in dostop do novih
trgov. Pri tem pa ohranijo svojo samostojnost.

Pri pregledovanju razpoložljive literature nismo zasledili jasnega ali enostavnega koncepta,
modela za izračun oziroma predstavitev koristi, ki jih imajo ali bi jih lahko imela podjetja na
osnovi strateških poslovnih povezav. Ker naša naloga vsebuje še elemente inoviranja, bi
potemtakem ob vključitvi zgoraj omenjenega dejavnika za izračun koristi za podjetje dodatno
otežili nalogo. Na osnovi omembe del treh avtorjev, ki so predhodno že raziskovali to
področje in omenjajo v našem delu prepreke za takšen izračun, smo se odločili, da bomo
javnosti predstavili koristi povezav na osnovi primerjave dodane vrednosti na zaposlenega in
dobička na zaposlenega med podjetji, ki so vključena v strateške poslovne povezave, glede na
panogo, iz katere prihajajo.
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5 NEKATERI DEJAVNIKI INVENCIJSKO-INOVACIJSKEGA SISTEMA

5.1 Vidiki in cilji

Za namen naše raziskave smo želeli razviti metodologijo in zbiranje podatkov, ki bosta
omogočala hiter in celovit zajem pomembnih vidikov inovacijskih dejavnosti, strateških
povezav in ekonomskih indikatorjev, da bi lahko bili rezultati med podjetji čim bolj
primerljivi. Pri tem smo upoštevali, da je lahko, kot navajajo avtorji znanstvenega članka
Fatur, Likar in Kopač (2007, 98), pomanjkljivost posamičnih indikatorjev v tem, da težko
objektivno analizirajo tako kompleksno področje, kot je management inventivnosti in
inovativnosti. Izkaže se lahko na primer, da nekatera podjetja sploh ne prijavljajo patentov ali
imajo zelo nizek delež vlaganj v raziskave in razvoj, vendar pa so kljub temu izjemno
inovativna. Od tod se pojavi potreba po kompozitnih indikatorjih, ki na invencijsko-
inovacijski proces gledajo kompleksno kot na splet mnogih medsebojno povezanih in
soodvisnih dejavnikov. Likar idr. (2008, 95) prav tako menijo, da določeni dejavniki, kot so
npr. izdatki za raziskave in razvoj, potrebujejo določen čas, da se njihov vpliv lahko opazi na
rezultatih podjetij.

Zato smo uporabili enostavne indikatorje, ki lahko dajo primerljive podatke med podjetji in na
osnovi katerih se da sestaviti anketni vprašalnik.

5.2 Poslovno komuniciranje in timsko delo

Na osnovi aktivnega in enakovrednega vključevanja vseh članov tima je pri timskem delu
uspešna in iskrena komunikacija ključ za produktivno sodelovanje. S komunikacijo skupina
analizira probleme, prinaša odločitve in usklajuje delo posameznika znotraj tima na poti do
končnega skupnega cilja.

5.2.1 Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je seveda dajanje in prejemanje informacij. Oboje pa je podrejeno vplivanju,
ki je eden izmed temeljnih namenov poslovnega komuniciranja. Drugi nameni so še
informiranje, poučevanje, prepričevanje itd. S komunikacijo vplivamo na sodelavce ali
skupine sodelavcev v lastnem podjetju ter na poslovne partnerje in sodelavce v drugem
podjetju in ostalem podpornem okolju, s katerim naše podjetje posluje ali na katerega
medsebojno vplivamo. Poslovno komuniciranje je uspešno, če vpliva na stališča in delovanje
posameznikov in skupin tako, da podjetje dosega zastavljene poslovne cilje (Možina, Tavčar
in Kneževič 2004, 34). Možina idr. (2004, 20) opredeljujejo komuniciranje kot proces
prenašanja informacij z medsebojnim sporazumevanjem, saj se v komuniciranju odvija proces
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vzpostavljanja stikov ter proces oblikovanja vzdušja in razumevanja dveh ali več
udeležencev.

Andrews in Andrews (2004, 3) menita, da je komuniciranje namenska izmenjava sporočil
med oddajnikom in sprejemnikom. Gomez, Balkin in Cardy (2005, 618) označujejo
komuniciranje kot proces, ki vključuje prenos informacij od enega sodelujočega k drugemu z
uporabo obojestransko razumljivih signalov, saj je komuniciranje uspešno le, če je pomen
razumljiv vsem udeležencem, ki so vključeni v komunikacijo.

Komuniciranje ni uspešno, če ne vpliva na udeležence in če ne povzroči ciljnih sprememb.
Uspešno je tedaj, kadar vpliva na udeležence v lastnem podjetju ali v drugem podjetju oz.
podpornem okolju. Udeleženci so vsi posamezniki, skupine, podjetja ali udeleženci iz
podpornega okolja, ki imajo kakršne koli interese za naše podjetje in ki lahko pomembno
vplivajo nanj.

Hunt, Lambe in Wittman (2002, 30–34) v svojem modelu navajajo, da je treba za uspešnost
sodelovanja in povezav zagotoviti poleg ostalih sedmih pogojev tudi ustrezno komuniciranje
in reševanje konfliktnih težav, saj v procesu strateških zvez in OI ne gre za lahke odločitve, ki
bi jih kazalo sprejeti brez ustreznih priprav ter načrtnega in sistematičnega pristopa. Prav tako
navaja Dubrovski (2004, 230) pri povzemanju ugotovitev iz raziskav, da je vzrok za neuspeh
povezav ena izmed dvanajstih skupin, in sicer skupina, ki navaja neurejene, slabe in težavne
komunikacije tako navzven kakor navznoter.

Če bi povzeli po Tavčarju (1998, 114), ki navaja smotre in razsežnosti komuniciranja v
svetovanju, bi jih lahko enako opredelili tudi za OI in strateška zavezništva. Tako temeljni kot
trajni cilji komuniciranja v sodelovanju so predvsem:
 informiranje sodelujočih, posredovanje informacij, ki naj si jih sodelujoči čim bolj

zapomnijo,
 križno usposabljanje, poučevanje in učenje, ki naj spreminja in dopolnjuje zmožnosti

sodelujočih,
 snovanje rešitev in skupno urejanje zadev, ki jih obsega skupna naloga, predvsem tam

kjer gre običajno za spremembe ali novosti.

Komuniciranje je sredstvo za doseganje smotrov in njim podrejenim ciljem v sodelovanju.
Zato so smotri in cilji komuniciranja podrejeni smotrom in ciljem sodelovanja. Komuniciranje
pri sodelovanju ne more imeti lastnih, neodvisnih in nepovezanih ciljev in ne more biti samo
sebi namen. Vidni del sodelovanja je eno samo komuniciranje, in sicer največ med
raziskovalci in razvojniki; podjetniki, tehniki in inženirji in uporabniki izboljšav, novih
proizvodov ali storitev. Iz tega sledi, da je komuniciranje v sodelovanju vseobsežno in je
namenjeno tako informiranju kot tudi vplivanju in skupnemu snovanju. Pri tem komuniciranje
obsega vse sestavine od besednega in nebesednega; govorjenega in pisnega; med posamezniki
ali z majhno oziroma veliko skupino ter poizvedovanje, sporočanje in predstavitve. Skladnost
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med vsebino in odnosnimi vidiki komuniciranja zlepa ni nikjer tako izrazita in usodno
pomembna kot pri sodelovanju pri OI in strateških zavezništvih.

Pri OI imamo opravka s komuniciranjem navzven, to pomeni izven svojega podjetja. Pri tem
komuniciranje povezuje podjetje z zunanjim poslovnim okoljem. To je prva stopnica v
ustvarjanju primernega zunanjega videza podjetja in zajema odnose:
 s strateškimi partnerji, ki so lahko druga podjetja ali posamezniki,
 z raziskovalno-razvojnimi agencijami, inštituti in univerzami,
 z odjemalci in dobavitelji in
 z ostalim podpornim okoljem.

Pri komuniciranju navzven se uporabljajo vse oblike in kanali oziroma sredstva poslovne
komunikacije, ki jih ustrezno izberemo glede na situacijo, namen in cilj komuniciranja ter
glede na naš skupni interes. Zelo pomembno je pisno komuniciranje, že nekaj časa pa tudi
komuniciranje prek svetovnega spleta, saj danes ne najdemo več podjetja brez lastne spletne
strani. To pomeni, da podjetje pri sklepanju poslov uporablja sodobno informacijsko
tehnologijo.

5.2.2 Timsko delo

Ko govorimo o timu, govorimo o dobro organizirani skupini z jasno zastavljenimi cilji in
načinom dela ter z usklajenimi medsebojnimi odnosi. Dobro povezan tim ne prinaša prednosti
samo v kvantitativnem pogledu ampak ima tudi kakovostne učinke. Prijetno okolje v timu
spodbuja učinkovitost, boljšo motiviranost sodelavcev ter njihovo kreativnost, zato ker vsak
posameznik sodeluje v timu po svojih sposobnostih.

Za ustvarjalno sodelovanje je proces formiranja timov lahko zelo dolgotrajen. Ko pa se timi
enkrat formirajo, kažejo veliko medsebojno spoštovanje, razumevanje, soodvisnost, strpnost
in zaupanje. Pri tem moramo biti pozorni, da je treba zaupanje v timu negovati, kajti
zlorabljeno zaupanje je izredno težko pridobiti nazaj.

Kot navaja Možina (2004, 68), sodelovanje na medsebojnem spoštovanju, razumevanju,
soodvisnosti, strpnosti in zaupanju obsega:
 opredelitev skupnih ciljev,
 pripravljenost članov, da dajo na razpolago svoje znanje in sposobnosti,
 zavest, da so tudi drugi pripravljeni svetovati in pomagati,
 zavestno pristajanje na posamična ali skupna tveganja, ki so lahko osebna ali poslovna.

Na osnovi zgoraj navedenega ni površnosti in zapravljanja časa s praznim govoričenjem,
ampak aktivno poslušanje, spremljanje idej in pripravljenost na njihovo uresničevanje. Člani
tima prostovoljno dajejo informacije, znanje ter se angažirajo v polni meri. Delovna morala je
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na visoki ravni. Vzdušje je optimistično in spodbudno in tako nam dajejo doseženi rezultati
motivacijo za nadaljnje delo.

Zaupanje

Nadalje Možina (2004, 69) meni, da so potrebni dobri odnosi med sodelavci v timu in še bolj
dobri odnosi in sodelovanje med več timi. Pri tem moramo paziti, da so vezi med njimi dovolj
močne in ne šibke ter da so odnosi povezovalni in ne nasprotovalni. Nadalje navaja pogoje za
dobre odnose v timu:
 odločitve in akcije je treba posredovati vsem, ki se jih tičejo,
 vsak tim se mora zavedati, da ne obstaja sam zase,
 vsi morajo razumeti probleme in težave drugih timov,
 potrebno je iskati poti za medsebojno sodelovanje,
 vnaprej predvideti morebitne zastoje in ovire,
 prisluhniti je treba vsem članom in jim po potrebi dati ustrezno pomoč,
 pritožbe je treba sprejeti kot vir novih idej,
 razlike med posamezniki in med timi uporabiti kot vir novih spodbud in rešitev.

Podjetja se morajo zavedati, da je treba za uspeh pri delu imeti učinkovite time, ki jih
sestavljajo sposobni posamezniki in ki so povezani ter medsebojno sodelujejo. Zaradi
soodvisnosti in zaupanja razvijajo lastnosti tima. Potrebne lastnosti tima lahko na kratko
strnemo v naslednje navedbe (prirejeno po Možina 2004 v Mulej 2007b, 153):
 pravočasno medsebojno informiranje,
 odprtost in odkritost v pogovorih,
 želja dosegati skupne cilje,
 vzpostavitev in negovanje svobodnosti med člani tima,
 spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov, vrednot in zaupanja,
 pomoč in svetovanje pri reševanju problemov članov tima,
 sodelovanje in ne samo nasprotovanje,
 možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli.

Zgoraj omenjene lastnosti lahko strnemo v vrednote, ki so potrebne za dobro sodelovanje pri
OI in pri strateških zavezništvih.

Kot navaja Mulej (2007b, 46), je zaupanje vir varnega okolja, v katerem lahko vsakdo
predstavi svoje zamisli, upanje, želje in čustva. Zaupanje je eden od ključnih dejavnikov,
kadar gre za ravnanje s sodelavci, strankami, lastniki, in je hkrati osnova za komunikacijo,
prenos znanja in sodelovanja.
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Nezaupanje

Kot smo že uvodoma omenili, je treba zaupanje za timsko delo vzpostaviti in negovati, kajti
zlorabljeno zaupanje je izredno težko pridobiti nazaj. Če povzamemo po Rantovi (2004, 74–
76), lahko vzroki za nezaupanje izvirajo iz lastnosti podjetja, poslovanja, vodij in sodelavcev.

Rantova (2004, 74) navaja naslednje pojavne oblike nezaupanja kot posledice težav, ki
nastanejo zaradi:
 neuresničevanja zastavljenih ciljev,
 slabih odnosov in sodelovanja med zaposlenimi ter konflikti, ki ostajajo nerazrešeni,
 nezadovoljstva s sistemom nagrajevanja,
 nezadovoljstva s stilom vodenja,
 zaprtosti v komuniciranju med zaposlenimi in slabe informiranosti,
 pogostih (neformalne) pritožb zaposlenih,
 nereševanja in kopičenja problemov v podjetju.

Možni vzroki nezaupanja, ki izvirajo iz vodij, so po Rantovi (2004, 75) naslednji:
 premalo vedo o vodenju, komuniciranju in motiviranju,
 se ne znajo vživljati v sodelavce,
 se vedejo oportunistično in nekonsistentno,
 slabo odločajo ali odlagajo odločitve ali pa ukrepajo napačno ali sploh ne in tako veljajo

v očeh sodelavcev za nesposobne,
 so subjektivni in pogosto napačno ocenijo sodelavce,
 kopičijo pristojnosti, skrivajo in filtrirajo ključne informacije,
 grozijo sodelavcem in vzbujajo strah pred njimi.

Lastnosti sodelavcev, ki vodijo v nezaupanje (Rant 2004, 75), so:
 hujskači in opravljivci,
 ljudje, ki nenehno vidijo samo svojo plat resnice,
 ljudje s premalo znanja, vednosti, sposobnosti.

Lastnosti podjetij, ki so vir nezaupanja (Rant 2004, 75), so:
 opisov delovnih mest ni ali pa ne ustrezajo,
 nagrajevanje ni urejeno,
 plače so neredne in/ali nizke,
 nesreče pri delu so pogoste,
 nadrejeni veliko pričakujejo od sodelavcev in zato pritiskajo nanje,
 sodelavce slabo informirajo,
 nadzor je pomanjkljiv ali ne ustreza,
 birokratizem,
 neustrezna kultura (splet vrednot).
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Če na kratko strnemo vse zgoraj navedeno glede nezaupanja, bi lahko pod črto zapisali, da
vrednote, kot so individualizem, dvoličnost, zaprtost in želja po doseganju lastnih ciljev,
nikakor ne morejo pripomoči k dobremu sodelovanju pri OI in pri strateških zavezništvih.

5.3 Kultura in klima

Vodilne strukture morajo poleg oblikovanja skupnih ciljev dolgoročnega partnerstva
opredeliti tudi pomen partnerske povezave in to posredovati posameznikom v podjetju (Hutt
idr. 2000, 51). Da bi neka povezava delovala v operativnem smislu, mora imeti stalno
podporo s strani vodilnih struktur. Te morajo oblikovati ustrezno organizacijsko kulturo,
pripadnost podjetju in dejavno sodelovati z različnimi ravnmi menedžerjev. Če ni udeležbe in
sodelovanja najvišjega vodstva, se bodo predstavniki izvedbenih timov začeli spraševati o
pomembnosti partnerske povezave in sodelovanja v timih (Hutt idr. 2000, 51), kar lahko vodi
do oblikovanja slabih pogojev za razvoj partnerskega odnosa in do demotiviranja zaposlenih
za doseganje dobrih rezultatov podjetja.

Dodatni vzroki za težave lahko nastanejo ob širjenju na tuje trge zaradi kulturnih razlik med
narodi. Po drugi strani pa lahko ravno te razlike pomenijo dodatne priložnosti. Kulturne
razlike lahko povzročajo težave v poslovanju na ravni komunikacije, vendar pa že zavedanje,
da te razlike obstajajo, lahko spodbudi udeležence k začetnemu postavljanju in pravočasnemu
reševanju porajajočih vprašanj (Boeh in Beamish 2007, 399).

Fatur in Likar (2009b, 244–250) navajata, da management idej vključuje načrtovanje,
organiziranje, vodenje in nadzor v procesu porajanja invencij in njihove preobrazbe v
sugestije (tj. zapisane invencije), potencialne inovacije ter inovacije v najširšem krogu
zaposlenih. Nadalje v rezultatih raziskave v omenjenem delu navajata, da je področje
inovacijske kulture in klime med vsemi vidiki ocenjeno najvišje. Anketiranci večinoma trdijo,
da se ustvarjalnost pričakuje na vsakem delovnem mestu v njihovem podjetju. Očitno se
počasi le presega zastarelo razmišljanje, da je inoviranje nekaj, s čimer se ukvarjajo le
inženirji in proizvodnja. Zaposleni v obravnavanih podjetjih se dobro zavedajo, da je
ustvarjalnost prvi pogoj za kakovost in učinkovitost dela, kar se kaže tudi v odnosu do
sodelavcev. Rutinerji so manj cenjeni in v podjetju vse bolj cenijo inovativne sodelavce.
Izkaže pa se spet, da so visoke predvsem ocene trditev, ki se nanašajo na deklarativen odnos
do inovativnosti (»se pričakuje«, »se zavedamo«, »cenimo«), nižje pa tiste, ki preverjajo
dejavnosti, ki zagotavljajo ustvarjalnosti naklonjeno kulturo in klimo.

Mulej (2006, 45) meni, da Slovenija lahko z inoviranjem kulture in stila managementa
premaga posledice svojega nedavnega družbeno-gospodarskega razvoja in nadoknadi zamudo
za najbolj bogatimi družbami, ki jo je tak razvoj povzročil. Očitno je, da mora pospešeno
inoviranje postati vsakdanja praksa za Slovenijo. Država ne more in ne sme čakati, ker
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globalizacija ne čaka in razponi bogatosti v škodo manj inovativnih silno naglo in skokovito
naraščajo.

V nadaljevanju avtor na kratko navaja tudi naslednja dejstva:
 Samo 0,3 odstotka vseh poslovnih subjektov so podjetja in druge organizacije z več kot

250 zaposlenimi. Vendar se velika večina programov za podpiranje inoviranja in
posodabljanja drugih vrst nanaša nanje. Zlasti mali podjetniki programov ne poznajo, a
hkrati pravijo, da država za njihovo inovativnost napravi premalo.

 Absorpcijska sposobnost kot pogoj, da podjetja zmorejo in hočejo sprejeti novosti, ki
nastajajo na univerzah in inštitutih, velja bolj za problem slednjih kot za problem podjetij,
ki veljajo za potencialne uporabnike teh znanj. Univerze in inštituti naj bi se podjetjem
prilagodili, četudi je med slednjimi še veliko več konzervativnosti.

 Zakonodaja podpira sodelovanje podjetij v grozdih in podobno, a pri merjenju daje v prvi
plan kratkoročne učinke.

 Institucionalni red le navidezno vodi k inovativni družbi, saj ne podpira inoviranja
upravljanja, da bi s tem ustvarili več prostora za demokratičnost in inovativnost ter
podjetnost.

Mulej (2007b, 19–20) ugotavlja, da se je pokazalo podobno kot v mednarodnih študijah, da je
najprej potrebna inovacija stila vodenja, ki potegne za seboj inovacijo kulture, šele to pa
ustvari možnosti, da zaposleni v podjetjih, vključno s tistimi iz univerz in inštitutov, dobijo
prostor, dovoljenje in podporo za invencijsko-inovacijsko delovanje. Nadalje navaja, da mu je
marca 2004 v Šentjurju neki obrtnik dejal, da bi mu univerze in inštituti koristili za
izpolnjevanje vlog za državne podpore. To pomeni, da se njihovo pojmovanje inoviranja
omejuje na nabavo novih strojev ipd., o inoviranju upravljanja, kulture, organiziranja pa se
jim ne zdi vredno razmišljati.

Podobno razmišljajo avtorji raziskave (Aesen in Johannessen 2009, 30–31), katera je bila
izvedena v podjetju Statoil, in sicer da je raziskovanje komunikacijske narave inovacijskih
procesov in njegov vpliv na upravljanje inovacij v veliki meri prezrt v raziskavah
inovativnosti. Pri tem dajejo velik pomen participaciji vseh sodelujočih. Njihove ugotovitve
kažejo, da je zamisel o sodelovanju velikokrat v nasprotju s prevladujočimi idejami
managementa za upravljanje, planiranje, načrtovanje, kontrolo in spremljanje.

Po mnenju avtorjev (Likar idr. 2011, 9) ima zelo močan pozitivni vpliv na množičnost
inoviranja število invencijskih predlogov in posledično na skupne koristi od inovacij tudi
inovacijska politika v podjetju. Avtorji priporočajo večjo skrb za: podjetniško-inovacijske
sposobnosti zaposlenih, ustrezno definiranje inovacijskih ciljev, načrtno iskanje dobrih praks,
zaposlovanje ustvarjalnih ključnih sodelavcev in njihovo nagrajevanje. Po njihovem mnenju
na skupne koristi od inoviranja pozitivno vpliva tudi število uvedenih inovacij proizvodov na
zaposlenega.
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Na osnovi rezultatov raziskave avtorjev (Likar in Kopač 2010b, 52) je prvi korak na poti
inovativnosti, po kateri mora podjetje stopiti, odločitev vodilnih in jasna strategija
inovativnosti, nato sledi izgradnja ustrezne organizacije in organizacijske klime. Nadalje je
treba izvesti vrsto aktivnosti, med katerimi so gotovo najpomembnejši dvig ustvarjalnosti,
ustrezna R&R in druga invencijsko-inovacijska dejavnost ter predvsem izobraževanje.

Potemtakem je naloga države, da izgradi inoviranju naklonjeno poslovno klimo. Posodobiti se
morajo odnosi do tveganja in uvajanja novitet. Sicer so finančna sredstva za invencijsko-
inovacijske procese zelo pomembna in jih je težko pridobiti, vendar je najteže ustvariti
inoviranju naklonjeno kulturo.

5.4 Absorpcijska sposobnost podjetij, univerz in inštitutov

V današnjem poslovnem okolju, ki zahteva izrazito specializacijo podjetij, ko je znanja okoli
nas toliko, da ga niti kot posamezniki niti kot podjetja ne moremo sami obvladovati, je
povezovanje z drugimi subjekti že skoraj nuja. Industrijski grozdi, tehnološke platforme, živi
laboratoriji in druge oblike mrežnih organizacij so samo rezultat teh spoznanj. Inovativnost je
pogojena s sočasnim notranjim tehnološkim razvojem v podjetju in konstantno interakcijo z
drugimi nosilci znanja in uporabniki naših proizvodov.

5.4.1 Dosedanje raziskave

V raziskavi (Palčič, Polajnar in Buchmaister (2010, 30–33), ki je bila izvedena leta 2006, je
bilo v vzorec zajetih tri tisoč proizvodnih podjetij iz Nemčije, Švice, Avstrije, Španije,
Hrvaške in Slovenije, od tega jih je bilo skoraj 60 odstotkov iz Nemčije. Slovenski vzorec je
obsegal 72 podjetij. Najprej jih je zanimalo, kolikšen delež podjetij v posameznih državah
sodeluje na šestih področjih:
 R&R-sodelovanje z R&R-institucijami,
 R&R-sodelovanje s podjetji,
 sodelovanje pri proizvodnji,
 sodelovanje pri nabavi,
 sodelovanje pri storitvah in prodaji,
 sodelovanje pri izobraževanju.

Rezultati analize so pokazali precej presenetljivo sliko. Zahodne države so si precej podobne
pri sodelovanju na skoraj vseh področjih. Povprečno približno tretjina podjetij sodeluje z
drugimi subjekti na posameznih področjih. Najraje sodelujejo podjetja v Nemčiji, Švici,
Avstriji in Španiji pri R&R-aktivnostih z drugimi R&R-institucijami. To jih je zelo
presenetilo, saj druge raziskave kažejo precej manjše odstotke povezovanja med gospodarsko
in znanstvenoraziskovalno sfero. Omeniti je treba, da so proizvodna podjetja v njihovi analizi
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nekoliko večja (vsaj 20 zaposlenih), veliko pa je tudi srednje velikih in velikih podjetij, ki
lažje sodelujejo z drugimi kot manjša podjetja. Vsekakor podjetja pri R&R-delu raje
sodelujejo z R&R-institucijami kot z drugimi podjetji.

Slika 3: Sodelovanje proizvodnih podjetij na posameznih področij po državah
Vir: Palčič, Polajnar in Buchmaister 2010, 30–33.

Še bolj presenetljivo smo se izkazali Slovenci, saj smo »zmagali« pri sodelovanju na vseh
področjih. Predvsem radi sodelujemo na področju proizvodnje, skupne nabave, prodaje in pri
izobraževanju. Ena od možnih razlag je, da je večina podjetij, ki so odgovorila na anketo, v
eni od mrežnih organizacij, ki so se zadnja leta razširile po Slovenji (grozdi, platforme).
Predpostavljamo torej lahko ugodne učinke povezovanja v najrazličnejše mrežne organizacije.



49

Slika 4: Sodelovanje proizvodnih podjetij na posameznih področjih skozi leta
Vir: Palčič, Polajnar in Buchmaister 2010, 30–33.

5.4.2 Mnenja soustvarjalcev okolja

Po navedbah različnih udeležencev v proizvodnih in raziskovalno-razvojnih procesih so
mnenja različna. Na industrijskem forumu inovacij, razvoja in tehnologij – IFIRT 2009, ki je
bil organiziran za namen industrije, na predlog ustvarjalcev, predstavnikov industrije in
strokovnih krogov, je bilo opaziti različna mnenja. Po navedbah Jakupoviča (2008, 12–13) je
mnenje o forumu profesorja na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani naslednje:

Načrtovani dogodek IFIRT leta 2009 bo industrijo združeval z akademsko sfero. Taka
prizadevanja so zadnja leta vedno bolj intenzivna, prav v času, ko recesija trka na vrata oziroma
je že tu, pa moramo resnično z roko v roki dosegati optimalne rezultate tako v razvoju kot na
trgu, da s tem ohranimo prednost Slovenije v srednjeevropskem prostoru.

Inovacije in inovativne rešitve so v Sloveniji zagotovo številne, vendar jih pogosto ne znamo
prepoznati in ovrednotiti. To pomeni, da ne znamo postaviti cene lastnemu znanju. Pogosto se
zgodi, da pozneje to drugi izkoristijo in to storijo v svojem imenu. Zagotovo bo pomemben
element, da bomo zaradi pravkar zapisanega v nabor dogodkov vključili tudi priznane
strokovnjake na področju inovacij.

V Sloveniji je vedno več univerz, v katere so vključene fakultete in inštituti, ki opravljajo ne
samo temeljne, pač pa tudi aplikativne raziskave na področjih, za katera sem prepričan, da se
dotikajo visokih tehnologij in znanj. Ob tem je pogosta težava, kako taka znanja prenesti iz
laboratorijev v industrijsko sfero. Ni dovolj rezultate raziskav posredovati v obliki poročila ali
predstavitve timu strokovnjakov iz industrije, temveč je treba uporabiti znane metode, kako
dejansko zagotoviti prenos, predvsem pa s sodobnimi tehnologijami tudi uveljavitev rezultatov
doseženih raziskav v nadaljnji proizvodnji sodobnih izdelkov.
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Mnenje direktorja gospodarske družbe:

Izdelovalne tehnologije so za slovensko gospodarstvo izjemno pomembne, saj kar 30 odstotkov
BDP ustvarimo s tako imenovanimi izdelovalnimi tehnologijami. Zato nam seveda ne more in
ne sme biti vseeno, kaj se dogaja v tej branži. Izdelovalne tehnologije so značilna horizontalno
usmerjena dejavnost, zato so vpete v veliko različnih panog, ki imajo v marsikaterem pogledu
različna stališča o njenem razvoju.

Prav zato se mi zdi smiselno, da bi na posvetu, kot naj bi bil Industrijski forum inovacij, razvoja
in tehnologij, soočili različna mnenja o razvoju izdelovalnih tehnologij. To srečanje vidim
predvsem kot srečanje s ciljem izmenjave strokovnih mnenj na poljudni ravni. Menim, da tako
srečanje ne sme postati prostor za nabiranje akademskih točk, ki so nujne za napredovanja.
Usmerjeno mora biti k resničnejšim rešitvam, ki jih v vsakodnevni praksi potrebujemo. Če nam
bo uspelo dobiti dobro mešanico, še bolje pa kombinacijo različnih področjih izdelovalnih
tehnologij, potem bo to prav gotovo recept za uspeh.

In mnenje samostojnega podjetnika:

Zamisel o izvedbi foruma IFRIT 2009 je zelo dobrodošla, predvsem zaradi širokega spektra
napovedanih tem, ki jih kot obrtnik v času, v katerem smo se znašli, zelo potrebujem. Obdobje
velikoserijskih proizvodov je minilo, zato smo se morali preusmeriti na zahtevnejša, predvsem
pa investicijsko dražja področja delovanja. Za pomoč in lažji prehod so taka srečanja za manjše
obrtnike skoraj nujna, čeprav se običajno delo v tako majhnih podjetjih, kot je naše, na dan
srečanja ustavi. Predvidenih tematik bo na forumu zares veliko, hkrati pa bo to tudi priložnost
za izmenjavo mnenj, ki so dobrodošla pomoč pri reševanju marsikatere ovire.

Vrtiljak, na katerem smo se znašli, se vrti počasneje od vrtiljaka razvoja novih tehnologij in
materialov. Če ga želimo ujeti, moramo združiti znanja in ideje.

Iz zgoraj navedenega lahko razberemo, da prav vsi, tako univerze in inštituti kot gospodarske
družbe, vključno s samostojnimi podjetniki, želijo več sodelovanja med seboj. Vendar, če se
poglobimo v njihove misli, vsi čutijo neke ovire, da do tega ne pride.

Podobno velja tudi za dokaj novo spodbudo, ki se dotika enega od segmentov spodbujanja in
razvijanja inovativnosti. Potreben je prenos invencij iz univerz in inštitutov, ki jim po
družbeni delitvi dela pripada naloga ustvarjanja, v podjetja, ki jim po družbeni delitvi dela
pripada naloga spreminjanja invencij v inovacije. Naloga vseh pa je, da jih spremenijo v
konkurenčnost in v visoko sodobno kakovost življenja zase in za vse druge (Mulej 2007b,
19).

Ena od novosti v lizbonski strategiji, ki je bila prenovljena med slovenskim predsedovanjem
EU, je tudi posodobljen pogled na inovacije in ustvarjalnost. Turk (2008, 13) je na zasedanju
Lizbonskega sveta poudaril, da lizbonska strategija poudarja pomen odprte ustvarjalnosti in
prostega pretoka znanja, ki jo poznamo kot t. i. peto svoboščino in dopolnjuje dosedanje štiri
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svoboščine: prosti pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala. Namen pete svoboščine je odpraviti
ovire za prosti pretok znanja, s čimer se spodbuja preoblikovanje EU v inovativno in
ustvarjalno gospodarstvo. Peta svoboščina se bo uveljavila s povečanjem čezmejne mobilnosti
nadarjenih ljudi, predvsem raziskovalcev, študentov, znanstvenikov in univerzitetnih
predavateljev, s krepitvijo konkurenčnega trga dela, ki mora nuditi boljše poklicne možnosti
ter biti preglednejši in bolj družinsko naravnan, in z nadaljevanjem visokošolskih reform.

Toda zaradi vse bolj strateške vloge znanja pri določanju blaginje in varnosti držav je treba
biti pozoren, da v kombinaciji s svetovno podjetniško kulturo in naraščajočo soodvisnostjo
med izobraževanjem in kakovostjo življenja ne bi prišlo do eksploatacije raznih
novoustanovljenih inštitucij, ki so bistveno drugačne, a še vedno učinkovite. Vendar so
akademska svoboda in raziskave še vedno zelo cenjene (Annand 2007, 79).
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6 HIPOTEZE

Na osnovi predhodno prikazanih teoretičnih predpostavk so v tem poglavju zastavljene štiri
hipoteze, ki bodo z empirično raziskavo potrjene ali ovržene.

V drugem poglavju o podjetjih je bila na kratko predstavljena kovinsko-predelovalna
industrija in podjetja. Med ostalimi so bila navedena različna mnenja strokovnjakov, katera
podjetja so bolj inovativna; majhna in srednja ali velika. Nekateri strokovnjaki trdijo, da
velikost podjetij pozitivno vpliva na inovacijsko dejavnost. Nasprotniki oz. zagovorniki
drugega mnenja pa so strokovnjaki, ki trdijo, da imajo prednost pri inovativnosti prav mala in
srednja podjetja. Z raziskavo bomo potrdili ali zavrnili hipotezo in prikazali, kakšna je stopnja
inovativnosti v malih in srednjih in kakšna je stopnja inovativnosti v velikih podjetjih, ki so
vključena v strateške poslovne povezave.

Prav tako smo v drugem poglavju govorili o rezultatih oziroma uspešnosti podjetij. V četrtem
pa o strateških poslovnih povezavah. Pri tem smo opazili, da na uspešnost podjetij lahko
vplivajo različni dejavniki. Z raziskavo bomo ugotovili, ali so omenjeni poslovni rezultati
podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave, nadpovprečni glede na panogo ali
podpovprečni glede na panogo.

V tretjem in petem poglavju je govora o inovativnosti in raznih dejavnikih, ki lahko vplivajo
na različne pristope k inoviranju. Z raziskavo bomo ugotovili težo vrednot timskega dela na
inovativnost podjetij in s tem potrdili ali zavrnili zastavljeno hipotezo.

Na osnovi teoretičnih predpostavk v četrtem in drugem delu drugega poglavja bomo
ugotavljali vpliv strateških poslovnih povezav na OI. S tem bomo proučili dovzetnost,
naklonjenost za OI med podjetji, ki so v strateških poslovnih povezavah, in dovzetnost,
naklonjenost za OI pri podjetji, ki niso strateško poslovno povezana.

Na podlagi ugotovitev iz predhodnih poglavij so zastavljene naslednje hipoteze:
 Hipoteza 1: Podjetja, ki se strateško poslovno povezujejo, imajo višjo stopnjo odprte

inovativnosti.
 Hipoteza 2: Bolj inovativna so tista podjetja, ki poudarjajo vrednote timskega dela.
 Hipoteza 3: Poslovni rezultati podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave, so

nadpovprečni glede na panogo.
 Hipoteza 4: Mala in srednje velika podjetja v povezavah imajo enako stopnjo

inovativnosti kot velika podjetja.

Za lažje prepoznavanje značilnosti podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave,
smo oblikovali dodaten sklop trditev, ki ni vezan na nobeno od hipotez in nam služi kot
dodatna informacija pri oblikovanju temeljne teze raziskave.
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Temeljna teza raziskave je, da so strateške poslovne povezave most pri prehodu iz modela
zaprtega v model odprtega inoviranja.
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA

V nadaljevanju bomo predstavili osnovna izhodišča, namen in načrt raziskave. Predstavili
bomo vzorec, ki je bil uporabljen za potrebe raziskave in način zbiranja podatkov. Na osnovi
teh podatkov bo v nadaljevanju predstavljena metodologija raziskave.

7.1 Osnovna izhodišča, namen in načrt raziskave

Po navedbah številnih avtorjev in raziskovalcev posvečamo premalo pozornosti raziskavam in
razvoju. V nadaljevanju glede obvladovanja invencijsko-inovacijskih procesov strokovnjaki
poudarjajo, da ni vedno smotrno za podjetja, raziskovalne inštitucije in univerze, da bi celoten
razvoj opravili sami. Treba bi bilo vzpostaviti nov model za bolj učinkovit in hitrejši razvoj
oziroma hitri prodor na obstoječe kakor tudi nove trge. Z ustvarjanjem skupnega razvojnega
prostora se podjetjem odpirajo nove priložnosti, ki bodo sčasoma postale nuja.

Poglavitni namen raziskave je ugotoviti skupne točke med strateškimi poslovnimi
povezavami in OI na eni strani ter poslovno uspešnostjo na drugi strani ter na osnovi teh
ugotovitev podati napotke za uspešen prehod iz zaprtega inoviranja v OI. Nadaljnji namen je
potrditi ali zavrniti domneve oziroma hipoteze, da je OI pogosto sprožen s pomočjo strateških
povezav, univerz ali raziskovalno-razvojnih inštitucij. Hkrati se preuči vpliv povezovanja na
poslovne rezultate in uspešnost podjetij. Z raziskavo želimo predvsem preveriti, ali je
inovativno sodelovanje eden od boljših pristopov za razvoj in uspešnost podjetij, in to
predvsem zaradi prednosti, ki jih samo inoviranje v povezavi s konceptom OI in v povezavi s
strateškimi partnerstvi nudi.

7.2 Vzorec in zbiranje podatkov

Na osnovi opredeljenih teoretičnih izhodišč, kot so inoviranje in strateška zavezništva, smo
izdelali anketni vprašalnik zaprtega tipa za pridobitev primarnih podatkov in ga poslali
predstavnikom 410 podjetij, ki jih bomo vključili v raziskavo. Anketni vprašalnik je
najprimernejša oblika takrat, ko je večina vprašanj standardiziranih, se pravi zaprtega tipa. Na
ta način pridobljeni podatki so primerni za analizo oziroma testiranje hipotez. Vprašalnik je
sestavljen iz sklopov za pridobitev vhodnih, izhodnih, a tudi procesnih dejavnikov/podatkov
za raziskavo. Pred izvedbo raziskave smo izvedli test zanesljivosti in veljavnosti. Vprašalnik
smo testirali na pilotni stopnji raziskave pred glavno fazo zbiranja podatkov, kar je omogočilo
izločitev ali preureditev neprimernih vprašanj. Pojem »neprimerni« je uporabljen v
statističnem pomenu, da bi označili, da je določeno vprašanje nenavadno. To ne vsebuje
implikacij o tem, ali je vprašanje pravilno ali napačno (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005,
164–168). Podjetja, pri katerih smo testirali razumevanje vprašalnika, kasneje nismo vključili
v raziskavo. Na osnovi njihovih pripomb in priporočil smo spremenili vprašalnik, izločili
nejasna vprašanja ali pa jih korigirali. Anketni vprašalnik za izpolnjevanje je bil dosegljiv na
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»1ka.si-spletne ankete«, vendar so imeli dostop do njega samo tisti, ki smo jih vključili v
raziskavo. Naslov spletne strani in povezavo za dostop do spletnega vprašalnika smo skupaj s
spremnim dopisom, v katerem je bil podrobno pojasnjen namen raziskave, poslali po
elektronski pošti na posamezna podjetja.

Za namenski vzorec smo vzeli vse štiri grozde oz. razvojne centre s področja kovinsko-
predelovalne industrije, ki so trenutno v združenju grozdov in tehnoloških mrež pri GZS (od
16-ih), in sicer: ACS - Slovenski avtomobilski grozd (59 članov) (ACS 2010), TCS -
Slovenski orodjarski grozd (39 članov) (TCS 2010), TECOS - Razvojni center orodjarstva
Slovenije (92 članov) (TECOS 2010), VTG – Grozd proizvajalcev visoko tehnološke opreme
(16 članov) (VTG 2010). Za potrditev hipoteze 1 in hipoteze 3 smo vzorec dopolnili še s
podjetji, ki so člani združenja kovinske industrije pri GZS in po naših predvidevanjih niso
člani strateške poslovne povezave ali grozda (265 članov) (GZS 2010). V anketnem
vprašalniku pa so se že pri prvem vprašanju opredelili, ali so člani kakšne strateške poslovne
povezave ali ne. Sekundarne podatke, kot so seznami članov po posameznih združbah,
podatke o dodani vrednosti in dobičku na zaposlenega v podjetjih in podatek o dodani
vrednosti in dobičku na zaposlenega v dejavnosti proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov,
smo pridobili s pomočjo javnih agencij, kot sta AJPES in I-BON. Pri GZS in na posameznih
spletnih portalih grozdov in tehnološke mreže smo pridobili seznam članstva in ostale podatke
za naslovitev anketnega vprašalnika.

Ankete smo s spremnim dopisom poslali direktorjem podjetij ali v tajništvo podjetja. Pri tem
smo tajništva zaprosili, da anketne vprašalnike posredujejo direktorjem ali odgovornim
osebam na področju inoviranja. Zaradi slabe odzivnosti anketirancev smo po določenem času
poslali še enkrat opomnik po elektronski pošti. Zaradi boljše odzivnosti smo vzpostavili še
osebni stik preko telefona s prošnjo po sodelovanju v anketi. Na osnovi zbranih podatkov smo
ugotovili, da je bilo 362 klikov na anketo. Od teh jih je anketo pričelo reševati 226
anketirancev, vendar je niso vsi dokončali. Skupno število pravilno rešenih anket je bilo na
koncu ustrezno. Na vsa zahtevana vprašanja je odgovorilo 117 anketirancev, kar zadostuje
statističnemu kriteriju majhnega vzorca. Pri analizi podatkov smo izločili še dve anketi zaradi
očitne neresnosti podanih podatkov oz. izrazitega odstopanja podatkov. Izračunana odzivnost
je tako 28,54-odstotna.

7.3 Metodologija raziskave

Raziskava je narejena na osnovi kvantitativne metode zbiranja podatkov. Statistično analizo
smo izvedli s pomočjo programske opreme za analiziranje družboslovnih podatkov SPSS 15
(Stastistical Package for Social Sciences).

Najprej bomo uporabili metodo empirično raziskovalnega dela za pridobitev kvantitativnih
podatkov. V nadaljevanju bomo z metodo analize in sinteze primarnega vira podatkov,
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pridobljene z anketnim vprašalnikom, opredelili izhodišča raziskovanja, kot so verjetnost
posledic strateških poslovnih povezav, pomembnost vrednot za uspešno poslovanje,
inovativnost in stopnjo OI in na osnovi tega izdelali sklepe. Zbrane podatke bomo predstavili
z opisnimi statistikami.

S faktorsko analizo bomo preučili povezave v množici opazovanih spremenljivk. Cilj je
odkriti manjše število latentnih spremenljivk, t. i. faktorje, s katerim bomo poizkušali
pojasniti zvezo med opazovanimi spremenljivkami, ki bo predstavljala, kaj je skupnega
opazovanim spremenljivkam. Faktorska analiza nam bo pomagala oblikovati dimenzije oz.
sestavljene spremenljivke, kot so vrednote OI, koristi, stopnjo inovativnosti in sodelovanje pri
inoviranju.

Za doseganje zastavljenih ciljev in preverjanje hipotez bomo za preverjanje hipoteze 1
uporabili metodo t-preizkusa za neodvisna vzorca. Predhodno bomo z Levenovim preizkusom
preverili enakost varianc in glede na rezultat izbrali primerno različico t-preizkusa. Neodvisna
spremenljivka bo članstvo v strateških poslovnih povezavah (da ali ne), odvisna pa stopnja
odprtega inoviranja, ki smo jo izračunali kot (1) delež inovacij, ki jih je podjetje uvedlo s
partnerji med vsemi njihovimi inovacijami zadnjih petih let, in (2) stopnjo odprte
inovativnosti, ki predstavlja število različnih vrst partnerjev.

Metodo regresijske analize bomo uporabili tudi za preverjanje hipoteze 2. Za neodvisne
spremenljivke bomo vzeli vrednote timskega dela, kot so: pravočasno medsebojno
informiranje, odprtost in odkritost v pogovorih, sodelovanje, želja dosegati skupne cilje,
vzpostavitev in negovanje svobode, spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov,
pomoč in svetovanje pri reševanju problemov. Vrednote bomo na podlagi faktorske analize
združili v dimenzije oziroma faktorje. Odvisna spremenljivka pa bo inovativnost, ki jo bomo
merili na dva načina. Prvi bo skupno število inovacij, drugi pa stopnja inovacijske
razpršenosti, ki pove, na koliko področjih se kaže inovativnost podjetja. Z regresijsko analizo
bomo ugotovili težo vrednot timskega dela na inovativnost podjetij. Pri tem bomo proučevali
podjetja, ki so v strateških poslovnih povezavah, kakor tudi podjetja, ki niso strateško
poslovno povezana. Za dodatno pojasnitev hipoteze 2 bomo uporabili še Spearmanov
koeficient korelacije rangov, s katerim bomo preverili povezanost vrednot timskega dela in tip
inovacij.

Hipotezo 3 bomo preverili z metodo t-preizkusa za aritmetično sredino. Na osnovi populacije
vseh podjetij, ki so združena v strateške poslovne povezave v kovinsko-predelovalni
industriji, bomo pridobili podatke o dodani vrednosti na zaposlenega in dobiček na
zaposlenega iz AJPES-a. S t-preizkusom bomo ugotovili, ali so poslovni rezultati podjetij, ki
so vključena v strateške poslovne povezave, nadpovprečni glede na panogo ali podpovprečni
glede na panogo.
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Z neparametričnim Mann-Witneyevim preizkusom bomo preverili hipotezo 4. S to metodo
bomo na podvzorcu podjetij, ki so vključena v strateške povezave, preverili, ali se povprečna
vrednost stopnje inovativnosti v majhnih in srednje velikih podjetjih razlikuje od stopnje
inovativnosti v velikih podjetjih.
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8 REZULTATI RAZISKAVE

Prvi del tega poglavja se nanaša na predstavitev vzorca, ki vključuje (ne)članstvo v strateških
poslovnih povezavah, velikost podjetja in finančne rezultate, kot sta čisti dobiček na
zaposlenega in dodana vrednost na zaposlenega. V drugem delu so predstavljeni rezultati
raziskave, primerjalno glede na skupini preučevanih podjetij, torej tistih, ki so vključena v
strateške povezave, in tistih, ki niso. Za ugotavljanje razlik med skupinama smo uporabili
parametrični t-preizkus za neodvisna vzorca kot tudi neparametrični Mann-Whitneyev
preizkus. Rezultati so predstavljeni po posameznih sklopih: pričakovanja glede strateških
povezav, na katerega so odgovarjala samo podjetja, ki so vključena v strateške poslovne
povezave, pomembnost vrednost v poslovanju in inovativnost, ki vključuje skupno število
inovacij oziroma inovativnost glede na sodelovanje s partnerji in celovitost inoviranja po
posameznih področjih.

8.1 Značilnosti vzorca

V anketno raziskavo je bilo vključeno 410 podjetij. Po naših predvidevanjih je bilo 183
podjetij takšnih, ki so vključena vsaj v eno strateško poslovno povezavo, ostala pa ne. Anketa
je bila opravljena na izbranem vzorcu v letu 2011 in na osnovi tega smo povpraševali po
rezultatih podjetij za poslovno leto 2010.

Slika 5: Članstvo v strateških povezavah

Izmed 115 veljavnih anket jih je malo več kot polovica (N=59; 51,3 %) prišla iz podjetij, ki so
vključena v strateške povezave, preostala pa niso vključena (N=56, 48,7 %). Deleža ustrezata
za preverjanje hipoteze, ki se nanaša na primerjavo teh dveh skupin podjetij.

Anketirani predstavniki so se opredelili glede velikosti svojega podjetja po kriteriju
izpolnjevanja dveh od treh meril po ZGD-1.

Grafikon 6 nam prikazuje porazdelitev podjetij, ki so sodelovala v anketi, glede na njihovo
velikost.
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Slika 6: Velikost podjetij

Vzorec je v največjem obsegu zastopan s srednje velikimi podjetji (N=41) in predstavlja 35,7-
odstotni delež. Tri desetine je majhnih podjetij (N=34), slaba četrtina je velikih podjetij
(24,3 %; N=28). Mikro podjetja predstavljajo 10,4-odstotni delež (N=12).

Slika 7: Velikost podjetij glede na vključenost v strateške povezave

Kot je razvidno iz grafikona 7, je med velikimi podjetji največji delež takšnih, ki so vključena
v strateške poslovne povezave (82,1 %). Zanimivo je, da je najmanjši delež podjetij, ki so
vključena v strateške poslovne povezave, med majhnimi podjetji (35,3 %) in ne med mikro
podjetji (41,7 %). Iz pričujočega lahko zaključimo, da vključevanje v strateške poslovne
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povezave torej ne narašča linearno z velikostjo podjetij, ampak je njihova prisotnost opažena
v večji meri pri največji in najmanjši skupini porazdelitve podjetij po velikosti.

Preglednica 2: Dodana vrednost na zaposlenega

N aritmetična
sredina

standardni
odklon mediana min. maks.

vključeni v strateške povezave 39 38893,79 19767,271 34903 12980 120000

brez strateške povezave 12 25624,5 19630,598 28194 0 62000

skupaj 51 35771,61 20348,471 32305 0 120000

Anketa je bila sestavljena na način, da finančnih podatkov o podjetju ni bilo treba obvezno
navesti, saj smo se bali, da bi sicer podjetja odklonila sodelovanje oz. spletne ankete ne bi
izpolnila do konca. To smo ugotovili pri pilotnem testiranju vprašalnika pred glavno fazo
zbiranja podatkov. Naša predvidevanja so se žal uresničila, zato smo imeli pripravljen
rezervni scenarij. Z anketiranjem smo pridobili podatek o dodani vrednosti zgolj za 39
podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave, in zgolj za 12 podjetij, ki niso
vključena. Mediana in aritmetična sredina sicer kažeta na to, da imajo podjetja, ki so
vključena v strateške poslovne povezane, višjo dodano vrednost.

Preglednica 3: Čisti dobiček na zaposlenega

N aritmetična
sredina

standardni
odklon mediana min. maks.

vključeni v strateške povezave 35 15004,86 65684,37 2392 -2255 390000

brez strateške povezave 11 11356,36 24860,68 2100 0 82600

skupaj 46 14132,39 58306,24 2246 -2255 390000

Podatek o čistem dobičku na zaposlenega smo pridobili za 35 podjetij, ki so vključena v
strateške poslovne povezave, in zgolj za enajst podjetij, ki niso vključena. Tako mediana in
aritmetična sredina nam kažeta na to, da imajo podjetja, ki so vključena v strateške poslovne
povezane, več čistega dobička na zaposlenega.

8.2 Rezultati raziskave glede na vključenost v strateške poslovne povezave

8.2.1 Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav

Predstavniki podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave, so ocenili sklop desetih
trditev, ki se nanašajo na njihova pričakovanja glede strateških povezav, in sicer z lestvico od
1 (sploh ni verjetno) do 5 (zelo verjetno). Ta sklop trditev ni vezan na nobeno od hipotez in
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nam služi kot dodatna informacija pri prepoznavanju značilnosti podjetij, ki so vključena v
strateške poslovne povezave.

Za uresničevanje razvojnih možnosti so lahko odnosi med podjetji takšni, da izhajajo iz
pretežno enakih interesov sodelujočih ali pa iz pretežno nasprotujočih si interesov
udeležencev.

Dubrovski (2004, 120) navaja, da so strateške poslovne povezave potemtakem
medorganizacijske povezave za:
 vzpostavljanje, krepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti,
 doseganje individualnih ciljev udeležencev in skupnega cilja, ki z izmenjavo in

dopolnjevanjem sredstev omogoča povečano učinkovitost delovanja,
 tržno moč in delitev tveganj,
 dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev,
 skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti.

Tradicionalna pojmovanja4 konkurenčnega odnosa, v katerem veljajo med konkurenti
intenzivno naravnana rivalska načela, vstopajo podjetja s konkurenti v naslednja razmerja
(Dubrovski 2004, 97–98):
 spor (konflikt),
 sožitje (koeksistenca),
 tekmovanje, pri katerem se podjetja med sabo borijo za naklonjenost odjemalca,
 zarota,
 kooperacija (samozadostnost).

4 Več o tem v poglavju 4.2.
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Slika 8: Verjetnost posledic strateških poslovnih povezav – povprečne vrednosti podjetij,
vključenih v strateške poslovne povezave

Podjetja, ki so vključena v strateške poslovne povezave, si največ obetajo na področju
skupnega razvoja in krepitve razvojnih možnosti ter vzpostavljanja, vzdrževanja in
povečevanja konkurenčnosti (PV=3,7). Na tretjem mestu je dolgoročno sodelovanje
povezanih partnerjev (PV=3,6), med dokaj pomembne lahko uvrstimo še doseganje
individualnih ciljev (PV=3,5) in skupno tveganje oziroma delitev tveganja (PV=3,3).

Iz predhodno navedenega lahko predvidevamo, da imajo podjetja, ki so že v strateških
poslovnih povezavah, vse značilnosti oz. pričakovanja, ki so potrebna po navedbah5 Muleja,
Chesbroughta in ostalih avtorjev za OI.

Precej manj posledic od strateških poslovnih povezav si podjetja obetajo v tekmovanju
(PV=2,5), sožitju oziroma razdelitvi vplivnih področij (2,1), najmanj pa od konfliktov
(PV=1,8) in zarot (PV=1,7), kar so značilnosti boja s konkurenti.

8.2.2 Pomembnost vrednot

Tako podjetja, ki so vključena v strateške povezave, kot ostala podjetja so ovrednotila
pomembnost posameznih vrednost pri poslovanju, in sicer na lestvici od 1 (sploh ni

5 Več o tem v poglavjih 3.3.3 in 3.4.
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pomembno) do 5 (zelo pomembno). Rezultati so prikazani v grafikonu 9 primerjalno za obe
skupini podjetij.

Pri tem smo želeli ugotoviti, katerim vrednotam dajejo podjetja večji pomen, ali vrednotam,
ki so po navedbah avtorjev potrebne za timsko delo, ali vrednotam, ki so ključne za
nezaupanje.

Vrednote,6 ki pozitivno vplivajo na timsko delo (»+«), so:
 pravočasno medsebojno informiranje,
 odprtost in odkritost v pogovorih,
 želja dosegati skupne cilje,
 vzpostavitev in negovanje svobodnosti med člani tima,
 spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov, vrednot in zaupanja,
 pomoč in svetovanje pri reševanju problemov članov tima,
 sodelovanje in ne samo nasprotovanje,
 možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli.

Zgoraj omenjene lastnosti7 lahko strnemo v vrednote, ki so potrebne za dobro sodelovanje pri
OI in pri strateških zavezništvih.

Vrednote,8 ki negativno vplivajo na timsko delo (»-«), lahko izvirajo iz vzrokov za
nezaupanje v podjetju, v poslovanju in negativnih lastnostih vodij in sodelavcev. Če na kratko
strnemo, vse zgoraj navedeno glede nezaupanja, bi lahko pod črto zapisali, da vrednote, kot so
individualizem, dvoličnost, zaprtost in želja po doseganju lastnih ciljev, nikakor ne morejo
pripomoči k dobremu sodelovanju9 pri OI in pri strateških zavezništvih.

6 Več o tem v poglavju 5.2.2.
7 Več o tem v poglavju 3.4.
8 Več o tem v poglavju 5.2.2.
9 Več o tem v poglavju 3.3.2.
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Slika 9: Pomembnost vrednot glede na (ne)vključenost v strateške povezave

Za podjetja, ki so vključena v strateške povezave, je najpomembnejša vrednota sodelovanje
(PV=4,5), na drugem mestu sta pravočasno medsebojno informiranje ter odprtost in odkritost
v pogovorih (PV=4,4). Nekoliko nižje sta ocenjeni želja dosegati skupne cilje (PV=4,3) in
pomoč in svetovanje pri reševanju problemov (PV=4,1).

Podobno so ocenila pomembnost posameznih vrednot tudi podjetja, ki niso vključena v
strateške povezave, le da so na prvo mesto postavila pravočasno medsebojno informiranje ter
odprtost in odkritost v pogovorih (PV=4,4). Sledita sodelovanje in želja dosegati skupne cilje
(PV=4,2), zelo pomembna sta še pomoč in svetovanje pri reševanju problemov (PV=4,1) in
možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli (PV=4,0).
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Preglednica 4: Pomembnost vrednot glede na (ne)vključenost v strateške povezave – t-
preizkus

Levenov
preizkus

enakosti varianc
t-preizkus enakosti

povprečij
F p t g p

Pravočasno medsebojno
informiranje

Predpostavka neenakosti
varianc

7,868 0,006 -0,156 87,324 0,8770

Odprtost in odkritost v
pogovorih

Predpostavka enakosti
varianc

3,137 0,079 0,477 113 0,6350

Sodelovanje Predpostavka enakosti
varianc

1,951 0,165 1,928 113 0,0560

Želja dosegati skupne
cilje

Predpostavka enakosti
varianc

0,006 0,937 0,376 113 0,7080

Vzpostavitev in
negovanje svobodnosti

Predpostavka neenakosti
varianc

4,631 0,034 1,543 102,938 0,1260

Spoštovanje prispevkov
drugih na podlagi
dokazov

Predpostavka enakosti
varianc

0,089 0,766 1,01 113 0,3150

Pomoč in svetovanje pri
reševanju problemov

Predpostavka enakosti
varianc

2,313 0,131 0,192 113 0,8480

Individualizem Predpostavka enakosti
varianc

1,099 0,297 -2,65 113 0,0090

Dvoličnost Predpostavka neenakosti
varianc

5,306 0,023 -1,653 107,176 0,1010

Želja po doseganju
lastnih ciljev

Predpostavka enakosti
varianc

2,64 0,107 -4,233 113 0,0001

Možnost, da vsak
posameznik svobodno
izraža svoje misli

Predpostavka neenakosti
varianc

26,663 0 -4,543 98,041 0,0001

Zaprtost Predpostavka neenakosti
varianc

5,882 0,017 -2,443 106,189 0,0160

* celice, ki so osenčene, prikazujejo razlike pri stopnji značilnosti manj kot 0,05.

Statistično značilne razlike med skupinama podjetij se kažejo v naslednjih vrednotah:
možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli (t=-4,23, p=0,0001), želja po
doseganju lastnih ciljev (t=-4,491, p=0,0001), individualizem (t=-2,65, p=0,009) in zaprtost
(t=-2,556, p=0,016). Vse štiri vrednote so pomembnejše za podjetja, ki niso vključena v
strateške povezave.
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Ugotovitve

Kot lahko ugotovimo, podjetja, ki so strateško poslovno povezana, poudarjajo vrednote, ki
pozitivno vplivajo na timsko delo. Za podjetja, ki niso v nobeni strateški poslovni povezavi,
so večinoma pomembnejše vrednote, ki negativno vplivajo na timsko delo.

Na osnovi teh rezultatov lahko zaključimo, da so podjetja, ki so v strateških poslovnih
povezavah, bolj pripravljena za dobro sodelovanje pri OI (kot navajajo avtorji v poglavju
3.3.3 in 3.4) kot pa podjetja, ki niso v nobeni strateški poslovni povezavi.

8.2.3 Skupno število inovacij v zadnjih petih letih

Vprašanja, ki zadevajo število inovacij, so bila odprtega tipa. Podjetja so navedla število
inovacij, ki so jih v zadnjih petih letih uvedla sama, z odjemalci, s strateškimi partnerji, z
dobavitelji, z univerzami in inštituti ali z regionalnimi ali lokalno razvojnimi inštitucijami. Da
ne bi različno pojmovali, kaj je inovacija in kaj vsebuje, smo v opombo napisali naslednje
definicije oziroma pojasnila10 (Mulej 1994, xiii):
 programske inovacije kot nov poslovni predmet (izdelek/storitev);
 tehnološke inovacije, med katere spadajo uspešne nove lastnosti izdelkov, postopki

izdelave in nove uspešne storitve;
 organizacijske inovacije, v katere so štete nove organizacijske oblike dela in sodelovanja;
 upravljavske inovacije – pomeni uspešen nov slog vodenja;
 metodijske inovacije – uveljavitev novih uspešnih metod vodenja in sodelovanja.

Preglednica 5: Skupno število inovacij v zadnjih petih letih glede na (ne)vključenost v
strateške povezave – opisne statistike

N aritmetična
sredina

standardni
odklon mediana min. maks.

vključeni v strateške povezave 58 42,8 133,7 9 1 800

brez strateške povezave 56 35,2 135,3 5,5 1 999

skupaj 114 39,0 134,0 8 1 999

t 0,302

p 0,764

z -1,700

p 0,090

10 Več o tem v poglavju 3.1.2.
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V anketnem vprašalniku nismo povpraševali po številu zaposlenih v posameznem podjetju.
Zaradi tega število inovacij v posameznem podjetju ne moremo jemati v relativnem znesku na
zaposlenega, ampak smo jih pri analizi upoštevali v absolutnem znesku v podjetju. V to nas je
vodilo načelo OI, da inovacije v podjetjih, ki že uporabljajo model OI (ali delno), ne razvijajo
samo notranji zaposleni, ampak del inovacij podjetja razvijajo s partnerji v svojem podpornem
okolju, kar smo navedli tudi med omejitvami.

Kot je razvidno s slike 7, je struktura podjetij glede na velikost primerljiva v skupini s
podjetji, ki so vključena v strateške povezave oziroma niso. Zato lahko primerjamo število
inovacij med podjetji. Prav tako je število sodelujočih v anketi enakomerno porazdeljeno na
podjetja, ki so v strateških povezavah (N=59) in ki niso (N=56). Zavedamo se, da bi morda
bolj natančne rezultate dobili, če bi število inovacij normirali glede na število zaposlenih,
vendar tega podatka v vprašalniku nismo zahtevali in smo to navedli tudi med omejitvami.

Podjetja, ki so vključena v strateške povezave, so v zadnjih petih letih uvedla povprečno 42,8
inovacij, medtem ko so podjetja brez teh povezav uvedla v povprečju 35,2 inovacij. Kljub
precejšnji razliki pa na podlagi t-preizkusa med skupinama ne moremo potrditi statistično
značilne razlike (t=0,30, p=0,764), predvsem zaradi velike variabilnosti inovacij, medtem ko
neparametrični Mann-Whitneyev preizkus pokaže, da je razlika blizu meje statistične
značilnosti (z=-1,70, p=0,09). V enem od podjetij, ki sicer ni vključeno v strateške povezave,
so navedli celo 999 inovacij. Da bi se izognili ekstremnim vrednostim, smo oblikovali razrede
in nato primerjali skupini podjetij.

Slika 10: Skupno število inovacij glede na (ne)vključenost v strateške povezave

Iz gornjega grafikona je razvidno, da znaša delež podjetij, ki so uvedla več kot 10 inovacij,
med tistimi, ki so vključena v strateške povezave, 44,8 %, med tistimi, ki niso, pa zgolj
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30,4 %. Na drugi strani je podjetij, ki so uvedla le eno inovacijo, med tistimi, ki so vključena
v strateške povezave, le 5,2 %, med tistimi, ki niso, pa kar 21,4 %.

Preglednica 6: Skupno število inovacij – hi-kvadrat preizkus
Vrednost g p

hi-kvadrat 8,488 3 0,037

Na podlagi hi-kvadrat statistike, ki znaša 8,49 (p=0,037), lahko potrdimo, da so podjetja, ki so
vključena v strateške povezave, bolj inovativna.

Slika 11: Število inovacij po posameznih partnerjih glede na (ne)vključenost v strateške
povezave

Gornji grafikon prikazuje povprečno število inovacij, ki so jih podjetja uvedla bodisi sama
bodisi s partnerji. Zaradi velike razpršenosti podatkov prikazujemo še mediane, ki pokažejo
povsem drugačno sliko kot povprečne vrednosti.

Ne glede na to, ali so podjetja vključena v strateške povezave ali ne, so v povprečju največ
inovacij uvedla sama, in sicer nekaj čez 20 v zadnjih petih letih. Sicer imajo podjetja,
vključena v strateške povezave, povprečno več inovacij z univerzami in inštituti, medtem ko
imajo podjetja brez strateških poslovnih povezav povprečno več inovacij s strateškimi
partnerji, z odjemalci in dobavitelji, vendar pa če upoštevamo skupno število inovacij s
partnerji, sta obe skupini podjetij podobni. Mediane nam pokažejo, da so podjetja, ki niso
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vključena v strateške povezave, več inovirala sama, s strateškimi partnerji in odjemalci pa
manj.

Preglednica 7: Število inovacij glede na (ne)vključenost v strateške povezave – t-
preizkus in Mann-Whitneyev preizkus

t p z p

sami -0,069 0,945 -2,577 0,010

z odjemalci -0,610 0,543 -3,857 0,001

s strateškimi partnerji -0,544 0,588 -3,934 0,001

z dobavitelji -1,016 0,314 -1,737 0,082

z univerzami in inštituti 1,068 0,288 -2,705 0,007

z regionalnimi ali lokalnimi RR agencijami 2,122 0,036 -4,101 0,001

s partnerji skupaj 0,027 0,979 -4,497 0,001

Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca sicer teh razlik zaradi precejšnje variabilnosti ne
moremo potrditi.

Mann-Whitneyev preizkus, ki preverja razliko med povprečnimi rangi, potrjuje statistično
značilno več inovacij med podjetji, vključenimi v strateške povezave z naslednjimi partnerji: z
odjemalci (z=-3,857, p=0,0001), s strateškimi partnerji (z=-3,934, p=0,001), z univerzami in
inštituti (z=-2,705, p=0,007) ter z regionalnimi ali lokalnimi razvojno-raziskovalnimi
agencijami (z=-4,101, p=0,001). Podjetja, ki niso vključena v strateške poslovne povezave, so
sama uvedla več inovacij kot podjetja, ki so vključena v strateške povezave (z=-2,577,
p=0,01). Če upoštevamo skupno število inovacij s partnerji, so podjetja, vključena v strateške
povezave, uvedla skupno več inovacij s partnerji, kot podjetja, ki niso vključena v strateške
povezave (z=-4,497, p=0,001).

V skupini podjetji (N=59), ki so vključena v strateške poslovne povezave, je bilo 67,8 %
podjetij takšnih, ki so izmed vseh svojih inovacij več inovacij razvila skupaj s partnerji,
23,7 % podjetij je bilo takšnih, ki so sama razvila več inovacij kot s partnerji, 3,4 % podjetij
pa je navedlo, da so razvila enako število inovacij s partnerji kot sama, 5,1 % podjetij pa
inovacij sploh ni imelo. V skupini podjetij (N=56), ki niso v nobeni strateški poslovni
povezavi, je bilo 10,7 % podjetij takšnih, ki so izmed vseh svojih inovacij več inovacij razvila
skupaj s partnerji, 60,7 % podjetij je bilo takšnih, ki so sama razvila več inovacij kot s
partnerji, 7,1 % podjetij pa je navedlo, da so razvila enako število inovacij s partnerji kot
sama, 21,5 % podjetij pa inovacij sploh ni imelo.
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Ugotovitve

Če povzamemo gornje rezultate, lahko ugotovimo, da so podjetja, ki so v strateških poslovnih
povezavah, bolj naklonjena OI, saj so razvila več inovacij s svojim podpornim okoljem, kakor
podjetja, ki ne sodelujejo v nobeni strateški poslovni povezavi. To lahko potrdimo na podlagi
neparametričnega Mann-Whitneyevega preizkusa, ki je pokazal na statistično značilno razliko
v številu inovacij, uvedenih s partnerji v prid podjetjem, vključenih v strateške povezave. Prav
tako pa lahko ugotovimo, da je delež podjetij, ki so izmed vseh svojih inovacij več inovacij
razvila skupaj s partnerji, veliko večji med povezanimi podjetji. Tako lahko zaključimo, da
imajo povezana podjetja višjo stopnjo odprte inovativnosti.

8.2.4 Celovitost inoviranja

Celovitost inoviranja smo merili s sedmimi indikatorji. Podjetja so navedla, kolikokrat v
zadnjih desetih letih so bila izbrana za inovativno podjetje v RS, koliko inovatorjev imajo,
koliko novih izdelkov so plasirala na trg, koliko organizacijskih inovacij so uvedla, kolikokrat
so izboljšala slog vodenja, poslovni model in poslovne postopke oziroma procese. Možnost
odgovorov je bila 1 – nič, 2 – enkrat, 3 – dvakrat, 4 – trikrat, 5 – štirikrat in 6 – več kot
štirikrat.

Med podjetji, ki nikoli niso bila izbrana za inovativno podjetje, jih 82,1 % prihaja iz skupine
podjetij, ki niso v strateški povezavi, medtem ko jih 57,6 % prihaja iz podjetij, ki so vključena
v strateške povezave. Kar 40,7 % podjetij, ki so v strateških povezavah, ima več kot štiri
inovatorje na 100 zaposlenih, v podjetjih brez strateških povezav pa jih je zgolj 12,5 %.
Podobna razlika se kaže tudi pri plasiranju novih izdelkov oziroma storitev. Med podjetji v
strateških povezavah jih je 44,1 % plasiralo več kot štiri izdelke oz. storitve, med ostalimi
podjetji pa 25,0 %. Kar se tiče uvedbe novih inovacij, je stanje naslednje: okoli 15 % podjetij,
ne glede na to, ali so v strateških povezavah ali ne, je uvedlo več kot štiri inovacije, vendar pa
je med podjetji, ki niso v povezavah, 23,2 % takih, ki niso uvedla nobene inovacije, med
podjetji, ki so v povezavah, pa je takih zgolj 11,9 %. Podobno se pokaže razlika pri uvedbi
organizacijske inovacije. Brez inovacij na tem področju je 11,9 % podjetij v strateških
povezavah in 23,2 % podjetij brez povezav. Precejšnja razlika se pokaže glede izboljšanja
sloga, saj tri desetine podjetij brez strateške povezave na tem področju niso uvedle nobene
inovacije, med podjetji v strateški povezavi je uvedlo inovacijo 6,8 % podjetij, vendar pa je
delež podjetij, ki so na tem področju uvedla več kot štiri inovacije, večji v podjetjih brez
strateških povezav (17,9 %) kot v podjetjih s strateškimi povezavami (8,5 %). Delež podjetij,
ki niso uvedla niti ene izboljšave poslovnega modela, je večji v skupini podjetij brez strateške
povezave (37,5 %) kot v podjetjih, ki so povezana (13,6 %). Med slednjimi je manjši delež
tistih, ki imajo več kot štiri izboljšave na tem področju (3,4 %), kot med podjetji, ki niso
vključena v strateške povezave (16,1 %).
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Preglednica 8: Celovitost inoviranja glede na (ne)vključenost v strateške povezave –
frekvenčne porazdelitve (v %)

Nič 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat

Več
kot 4-
krat Skupaj

V
kl

ju
če

ni
 v

 st
ra

te
šk

e 
po

ve
za

ve Bili izbrani za inovativno podjetje 57,6 23,7 10,2 3,4 5,1 100

Število inovatorjev na sto zaposlenih 16,9 8,5 15,3 15,3 3,4 40,7 100

Na trg plasirali naslednje število
novih proizvodov ali storitev

5,1 6,8 20,3 16,9 6,8 44,1 100

Uvedli organizacijske inovacije 11,9 22,0 27,1 16,9 6,8 15,3 100

Uvedli nove ali bistveno izboljšane
poslovne postopke/procese

3,4 15,3 37,3 15,3 6,8 22,0 100

Izboljšali slog vodenja 6,8 32,2 28,8 15,3 8,5 8,5 100

Izvedli izboljšavo poslovnega modela 13,6 25,4 39,0 11,9 6,8 3,4 100

B
re

z 
st

ra
te

šk
ih

 p
ov

ez
av

Bili izbrani za inovativno podjetje 82,1 12,5 3,6 1,8 100

Število inovatorjev na sto zaposlenih 48,2 10,7 10,7 10,7 7,1 12,5 100

Na trg plasirali naslednje število
novih proizvodov ali storitev

25,0 17,9 14,3 12,5 5,4 25,0 100

Uvedli organizacijske inovacije 23,2 17,9 25,0 12,5 5,4 16,1 100

Uvedli nove ali bistveno izboljšane
poslovne postopke/procese

19,6 17,9 12,5 10,7 10,7 28,6 100

Izboljšali slog vodenja 30,4 28,6 12,5 8,9 1,8 17,9 100

Izvedli izboljšavo poslovnega modela 37,5 25,0 8,9 10,7 1,8 16,1 100

Zaradi lažje primerjave celovitosti inoviranja med obravnavanima skupinama podjetij
predstavljamo še povprečne vrednosti odgovorov. Zavedamo se, da ne gre za povprečje
dejanskega števila, zato lahko rezultate interpretiramo le v smislu več ali manj, čeprav se pri
tem zavedamo, da je tudi to zgolj približna ocena, v nekaterih primerih morda celo zavajajoča.
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Slika 12: Uspešnost podjetij na področju inoviranja glede na (ne)vključenost v strateške
povezave – povprečne vrednosti

Podjetja so na področju inoviranja vlagala predvsem v plasiranje novih proizvodov in storitev
ter v uvajanje novih ali izboljšanih poslovnih postopkov.
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Preglednica 9: Celovitost inoviranja glede na (ne)vključenost v strateške povezave – t-
preizkus za neodvisna vzorca

Levenov
preizkus

enakosti varianc
t-preizkus enakosti

povprečij
F p t g p

Bili izbrani za inovativno
podjetje

Predpostavka
neenakosti varianc

7,63 0,007 2,42 98,53 0,017

Število inovatorjev na sto
zaposlenih

Predpostavka enakosti
varianc

3,56 0,062 4,17 113,00 0,000

Na trg plasirali naslednje
število novih proizvodov ali
storitev

Predpostavka enakosti
varianc

0,45 0,503 3,31 113,00 0,001

Uvedli organizacijske inovacije Predpostavka enakosti
varianc

0,30 0,582 0,63 113,00 0,532

Uvedli nove ali bistveno
izboljšane poslovne
postopke/procese

Predpostavka
neenakosti varianc

7,27 0,008 0,14 104,96 0,886

Izboljšali slog vodenja Predpostavka
neenakosti varianc

6,35 0,013 0,73 100,26 0,466

Izvedli izboljšavo poslovnega
modela

Predpostavka
neenakosti varianc

15,51 0,000 0,24 90,92 0,813

Primerjava povprečnih vrednosti odgovorov pokaže, da so podjetja, ki so vključena v
strateške povezave, plasirala na trg več novih proizvodov ali storitev (t=3,31, p=0,001), imajo
večje število inovatorjev na sto zaposlenih (t=4,17, p=0,0001) in so bila večkrat izbrana za
inovativno podjetje (t=2,42, p=0,017). To pokaže tudi primerjava frekvenčnih porazdelitev.

Ugotovitve

Na osnovi rezultatov, pridobljenih z analizama, lahko ugotovimo, da imajo podjetja, ki so v
strateških poslovnih povezavah bolj širok spekter oz. nabor inovacij kakor podjetja, ki ne
sodelujejo v nobeni strateški poslovni povezavi. To nam ponuja odgovor, da so s tem bolj
inovativna, ker so aktivnejša s svojimi invencijsko-inovacijskimi dejavnostmi na več
področjih.

8.3 Neodvisne spremenljivke

Za potrebe preverjanja hipotez in dodatnih analiz smo na podlagi indikatorjev oblikovali
sestavljene spremenljivke oziroma dimenzije. Pri tem smo si pomagali s faktorsko analizo.
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8.3.1 Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav

Za indikatorje pričakovanj glede strateških poslovnih povezav smo naredili faktorsko analizo
po metodi PAF (Principal Axis Factoring) in pravokotno rotacijo (Varimax), da preverimo,
koliko dimenzionalna je struktura.

Slika 13: Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav – diagram lastnih vrednosti

Ta sklop trditev se sicer ne nanaša na nobeno od hipotez, a smo ga uporabili za globlje
razumevanje podjetij, vključenih v strateške povezave. Predvsem nas je zanimalo, kako so
njihova pričakovanja povezana s stopnjo odprte inovativnosti. Diagram lastnih vrednosti kaže
na tri izrazite faktorje, ki skupaj pojasnijo 50,7 % variabilnosti devet spremenljivk, eno pa
smo morali izločiti, ker kvari faktorsko strukturo, sicer pa se nanaša na konflikte. Omenimo
še, da je pri vseh spremenljivkah vrednost komunalitete nad 0,3, kar pomeni, da je v
faktorskem modelu zajete dovolj variance vseh spremenljivk.

Preglednica 10: Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav – faktorska struktura
Faktor

1 2 3

Dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev 0,78 0,13 -0,10

Vzpostavljanje, vzdrževanje in povečevanje konkurenčnosti 0,73 -0,21 0,21

Skupno tveganje oziroma delitev tveganja 0,73 -0,08 -0,39

Skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti 0,71 -0,15 0,01

Doseganje individualnih ciljev in skupnega cilja 0,51 0,09 0,15

Tekmovanje -0,12 0,73 0,36

Zarota 0,02 0,66 -0,03

Samozadostnost -0,02 0,03 0,63
Sožitje oziroma razdelitev vplivnih področij 0,07 0,10 0,53
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Prvi faktor se nanaša na dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev, vzpostavljanje,
vzdrževanje in povečevanje konkurenčnosti, skupno tveganje oziroma delitev tveganja,
skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti ter doseganje individualnih ciljev in skupnega
cilja. Faktor se nanaša na skupno sodelovanje in razvoj strateškega poslovnega povezovanja.
Naslednji faktor se nanaša na tekmovanje in zaroto, torej izgubljanje na račun strateškega
partnerja. Tretji faktor se nanaša na samozadostnost in sožitje oziroma razdelitev vplivnih
področij za vzpostavitev skupnega zavezništva. Faktorje shranimo in tako dobimo tri nove
sestavljene, standardizirane in normalno porazdeljene spremenljivke.

8.3.2 Pomembnost vrednot pri uspešnem poslovanju

Za potrebe preverjanja 2. hipoteze smo naredili faktorsko analizo vrednot pri uspešnem
poslovanju po metodi PAF in pravokotni rotaciji. Analiza pokaže na dva izrazita faktorja, s
katerima je pojasnjene 53,1 % variabilnosti spremenljivk.

Slika 14: Pomembnost vrednot – diagram lastnih vrednosti

Diagram lastnih vrednosti kaže na dva izrazita faktorja, ki skupaj pojasnita 53,1 %
variabilnosti 12 spremenljivk. Omenimo še, da je pri vseh spremenljivkah vrednost
komunalitete nad 0,3, kar pomeni, da je v faktorskem modelu zajete dovolj variance vseh
spremenljivk.
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Preglednica 11: Pomembnost vrednot – faktorska struktura po pravokotni rotaciji
Faktor

1 2

Sodelovanje 0,824 -0,022

Odprtost in odkritost v pogovorih 0,824 0,066

Želja dosegati skupne cilje 0,741 0,051

Pomoč in svetovanje pri reševanju problemov 0,706 0,247

Vzpostavitev in negovanje svobodnosti 0,631 0,003

Spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov 0,613 0,09

Pravočasno medsebojno informiranje 0,595 0,083

Zaprtost -0,066 0,86
Dvoličnost -0,109 0,79

Želja po doseganju lastnih ciljev 0,174 0,704
Individualizem 0,119 0,675

Možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli 0,321 0,523

Prvi faktor se nanaša na sodelovanje, odprtost in odkritost v pogovorih, željo dosegati cilje,
pomoč in svetovanje pri reševanju problemov, vzpostavitev in negovanje svobodnosti,
spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov in pravočasno medsebojno informiranje.
Faktor poimenujemo po prvih dveh indikatorjih, ki imata največji faktorski uteži: timsko delo.
Naslednji indikator se nanaša na zaprtost, dvoličnost, željo po doseganju lastnih ciljev,
individualizem in možnost, da vsak svobodno izraža svoje misli. Skupni imenovalec teh
indikatorjev so lastne koristi in individualizem. Faktorja shranimo in tako dobimo dve novi
sestavljeni spremenljivki, ki sta standardizirani in normalno porazdeljeni.

8.4 Odvisne sestavljene spremenljivke

Za preverjanje druge hipoteze smo izračunali sestavljeno spremenljivko stopnja inovativnosti
in stopnja celovitosti inoviranja, za preverjanje prve in četrte hipoteze pa stopnja odprte
inovativnosti.

8.4.1 Stopnja inovativnosti

Stopnjo inovativnosti izračunamo kot seštevek vseh inovacij, ki so jih podjetja v zadnjih petih
letih uvedla sama, z odjemalci, strateškimi partnerji, univerzami in inštituti ali regionalnimi
oziroma lokalnimi razvojno raziskovalnimi agencijami. To spremenljivko smo predstavili v
preglednici 5.
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8.4.2 Stopnja celovitosti inoviranja

Stopnja celovitosti inoviranja se nanaša na vsestranskost, inovativnost podjetja, ki se kaže v
uvajanju organizacijskih inovacij, izboljševanju poslovnih postopkov oz. procesov, v
izboljšanju poslovnega sloga in poslovnega modela, kot tudi v številu inovatorjev na sto
zaposlenih in izboru za inovativno podjetje. Spremenljivko izračunamo kot seštevek navedb
pri naštetih sedmih področjih. Najmanjša vrednost spremenljivke je torej 0, največja pa 7.

Preglednica 12: Stopnja razpršenosti inoviranja – opisne statistike

N min. max.
aritm.

sredina
stand.
odklon

koeficient
asimetr.

koeficient
sploščen.

Stopnja celovitosti inoviranja 115 0 7 5,11 1,88 -1,26 1,03

Spremenljivka je porazdeljena nekoliko asimetrično v levo in koničasto. Povprečna vrednost
znaša 5,11.

8.4.3 Stopnja odprte inovativnosti

Stopnjo odprte inovativnosti izračunamo na dva načina, in sicer kot:
 OI_1: delež inovacij glede na vse inovacije v podjetju, ki so jih podjetja razvila bodisi z

odjemalci, strateškimi partnerji, dobavitelji, univerzami in inštituti ali z regionalnimi
oziroma lokalnimi razvojno raziskovalnimi agencijami, v skupnih inovacijah in

 OI_2: število različnih vrst partnerjev.

Pri preverjanju hipoteze bomo upoštevali obe zgoraj omenjeni spremenljivki OI_1 in OI_2, ki
sta sicer tudi medsebojno povezani. Pearsonov koeficient znaša 0,499 (p=0,0001).

Preglednica 13: Stopnja odprte inovativnosti

N min max aritmet.
sredina

standar.
odklon mediana

OI_1 Stopnja odprte inovativnosti (1) 114 0 % 100 % 38,66 % 34,23 38,7 %

OI_2 Stopnja odprte inovativnosti (2) 114 0 5 1,87 1,70 2

Povprečna stopnja odprte inovativnosti po prvem kriteriju, ki je delež vseh inovacij z
različnimi partnerji glede na vse inovacije, znaša 38,7 % in je zelo podobna mediani (38,7 %),
kar kaže na dokaj normalno porazdelitev spremenljivke. Podjetja torej v povprečju 38,7 %
inovacij uvedejo s svojimi partnerji.

Povprečna stopnja odprte inovativnosti po drugem kriteriju, torej po številu vrst partnerjev,
znaša 1,87, mediana pa 2.
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8.5 Preverjanje hipotez

Hipoteza 1: Podjetja, ki se strateško poslovno povezujejo, imajo višjo stopnjo odprte
inovativnosti.

Hipotezo preverimo s t-preizkusom za neodvisna vzorca. Odvisni spremenljivki sta stopnja
odprte inovativnosti (1), ki smo jo izračunali kot delež inovacij, ki jih je podjetje uvedlo s
partnerji, med vsemi njihovimi inovacijami zadnjih petih let, in stopnja odprte inovativnosti
(2), ki predstavlja število različnih vrst partnerjev. Neodvisna spremenljivka je skupina
podjetij glede na to, ali so vključena v strateške poslovne povezave ali ne.

Preglednica 14: Odprta inovativnost glede na (ne)članstvo v strateških povezavah
Q1 Ali ste trenutno član

strateške poslovne
povezave ali grozda

N aritmetična
sredina

standardni
odklon

OI_1 Stopnja odprte inovativnosti (1) DA 58 57,7 31,6

NE 56 19,0 24,4

OI_2 Stopnja odprte inovativnosti (2) DA 58 2,6 1,6

NE 56 1,1 1,4

Med podjetji, ki so vključena v strateške povezave, znaša delež inovacij, ki jih ustvarijo s
svojimi poslovnimi partnerji (stopnja odprte inovativnosti 1), 57,7 %, med preostalimi
podjetji pa 19,0 %. Stopnja odprte inovativnosti (2), ki pomeni število različnih vrst poslovnih
partnerjev, s katerimi so razvili inovacije, znaša med podjetji, ki so vključena v poslovne
strateške povezave, 2,6, med podjetji, ki niso, pa 1,1.

Preglednica 15: Odprta inovativnost glede na članstvo v strateških povezavah – t-
preizkus za neodvisna vzorca

Levenov preizkus
enakosti varianc

t-preizkus enakosti
povprečij

F p t g p

OI_1 Stopnja odprte
inovativnosti (1)

Predpostavka neenakosti
varianc

3,033 0,084 7,3 112 0,000

OI_2 Stopnja odprte
inovativnosti (2)

Predpostavka neenakosti
varianc

2,251 0,136 5,5 112 0,000

Stopnja odprte inovativnosti, ki jo merimo z deležem inovacij, uvedenih s poslovnimi
partnerji, je statistično značilno višja med podjetji, ki so vključena v strateške poslovne
povezane (t=7,3, p=0,0001).
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Stopnja odprte inovativnosti, ki jo merimo s številom različnih vrst partnerjev, s katerimi so
podjetja uvedla inovacije, je statistično značilno višja med podjetji, ki so vključena v strateške
poslovne povezave (t=5,5, p=0,0001).

Hipotezo 1 lahko potrdimo.

Hipoteza 2: Bolj inovativna so tista podjetja, ki poudarjajo vrednote timskega dela.

Hipotezo preverimo z multiplo linearno regresijsko analizo, ki jo naredimo dvakrat. V prvem
modelu je odvisna spremenljivka število vseh inovacij, ki so jih podjetja uvedla v zadnjih
petih letih, neodvisne pa so vrednote oziroma faktorji, ki smo jih dobili s faktorsko analizo
vrednot. V drugem modelu kot odvisno spremenljivko uporabimo stopnjo inovacijske
celovitosti, ki pojasnjuje, kako vsestransko inovativno je podjetje.

Preglednica 16: Vpliv vrednot timskega dela na število inovacij – delež pojasnjene
variance – model 1

Model 1 multipli korelacijski
koeficient R-kvadrat Prilagojeni R-kvadrat

1 0,169 0,028 0,002

S faktorji vrednot je pojasnjeno zanemarljivo malo variance skupnega števila inovacij, saj
znaša prilagojeni R-kvadrat skoraj nič.

Preglednica 17: Vpliv vrednot timskega dela na število inovacij – F-preizkus – model 1

Model Vsota
kvadratov g Povprečje

kvadratov F p

1

regresijska funkcija 83787,9 3 27929,3 1,085 0,359

ostanek 2857415,0 111 25742,5

skupaj 2941202,9 114

F-preizkus ni statistično značilen (F=1,085, p=0,359), kar pomeni, da regresijski model ni
ustrezen, saj nobena od neodvisnih spremenljivk ne vpliva na inovativnost.
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Preglednica 18: Vpliv vrednot timskega dela na število inovacij – beta koeficienti –
model 1

Model

Nestandardizirani
koeficienti

Standardiz.
koeficienti t p

B Stand.
napaka Beta

1

konstanta 47,374 14,962 3,166 0,002

skupno sodelovanje in razvoj 17,976 16,018 0,105 1,122 0,264

izgubljanje na račun strateškega
partnerja

-18,041 17,505 -0,098 -1,031 0,305

skupno zavezništvo 19,303 17,452 0,106 1,106 0,271

Faktorja, ki se nanašata na timsko delo, sta skupno sodelovanje in razvoj in skupno
zavezništvo. Kot je že pokazal F-preizkus, nobeden od faktorjev vrednost ne vpliva na
inovativnost podjetij.

Hipotezo 2 v tem delu zavrnemo.

Preglednica 19: Vpliv vrednot timskega dela na stopnjo inovativnosti – delež pojasnjene
variance – model 2

Model 2 Multipli korelacijski koeficient R-kvadrat Prilagojeni R-kvadrat

2 0,171 0,029 0,003

Podobno kot pri modelu 1 je delež pojasnjene variance stopnje inovativnosti, ki jo tokrat
merimo kot stopnjo inovacijske celovitosti, zanemarljiv, saj je prilagojeni R-kvadrat blizu nič.

Preglednica 20: Vpliv vrednot timskega dela na stopnjo inovativnosti – F-preizkus –
model 2

Model Vsota kvadratov g Povprečje kvadratov F p

1

regresijska funkcija 11,744 3 3,915 1,115 0,346

ostanek 389,787 111 3,512

skupaj 401,53 114

F-preizkus tudi tokrat ni statistično značilen (F=1,115, p=0,346), kar kaže na to, da je
regresijski model neustrezen.
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Preglednica 21: Vpliv vrednot timskega dela na stopnjo inovativnosti – beta koeficienti
– model 2

Model

Nestandardizirani
koeficienti

Standardiz.
koeficienti t p

B Standard.
napaka Beta

2

Konstanta 5,113 0,175 29,26 0,00

q3_1 skupno sodelovanje in razvoj -0,225 0,187 -0,113 -1,205 0,231

q3_2 izgubljanje na račun
strateškega partnerja

0,261 0,204 0,122 1,275 0,205

q3_3 skupno zavezništvo 0,051 0,204 0,024 0,252 0,802

Nobenega od faktorjev vrednot ne vpliva na stopnjo inovacijske celovitosti.

Hipoteza je tudi v tem delu zavrnjena.

Povzamemo lahko, da ne moremo statistično potrditi, da na inovativnost podjetij vplivajo
vrednote timskega dela.

Hipoteza 2 je zavrnjena.

Zanimala nas je še povezanost vrednot timskega dela in tip inovacij. Povezanost smo preverili
s Spearmanovim koeficientom korelacije rangov.
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Preglednica 22: Povezanost vrednot timskega dela in tipa inovacij – Spearmanov
koeficient korelacije rangov – model 2

Sodelovanje
in razvoj

Izgubljanje na račun
strateškega partnerja Zavezništvo

Bili izbrani za inovativno podjetje 0,330(*) -0,137 -0,132

0,011 0,303 0,32

Število inovatorjev na sto zaposlenih 0,324(*) 0,009 -0,174

0,012 0,945 0,188

Na trg plasirali naslednje število novih
proizvodov ali storitev

0,138 -0,028 0,118

0,299 0,832 0,372

Uvedli organizacijske inovacije 0,232 -0,008 -0,149

0,077 0,952 0,259

Uvedli nove ali bistveno izboljšane poslovne
postopke/procese

0,08 -0,176 0,12

0,545 0,183 0,366

Izboljšali slog vodenja 0,285(*) -0,078 0,108

0,029 0,558 0,414

Izvedli izboljšavo poslovnega modela 0,337(**) 0,06 -0,021

0,009 0,654 0,875

* korelacija pri stopnji značilnosti 0,05

** korelacija pri stopnji značilnosti 0,01

Izmed dimenzij vrednot timskega dela je le skupno sodelovanje in razvoj v pozitivni korelaciji
z naslednjimi tipi inovacij: najuspešnejše podjetje (r=0,33, p=0,011), število inovatorjev na
sto zaposlenih (r=0,324, p=0,012), izboljšava poslovnega modela (r=0337, p=0,009) in
izboljšava sloga vodenja (r=0,285, p=0,029).

Hipoteza 3: Poslovni rezultati podjetij, ki so vključena v strateške poslovne povezave, so
nadpovprečni glede na panogo.

Podatke o poslovnih rezultatih smo sprva želeli pridobiti s pomočjo ankete, vendar smo dobili
premalo podatkov, da bi lahko preverili našo hipotezo. Tako smo pridobili podatke o dodani
vrednosti in čistem dobičku na zaposlenega iz baze podatkov AJPES in I-BON za podjetja, ki
so jim bile poslane ankete in so v strateško poslovnih povezavah ACS, TCS, VTG in TECOS.
Za podjetja v kovinski industriji smo poiskali podatke dejavnosti, ki so pod okriljem panoge
kovinske industrije pri GZS. Pridobili smo tudi uraden podatek iz AJPES-a za celotno
kovinsko industrijo v Sloveniji.

Najprej s t-preizkusom za aritmetično sredino preverimo za podjetja, ki so jim bile poslane
ankete in so v strateško poslovnih povezavah, ali je dodana vrednost na zaposlenega
statistično značilno višja od povprečne dodane vrednosti v kovinski industriji, ki znaša
31.748,70 evrov.
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Preglednica 23: Dodana vrednost na zaposlenega in t-preizkus za aritmetično sredino
(podjetja, vključena v strateške poslovne povezave)

N Aritmet.
sredina

Standard.
odklon

Hipotetična vrednost =
31.748 EUR

t g p

Dodana vrednost na zaposlenca 121 37412,19 15253,517 4,085 120 0,000

Izmerjena dodana vrednost na zaposlenega za podjetja, ki so vključena v strateške poslovne
povezave, znaša 37.412 evrov in je statistično značilno višja od povprečja v panogi, ki znaša
31.748 evrov (t=4,09, p=0,00001).

Hipoteza je v tem delu potrjena.

Nadalje preverimo še, ali je čisti dobiček na zaposlenega v podjetjih, ki so vključena v
strateške poslovne povezave, višji od povprečja panoge. Zaradi drugačnega obračunavanja
čistega dobička med samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami preverimo hipotezo
ločeno.

Preglednica 24: Čisti dobiček na zaposlenega in t-preizkus za aritmetično sredino
(podjetja, vključena v strateške poslovne povezave)

N Aritmet.
sredina

Standard.
odklon

Hipotetična vrednost =
1427,30 EUR

t g p

Čisti dobiček na zaposlenca 110 4733,36 8056,14 4,42 115 0,000

Za kovinsko industrijo v okviru ZKovI znaša po podatkih, ki smo jih pridobili od AJPES-a za
leto 2010 v gospodarskih družbah, čisti dobiček na zaposlenega 1.427,30 evrov, medtem ko
znaša v gospodarskih družbah, ki so vključene v strateške poslovne povezave, 4.733,36 evrov.
Da imajo ta podjetja nadpovprečen čisti dobiček na zaposlenega, lahko statistično potrdimo
(t=4,42, p=0,0001).

Hipoteza je torej v tem delu potrjena.

Sedaj preverimo še, ali je v kovinski industriji neto podjetniški dohodek med samostojnimi
podjetniki, ki so vključeni v strateške poslovne povezave, višji od ostalih samostojnih
podjetnikov, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo. Ta preizkus je sicer zaradi majhnega
števila samostojnih podjetnikov (5) nezanesljiv in služi bolj kot informacija.
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Preglednica 25: Neto podjetniški dohodek t-preizkus za aritmetično sredino (podjetja,
vključena v strateške poslovne povezave)

N Aritmet.
sredina

Standard.
odklon

Hipotetična vrednost =
6930,36 EUR

t g p

Čisti dobiček na zaposlenca 5 2069,76 13294,13 -0,818 4 0,460

Za kovinsko industrijo v okviru ZKovI znaša po podatkih, ki smo pridobili od AJPES-a za
leto 2010, za samostojne podjetnike neto podjetniški dohodek oz. neto negativni poslovni izid
na zaposlenca 6.930,36 evrov, medtem ko je med petimi samostojnimi podjetniki, ki so
vključeni v strateške povezave, 2.069,8 evrov.

Hipoteze torej za samostojne podjetnike ne moremo potrditi na podlagi t-preizkusa za
aritmetično sredino (t=0,818, p=0,46). Vendar je ta zavrnitev dokaj nezanesljiva zaradi zelo
majhnega števila dejavnikov, ki so bili vključeni v raziskavo.

Hipotezo 3, da so poslovni rezultati v podjetjih, ki so vključena v strateške povezave,
nadpovprečni glede na panogo, lahko potrdimo za gospodarske družbe glede čistega dobička
na zaposlenega, za dodano vrednost na zaposlenega pa za vsa podjetja.

Hipoteza 4: Mala in srednje velika podjetja v povezavah imajo enako stopnjo
inovativnosti kot velika podjetja.

Glede na majhno število podjetij, ki so vsaj v eni strateški poslovni povezavi po posameznih
velikostnih razredih, smo hipotezo preverili z neparametričnim Mann-Whitneyevim
preizkusom. Hipotezo smo preverili tako za skupno število inovacij kot tudi za stopnjo
inovacijske celovitosti. V prvem koraku smo preverili, ali se v stopnji inovativnosti
razlikujejo majhna od velikih podjetij, nato pa še, ali se srednja podjetja razlikujejo od velikih
podjetij.
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Preglednica 26: Stopnja inovativnosti v povezanih podjetjih glede na velikost podjetja –
Mann-Whitneyev preizkus

Velikost podjetja Stopnja inovacijske
celovitosti

Skupno število
inovacij

Majhno podjetje aritmetična sredina 5,75 8,75

mediana 6 6

standardni odklon 1,06 10,98

število 12 12

Srednje veliko
podjetje

aritmetična sredina 5,8 9,4

mediana 6 8

standardni odklon 1,47 5,35

število 19 19

Veliko podjetje aritmetična sredina 6,1 97,6

mediana 7 16

standardni odklon 1,25 208,22

število 23 22

Preizkus z (majhno–veliko podjetje) -1,365 -2,889

p 0,172 0,004

z (srednje veliko–veliko podjetje) -0,97 -2,513

p 0,332 0,012

Povprečno skupno število inovacij je najmanjše med majhnimi podjetji (8,75), nekoliko več je
inovacij med srednje velikimi podjetji (9,4), največ pa med velikimi podjetji (97,6). Mediana
skupnega števila inovacij je v majhnih 6, v srednje velikih 8 in v velikih 16. Na podlagi Mann
Whitneyevega preizkusa lahko potrdimo, da so velika podjetja uvedla več inovacij kot mala
(z=-2,89, p=0,0049) in kot srednje velika podjetja (-2,513, p=0,012).

Hipoteza je v tem delu zavrnjena.

Stopnja inovacijske celovitosti je približno enaka glede na velikost podjetja. V majhnih in
srednje velikih podjetjih znaša v povprečju 5,8, mediana pa znaša 6. V velikih podjetjih znaša
v povprečju 6,1, mediana pa znaša 7. Mann-Whitneyev preizkus pokaže na statistično
neznačilno odstopanje v stopnji inovacijske celovitosti med majhnimi in velikimi podjetji
(z=-1,365, p=0,172), in srednje velikimi podjetji in velikimi podjetji (z=-10,97, p=0,332).

Hipoteza je v tem delu potrjena.

Hipotezo 4, da imajo mala in srednje velika podjetja enako stopnjo inovativnosti kot velika
podjetja, lahko potrdimo glede stopnje inovacijske celovitosti, ne pa tudi glede na število
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inovacij. Morda bi tudi glede slednjega lahko potrdili hipotezo, če bi število inovacij
normirali glede na število zaposlenih.

Vendar kot smo že predhodno navedli med omejitvami in v poglavju 8.2.3, mi proučujemo
OI, v katerem k številu inovacij v podjetju ne prispevajo samo zaposleni v podjetju, ampak
lahko tudi zaposleni iz podpornega okolja. Pri tem se poraja dilema oz. vprašanje, kakšne
rezultate bi dobili, če bi upoštevati nominalno število inovacij glede na velikost podjetja in jih
pri tem vezali na število zaposlenih, prihodke podjetja itd. S tem bi se morda izkazalo, da
število inovacij na zaposlenega z velikostjo upada ali pa obratno. Seveda pa tak pristop lahko
prinaša nove omejitve, saj ni pričakovati, da je število inovacij sorazmerno s številom
zaposlenih. Ker imamo hipotezo postavljeno glede na velikost podjetij, smo ostale dejavnike
zanemarili in to navedli tudi med omejitvami. Je pa to dobra iztočnica za nadaljnje raziskave.

Kot je razvidno iz preglednice 27, lahko hipotezo 1 potrdimo, hipotezo 2 moramo zavrniti,
prav tako je hipoteza 3 potrjena, medtem ko je hipotezo 4 delno potrjena in delno zavrnjena.

Preglednica 27: Pregled rezultatov testiranja hipotez
Oznaka H. Vsebina Rezultat testiranja

H1 Podjetja, ki se strateško poslovno povezujejo, imajo višjo
stopnjo odprte inovativnosti.

potrjena

H2 Bolj inovativna so tista podjetja, ki poudarjajo vrednote
timskega dela.

zavrnjena

H3 Poslovni rezultati podjetij, ki so vključena v strateške poslovne
povezave, so nadpovprečni glede na panogo.

potrjena

H4 Mala in srednje velika podjetja v povezavah imajo enako
stopnjo inovativnosti kot velika podjetja.

delno potrjena

8.6 Dodatne analize

Zanimalo nas je, kako so pričakovanja, ki jih imajo podjetja v zvezi s strateškimi povezavami,
povezana s stopnjo odprte inovativnosti. Povezanost smo preverili na podvzorcu podjetij, ki
so vključena v strateške povezave (N=58) s Pearsonovim koeficientom.
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Preglednica 28: Korelacija med odprto inovativnostjo in pričakovanji glede strateških
povezav

Stopnja odprte
inovativnosti (1)

Stopnja odprte
inovativnosti (2)

Skupno sodelovanje in razvoj r 0,129 0,409(**)

p 0,333 0,001

Izgubljanje na račun strateškega partnerja r -0,061 -0,221

p 0,65 0,095

Zavezništvo r -0,148 -0,290(*)

p 0,267 0,027

* stopnja značilnosti 0,05

** stopnja značilnosti 0,01

Stopnja odprte inovativnosti, ki se nanaša na delež inovacij, ki so jih podjetja razvila s svojimi
partnerji glede na vse inovacije, ni povezana z nobeno od dimenzij pričakovanj. Stopnja
odprte inovativnosti, ki pomeni število različnih vrst partnerjev, je srednje močno pozitivno
povezana z dimenzijo pričakovanj, ki se nanaša na skupno sodelovanje in razvoj (r=0,41,
p=0,001), in šibko negativno z dimenzijo, ki se nanaša na zavezništvo med podjetji,
vključenimi v strateške poslovne povezave (r=0,29, p=0,027). Slednji podatek je nekoliko
presenetljiv, po drugi strani pa si ga lahko razložimo v smislu, da podjetja, ki pričakujejo od
strateških povezav zavezništvo, bolj previdno in morda celo nekoliko preveč selektivno
izbirajo strateške poslovne partnerje za inoviranje kot podjetja, ki jim zavezništvo ni tako
pomembno, temveč bolj skupno sodelovanje in razvoj.

Nadalje nas je še zanimalo, ali so pričakovanja podjetij glede vključevanja v strateške
poslovne povezave povezana z velikostjo podjetja. Zaradi majhnega števila mikro podjetij v
podvzorcu smo jih združili z majhnimi, nato pa naredili analizo variance.
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Preglednica 29: Pričakovanja glede strateških povezav glede na velikost podjetja

N Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Skupno sodelovanje in razvoj mikro ali majhno podjetje 17 0,022 1,094

srednje podjetje 19 0,016 0,768

veliko podjetje 23 -0,029 0,952

skupaj 59 0,000 0,926

Izgubljanje na račun
strateškega partnerja

mikro ali majhno podjetje 17 0,229 0,938

srednje podjetje 19 -0,104 0,903

veliko podjetje 23 -0,084 0,706

skupaj 59 0,000 0,841

Zavezništvo mikro ali majhno podjetje 17 0,009 0,934

srednje podjetje 19 -0,150 0,843

veliko podjetje 23 0,117 0,684

skupaj 59 0,000 0,807

Povprečna vrednost dimenzij oziroma faktorjev pričakovanj znaša 0, tako so negativne
vrednosti pod povprečjem, pozitivne pa nad njim. Skupno sodelovanje in razvoj so podjetja
ocenila zelo podobno ne glede na njihovo velikost. Nekoliko nadpovprečno so mikro in mala
podjetja mnenja, da pomeni strateško povezovanje izgubljanje na račun strateškega partnerja
(PV=0,22). Od zavezništva najmanj pričakujejo srednje velika podjetja (PV=-0,15).

Preglednica 30: Pričakovanja glede strateških povezav glede na velikost podjetja –
Levenov preizkus enakosti varianc

Levenov preizkus
enakosti varianc g1 g2 p

Skupno sodelovanje in razvoj 1,263 2 56 0,291

Izgubljanje na račun strateškega partnerja 0,498 2 56 0,61

Zavezništvo 1,251 2 56 0,294

Levenov preizkus enakosti varianc pokaže, da se razpršenost faktorjev med skupinami
podjetij ne razlikuje, zato lahko uporabimo za preverjanje razlik med povprečji F-preizkus.



89

Preglednica 31: Pričakovanja glede strateških povezav glede na velikost podjetja – F-
preizkus

Vsota
kvadratov g povprečje

kvadratov F p

Skupno sodelovanje in
razvoj

med skupinami 0,032 2 0,016 0,018 0,982

znotraj skupin 49,69 56 0,887

skupaj 49,722 58

Izgubljanje na račun
strateškega partnerja

med skupinami 1,26 2 0,63 0,888 0,417

znotraj skupin 39,722 56 0,709

skupaj 40,983 58

Zavezništvo med skupinami 0,744 2 0,372 0,562 0,573

znotraj skupin 37,071 56 0,662

skupaj 37,815 58

Na podlagi F-preizkusa lahko sklenemo, da se pričakovanja podjetij glede strateških povezav
ne razlikujejo glede na njihovo velikost.
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9 POVZETEK REZULTATOV IN PRIPOROČILA

9.1 Splošne značilnosti vzorca

Med 410 podjetji, ki so bila vključena v raziskavo, je bilo po naših predvidevanjih 183
podjetij takšnih, ki so vključena vsaj v eno strateško poslovno povezavo, ostala pa ne. Izmed
115 veljavnih anket jih je malo več kot polovica (N=59; 51,3 %) iz podjetij, ki so vključena v
strateške povezave, preostala pa niso vključena (N=56, 48,7 %). Vzorec je v največjem
obsegu zastopan s srednje velikimi podjetji (N=41) in predstavlja 35,7-odstotni delež. Tri
desetine je majhnih podjetij (N=34), slaba četrtina je velikih podjetij (24,3 %; N=28). Mikro
podjetja predstavljajo 10,4-odstotni delež (N=12). Med velikimi podjetji je največji delež
takšnih, ki je vključen v strateške poslovne povezave (82,1 %). Zanimivo je, da je najmanjši
delež podjetij, ki je vključen v strateške poslovne povezave, med majhnimi podjetji (35,3 %)
in ne med mikro podjetji (41,7 %). Iz pričujočega lahko zaključimo, da vključevanje v
strateške poslovne povezave torej ne narašča linearno z velikostjo podjetij, ampak je njihova
prisotnost opažena v večji meri pri največji in najmanjši skupini porazdelitve podjetij po
velikosti.

9.2 Ugotovitve analize podatkov

Konda (2006, 72) navaja, da mora biti osnovni cilj povezave strateški in dolgoročen in da
morajo koristi za partnerje preseči zgolj čisti finančni vidik. Prav tako Lynch (1993, 82–84)
meni, da je eden od petih elementov kazalnika za prikaz koristi od strateške poslovne
povezave inovativna sposobnost in da so redke povezave, ko partnerji ne pričakujejo
povečanja inovativne sposobnosti podjetja. Podjetja, ki so sodelovala v naši raziskavi in so
vključena v strateške poslovne povezave, si največ obetajo na področju skupnega razvoja in
krepitve razvojnih možnosti ter vzpostavljanja, vzdrževanja in povečevanja konkurenčnosti
(PV=3,7). Na tretjem mestu je dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev (PV=3,6), med
dokaj pomembne lahko uvrstimo še doseganje individualnih ciljev (PV=3,5) in skupno
tveganje oziroma delitev tveganja (PV=3,3), kar je v veliki meri lahko prisotno pri inoviranju.

Za podjetja, ki so vključena v strateške povezave, je najpomembnejša vrednota sodelovanje
(PV=4,5), na drugem mestu sta pravočasno medsebojno informiranje ter odprtost in odkritost
v pogovorih (PV=4,4). Nekoliko nižje sta ocenjeni želja dosegati skupne cilje (PV=4,3) in
pomoč in svetovanje pri reševanju problemov (PV=4,1). Podobno so ocenila pomembnost
posameznih vrednot tudi podjetja, ki niso vključena v strateške povezave, le da so na prvo
mesto postavila pravočasno medsebojno informiranje ter odprtost in odkritost v pogovorih
(PV=4,4). Sledita sodelovanje in želja dosegati skupne cilje (PV=4,2), zelo pomembna sta še
pomoč in svetovanje pri reševanju problemov (PV=4,1) in možnost, da vsak posameznik
svobodno izraža svoje misli (PV=4,0). Statistično značilne razlike med skupinama podjetij se
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kažejo v naslednjih vrednotah: možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli
(t=-4,23, p=0,0001), želja po doseganju lastnih ciljev (t=-4,491, p=0,0001), individualizem
(t=-2,65, p=0,009) in zaprtost (t=-2,556, p=0,016). Vse štiri vrednote so pomembnejše za tista
podjetja, ki niso vključena v strateške poslovne povezave. Mulej (2007b, 153) navaja, da se
morajo podjetja zavedati, da je treba za uspeh pri delu imeti učinkovite time, ki jih sestavljajo
sposobni posamezniki in ki so povezani ter medsebojno sodelujejo. Kot lahko ugotovimo,
podjetja, ki so strateško poslovno povezana, poudarjajo vrednote, ki pozitivno vplivajo na
timsko delo. Za podjetja, ki niso v nobeni strateški poslovni povezavi, so večinoma
pomembnejše vrednote, ki negativno vplivajo na timsko delo. Nadalje smo proučevali vpliv
timskega dela na inovativnost in ta vpliv tudi preverjali s pomočjo hipoteze 2. Prišli smo do
presenetljivih rezultatov, in sicer, da timsko delo ne vpliva na inovativnost podjetja, in to
kljub ugotovitvam v poglavju 8.2.3, da so podjetja, ki so vključena v strateške povezave, bolj
inovativna, in ugotovitvam v poglavju 8.2.2 o poudarjanju vrednot, ki pozitivno vplivajo na
timsko delo. To je priložnost za nadaljnje raziskave, da se to področje prouči še z drugih
vidikov ali poskuša najti dejavnike, ki to preprečujejo. Smiselno bi bilo narediti raziskavo,
ločeno za povezana in nepovezana podjetja, in primerjati rezultate.

Podjetja, ki so vključena v strateške povezave, so v zadnjih petih letih uvedla povprečno 42,8
inovacij, medtem ko so podjetja brez teh povezav uvedla v povprečju 35,2 inovacij. Kljub
precejšnji razliki pa na podlagi t-preizkusa med skupinama ne moremo potrditi statistično
značilne razlike (t=0,30, p=0,764), predvsem zaradi velike variabilnosti inovacij, medtem ko
neparametrični Mann-Whitneyev preizkus pokaže, da je razlika blizu meje statistične
značilnosti (z=-1,70, p=0,09). V enem od podjetij, ki sicer ni vključeno v strateške povezave,
so navedli celo 999 inovacij. Da bi se izognili ekstremnim vrednostim, smo oblikovali razrede
in nato primerjali skupini podjetij. Na osnovi te porazdelitve v razrede je razvidno, da znaša
delež podjetij, ki so uvedla več kot deset inovacij, med tistimi, ki so vključena v strateške
povezave, 44,8 %, med tistimi, ki niso, pa zgolj 30,4 %. Na drugi strani je podjetij, ki so
uvedla le eno inovacijo, med tistimi, ki so vključena v strateške povezave, le 5,4 %, med
tistimi, ki niso, pa kar 21,4 %. Na podlagi hi-kvadrat statistike, ki znaša 8,49 (p=0,037), lahko
potrdimo, da so podjetja, ki so vključena v strateške povezave, bolj inovativna.

Med podjetji, ki nikoli niso bila izbrana za inovativno podjetje, jih 82,1 % prihaja iz skupine
podjetij, ki niso v strateški poslovnih povezavi, medtem ko jih 57,6 % prihaja iz podjetij, ki so
vključena v strateške povezave. Kar 40,7 % podjetij, ki so v strateških povezavah, ima več kot
štiri inovatorje na 100 zaposlenih, v podjetjih brez strateških povezav pa jih je zgolj 12,5 %.
Podobna razlika se kaže tudi pri plasiranju novih izdelkov oziroma storitev. Med podjetji v
strateških povezavah jih je 44,1 % plasiralo več kot štiri izdelke oz. storitve, med ostalimi
podjetji pa 25,0 %. Kar se tiče uvedbe novih inovacij je stanje naslednje: okoli 15 % podjetij,
ne glede na to, ali so v strateških povezavah ali ne, je uvedlo več kot štiri inovacije, vendar pa
je med podjetji, ki niso v povezavah, 23,2 % takih, ki niso uvedla nobene inovacije, med
podjetji, ki so v povezavah, pa je takih zgolj 11,9 %. Podobno se pokaže razlika pri uvedbi
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organizacijske inovacije. Brez inovacij na tem področju je 11,9 % podjetij v strateških
povezavah in 23,2 % podjetij brez povezav. Precejšnja razlika se pokaže glede izboljšanja
sloga, saj tri desetine podjetij brez strateške povezave na tem področju niso uvedle nobene
inovacije, med podjetji v strateški povezavi pa je uvedlo inovacijo 6,8 % podjetij, vendar pa je
delež podjetij, ki je na tem področju uvedel več kot štiri inovacije, večji v podjetjih brez
strateških povezav (17,9 %) kot v podjetjih s strateškimi povezavami (8,5 %). Delež podjetij,
ki ni uvedel niti ene izboljšave poslovnega modela, je večji v skupini podjetij brez strateške
povezave (37,5 %) kot v podjetjih, ki so povezana (13,6 %). Med slednjimi je manjši delež
tistih, ki ima več kot štiri izboljšave na tem področju (3,4 %), kot med podjetji, ki niso
vključena v strateške povezave (16,1 %). Med bistvene lastnosti, da podjetje postane bolj
inovativno v sodobnih razmerah, spadajo: osredotočenje navzven v poslovno okolje podjetja
(external focus); odločnost, domišljija in pogum (decisiveness, imagination and courage);
celovitost in strokovnost (inclusiveness and domain expertise) (Mulej, Ženko in Potočan
2009, 78). Na osnovi zgoraj omenjenih dejstev lahko trdimo, da imajo podjetja, ki so
vključena v strateške poslovne povezave, višjo stopnjo inovacijske celovitosti in so s tem
posledično tudi lahko bolj inovativna.

Chesbrough (2003, 178–194) navaja med nasveti za prehod iz modela zaprtega v model
odprtega inoviranja, da je sodelovanje z univerzami in drugimi lahko zelo uporabna pot za
ustvarjanje vrednosti; da je smiselno preveriti zunanje tehnologije z zunanjimi strokovnjaki in
uporabiti tudi tehnologije in zamisli od drugod; da morajo biti lastne R&R službe v rednem,
neposrednem stiku z bistvenimi odjemalci in dobavitelji; da mora manj raziskovanja teči
znotraj podjetja in da je priporočljiva delitev raziskovanja z javnimi raziskovalnimi
inštitucijami in univerzami, zlasti v zgodnejši fazi raziskovanja. Seveda pa se je treba zavedati
dejstva, da delitev dela zahteva več sodelovanja, kar je zopet odvisno od ustreznosti
poslovnega modela. Naša raziskava nam podaja statistično značilno več inovacij med podjetji,
vključenimi v strateške povezave z naslednjimi partnerji: z odjemalci (z=-3,857, p=0,0001), s
strateškimi partnerji (z=-3,934, p=0,001), z univerzami in inštituti (z=-2,705, p=0,007) ter z
regionalnimi ali lokalnimi razvojno-raziskovalnimi agencijami (z=-4,101, p=0,001). Podjetja,
ki niso vključena v strateške poslovne povezave, so sama uvedla več inovacij kot podjetja, ki
so vključena v strateške povezave (z=-2,577, p=0,01). V skupini podjetij (N=59), ki je
vključena v strateške poslovne povezave, je bilo 67,8 % podjetij takšnih, ki so izmed vseh
svojih inovacij več inovacij razvila skupaj s partnerji, 23,7 % podjetij je bilo takšnih, ki so
sama razvila več inovacij kot s partnerji, 3,4 % podjetij pa je navedlo, da so inovatorji razvili
enako število inovacij s partnerji kot sami, 5,1 % podjetij pa inovacij sploh ni imelo. V
skupini podjetji (N=56), ki niso v nobeni strateški poslovni povezavi, je bilo 10,7 % podjetij
takšnih, ki so izmed vseh svojih inovacij več inovacij razvila skupaj s partnerji, 60,7 %
podjetij je bilo takšnih, ki so sama razvila več inovacij kot s partnerji, 7,1 % podjetij pa je
navedlo, da so inovatorji razvili enako število inovacij s partnerji kot sami, 21,5 % podjetij pa
inovacij sploh ni imelo. V vseh podjetjih, ki so sodelovala v naši raziskavi, je bilo v zadnjih
petih letih razvito 4449 inovacij.
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Tako lahko ugotovimo, da so podjetja, ki so v strateških poslovnih povezavah, bolj
naklonjena OI, saj so razvila več inovacij s svojim podpornim okoljem kakor podjetja, ki ne
sodelujejo v nobeni strateški poslovni povezavi. Tako lahko zaključimo, da imajo višjo
stopnjo odprte inovativnosti.

V raziskavi (Likar idr. 2011, 110) je bilo ugotovljeno, da znaša v slovenskih inovativnih
podjetjih v predelovalni industriji dodana vrednost na zaposlenega 33.000 evrov, medtem ko
je v EU povprečje predelovalnega sektorja (Eurostat 2011) preko 62.000 evrov in zajema vsa
podjetja, celo tista, ki inovacij sploh niso imela. V naši raziskavi izmerjena dodana vrednost
na zaposlenega za podjetja, ki so vključena v strateške poslovne povezave, znaša 37.412
evrov in je statistično značilno višja od povprečja v panogi, ki znaša 31.748 evrov (t=4,09,
p=0,00001). Na osnovi primerjave teh podatkov lahko zaključimo, da imajo strateške
poslovne povezave (morda tudi zaradi več OI) pozitiven vpliv na dodano vrednost v Sloveniji.
Za kovinsko industrijo v okviru ZKovI znaša po podatkih, ki smo jih pridobili od AJPES-a za
leto 2010, v gospodarskih družbah čisti dobiček na zaposlenega 1.427,30 evrov, medtem ko
znaša v gospodarskih družbah, ki so vključene v strateške poslovne povezave, 4.733,36 evrov.
Čeprav je za samostojne podjetnike, ki so vključeni v strateške povezave, neto podjetniški
dohodek 2.069,8 evrov (vendar smo bili tukaj omejeni na podatke samo petih samostojnih
podjetnikov) in je nižji od neto podjetniškega dohodka na zaposlenca, ki znaša 6.930,36 evrov
v panogi, lahko vseeno trdimo, da je večina poslovnih rezultatov v podjetjih, ki so vključena v
strateške poslovne povezave, nadpovprečna glede na panogo.

Pri proučevanju inovativnosti med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji smo prišli do
naslednjega zaključka. Povprečno skupno število inovacij je najmanjše med majhnimi podjetji
(8,75), nekoliko več je med srednje velikimi podjetji (9,4), največ pa med velikimi podjetji
(97,6). Mediana skupnega števila inovacij je v majhnih 6, v srednje velikih 8 in v velikih 16.
Na podlagi Mann Whitneyevega preizkusa lahko potrdimo, da so velika podjetja uvedla več
inovacij kot mala (z=-2,89, p=0,0049) in kot srednje velika podjetja (-2,513, p=0,012). Tukaj
je treba opozoriti, da smo število inovacij vezali samo na velikost podjetja, čeprav se
zavedamo dejstva, da imajo večja podjetja na razpolago več virov za uvedbo inovacij, kar
smo navedli tudi med omejitvami. Večji delež stroškov, povezan z inoviranjem, si lahko
privoščijo velika podjetja in tako lažje razvijejo nove oziroma bistveno izboljšajo stare
proizvode (Likar 2005, 302). Dejavniki, ki predstavljajo prednost malim in srednjim
podjetjem pri inoviranju, so pa po mnenju Stanovnika in Kavaša (2004, 165) naslednji: mala
in srednja podjetja so bolj nagnjena tveganju, so sposobna zapolniti niše, ki omogočajo dobre
rezultate, bolje združujejo tehnologije in zapletene spletne informacije v uspešne proizvode, v
njih prevladuje prijateljska atmosfera, kjer se cenijo ideje in originalnost, v njih je večja
kohezija med zaposlenimi, kjer so vsi neposredno udeleženi pri uspehu podjetja. V
nadaljevanju smo še ugotavljali stopnjo inovacijske celovitosti v povezanih podjetjih in
ugotovili naslednje. Stopnja inovacijske celovitosti je približno enaka glede na velikost
podjetja. V majhnih in srednje velikih podjetjih znaša v povprečju 5,8, mediana pa znaša 6. V
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velikih podjetjih znaša v povprečju 6,1, mediana pa znaša 7. Mann-Whitneyev preizkus
pokaže na statistično neznačilno odstopanje v stopnji inovacijske celovitosti med majhnimi in
velikimi podjetji (z=-1,365, p=0,172), in srednje velikimi podjetji in velikimi podjetji
(z=-10,97, p=0,332). Na osnovi tega lahko zaključimo, da imajo mala, srednje velika in velika
podjetja enako stopnjo inovativnosti glede na celovitost inoviranja,

Če primerjamo izsledke naše raziskave s podatki iz statističnega urada RS, lahko ugotovimo
naslednje. Upoštevajoč velikost podjetja (glede na število zaposlenih) delež podjetij z
inovacijsko dejavnostjo v predelovalni industriji v RS raste z velikostjo podjetja. Delež
podjetij, ki se ukvarjajo z inovacijsko dejavnostjo, je med malimi podjetji še vedno najmanjši;
v obdobju od 2008 do 2010 jih je bilo 43,1 %. V največjem obsegu so se z inovacijsko
dejavnostjo ukvarjala velika podjetja; inovacijsko aktivnih je bilo 86,8 % teh podjetij; delež
srednjih podjetij pa je znašal 65,4 % (SURS 2012). V našem primeru lahko zapišemo.
Inovacijska dejavnost glede na celovitost inoviranja je podobna v vseh podjetjih, tako malih
srednjih in velikih v strateških poslovnih povezavah, kar morda lahko pripišemo tudi inovaciji
inoviranja v teh podjetjih s prehodom iz modela zaprtega inoviranja v model odprtega
inoviranja.

9.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje in priporočila

Z bodočimi raziskavami na področju strateških poslovnih povezav in OI naj bi se bolj
osredotočili na vključevanje novih pojasnjevalnih spremenljivk, kot so npr. uspešnost
načrtovanj ali spremenljivke, ki imajo vpliv na inovacijsko politiko. Prav tako bi bilo
smiselno preveriti vpliv dejavnikov, kot sta kultura in klima inoviranja.

Koristno bi bilo npr. raziskati, kako se v model OI vključujejo drugi dejavniki inovacijske
politike, kot sta na primer pravni vidik (vpliv zakonodaje na področju konkurence in državnih
pomoči, pravice intelektualne lastnine) ali makroekonomsko okolje (dostop do finančnih
virov, davčna politika, vloga tujih neposrednih naložb, izhodne naložbe v tujini itd.).

Zaradi zavrnitve hipoteze 2 bi bilo smiselno preveriti še, kakšne so povezave med timskim
delom in posameznim tipom inovacij. V naši raziskavi smo se osredotočili le na tip inovacij
po vsebini. Morda pri določenem tipu inovacij ali v povezavi (5x2x2), ki smo jo navedli v
poglavju 3.1.4, le vpliva timsko delo na določen tip inovacije. Vendar bi bilo smiselno v
raziskavo zajeti poleg že omenjenih inovacij po vsebini še inovacije po posledicah in po
službeni dolžnosti.

Zanimivo bi bilo narediti tudi raziskavo izven meja Slovenije in kako se to odraža v EU, kako
se tam kažejo poslovni rezultati. Predlog za raziskavo je tudi, da bi se ugotovilo, kakšno je
čezmejno sodelovanje naših podjetij.
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Raziskava je bila narejena v enem časovnem obdobju. Dobro bi bilo narediti raziskavo za
podjetje, ki je prišlo/ali bo prišlo v nekem obdobju iz modela zaprtega inoviranja v model
odprtega inoviranja in pri tem primerjati razlike na določenih področjih.

Morda bi bilo priporočljivo tudi, da bi se opravila kvalitativna raziskava z intervjuji z
določenimi osebami v podjetjih, ki so naklonjena modelu OI, in v podjetjih, ki se bolj
oklepajo modela zaprtega inoviranja (zaradi drugačnega pristopa k pridobitvi podatkov za
analizo).

Priporočilo je tudi, da bi na Slovenskem forumu inovacij, na katerem podelijo nagrade za
posamezne kategorije inovacij, uvedli dodatno kategorijo za najboljšo inovacijo na področju
odprtega inoviranja. Sicer je bila na zadnjem, šestem Slovenskem forumu inovacij kategorija
za najboljšo inovativno storitev v kategoriji avtor posameznik, skupina avtorjev ali
raziskovalno-razvojna inštitucija, vendar je na podelitvi dobil nagrado posameznik
(Jakupovič 2011, 8).
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10 SKLEP

V magistrski nalogi smo obravnavali povezavo in medsebojni vpliv med strateškimi
poslovnimi povezavami in OI. Pozornost smo namenili predvsem stičnim točkam oz.
sorodnim dejavnikom, ki zaznamujejo tako strateške poslovne povezave kot OI, in ugotavljali
vpliv strateških poslovnih povezav v kovinski industriji na dojemanje in ponotranjenje
odprtega inoviranja.

Z vidika prispevka magistrske naloge k znanosti smo s preverjanjem hipotez poizkušali
utemeljiti, da je z doktrino OI možno preseči dosedanji problem usmerjenosti univerz v
teorijo, inštitutov v nove in visoke tehnologije, poslovanje podjetij z nizko tehnologijo ter
možnost uporabe, kar je razpoložljivega na tržišču za uporabnika. Nadalje smo podali dejstva,
da ima dejavnik strateško poslovno povezovanje močan vpliv na inovativno sodelovanje ter
močan vpliv na boljše sodelovanje med univerzami in raziskovalnimi inštitucijami na eni
strani ter proizvodnimi in storitvenimi sistemi na drugi strani, kakor tudi na sodelovanje s
celotnim podpornim okoljem podjetja.

V kvantitativni raziskavi uporabljeni podatki temeljijo na populaciji malih, srednjih in velikih
podjetij, ki so vključena v vsaj eno strateško poslovno povezavo in na drugi strani podjetja, ki
niso vključena v nobeno povezavo in so pod okriljem ZKovI pri GZS. Raziskava je ob
pomoči izbranih analitičnih metod pokazala, da imajo podjetja, ki so že v strateških poslovnih
povezavah, vse značilnosti oz. pričakovanja, ki so potrebna za uvedbo modela odprtega
inoviranja. Imajo višjo stopnjo odprte inovativnosti in poudarjajo vrednote, ki pozitivno
vplivajo na timsko delo. Tudi Duarte in Sarkar (2011, 454–455) sta iz analize pridobljenih
rezultatov njune raziskave potegnila nekaj zanimivih zaključkov. Začenši z opredelitvijo dveh
splošnih strategij za sodelovanje. Najprej sta opredelila posebno demokratično inoviranje, ki
ga zaznamuje širjenje partnerjev, katerih tehnične in ustvarjalne sposobnosti so značilne za
skupno povezavo. Rezultat povezave je odraz kakovosti vira znanja, ki ga prispevajo
uporabniki in dodatni inovatorji, kateri so v povezavi na razpolago. V teh primerih poudarjata
velik pomen sodelovanja med partnerji, zlasti med skupnostmi uporabnikov. Druga strategija
sodelovanja se nanaša na sodelovanje podjetij med seboj. V tej skupini sta ugotovila velik
poudarek na tržnih funkcijah, zlasti na tehnološki intenzivnosti. Podjetja, ki tekmujejo na
visokotehnoloških trgih včasih težko dohajajo tehnološki razvoj. Sodelovanje z drugimi
podjetji, ki zagotavljajo tehnologijo, omogoča decentralizacijo procesa inovativnosti in
izkoriščanje sinergij.

Z eno od hipotez smo preverjali, ali so poslovni rezultati podjetij, ki so vključena v strateške
poslovne povezave, nadpovprečni glede na panogo. Tukaj smo se zavedali dejstva, da s
primerjavo kazalnikov uspešnosti, kot so npr. dodana vrednost na zaposlenega, neto
podjetnikov dohodek oz. neto negativni poslovni izid na zaposlenega, dobiček ali izguba na
zaposlenega in podobno, podjetja ugotovijo, ali so relativno boljša oziroma slabša od
primerjanih podjetij oz. panoge. Ne dobijo pa odgovora na vprašanje, zakaj so boljša ali
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slabša. Pridobljeni rezultati so pokazali, da je večina poslovnih rezultatov v podjetjih, ki so
vključena v strateške poslovne povezave, nadpovprečnih glede na panogo. Christensen,
Anthony in Roth (2004, 282–283) v svojem delu ugotavljajo, da je skoraj nemogoče sestaviti
sistem z vrsto partnerskih družb, če gre za zapleteno vzajemno delovanje. Če pa je vodstvo
sposobno usklajevati takšne soodvisnosti, lahko integrirane družbe poberejo levji delež
dobička v panogah.

Žal pa kot že mnogi avtorji pred nami (Ettilie in Rubenstein 1987, 100; Freeman 1988, 67;
Schumpeter 1988, 134–149; Burns 1996, 81; Glas 2002, 105; Samuelson in Nordhaus
2005, 151) ne moremo natančno opredeliti dejstva, katera podjetja so bolj naklonjena
inoviranju mala, srednja ali velika, saj se skupno število inovacij statistično značilno ne
razlikuje glede na velikost podjetja in med nobeno skupino podjetij statistično ni značilne
razlike. Po drugi stani pa ugotavljamo, da so statistične razlike med majhnimi in velikimi
podjetji. Prav tako sta Abulrub in Lee (2012, 135–136) v raziskavi ugotovila, da so bila velika
podjetja bolj aktivna na področju OI kot mala in srednja podjetja. V nadaljevanju rezultati
njune raziskave pa pokažejo, da velika podjetja niso imela več sodelovanja na področju
inoviranja z različnimi zunanjimi partnerji v primerjavi z  malimi in srednjimi podjetji.

Z našo raziskavo smo preverili in utemeljili, da lahko podjetja preko strateških poslovnih
povezav uspešno preidejo iz modela zaprtega inoviranja v model OI, predvsem zaradi
predhodnega sodelovanja na drugih področjih, poznavanja medsebojne kulture, zaupanja,
odprtosti in odkritosti v poslovanju, želje po doseganju skupnih cilje itd. Z inovativnim
sodelovanjem se znanje in ideje lažje prenašajo kot na prostem trgu in se lažje ustvarijo pogoji
za obojestransko korist, kot so pridobivanje novih znanj, inovacij in tudi možnost sodelovanja
pri večjih projektih, kakor tudi možnost izboljšanja dolgoročne uspešnosti poslovanja podjetij
in vzpostavitev primerne kulture in klime inoviranja. Muller, Hutchins in Pinto (2012, 39–40)
ugotavljajo podobno v svojem članku. Navajajo, da ko se ugotovijo začetne priložnosti za
odprto inoviranje, morajo vodje upoštevati naravo odnosov z zunanjimi partnerji. Kadar se
vzpostavi razmerje s partnerjem kasneje v razvojnem ciklu, bo ta odnos bolj formalen in
strukturiran. Ne glede na vrsto odnosa morajo podjetja, ki uporabljajo odprto inoviranje,
vzpostaviti ravnotežje med potrebo po spodbujanju odprtih odnosov, hkrati pa sprejemati
proaktivne ukrepe, da bi zaščitili svoje interese.

Na osnovi vseh rezultatov raziskave lahko zaključimo, da so strateške poslovne povezave
trden most pri prehodu iz modela zaprtega inoviranja v model odprtega inoviranja.
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PRILOGE

Priloga 1 Anketni vprašalnik

Priloga 2 Podatki o dodani vrednosti in višini neto podjetnikovega dohodka oz. neto
negativnega poslovnega izida za samostojne podjetnike

Priloga 3 Podatki o dodani vrednosti in višini neto čistega dobička oz. neto čiste izgube na
za gospodarske družbe

Priloga 4 Podatki o čistem dobičku za gospodarske družbe v povezavi

Priloga 5 Neto podjetnikov dohodek oz. neto  negativni posl. izid za samostojne podjetnike
v povezavi

Priloga 6 Podatki o dodani vrednosti v povezavi

Priloga 7 Preglednice SPSS analize





Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK ODPRTO INOVIRANJE IN  STRATEŠKA
ZAVEZNIŠTVA V KOVINSKI INDUSTRIJI

1. Ali ste trenutno član strateške poslovne povezave ali grozda?
 da
 ne

Če ste odgovorili z DA, potem nadaljujte z drugim vprašanjem, če ste odgovorili z NE, pojdite
na tretje vprašanje.

2. Ocenite, kako verjetne bodo naslednje posledice strateških poslovnih povezav:
Pri tem vprašanju označite z X v tabeli, s katero trditvijo se strinjate.
Ocenjevalna lestvica:
1 – sploh ni verjetno; 2 – malo verjetno; 3 – dokaj verjetno; 4 – precej verjetno;
5 – zelo verjetno

Dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev 1 2 3 4 5

Skupno tveganje oziroma delitev tveganja 1 2 3 4 5

Skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti 1 2 3 4 5

Vzpostavljanje, vzdrževanje in povečevanje konkurenčnosti 1 2 3 4 5

Doseganje individualnih ciljev in skupnega cilja 1 2 3 4 5

Zarota 1 2 3 4 5

Tekmovanje 1 2 3 4 5

Sožitje oziroma razdelitev vplivnih področij 1 2 3 4 5

Samozadostnost 1 2 3 4 5

Konflikti 1 2 3 4 5

3. Ocenite pomembnost posameznih vrednot pri  uspešnosti poslovanja:
Pri tem vprašanju v tabeli označite z X, kako pomembna je posamezna trditev za
uspešno poslovanje. Pomembno v pozitivnem smislu, ni pomembno v negativnem
smislu.
Ocenjevalna lestvica:
1 – sploh ni pomembno; 2 – ni pomembno; 3 – ni pomembno niti nepomembno;
4 – pomembno; 5 – zelo pomembno

Pravočasno medsebojno informiranje 1 2 3 4 5

Odprtost in odkritost v pogovorih 1 2 3 4 5

Sodelovanje 1 2 3 4 5

Želja dosegati skupne cilje 1 2 3 4 5

Vzpostavitev in negovanje svobodnosti 1 2 3 4 5



Priloga 1

Spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov 1 2 3 4 5

Pomoč in svetovanje pri reševanju problemov 1 2 3 4 5

Individualizem 1 2 3 4 5

Dvoličnost 1 2 3 4 5

Želja po doseganju lastnih ciljev 1 2 3 4 5

Možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli 1 2 3 4 5

Zaprtost 1 2 3 4 5

4. Ocenite skupno število inovacij11v zadnjih petih letih: ________________ (zapišite
število)

5. Porazdelite inovacije numerično glede na sodelovanje s partnerji, tako da bo vsota
inovacij enaka prej navedenim:

Sami

Odjemalcev

Strateških partnerjev

Dobaviteljev

Univerz in inštitutov

Regionalnih ali lokalnih razvojno-raziskovalnih agencij

Drugo

6. Kolikokrat ste v zadnjih petih letih:
Lestvica: 0 – Nič; 1 – enkrat; 2 – dvakrat: 3 – trikrat; 4 – štirikrat ali več

Bili izbrani za inovativno podjetje v RS 0 1 2 3 4

Število inovatorjev na sto zaposlenih 0 1 2 3 4

Na trg plasirali naslednje število novih proizvodov ali storitev 0 1 2 3 4

Uvedli organizacijske inovacije 0 1 2 3 4

Uvedli nove ali bistveno izboljšane poslovne postopke/procese 0 1 2 3 4

Izboljšali  slog vodenja 0 1 2 3 4

Izvedli izboljšavo poslovnega modela 0 1 2 3 4

11 Programske inovacije – kot nov poslovni predmet (izdelek/storitev). Tehnološke inovacije, med
katere spadajo uspešne nove lastnosti izdelkov, postopki izdelave in nove uspešne storitve.
Organizacijske inovacije, v katere so štete nove organizacijske oblike dela in sodelovanja.
Upravljavske inovacije – pomeni uspešen novi slog vodenja. Metodijske inovacije – uveljavitev
novih uspešnih  metod vodenja in sodelovanja. (Mulej 1994)



Priloga 1

7. Vaša dodana vrednost  na zaposlenega v letu 2010 (podatek iz Javne objave letnih
poročil AJPES-a):
Dodana vrednost na zaposlenega  v letu 2010 je bila: ______________ EUR.

8. Vaš čisti dobiček na zaposlenega v letu 2010 (podatek iz Javne objave letnih
poročil AJPES-a):
Čisti dobiček na  zaposlenega  v letu 2010 je bil: ___________________ EUR.

9. Velikost12 vašega podjetja.
 mikro podjetje
 majh no podjetje
 srednje veliko podjetje
 veliko podjetje

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.

12 Podjetje ki izpolnjuje dve od treh meril, je: mikro –povprečno število zaposlenih v poslovnem letu
ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, vrednost aktive ne presega
2.000.000 evrov; majhno, ki ni mikro – povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov, vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov;
srednje, ki ni ne mikro in ne majhno – povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov, vrednost aktive ne presega 17.500.000 evrov;
veliko, ki ni ne mikro  ne majhno ali srednje podjetje. (ZGD-1)





Priloga 2

PODATKI O DODANI VREDNOSTI IN VIŠINI NETO PODJETNIKOVEGA
DOHODKA OZ. NETO NEGATIVNEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA SAMOSTOJNE

PODJETNIKE





Priloga 3

PODATKI O DODANI VREDNOSTI IN VIŠINI NETO ČISTEGA DOBIČKA OZ.
NETO ČISTE IZGUBE ZA GOSPODARSKE DRUŽBE





Priloga 4

PODATKI O ČISTEM DOBIČKU ZA GOSPODARSKE DRUŽBE V POVEZAVI

Organizacija
Št.

zaposl.
Čisti dobiček
na zaposlenca

Čisti dobiček
skupaj

AKA PCB Lesce 20 20.867,55 417.351,00

ALPINA, d. d., Žiri 402 -12.421,34 -4.993.378,68

ALPMETAL & CO Selca 43 4.595,16 197.591,88

ALPOS   Šentjur 25 -2.255,35 -56.383,75

AMBI Novo mesto 27 1.486,23 40.128,21

ANIMA-PRO Maribor 5 -154,35 -771,75

AREX Šentjernej 86 389,52 33.498,72

ASCOM Idrija 184 708,13 130.295,92

BENI TEHING Štore 22 1.911,75 42.058,50

BIZJAN Orodjarstvo Dobrova 7 12.203,40 85.423,80

BOSIO 64 6.529,59 417.893,76

BSH Hišni aparati Nazarje 1.067 5.808,67 6.197.850,89

CARRERA, OPTYL Ormož 1.287 5.220,60 6.718.912,20

CAT CAM Lab Ljubljana 7 1.296,57 9.075,99

CIMOS Koper 1.000 2.392,69 2.392.690,00

DANFOSS TRATA Lj.-Šentvid 241 42.691,94 10.288.757,54

DIFA Škofja Loka 88 26.945,41 2.371.196,08

DOLINŠEK - S 6 10.712,50 64.275,00

Domel Železniki 833 1.007,53 839.272,49

Elpro Lepenik & Co Rogoza 11 5.474,55 60.220,05

ELVEZ Višnja Gora 107 453,97 48.574,79

EMO – Orodjarna 162 427,47 69.250,14

EMO – TECH Polzela 40 196,51 7.860,40

ETA Cerkno 984 605,03 595.349,52

ETI  Izlake 852 2.506,12 2.135.214,24

ETI GUM Izlake 161 658,29 105.984,69

Ferročrtalič Dolenjske Toplice 17 464,71 7.900,07

Form Tehnik 8 3.880,72 31.045,76

FORSTEK Dol pri Hrastniku 57 -3.379,61 -192.637,77

GALERO 14 134,63 1.884,82

Gazela Krško 7 34.791,24 243.538,68

Geberit – Sanitarna tehnika Ruše 202 12.708,54 2.567.125,08

Gorenje Orodjarna 213 872,95 185.938,35

Gorenje Velenje 4.648 629,29 2.924.939,92

HELIOS TBLUS Količevo Domžale 867 3.280,30 2.844.020,10
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Organizacija
Št.

zaposl.
Čisti dobiček
na zaposlenca

Čisti dobiček
skupaj

Hella Saturnus Ljubljana 869 18.623,42 16.183.751,98

Hidria AET Tolmin 188 4.502,98 846.560,24

Hidria Rotomatika Sp. Idrija 894 5.106,62 4.565.318,28

IB-CADDY Ljubljana 7 7.344,14 51.408,98

Ikor Izola 11 2.708,30 29.791,30

IMAS Sežana 45 3.039,81 136.791,45

IMOLD Ljubljana 2 23.351,00 46.702,00

ISKRA AVTOELEKTRIKA 1.392 1.686,77 2.347.983,84

ISKRA ISD Kranj 123 714,21 87.847,83

ISKRA MEHANIZMI Kropa 362 3.081,81 1.115.615,22

ISKRA Merilni instrumenti in stikala 911 1.811,99 1.650.722,89

ISKRA OTC Kranj 56 -2.894,28 -162.079,68

ISKRAEMECO Kranj 978 -993,23 -971.378,94

JOHNSON CONTROLS 629 1.827,05 1.149.214,45

KALDERA 49 3.163,88 155.030,12

KGL Litija 50 4.113,74 205.687,00

Kogast Grosuplje 7 177,96 1.245,72

KOLEKTOR Idrija 159 2.491,99 396.226,41

KOLEKTOR LIV Postojna 444 936,74 415.912,56

KOLEKTOR MAGMA Ljubljana 108 1.388,88 149.999,04

KOPT BLED Lesce 35 -2.289,07 -80.117,45

KOVINAR Vitanje 45 998,29 44.923,05

Kovinastroj Servis 11 600,61 6.606,71

KOVINOPLASTIKA Lož 888 -4.457,74 -3.958.473,12

L.M.P. Postojna 6 315,16 1.890,96

LAMA 252 1.411,64 355.733,28

LAMA Avtomatizacija Dekani 68 607,58 41.315,44

Lian Ekosistemi 1 28.168,00 28.168,00

LIV  Orodjarna 41 1.816,44 74.474,04

LTH ULITKI Škofja Loka 1.127 1.651,34 1.861.060,18

MAGNETI Ljubljana 154 2.800,58 431.289,32

MAKOP Domžale 21 5.100,29 107.106,09

MARIBORSKA LIVARNA 732 -3.820,32 -2.796.474,24

METAL Ravne 940 4.007,83 3.767.360,20

MODELARSTVO HOHLER Sl. Konjice 6 1.211,50 7.269,00

MOTOMAN ROBOTEC Ribnica 5 28.606,00 143.030,00
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Organizacija
Št.

zaposl.
Čisti dobiček
na zaposlenca

Čisti dobiček
skupaj

NIA Koper* 1 -1.122,00 -1.122,00

NIKO Železniki 270 13.836,59 3.735.879,30

Novolit 159 -1.081,32 -171.929,88

OPZ PANORAMA Ptuj 1 7.226,40 7.226,40

ORO Postojna 13 1.198,16 15.576,08

Orodjarstvo Knific Tržič 17 7.999,42 135.990,14

Perenič svetovanje 3 2.612,80 7.838,40

PLAMA-PUR Podgrad 221 7.378,59 1.630.668,39

PLAMTEX Mengeš 7 3.575,49 25.028,43

PLASTIKA SKAZA Velenje 103 1.768,74 182.180,22

Polycom Poljane nad Škofjo Loko 103 1.933,02 199.101,06

PSM 1 3.590,00 3.590,00

RESISTEC UPR Kostanjevica na Krki 299 7.529,90 2.251.440,10

RIKO Ljubljana 51 9.457,22 482.318,22

RP Inštitut 1 430,00 430,00

S E P Mokronog 108 4.300,89 464.496,12

SECA PLAST Laško 149 -7.494,44 -1.116.671,56

SG AUTOMOTIVE Slovenske Konjice 342 1.388,47 474.856,74

SIBO G Škofja Loka 164 2.695,38 442.042,32

SILIKO Dobrova 169 9.622,59 1.626.217,71

ŠTORE STEEL Štore 514 2.358,98 1.212.515,72

ŠUMER Ljubečna 174 3.077,36 535.460,64

T.B.W. Velenje 4 3.161,00 12.644,00

TAB Mežica 374 18.577,35 6.947.928,90

TAJFUN Planina pri Sevnici 137 5.817,97 797.061,89

TALUM Kidričevo 852 702,17 598.248,84

TBP Lenart 606 2.688,33 1.629.127,98

TEHNOS Žalec 71 3.989,54 283.257,34

TESNILA GK Prevalje 44 12.258,20 539.360,80

TEVE Varnost Elektronika Kisovec 40 2.059,68 82.387,20

TKG IN PROIZVODNJA VIJAKOV Ljubljana 41 115,10 4.719,10

TOMPLAST Mirna 92 17.244,68 1.586.510,56

TPV Novo mesto 559 635,64 355.322,76

TREVES Veliki Gaber 53 13.561,47 718.757,91

TRIGO STORITVE Novo mesto 9 9.909,41 89.184,69

TT OKROGLICA Volčja Draga 63 770,67 48.552,21
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Organizacija
Št.

zaposl.
Čisti dobiček
na zaposlenca

Čisti dobiček
skupaj

UNIOR Zreče 2.057 -1.351,50 -2.780.035,50

Uniplast inženiring Ljubljana 4 2.165,00 8.660,00

VALJI Štore 197 87,46 17.229,62

VAR 54 4.450,32 240.317,28

VAR Gornja Radgona 54 4.450,32 240.317,28

VAR Gornja Radgona 54 4.450,32 240.317,28

VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE Kranj 262 463,14 121.342,68

VIVAPEN Celje 73 20,10 1.467,30

Winterhalter Gastronom 10 18.008,86 180.088,60
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NETO PODJETNIKOV DOHODEK OZ. NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID ZA
SAMOSTOJNE PODJETNIKE V POVEZAVI

Organizacija
Št.

zaposl.

Neto podj. dohodek oz.
neto negativni posl.

izid/zaposlenca*

Neto podj.
dohodek oz. neto
negativni posl.

izid/*

Biro Vidergar, s. p. 1 -5.117,00 -5.117,00

Kovinopl. in orodj. Šuster Tolmin, s. p. 1 -10.982,00 -10.982,00

Orodjarstvo Kobal, s. p. 2 2.016,50 4.033,00

Povše Ivan Kovinopla, s. p. 15,65 24.027,86 376.036,01

Rinor Darko Alojz Berginc, s. p. 3,8 403,42 1.533,00
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PODATKI O DODANI VREDNOSTI V POVEZAVI

Organizacija
Št.

zaposl.
Dodana vrednost

na zaposlenca
Dodana vrednost

skupaj

AKA PCB Lesce 20 65.194,05 1.303.881,00

ALPINA d.d. Žiri 402 21.003,78 8.443.519,56

ALPMETAL & CO Selca 43 27.194,37 1.169.357,91

ALPOS   Šentjur 25 31.953,97 798.849,25

AMBI Novo mesto 27 33.814,48 912.990,96

ANIMA-PRO Maribor 5 31.054,94 155.274,70

AREX Šentjernej 86 36.677,66 3.154.278,76

ASCOM Idrija 184 31.733,36 5.838.938,24

BENI TEHING Štore 22 41.706,84 917.550,48

BIRO VIDERGAR Darko Vidergar 1 27.421,43 27.421,43

BIZJAN Orodjarstvo Dobrova 7 52.294,23 366.059,61

BOSIO 64 53.481,84 3.422.837,76

BSH Hišni aparati Nazarje 1.067 36.495,99 38.941.221,33

CARRERA, OPTYL Ormož 1.287 24.091,96 31.006.352,52

CAT CAM Lab Ljubljana 7 30.437,29 213.061,03

CIMOS Koper 1.000 52.959,71 52.959.710,00

DANFOSS TRATA Lj.-Šentvid 241 97.453,21 23.486.223,61

DIFA Škofja Loka 88 63.933,06 5.626.109,28

DOLINŠEK - S 6 46.645,50 279.873,00

Domel Železniki 833 28.774,00 23.968.742,00

Elpro Lepenik & Co Rogoza 11 46.593,73 512.531,03

ELVEZ Višnja Gora 107 23.524,81 2.517.154,67

EMO - Orodjarna 162 12.980,97 2.102.917,14

EMO - TECH Polzela 40 46.939,55 1.877.582,00

ETA Cerkno 984 27.479,23 27.039.562,32

ETI  Izlake 852 27.184,77 23.161.424,04

ETI GUM Izlake 161 19.935,22 3.209.570,42

Ferročrtalič Dolenjske Toplice 17 24.380,35 414.465,95

Form Tehnik 8 52.227,71 417.821,68

FORSTEK Dol pri Hrastniku 57 26.473,91 1.509.012,87

GALERO 14 46.103,88 645.454,32

Gazela Krško 7 73.763,21 516.342,47

Geberit - Sanitarna tehnika Ruše 202 53.908,11 10.889.438,22

GORENJE Orodjarna 213 27.976,72 5.959.041,36

GORENJE Velenje 4.648 30.415,85 141.372.870,80
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Organizacija
Št.

zaposl.
Dodana vrednost

na zaposlenca
Dodana vrednost

skupaj

HELIOS TBLUS Količevo Domžale 867 17.316,46 15.013.370,82

HELLA SATURNUS SLOVENIJA 869 63.141,17 54.869.676,73

HIDRIA AET Tolmin 188 36.973,71 6.951.057,48

HIDRIA ROTOMATIKA Sp.Idrija 894 35.897,88 32.092.704,72

IB-CADDY Ljubljana 7 43.316,07 303.212,49

Ikor Izola 11 48.549,55 534.045,05

IMAS Sežana 45 36.107,42 1.624.833,90

IMOLD Ljubljana 2 47.332,00 94.664,00

ISKRA AVTOELEKTRIKA 1.392 28.401,38 39.534.720,96

ISKRA ISD Kranj 123 20.483,40 2.519.458,20

ISKRA MEHANIZMI Kropa 362 32.305,15 11.694.464,30

ISKRA Merilni instrumenti in stikala 911 23.987,76 21.852.849,36

ISKRA OTC Kranj 56 19.807,57 1.109.223,92

ISKRAEMECO Kranj 978 26.780,02 26.190.859,56

JOHNSON CONTROLS - NTU 629 24.223,88 15.236.820,52

KALDERA 49 34.201,62 1.675.879,38

KGL Litija 50 37.175,47 1.858.773,50

Kogast Grosuplje 7 34.241,86 239.693,02

KOLEKTOR  Idrija 159 31.795,70 5.055.516,30

KOLEKTOR LIV Postojna 444 29.631,62 13.156.439,28

KOLEKTOR MAGMA Ljubljana 108 29.235,98 3.157.485,84

KOPT BLED Lesce 35 25.389,66 888.638,10

KOVINAR Vitanje 45 28.380,65 1.277.129,25

Kovinastroj Servis 11 34.982,43 384.806,73

Kovinopl. in orodj. Šuster Tolmin 1 29.948,00 29.948,00

KOVINOPLASTIKA Lož 888 25.952,32 23.045.660,16

L.M.P. Postojna 6 38.288,57 229.731,42

LAMA 252 37.358,25 9.414.279,00

LAMA Avtomatizacija Dekani 68 28.170,79 1.915.613,72

Lian Ekosistemi 1 36.500,00 36.500,00

LIV  Orodjarna 41 72.802,76 2.984.913,16

LTH ULITKI Škofja Loka 1.127 34.581,97 38.973.880,19

MAGNETI Ljubljana 154 22.937,08 3.532.310,32

MAKOP Domžale 21 36.342,17 763.185,57

MARIBORSKA LIVARNA 732 27.281,66 19.970.175,12

METAL Ravne 940 31.750,49 29.845.460,60
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Organizacija
Št.

zaposl.
Dodana vrednost

na zaposlenca
Dodana vrednost

skupaj

MODELARSTVO HOHLER 6 24.801,50 148.809,00

MOTOMAN ROBOTEC Ribnica 5 81.847,00 409.235,00

NIA Koper* 1 12.345,45 12.345,45

NIKO Železniki 270 48.478,14 13.089.097,80

Novolit 159 19.905,41 3.164.960,19

OPZ PANORAMA Ptuj 1 55.484,00 55.484,00

ORO Postojna 13 41.171,64 535.231,32

Orodjarstvo Knific Tržič 17 39.375,40 669.381,80

ORODJARSTVO KOBAL 2 35.528,00 71.056,00

Perenič svetovanje 3 38.178,80 114.536,40

PLAMA - PUR Podgrad 221 39.872,45 8.811.811,45

PLAMTEX Mengeš 7 38.223,52 267.564,64

PLASTIKA SKAZA Velenje 103 28.702,78 2.956.386,34

Polycom Poljane nad Škofjo Loko 103 34.903,42 3.595.052,26

POVŠE IVAN KOVINOPLASTIKA 16 43.568,24 697.091,84

PSM 1 43.854,00 43.854,00

RESISTEC UPR Kostanjevica na Krki 299 25.257,27 7.551.923,73

RIKO Ljubljana 51 88.302,24 4.503.414,24

RINOR Darko Alojz Berginc 4 38.733,16 154.932,64

RP Inštitut 1 21.963,33 21.963,33

S E P Mokronog 108 33.204,63 3.586.100,04

SECA PLAST Laško 149 17.270,54 2.573.310,46

SG AUTOMOTIVE Slovenske Konjice 342 23.098,51 7.899.690,42

SIBO G Škofja Loka 164 62.055,04 10.177.026,56

SILIKO Dobrova 169 41.515,22 7.016.072,18

ŠTORE STEEL Štore 514 36.926,59 18.980.267,26

ŠUMER Ljubečna 174 37.376,37 6.503.488,38

T.B.W. Velenje 4 29.388,50 117.554,00

TAB Mežica 374 67.075,51 25.086.240,74

TAJFUN Planina pri Sevnici 137 36.186,65 4.957.571,05

TALUM Kidričevo 852 41.684,70 35.515.364,40

TBP Lenart 606 24.689,14 14.961.618,84

TEHNOS Žalec 71 39.635,91 2.814.149,61

TESNILA GK Prevalje 44 50.399,95 2.217.597,80

TEVE Varnost Elektronika Kisovec 40 22.737,28 909.491,20

TKG IN PROIZVODNJA VIJAKOV 41 26.457,53 1.084.758,73
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Organizacija
Št.

zaposl.
Dodana vrednost

na zaposlenca
Dodana vrednost

skupaj

TOMPLAST Mirna 92 53.213,12 4.895.607,04

TPV Novo mesto 559 30.683,44 17.152.042,96

TREVES Veliki Gaber 53 54.336,09 2.879.812,77

TRIGO STORITVE Novo mesto 9 40.823,26 367.409,34

TT OKROGLICA Volčja Draga 63 45.390,25 2.859.585,75

UNIOR Zreče 2.057 24.211,46 49.802.973,22

Uniplast inženiring Ljubljana 4 43.100,75 172.403,00

VALJI Štore 197 43.147,55 8.500.067,35

VAR 54 23.811,16 1.285.802,64

VAR Gornja Radgona 54 23.811,16 1.285.802,64

VAR Gornja Radgona 54 23.811,16 1.285.802,64

VEYANCE TECHNOLOGIES 262 42.968,64 11.257.783,68

VIVAPEN Celje 73 27.004,85 1.971.354,05

Winterhalter Gastronom 10 74.582,07 745.820,70
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PREGLEDNICE SPSS ANALIZE

Preglednica 7.1: Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav (komunalitete) podjetij,
vključenih v strateške poslovne povezave

Začetne vrednosti Končne vrednosti

Q2a Dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev 0,531 0,632

Q2b Skupno tveganje oziroma delitev tveganja 0,59 0,691

Q2c Skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti 0,468 0,525

Q2d Vzpostavljanje, vzdrževanje in povečevanje
konkurenčnosti

0,479 0,62

Q2e Doseganje individualnih ciljev in skupnega cilja 0,276 0,293

Q2f Zarota 0,32 0,43

Q2g Tekmovanje 0,416 0,678

Q2h Sožitje, oziroma razdelitev vplivnih področij 0,19 0,296

Q2i Samozadostnost 0,256 0,398

Preglednica 7.2: Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav (delež pojasnjene
variance) podjetij, vključenih v strateške poslovne povezave

Faktor

Začetna lastna vrednost Po ekstrakciji Po rotaciji
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1 2,939 32,653 32,653 2,526 28,066 28,066 2,459 27,325 27,325

2 1,801 20,012 52,665 1,288 14,315 42,381 1,069 11,877 39,202

3 1,28 14,221 66,886 0,749 8,326 50,707 1,035 11,505 50,707

4 0,75 8,335 75,221

5 0,633 7,036 82,257

6 0,559 6,207 88,464

7 0,427 4,743 93,207

8 0,363 4,039 97,246

9 0,248 2,754 100
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Preglednica 7.3: Pričakovanja glede strateških poslovnih povezav (faktorska matrika)
podjetij, vključenih v strateške poslovne povezave

Faktor
1 2 3

Q2b Skupno tveganje oziroma delitev tveganja 0,776 -0,158 0,255

Q2a Dolgoročno sodelovanje povezanih partnerjev 0,747 0,197 0,187

Q2d Vzpostavljanje, vzdrževanje in povečevanje konkurenčnosti 0,722 0,168 -0,264

Q2c Skupen razvoj in krepitev razvojnih možnosti 0,717 0,067 -0,082

Q2e Doseganje individualnih ciljev in skupnega cilja 0,464 0,277 -0,025

Q2g Tekmovanje -0,305 0,722 0,253

Q2h Sožitje, oziroma razdelitev vplivnih področij -0,020 0,450 -0,306

Q2i Samozadostnost -0,105 0,450 -0,430

Q2f Zarota -0,105 0,435 0,480

Preglednica 7.4: Pomembnost vrednot (komunalitete)
Začetne

vrednosti
Končne

vrednosti

Q3a Pravočasno medsebojno informiranje 0,452 0,361

Q3b Odprtost in odkritost v pogovorih 0,685 0,683

Q3c Sodelovanje 0,669 0,680

Q3d Želja dosegati skupne cilje 0,540 0,551

Q3e Vzpostavitev in negovanje svobodnosti 0,466 0,398

Q3f Spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov 0,447 0,384

Q3g Pomoč in svetovanje pri reševanju problemov 0,525 0,560

Q3h Individualizem 0,498 0,470

Q3i Dvoličnost 0,660 0,636

Q3j Želja po doseganju lastnih ciljev 0,576 0,526

Q3k Možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli 0,500 0,377

Q3l Zaprtost 0,692 0,744
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Preglednica 7.5: Pomembnost vrednot (delež pojasnjene variance)

Faktor

Začetna lastna vrednost Po ekstrakciji Po rotaciji
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1 4,428 36,903 36,903 3,961 33,005 33,005 3,697 30,808 30,808

2 2,811 23,421 60,324 2,408 20,067 53,071 2,672 22,263 53,071

3 1,062 8,852 69,176

4 0,803 6,689 75,865

5 0,584 4,865 80,73

6 0,533 4,442 85,173

7 0,396 3,297 88,47

8 0,38 3,163 91,632

9 0,35 2,916 94,548

10 0,248 2,068 96,617

11 0,235 1,962 98,579

12 0,171 1,421 100

Preglednica 7.6: Pomembnost vrednot (faktorska matrika)
Faktor

1 2

Q3b Odprtost in odkritost v pogovorih 0,778 -0,279

Q3g Pomoč in svetovanje pri reševanju problemov 0,745 -0,066

Q3c Sodelovanje 0,742 -0,36

Q3d Želja dosegati skupne cilje 0,696 -0,259

Q3f Spoštovanje prispevkov drugih na podlagi dokazov 0,596 -0,171

Q3a Pravočasno medsebojno informiranje 0,577 -0,169

Q3e Vzpostavitev in negovanje svobodnosti 0,576 -0,257

Q3k Možnost, da vsak posameznik svobodno izraža svoje misli 0,508 0,344

Q3l Zaprtost 0,294 0,811

Q3i Dvoličnost 0,226 0,765

Q3j Želja po doseganju lastnih ciljev 0,448 0,57

Q3h Individualizem 0,386 0,566


