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Razvojni okviri in najboljše prakse trajnostnega turizma:
posledice v kubanski turistični industriji
Jukka Laitamaki, Lisandra Torres Hechavarría, Mariko Tada, Siying Liu,
Natania Setyady, Nuntawan Vatcharasoontorn in Feizhou Zheng

Namen te študije je opredeliti najboljše prakse, ki lahko pomagajo ku-
banski turistični industriji pri izvajanju celovite strategije trajnostnega
turizma. Študija obravnava pomemben raziskovalni problem, kako iz-
boljšati trajnostni razvoj turizma v določeni državi. Cilj raziskave je pri-
prava kubanski turistični industriji namenjenih praktičnih priporočil,
kako se učiti iz predlaganih najboljših praks in kako jih učinkovito iz-
vajati. Študija obsega primerjalni pregled literature s področja trajno-
stnega razvoja turizma in razvoja najboljših praks v okviru kubanske
turistične industrije. Najpomembnejša ugotovitev v študiji je, da kljub
prizadevanjem kubanske turistične industrije na več področjih trajno-
stnega turizma še vedno obstajamožnost za izboljšave na vsakem izmed
teh področij, pod pogojemda je pristop k razvoju bolj integriran. Članek
obravnava omejitve študije in predlaga področja za prihodnje raziskave,
vključno s celovito študijo standardov trajnostnega razvoja turizma na
Kubi in v drugih karibskih državah.

Ključne besede: najboljše prakse, kubanska turistična industrija,
trajnostni razvoj turizma
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Managing Global Transitions 14 (1): 7–29

Turizem in gospodarska rast v Južni Afriki: dokazi
iz linearnih in nelinearnih kointegracijskih okvirov
Andrew Phiri

Turizem postaja vedno bolj priznana ključna sestavina gospodarske ra-
sti v Južni Afriki. Namen te študije je preučiti kointegracijo in vzročne
učinke med turizmom in gospodarsko rastjo v Južni Afriki glede na po-
datke, zbrane med letoma 1995 in 2014. V ta namen raziskava primerja
dva empirična pristopa; (1) Engle inGranger (1987)Okvir linearne koin-
tegracije in (2) Enders inGranger (1998)Okvir nelinearne kointegracije.
Poleg tega sta v študiji uporabljeni dve empirični merili turističnega ra-
zvoja: turistični prihodki in število prihodov tujih turistov. Empirični
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rezultati linearnega okvirja podpirajo hipotezo rasti, temelječe na tu-
rizmu, kadar se prihodki iz turizma uporabljajo kot merilo razvoja. Ne-
linearni okvir pa prikazuje dvosmerno vzročnost med prihodki iz tu-
rizma in gospodarsko rastjo. Linearni okvir podpira hipotezo z gospo-
darsko rastjo podprtega turizma, nelinearni okvir pa ne izkazuje nobene
vzročne povezave med prihodom turistov in gospodarsko rastjo.
Ključne besede: prihodki iz turizma, prihodi turistov, gospodarska rast,
Južna Afrika

Klasifikacija jel: c5, z0
Managing Global Transitions 14 (1): 31–53

Vloga človeških virov pri spodbujanju inovacij
v turističnih podjetjih
Zbigniew Zontek

Članek predstavlja pregled vprašanj, povezanih z vlogo človeških virov
pri vzpodbujanju inovativnosti v turističnih podjetjih. Glavni namen je
ugotoviti stopnjo izkoriščenosti kadrov v inovativnih dejavnostih razi-
skovanih turističnih subjektov. Poskuša preveriti raziskovalno hipotezo:
turistična podjetja in drugi subjekti s tega tržišča ne zaznavajo ključne
vloge človeških virov pri ustvarjanju inovacij. Članek predstavlja tudi
pregled izbranih, z inovacijami povezanih vidikov v turističnih podjetij,
ki se nahajajo na Poljskem, v južni podregiji Šleziji. Predstavljeni rezul-
tati kažejo, da so glavna gonilna sila inovacij zunanji dejavniki, vplivi
človeških virov na te procese pa so zelo raznoliki. V članku je poudar-
jeno, da je treba spremeniti pristop vodstev turističnih podjetij in vklju-
čiti vloge, dodeljene zaposlenim, v iskanje inovativnih rešitev. V ta na-
men morajo podjetja te vire razvijati, seveda glede na njihovo količino
in kakovost.
Ključne besede: turizem, inovacije, človeški viri
Klasifikacija jel: l83, o31, m51
Managing Global Transitions 14 (1): 55–73

Primerjalna analiza s pomočjo turizma vzpodbujene
gospodarske rasti v Sloveniji in Črni gori
Sergej Gričar, Stefan Bojnec, Vesna Karadžić in Svetlana Rakočević

Članek predstavlja Grangerjevo analizo vzročnosti v turizmu za Slove-
nijo in Črno goro. Vključene so primerjave s turizmom vzpodbujene
gospodarske rasti v teh dveh državah med decembrom 2007 in junijem
2015. Poudarek analize je usmerjen k bruto domačem proizvodu in turi-
stičnim prihodom kot endogenima spremenljivkama, kot tudi k stopnji
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brezposelnosti. Poleg tega so kot eksogene spremenljivke predstavljene
mesečne časovne serije stopenj inflacije. Grangerjeve vzročnosti se med
državama razlikujejo. To kaže na enosmernost vzročnih razmerij odno-
sov med gospodarsko rastjo, rastjo turizma in stopnje brezposelnosti v
Sloveniji in Črni gori. Vzročna povezanost med rastjo turizma in go-
spodarsko rastjo in obratno v Črni gori dokazano obstaja.
Ključne besede: Slovenija, Črna gora, turizem, gospodarska rast
Klasifikacija jel: e31, l83
Managing Global Transitions 14 (1): 75–92

Vpliv podjetniških lastnosti in organizacijske kulture
na inovativnost v turističnih podjetjih
Doris Gomezelj

Podjetniške lastnosti in organizacijska kultura vplivajo na inovativno
sposobnost družbe. Naša raziskava zato poskuša preučiti vpliv različnih
posameznih podjetniških lastnosti in dimenzij organizacijske kulture na
korporativno inovativnost in morebitno posledično poznejšo rast pod-
jetja. Ta članek predlaga klasifikacijo in način merjenja petih dimen-
zij podjetniške naravnanosti; eksperimentiranja, tveganja, proaktivno-
sti, konkurenčne agresivnosti, neodvisnosti in naravnanosti k uporab-
nikom in treh dimenzij organizacijske kulture; razdaljemoči, negotovo-
sti/izogibanja in individualizma/kolektivizma z namenom razumevanje
uspešnosti inovacijskih storitev. Poskušali smo konkretno prikazati raz-
like med pomembnostjo različnih podjetniških značilnosti in vseh raz-
sežnosti organizacijske kulture glede na inovacije izdelkov/storitev. V ta
namen je bila raziskava izvedena na vzorcu turističnih podjetij v Slove-
niji. Podatke smo analizirali z uporabo univariatne inmultivariatne teh-
nike za analizo podatkov (faktorska analiza in strukturno modeliranje
enačb). V raziskavi zbrani podatki kažejo, da podjetniška usmerjenost
in razsežnosti organizacijske kulture pozitivno vplivajo na inovativnost
v turističnih podjetjih. Empirični dokazi podpirajo stališče, da bo pod-
jetje z bolj razvitimi podjetniškimi lastnostmi in organizacijsko kulturo
tudi bolj inovativno. Naš članek je eden izmed prvih, ki predstavlja em-
pirično podporo vlogi, ki jo imajo podjetniške lastnosti in organizacij-
ska kultura v turističnih podjetjih v Sloveniji. Kljub številnimomejitvam
kaže, kako bi bilo te dimenzije potrebno razvijati, da bi se povečala ino-
vativnost. Prav tako predstavlja posledice odločitev vodstva podjetja, saj
je vodstveni kader odgovoren za oblikovanje teh dimenzij.
Ključne besede: turizem, inovativnost, organizacijska kultura,
podjetniška usmerjenost

Klasifikacija jel: m14, l80, z32
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