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Ustvarjalni razred na Poljskem in njegov vpliv na inovacije
v regijah na Poljskem
Aneta Karasek in Valerij Dermol

Cilj te študije je raziskovanje in razpravljanje o pomenu ustvarjalnega
razreda kot pomembnega dejavnika, ki vpliva na inovacije v geograf-
skih regijah in promocija ideje ustvarjalnega razreda in njegovega vpliva
na nivoju regionalnih inovacij. Empirično gradivo je bilo zbrano in
analizirano na podlagi podatkov, ki jih je Centralni statistični urad zbi-
ral v letih 2009–2013. Podatki se nanašajo na številne dinamično delu-
joče poslovne subjekte, ki so razvrščeni med pripadnike ustvarjalnega
razreda. Rezultati raziskave razkrivajo, da geografske regije z večjim
deležem poslovnih subjektov, ki sodijo v ustvarjalni razred, izkazujejo
opazno višji nivo inovacij v primerjavi z regijami, v katerih se nahaja
nižji delež takšnih subjektov.

Ključne besede: ustvarjalni razred, inovacije, človeški kapital,
regionalni razvoj, upravljanje

Management 10 (4): 299–314

Dejavniki, ki vplivajo na prodajno izbiro za oskrbo
z izdelki za hitro potrošnjo
Albana Berisha Qehaja in Justina Shiroka Pula

Glavni namen dela je dopolniti razpravo o dejavnikih, ki vplivajo na
prodajno izbiro pri oskrbi z izdelki za hitro potrošnjo. Anketirali sva
člane 90 gospodinjstev v Republiki Kosovo. Za raziskavo sva se odločili
zaradi opažanja »konkurenčnega boja«, ki se razvija med največjimi
prodajnimi verigami izdelkov za hitro potrošnjo na eni strani in ustvar-
jeno »situacijo« v kateri so se znašle klasične trgovine zaradi širjenja
le-teh. Ta študija želi tudi izpostaviti dejavnike, na katere so potrošniki
pozorni, z namenom izboljšanja uspešnosti poslovanja klasičnih trgo-
vin. Predpostavili sva, da je odpiranje hipermarketov na Kosovu nega-
tivno vplivalo na promet v tradicionalnih trgovinah. Naslednja pred-
postavka je bila, da so z vidika kupcev najbolj vplivni dejavniki pri iz-
biri trgovin, v katerih kupujejo izdelke za hitro potrošnjo bogata po-
nudba, kvalitetne storitve in ustrezno vedenje zaposlenih. Na koncu
pa sva predvidevali še, da so dejavniki, ki vplivajo na izbiro hipermar-
keta/trgovine za nakupovanje povezani z dejavniki, ki povzročajo ne-
zadovoljstvo pri kupcih, kar vodi k zamenjavi hipermarketa/trgovine.
Rezultati te empirične študije so skladni s postavljeno hipotezo.

Ključne besede: tradicionalna prodajalna, hipermarket, prodajna veriga
fmcg (fast-moving consumer goods – izdelki za hitro potrošnjo),
situacijski dejavniki, vedenje strank, nakupovalna odločitev, Kosovo
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Model HRM v turizmu, na podlagi Dialektične teorije sistemov
Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven in Matjaž Mulej

Model upravljanja človeških virov (Human Resources Management –
hrm) ponazarja vključevanje trendov upravljanja človeških virov in
trendov v turizmu v dialektičen sistem s pomočjo Dialektične teorije
sistemov (Dialectical Systems Theory – dst). Strategija upravljanja
človeških virov, vključena v strategijo turistične organizacije (Tourism
Organization – to) se izvaja s pomočjo funkcionalnih strategij, ki svo-
jim uporabnikom pomagajo doseči zadostno in ustrezno celovito (Re-
quisitely Holistic – rh) strategijo upravljanja človeških virov, ki naj bi
nadomestila doslej prevladujoče enostranske. Strategija turistične or-
ganizacije zajema: zaposlene (1) načrtovanje, (2) pridobivanje in izbor,
(3) razvoj in usposabljanje, (4) upravljanje raznolikosti, (5) skupinsko
delo in ustvarjalnost, (6) motivacijo in nagrajevanje, (7) zmanjševanje
stresa in zdravje, (8) odnose, (9) osebno celovitost, (10) dobro počutje,
(11) delo in ocenjevanje rezultatov; itd. Vsakdo šteje, medsebojna si-
nergija je odločilnega pomena. Posodobljen model upravljanja člove-
ških virov, namenjen turističnim organizacijam upošteva rh zaposle-
nih in organizacije, poleg tega pa vključuje vsa nova znanja o upravlja-
nju človeških virov. Upravljanje človeških virov je eno glavnih orodij
vodilnih delavcev v podjetju. Upravljanje človeških virov v turističnih
organizacijah, kjer so zaposleni ključnega pomena, mora biti ustrezno
prilagojeno.

Ključne besede: turizem, upravljanje človeških virov, dobro počutje,
Dialektična teorija sistemov, družbena odgovornost, organizacijska
kibernetika
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Vpliv poslabšanja finančne situacije na odnos med dividendno
politiko in bogastvom delničarjev
Sandanam Gejalakshmi in Ramachandran Azhagaiah

Dividendna politika (dp) velja za eno najpomembnejših odločitev kor-
porativnih podjetij: koliko zaslužka se lahko izplača v obliki dividend.
Dividendna politika zelo vpliva na bogastvo delničarjev. Zato je cilj
tega dela analizirati vpliv dividendne politike (dp) na bogastvo delni-
čarjev (sw) v sektorju osnovnih materialov v Indiji. Od 29 podjetij, ki
kotirajo na Borzi v Bombayu (Bombay Stock Exchange – bse) je bilo za
potrebe analize izbranih 13 takšnih, ki so zaporedoma izplačevala di-
vidende zadnjih deset let. Poleg opisne statistike so bili uporabljeni še
sledeči testi: Augmented Dickey Fuller Test (adf), Levin, Lin and Chu
(llc) t-test, Philip Perron (pp) Fisher test, Im-Pesaran-Shin W (ips-
w) in Breitung test – in sicer za testiranje, ali so podatki mirujoči; za
izpolnitev predpogoja za kointegracijo pa je bil uporabljen Johanse-
nov kointegracijski test. Regresija in Chow test sta bila prav tako upo-
rabljena. Rezultati kointegracijskega testa dokazujejo, da obstaja sta-
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bilno, dolgotrajno razmerje med dividendo na delnico (dividend per
share – dps) kot tudi dividendna donosnost (dividend yield – dy) z bo-
gastvom delničarjev (sw). Rezultat regresije dokazuje, da ima dividen-
dna politika pomemben vpliv na bogastvo delničarjev, rezultati Chow
testa pa potrjujejo, da na učinek dividendne politike na bogastvo del-
ničarjev v sektorju osnovnih materialov močno vplivajo dogodki, ki so
posledica poslabšanja finančne situacije.

Ključne besede: dividendna politika, uspešnost podjetja, poslabšanje
finančne situacije, bogastvo delničarjev
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Transparentnost nefinančnih poročil v Republiki Sloveniji
Danila Djokić

V Republiki Sloveniji se korporacijsko upravljanje izvaja zadnjih 20
let. Kratek zgodovinski razvoj tega področja zahteva stalen nadzor prak-
tičnega izvajanja načel korporacijskega upravljanja v praksi poslova-
nja javnih družb. Načela korporacijskega upravljanja ustvarjajo in gra-
dijo korporacijsko identiteto javnih družb. Zanima nas, kako se zapi-
sana načela dejansko odražajo in izkazujejo v aktih in poročilih javnih
družb v Republiki Sloveniji, zlasti v povezavi z vprašanji družbene od-
govornornosti in trajnostnega razvoja. Z analizo pravnih aktov in po-
ročil javnih delniških družb prve in standardne kotacije Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev prinašamo vpogled v transparentnost in
kakovost nefinančnega poročanja ter posledično korporacijskega upra-
vljanja v Republiki Sloveniji.

Ključne besede: korporacijsko upravljanje, družbena odgovornost
družb, nefinančna poročila, letna poročila, politika korporacijskega
upravljanja, izjava o korporacijskem upravljanju
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