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Tipologija mednarodnih strategij za madžarske
profesionalne športne klube
Miklós Kozma in Krisztina András

Cilj najinega raziskovalnega projekta je ugotoviti, kako kvaliteta lige
vpliva na opažene razlike med mednarodnimi strategijami profesi-
onalnih športnih klubov na Madžarskem. Tri študije primerov, ki so
bile narejene, so temeljile predvsem na vsebinski analizi intervjujev
s klubskimi funkcionarji, navzkrižno primerjani s podatki iz športnih
podatkovnih baz in uradne dokumentacije. S pomočjo analize sva do-
ločila tri tipe mednarodnih strategij, ki jim sledijo profesionalni špor-
tni klubi na Madžarskem. Tipologija poudarja pomen konkurenčnosti,
saj se na ta način profesionalni klub lahko prebije na mednarodno tr-
žišče. Zato je priporočljivo, da vodstva in lokalne skupnosti svojo pod-
poro osredotočijo na tiste športe, v katerih obstajajo ekipe, ki so dejan-
sko sposobne zmagovati in dobivati priznanja na mednarodni ravni. Za
vodstva klubov je nujno, da se strateško osredotočijo na zagotavljanje
izboljšav in prodajo.

Ključne besede: internacionalizacija, šport, strategija, študija primera,
Srednja in Vzhodna Evropa
Management 11 (1): 7–27

Premestitveni trend v Srednji in Vzhodni Evropi –
ocene možnih scenarijev na primeru Poljske
Michał Młody

Pojav premestitve delovnih mest (»offshoring«), ki je predstavljal velik
del razprav o mednarodni proizvodnji od osemdesetih let prejšnjega
stoletja dalje, v zadnjih letih izgublja dinamiko, predvsem zaradi zmanj-
ševanja razlik v plačah med razvitimi državami in državami v razvoju.
Hkratni pojav drugih dejavnikov je povzročil nastanek novih trendov
mednarodnih poslovnih lokacij, ki vplivajo predvsem na podjetja, ki so
svoje poslovanje že preselila v tujino. Pojav »reshoringa«, ki ga je treba
v bistvu razumeti kot delno ali popolno premestitev predhodno pre-
seljenih gospodarskih dejavnosti podjetja nazaj v matično državo ali
na nove destinacije, je ena izmed glavnih tem trenutnih javnih razprav
med znanstveniki in načrtovalci politike v številnih razvitih državah.
Vendar pa rezultati opravljenih analiz kažejo, da ima »reshoring« tudi
nekaj vpliva – tako pozitivnega, kot tudi negativnega, na države Sre-
dnje in Vzhodne Evrope. Raziskava temelji na sklepnih ugotovitvah
kritičnih študij literature in podatkov izbranih mednarodnih institucij.

Ključne besede: globalne dobavne verige, selitev poslovanja, vračanje
poslovanja v domačo državo
Management 11 (1): 29–50
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Metodologija raziskovanja procesov internacionalizacije podjetij
z e-poslovanjem
Magdalena Grochal-Brejdak

Namen tega članka je pregled raziskovalnih metodologij, ki se upora-
bljajo za raziskave, povezane z internacionalizacijo podjetij z e-poslo-
vanjem, s posebnim poudarkom na tistih raziskavah, ki izhajajo iz opi-
sovanja procesa internacionalizacije podjetij z e-poslovanjem. Rezultat
kritične analize literature je bil zaključek, da v raziskavah internacio-
nalizacije e-poslovanja podjetij prevladujejo kvalitativne metode, poja-
vlja pa se tudi pomanjkanja procesnih opisov internacionalizacije teh
podjetij. Zdi se, da so domneve antipozitivistične ontologije, ki sta jih
leta 2014 postavila Welch in Paavilainen-Mäntymäki, najboljši pristop
k raziskovanju procesov internacionalizacije podjetij z e-poslovanjem,
kar je razvidno tudi iz interpretativnega vidika metodologije že opra-
vljenih raziskav.

Ključne besede: proces internacionalizacije, e-poslovanje, metodologija
Management 11 (1): 51–66

Razvoj načinov sodelovanja: priložnost za odprta inovacijska
zavezništva v poljski biofarmacevtski industriji
Łukasz Puślecki

V tem članku je predstavljen razvoj načinov sodelovanja v biofarma-
cevtski industriji, v povezavi z najnovejšimi podatki asap (Association
of Strategic Alliance Professionals). Opisani so primeri različnih nači-
nov sodelovanja v sodobnem gospodarstvu, kot tudi morebitno sodelo-
vanje med univerzami, institucijami in podjetji s področja farmacevt-
ske industrije na Poljskem. Biofarmacevtska podjetja poskusno uva-
jajo nove strategije za prenos svojih raziskovalnih procesov na višjo
raven, pri čemer pogosto uporabljajo odprt inovacijski model kot do-
datno orodje za razvoj novih izdelkov in storitev. Po zaslugi sodelova-
nja z univerzami v okviru odprtih inovacijskih povezav, pa tudi sku-
pnega dela z akademskimi raziskovalci, so biofarmacevtska podjetija
bolj uspešna pri prepoznavanju mehanizmov bolezni, izvajanju učin-
kovitejših medicinskih terapij za bolnike, kot tudi pri razvoju novih
zdravil.

Ključne besede: zavezništva in skupna vlaganja, Biopharma,
biotehnološki grozdi, znanstveni in tehnološki parki, javno-zasebna
partnerstva, odprte inovacije, zavezništvo odprtih inovacij
Management 11 (1): 67–80
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Odprti dostop do znanstvenih del: aksiologija, zgodovina
in izbrani vidiki avtorskih rešitev
Joanna Hetman-Krajewska

Problematika odprtega dostopa do ustvarjalnih del, predvsem znan-
stvenih, je kompleksna. Razvoj raziskovalne dejavnosti, vse večje šte-
vilo znanstvenih člankov in tudi drugih virov zahteva sistemske reši-
tve – tako na nacionalni, kot na mednarodni ravni. Ta članek opisuje
pravne in praktične težave, povezane z odprtim dostopom do znan-
stvenih del – osnovni pojav je težnja k zagotavljanju prostega razvoja
znanosti, tako v okviru lokalnega, evropskega, kot tudi mednarodnega
sodelovanja in napredka. Avtorica opisuje zgodovino Gibanja za od-
prti dostop (Open Access Movement), ki je v osemdesetih letih prete-
klega stoletja sprožilo trend brezplačne programske opreme, sledile
pa so mu licenčne rešitve gibanja Creative Commons. Prvo desetletje
novega tisočletja je zaznamoval velik napredek in popularizacija od-
prtega dostopa. Pojavilo se je mnogo pobud s tega področja, ki so jih
sprožili različni pobudniki. Osnovni pravni problemi odprtega dostopa
so: pridobivanje raziskovalnega materiala iz spletnih baz podatkov in
zbirk ter na drugi strani odgovornost ponudnikov razpoložljivih podat-
kov glede na morebitne kršitve avtorskih pravic.

Ključne besede: odprti dostop, Creative Commons, znanstvena dela,
zakon o avtorskih pravicah
Management 11 (1): 81–95

number 1 · spring 2016 99


