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Dojemanje inovativnost v podjetjih in poslovnih institucijah
Wojciech Misterek in Beata Lewicka

Namen članka je predstaviti ključne značilnosti inovativnega podjetni-
štva po mnenju podjetnikov in poslovnih institucij. Raziskava, opra-
vljena med subjekti na izbranem območju eu prikazuje, kako je ino-
vativnost opisana s strani podjetnikov in institucij, ki jih podpirajo.
Zdi se, da je glavna značilnost inovatorja sposobnost hitrega prilaga-
janja trgu s spreminjanjem ponujenih izdelkov in storitev. Kot je po-
kazala raziskava, je poglavitni problem nezadostno sodelovanje med
podjetniki in univerzami oziroma raziskovalnimi centri. Torej je nujno
potrebno ustvariti ustrezne mehanizme, ki bi na eni strani spodbujali
akademski svet k trženju svojih raziskav, po drugi strani pa izboljšali
pretok raziskovalnih informacij.

Ključne besede: inovativnost, podjetništvo, poslovne institucije,
raziskave in razvoj
Management 9 (2): 83–94

Strategija dobavne verige: empirična študija primera
v Evropi in Aziji
Ilkka Sillanpää in Sebastian Sillanpää

Namen naslednje študije primera je predstaviti pregled literature o
strateških pristopih dobavne verige, razviti strateški okvir dobavne ve-
rige in potrditi okvir v empirični študiji primera. Uporabljeni razisko-
valni metodi sta pregled literature in študija primera. Študija predsta-
vlja strateški okvir dobavne verige, ki združuje poslovno okolje, korpo-
rativno strategijo, povpraševanje dobavne verige in strategijo dobavne
verige. Po mnenju raziskave lahko vse različne koncepte, ki se trenu-
tno uporabljajo kot strategija dobavne verige strnemo v predstavljeni
strateški okvir dobavne verige. Razviti strateški okvir dobavne verige
je praktično orodje za poslovodje. Prihodnje raziskave bodo lahko ob-
segale mnogovrstne študije primerov v globalnem okolju za nadaljnji
razvoj strateškega okvirja dobavne verige.

Ključne besede: strategija dobavne verige, korporacijska strategija,
upravljanje dobavne verige
Management 9 (2): 95–115

Dejavniki zaznave potrošnje novih živil
Gabriel Lagunes Martínez in Štefan Bojnec

Članek obravnava vplive različnih dejavnikov na navade ljudi, kadar
kupujejo živila. Gre za merjenje morebitne povezanosti med različ-
nimi spremenljivkami. Raziskava je izvedena v Mariboru na vzorcu
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200 ljudi, ki so razdeljeni v dve starostni skupini, in sicer 18–35 let in
36–55 let. Poudarek je na kvantitativnih in kvalitativnih dejavnikih, ob
čemer je za preverjanje hipotez dominantna spremenljivka starost.
Uporabljena sta Pearsonov koeficient korelacije in analiza variance.
Rezultati kažejo, da kvalitativni dejavniki pojasnijo večji delež stati-
stične razlike kot kvantitativni.

Ključne besede: nova živila, poraba živil, socio-ekonomski dejavniki,
kvantitativni dejavniki, kvalitativni dejavniki
Management 9 (2): 117–130

Vodniki rasti start-up podjetij in oblikovanje poslovnih modelov:
prvi korak proti zaželeni konvergenci
Bernardo Balboni, Guido Bortoluzzi, Moreno Tivan, Andrea Tracogna
in Francesco Venier

Članek predstavlja prvi korak širšega raziskovalnega projekta, ki se
osredotoča na uspešnost rast start-up podjetij na tehnološkem podro-
čju. Medtem ko je naša glavna predpostavka ta, da lahko rast tovrstnih
podjetij v večini pripišemo strateškim dejavnikom, je naš cilj je pregle-
dati razpoložljivo literaturo s tega področja, z namenom identifikacije
različnih dejavnikov rasti novih podjetij. Zatem ko povzamemo najpo-
membnejše raziskovalne poglede na temo, uvedemo vidik poslovnega
modela. Po našem mnenju ta konstrukt predstavlja pomembno kon-
ceptualno izboljšavo za proučevanje in razlago razvojnih postopkov in
delovanja novih podjetij na področjih znanosti in visoke tehnologije.
Sprva opredelimo poslovni model glede na obstoječo literaturo, nato
razpravljamo o posledicah sprejetja tovrstnega koncepta za našo razi-
skavo. Članek zaključimo z opisom nadaljnje raziskovalne poti.

Ključne besede: start-up podjetja, nove tehnologije, rast,
poslovni modeli
Management 9 (2): 131–154

Teorija pričakovanja in servqual

Birgit Gusenbauer

Namen članka je znanstveno prispevati k boljšemu razumevanju od-
nosa med teorijo pričakovanja in modelom servqual. Prvi cilj je pre-
učiti, ali je servqualova lestvica ustrezna za ugotavljanje kakovosti
storitev in zadovoljstva strank avtomobilskih zavarovanj. Drugi cilj je
razprava o povezavi med kakovostjo storitev in zadovoljstvom strank.
Odnos je pojasnjen in opisan s teorijo pričakovanja, ki lahko razloži le
negativen in nesorazmeren odnos med kakovostjo storitev in zadovolj-
stvom kupcev. Predlagani zmanjšani občutljivosti primanjkuje zado-
stna količina pomembnih empiričnih dokazov.

Ključne besede: servqual, zadovoljstvo kupcev, teorija pričakovanja
Management 9 (2): 155–168
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