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1 

UVOD 

 

Živimo v svetu, v katerem je ključnega namena inovirati obstoječe procese, izdelke ter 

storitve in si tako pridobiti konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. Danes v svetu ni več 

prostora za podjetja, ki ne sprejemajo inovacij in ne stremijo k nenehnemu napredku in 

izboljšavam. Podjetja danes poslujejo v globalnem okolju, kar jih sili k inoviranju. Inovacije 

so novosti, ki še niso znane in še niso bile uporabljene. Le-te so lahko korenite in se odražajo 

v povsem novih proizvodih, storitvah, proizvodnih procesih ali pa so postopne, katere 

izboljšujejo že obstoječe proizvode, storitve in proizvodne procese. Ljudje so že od nekdaj 

inovativni in so izumljali nove stvari. Vedno so iskali nove poti do izboljšanja obstoječega 

stanja in posledično zagotovitve boljšega in kakovostnejšega življenja. Danes si ni mogoče 

zamišljati življenja brez stvari, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Ne predstavljamo si več 

življenja brez inovativnih proizvodov, ki so jih ljudje izumili v preteklosti. Ljudje tudi danes 

nenehno iščejo nove rešitve in nadgrajujejo ter izboljšujejo obstoječe stvari. Inovacije so tako 

postale gonilna sila podjetij in gospodarstva. Podjetja podpirajo inovativnost, vedno iščejo in 

raziskujejo možnosti za nove inovacije in spodbujajo svoje zaposlene k inoviranju in 

kreativnemu razmišljanju. Zavedajo se, da brez inovacij, inovativnega razmišljanja in 

inovativnega poslovanja podjetje ne more uspeti. Doseganje trajne konkurenčnosti podjetja ali 

države je dolgotrajen proces, ki mora izhajati iz razumevanja trendov okolja in temu 

prilagojene vizije in strategije. Konkurenčnost države in podjetij sta medsebojno močno 

povezani. Iz nekaterih najbolj konkurenčnih držav na svetu, kot so Švica, ZDA
1
, Singapur, 

Švedska, Danska in Finska (World Economic Forum, 2009, str. 13), izhaja večina globalno 

uspešnih podjetij, med katere lahko uvrstimo UBS in Credit Suisse (Švica), Google in Apple 

(ZDA), Asia Mobile (Singapur), H&M (Švedska) ter Nokio (Finska). Samo podjetja, ki so v 

vrhu, trajno preživijo, in le države, ki nenehno dvigajo oziroma ohranjajo konkurenčnost, 

zagotavljajo nadpovprečno gospodarsko rast in s tem ustvarjanje novih delovnih mest. 

 

Inovacije ne nastanejo »čez noč«. Razvoj uspešnih inovacij zahteva veliko truda, volje, znanja 

in ustvarjalnega razmišljanja, kar ni vedno preprosto. Ljudje in njihove sposobnosti so pri tem 

ključni dejavnik, saj le novi načini razmišljanja pripeljejo do novih inovacij. Po besedah 

Muleja in Ženke (2004, str. 146) so ustvarjalni ljudje tisti, ki vidijo običajne stvari na 

neobičajen način. To je ključno za inovatorje – videti stvari na drugačen način ter tako priti do 

novih ugotovitev, s katerimi bi lahko korist imelo podjetje in družba kot celota. 

 

Ne glede na velikost za slovenska podjetja v splošnem velja, da niso dovolj inovativna. Za 

podjetja je postalo inoviranje čedalje pomembnejše. Postaja glavni instrument v medsebojni 

konkurenčni borbi. Novi proizvodi in storitve so gonilna sila vsake gospodarske dejavnosti. 

Zato podjetja, ki inovirajo, to počnejo z razlogom. Cilja aktivnosti na novih proizvodih in 

storitvah sta rast in tržni položaj. 

                                                 
1
 ZDA je kratica za Združene države Amerike. 
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Namen našega preučevanja je predstaviti pomen inovacij in inoviranja v Sloveniji in svetu 

oziroma prikazati, v čem je pomen inoviranja. V zadnjih desetletjih smo bili priča izjemnemu 

napredku na vseh področjih človeškega življenja. Inovacije so postale zelo pomemben 

segment za podjetje, družbo kot celoto in gospodarstvo. V prihajajočih letih lahko 

pričakujemo številne nove inovacije, ki bodo spreminjale naša življenja na mnogih ravneh. 

 

Cilji preučevanja diplomskega dela so: 

 Opredeliti invencijo, inovacijo, njune značilnosti in opredeliti razliko med invencijo, 

potencialno inovacijo in inovacijo. 

 Predstaviti pomen inovativnosti za gospodarstvo. 

 Opredeliti vpliv inovacije na podjetje in njene učinke. 

 Predstaviti inovativnost v svetu. 

 Predstaviti inovativnost v Evropi in Sloveniji ter jih medsebojno primerjati. 

 

Osnovne trditve diplomskega dela so: 

 Inovacije so ključno gonilo razvoja podjetja in njegove ekonomske konkurenčnosti za 

dolgoročni obstoj in spodbujajo nastajanje novih oblik znanja v podjetjih. 

 Inovacije ne smejo biti zgolj domena menedžerjev v podjetju, ampak vseh zaposlenih. 

 Danes ni več prostora za podjetja, ki ne izboljšujejo svojega poslovanja in zavračajo 

inovativno razmišljanje. 

 

Ključne omejitve, ki so bile prisotne pri preučevanju: 

 omejen dostop do nekaterih podatkov iz prakse podjetij v zvezi z inovativnostjo (na 

primer stroški, namenjeni raziskavam in razvoju); 

 omejili smo se le na najpogostejše dejavnike, ki vplivajo na inovativnost; 

 okrnjeni ali nepopolni podatki o inovativnosti slovenskih podjetij (o samih dejanskih 

produktih/storitvah) zaradi (ne)razkritja svojih konkurenčnih prednosti. 

 

Potek preučevanja je glede na vrsto poslovna raziskava, osredotočena na posamezne funkcije 

podjetja. Problem obravnavamo komparativno statično, ker ugotavljamo sedanje stanje 

(trenutna stopnja inovativnosti v Sloveniji in svetu) in stanje, ki bi ga bilo treba doseči v 

prihodnosti (želena stopnja inovativnosti v Sloveniji in svetu). Pristop k raziskovanju je tako 

deskriptiven, kot tudi analitičen. V okviru deskriptivnega pristopa smo uporabili naslednje 

raziskovalne metode, katere je podrobnejše opisal Zelenika (1988, str. 166): 
 
 metoda deskripcije: opisovanje teoretičnih konceptov in podlag; 

 metoda klasifikacije: definiranje pojmov, kot so invencija, inovacija, inovacijski proces, 

inovacijska sposobnost podjetja, inovacijski menedžment, inovativno poslovanje, 

inovacijska politika; 

 komparativna metoda: primerjava sedanjega in želenega stanja; 
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 metoda kompilacije: povzemanje spoznanj, stališč in sklepov drugih avtorjev, ki so se 

ukvarjali z inovativnostjo. 

 

Analizo stanja smo vzpostavili z interakcijo deduktivnega in induktivnega načina sklepanja. 

Na podlagi splošnih stališč in teorije smo najprej ugotavljali odvisnosti med posameznimi 

pojavi. Dognane teoretične ugotovitve smo preverjali s študijami posameznih praktičnih 

primerov regij in podjetij. 
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1 OPREDELITEV POSAMEZNIH OSNOVNIH POJMOV 

 

1.1 Značilnosti inovativne družbe 

 

V zadnjih nekaj desetletjih je bilo odkritih več stvari, kot jih je bilo prej v nekaj tisočletjih. 

Dandanes se vsakodnevno pojavljajo nova odkritja, ki korenito ali samo deloma spreminjajo 

oziroma vplivajo na naše življenje. Iz tega razloga se svet spreminja hitreje, kot se lahko 

spreminjajo podjetja. Nikoli doslej še ni bilo težje zagotavljati nenehne rasti poslovanja. 

Veliko podjetij si zagotavlja rast s prevzemi ali z rezanjem stroškov in verjame, da jim bo to 

zagotavljalo dobičkonosnost. Čeprav manjši stroški ne morajo zagotavljati rasti, je veliko 

menedžerjev še vedno usmerjenih v pospešeno zmanjševanje stroškov, namesto da bi se 

usmerjali v razvoj projektov, ki bi zagotavljali dodaten vir prihodkov in povečevali 

konkurenčno prednost. Ljudje na vodilnih položajih bodo morali prevzemati odgovornost za 

nove strategije rasti in se usmerjati v korenite inovacije za učinkovito tekmovanje na trgu, na 

katerem ni več mogoče preživeti ob starih predvidljivih izhodiščih. Inovativna družba 

uporablja vse dosežke razvoja svetovne civilizacije, hitro prevzema in uporablja lastne in tuje 

inovacije, z lastnim znanjem dograjuje tuje znanje zato, da bi razvijala in uspešno uporabljala 

proizvodno, organizacijsko in drugo tehnologijo. 

 

Praviloma v podjetjih ne primanjkuje dobrih idej, temveč usposobljenih ljudi in denarja za 

njihovo uresničevanje. Težava je tudi v tem, da nihče v organizaciji ni pripravljen žrtvovati 

kratkoročnih kazalcev uspešnosti, po katerih so ocenjevani. Da bi zagotovili zadovoljiv donos 

na naložbe dolgoročno, bi moral vodilni menedžment prevzeti odgovornost za inovativnost v 

svojem podjetju, kajti vsaka inovacija prinaša spremembe, ki pa jih lahko ocenjujemo kot 

pozitivne in/ali negativne. Inovativni družbi pomaga, da doseže visoko stopnjo mednarodne 

konkurenčnosti in kakovost življenja. Inventivnost in inovativnost sta kot lastnost in kot 

dejavnik razviti do evropske ravni, enako tudi pogoji za njiju. V nadaljevanju bomo prikazali 

posamezne postavke inovativne družbe. 

 

1.1.1 Okoliščine, zaradi katerih postaja inoviranje vse bolj nujna aktivnost 

 

Gospodarske in družbene okoliščine, zaradi katerih se moramo tudi v Sloveniji čim bolj 

osredotočiti na razvoj invencij in inovacij ter njihove pomembnosti, ponazarja na kratko zlasti 

nekaj naslednjih podatkov, sporočil in informacij: 
 
 invencija je vsaka nova zamisel, ki kaj obeta. Iz nje nastane inovacija, ko je razvita do 

uporabnosti in ko jo odjemalci sprejmejo, kupijo in uporabijo ter omogočijo avtorju, 

izdelovalcu in prodajalcu zaslužek, ker jo štejejo za koristno; 



 

5 

 izmed tistega delčka vseh invencij, ki so po vsebini tehnično-tehnološke in obetajo 

možnost za industrijsko uporabo ter so tako dognane, da jih patentirajo, torej zaščitijo 

svojo pravico do morebitne poznejše koristi od njih, postane inovacija samo en sam 

odstotek. Izmed invencij, ki se ne iztečejo v korenite spremembe, ampak v drobne 

izpopolnitve, uspe nekaj odstotkov. 

 

Ustvariti moramo torej veliko invencij, da imamo dovolj možnosti uspeti – doseči inovacije in 

morda tudi njihovo široko uporabo za neki majhen odstotek vseh invencij. Za neuspešnega ne 

smemo šteti tistega, ki mu poskus (ali tudi več poskusov) kdaj ne uspe, ampak tistega, ki neha 

poskušati, pravijo v Silicijevi dolini (angl. Silicon Valley) v Kaliforniji, enem največjih 

centrov inoviranja visokih tehnologij na svetu. Pred prevlado ustvarjanja invencije in inovacij 

nad življenjem od rutine se ne more nihče več skriti. 

 

1.2 Invencija 

 

Tako v domači kot tudi tuji literaturi lahko zasledimo različne definicije invencije: 
 
 Za Likarja (2001, str. 17) »invencija predstavlja sposobnost odkrivanja novih aspektov ali 

odnosov med stvarmi, pojavi ali pojmi.« 

 Mulej in Ženko (2004, str. 8) sta invencijo opredelila »kot vsako novo zamisel, ki kaj 

obeta.« Avtorja sta prav tako mnenja, da pojem invencija predstavlja vsako novo zamisel, 

ki bo v prihodnje prinašala določene koristi za avtorje, odjemalce ali lastnike (Mulej & 

Ženko, 2004, str. 187). 

 Afuah (1998, str. 13) meni, da je pojem invencije zelo podoben inovaciji, le da je 

inovacija oplemenitena s komercializacijo, medtem ko je invencija zgolj novo odkritje, 

zamisel ali znanje. 

 Frerichs in Wiersma (2004, str. 17) menita, da je invencija novo tehnološko znanje, 

ustvarjeno na podlagi že opravljenih raziskav. 

 

Iz navedenih definicij lahko sklepamo, da je pri invenciji ključnega pomena novost. Invencija 

je torej neka nova ideja o novem izdelku, procesu ali preprosto o izboljšavi za že znani 

izdelek, storitev ali proces. Invencija se lahko razvije v potencialno inovacijo, s katero lahko v 

prihodnosti ustvarimo novo korist za uporabnika. Pri Likarju (2006, str. 74–75) zasledimo 

delitev invencij na tako imenovani sistem invencij zaprtega tipa in odprti sistem invencij. V 

sistemu zaprtega tipa gre za inovacijo, s pomočjo katere spremenimo obstoječi proces in s tem 

prihranimo na surovinah, energiji, povečamo delovno storilnost, zmanjšamo število 

reklamacij, pretočni čas itd. Učinek izboljšave je pri tem jasno viden, medtem ko pri odprtem 

sistemu invencije tega ni možno doseči. 
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Vir: B. Likar, Osnovne definicije, 2006, str. 74–75. 

 

 

Dobre (2004, str. 39) razlikuje tri skupine invencij: 
 
1. Primarne invencije, katere so še vedno samo ideja in še niso bile pripeljane do faze 

splošne komercialne uporabe. 

2. Sekundarne invencije, katere že imajo svojo uporabno vrednost. Zmanjšan je vpliv 

znanosti in povečan vpliv podjetništva, saj izumitelj že deluje kot podjetnik. 

3. Terciarne invencije, katere izboljšujejo določen proizvod ali storitev oziroma razširjajo 

področje uporabe nekega sredstva ali procesa. 

 

1.2.1 Kriteriji za izbor invencij 

 

Mulej in Ženko (2004, str. 15) trdita, da je odstotek tistih invencij, ki prerastejo v inovacijo, 

zelo majhen. Pri tehnično-tehnoloških invencijah postane inovacija samo 1 odstotek. Drugače 

je pri invencijah, ki se ne odražajo v korenitih spremembah, ampak so njihove posledice vidne 

v drobnih izboljšavah. V takšnih primerih inovacija postane 7 odstotkov invencij. Po besedah 

avtorjev naj bi ti odstotki temeljili na izkustvenih ocenah. Težko je namreč točno določiti, 

koliko zamisli zamre že pri samih avtorjih, ki jih bodisi pozabijo bodisi nimajo poguma za 

nadaljevanje njihovega razvoja ali pa odnehajo zaradi začetnih negativnih odzivov. 

 

 

Vrste invencij 

Sistem odprtega tipa Sistem zaprtega tipa 

Pri tako imenovanem sistemu 

zaprtega tipa gre za 

izboljšave, ki jih uvajamo 

znotraj zaprtega sistema, kar 

pomeni, da poznamo vse 

parametre sistema in lahko 

točno predvidimo učinke 

invencije. 

V odprtem sistemu je 

neznank preveč, da bi 

lahko točno predvideli 

učinke. Iz tega razloga je 

ocena rezultatov 

nezanesljiva, saj s stopnjo 

novosti raste število 

neznank. 

Slika 1: Vrste invencij 
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1.3 Inovacija 

 

Drucker (1992, str. 37) vidi glavno značilnost inovacije v delanju stvari na drugačen in ne že 

obstoječi način. Inovacija je dejanje, ki spreminja namen in potencial stvari ali procesa, je že 

znana ali popolnoma nova, kateri smo dodali novo uporabno vrednost. Inovativnost pojmuje 

tako z družbenega kot tudi s tehničnega vidika. S tem jo postavlja v precej širši, družbeni 

okvir in je ne opisuje zgolj kot tehnično izboljšavo. Drucker (1992, str. 41) je inovacije 

razdelil v dve skupini. Prva skupina zajema inovacije glede na obliko, v kateri se pojavljajo, 

druga skupina pa gleda na inovacije preko njihovega izvora. Waterman (1987, str. 40) 

pojmuje inovacijo kot rezultat procesa inoviranja. Inovacija je rezultat razmišljanja, kako 

ustvariti konkurenčne prednosti. Majaro (1992, str. 6) definira inovacije kot praktično 

uporabo idej, da bi bilo doseganje ciljev sistema bolj učinkovito. Srića (1999, str. 54) meni, da 

inovacije ni brez ustvarjalnosti, saj je inovacija rezultat uporabljene ustvarjalnosti. Geoffin in 

Mitchell (2005, str. 8) pojmujeta inovacijo kot rezultat organizacijskega učenja in formalnih 

raziskav ter razvoja. 

 

Med slovenskimi avtorji opredeljujeta inovacijo Bučar in Stare (2003, str. 15), ki inovacijo 

opredeljujeta kot povečanje ponudbe izdelkov ali storitev ter povezanih trgov. Pojem 

inovacije sta razširila tudi na vpeljavo novih metod in postopkov proizvodnje, dobave in 

distribucije, kot tudi vse spremembe v organizaciji dela, vodenju, pogojih za delo ter 

sposobnostih delovne sile. Mulej (2000, str. 509) je inovacije razdelil v tri glavne podskupine, 

po vsebini, posledicah in dolžnostih. Inovacije po vsebini je dodatno razdelil na programske 

inovacije, tehnično-tehnološke inovacije, organizacijske inovacije, upravljavske inovacije in 

metodološke inovacije. 

 

William J. Abernathy (1978, str. 60) v svojem delu ''The Productivity Dilemma'' močno 

povezuje tehnologijo in inovacijo ter deli inovacije na dve vrsti: 
 
1. Radikalna ali korenita inovacija je vezana predvsem na končni izdelek proizvodnje in 

teži k maksimiranju izvedbe nekega izdelka. 

2. Inkrementalna ali postopna inovacija, ki uvaja izboljšave v samih procesih. Po 

avtorjevem mnenju naj bi najprej prišlo do večjih korenitih inovacij, katerim bi se pozneje 

prilagodile tudi postopne inovacije procesov. 

 

Na Abernathyjevo razdelitev inovacij se delno opira tudi Mulej (2002, str. 18), ki je inovacije 

po posledicah nadalje razdelil na korenite in drobne. Po njegovem mnenju drobne inovacije 

uveljavljajo manjše izboljšave v poslovnem procesu, organizaciji ali na samem izdelku, 

katerih končni uporabniki morda sploh ne bodo zaznali. Korenite inovacije po drugi strani 

uveljavljajo popolnoma nove smernice, postopke proizvodnje ali organizacije. 

 

Japonska avtorja Kuniyoshi in Child (1988, str. 61) sta inovacije kategorizirala v tri večje 

razrede, in sicer: velike inovacije, ki so strateškega pomena za podjetje, srednje inovacije, 
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katerim pripisujeta razvoj novih izdelkov, in majhne inovacije, ki se odražajo v majhnih 

novostih in izboljšavah na proizvodnih procesih. 

 

Po dolžnosti Mulej razdeljuje inovacije na inovacije po poklicni dolžnosti in inovacije brez 

poklicne dolžnosti. Za inovacije po službeni dolžnosti definira dosežke, katere uveljavijo 

raziskovalci v sklopu svoje redne službe v podjetjih, znanstvenih institucijah in fakultetah. 

Le-ti niso pravni lastniki rezultatov, ampak je pravni lastnik delodajalec. Inovacije brez 

poklicne dolžnosti so rezultat dela prostih ustvarjalcev in zanesenjakov, katerim raziskovanje 

in odkrivanje predstavlja zgolj ljubiteljsko dejavnost. Na tem mestu je potrebno dodati, da se 

vse tri podskupine inovacij med seboj prepletajo tako, da je teoretično možno izpeljati dvajset 

kombinacij vrst inovacij. Za boljšo ilustracijo so vse kombinacije prikazane v spodnjem 

tridimenzionalnem koordinatnem sistemu. 

 

Slika 2: Shematski prikaz dvajsetih vrst inovacij 

 

 

 

 

Vir: M. Mulej & Z. Ženko, Dialektična teorija sistemov in invencijsko-inovacijski management, 2004, str. 127. 

 

 

Inovacije so lahko rezultat dolgoletnega trdega dela in predanosti ali pa so plod trenutnega 

navdiha, priložnosti ter dobre ideje oziroma zamisli. V praksi najboljše rezultate prinašajo 

inovacije, na katerih so raziskovalci zavestno delali in jih razvijali, da bi izkoristili priložnosti, 

ki se jim odpirajo tako znotraj kot tudi zunaj podjetja (Drucker, 2004, str. 70–77). Avtor 

navaja štiri področja znotraj podjetja, ki odpirajo nove priložnosti, in sicer: nepričakovani 

dogodki, neskladja, procesne potrebe in spremembe v panogi ali na trgu. V zunanjem okolju 

podjetja navaja še tri dodatne vire, iz katerih izhajajo priložnosti za novosti. To so spremembe 

v demografiji okolja, spremembe v dojemanju in nova znanja. Drucker meni, naj bi prav ti 
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viri ustvarili največ priložnosti za inovacije, potencial pa se lahko skriva na več kot enem 

področju hkrati. 

 

1.4 Strategije inoviranja 

 

Twiss (1991, str. 27) navaja, da je oblikovanje strategij na področju inoviranja sestavljeno iz: 
 
 povezovanja med cilji sistema, 

 analize lastnih zmožnosti, 

 predvidenega razvoja okolja. 

 

Pred izborom strategije inoviranja je v podjetju potrebno dobro preučiti trenutno stanje 

zmožnosti in okolje podjetja. Podjetje mora skrbno preučiti vse alternativne strategije, 

priložnosti in tveganja, s katerimi se srečuje. Rezultat analiz bo izbor optimalne strategije. 

Vsak poslovni sistem mora imeti svojo vizijo, ki se v svoji obliki pojavlja tudi na področju 

inoviranja. Predstavljati mora hoteno idealno stanje podjetja v prihodnosti. Vizijo podjetja 

pripravlja menedžment podjetja, ki je odgovoren tudi za postavitev ustrezne strategije 

podjetja, tako celotne kot tudi inovacijske. S tem omogoča zaposlenim boljšo orientacijo na 

področju inovacij. Pri snovanju strategije mora menedžment odgovoriti na vprašanja, ki se na 

tem mestu postavljajo, in sicer (Ireland, 2000, str. 123): 
 
 Kakšne vrste inovacij bomo razvijali, katerim bomo dajali prednost, ali gre na tem mestu 

za večje in korenite spremembe oziroma bodo to le manjše, drobne izboljšave? 

 Kako velika sredstva smo pripravljeni investirati, kakšne so zmožnosti zaposlenih in 

kakšen nivo dosega naše obstoječe znanje? 

 Ali je potrebno za novi projekt odpreti samostojen oddelek za področje inovacij, ali bo to 

le začasna funkcija oddelka in kdo bo organiziral to področje v celoten sistem? 

 

Twiss (1991, str. 54) je v svojem delu kategoriziral in analiziral različne inovacijske 

strategije, ki jih lahko razvijemo: 
 
 Ofenzivna strategija – ofenzivna strategija je za podjetja ena izmed najzahtevnejših 

strategij, saj prinaša veliko stopnjo tveganja. Podjetja, ki izberejo tovrstno strategijo, 

morajo posedovati veliko količino tehnološkega znanja, biti dobro finančno podprta in 

imeti bogate izkušnje v trženju. V primeru neuspeha jim takšna strategija ne sme ogroziti 

rezultatov na ostalih projektih. Tovrstne strategije se med drugimi poslužujejo tudi večje 

farmacevtske korporacije, kot so GlaxoSmithKline, Pfizer in slovenska Krka. 

 

 Defenzivna strategija – defenzivna strategija je nasprotje ofenzivne strategije. Njene 

lastnosti so nizka stopnja tveganja in posledično nizka dobičkonosnost. Podjetje, ki izbere 

tovrstno strategijo, odgovarja konkurenci na trgu tako, da ponuja izdelke oziroma storitve, 

ki so že našli svoje mesto na trgu. S tem se zelo zmanjša možnost za neuspeh, saj se 
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podjetje odloča za proizvode, ki so se na trgu pokazali kot uspešni. Temu primerna pa je 

tudi nizka dobičkonosnost, saj lahko pričakujemo, da je konkurenca že pobrala precejšen 

tržni delež. Druga negativna lastnost omenjene strategije je tudi zelo pozen vstop na trg. 

 

 Vmesna strategija – predstavlja vmesno izbiro med ofenzivno in defenzivno strategijo. 

Podjetja uporabljajo ofenzivno strategijo na tistih izdelkih oziroma storitvah, kjer 

dosegajo konkurenčne prednosti, in defenzivno strategijo tam, kjer jih prekaša 

konkurenca. Tovrstna strategija ne predvideva tolikšnega vložka sredstev in znanja kot 

ofenzivna strategija, vendar še vedno večji delež kot popolnoma defenzivna strategija. 

 

 Licenčna strategija – licenčna strategija od podjetja ne zahteva večjih vlaganj v razvoj, 

dobički in tveganja pa so lahko tako majhni kot tudi veliki. V največji meri sta 

dobičkonosnost in tveganje odvisna od položaja, ki ga izdelek oziroma storitev zavzema 

na trgu, in od substitutov, ki so na voljo potrošnikom. 

 

 Ustvarjanje trga – v primeru, da podjetje razvije popolnoma nov izdelek ali storitev, 

kakršne do tega trenutka še ni bilo, se ustvari popolnoma nov trg z novimi potrošniki. S 

tem je bilo ustvarjeno novo povpraševanje. 

 

 Odpadniška strategija – odpadniška strategija je najbolj primerna za podjetja, ki ne 

razpolagajo s sredstvi za raziskave, razvoj ter inovativnost in tudi ne posedujejo 

tehnološkega znanja za nov izdelek ali storitev. V tem primeru podjetje nima nikakršnih 

aktivnosti na področju inoviranja, ampak uporablja tehnološko znanje in tehnologijo, ki jo 

drugje že opuščajo. Le-ta je že dokončno razvita, brez možnosti večjih tehnoloških 

izboljšav. Podjetja na tej ravni se predvsem osredotočajo na obvladovanje samega 

proizvodnega procesa. 

 

 Priključitev osebja – v primeru, ko nakup licence predstavlja neprimerno večji strošek, 

se podjetju veliko bolj izplača priključitev osebja iz konkurenčnega podjetja. Priključitev 

osebja tako predstavlja nekakšno alternativo nakupu licence, saj s tem podjetje pridobi 

ljudi, ki posedujejo določen nivo znanja in tehnologije, ki jih podjetje lahko nato s pridom 

izkorišča. 

 

 Priključitev podjetja – podjetja s priključitvijo drugih podjetij izrabljajo predvsem 

sinegijske učinke, ki jih lahko dosežejo. Za takšno obliko inovacijske strategije se 

odločajo predvsem podjetja, katerim priključitev drugega podjetja predstavlja manjše 

stroške, kot lastno vlaganje v inovacijsko dejavnost. Najpogostejši so primeri združevanj 

večjega podjetja z manjšim (prevzem), bolj redko pa pride do združitve dveh podobno 

velikih podjetij. 
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Pomembno je poudariti, da opisane strategije le v zelo redkih primerih nastopajo v čisti obliki, 

še zlasti, ko je asortima ponudbe poslovnega sistema zelo širok. Strategije se med seboj ne 

izključujejo, kar pomeni, da je možnih več kombinacij med izbranimi strategijami. Odločitev 

o strategiji nikoli ne predstavlja odločitev za eno točno določeno strategijo. 

 

1.5 Presojanje inovacij 

 

Dejavniki in vplivi, ki jih povzročajo, so glavna skrb, ko obravnavamo problem presojanja 

inovacij. Twiss (1991, str. 5) je določil nekaj glavnih razlik med pogledi na dejavnike, ki na 

uspešnost inoviranja najbolj vplivajo. Dejavnike je določil na podlagi študije raznovrstnih 

uspelih in neuspelih projektov: 
 
 Tržna naravnanost – kakšen je odnos s trženjem novo pridobljenega znanja? 

 Pokrivanje s cilji sistema – novo pridobljeno znanje se mora skladati s cilji sistema. 

 Učinkovita izbira projekta in sistema vodenja – poslovni sistem mora imeti začrtana 

določena merila, ki določajo možnosti, ki jih imajo nove ideje na trgu. 

 Učinkovito vodenje in nadzor – potrebno je postaviti časovne in finančne okvire 

projektov ter jih nato tudi ustrezno nadzirati. 

 Inovativen sistem – potrebno je vzpostaviti energijo in mentaliteto v podjetju, ki bo 

favorizirala inovativnost in dajala možnosti novim idejam in razmišljanju izven okvirjev. 

Inovativno in ustvarjalno razmišljanje mora biti sprejeto s spodbudo in odobravanjem. 

 Pripravljenost angažiranja enega ali več posameznikov – večji projekti zahtevajo delo 

več posameznikov, zato mora biti poslovni sistem pripravljen vključiti večje število 

sodelavcev, ko je projekt za posameznika preobsežen. 

 

Ko podjetje nabere nove ideje, je te potrebno ovrednotiti in oceniti. Njihova sprejemljivost za 

poslovni sistem je ključnega pomena. Na sprejemljivost novih idej imajo velik vpliv 

raznovrstni dejavniki, najpomembnejše med njimi sta opisala Kuniyoshi in Child (1988, str. 

138): 
 
 sposobnost zadovoljiti želje uporabnikov (34 %), 

 izreden izdelek z relativno nizkimi stroški (23 %), 

 čas vstopa na trg (18 %), 

 kakovostne raziskave tržišča (15,6 %), 

 dobra kakovost, zanesljivost in nizki stroški (14,4 %), 

 sposobnost pokrivanja z lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi in tehnologijo (13,3 %), 

 sposobnost lastnega raziskovanja (11,5 %), 

 podpora menedžmenta, ustvarjalnost in zagnanost, sodelovanje med oddelki znotraj 

poslovnega sistema (10 %), 

 drugi manjši vplivi (5 %). 
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Vrednosti opisanih dejavnikov se seveda spreminjajo pri vsakem poslovnem sistemu. Njihov 

dejanski učinek bo najbolj viden šele ob dejanski vpeljavi inovacije. Vsekakor pa je potrebno 

vsak dejavnik dobro preučiti, saj bi bilo zanemarjanje katerega koli izmed njih zelo 

nesmotrno. 

1.6 Inoviranje kot poslovni proces 

 

Inoviranje kot poslovni proces ni univerzalen, ponavljajoč se proces, ampak se razlikuje od 

primera do primera. Vsak posamičen proces inoviranja zahteva svojo unikatno izvedbo in 

končni cilj, kar pomeni, da se lahko na prejšnje, primerljive procese inoviranja le opiramo, 

nemogoče oziroma nesmotrno pa bi jih bilo kopirati. Poslovnim sistemom so lahko v pomoč 

le določene smernice in projekcije, ki so se na že obstoječih projektih izkazale kot uspešne. 

Te veljajo le kot osnove postavitve modela inoviranja. V praksi bi lahko rekli, da se določen 

poslovni sistem lahko zgleduje po sebi podobnemu ali sorodnemu poslovnemu sistemu, 

nesmotrno pa bi bilo dejansko kopirati proces inoviranja, saj dva poslovna sistema nista nikoli 

popolnoma enaka. 

 

Tidd, Bassant in Pavit (2001, str. 28) so mnenja, da je proces inoviranja kot poslovni proces 

zelo nepopoln, saj se tekom inoviranja odgovorni srečujejo z vrsto različnih problemov. 

Avtorji ugotavljajo naslednje lastnosti inovativnosti kot poslovnega procesa: 
 
 Nova spoznanja in spremembe v zunanjem okolju, menjavanje kadra in nepričakovani 

dogodki močno vplivajo na potek procesa inoviranja. 

 Vodstvo poslovnega sistema predstavlja pomemben element pri financiranju, vrednotenju, 

kritiziranju in reševanju inovacij. 

 Kriteriji uspeha se med seboj močno razlikujejo. 

 Učenje je eden izmed najpomembnejših elementov, ki jih zahteva proces inoviranja. Kljub 

temu pa je večji del rezultata inovacijskega procesa odvisen od ostalih dogodkov in 

dejavnikov, ki se pojavljajo tekom inovacijskega procesa. 

 Med pomembnejše inovacije štejemo tudi nenadne inovacije, katerih proces inoviranja je 

zelo kratkotrajen. Do nenadnih inovacij pride, ko poslovni sistem doseže kritične točke, 

bodisi prag zmožnosti ali prag nezadovoljstva. 

 Ideje se začnejo širiti v eno smer, šele nato se začnejo razmnoževati in divergentno 

napredovati. 

 Problemi in s tem nazadovanje v procesu inoviranja se pojavijo, ko si poslovni sistem 

zastavi previsoke oziroma preoptimistične cilje. Posledično prihaja do vse večjih napak, 

katere vodijo do zamude ali celo ukinitve projekta. 

 

Proces inoviranja je zahteven sistem poln neznank. Razpoložljivost vseh sredstev ni dovolj, v 

kolikor jih poslovni sistem ni sposoben medsebojno organizirati, ustrezno motivirati in voditi. 

Interakcija med posameznimi elementi procesa inoviranja, ki doprinašajo h končnemu 

uspehu, je prikazana na sliki 3: 
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Pomembno je poudariti, da ima vsak inovacijski proces svoj unikaten, optimalen proces 

izvedbe. Proces je potrebno prilagoditi trenutno razpoložljivim resursom, ki v dani situaciji 

omogočajo optimalno izvedbo. Drugi element, ki vstopa v dano situacijo, je časovni faktor. 

Tukaj prihaja do razkola med kratkoročnim priložnostnim inoviranjem in inoviranjem, kjer se 

končni rezultati pokažejo šele po daljšem obdobju. Prav tako je čas ključen element pri 

lansiranju inovacije, saj je potrebno pravo stvar narediti v pravem trenutku (Tidd et al., 2001, 

str. 39). 

 

Inoviranje je v podjetju proces, v katerega mora podjetje veliko vlagati in ga temu primerno 

tudi skrbno voditi. Tidd et al. (2001, str. 41) v delu Managing Innovation grafično prikazujejo 

osnovni model inovacijskega procesa. Proces inoviranja so razdelili v posamezne faze, katere 

so sestavljene iz več aktivnosti. Celoten proces je shematsko prikazan na sliki 4. 
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 Razpoložljivost tehničnih sredstev 

 Razpoložljivost človeških virov 

 Sposobnost organiziranja 

 Sposobnost vodenja 

 Sposobnost motiviranja 

Slika 3: Interakcija med posameznimi elementi procesa inoviranja 
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Vir: J. Tidd et al., Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2001, 

str. 41. 

 

V prvi fazi poslovni sistem zazna vhodni signal, kateri pride iz okolja in predstavlja 

priložnost za potencialno novost, ki jo lahko razvije poslovni sistem. Faza se zaključi z 

odločitvijo o nadaljnji izvedbi projekta. Druga faza se začne po pozitivni odločitvi o smislu 

nadaljevanja projekta. V drugi fazi poslovni sistem izbere ustrezno strategijo in izdela načrt 

izvršitve izbrane strategije. Prav tako v drugi fazi poslovni sistem pregleda vse stroške, ki 

nastajajo pri projektu, ter ob strinjanju s strategijo in zaposlitvijo vseh potrebnih resursov 

začne z izvedbo načrta. Tretja faza predstavlja odločitev o tem, ali se bo uresničevanje 

izbranega projekta izvedlo preko notranjega razvoja v podjetju in izkoristilo obstoječa 

sredstva ter znanje, ali pa se bo poslovni sistem povezal z zunanjimi viri, ki so mu na voljo v 

poslovnem okolju. Poleg tega ima poslovni sistem na voljo tudi možnost nakupa licenc in 

prenosa tehnologije. Zadnja, četrta faza predstavlja implementacijo projekta. Aktivnosti, ki si 

sledijo v tej fazi, so prodaja in trženje inovacije, kar predstavlja njeno oplemenitenje. Sledi 

Vhodni signal 

1. Pregled okolja, 

tehnike, 

predpisov. 

2. Določitev 

vodilnega signala.  

3. Raziskava 

prihodnosti. 

4. Pretvorba signala 

v odločitev. 

Strategija 

1. Analize, izbira 

načrta. 

2. Signal v smislu 

možnosti za 

delovanje. 

3. Povezava s 

celotnim sistemom. 

4. Strošek projekta in 

koristi različnih 

možnosti. 

5. Izbira prioritete. 

6. Strinjanje s 

strategijo in 

zaposlitvijo 

resursov. 

7. Načrt 

Resursi 

1. Postavitev 

rešitev, ki 

realizirajo 

strategijo. 

2. Razvoj. 

3. Uporaba 

obstoječega. 

4. Povezava z 

okoljem. 

5. Licenca ali 

nakup. 

6. Prenos 

tehnologij. 

Implementacija 

1. Razvoj do 

zrelosti. 

2. Vzporeden 

tehnični 

razvoj in 

razvoj trga. 

3. Lansiranje 

in čakanje 

reakcije. 

4. Poprodajna 

podpora. 

Učenje in ponovno inoviranje 

 

STOPNJA ALI  FAZA 

Slika 4: Primer modela inoviranja 
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lansiranje inovacije in vrednotenje reakcij, ki pri tem nastajajo. Faza se zaključi s poprodajno 

podporo, katero mora voditi poslovni sistem. 

 

2 POMEN INOVATIVNOSTI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

 

2.1 Opredelitev strateškega inovacijskega menedžmenta za podjetje 

 

V današnjem poslovnem okolju mora poslovni sistem upravljati strateško. Kar se bo zgodilo 

jutri, mora podjetje načrtovati že danes in se tako prilagoditi novonastalemu okolju. Kako se 

konkurenčno izpostaviti, je eno izmed ključnih vprašanj, s katerimi se srečujejo podjetja, zato 

je potrebno, da izkoristijo svoje lastne prednosti, zmanjšujejo pomanjkljivosti, minimizirajo 

nevarnosti in izkoristijo vsako priložnost, ki se odpre v zunanjem okolju (Kavaš, 2004, str. 

93). 

 

Inovacijski menedžment je strateškega pomena za podjetje, brez katerega ne more celovito 

delovati. Z njim si poslovni sistem zagotavlja razvoj, napredek in uspeh, ki so ključnega 

pomena za uspešno delovanje in razvoj podjetja. Strategija je smer in razpon organizacije 

poslovnega sistema skozi daljše časovno obdobje. Poslovni sistem skozi njeno konfiguracijo 

resursov, poznavanje potreb trga in pričakovanji interesnih skupin dosega koristi, ki so zanj 

ključnega pomena. Strateški menedžment vključuje tri ključne elemente (Goffin & Mitchell, 

2005, str. 99): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: K. Goffin & R. Mitchell, Innovation management: Strategy and Implementation using the Pentahlon 

framework, 2005, str. 99. 

 

Našteti elementi so medsebojno močno povezani in skupaj tvorijo strateški inovacijski 

menedžment. Vsako invencijo je potrebno podrobno analizirati, kjer odpade precejšen del 

zamisli. Ideje in zamisli, ki ostanejo, so najbolj potencialne, da postanejo dobre inovacije. 

Vendar pa se z dodatnim razvojem in analizami izkaže, da vse ne bi zadovoljile pričakovanj 

tako s strani trga kot tudi s strani poslovnega sistema in s tem prinesle želenih koristi. V 

procesu nastajanja inovacij se tako poslovni sistem srečuje z mnogimi analizami in 

odločitvami, katerih končni rezultat bo želena korist inovacije. Po opravljenih analizah je 

STRATEŠKE 

ANALIZE 

STRATEŠKE 

ODLOČITVE 

STRATEŠKO 

URESNIČEVANJE 

Slika 5: Trije elementi strateškega menedžmenta 
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potrebno sprejeti strateško odločitev in se odločiti za enega ali več projektov, po navadi 

toliko, kolikor dopuščajo finančna sredstva podjetja. V kolikor bodo finančna sredstva 

podjetju dopuščala realizacijo le enega projekta, bo moralo sprejeti strateško odločitev in dati 

prednost enemu projektu. Pomemben element strateških odločitev je tudi ustrezno časovno 

načrtovanje. Dobro časovno načrtovanje je lahko ključnega pomena pri uspešnosti inovacije. 

Odločitve o tem, kdaj začeti razvijati inovacijo in kdaj z njo nastopiti na trgu, lahko 

razmejujejo inovacije na uspešne in neuspešne (Goffin & Mitchell, 2005, 126). 

 

V inovacijsko strategijo poslovnega sistema morajo biti vključene tudi ocene možnosti 

podjetja. Inovacijska strategija je v veliki meri odvisna tudi od samih izdelkov, ki jih podjetje 

ponuja na trgu. Za vsak izdelek so namreč zahtevana specifična znanja, katera mora poslovni 

sistem obvladovati. Ta znanja je potrebno v sklopu grajenja strategije primerno ovrednotiti in 

vključiti v inovacijsko strategijo. 

 

2.2 Strateški inovacijski proces v podjetju 

 

Strateški inovacijski proces je proces, ki deluje sistemsko, s katerim oblikujemo strategijo 

poslovnega sistema ter jo uresničujemo tako, da nas bo vodila do želenih rezultatov iz naslova 

inovacij. Strateški inovacijski proces se v poslovnem sistemu odvija v sklopu strateškega 

inovacijskega menedžmenta (Afuah, 1998, str. 335). Inovacijski proces je potrebno oblikovati 

za vsako inovacijo posebej. Poslovni sistem v sklopu inovacijskega procesa opredeli vse 

podrobnosti, ki so potrebne za nastanek inovacije in njeno uspešno uvajanje. Prav tako 

podjetje v sklopu inovacijskega procesa opredeli želene cilje, ki bi jih rado doseglo z 

inovacijo, razvije strategije za doseganje le-teh, ter opredeli vire, ki bodo potrebni za 

doseganje zastavljenih ciljev. Za vsako inovacijo, ki jo poslovni sistem uvaja v svoje 

poslovanje, je potrebno določiti njen življenjski cikel, preučiti njene možnosti na trgu, 

zagotoviti vse potrebne vire (finančne, kadrovske, prostorske itd.) in oblikovati načrt 

dejavnosti, ki ga je potrebno sproti spremljati in nadzorovati. Naslednji korak v sklopu 

strateškega inovacijskega procesa je oblikovanje strategij, in sicer: 
 
 Poslovna strategija, ki določa, ali bo rezultat inovacijskega procesa nizkostroškoven, 

diferencialen ali kombinacija obeh. 

 Inovacijska strategija, v sklopu katere mora poslovni sistem določiti, ali bo vstopil kot 

prvi na tržišče s povsem novo inovacijo ali pa bo sledil konkurenci in le naredil določene 

izboljšave že obstoječega produkta na tržišču. 

 Funkcijska strategija opisuje alokacijo virov in vsa dejanja, ki bodo potekala v 

vrednostni verigi inovacije, od raziskav in razvoja, skozi celotno proizvodnjo do končne 

prodaje. 

 Globalizacijska strategija, ki določa, kako bo poslovni sistem izkoristil svoje prednosti 

in inovacijo uspešno uvedel na tržišče. 
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Za svoje optimalno delovanje potrebuje inovacijska strategija tudi ustrezno organizacijo. V 

kolikor želimo doseči želene rezultate, morata biti tako celotna strategija kot tudi inovacijski 

proces dobro organizirana in medsebojno usklajena (Afuah, 1998, str. 335). 

 

2.3 Pomen inovativnega podjetništva za gospodarstvo 

 

Ustvarjalnost in inovativnost sta dva izmed temeljnih za uspeh in preživetje potrebnih 

predpogojev podjetja. Podjetništvo ustvarja potrebne pogoje za razvoj inovacij, s pomočjo 

katerih poslovni sistemi dosegajo presežke prihodkov nad odhodki ter dosegajo zastavljene 

cilje podjetja. Z večanjem inovativnosti v podjetjih se izboljšujejo primerjalne prednosti 

gospodarstva. Boljši in funkcionalnejši izdelki na trgu hitreje pritegnejo potrošnike, večajo 

tržni delež poslovnega sistema, ustvarjajo nove trge in prinašajo podjetjem prednosti s tem, ko 

postanejo prvi na trgu. Inovacije, ki delujejo v izboljšavah že uveljavljenih izdelkov, 

dvigujejo ugled podjetja in blagovne znamke, poslovnemu sistemu pa prinašajo prihranke pri 

tehnoloških kazalcih, porabi materialov in opuščanju nepotrebnih obdelovalnih operacij. Prav 

tako so prihranki vidni pri prihranku časa na proizvodnih linijah, boljši zasedenosti delovnih 

strojev ter učinkovitejši izrabi poslovnih prostorov. S tega stališča prinašajo inovacije večjo 

DV
2
 na zaposlenega, kar se odraža tudi v višji prodajni ceni. Inovativno gospodarstvo tako 

ustvarja višjo DV in s tem večji delež BDP
3
. Posledično poslovni sistemi prispevajo večje 

davke in prispevke v obliki večjega DDV
4
, večjo amortizacijo in večje posredne davke. Ob 

vse večji DV bo podjetje dosegalo tudi večjo donosnost, kar bo lahko izkoristilo za nadaljnje 

investicije tako v obstoječe kot tudi nove obrate, s tem ustvarjalo nova delovna mesta in 

posledično povečevalo zaposlenost v gospodarstvu. 

 

Gospodarstvo z visoko stopnjo inovativnosti je na trgu konkurenčnejše. S tem pridobiva na 

moči in je bolj privlačno za tuje vlagatelje. Inovativna podjetja prodajajo znanje, licence in 

storitve svojih zaposlenih na vsakem koraku pri prodaji in vpeljavi inovacije. Inovativna 

podjetja so zato nagnjena k razširjanju svojih aktivnosti in vpliva. Posledično jih uspešnost 

sili v nadaljnjo ekspanzijo in prosperiteto (Kos et al., 2000, str. 33). 

 

V konkurenčni tekmi mora Slovenija postati bolj inovativna in bolj podjetniška, pri čemer se 

mora držati načela uveljavljanja koncepta kakovostne gospodarske rasti. Koncept temelji na 

idejah, informacijah, znanju in novih tehnologijah na vseh področjih njegovega delovanja. 

Vlaganja v uporabno znanje, razpoložljivost vodstvenega in tehničnega znanja ter 

podjetništvo, ki zagotavlja nenehno preoblikovanje podjetij, so tisti elementi, ki v največji 

meri vplivajo na konkurenčno sposobnost države (Petrin, 2004). 

 

                                                 
2
 DV je kratica za dodano vrednost. 

3
 BDP je kratica za bruto domači proizvod. 

4
 DDV je kratica za davek na dodano vrednost. 
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Da bi dosegli želene rezultate na področju spodbujanja inovativnega okolja v Sloveniji, bi bilo 

potrebno (Kos et al., 2000, str. 36–39): 
 
 spodbujati nastajanje in uveljavljanje raziskovalno-razvojnih oddelkov v industriji, 

 ustanoviti več tehnoloških oddelkov, kateri nadalje razvijajo projekte, ki pridejo iz 

raziskovalno-razvojnih oddelkov, 

 povečati izdatke za tržne raziskave, katere predstavljajo podporo menedžmentu, 

tehnološkemu in razvojnemu oddelku glede smotrnosti projektov ob upoštevanju 

obstoječih razmer na tržišču, 

 zaščititi industrijsko in intelektualno lastnino, 

 nameniti več sredstev za promocijo inovacij, 

 posvetiti več pozornosti menedžmentu inovacij, 

 ustanoviti več novih podjetij na osnovi inovacij, katera bodo predstavljala nove tekmece, 

 ustvariti ugodnejše pogoje za vstop tveganega kapitala na trg. Tvegani kapital pomaga 

podjetju preživeti, dokler ne doseže točke preloma. V Sloveniji je vprašanje tveganega 

kapitala zelo slabo urejeno, 

 spodbujati nastanek tehnoloških podjetniških centrov. 

 

3 INOVATIVNOST V SVETU IN EVROPSKI UNIJI 

 

3.1 ZDA 

 

ZDA že od svojega nastanka spodbujajo in podpirajo znanost ter inoviranje. Država podpira 

prost pretok idej, rast tako imenovanega uporabnega znanja in je odprta za ljudi s kreativnim 

ter samoiniciativnim razmišljanjem. Za tem stoji tudi ustava ZDA, ki podeljuje kongresu 

pravico spodbujati znanstveni napredek in uporabno umetnost (United States Constitution, 

Article I, Section 8). Kongres svoje pravice in dolžnosti udejanja tako, da izumiteljem, 

inovatorjem in umetnikom podeljuje izključno pravico do uporabe svojih del ter jim na tem 

področju za določen čas podeli monopol. Skozi leta so tako ZDA privabljale tuje 

znanstvenike, ki so iskali kar najboljše pogoje za raziskovanje in inoviranje. Med drugim so v 

ZDA imigrirali Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Albert Einstein in mnogi drugi 

svetovno priznani izumitelji in inovatorji. Skozi stoletja so tako ZDA na trg pošiljala nekatera 

najrevolucionarnejša odkritja in zasedala svetovni prestol na področju izumov in odkritij. 

 

ZDA že več kot desetletje sodijo v sam vrh svetovno največjih investitorjev v raziskave in 

razvoj. Največji odstotek investiranih sredstev v raziskave in razvoj namenja poslovni sektor, 

ki je v letih 2007 in 2008 namenil več kot 72 odstotkov od vseh sredstev, investiranih v 

raziskave in razvoj. Preostala sredstva za raziskave in razvoj namenijo država, univerze in 

zasebne neprofitne organizacije (Boroush, 2010, str. 2). 
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V letu 2009 je bilo po vsem svetu v celoti za raziskave in razvoj namenjenih 1.112,5 milijard 

ameriških dolarjev. Delež, ki ga prispevajo ZDA, se je sicer znižal s 35,4 odstotkov v letu 

2008 na 35 odstotkov v letu 2009, še vedno pa ZDA držijo svetovni primat v investicijah v 

raziskave in razvoj. Po projekcijah naj bi se svetovne investicije v raziskave in razvoj v letu 

2010 povečale za 4 odstotke, vlaganja ZDA pa za 3,2 odstotka. V letu 2010 naj bi se sicer 

delež investiranih sredstev ZDA v raziskave in razvoj v deležu celotnih svetovno investiranih 

sredstev zmanjšal na 34,8 odstotka, kar je posledica povečanj deležev vlaganj azijskih držav, 

predvsem Kitajske in Indije (Grueber & Studt, 2009a). 

 

Komisija Evropske skupnosti (1995, str. 6) je izdelala študijo, v kateri je opredelila nekatere 

ključne dejavnike, ki omogočajo uspešno difuzijo znanja in so pogoj za inovacijsko uspešnost 

ZDA. Med najpomembnejše dejavnike sodijo: 
 
 Večji pomen raziskovanja. Po besedah več ameriških avtorjev, Siegla, Waldmana, 

Atwaterjeve in Linka (2003, str. 111–133) so v ZDA že v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja spoznali, da je inovativnost ključno gonilo gospodarskega in družbenega razvoja 

ter napredka. V Evropi so se pomena inovacij začeli zavedati šele v devetdesetih letih, ko 

se je pokazalo, da stopnja gospodarskega in tehnološkega razvoja ZDA bistveno prekaša 

Evropo; 

 Večji delež znanstvenikov in tehnikov v celotni populaciji; 

 Boljša koordinacija raziskovanja, zlasti v povezavi med civilnim in vojaškim 

raziskovanjem (razlike so posebej opazne v aeronavtiki, elektroniki in vesoljskem 

programu); 

 Tesno sodelovanje med industrijo in univerzami omogoča ustanovitev velikega števila 

visoko tehnoloških podjetij; 

 Velik obseg rizičnega kapitala omogoča velike investicije v visoko tehnologijo; 

 Obstoječa kultura v ZDA je naklonjena prevzemanju tveganja in podjetništvu, katerega 

podpira družba, ki spoštuje inovativnost; 

 Nizke licenčnine in enotni pravni sistem, ki je naklonjen komercialni izrabi inovacij; 

 Konkurenčne priložnosti v ZDA so zelo kratkotrajne, kar sili podjetja v hitro in rizično 

ukrepanje. 

 

3.1.1 Primer dobre prakse: Silicijeva dolina v ZDA 

 

Silicijeva dolina, locirana v južnem predelu San Francisca v Kaliforniji, velja za inovacijsko 

meko in je poznana kot globalni simbol skokovitega tehnološkega napredka in inovacij. Njen 

razcvet se je začel v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bližnja univerza Stanford zašla v 

finančne težave in tako začela po zelo ugodnih cenah oddajati v najem svoja zemljišča. Na 

zemljiščih okoli univerze so začeli rasti tehnološki parki, ki so ustvarjali močne vezi z 

univerzo. Študentje so namreč po opravljenem šolanju začeli z delom v tehnološkem parku, 

raziskovalci in inovatorji pa so o svojih odkritjih predavali na univerzi. 
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V sedemdesetih letih je regija postala vodilna v izdelavi silicijevih polprevodnikov. Prostora 

za nova podjetja je bilo še vedno v izobilju, odpirati so se začela tudi podjetja, ki so nudila 

podporno okolje, potrebno za zagon in preživetje novega podjetja, kot so raziskovalni centri, 

odvetniške pisarne, specializirane za patente, investitorji tveganega kapitala, podjetja za 

marketing in mnogi drugi. V regiji se je začel proces grozdenja specializiranih tehnoloških 

spretnosti, dobaviteljev in informacij ter mreženja podjetij, ki je pometel s svetovno 

konkurenco. Prostorska bližina posameznih podjetij je omogočala hitro odzivnost na 

spreminjajoče se trge in tehnologijo, ki dandanes karakterizirajo mednarodno konkurenco, in 

jim nudila močno interakcijo in medsebojno zaupanje poslovnih partnerjev (Saxenian, 1996, 

str. 6). Izkušnje in študije Silicijeve doline dokazujejo, da so industrijski sistemi, grajeni na 

podlagi regijskega mreženja in grozdov, veliko bolj prilagodljivi in tehnološko dinamični. 

Poslovni sistemi v Silicijevi dolini uporabljajo kolektivno učenje in se prilagajajo potrebam 

drug drugega. Regijsko mreženje in grozdi ponujajo velike konkurenčne prednosti v boju za 

tržne deleže (Saxenian, 1996, str. 161). Ugotovitvam Saxenianove se pridružuje tudi Kenney 

(2000, str. 49), ki v svojem delu navaja, da vzroki za razcvet Silicijeve doline ležijo v skupni 

povezavi državnega investiranja, korporativnih strategij, dobrem sodelovanju med industrijo 

in univerzami ter tehnološkemu inoviranju, katerega je pogojevala politika ZDA v času 

hladne vojne. 

 

Fisher (1990) in Weisman (1992) v svojih člankih, objavljenih v publikacijah New York 

Times in Business Journal, opisujeta primere dobre prakse iz leta 1990, ko se je 8 

proizvajalcev polprevodnikov, lociranih v Silicijevi dolini, zavezalo k ustanovitvi skupne 

informacijske baze in medsebojne delitve patentov. V bazah so združili znanja s področja 

prava in pridobivanja patentov ter tako zmanjšali odzivni čas in povečali svojo konkurenčnost 

proti večjih tekmecem. Weisman opisuje tudi primer proizvajalcev trdih diskov, Seagate in 

Quantum, ki sta podpisala podoben sporazum o delitvi patentov, po katerem sta lahko 

uporabljala in medsebojno izmenjevala znanje in tehnologijo. Dobre izkušnje iz prakse, po 

nabiranju izkušenj v Silicijevi dolini, v Dnevnikovem članku »Poslovni del preseliti v 

Silicijevo dolino« (2010, str. 22) opisujejo tudi vodilni v podjetju Visionect, start-up podjetju 

s področja IT, ki deluje v sklopu Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Po besedah Luke 

Birse, Mateja in Roka Zalarja obstajajo velike razlike med ZDA in Slovenijo v podpori 

podjetjem v začetni fazi razvoja. »V Sloveniji moraš biti že prepoznan, da se podjetja, ki so 

pomembna, sploh pogovarjajo oziroma, da delajo s teboj. V ZDA pa tudi šestnajstletnike 

jemljejo zelo resno, saj lahko tudi oni prinesejo večmilijonske posle. Spoštujejo, poslušajo in 

podprejo že idejo, česar pri nas še ni. Dokler nimaš izdelka, ki je že preverjen, dokler nisi že 

nekaj pokazal na trgu, potencialnih partnerjev v Sloveniji ne zanimaš. V ZDA pa podprejo 

posel, za katerega prepoznajo, da ima visoko dodano vrednost v zgodnjih fazah,« govorijo iz 

lastnih izkušenj vodilni Visionecta. Zalar kot razliko med Slovenijo in Silicijevo dolino 

omenja tudi preozko razmišljanje, slabo kakovost in neupoštevanje rokov: »Samo za 

polaganje vezij smo zamenjali osem podizvajalcev. Velika težava so tudi neplačevanje in 

visoki davki. Res pa je tudi, da pri nas razmišljamo preozko. V Silicijevi dolini ves čas 
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gledajo samo na to, kakšen rezultat lahko dosežejo na trgu. Zato tri do pet let delajo, kolikor 

največ zmorejo, saj jim je povsem jasno, kje se bodo lahko prodali.« 

 

Po mnenju Millerja, Hancockove in Rowena je Silicijeva dolina dokaz uspešnega habitata, ki 

združuje ljudi, poslovne sisteme in institucije ter mrežno interakcijo med njimi. Kar loči 

Silicijevo dolino od ostalih regij po svetu je dejstvo, da poslovni sistemi v Silicijevi dolini v 

večini primerov niso odkrivali novih tehnologij, temveč so jih zgolj zelo uspešno razvijali, 

tržili in izkoriščali. Rezultat so bila nova podjetja, osredotočena na nove tehnologije, ki so 

ustvarjala novo bogastvo in nova delovna mesta (2000, str. 3–4). 

 

3.1.2 Primer dobre prakse: Apple Inc. 

 

Ena izmed največjih zgodb o uspehu se je začela leta 1971, ko je takrat 21-letni Steve 

Wozniak sestavil svoj prvi preprosti računalnik. Kmalu zatem je spoznal Steva Jobsa, ki je bil 

nad Wozniakovim izdelkom naravnost navdušen. Jobs je bil mnenja, da bi lahko tovrstne 

računalnike skupaj z Wozniakom prodajala z dobičkom. Da sta si zagotovila začetni kapital, 

sta Wozniak in Jobs prodala Wozniakov znanstveni kalkulator in Jobsovega Volkswagna, s 

čimer sta zbrala prvih 1.300 dolarjev skupnega kapitala. Prve prototipe sta začela izdelovati 

kar v Jobsovi spalnici, ko pa je projekt postal prevelik, sta se preselila v garažo Jobsovih 

staršev. Svoje podjetje Apple sta ustanovila 1. aprila 1976 skupaj z Ronaldom Wayneom, ki 

je dodal še nekaj svojega tveganega kapitala. Wayne je v partnerstvu ostal manj kot dva 

tedna, ko je svoj delež v podjetju prodal za 1.500 dolarjev. Njegov delež v podjetju bi bil 

danes vreden preko 23 milijard dolarjev (Allen, 2010). Glavno vodilo Jobsovega in 

Wozniakovega podjetja je bila zmožnost razumeti, kaj si potrošnik želi in manipulirati z 

željami potrošnikov s predstavljanjem vedno novih produktov, za katere kupci še niso vedeli. 

Apple namreč uspešno manipulira z željami in potrebami potrošnikov preko neprestanega 

kreativnega inoviranja in enkratnih dizajnov svojih izdelkov, ki so poleg sloga in cenovne 

dostopnosti tudi izjemno prijazni do uporabnika (angl. user friendly). Apple poleg svojih 

izdelkov potrošnikom ponuja tudi prepoznavnost in nov slog, bodisi, da gre za uporabnike 

njihovih izdelkov iPod, iPhone, MacBook ali najnovejši iPad. Njihovi izdelki unikatno 

opisujejo potrošnika oziroma lastnika kot visoko inovativnega, inteligentnega, osebo s slogom 

in kot nekoga, ki izstopa iz množice (kar zagovarja Applov slogan ''Think Different''). 

Tovrsten pristop lahko opišemo kot čisto tržno genialnost, ki je Apple maja 2010 zavihtela na 

sam vrh, kjer je izpodrinil Microsoft in postal največje tehnološko podjetje, merjeno po tržni 

vrednosti (Wood, 2010). Apple je skozi vsa leta svoje zgodovine ustvarjal nekatere največje 

inovacije, ki jih je uspešno kombiniral s produktno diferenciacijo. Njihova ponudba 

računalnikov zajema tako potrošniški kot tudi profesionalni segment. V zadnjem desetletju je 

Apple lansiral vrsto inovacij, ki so radikalno spremenile trge, na katere so vstopile. 

Predvajalnik glasbe iPod s svojo izjemno tržno podobo in programska oprema za nakup in 

urejanje glasbe, slik in videa iTunes so bili izjemno močan poslovni model, ki je dokazal, da 

bi potrošniki plačali za glasbo, v kolikor bo ponujena po primerni ceni, vmesnik pa bo kupcu 
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prijazen. Sprva je bila iTunes programska oprema namenjena le urejanju glasbe na 

predvajalniku iPod. Program si je brezplačno na svoje računalnike preneslo na milijone 

uporabnikov. Pravi dosežek je prišel z dodatkom spletne glasbene trgovine (angl. music 

store), ki se je integriral v iTunes. S tem je prišlo do nastanka popolnoma novega trga, ki je 

temeljil na inovaciji digitalne glasbene industrije. Uspeh je prišel kot rezultat prepričanja 

Stevea Jobsa, ki ni gledal na trenutne tržne potrebe, temveč na potrebe trga, ki se bodo razvile 

v prihodnje (Gelink, 2010). Strokovnjaki zatrjujejo, da je pogoj za zagotavljanje konstantnega 

inoviranja v podjetju ustrezno ravnotežje med upravljavskim sistemom in navdušujočim 

vodstvom (Lohr, 2010). Steveu Jobsu, karizmatičnemu in vizionarskemu voditelju Applea, je 

uspelo podjetju zagotoviti prav to. V podjetju mu je uspelo ustvariti klimo in kulturo, ki ne da 

zgolj podpira inovativno in kreativno razmišljanje, temveč gleda nanj kot nujnost. V svojih 

kadrih je združil inženirje in tržnike, ki se nikoli ne zadovoljijo s trenutno najboljšim stanjem, 

temveč vedno iščejo nove poti do odkritja še boljše rešitve. Nadalje je Jobs osredotočil 

podjetje na izdelek in inovativnost v vseh pogledih. Financam in dobičkom ni pustil 

prevladati nad poslanstvom ter njegovo dolgoročno vizijo poslovanja podjetja. O tem nas 

lahko prepriča uspešna zgodba glasbenega predvajalnika Apple iPod Mini. Omenjeni glasbeni 

predvajalnik je bil velika uspešnica med leti 2004 in 2005, vendar je Jobs njegovo izdelavo in 

prodajo leta 2005 nepričakovano ukinil. Model iPod Mini je zamenjal z inovativnejšim in 

novejšim modelom iPod Nano. Čeprav bi Apple lahko še vrsto let delal velike dobičke na 

račun predvajalnika iPod Mini, je tega zamenjal z naprednejšim in inovativnejšim modelom 

ter tako še dodatno povečal razmah med seboj in konkurenco. Tovrstno strategijo ohranja 

Apple skozi vsa leta in inovira tako hitro, da ko se konkurenca začne odzivati na najnovejše 

inovacije, Apple že dela na novih projektih (Malone, 2008). 

 

Programska oprema iTunes omogoča uporabniku nakup posameznih skladb po ceni 1 dolar, 

kar je pritegnilo potrošnike, da so kupili posamezne skladbe, čeprav drugače ne bi kupili 

celotnega albuma. Tovrstni poslovni model je zagotavljal povsem nove poti do izgradnje, 

dostave in zajema celotne vrednosti, ki jo je ponujal trg. Uporabnike, ki so zgolj samo kupili 

njihove izdelke, je prepričal v uporabo njihovih podpornih aplikacij, kar je v večini primerov 

vodilo do sekundarnih nakupov. Tovrsten pristop je bil ponovno popolna novost na tržišču, 

saj je v tistem času več kot 95 odstotkov glasbe prihajalo na trg zapisane na zgoščenkah, 

ostalih 5 odstotkov glasbe pa je bilo mogoče poslušati na glasbenih predvajalnikih MP3 

formata, katerih kapaciteta ni presegla 256 MB
5
. Apple je kupcem ponudil predvajalnik s 

kapaciteto 5 GB
6
. Prepričanje ni bilo, kaj se trenutno potrebuje, temveč, kaj se bo potrebovalo 

v prihodnje, kakšne so smernice in razvoj (Anthony, 2010). 

 

Uspešno zgodbo inoviranja prav tako predstavlja iPhone, katerega razvoj je skrbno spremljal 

tudi Appleov največji tekmec Microsoft. Microsoft je bil na trgu prenosnih telefonov pred 

Appleom, kjer je igral pomembno vlogo v zagotavljanju svoje programske opreme, ki je bila 

                                                 
5
 MB je kratica za megabyte. 

6
 GB je kratica za gigabyte. 
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različica programske opreme Windows, uporabljene na osebnih računalnikih. Z Applovim 

napovedanim prihodom na trg ponudnikov prenosnih telefonov je prihajalo do mnogih 

špekulacij, da bo Apple izdal svojo programsko opremo, ki bo le mobilna različica 

operacijskega sistema OS
7
 X, ki je bil takrat v uporabi na Appleovih računalnikih. Tovrstne 

špekulacije so bile seveda popolnoma upravičene, saj je omenjeni operacijski sistem užival 

veliko priljubljenost. Vendar pa je Apple ponovno presegel pričakovanja in izdal programsko 

opremo, ki je bila uporabniku še bolj prijazna in lažja za uporabo, naprava pa je imela le eno 

glavno tipko. Na tem primeru je dobro vidna razlika v inoviranju Microsofta in Applea. 

Medtem ko je Microsoft svojo programsko opremo dopolnjeval z vedno več novimi 

možnostmi, lastnostmi in značilnostmi, je Apple zmanjševal možnosti in značilnosti ter 

obenem poviševal učinkovitost osnovnih značilnosti naprave. V tem primeru se pomen 

inoviranja ni kazal v vedno novih možnostih in dodatkih osnovne različice, temveč je bil 

pomen inoviranja narediti osnovno različico bolj učinkovito in jo s tem bolj približati 

potrošniku. Apple se je v tem parametru izkazal kot veliko uspešnejši, saj so razvoj njihove 

programske opreme narekovali potrošniki s svojimi željami in potrebami, medtem ko so 

razvoj Microsoftove programske opreme narekovali inženirji. Rezultat se je odražal na večji 

nestabilnosti Microsoftovega operacijskega sistema, kar je posledično pripeljalo do 

nezadovoljstva uporabnikov in mnogih kritik. 

 

Zadnja velika uspešnica je Apple iPad. Apple ni samo prodal več primerkov tovrstnega 

tabličnega računalnika, kot je predvideval, iPadi so bili v ZDA namreč popolnoma 

razprodani. Mednarodno izdajo so tako morali preložiti za več tednov in se bo po 

pričakovanjih ponovno razprodala. Vprašanje, ki se poraja, je, kaj je tako posebnega na 

tovrstnem tabličnem računalniku, da je zasvojil milijone po vsem svetu? Kaj je tako 

posebnega na napravi, ki ima omejene zmožnosti, kot je na primer nezmožnost hkratne 

uporabe več aplikacij in je v svoji obliki in funkcionalnosti le povečana različica Applovega 

iPod Toucha? Odgovor je v navadah ljudi pri uporabi osebnega računalnika. Applov iPad 

lahko namreč opravlja preko 80 odstotkov vseh opravil, za katere ljudje uporabljajo osebne 

računalnike. Prebiranje elektronske pošte, poslušanje glasbe, prebiranje dokumentov ali knjig, 

pisanje dokumentov ali zgolj uporaba svetovnega spleta so vsi atributi, ki jih potrošniku 

omogoča iPad. Apple je ponovno predstavil inovacijo, ki je postala velika uspešnica. Uspeh 

iPada je bil zadnji korak, ki je prepričal investitorje v še večja vlaganja v Apple in posledično 

zagotovil naslov največjega tehnološkega podjetja na svetu. Za leto 2011 se napoveduje 

prodaja okoli 35 milijonov tabličnih računalnikov, od tega naj bi jih Apple zagotovil okoli 26 

milijonov. Posledično naj bi proizvajalci osebnih računalnikov, kot sta Hewlett-Packard in 

Dell, izgubili prodajo okoli 11 milijonov osebnih računalnikov. Vsakih pet kupljenih tabličnih 

računalnikov naj bi zamenjalo nakup dveh osebnih računalnikov. Posledice bo močno občutil 

tudi Microsoft, katerega glavna dejavnost je licenciranje programske opreme Windows in 

Microsoft Office, ki delujejo na osebnih računalnikih. Apple ostaja edini izdelovalec osebnih 

računalnikov, ki ostaja imun na tovrstno zmanjšanje povpraševanja. Pravzaprav raste prodaja 
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 OS je kratica za Operacijski sistem (angl. Operating system). 
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njihovih osebnih in prenosnih računalnikov veliko hitreje, kot rast celotnega trga. Morda je 

imel Steve Jobs prav, ko je rekel, da bodo imeli novi iPadi magičen vpliv na njegovo podjetje 

(Arthur, 2010). 

 

Zadnja tri leta so Applovi prihodki kljub gospodarski krizi strmo naraščali. 24,6 milijarde 

dolarjev v letu 2007, 37,5 milijarde dolarjev v letu 2008 in 43 milijard dolarjev v letu 2009 

govorijo o skupni rasti več kot 100 odstotkov v zadnjih treh letih (Zaky, 2010). Kljub 

omenjeni rasti pa Apple v primerjavi z Microsoftom ni tako dobičkonosen, vendar vseeno 

uživa večja vlaganja s strani investitorjev kot Microsoft, kar pomeni, da so investitorji 

pripravljeni vložiti več sredstev za vsak dolar dobička samo zaradi dejstva, da vlagajo v 

Apple. Razlaga leži v dejstvu, da so investitorji pripravljeni plačati več zaradi inovativnosti, 

ki jo pričakujejo od Applea. Investirajo več, saj v prihodnje od podjetja pričakujejo vedno 

nove inovacije, izboljšave in s tem rast (Lashinsky, 2010). Ray Ozzie (2010), ki je konec 

oktobra 2010 odstopil z mesta direktorja razvoja programske opreme pri Microsoftu, je v 

svojem pismu Billu Gatesu in zaposlenim zapisal: »Tisti, ki bodo predvideli verjetno resnico, 

si bodo prislužili čast in priložnost voditi« ali povedano z drugimi besedami: Podjetja, ki bodo 

ostala zgolj pri osebnih računalnikih, bodo začela zaostajati in bodo sčasoma ostala zadaj. 

 

Ob predstavitvi iPhona na vsakoletnem sejmu Macworld, januarja 2007, je Steve Jobs 

povedal nekaj misli, ki opisujejo Appleovo vizijo in razmišljanje (Gallo, 2010, str. 37–38): 

»Posebej pri srcu mi je stavek, ki ga je nekoč izrekel hokejist Wayne Gretzky. Drsam tja, kjer 

plošček bo in ne tja, kjer trenutno je. In prav to delamo mi pri Appleu. Vedno smo in vedno 

bomo«. 

 

3.2 Japonska 

 

Japonsko bi lahko opisali kot veliko podjetje z vlado na vrhu, ki daje smernice vsem 

podjetjem o njihovem poslovanju. Japonski poslovni sistemi so pojem večstoletne tradicije 

družinskih podjetij, katerih dobro ime sloni na delu njihovih zaposlenih. Japonska vlada je 

skozi leta uspešno zagotavljala zaprto, samostojno in stabilno poslovno okolje, ki je slonelo 

na ramenih močnega nacionalizma. V tem okolju so družinska podjetja zrasla do velikih 

korporacij, katerih jedro predstavljajo dobro izobraženi, usposobljeni in motivirani delavci. V 

obdobju po 2. svetovni vojni se je pod ameriškim vodstvom razvil nov model vodenja, 

nekakšna mešanica zahodnih administrativnih in vodstvenih veščin ter tehnik, podprt z 

japonskimi družbenimi značilnostmi. Rezultat je bil hiter gospodarski razvoj in uspeh, tako na 

domačem kot tudi tujih tržiščih. Tekom razvoja podjetij je vodstvo odlično opravljalo eno 

izmed poglavitnih nalog podjetništva, in sicer tvegati kljub veliki finančni zadolženosti. 

Pomemben faktor predstavljajo tudi banke in japonski finančni sistem, ki velja za glavni 

podporni steber hitrega razvoja japonske industrije. Banka Japonske je namreč oskrbovala 

pomembne sektorje industrije s poceni investicijskim kapitalom (Bronte, 1982). Pomembno je 

dejstvo, da je Japonska postala eno izmed prvih gospodarstev na svetu, ki je uvedlo 
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popolnoma nov odnos do kakovosti in inovacijskega procesa, katera je medsebojno povezala. 

Že od leta 1951 naprej podeljujejo Demingovo nagrado, ki spodbuja rast kakovosti in 

menedžmenta v organizacijah (Deming, 1982, str. 486). ZDA so tovrstno nagrado, poznano 

kot Balridgova nagrada (angl. Balridge Award), po zgledu Japonske začele podeljevati šele 

desetletja pozneje, Evropa nagrado za odličnost (angl. European Exellence Award) še 

pozneje, Slovenija pa jo je začela podeljevati šele leta 1998. Na podlagi študije Green Paper 

on Innovation je Komisija Evropske skupnosti (1995, str. 6) osvetlila vrsto dejavnikov, ki so 

ključni pri razumevanju japonskega, tako gospodarskega kot tudi inovacijskega uspeha: 
 
 Velika sposobnost uporabe tehnoloških informacij in odlično sodelovanje podjetij v 

raziskavah in razvoju. 

 Izboljšano sodelovanje med univerzami in industrijo, še zlasti preko usposabljanja 

industrijskih raziskovalcev na univerzah. 

 Večji pomen raziskovanja. 

 Stabilna in močna povezava med finančnim sektorjem in industrijo pospešuje dolgoročne 

strategije. 

 Večji delež znanstvenikov in tehnikov v populaciji. Po podatkih Global R&D Funding 

Forecast (Grueber & Studt, 2009b, str. 23) ima izmed vseh azijskih držav Japonska daleč 

največ raziskovalcev na milijon prebivalcev, in sicer 5.548. 

 Kultura na Japonskem globoko podpira uporabo nove tehnologije in tehnik ter zahteva 

nenehen razvoj. 

 Usklajene strategije med podjetji, univerzami in javnimi institucijami. 

 Velika mobilnost zaposlenih znotraj podjetij. 

 

Clark in Fujimoto (1989, str. 25–58) navajata, da japonska industrija, za razliko od ameriške, 

meri k manjšim tehnološkim izboljšavam, ki so dodane posameznim prodajnim uspešnicam. 

Ta strategija, »korak za korakom«, kot sta jo poimenovala avtorja, je podprta z dejstvom, da 

je vsak model v ciklu podvržen nenehnim izboljšavam in inovacijam. Tovrstne inovacije 

predstavljajo značilne inkrementalne inovacije, saj je njihovo bistvo v izboljševanju že 

obstoječih izdelkov z nadgradnjami ali dodatnimi vgradnjami. Omenjeni pristop zagotavlja 

hitrejšo sintezo nove tehnologije z obstoječimi produkti, kar v končni fazi doprinese k 

večjemu zadovoljstvu porabnikov. 

 

Tako kot v primeru ameriških podjetij v Silicijevi dolini, so tudi japonska podjetja med seboj 

močno povezana. Vendar pa je povezava med podjetji v smislu raziskovalno-razvojnih 

projektov drugačna od tistih v Silicijevi dolini. Zgodovina japonskih združenj podjetij, 

imenovanih Keiretsu, temelji namreč na medsebojnem zaupanju brez izrecnega vodje 

projekta. Vendar pa imajo tovrstna združenja tudi svoje negativne lastnosti, saj vodilni v 

podjetjih vzdržujejo nekatere oddelke na podlagi zaupanja, čeprav ti morda negativno delujejo 

na potek inoviranja v podjetju. S tem se Japonska močno razlikuje od drugih zahodnih 

industrijskih držav. Ključen faktor, podobno kot v Silicijevi dolini, predstavlja bližina 

posameznih podjetij, kar je rezultat hude prostorske stiske. Rothwell (1989, str. 275–291) in 
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Lamming (1992) v svojih člankih zagovarjata bližino in hitro povezavo podjetij s svojimi 

dobavitelji kot tisti faktor, ki zmanjšuje stroške raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ter 

povečuje hitrost njihovega napredka. Kot opisujeta, so na Japonskem dobavitelji lahko 

ključnega pomena pri zagotavljanju večje konkurenčnosti, v kolikor postanejo integriran del 

razvojnega procesa, ki se vrši v podjetju. Njune teze povzema tudi McWhirter (1992, str. 50), 

ki še navaja, da tako ZDA kot tudi Evropa poskušajo pospešeno posnemati ta japonski model 

in ga integrirati v svoje gospodarstvo. Avtor opisuje primer dobre močne vezi med 

proizvajalcem in dobaviteljem na primeru dveh avtomobilskih velikanov, General Motors in 

Chrysler. Medtem ko je General Motors zahteval znatno znižanje stroškov s strani svojih 

dobaviteljev v zelo kratkem času, so pri Chryslerju ubrali drugačen pristop. Skupaj z 

dobavitelji so vzpostavili močno vez, da bi skupaj našli rešitve, ki bi zmanjšale stroške na 

področju dizajna in načrtovanja vozil. S strani dobaviteljev je Chrysler prejel preko 3.900 

predlogov, na podlagi katerih je podjetje uspelo zmanjšati svoje proizvodne stroške za okoli 

156 milijonov ameriških dolarjev. 

 

Japonska skupaj z nekaterimi drugimi državami investira največji del svojega bruto domačega 

proizvoda v raziskave in razvoj. Raven naložb so v letu 2009, kljub hudi gospodarski krizi, 

ohranili na isti ravni kot prejšnja leta (Grueber et al., 2009a). Japonski proizvajalec vozil 

Toyota je v letu 2009 že drugo leto zapored na svetovni ravni vlagal največ v raziskave in 

razvoj, skupaj kar 6,8 milijard evrov (Toyota Industries Corporation, 2009, str. 35). 

 

3.2.1 Primer dobre prakse: Toyota Motor Corporation 

 

Toyota je največji svetovni proizvajalec vozil, ki je v letu 2009 izdelal preko 7.234.000 vozil 

in zaposloval 320.808 ljudi (OICA
8
, 2009). V letu 2008 so prvič po 77 letih z mesta svetovno 

največjega proizvajalca vozil izrinili ameriški General Motors in se zavihteli na sam vrh 

svetovne proizvodnje vozil (Marr, 2009 & Korzeniewski, 2009). Poleg vozil izdeluje podjetje 

tudi visokotehnološke robote in nudi finančne storitve po vsem svetu. Ideja izdelovanja 

boljših vozil z uporabo neprestanega napredka in nadzora kakovosti je temeljni kamen in 

vodilo Toyote že od njenega nastanka. Prav neprestani napredek in izboljšave v podjetju 

utelešajo kulturo, ki jo morajo poznati in spoštovati vsi zaposleni, ter jo poznajo kot 

»Kaizen«, kar pomeni neprestani napredek. Podjetje je bilo tudi eno izmed prvih podjetij, ki 

je definiralo in v prakso postavilo JIT (angl. just-in-time) proizvodnjo, koncept, po katerem 

vsak del pride v proizvodnjo ob natančno določenem času, v natančno določeni količini in na 

natančno določen način. Tovrsten način dela je Toyota do danes, s pomočjo avtomatizacije, ki 

je skupek dela človeka in robota, izpilila do najmanjših podrobnosti, preko katerih močno 

povečuje produktivnost in zmanjšuje proizvodne stroške (Monden, 1998). 

 

                                                 
8
 OICA je kratica za Mednarodno združenje proizvajalcev motornih vozil. 
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Toyota ima svoje raziskovalno-razvojne oddelke razširjene po vsem svetu, kjer se vsaka enota 

koncentrira na potrebe, kulturo in mišljenje ljudi v različnih državah. Osrednje raziskovalno-

razvojne aktivnosti potekajo na Japonskem, kjer se Toyotini razvojni laboratoriji močno 

povezujejo in mrežijo znanje z razvojnimi oddelki podizvajalcev, dobaviteljev in prodajalcev, 

kot so Daihatsu Motor Co., Hino Motors Ltd., Toyota Auto Body Co. Ltd., Kanto Auto 

Works Ltd., in mnogo drugimi Toyotinimi partnerji. Skupaj tako na relativno majhnem 

področju tvorijo močan grozd znanja, izkušenj in izmenjave informacij (Toyota Industries 

Corporation, 2010, str. 18–19). Inoviranje je v Toyoti vsakodnevna zaposlitev, v katero so 

vključeni prav vsi zaposleni. Na ta način dobi podjetje stokrat več idej in zamisli od svojih 

zaposlenih, kot primerljiva ameriška podjetja, večina teh predlogov pa predstavlja manjše 

izboljšave predvsem v proizvodnem procesu. Zaposleni tako na letni ravni generirajo preko 

dva milijona novih idej in zamisli za manjše inovacije, od katerih jih podjetje izvede okoli 80 

odstotkov. Kot primer – v zahodnih državah pet zaposlenih skupaj prispeva po en predlog, 

medtem ko na Japonskem vsak zaposleni prispeva skoraj 20 novih predlogov za izboljšave 

(Surowiecki, 2008). Matthew E. May (2007, str. 8–10), višji svetovalec pri Toyoti, v svojem 

delu opisuje tri fundamentalna načela, ki stojijo v podjetju že od njegovega nastanka in so 

postali Toyotino vodilo k uspehu: 
 
 Iznajdljivost – Ključ je vprašanje, ki si ga morajo vsakodnevno postavljati vsi zaposleni v 

Toyoti: »Ali obstaja boljša pot do zastavljenega cilja?« To je možno le, če se vsak 

posamezni zaposleni v celoti dopolnjuje s svojim področjem dela, preko znanja in 

izkušenj, nepretrgoma inovira, je pred stalnim izzivom in ne priznava statusa quo. 

Tovrstno razmišljanje pripelje do ogromno manjših, inkrementalnih inovacij, ki so 

izpolnile Toyotin proizvodni sistem do najvišje ravni. 

 

 Neprestano iskanje popolnosti – Avtor opisuje, da v Toyoti do inovacij pridejo preko 

iskanja popolnosti na vseh ravneh. Zaposleni so vključeni v proces kreativnega 

razmišljanja in podajanja novih idej od najnižje ravni do najvišjih kadrov. Na ta način v 

Toyoti vsakodnevno implementirajo preko 2.500 idej, od najmanjših izboljšav do 

vrhunskih odkritij, ustvarjajo in zagotavljajo boljše procese, produkte in storitve. Po 

Mayevih besedah naj bi bilo potrebno veliko majhnih korakov, da nam uspe narediti 

veliko, trajnostno in radikalno inovacijo. Tovrstno razmišljanje sta v svojem delu »Built to 

last« opisovala tudi Collins in Porras (1994, str. 140–169), ki navajata, da veliko število 

pomembnih inovacij ni bilo rezultat vnaprejšnjega strateškega načrtovanja, temveč 

eksperimentiranja, poizkušanja in popravljanja napak ter včasih celo namernega 

povzročanja nesreč. 

 

 Nujnost sovpadanja inovacije v okolje – Vsaka večja, trajnostna, radikalna inovacija 

mora sovpadati v okolje in čas, v katerem je bila narejena in v katerem bo uporabljena, saj 

bo le tako lahko postala uspešna. Primer je Toyotin hibrid Prius, vozilo, ki ponuja vse 

lastnosti in zmogljivosti sodobnega vozila z izjemno nizko porabo goriva, ki se doseže s 

pomočjo elektromotorjev. V vseh fazah proizvodnje tovrstnega vozila so uporabljeni 
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obnovljivi in trajni materiali, izmed katerih jih je mogoče 95 odstotkov predelati, več kot 

85 odstotkov pa tudi obnoviti. Toyota je že desetletja nazaj predvidela spreminjajoče se 

okolje kot posledico vedno večjih cen goriva. Tako so hoteli izdelati vozilo, ki bo bolj 

tako ekonomsko kot tudi ekološko učinkovito, hkrati pa ne bo omejevalo potnikovega 

prostora zaradi velikih električnih motorjev in baterij. 

 

Toyoti minimiziranje obremenitve okolja že vrsto let predstavlja prioriteto na vseh nivojih 

organizacije in dejavnosti. Skrb za okolje je del širše politike trajnostnega razvoja, ki je eden 

ključnih globalnih vodil za razvoj gospodarstva v prihodnosti. Toyoti največji izziv 

predstavlja izdelava vozila, ki ne bi povzročalo emisij in bi ga bilo mogoče v celoti reciklirati. 

 

Toyota Slovenija uspešno sodeluje tudi z enim izmed najinovativnejših slovenskih in 

evropskih podjetij, ajdovskim Pipistrelom. Pipistrel d. o. o., ki je bil v letošnjem letu nagrajen 

za najinovativnejše podjetje v Evropi (The European Business Awards, 2010) in ki slovi kot 

eno izmed najinovativnejših podjetij na področju ekologije na svetu, bo skupaj s Toyoto 

Slovenija preizkušal Toyotin model Prius Plug-in. Ob predaji vozila je g. Ivo Boscarol 

(Pipistrel bo preizkušal Toyoto Prius Plug-in, 2010), direktor podjetja Pipistrel d. o. o., 

povedal nekaj misli o inoviranju, ki združuje obe podjetji: »Toyota in Pipistrel imata že 

desetletje iste cilj – biti inovativen in uspešen, a ne na račun delavcev in okolja. Zlasti 

slednjemu sta obe podjetji zadnja leta posvetili vso svojo inovativnost. Toyota je bila prva, ki 

je predstavila pravo hibridno vozilo, Pipistrel pa prvo dvosedežno električno letalo na svetu.« 

Leta 2010 je Toyota stroške raziskovalno-razvojne dejavnosti znižala za 19,7 odstotka, kar 

predstavlja 3,8 odstotkov čistega dobička, kar pa ni bila posledica zmanjševanja aktivnosti v 

omenjenih dejavnostih, temveč vedno bolj učinkovitega, produktivnega in ekonomičnega 

izvajanja aktivnosti. Še močnejše sodelovanje z dobavitelji, ki imajo svoje izdelavne prostore 

v tovarnah Toyote, bolj efektivno raziskovanje in razvoj so dejavniki, ki so ključno prispevali 

k Toyotini zavezi k neprestanemu napredku. V prihodnje namerava Toyota investirati še več v 

raziskovalno-razvojne dejavnosti, saj so te investicije ključne pri zagotavljanju in ohranjanju 

konkurenčnih prednosti v smislu tehnologij in produktov (Toyota Annual Report, 2010, str. 

319). Po podatkih revije Businessweek (The World's 50 most innovative companies, 2009) je 

bila Toyota v letu 2009 tretje najbolj inovativno podjetje na svetu. Kot kriterije za izbor so 

upoštevali glasovanje bralcev revije (80 odstotkov), vrednost delnic podjetja (10 odstotkov), 

porast celotnih prihodkov podjetja v zadnjih treh letih (5 odstotkov) in porast čistega dobička 

v zadnjih treh letih (5 odstotkov). Izmed vseh anketiranih bralcev revije Businessweek je 35 

odstotkov bralcev navedlo Toyoto kot podjetje z najbolj inovativnimi proizvodnimi procesi. 

 

Danes je Toyota prevladujoči svetovni proizvajalec vozil z lastno proizvodnjo inovacij. 

Njihovi cilji v prihodnje so po besedah Katsuakija Watanabeja, podpredsednika Toyote, čim 

hitrejši napredek v tehnologiji proizvodnje Priusov ter izdelavi še močnejših, tehnološko še 

bolj izpopolnjenih baterij zanje. V ta namen je Watanabe zasnoval še tretji oddelek 

Toyotinega raziskovalno-razvojnega oddelka, posebej za hibridna vozila, saj bodo le tako 

lahko ponudili čisto in cenovno ugodno vozilo. Alex Taylor (2006) je v svojem članku strnil 
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misli o Toyoti in zapisal: »Toyota postaja dvojna nevarnost, najboljši svetovni proizvajalec 

vozil in največji inovator. Ta formula, kombinacija produkcijske hrabrosti in tehničnih 

inovacij, je recept za uspeh.« 

 

3.3 Evropska unija 

 

3.3.1 Obravnavanje inovacij 

 

Znanje je danes ključen dejavnik gospodarskega razvoja. Sektor storitev pred vsemi drugimi 

zahteva največje število izobraženih ljudi, kar je nujen pogoj za inovacijsko dejavnost (Bučar 

& Stare, 2003, str. 39). Navkljub vsem ugotovitvam je Evropa dokaj pozno začela s svojo 

politiko pospeševanja inovativnosti ter vlaganj v znanost in tehnologijo, ki so eden izmed 

temeljev za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. V Rimskem sporazumu, ki je bil 

podpisan leta 1957, ni bilo nikakršne omembe znanosti, tehnologije ali inovativnosti. Od leta 

1960, ko je ponudba presegla povpraševanje, so morala podjetja začeti zniževati svoje 

stroške, v kolikor so želela ohraniti pozitivno bilanco. S tem se je začel konkurenčni boj, 

kateri se do danes še stopnjuje. Čedalje pomembnejše postaja celovito obvladovanje spleta 

dejavnikov konkurenčnosti (Markič, 2003, str. 455). 

 

Leta 1985 je bil sprejet program EUREKA, katerega cilj je bil spodbujanje medpodjetniškega 

sodelovanja in je poleg članic EU
9
 vključeval tudi članice EFTE in Turčijo. Program je 

deloval kot krovna organizacija več medpodjetniškim programom in je v tem smislu 

spodbujal sodelovanje med programi in podjetji, ponujal dostop do znanj širom Evrope in 

koordiniral projektne partnerje v več državah članicah (Eurocon). Eureki je sledil Single 

European Act (SEA), ki je leta 1987 položil pravne temelje programom, usmerjenim k 

sodelovanju podjetij z raziskovalno-razvojnimi inštituti in univerzami, spodbujanju 

znanstvenih dosežkov in usposabljanju raziskovalcev (Moore, 1999, str. 301–304). Kljub 

vsem naporom EU zaostaja za svojima največjima tekmecema, ZDA in Japonsko. V 

povprečju vlaga manj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, glavni problem ostaja pretvorba 

rezultatov vseh raziskav v inovacije, ki bi rezultirale v boljšem konkurenčnem položaju EU. 

Tako imenovanega ''Evropskega paradoksa'' se je EU lotila z intenzivno promocijo 

inovativnosti. Novembra 1996 je Komisija Evropske skupnosti odobrila tako imenovani ''First 

Action Plan for Innovation in Europe''. Med glavne cilje tega načrta sodijo okrepitev 

inovacijske kulture v EU, vzpostavitev ustreznega okolja, naklonjenega k inovativnosti, 

okrepitev sodelovanja med raziskovalci in tržnimi subjekti, predvsem srednjimi in malimi 

podjetji (Komisija Evropske skupnosti, 1996, str. 7–22). Omenjeni cilji so bili postavljeni na 

osnovi analize dobre prakse ZDA in Japonske, za njihovo uresničevanje pa je EU formirala 

ukrepe na treh ključnih področjih: 

                                                 
9
 EU je kratica za Evropsko unijo. 
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 Inovacijska kultura, kjer so glavne prioritete izobraževanje in ozaveščanje javnosti, 

postavitev, organizacijske kulture ter spodbujanje inovativnosti v javnih organizacijah. 

 Pravno, administrativno in finančno okolje, kjer so bili sprejeti ukrepi na področju 

intelektualne lastnine, zakonodaje, poenostavitve postopkov in financiranja inovacij. 

 Rešitev ''Evropskega paradoksa'' z ukrepi za boljši prenos znanja med njegovo 

proizvodnjo in uporabniki. 

 

Zaradi močnega zaostajanja Evrope, predvsem na področju prenosa novih znanj, je Komisija 

Evropske skupnosti leta 2000 v Lizboni sprejela sklep, da EU do leta 2010 postane eno izmed 

najbolj konkurenčnih in dinamičnih gospodarstev znanja na svetu s trajnostnim razvojem, 

večjo socialno povezanostjo ter več in bolj kakovostnejšimi delovnimi mesti. Temeljni ukrep 

za dosego ciljev je Komisija sprejela leta 2002 v Barceloni. Le-ta je narekoval, da je potrebno 

s spodbujanjem naložb zasebnega sektorja v raziskave in razvoj do leta 2010 delež sredstev za 

raziskave in razvoj z 1,9 odstotka v letu 2000 povečati na 3 odstotke BDP (Komisija 

Evropske skupnosti, 2002, str. 3). Lizbonska strategija je od njenega podpisa dalje doživela 

kar nekaj sprememb in predvsem prehod v novo fazo. Pri uresničevanju reform, katerih 

izvedba je nujno potrebna v okviru Lizbonske strategije, je bil dosežen velik napredek, vendar 

kljub temu EU zaostaja za zastavljenimi cilji. Posledično je marca 2005 Evropski svet potrdil 

predlog reforme Lizbonske strategije z naslovom Nov začetek za Lizbonsko strategijo. Kot 

eno izmed treh bistvenih prednostnih nalog je Evropski svet označil vlaganje v znanje in 

inovacije ter vzpostavitev inoviranju privlačnega poslovnega okolja. V času slovenskega 

predsedovanja EU je bil dosežen dogovor o vzpostavitvi in sedežu Evropskega inštituta za 

inovacije in tehnologije. Prav tako so bili sprejeti dogovori o izvajanju evropskega sistema 

satelitske radionavigacije Galileo, sklepi o spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti z 

izobraževanjem ter sklepi o družinam prijaznih znanstvenih in raziskovalnih karierah 

(http://www.evropa.gov.si/si/lizbonska-strategija). 

 

Komisija Evropske skupnosti je februarja 2010 ovrednotila dosežke Lizbonske strategije in 

ugotovila, da je imela pozitivne učinke, čeprav njeni glavni cilji, 70-odstotna zaposlenost in 3 

odstotke BDP-ja, namenjenega za raziskovalno-razvojne dejavnosti, niso bili doseženi. Delež 

vseh sredstev, namenjenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti, se je le malo povečal, z 1,82 

odstotka v letu 2000 na 1,9 odstotka v letu 2008. Ključni izziv EU ostaja privlačnost 

raziskovalno-razvojnih dejavnosti znotraj EU. Cilj je še večje investiranje v raziskovalno-

razvojne dejavnosti s strani zasebnega sektorja. Le-ta namreč še vedno vlaga preveč sredstev 

v raziskovalno-razvojne dejavnosti zunaj EU. Čeprav EU še naprej sledi ZDA in Japonski, sta 

jo v zadnjem času začeli dohitevati tudi Indija in Kitajska. Eden večjih problemov EU se kaže 

na področju financiranja investicij. Investicije se financirajo predvsem s strani bank, katere pa 

dajejo prednost velikim poslovnim sistemom pri najemanju kreditov. Na tem mestu se vidijo 

velike razlike med EU in ZDA, saj manjše podjetje v EU veliko težje preživi in zraste. 

Razlika je tako močno opazna, saj so nosilci novosti v ZDA majhna podjetja, v EU pa še 
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vedno velike korporacije. Po drugi strani pa se tudi evropski kapitalski trg razvija v smeri, ko 

postaja čedalje bolj prijazen do majhnih podjetij (Jaklič, 1999, str. 234). 

 

Za prihodnje desetletje je Komisija Evropske skupnosti predstavila strategijo pod imenom 

Evropa 2020, v kateri si je zastavila pet ambicioznih ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2020, 

in sicer cilje na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in 

podnebnih sprememb. Cilj na področju inovacij še naprej ostaja vlaganje v raziskovalno-

razvojne dejavnosti v višini treh odstotkov BDP, katerega želi EU doseči z izboljšanjem 

razmer pri pridobitvi virov financiranja za raziskave in inovacije. Unija bo poizkušala doseči 

večje sodelovanje med inovacijskimi partnerji in odpraviti ozka grla, kot so drago patentiranje 

in tržna razdrobljenost. Najbolj zaskrbljujoče je še vedno vlaganje zasebnega sektorja v 

raziskovalno-razvojne dejavnosti zunaj EU, premajhen odstotek prehoda srednjih in malih 

podjetij v velika podjetja in čedalje večje odhajanje znanstvenikov in inovatorjev v države 

zunaj EU, kjer so jim razmere bolj naklonjene. Kljub dejstvu, da je trg EU največji na svetu, 

je le-ta preveč razdrobljen in inovacijam nenaklonjen (Komisija Evropske skupnosti, 2010a). 

 

3.3.2 Kazalniki za države EU 

 

Komisija Evropske skupnosti za članice EU vsako leto oceni stanje inovacijske dejavnosti, na 

podlagi katerega predlaga številne ukrepe tako na nacionalnih kot tudi regijskih ravneh. 

Analize kažejo, da naj bi najhitreje gospodarsko rasle tiste ekonomije, ki jim je najhitreje 

uspelo razviti nove izdelke, storitve ali procese na podlagi novih tehnologij, in ne nujno tista 

gospodarstva, kjer so bile te tehnologije razvite. Komisija Evropske skupnosti že vrsto let 

izdaja Evropsko lestvico inovativnosti, ki podaja primerjalne ocene napredka evropskih držav 

na področju inovativnosti. V letu 2009 so bile najbolj inovativne Danska, Finska, Nemčija, 

Švica, Švedska in Velika Britanija, ki so predstavljale inovacijsko vodilne države EU. 

Omenjene države so z inovacijskimi dosežki krepko nad povprečjem EU-27 in močno pred 

vsemi ostalimi državami EU. Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Francija, Irska, Islandija, 

Luksemburg, Nizozemska in Slovenija sodijo med inovacijsko sledeče države z 

inovacijskimi dosežki pod tistimi inovacijsko vodilnimi, a v mejah EU-27 ali nad njimi. 

Češka, Grčija, Madžarska, Italija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Slovaška in Španija 

sodijo med zmerne inovatorje z inovacijskimi dosežki pod povprečjem EU-27. Med ostale 

sledeče države se uvrščajo Bolgarija, Latvija in Romunija, katerih inovacijski indeks je 

globoko pod povprečjem EU-27, vendar pa izkazujejo najhitrejšo rast izmed vseh držav EU-

27 (Komisija Evropske skupnosti, 2010b, str. 6). Tudi v letu 2009 EU v svoji inovacijski 

dejavnosti še vedno dohaja najbolj napredni državi, ZDA in Japonsko. Razlika med EU in 

ZDA se še naprej relativno hitro zmanjšuje, medtem ko se dohajanje Japonske počasi umirja. 

Grožnjo EU predstavlja hitro dohitevanje Kitajske in Indije, razlika med EU in Brazilijo je 

ostala relativno stabilna, dodatno je svoj zaostanek za Evropo povečala Rusija (Komisija 

Evropske skupnosti, 2010b, str. 8). 
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Slika 6 prikazuje skupek inovacijskih indikatorjev po regijah. Med najbolj inovativne regije 

sodijo Skandinavija, Danska in južni predel Nemčije. 

 

Slika 6: Skupni inovacijski indeks po regijah za leto 2009 

 

 

 
 

Vir: H. Hollanders, S. Tarantola & A. Loschky, Regional innovation scoreboard, 2009, str. 3. 

 

 

Strokovnjaki podajajo še nekatere druge pomembne ugotovitve o inovacijski dejavnosti v 

Evropi: 
 
 Flowers, Sinozic in Patel (2009, str. 9) ugotavljajo, da več kot polovica podjetij, ki se 

štejejo med inovativna, v svoje inovacijske procese pospešeno vključuje tudi potrošnike. 

Ta podjetja so v povprečju predstavila več novih produktov, procesov in storitev, izvajala 

več raziskovalno-razvojnih dejavnosti in se večkrat prijavila za podelitev patentov. 

 Filippetti, Frenz in Ietto-Gillieseva (2009, str. 38–41) navajajo, da so mednarodna podjetja 

bolj inovacijsko dejavna in uspešna. Podjetja, ki prehajajo na nove mednarodne trge, so 

bolj nagnjena k inoviranju, kar jim narekuje mednarodna konkurenca. 

 Države znotraj EU po regijah dosegajo različne stopnje inovacijske uspešnosti. Kot 

ugotavljajo Hollanders et al. (2009, str. 28), so Španija, Italija in Češka najbolj heterogene 

države, kjer se inovacijska uspešnost razteza od nizkih do srednje visokih vrednosti. Kot 

avtorji še opisujejo, se inovacijsko najbolj uspešne regije po navadi nahajajo v inovacijsko 

najbolj uspešnih državah. 
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V letu 2006 je bilo na območju EU-27 38,9 odstotkov podjetij, ki so se klasificirala kot 

inovativna. Največji delež inovativnih podjetij je imela Nemčija, kar 62,6 odstotkov, medtem 

ko Belgija, Finska in Avstrija prav tako poročajo o več kot 50-odstotni inovativnosti med 

njihovimi podjetji. Najmanj inovativnih podjetij je izhajalo iz Latvije, v kateri se je le 16,2 

odstotkov podjetij klasificiralo kot inovativne. Manj kot eno inovativno podjetje na vsake štiri 

podjetja so imele tudi Madžarska, Bolgarija, Romunija, Litva, Poljska in Slovaška. 

Pomembno dejstvo je, da velika podjetja z 250 ali več zaposlenimi inovirajo znatno več kot 

srednja in mala podjetja, tako v produktih kot tudi procesnih inovacijah. V letu 2006 je na 

območju EU-27 skoraj polovica oziroma 47,5 odstotka velikih podjetij na trgu predstavilo 

nove proizvode ali večje izboljšave že obstoječih proizvodov. Izmed srednje velikih podjetij 

jih je na trgu predstavilo nove proizvode 36,8 odstotka in izmed malih podjetij 29,7 odstotka. 

Ta trend je zelo podoben tudi pri predstavljanju procesnih inovacij, kjer prav tako največ 

izboljšav izvedejo velika podjetja pred srednjimi in malimi podjetji (Komisija Evropske 

skupnosti, 2010c, str. 602). 

 

3.3.3 Primer dobre prakse: Beneška regija 

 

Beneška regija že vrsto let predstavlja primer dobre praske, ki je poznan po vsem svetu. Je 

ena izmed 20 regij v Italiji, ki zavzema okoli 6 odstotkov njene površine in je dom okoli 4,8 

milijonom prebivalcem. Danes je Beneška regija ena izmed najbogatejših, najbolj razvitih in 

industrializiranih regij v Italiji. V regiji deluje preko 446.000 podjetij, od katerih je večina 

srednje velikih ali majhnih podjetij. Proizvodnih podjetij je preko 70.000. Regija dosega za 23 

odstotkov večji BDP glede na evropsko povprečje EU-27 in 18 odstotkov večji BDP na 

prebivalca glede na povprečje v državi. Podjetja, ki delujejo v regiji, so izjemno tržno 

prilagodljiva in odprta za zunanje trge, delovna sila je fleksibilna ter predana dejavnostim, ki 

na tem območju obstajajo že stoletja. Podjetja zelo uspešno izkoriščajo skupno uporabo 

visoke tehnologije in pomembnih tehnoloških inovacij v tradicionalnih proizvodnjah, kot so 

tekstilna, prehrambna in lesna industrija. Med tri izmed najbolj pomembnih dejavnosti v regiji 

se uvrščajo (Crouch, Le Gales, Trigilia & Voelzkow, 2001, str. 41): 
 
 tekstilna industrija, ki proizvaja oblačila, obutev in blago ter je dobila mednarodni 

sinonim pod imenom ''Made in Italy'', 

 kovino-predelovalna industrija, ki zavzema preko 24.000 poslovnih sistemov, 

 lesno-predelovalna in pohištvena industrija, ki obsega preko 13.000 poslovnih sistemov in 

ima izreden pomen tudi na nacionalni ravni, 

 prehrambna industrija, ki svoje izdelke izvaža po vsej Evropi in je popolnoma 

mehanizirana. 

 

Storitveni sektor prav tako predstavlja enega izmed najpomembnejših faktorjev uspeha 

Beneške regije. V obdobju od leta 1991 do leta 2001 so storitvena podjetja v regiji dodatno 

zaposlila 150.000 ljudi zaradi inovativnih postopkov, ki so jih uvedla, predvsem na področju 
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prehrambne industrije. Temeljne faktorje, ki karakterizirajo uspeh Beneške regije, lahko 

opišemo kot (Crouch et al., 2001, str. 46–48): 
 
 prisotnost malih in srednje velikih podjetij, 

 uspešna uporaba tehnoloških inovacij in visoke tehnologije v tradicionalnih proizvodnjah, 

 internacionalizacija, organizacijska fleksibilnost in prilagodljivost. 

 

Eden izmed najpomembnejših faktorjev, ki so regiji pomagali do uspeha, je nedvomno 

formacija industrijskih grozdov v regiji. Industrijski grozdi omogočajo skupaj 

skoncentriranim podjetjem izkoriščanje sinergij predvsem v zmanjševanju stroškov, skupnih 

vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti in dostop do mreže dobaviteljev ter ostalih 

servisnih dejavnosti. V podjetjih v Beneški regiji opravljajo kar 50 odstotkov vseh 

raziskovalno-razvojnih dejavnosti v regiji, preostalo prispevajo univerze (37 odstotkov) in 

raziskovalni centri (13 odstotkov). Podjetja v Beneški regiji večino svojih izdelkov izvažajo, 

tradicionalno v države EU, v zadnjem času pa se je močno povečal tudi izvoz v azijske 

države, Rusijo in Južno Ameriko. Beneška regija prispeva 14 odstotkov k izvozu Italije v 

druge države in preko pospešenega inoviranja v procesih in kakovosti dosega najvišje 

produktne standarde v Evropi in po svetu (Consiglio Regionale del Veneto). 

 

4 INOVATIVNOST V SLOVENIJI 

 

4.1 Inovacijska politika v slovenskem gospodarstvu 

 

V zadnjem desetletju so najhitreje rasle tiste države OECD
10

, ki jim je uspelo najhitreje razviti 

nove izdelke, procese in storitve na podlagi novih tehnologij. Za te države, med katere sodijo 

ZDA, Japonska, Švica, Danska in Nemčija, je značilna tesna povezanost med javnim 

raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom, intenzivne naložbe v raziskave 

in razvoj, visoka stopnja inovativnosti, visoko usposobljena delovna sila in ustrezna 

informacijska infrastruktura. To je rezultat dobre usklajenosti ukrepov s politiko ne le na 

raziskovalno-razvojnem področju, temveč tudi na področju prenosu novega znanja na trg in 

njegova aplikacija. Povečanje učinkovitosti inovacijskega delovanja tako ostaja prednostna 

naloga in ključni izziv Slovenije (Bešter, Bučar & Raspor, 2005, str. 4). 

 

V nasprotju z večino tranzicijskih držav je Slovenija že od leta 1993 dosegala pozitivne 

rezultate v stopnji rasti BDP. Drugače ji je kazalo na področjih aktivnega prestrukturiranja 

gospodarstva, institucionalnih in strukturnih reform. Na teh področjih so se pojavile 

pomanjkljivosti, ki so zavirale okolje, ki bi spodbujalo inovativnost. Prav tako niso bili 

oblikovani pravi odnosi med podjetji, kateri so po večini bili vzpostavljeni kratkoročno in še 

                                                 
10

 OECD je kratica za Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 
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to zelo površno (Jaklič, 1999, str. 151). Prejšnji družbenoekonomski sistem je Sloveniji 

zapustil tudi nekatere prednosti s področja znanosti in tehnologije, kot sta jih opisala Bučar in 

Stare (2003, str. 62): 
 
 decentraliziran in neodvisen sistem raziskovalnih institucij, ki niso bile vezane na 

akademijo znanosti ali na vladne ustanove, 

 pripravljenost inštitutov na pogodbeno sodelovanje s podjetji, 

 avtonomno odločanje, 

 dobre vezi in povezave z inštituti in univerzami drugih držav. 

 

Prav tako so se ob prehodu na tržno gospodarstvo pokazale nekatere negativne posledice 

prejšnjega sistema. Te se vidijo predvsem v (Bučar et al., 2003, str. 62): 
 
 togosti raziskovalnih in visokošolskih institucij, 

 prevelikem številu raziskovalnega kadra v nekaterih institucijah, 

 prevelikem poudarku na temeljnih raziskavah ter premajhnem poudarku na aplikativnih in 

tehnoloških raziskavah, 

 neskladnosti akademsko-raziskovalnega okolja s potrebami gospodarstva, 

 pomanjkanju inovacijske mentalitete in kulture v podjetjih ter javni upravi. 

 

Zlasti skrb vzbujajoča je nizka inovacijska dejavnost v storitvenih podjetjih, čeprav se ta z leti 

povečuje. Potrebno pa je omeniti, da je merjenje inovacijske dejavnosti v storitvenem sektorju 

še zlasti težavno, saj se poleg tehnoloških inovacij pojavljajo tudi manjše netehnološke 

inovacije, ki se izražajo kot izboljšave na organizacijskem in procesnem področju. Glede na 

prevladujoči delež storitev v BDP in velik potencial, ki ga izkazujejo nekatere storitve za 

povečanje inovativnosti celotnega gospodarstva, obstajajo na tem področju še dodatni vzroki 

za skrbi (Bučar et al., 2003, str. 67). 

 

Glede na obsežno vlogo, ki jo imajo univerze v Sloveniji, so fakultete danes še vedno premalo 

povezane, tako med seboj kot tudi z okoljem. Študenti bi se morali med seboj bolj poznati, 

študijski programi bi morali biti bolj prilagojeni zahtevam okolja, vse preveč se poudarjajo 

teoretična dejstva in premalo spodbuja ustvarjalnost in samoiniciativnost študentov. Veliko je 

tudi pomanjkanje institucij, ki bi skrbele za menedžersko in trženjsko raven inoviranja. 

Prevelik poudarek se daje namreč zgolj tehnični dimenziji inovacijskega procesa, 

menedžerska in trženjska znanja, ki pa so ključnega pomena za uspešno difuzijo inovacij, pa 

so zanemarjena (Jaklič, 1999, str. 124–125). 

 

Danes v Sloveniji številne organizacije podpirajo znanstveno-tehnološke raziskave in 

podjetništvo, vendar so med seboj nepovezane in tudi finančno prešibke, da bi lahko 

zagotovile večji prispevek k inovacijskemu napredku Slovenije. Časi, ko so slovenska 

podjetja proizvajala in prodajala na domačem trgu, brez konkurence iz tujine, so minili, zato 

se bodo morala prilagoditi novim trendom, saj je globalni trg tisti, ki določa smer in hitrost 

gospodarskega razvoja. 
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4.2 Vlaganja slovenskih podjetij v raziskave in razvoj ter inovativnost 

 

Izdatki poslovnega sistema za raziskave in razvoj (R&R) se delijo na zunanje izdatke in 

notranje izdatke. Zunanji izdatki so vsa sredstva, ki jih poslovni sistem nameni za plačilo 

storitev na področju R&R, ki jih zanj opravi zunanja neodvisna organizacija (OECD, 2002, 

str. 118). Notranji izdatki pa so vsi izdatki za R&R dejavnosti v poslovnem sistemu, ki se 

dogajaj znotraj poslovnega sistema in so neodvisni od vira financiranja. Notranji izdatki za 

R&R se nadalje delijo na tekoče in investicijske stroške (OECD, 2002, str. 108): 
 
 tekoči stroški zajemajo vse stroške delovne sile na področju R&R, režijske stroške R&R 

in druge operativne stroške, ki so nujno potrebni za optimalno izvajanje R&R dejavnosti 

znotraj poslovnega sistema. Znotraj tekočih stroškov predstavljajo največji delež stroški 

dela, 

 investicijski stroški predstavljajo stroške osnovnih sredstev, katere poslovni sistem 

nameni v namen izvajanja R&R dejavnosti. Med drugimi se med njih uvrščajo stroški 

nakupov zemljišč, poslovnih prostorov ter vse opreme (laboratorijske, programske …). 

 

V zadnji izdaji Evropske lestvice inovativnosti iz leta 2009 (Komisija Evropske skupnosti, 

2010b, str. 6) je Slovenija dohitela skupino inovacijsko sledečih držav in se tako pridružila 

Avstriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Franciji, Irski, Luksemburgu in Nizozemski, kar je dober 

uspeh. Zadnji rezultati izkazujejo, da slovenski indeks inovativnosti raste kar enkrat hitreje 

kot povprečni indeks EU-27 območja. 

 

Po podatkih SURS
11

 (2008) je bilo v Sloveniji v letu 2008 za raziskovalno-razvojne 

dejavnosti namenjenih 1,66 odstotka BDP, kar znaša 616,9 milijona EUR. Izdatki za 

raziskovalno-razvojne dejavnosti so se glede na leto 2007 povečali za 23 odstotkov; največje 

povečanje je bilo zabeleženo v poslovnem sektorju. Poslovni sektor je za raziskovalno-

razvojne dejavnosti namenil 1,07 odstotka BDP, kar je več kot 50 odstotkov vseh sredstev, 

namenjenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti. Finančni viri iz podjetij so se glede na leto 

2007 povečali za 32,9 odstotka. Država je za raziskovalno-razvojno dejavnost prav tako eden 

izmed najpomembnejših virov financiranja. Državni finančni viri so znašali 193,1 milijona 

EUR, kar znaša 31,3 odstotkov vseh virov, investiranih v raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

Delež sredstev, investiranih s strani države, je skozi vsa leta naraščal, v letih 2007 in 2008 pa 

je padel pod raven, ki jo je dosegal v letu 2006. Kljub temu je v letu 2008 začel ponovno rasti, 

in sicer je bil za 8,4 odstotka večji kot v letu 2007. Viri iz tujine za Slovenijo prav tako 

predstavljajo pomemben vir financiranja. Kljub konstantnemu upadanju so v letu 2007 le 

začeli ponovno rasti. Znašali so 28,8 milijonov EUR in so se glede na leto 2006 povečali za 
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 SURS je kratica za Statistični urad Republike Slovenije. 
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2,5 odstotka. V letu 2008 so se viri financiranja iz tujine ponovno povečali, tokrat za solidnih 

19,8 odstotkov. 

 

V letu 2009 je bilo po začasnih podatkih SURS (2010) za raziskovalno-razvojne dejavnosti 

investiranih 1,86 odstotka BDP ali 656,9 milijona EUR, kar je za 6 odstotkov več kot v 

prejšnjem letu. Največje povečanje, za 15 odstotkov, je prišlo s strani visokošolskega sektorja, 

sledijo pa mu povečanja s strani poslovnega sektorja v višini 7 odstotkov. Gospodarske 

družbe so v letu 2009 namenile največ sredstev za raziskovalno-razvojne dejavnosti. S 380,9 

milijona EUR so prispevale 58 odstotkov vseh sredstev, 5 odstotnih točk manj kot predhodno 

leto. Država je za financiranje raziskovalno-razvojnih dejavnosti namenila 36 odstotkov vseh 

investiranih sredstev. Tudi investicije iz tujine so se v letu 2009 zopet povečale. Le-te zadnja 

leta predstavljajo vedno pomembnejši vir financiranja in so dosegla raven 39,7 milijona EUR, 

kar je 15-odstotno povečanje glede na leto 2008. 

 

Znanstveno raziskovanje in napredek je v Sloveniji, glede na ostale države centralne in 

vzhodne Evrope, na dobri ravni. Število raziskovalcev na 1.000 zaposlenih prekaša povprečje 

držav na območju EU-27, po mednarodnih standardih pa so nekatera znanstvena področja, kot 

so biokemija, fizika in farmacija, dosegla najvišje stopnje. Število objav znanstvenih 

publikacij prav tako prekaša povprečje EU-27, med glavne prednosti pa sodijo še visoka 

kakovost znanstvenih raziskovanj in aktivnosti v javnem sektorju in relativno veliko število 

mladih raziskovalcev (JAPTI
12

, 2009). 

 

4.3 Subjekti podpornega okolja v Sloveniji 

 

Cilj podpornih institucij je ustvariti inovacijam prijazno poslovno okolje. Subjekte 

podpornega okolja je mogoče razdeliti na spodbujevalce inovacij, ustvarjalce znanja, 

podjetniški sektor, uporabnike inovacij in subjekte, ki upravljajo intelektualno lastnino. 

Primernejša bi bila delitev podpornega okolja na vsebine, ki jih lahko ponudi glede na 

potrebe, ki jih ima podjetje, bodisi je v fazi začetka oziroma že nastopa na mednarodnih trgih. 

JAPTI (2009) deli subjekte podpornega okolja po vsebinskih kategorijah: 
 
 subjekti, ki omogočajo generiranje same ideje preko ponujanja izobraževanja, svetovanja 

o izvedljivosti ideje in pomoči pri izdelavi poslovnega načrta. Med te subjekte sodijo 

vzgojno-izobraževalni zavodi, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, 

univerzitetni in regionalni podjetniški inkubatorji, pisarne za prenos tehnologij, Urad za 

intelektualno lastnino, nekateri finančni viri in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije; 

 

 subjekti, ki s svetovanjem pomagajo pri ustanovitvi, zagonu in prvih raziskavah trga. 

Med te subjekte sodijo Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, točke e-VEM 
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 JAPTI je kratica za Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. 
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Ministrstva za javno upravo, univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki in pisarne za prenos 

tehnologij; 

 

 subjekti, ki svetujejo pri nadaljnjem razvoju in nastopu na trgu. Med te subjekte sodijo 

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, tehnološki parki, inovativna know-how 

podjetja, univerzitetni inštituti, Urad za intelektualno lastnino in drugi; 

 

 subjekti, ki pomagajo pri širjenju trga za izdelek ali tehnologijo. Med te subjekte sodijo 

Ministrstvo za gospodarstvo, podjetniški centri, tehnološki parki, tehnološke mreže, 

gospodarsko logistične platforme in grozdi. 

 

V Sloveniji na področju inovacijske politike deluje več institucij. Direktorat za podjetništvo in 

konkurenčnost v okviru Ministrstva za gospodarstvo izvaja programske načrte in ukrepe, ki so 

usmerjeni v spodbujanje podjetniškega razvoja, povečevanje konkurenčnosti podjetij in 

države ter upravljanje, reševanje in prestrukturiranje podjetij. Ministrstvo za gospodarstvo s 

programom razvoja inovacij v gospodarstvu tudi izvaja ukrepe na področju inovacij, kot so 

(Ministrstvo za gospodarstvo, 2010a): 
 
 Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost, 

 spodbujanje ustanavljanja in delovanja inovativnih skupin, 

 spodbujanje malih in srednje velikih podjetij za pridobivanje pravic industrijske lastnine, 

 zagotavljanje zagonskih sredstev za novonastala inovativna podjetja, 

 spodbude za mlada inovativna podjetja. 

 

Z izboljšanjem razpoložljivosti in dostopa do finančnih virov za mala in srednje velika 

podjetja želi Ministrstvo za gospodarstvo zagotoviti večjo razvojno usmerjenost in hitrejšo 

rast že delujočih ter pospešeno nastajanje novih podjetij. 

Ugodne finančne vire dodeljujejo preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), ki se pri 

izvajanju določenih nalog povezuje z evropskimi finančnimi institucijami in slovenskimi 

bankami. Ukrepa, ki se izvajata na tem področju, sta (Ministrstvo za gospodarstvo, 2010b): 
 
 spodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih ter srednje velikih podjetij z lastniškimi 

viri, 

 spodbujanje investicijskih vlaganj malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri. 

 

Prav tako na področju spodbujanja R&R projektov deluje tudi Direktorat za tehnologijo, ki 

opravlja naloge s področja tehnološkega razvoja in inovativnosti, med katere sodijo tudi 

upravljanje tehnoloških programov, skrb za R&R infrastrukturo, razvoj kadrov in spodbujanje 

sodelovanja gospodarstva v mednarodnih raziskovalnih projektih. Od leta 2004 deluje tudi 

Javna agencija za tehnološki razvoj Slovenije (TIA), katera opravlja strokovne razvojne in 

izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti. TIA deluje v 

skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom ter drugimi programi 
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na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti (Program dela Javne agencije za tehnološki 

razvoj Slovenije za leto 2007, 2007, str. 4–5). 

 

Univerzitetni in regijski inkubatorji temeljijo na pospeševanju podjetniškega razvoja in 

klime. Znotraj podjetniških inkubatorjev so nastanjena novonastala podjetja, ki imajo 

relativno omejen prostor. Osnovni namen podjetniških inkubatorjev je povečevanje možnosti 

rasti in verjetnosti preživetja novonastalega podjetja z zagotovitvijo prostorov, tehnične 

infrastrukture s podpornimi storitvami in menedžersko podporo. Inkubatorji pripisujejo glavni 

poudarek ustvarjanju novih delovnih mest in lokalnemu razvoju. Poznamo javne ali 

neprofitne inkubatorje, ki so ustanovljeni s strani države v želji po pospešeni gospodarski 

rasti, njihov glavni namen pa je preko rasti novih podjetij ustvarjati nova delovna mesta, 

predvsem v regijah, kjer le-teh primanjkuje. Univerze ustanavljajo univerzitetne inkubatorje, 

katerih namen je hiter prenos tehničnih znanj v prakso z uporabo inovacij. Univerza preko 

njih tudi hitreje usposablja svoje študente, pridobi dobro ime in ustvarja dobiček ob morebitni 

uspešnosti projektov. Korporacijski inkubatorji so znani predvsem iz ZDA, kjer so nastali kot 

odgovor na vse težje obvladovanje velikih industrijskih sistemov. Korporacijski inkubatorji 

ciljajo na niše velikih podjetij s temeljnim ciljem ustvarjati dobiček. Zasebne inkubatorje 

ustanavljajo zasebniki ali podjetja, prav tako z namenom ustvarjanja dobička. Ustanovitelji 

tovrstnih inkubatorjev lahko podjetjem znotraj inkubatorjev zaračunajo zgolj najemnino 

poslovnih prostorov ali pa jim v zameno za plačilo nudijo še svetovanje oziroma kakršne koli 

druge podporne storitve (Pohleven, 2000, str. 245). 

 

Tehnološki parki pod svoje okrilje vabijo predvsem srednja in velika podjetja, katerim 

ponujajo prostore po tržnih cenah. Namen tehnoloških parkov je izrabljanje sinergij, ki se 

razvijejo med podjetji na skupnem delovnem prostoru. Tehnološki parki tudi spodbujajo nove 

kakovostne visoko tehnološke poslovne pobude, katere vključujejo v inkubacijsko razmerje, 

spodbujajo inovativno okolje z uvajanjem novih pristopov, razvijajo visok tehnološki 

potencial podjetij v regiji in krepijo partnerstva ter organizacijsko izpopolnjevanje s pomočjo 

prenosa uveljavljenih dobrih praks iz tujine (Pohleven, 2000, str. 255). 
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SKLEP 

 

Inovacije so postale del našega vsakdana. Vsakodnevno se srečujemo z raznovrstnimi 

proizvodi oziroma storitvami ali pa v svoji okolici opazimo namenske procesne spremembe. 

Življenja si ne moremo več zamišljati brez nekaterih pripomočkov, ki nam vsakodnevno 

lajšajo življenje. Pomembno je vedeti, da inovacije niso vedno vidne. Včasih gre le za manjše 

izboljšave obstoječih proizvodov ali storitev, spet v drugem primeru lahko podjetja z 

manjšimi inovacijami v svojih poslovnih procesih znatno znižajo stroške ali povečajo 

proizvodnjo. V današnjem času morajo podjetja poslovati v duhu inoviranja, v kolikor želijo 

preživeti in rasti, saj jim le neprestan napredek in inoviranje omogočata ohranjati 

konkurenčnost in neprestano rast. 

 

V diplomskem delu sem v namen analize predstavil inovacijsko dejavnost ZDA skupaj z 

nekaterimi primeri dobre prakse, Silicijeva dolina in podjetje Apple. ZDA je zelo dober 

primer inovacijsko zelo močne države, ki že stoletja podpira izumljanje in inoviranje. Že več 

desetletij namenjajo izdatna sredstva za raziskovalno-razvojne dejavnosti, kar se kaže v 

razumevanju pomena inoviranja s strani poslovnega sektorja, ki namenja kar 72 odstotkov od 

vseh sredstev, ki jih ZDA namenijo za raziskovalno-razvojne dejavnosti. EU je opravila vrsto 

študij v upanju, da bi lahko posnemali tako uspešen model inoviranja in rasti, kot ga 

izkazujejo ZDA. Primer dobre prakse Silicijeve doline velja za globalni simbol uspeha regije, 

ki ga preučujejo povsod po svetu. Omenjeni model je dokazal ogromne uspehe pri izrabljanju 

sinergij s strani podjetij, ki so locirana na majhnem geografskem območju. Mnogi avtorji se 

strinjajo, da je Silicijeva dolina postala ugoden habitat, kjer se neprestano izmenjujejo 

izkušnje, znanje ter dobra praksa, največje uspehe pa so podjetja dosegla, ker so znala drzno 

razviti in tržiti novoodkrite dosežke. Kot drugo državo z nekaterimi največjimi inovacijskimi 

uspehi sem predstavil Japonsko, ki predstavlja popolnoma drug kulturni svet, kar se zelo 

pozitivno odraža tudi na inoviranju v državi. Japonska je bila ena izmed prvih držav, ki je 

uvedla popolnoma nov odnos do doseganja večje kakovosti svojih izdelkov in storitev preko 

inoviranja. Ta dognanja so sprejeli desetletja pred Evropo, kar je danes močno opazno. V 

okviru Japonske sem predstavil podjetje Toyota, ki je japonski ponos in eno izmed najbolj 

inovativnih podjetij na svetu, ki svoje raziskovalno-razvojne napore usmerja predvsem v 

procesne inovacije, s katerimi dosega izredne dosežke na področju kakovosti in proizvodnje 

svojih vozil. Načela, po katerih podjetje posluje že leta, so neprestano iskanje popolnosti na 

vseh ravneh, iznajdljivost in predvidevanje prihodnjih trendov. S svojimi dosežki je Toyota 

postala sinonim za kakovost, model katerega poskušajo posnemati podjetja po vsem svetu. 

 

V zadnjem delu naloge sem se osredotočil predvsem na EU in Slovenijo. EU v zadnjem 

desetletju spoznava, kako pomembne so inovacije za konkurenčnost njenega gospodarstva. V 

ta namen je Evropska komisija pripravila vrsto programov, ki naj bi ozaveščali poslovne 

subjekte o pomembnosti inoviranja in spodbujali inovativnost. Žal do sedaj, razen osamelih 
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primerov nekaterih držav in regij, ni videti znatnega napredka. Evropa še naprej počasi dohaja 

ZDA, dohitevanje Japonske pa se je že počasi umirilo. Poleg tega so jo začele dohitevati tudi 

hitro rastoče azijske države, ki so deležne izrednih vlaganj. Kot odgovor je EU sprejela 

Lizbonsko strategijo, s katero EU želi doseči 3-odstotno vlaganje BDP-ja v raziskovalno-

razvojne dejavnosti. Danes je jasno, da se je ta optimističen cilj izjalovil, saj večjega napredka 

na tem področju ni bilo. Evropska komisija je tako zastavljene cilje podaljšala do leta 2020. 

Dejstvo je, da EU veliko dela na teoriji in proizvede veliko dobrih idej, vendar te pri tem le 

ostanejo, v prakso pa jih postavijo druge države. Beneško regijo sem na tem mestu izpostavil 

kot primer dobre prakse grozdenja podjetij in uspešno združevanje visoke tehnologije s 

tradicionalno proizvodnjo. 

 

Slovenija v zadnjih letih inovacijsko solidno raste. Vlaganja v raziskovalno-razvojne 

dejavnosti z leti rastejo in v letu 2009 se je Slovenija pridružila državam, ki zasledujejo 

inovacijsko najmočnejše države EU. Kljub temu pa se Slovenija sooča s kar nekaj perečimi 

problemi, predvsem na področju finančne politike, ki je do inoviranja zelo neprijazna. 

Pomanjkanje rizičnega kapitala se je na tem mestu izkazalo kot največja šibkost. Za Slovenijo 

bi lahko tudi rekli, da premalo in predvsem neusmerjeno investira v raziskovalno-razvojne 

dejavnosti, največ sredstev pa še vedno vlaga v temeljne raziskave, katere v aplikativne 

spremenijo drugi. Tukaj prihaja do velikih izgub, ki Slovenijo vlečejo nazaj. Pomembno je 

izpostaviti tudi kriterije uspešnosti, ki so slabo postavljeni, delež visokotehnoloških izdelkov 

pa je v slovenskih podjetjih nizek. Problemi se porajajo tudi v dolgih in birokratskih 

postopkih, predvsem na področju pridobivanju patentov, kar podjetja sili v to, da nekatere 

faze izboljšav izdelkov po večini sploh ne patentirajo. V primerjavi s podjetji v drugih 

državah so slovenska podjetja manj inovativno usmerjena, saj velik delež visokotehnoloških 

podjetij ne investira v raziskave in razvoj. Podpornih institucij je v Sloveniji kar nekaj, vendar 

pa so neusklajene in preveč birokratske. V prihodnjih letih se pričakuje povečanje aktivnosti 

na področju raziskav in razvoja, vendar bo le čas pokazal, ali je Slovenija pripravljena 

finančno bolj pomagati in podpreti inovacijske projekte. 
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