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POVZETEK 

Tema doktorske disertacije je proučevanje (ne)učinkovitosti slovenske politike spodbujanja 

konkurenčnosti v obdobju 2006–2012. Na podlagi deskriptivne analize o povezavi med rastjo 

in razvojem države je z metodama DEA in SFA proučenih pet hipotez; na makro ravni držav 

in mikro ravni (1) vzorec podjetij dejavnosti od C do N z več kot enim zaposlenim, (2) 

skupine dejavnosti CDE, F, GHI, JK, L−N in (3) sektor 25 (več kot 20 zaposlenih). 

Izračunano tehnično in stroškovno mejo učinkovitosti panela podjetij (ali držav) presojamo z 

vidika državnih pomoči. Na podlagi proučevanj Slovenija (in njeno podporno okolje) nikoli ni 

bila najučinkovitejša. Učinkovitost se podjetju v sektorju 25 (proizvodnja kovinskih izdelkov 

razen strojev in naprav) dvigne, če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu, 

povprečno za 0,03 % (metoda naključnih učinkov). Z razliko v razlikah preučimo vpliv 

politike spodbujanja konkurenčnosti, ki dviguje učinkovitost podjetjem.  

Ključne besede: konkurenčnost, spodbujanje, ekonomska politika, učinkovitost, Slovenija, 

vrednotenje učinkov. 

SUMMARY 

The subject of this doctoral thesis is the study of (in)efficiency of Slovenia’s competitiveness 

policy in the period 2006–2012. A descriptive analysis of the relationship between the growth 

and development of the state based on DEA and SFA methods was used to examine five 

hypotheses at the macro state level and at the micro level: (1) a sample of companies engaged 

in activities C to N employing more than one staff, (2) activity groups CDE, F, GHI, JK, L–N 

and (3) Division 25 (employing more than 20 staff). The calculated efficiency limit of a panel 

of companies (or countries) is assessed in the light of state aid. According to the studies 

conducted, Slovenia (and its support environment) has never exactly been the most efficient. 

Efficiency of a company from Division 25 (Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment) increases on an average by 0.03% when a company receives aid in 

the current and previous year (random effects model). Positive impact of competitiveness 

policy on companys increased efficiency is evaluated by difference in difference method. 

Keywords: competitiveness, promotion, economic policy, efficiency, Slovenia, impact 

evaluation. 

UDK: 005.336.1:339.137(043.3) 
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1 UVOD 

Doktorska disertacija je vsebinsko umeščena na področje ekonomske analize in politike, po 

Frascattijevi klasifikaciji je to področje 5-201 (ekonomske discipline, vključno z ekonomsko 

statistiko in ekonometrijo). To je širše znanstveno področje proučevanja. Ožje znanstveno 

področje proučevanja pa je analiza učinkovitosti ekonomske politike – torej vrednotenje 

ekonomske politike in merjenje njene učinkovitosti z omejitvijo na politiko spodbujanja 

konkurenčnosti (klasifikacija JEL: H50, O25, O38). 

Ekonomske politike lahko delimo na politike, ki spodbujajo makroekonomske cilje ter 

stabilnost države, in politike, ki spodbujajo vzdržno rast in razvoj (t. i. mikroekonomske 

politike, s katerimi vplivamo na delovanje gospodarskih subjektov). Rodrigo (2012) navaja, 

da so to komplementarne politike. Osnovni koncept učinkovitosti mora veljati tudi za 

snovanje ekonomskih politik, ker gre za »dejanje posameznih vlad«, ki prispevajo »vire« za 

dosego želene vrednosti, čemur bi morali nameniti več pozornosti. Ekonomska politika je 

tako del »pravil igre«, s katerimi v družbi koordiniramo in integriramo odnose, obnašanje 

posameznih subjektov, v neko konsistentno celoto (Reynolds 2007, 14). Proučevanje 

učinkovitosti ekonomske politike je aktualna tematika zlasti zaradi potreb po učinkovitih 

ukrepih za izhod iz aktualne gospodarske krize. Če temu dodamo zavedanje o trdi proračunski 

omejitvi in zavezi k zlatemu fiskalnemu pravilu, postane razumljivo, da se raziskovalci vedno 

bolj posvečajo vprašanju učinkovitosti posameznih javnih izdatkov (Afonso, Schuknecht in 

Tanzi 2005 in 2006; Barrios in Schaechter 2008 in 2009). Znotraj teh zaslužijo posebno 

pozornost programi za spodbujanje konkurenčnosti. 

Razvojna politika je usmerjena v povečevanje proizvodnih zmogljivosti in tudi v kvalitativne 

cilje: stabilnost gospodarstva, konkurenčnost, dinamičnost in odprtost. Fokus naše analize je 

vloga politike spodbujanja konkurenčnosti. Konkurenčnost je zelo širok pojem, ki ga lahko 

proučujemo na različnih ravneh, gre za ukrepe »spodbujanja konkurenčnosti«, s katerimi 

poskušamo vplivati na (Porter in Schwab 2008): 

 tehnološko politiko (spodbude za zasebni sektor za vlaganja v nove tehnologije v obliki 

kreditov, subvencij, olajšav), 

 zmanjševanje administrativnih ovir za zmanjšanje regulacije trga, 

 spodbude za podjetništvo (zagon), 

 davčno politiko in redefiniranje socialne politike z namenom izboljšanja vstopa na trg 

delovne sile, 

 zviševanje konkurenčnosti (deregulacija, spodbude za vstop na trg), 

 nove trge (ustvarjanje, npr. za odpadke, kuponi za emisije), 

 infrastrukturo (boljša ko je, nižji so stroški transporta in delovanja). 

 razvoj človeškega kapitala (alokacija sredstev v izobraževanje, izpopolnjevanje). 
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Začetna proučevanja, analize učinkovitosti so šle izključno v smeri proučevanja večje ali 

manjše vloge države, kar je tudi osnovna razlika med liberalisti in intervencionisti. Po letu 

1960 pa je bilo v ospredju proučevanje t. i. »politične paradigme«, pri katerem so ugotavljali, 

da socialno-ekonomski vzorci, kot npr. višja participacija pri izobraževanju, industrializacija 

ipd., bolje pojasnjujejo variacijo javnofinančnih odhodkov kot posamezni ukrepi (McLendon, 

Heller in Young 2005, 368). Kasneje so se posvetili proučevanju vplivov političnih odločitev 

(ukrepov) na rezultate, malokrat na učinke (outcome), kar je bilo operacionalizirano z ravnijo 

odhodkov. Še vedno pa se premalo posvečamo vsebini ukrepov, kako učinkovita je 

posamezna intervencija (ukrep).  

V začetku devetdesetih let 20. stoletja so bili sprejeti Zakon o podjetjih (ZPOP, Ur. l. RS, št. 

10/91, 55/92), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 

32/12, 57/12, 44/13) in Zakon o denacionalizaciji (ZDen, Ur. l. RS, št. 97/91 in 56/92). Z bolj 

ali manj uspešnim prestrukturiranjem socialističnih gigantov po osamosvojitvi je bilo od »na 

novo favoriziranega« podjetništva pričakovati (in se še pričakuje), da bo prevzelo vlogo 

nosilca gospodarskega razvoja. Skrb za konkurenčnost je postala vodilna naloga ekonomske 

razvojne politike v Sloveniji. Obdobje zadnjih dvajsetih let lahko strnemo od prvih poskusov 

izvajanja proaktivne industrijske politike (1992), ko je politika konkurenčnosti postala ena 

izmed vladnih politik za uresničevanje gospodarskega razvoja Slovenije (1999), do prvih 

oblikovanj podpornih institucij (2004) za izboljšanje dostopa do virov financiranja in 

nastajanje novih podjetij. Politika spodbujanja konkurenčnosti temelji na opredelitvi znanja 

kot javne dobrine, ki krepi sposobnost za obvladovanje tehnološkega napredka (s poudarkom 

na pospeševanju razvoja in prenosa znanja med gospodarstvom in razpoložljivim znanjem 

zunaj podjetij, povezovanju domačega znanja s svetovnim z vključevanjem v ustrezne 

programe EU). Kot glavna prioriteta so za dolgo obdobje navedene investicije v izgrajevanje 

inovacijskega okolja (tehnološke mreže, tehnološki centri, parki) in podpornega okolja 

(zajema regulatorno, tržno okolje, dostop do financiranja, vlaganja v raziskave in razvoj, 

tehnologijo), kar je pomemben potencial za pospešeno investiranje v razvoj in posledično 

konkurenčnost. V Strategiji razvoja Slovenije (2007–2013) (UMAR 2005) sta kot prioriteti 

navedena konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast. 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Interes za proučevanje učinkovitosti narašča iz treh razlogov (Fried, Lovell in Schmidt 2008, 

11–12): 

 Če proučujemo učinkovitost in produktivnost, proučujemo razmerje med inputi in outputi, 

med proizvodnimi dejavniki. Pomembna je identifikacija, delitev na dejavnike, na katere 

imamo vpliv in na katere ne, njihova variacija pri uporabi pa je ključna za zasebni sektor. 

To velja tudi za javne politike, ki želijo »boljšo izvedbo« oz. morajo biti učinkovitejše.  

 Makro izvedba temelji na mikro izvedbi, nekatere razloge za rast nacij, držav, lahko 

iščemo tudi v teoriji rasti in učinkovitosti. Konkurenčnost države izhaja iz konkurenčnosti 
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predvsem podjetij na globalnem trgu. Država mora/lahko poskrbi za ustrezno okolje, ki 

pospešuje konkurenčnost. 

 Mere produktivnosti in učinkovitosti so kazalniki uspeha, lahko tudi »izvedbe« zajetih 

predmetov vrednotenja (oz. vzorca). Splošno prepričanje je, da je produktivnost oz. 

učinkovitost pogoj za preživetje v konkurenčnem okolju. 

Vodilo pri opredelitvi raziskovalnega problema je Rodrikova (2006) kritika washingtonskega 

konsenza, v kateri prizna, da je bilo zaradi spodbujanja večje konkurenčnosti v zadnjem 

desetletju v Latinski Ameriki in Vzhodni Evropi več privatizacij, liberalizacij in deregulacij 

kot kadarkoli v zgodovini ekonomije. Dejstvo pa je, da ni nujno, da so takšni ukrepi 

ekonomske politike učinkoviti. Zato predlaga, da se opravita analiza in vrednotenje rasti in 

razvoja v državi. Osrednji problem proučevanja predlagane disertacije je vrednotenje 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije v obdobju 2006–2012. 

Obdobje zajema velika vlaganja v dvig konkurenčnosti (prioritetna politika), kar je povezano 

s sredstvi EU (oz. perspektivo 2007–2013, v kateri so bila omogočena finančno velika 

vlaganja v ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti). Prav tako smo pred svetovno finančno 

krizo dosegali zelo visoke stopnje rasti BDP (konjunktura), podjetja so investirala v osnovna 

sredstva, vlagala v znanje, raziskave in razvoj, a vseeno smo utrpeli največje padce BDP. 

Slovenija stalno izgublja na lestvicah (posameznih kazalnikih), ocenah konkurenčnosti, in to 

ob tem, da se je delež javnih izdatkov za omenjeno politiko skoraj vsako proučevano leto 

povečeval. IMD (Institute for Management Development) in WEF (World Economic Forum) 

kot tudi WB (World Bank – Doing Business) so mednarodne institucije, ki s pomočjo 

anketnih vprašalnikov spremljajo razvojne politike in strategije ter ocenjujejo dolgoročno 

konkurenčnost držav. Slovenija je dosegla: 

 po oceni IMD leta 2006 43. mesto in leta 2012 53. mesto, ko je bilo vključenih 59 držav,  

 po oceni WEF leta 2006 40. mesto, leta 2012 pa 56. mesto, ko je bilo vključenih 144 

držav,  

 in po oceni Doing Business leta 2006 55. mesto, leta 2012 pa 31. mesto, ko je bilo 

vključenih 189 držav. 

Glede na prikazano vidimo, da je Slovenija v proučevanih letih konstantno izgubljala 

konkurenčnost in ostajala v skupini držav, ki so med krizo močno nazadovale. 

Gospodarstveniki še naprej kažejo na veliko nezadovoljstvo z delovanjem institucij in 

državno birokracijo, zaznavna je tudi korupcija (IMD 2015; WEF 2014). 

Tudi v primerjalni analizi Evropske komisije (Evropska komisija 2012) je za Slovenijo 

navedeno, da visokotehnološki in na znanju temelječi sektorji zajemajo le 3 % malih in 

srednje velikih podjetij (v Sloveniji je 99,8 % MSP in le 236 velikih družb), ki prispevajo le 

31 % dodane vrednosti. Delež visokotehnološko zahtevnih proizvodov v blagovnem izvozu je 

v Sloveniji okoli 15-odstotni (pred krizo leta 2007 20-odstotni). Med podjetji v Sloveniji je 

bilo v obdobju 2008–2010 49,4 % takih, ki so bila inovacijsko aktivna (SURS 2010b), vendar 
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jih je le 9 % tehnološko inovativnih. Med podjetji, ki inovirajo, je le malo inovacijsko 

vodilnih (6 %), torej takih, ki iz sredstev, vloženih v inoviranje, ustvarijo solidne prihodke 

(Likar et al. 2011 in UMAR 2012, 42). Potrebno je prestrukturiranje finančnih virov, saj so 

slovenska podjetja soočena tako z visokim deležem dolžniškega financiranja in s težavnim 

dostopom do financiranja (prezadolženost zasebnega sektorja in bankah (EIF 2008, BS 2014a 

in 2015). Prav tako je Slovenija na eni strani uvrščena med države s presežnimi 

makroekonomskimi neravnovesji (Evropska komisija 2014e) zaradi problematičnih 

zadolžitev zasebnega sektorja, izgub deležev na izvoznih trgih, gibanja stroškov na enoto 

proizvoda, visokega deleža državne lastnine. 

Kljub nezanemarljivemu obsegu sredstev, namenjenih financiranju izvajanja politike 

spodbujanja konkurenčnosti, so rezultati evidentno slabi, kar utemeljuje vprašanje 

učinkovitosti te politike in argumentira izbiro tega problema za znanstveno analizo. 

1.2 Namen, temeljne teze in cilji raziskave 

Namen predlagane doktorske disertacije je izdelati celovito teoretično in aplikativno analizo, 

ki bo podala odgovor na vprašanje o vrednotenju učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti v Sloveniji za obdobje 2006–2012. Opredeljen namen temelji na osnovni tezi, 

da slovenska politika spodbujanja konkurenčnosti ni učinkovita. Glede na opredeljen namen 

in definirano tezo doktorske disertacije dosežemo naslednje cilje: 

 Proučimo teoretično in empirično literaturo z opredeljenega področja proučevanja 

učinkovitosti. 

 Izdelamo deskriptivno analizo o povezavi med razvojem in rastjo države ter politiko 

spodbujanja konkurenčnosti.  

 Povzamemo operativne ukrepe politike spodbujanja konkurenčnosti v različnih državah 

EU in OECD (Nemčija, Italija, Slovaška, Avstrija in Slovenija), njihovo umeščenost v 

ekonomsko politiko in znotraj nje v politiko spodbujanja konkurenčnosti. 

 Proučimo vlogo ustreznega podpornega poslovnega okolja z vidika različnih dejavnikov 

(regulatorno okolje, tržno okolje, dostop do financiranja in spodbude za raziskave in 

razvoj, inoviranje in spodbujanje tehnologije); na drugi strani predstavimo državne 

pomoči (izbrane za dvig konkurenčnosti) kot instrument oz. ukrep politike spodbujanja 

konkurenčnosti (EU in slovenska raven). 

 Povzeta je metodologija za spremljanje učinkovitosti politik, uporabljena na primeru 

Slovenije na makro in mikro ravni. Podane so primerjave kot tudi prednosti in slabosti 

posamezne metode.  

Na podlagi proučene literature, ugotovitev skupine OECD za vrednotenje konkurenčnosti in 

podjetništva (Ahmand in Hoffman 2007 in OECD 2012a) ter vzorčno posledičnih zvez, 

proučevanih v okviru skupine za spremljanje Lizbonske strategije z vidika politike 

spodbujanja konkurenčnosti upoštevamo naslednje determinante (oz. njihove ukrepe): 
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 Regulatorno okolje, v katerem so ključni administrativne ovire za vstop, rast, regulacija 

izdelkov in trga, pravno okolje, delovanje sodišč, protimonopolna zakonodaja, davki 

(dohodnina, stopnja obdavčitve dobička, zavarovanja); 

 Tržno okolje oz. delovanje trga, v katerem so bistveni stopnja konkurence na trgu, javno 

naročanje, dostopnost do domačega trga in tujih trgov; 

 Dostop do financiranja, s katerim spremljamo dostop do dolžniškega financiranja, različne 

oblike lastniškega financiranja, dostopnost do tveganega kapitala, poslovnih angelov, 

razvitost borze, bank in borznih indeksov, uspešnost bank; 

 R&R ter tehnologijo, pri katerih so ključni prepletanje in dopolnjevanje univerz ter 

podjetij, vlaganja v R&R, patentni sistem in standardi. 

Po uvodnih poglavjih opravimo evalvacijo oz. vrednotenje politike spodbujanja 

konkurenčnosti v proučevanem obdobju na podlagi deskriptivne analize, v okviru katere 

opravimo: 

 na makro ravni primerjalno analizo med izbranimi proučevanimi državami, 

 na mikro ravni primerjalno analizo na podlagi vzorca slovenskih podjetij (primerjava med 

podjetji v vzorcu – vsa podjetja z več kot enim zaposlenim, dejavnosti C–N), 

 na mikro ravni primerjalno analizo na podlagi vzorca slovenskih podjetij, ki so prejemniki 

državnih pomoči, namenjenih za dvig konkurenčnosti. 

Tako makro kot mikro deskriptivna analiza na podlagi podatkov sta razdeljeni v sklope, v 

katerih analiziramo konkurenčnost z vidika:  

 ustvarjene vrednosti in števila delovnih mest, 

 mednarodne vpetosti, 

 produktivnosti proizvodnih dejavnikov (delo in kapital), 

 financiranja razvoja in dobičkonosnosti.  

Z deskriptivno primerjalno analizo poskušamo proučiti zastavljene hipoteze o 

(ne)učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti. Če bi bila politika 

učinkovita, bi Slovenija na makro ravni (primerjalno med državami in glede na povprečje EU 

28) dosegala boljše rezultate v proučevanem obdobju 2006–2012. Tudi analiza časovnih 

trendov z mikro podatki za izbrana področja (podatki iz temeljnih računovodskih izkazov, 

AJPES, za proučevani vzorec z najmanj enim zaposlenim) bi morala nakazati izboljšave 

(dvige kazalnikov) v proučevanem obdobju 2006–2012. Prav tako bi moral vzorec 

prejemnikov državnih pomoči za spodbujanje konkurenčnosti v povprečju dosegati boljše 

rezultate kot neprejemniki, če je politika spodbujanja konkurenčnosti učinkovita. 

Nato za proučevano obdobje 2000–2012 (med državami na podlagi nacionalnih računov) na 

makro ravni empirično izračunamo (ne)učinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti v 

Sloveniji. Z empiričnim izračunom na ravni držav in pojasnjevanjem odvisnosti koeficientov 

učinkovitosti (kvantifikacija odstopanja od dosegljive meje) od različnih dejavnikov 
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(regulatorno, tržno, finančno okolje in vlaganja v tehnologijo ter R&R) poskušamo opredeliti 

(ne)učinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti tudi z vidika poslovnega okolja. Vsi 

rezultati empiričnega raziskovanja in vrednotenja učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti so sistematično pojasnjeni, podani napotki za nadaljnje ukrepanje. 

V nadaljevanju se na mikro ravni (primerjava med podjetji v vzorcu – vsa podjetja z več kot 

enim zaposlenim (dejavnosti C–N), ločeno skupine dejavnosti CDE, F, GHI, JK, L–N in 

posebej sektor 25) v opazovanem obdobju 2006−2012 osredotočimo na proučitev 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji, posebej z vidika ukrepov 

(zajamemo jih kot prejemnike državnih pomoči za dvig konkurenčnosti). V okviru te analize 

smo testirali postavljene hipoteze o neučinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v 

obdobju 2006–2012. Testiranje temelji na uporabi analitičnih metod, namenjenih 

izračunavanju mej učinkovitosti na dva načina: 

 z analizo DEA in 

 z analizo SFA, 

kar izhaja iz koeficienta produktivnosti. Ta meri razmerje med porabljenimi outputi (ustvarjen 

proizvod, rezultat) in porabljenimi inputi (vložki). Naš namen je prikazati na panelu razlike v 

času, pojasniti, za koliko se na podlagi prilagojenega modela podjetju dvigne učinkovitost, če 

prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu, koliko je vpliva delovanja politike. Vsi 

rezultati empiričnega raziskovanja in vrednotenja učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti so sistematično pojasnjeni in podani napotki za nadaljnje ukrepanje. 

1.3 Razvoj hipotez 

Sledeč opredeljenemu namenu, tezi in ciljem utemeljujemo in proučujemo hipoteze, ki bodo 

predmet deskriptivnega in/ali empiričnega testiranja konkurenčnosti (torej izvedbe politik). 

Pokušamo proučiti naslednje hipoteze (H): 

 na podlagi empirične analize in primerjave med državami: 

Hº1: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni učinkovita 

(metodi DEA in SFA).  

Hº2: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni učinkovita 

po merilu delovanja (metoda DEA):  

Hº2.1 regulatornega,  

Hº2.2 tržnega okolja,  

Hº2.3 finančnega okolja (dostopnosti do financiranja) in  

Hº2.4 po merilu vlaganj v R&R, inovacije in tehnologijo. 

 na podlagi empirične analize podjetij v vzorcu in prejemnikov državnih pomoči za 

konkurenčnost v Sloveniji: 

Hº3: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru slovenskih podjetij ni 

učinkovita (metoda SFA):  
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Hº3.1 tehnično in  

Hº3.2 stroškovno. 

HºH4: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru skupin dejavnosti 

(CDE, F, GHI, JK, L–N) ni učinkovita (metoda SFA):  

Hº4.1 tehnično in  

Hº4.2 stroškovno. 

HºH5: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru sektorja 25 ni 

učinkovita (metodi DEA in SFA): 

Hº5.1 tehnično in  

Hº5.2 stroškovno. 

Za obe ravni (makro in mikro) smo prav tako izdelali empirično analizo, s katero smo ocenili 

mejo učinkovitosti. V prvem koraku za obe ravni ocenimo učinkovitost enot in proučimo 

odstopanja, v drugem koraku pa se nato analizira odvisnost koeficientov neučinkovitosti od 

trenda oz. vpliva politike. Pri primerjavi med podjetji preverjamo učinkovitost proučevane 

politike s pojasnjevanjem z dodeljenimi državnimi pomočmi za konkurenčnost, pri primerjavi 

med državami pa preverjamo učinkovitost proučevane politike na posameznih determinantah 

(regulatorno, tržno okolje, dostop do financiranja in vlaganja v R&R ter tehnologijo). Kot 

sklep empirične analize bomo določili ključne determinante neučinkovitosti politik 

spodbujanja konkurenčnosti ter izpeljali priporočila za izboljšanje učinkovitosti izbrane 

politike v prihodnosti.  

1.4 Metode raziskovanja 

Doseganje opredeljenih ciljev doktorske disertacije bo temeljilo na uporabi dveh 

prevladujočih metodoloških sklopov: metode deskriptivne analize in metode empirične 

analize. Prvi sklop ciljev temelji izključno na uporabi deskriptivnih metod in vzročno-

posledične analize – kritično je proučena aktualna literatura s področja politike 

konkurenčnosti in proučevanja učinkovitosti. Pri tem je izdelana teoretična primerjava med 

različnimi ekonomskimi šolami na način, ki nam omogoča umestitev politike spodbujanja 

konkurenčnosti med ključne razvojne politike. Proučeni so obstoječi (razpoložljivi) operativni 

ukrepi s področja dotične politike v okviru izbranih držav OECD oz. EU. Pri tem uporabimo 

tudi metodo klasifikacije in primerjave. Podrobneje so proučeni metodološki vidiki merjenja 

in evalvacije učinkovitosti ukrepov politike spodbujanja konkurenčnosti z makro in mikro 

vidika, uporabljena je tudi metoda sinteze. 

Omenjeni pristop nam omogoča opredelitev teoretičnih podlag tako za empirično analizo kot 

za opredelitev ciljev ter hipotez. Drugi sklop ciljev temelji pretežno na uporabi deskriptivnih 

metod analize. Ker pa je uresničitev tega cilja povezana s proučevanjem tudi empirične 

literature o povezavi med gospodarsko rastjo na eni strani in ukrepi spodbujanja 

konkurenčnosti na drugi strani, bomo za namene ciljev tretjega sklopa uporabili tudi metode 
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empirične analize (regresija – proizvodna ali stroškovna funkcija, stohastična ali 

deterministična meja učinkovitosti, ki omogočajo sklepanje o korelaciji (regresijska analiza 

oz. panelna regresija, s katero proučujemo odnose med podjetji in državnimi pomočmi). Tako 

lahko vzpostavimo ustrezne empirične modele za vrednotenje učinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti. 

Merjenje učinkovitosti torej zajema primerjavo dejanske izvedbe z optimalno izvedbo, 

locirano na meji učinkovitosti. Ker je dejanska meja učinkovitosti neznana, je potrebna 

empirična aproksimacija (najboljša možna meja skladno s prakso najboljše izvedbe). Ločimo 

(in uporabimo) stohastični (ekonometrični pristop), ki temelji na Cobb-Douglasovi proizvodni 

funkciji in metodi najmanjših kvadratov (OLS – Ordinary Least Squares), pri kateri ločimo 

neučinkovitost od učinkov šuma. Druga metoda je neparametrična (matematično 

programiranje), ki ne loči med učinkom šuma in neučinkovitostjo (vse pripiše slednji). Po 

mnenju proučevalcev obeh pristopov se razlika med njima oži, dejstvo je, da kakovostnejši 

kot so podatki, manjše so razlike med metodama (Fried, Lovell in Schmidt 2008, 33). DEA 

(neparametrična metoda, data envelope analyses) se večinoma uporablja za merjenje tehnične 

učinkovitosti, SFA (stohastična metoda, stochastic frontier analyse) pa za merjenje 

ekonomske učinkovitosti (Bauer et al. 1998, 91). Spotiswoode (2001) priporočajo uporabo 

obeh metod za poglobljeno vrednotenje, zato v disertaciji uporabimo obe metodi. Poleg tega, 

da ugotavljamo, ali je ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti učinkovita, 

proučujemo tudi, za koliko se učinkovitost (tehnična ali stroškovna) podjetju dvigne, če to 

prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu. Z metodo razlike v razlikah ugotavljamo vpliv 

politike spodbujanja konkurenčnosti na izračunano učinkovitost. Pri izbiri ustreznih podatkov 

za model učinkovitosti upoštevamo minimalne statistične standarde o zadostni časovni vrsti, 

pokritosti podatkov po državah, ustreznosti podatkov (proučevanje kakovosti in korelacij med 

podatki, poglobljena vrednotenja) in poskusimo izbrati kazalnike, podkrepljene s teoretičnimi 

študijami (Lautar 2010, 56). Na makro ravni uporabimo podatke iz nacionalnih računov, na 

mikro ravni pa iz AJPESA. V tretjem delu doktorske disertacije empirično preverjamo 

teoretične modele in hipoteze z uporabo statističnih in ekonometričnih metod, uporabimo 

ekonometrični programski paket Stata in Banxia frontier. 

1.5 Omejitve in predpostavke 

V dispoziciji doktorske disertacije izhajamo iz predpostavke o ekonomski racionalnosti: na 

eni strani redkost dobrin, na drugi strani nenasitnost potreb, torej iz tega izvira nuja po 

učinkovitem obnašanju. Osnovni problem vrednotenja in naša prva omejitev je 

izpostavljenost ekonomskega subjekta (bodisi gospodinjstva, države, podjetja) različnim 

politikam (ne le eni). To je pomembno, ker v večini primerov uporabljamo tehnike 

opazovanja na podlagi statističnih podatkov (Imbens in Wooldridge 2009). Osnovna omejitev 

je izbrano raziskovalno področje, ki je zelo široko – politika spodbujanja konkurenčnosti. 

Kljub velikemu številu obravnavanih primerjav učinkovitosti (makro in mikro raven) težko 
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generaliziramo pojav na proučevanje učinkovitosti celotne politike. Učinkovitost ekonomske 

politike je torej razmerje med vsemi doseženimi cilji politike (kakor koli merimo) in vsemi 

izvedenimi ukrepi. Kljub vsemu predpostavljamo, da so izvedeni ukrepi ekonomske politike 

pripeljali do razlik z vidika učinkov glede na odsotnost pri udeležbi v programu 

(neprejemnike). 

Merjenje učinkovitosti pomeni »delati prave stvari«, torej je na dolgi rok ključno, da 

poskrbimo za ustrezno učinkovitost tako na ravni države kot na ravni podjetij (Hodge et al. 

1996). Pri vrednotenju učinkovitosti ekonomske politike moramo vedeti, da se 

neučinkovitosti ne da opazovati, da jo izpeljemo posredno iz opazovanj, zato moramo 

upoštevati osnovna načela (Smith in Street 2005, 404): 

 merimo opazovane dejavnike (rezultati, vložki, stroški, cene ipd.), 

 med dejavniki specificiramo, predvidimo neki odnos, 

 definiramo »učinkovito razmerje«, 

 izračunamo razliko med vsako opazovano enoto in največjim možnim rezultatom glede na 

vložke, 

 presodimo, kolikšen del razlike pripišemo neučinkovitosti.  

Druga omejitev je torej izbira ustreznih inputov – vložkov − in outputov – rezultatov oz. 

učinkov za merjenje. Slednja še posebej izstopa pri deskriptivni analizi in proučevanju 

različnih dimenzij konkurenčnosti, kjer v bistvu izhajamo pretežno iz inputov, na katere s 

politiko lahko vplivamo, sledimo proučeni literaturi in teoriji, ne proučujemo pa posebej 

vzorčno-posledičnih zvez (kazalnike jemljemo kot ustrezne za merjenje dimenzij 

konkurenčnosti na mikro in makro ravni).  

Tretja omejitev je nehomogenost podatkov, pridobljenih na podlagi različnih metod v 

državah, in nemožnost kontroliranja specifičnih vplivov. Četrta omejitev je v obsegu 

raziskave in vzorcih. Ker je merjenje učinkovitosti kompleksno in zapleteno, smo se 

osredotočili le na makro (majhen vzorec držav od 17 do 25 znotraj EU 27, odvisno od 

razpoložljivosti podatkov) in mikro raven (populacija slovenskih gospodarskih družb od C 

(predelovalne) do M (strokovne, znanstvene in tehnične) dejavnosti z vsaj enim zaposlenim, 

ker le tako nastanejo stroški dela) z dostopnimi podatki. Opravimo tudi agregirano analizo na 

ravni dejavnosti (CDE, F, GHI, JK, LMN), kjer proučujemo dejavnosti, katerih namen je 

maksimiranje enote lastniškega kapitala (osnove proizvodne funkcije in teorije).  

Peta omejitev je osredotočenje na vladne ukrepe (merjenje z državnimi pomočmi), izpustili 

smo vse notranje dejavnike (podjetniška in organizacijska struktura). Šesta omejitev se poleg 

geografskega/krajevnega smisla navezuje tudi na časovni okvir (omejenost na sedem 

proučevanih let, od 2006 do 2012) in vsebinski okvir raziskave (raziskava je omejena le na 

izračune (ne)učinkovitosti). Izpostaviti velja tudi predpostavko, kaj uporabimo kot merilo za 

državno pomoč za dvig konkurenčnosti (izpustimo vse pomoči z vidika proučevanja trga dela 
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in sociale ipd.) in zelo nehomogene podatke o prejetih državnih pomočeh (od 50 eur do več 

milijonov). 

Osma omejitev je tehnične narave v zvezi z izbranimi metodami (DEA in SFA) ter posledično 

računalniškimi programi, ki se nenehno izpopolnjujejo. Vse metode merjenja učinkovitosti 

temeljijo na predpostavkah in imajo nekatere omejitve glede na realno stanje. Namen 

izračunov ni številčno determinirati posamezne mere učinkovitosti, temveč opozoriti na 

možnosti zniževanja neučinkovitosti – spremembo okvirov delovanja. Izhajajoč iz teoretičnih 

izhodišč predpostavljamo, da vlaganja države v poslovno infrastrukturo, ustrezno urejeno 

poslovno in institucionalno okolje (reforme) ter pospeševanje internacionalizacije v podjetjih 

pozitivno vplivajo na produktivnost in uspešnost podjetij ter posledično na konkurenčnost 

države (Lautar 2010, 56). V dispoziciji doktorske disertacije izhajamo iz spoznanja, da so bile 

dosedanje oblike državnih intervencij v večini držav, tako tudi v Sloveniji (subvencije, 

pomoči, različni ukrepi za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti), načeloma 

neučinkovite (Aghion, Boulanger in Cohen 2011) ter da bi moral biti nov fokus na 

oblikovanju sinergijskih ukrepov in ustreznih politikah, ki spodbujajo konkurenco, razvoj 

podjetij in inoviranje. 

1.6 Prispevek doktorske disertacije 

Izvirnost doktorske disertacije se kaže v tem, da je to prva celovita empirična raziskava 

proučevanja učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji. Znanstveni 

prispevek je razviden iz pristopa k opredelitvi hipotez, pri čemer smo izhajali iz praznin pri 

raziskovanju. Do zdaj so raziskovalci večinoma izhajali iz vrednotenja posameznih 

programov (ali ukrepov) spodbujanja konkurenčnosti (večinoma metoda deskriptivne 

analize), omejili so se na vstopne in izstopne podatke o programih, niso celovito povezali 

podatkov o ukrepih z AJPESOVO bazo, s primerjavami med državami. Njihov osnovni 

namen proučevanja vrednotenja ni bila učinkovitost (razmerje input–output), temveč 

uspešnost (output) posameznih ukrepov v času, zaradi česar niso znali odgovoriti na 

vprašanje, ali je politika (bolj) učinkovita ali ne. Prav tako je poseben problem celovitost 

politike spodbujanja konkurenčnosti, kar smo hoteli preseči z doktorsko disertacijo. 

Zastavljamo si vprašanje, kako meriti učinkovitost tako celovite politike, iščemo odgovore 

skozi proučeno literaturo z deduktivnim sklepanjem in empirično analizo. Zagotovo se kaže 

izvirnost tudi v izbranem proučevanem obdobju, ki zajema največja vlaganja državnega 

sektorja (največ prek sredstev EU) za dvig konkurenčnosti kot tudi krizno obdobje. 

Naša raziskava je namreč prvo znanstveno delo, v katerem najprej izračunamo učinkovitost 

panela (bodisi med državami bodisi med podjetji), prečimo medletne razlike, nato pa izbrane 

državne pomoči (za ukrepe politike spodbujanja konkurenčnosti) presojamo z merami 

tehnične in stroškovne učinkovitosti podjetij (ali držav). Eden od pomembnih prispevkov 

doktorske disertacije je tudi ugotovitev, da za merjenje učinkovitosti politike spodbujanja 
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konkurenčnosti uporabimo okvir, ki zajema štiri determinante podpornega okolja za 

spodbujanje konkurenčnosti (regulatorno in tržno okolje, dostop do financiranja, vlaganja v 

raziskave in razvoj ter tehnologijo, inovacije). Posebna pozornost je namenjena ustreznim 

metodam, saj uporabimo metodi SFA (stohastična meja učinkovitosti) in DEA 

(neparametrična meja učinkovitosti), ki sta šele v zadnjem desetletju zelo aktualni v 

ekonomskih raziskavah o produktivnosti (posebej z vidika učinkovitosti podjetij ali držav). 

Izvornost se kaže v uporabi makro podatkov (primerjava med državami) in mikro podatkov iz 

vzorca (podjetja z več kot 1 zaposlenim, dejavnosti C−N). Poskušamo tudi pojasniti, koliko 

prejeta državna pomoč za dvig konkurenčnosti prispeva k dvigu učinkovitosti (bodisi tehnične 

ali stroškovne) v tekočem in prehodnem letu in kakšen je vpliv politike (ne trenda). Tako 

postopoma razvijemo teoretični, empirični in ekonometrični model za vrednotenje 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti.  

1.7 Struktura disertacije 

Doktorska disertacija je sestavljena in dveh povezanih delov, ki si smiselno sledita. V prvem 

delu z metodo deskripcije, klasifikacije in primerjave opredelimo najprej ekonomsko razvojno 

politiko z vidika vloge države (različne šole), opredelimo celovito politiko spodbujanja 

konkurenčnosti in njene determinante na podlagi proučene literature ter vzročno-posledičnih 

zvez. Opredelimo hipoteze in izberemo državne pomoči kot instrument, s katerim preverjamo, 

ali je rezultat izračunane učinkovitosti posledica ustrezne politike spodbujanja 

konkurenčnosti. Prvi del sklenemo z empirično analizo rezultatov politike spodbujanja 

konkurenčnosti na ravni držav (makro primerjava) in slovenskih podjetij (mikro primerjava) 

ter opisom (primerjavo) rezultatov (ne)prejemnikov državnih pomoči za konkurenčnost. 

Drugi del pa z ekonometričnimi metodami regresije, izračuna meje učinkovitosti 

(parametrična in neparametrična metoda), panelne regresije in testiranja razlik med 

prejemniki in neprejemniki državne pomoči za dvig konkurenčnosti.  

Poleg uvoda in zaključka tvori doktorsko disertacijo v prvem poglavju šest vsebinsko 

zaokroženih delov, v katerih najprej podamo teoretične in empirične iztočnice proučevanja 

ekonomske politike skozi genezo ekonomskih šol. Sledijo opredelitev razvojne politike, 

pomen spodbujanja konkurenčnosti, opredelitev ključnih determinant spodbujanja 

konkurenčnosti skozi različne zaokrožene ukrepe. Posebej proučimo poslovno okolje (in 

predpostavljene vzorčno-posledične zveze) z vidika regulatornega in tržnega okolja, dostopa 

do financiranja in spodbujanja raziskav ter razvoja. Pojasnimo tudi pomen državnih pomoči, 

njihov namen, kaj vse velja za dvig konkurenčnosti z vidika sprejetih državnih pomoči (kljub 

omejitvam, širini proučevane politike). Z namenom postavitve izhodiščne hipoteze o 

(ne)učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji na podlagi proučene 

literature predstavimo genezo razvoja politike v izbranih državah članicah (po determinantah). 

Posebej izpostavimo Slovenijo, vidik financiranja politike spodbujanja konkurenčnosti (skozi 

državni proračun in z vidika državnega sektorja). Prvo poglavje sklenemo z mednarodnimi 



12 

primerjavami Slovenije na področju konkurenčnosti, doseženimi rezultati glede na kazalnike 

in podpoglavjem, ki osvetli pomen računanja učinkovitosti in vrednotenja politike. 

Predstavimo teoretične podlage in primere vrednotenj. 

Na osnovi prvega poglavja doktorske disertacije neodvisno z deskriptivno analizo na ravni 

držav (izhajamo iz nacionalnih računov) ali podjetij (podatki iz temeljnih računovodskih 

izkazov, AJPES, za proučevani vzorec z najmanj enim zaposlenim) proučimo učinkovitost 

politike konkurenčnosti z vidika štirih dejavnikov: 

 ustvarjene vrednosti in števila delovnih mest,  

 mednarodne vpetosti, 

 produktivnosti proizvodnih dejavnikov (delo in kapital),  

 financiranja razvoja in dobičkonosnosti.  

Če bi bila politika bolj učinkovita, bi Slovenija na makro ravni (primerjalno med državami in 

glede na povprečje EU 28) dosegala boljše rezultate v proučevanem obdobju 2006–2012. 

Tudi analiza časovnih trendov z mikro podatki za izbrana področja bi morala nakazati 

izboljšave (dvige kazalnikov) v proučevanem obdobju 2006–2012. Na koncu poglavja pa 

ločeno na vzorcu (ne)prejemnikov državnih pomoči opravimo še mikro analizo podjetij 

prejemnikov državnih pomoči za ukrepe, katerih cilj je spodbujanje konkurenčnosti. 

V tretjem poglavju sistematično predstavimo teoretične osnove izračunavanja učinkovitosti 

(izhajajoč iz proizvodne ali stroškovne funkcije), posebno podpoglavje je namenjeno 

metodologiji. Najprej predstavimo neparametrično metodo DEA, nato parametrično metodo 

SFA. Posebej opišemo in predstavimo vse uporabljene podatke, tako vzorec držav EU kot z 

vidika proučevanih štirih determinant. Podrobneje prestavimo tudi mikro vzorec podjetij, 

izberemo dejavnosti, katerih cilj je maksimiranje enote lastniškega kapitala (in ne splošno 

koristna družbena dejavnost) ter imajo vsaj enega zaposlenega. Posebej predstavimo drugi 

vzorec skupin dejavnosti (CDE, F, GHI, JK, L–N) ter izbor sektorja 25 (proizvodnja 

kovinskih izdelkov razen strojev in naprav) kot ustreznega z vidika teoretičnih predpostavk in 

omejitev. Največ pozornosti namenimo različnim inputom in outputom, ki skladno s 

teoretičnimi proučevanji opredelijo učinkovitost oz. oddaljenost od meje učinkovitosti.  

V drugem delu poglavja sledi najprej ekonometrična analiza na makro ravni z vidika štirih 

determinant podpornega okolja (metoda DEA), nato pa metodi DEA in SFA ter primerjave 

med njima glede izračunov učinkovitosti (tehnične). Z izračuni poskušamo potrditi ali ovreči 

osnovno tezo o neučinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji 

na makro ravni (primerjalno glede na druge proučevane države EU). V tretjem delu tretjega 

poglavja sledita mikro ekonometrična analiza in proučevanje osnovne teze na ravni vzorca 

podjetij v proučevanem obdobju. Začnemo s proučevanjem celote podjetij, zaradi omejitev 

zožimo preverjanje hipoteze na skupine dejavnosti, na koncu podrobneje proučimo en sektor 

(25), ki je dovolj reprezentativen. Vedno proučujemo izračune tehnične učinkovitosti (dve 
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možnosti outputov: na podlagi dodane vrednosti in na podlagi prihodkov) ter stroškovno 

učinkovitost. Opravimo primerjavo med izračuni in tudi panelno regresijo, s katero 

poskusimo pojasniti, koliko prispeva k dvigu učinkovitosti (bodisi tehnične ali stroškovne) 

prejeta državna pomoč za dvig konkurenčnosti v tekočem in prehodnem letu. Z metodo 

razlike v razlikah ugotavljamo vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti (na štiri izračune 

učinkovitosti – povprečja izračunanih učinkovitosti) s primerjanjem rezultatov med kontrolno 

skupino podjetij v obdobju vrednotenja kot tudi med podjetji, ki niso prejela državne pomoči. 

Tako postopoma razvijemo teoretični, empirični in ekonometrični model za vrednotenje 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti. 

V sklepnem poglavju strnemo spoznanja o učinkovitosti od makro ravni (primerjave med 

državami), determinant podpornega okolja za spodbujanje konkurenčnosti do izračunov na 

mikro ravni (vzorec vseh podjetij v dejavnostih C−N, najmanj en zaposlen, skupine dejavnosti 

in na koncu sektor 25 – proizvodnja kovinske opreme). Postopoma preverjamo hipoteze in 

ugotovimo, da na podlagi proučevanih podatkov, s stohastično in deterministično metodo, 

lahko sklenemo, da Slovenija v primerjavi s 25 državami članicami EU v proučevanem 

obdobju (2000–2012) glede na proučevane proizvodne dejavnike nikoli ni bila 

najučinkovitejša. Glede merjenja učinkovitosti slovenskega podpornega okolja oz. ekonomske 

politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu regulatornega okolja, tržnega okolja in 

vlaganja v R&R, inovacije in tehnologijo lahko tudi zaključimo, da je Slovenija relativno 

precej neučinkovita (na podlagi najmanj štirih primerjav z metodo DEA) med 18 

primerjanimi državami. Le z vidika dostopa do financiranja in učinkovitosti bančnega sistema 

v proučevanem obdobju ne moremo potrditi postavljene hipoteze.  

Sklepe nadgrajujemo na mikro ravni – analiza in izračuni med podjetji v vzorcu in med 

prejemniki državnih pomoči za konkurenčnost v Sloveniji kažejo, da ne v prvi ne v drugi 

različici (ko razširimo prejemnike državnih pomoči) ne moremo potrditi ali ovreči hipoteze o 

tehnični ali stroškovni neučinkovitosti. V prvem letu proučevanja ima 18.382 podjetij, ki niso 

prejela državnih pomoči, povprečno učinkovitost 0,714, celotna populacija prejemnikov 

državnih pomoči pa le za dva promila višjo učinkovitost. Pri drugem preverjanju se je 

tehnična učinkovitost poslabšala v celotnem vzorcu za 0,01 odstotne točke (padec z 0,716 na 

0,708). Pri prvem prikazu porazdelitve stroškovne učinkovitosti po kvartilih ugotovimo, da se 

ta tistim, ki jih ne prejemajo, bistveno bolj poslabša kot prejemnikom, kar dokazuje, da so 

državne pomoči upravičile svoj namen (vseeno pa gre za promilna izboljšanja). Podjetja, ki so 

prejela državno pomoč, so v povprečju manj poslabšala svojo stroškovno učinkovitost (z 1,1 

na 1,2), pri tem pa so brez državne pomoči stroškovno učinkovitost zelo poslabšali (z 1,26 na 

1,75). Izračuni kažejo, da je učinek pomoči značilen, vendar nelinearen. 

Ker je to prvo preverjanje na zelo majhnem številu prejemnikov državnih pomoči kot ukrepa 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti (5 %), je treba narediti podrobnejšo 

primerjavo po skupinah dejavnosti. V dejavnostih CDE lahko v opazovanem obdobju na 



14 

podlagi izračunov tehnične učinkovitosti ugotovimo, da povprečna tehnična učinkovitost 

znaša okoli 0,7 in ostaja konstantna v opazovanem obdobju, razlike obstajajo med decili 

prejemnikov državnih pomoči v prihodkih (nekateri prejemniki so celo manj učinkoviti). V 

proučevanem obdobju tudi v dejavnostih F in GHI (JK in LMN) ostaja tehnična učinkovitost 

med neprejemniki in prejemniki državne pomoči približno konstantna. Seveda so prejemniki 

vseeno zaznali višjo tehnično učinkovitost, na podlagi česar lahko sklepamo, da se v primeru 

podjetij, ki so dobila državno pomoč za dvig konkurenčnosti, vseeno politika izkaže za delno 

učinkovito. Vendar pa so dvigi le manjši (ob majhnem deležu prejemnikov), torej ne moremo 

posplošiti in sklepati, da je politika spodbujanja konkurenčnosti morda le bila bolj učinkovita. 

Stroškovna učinkovitosti v proučevanih dejavnostih CDE v opazovanem obdobju pada. V 

primeru stroškovne učinkovitosti v dejavnosti F opazimo, da se tako za prejemnike kot 

podjetja brez državne pomoči slabša in ni bilo dviga meje učinkovitosti. Stroškovna 

učinkovitost se slabša tudi v dejavnostih GHI, JK in LMN. 

Sklepamo, da so razlike v tehnologiji po skupinah dejavnosti prevelike, da skupina sektorjev 

ne predstavlja reprezentativnega vzorca zaradi razlik med proizvodnimi dejavniki in da so 

ukrepi državnih pomoči za dvig konkurenčnosti kot ukrepi politike spodbujanja 

konkurenčnosti vprašljivi. V nadaljevanju se zato osredotočimo na pomembnejšo skupino 

dejavnosti – CDE (predelovalne dejavnosti) − in poskusimo na eni dejavnosti, ki je dovolj 

velika, reprezentativna in pomembna (tako z vidika dodane vrednosti, zaposlenosti kot 

prejema državnih pomoči) ponovno proučiti postavljeni hipotezi tako z metodo SFA kot DEA 

(sektor 25). Z vidika učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti lahko 

hipotezo o neučinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti (vidik tehnične in 

stroškovne učinkovitosti) v primeru proučevanega vzorca ovržemo. Podjetja, ki so bila 

deležna ukrepov za dvig konkurenčnosti in so se prijavila na različne razpise s področja 

konkurenčnosti (oz. prejemniki državnih pomoči), so dvignila tehnično učinkovitost bolj kot 

povprečje dejavnosti in bolj kot podjetja brez državne pomoči, in sicer za eno do dve odstotni 

točki. Če podrobneje proučimo stroškovno učinkovitost, lahko za proučevani sektor 

ugotovimo, da se v povprečju ne izboljšuje (velik padec leta 2009 za 10 %) in da v povprečju 

še nismo na predkrizni ravni, temveč pod njo (okoli 1,2). Podrobnejša proučitev učinkovitosti 

politike spodbujanja konkurenčnosti z vidika stroškovne učinkovitosti pokaže, da so 

prejemniki kljub temu nekoliko manj poslabšali stroškovno učinkovitost (manjši dvig), kar 

torej pomeni, da so ukrepi učinkoviti. Rezultati z metodo DEA kažejo na visoko učinkovitost 

proučevanih podjetij v sektorju 25, v splošnem jih je 10 % vedno učinkovitih (izračunana 

učinkovitost ne glede na output in ne glede na metodo minimiranja inputov ali maksimiranja 

inputa je vedno nad 0,96, kar je na meji učinkovitosti). Panelne podatke sektorja 25, v 

katerem proučujemo podjetja z najmanj dvajsetimi zaposlenimi v celotnem proučevanem 

obdobju, proučimo še z vidika državnih pomoči s panelno regresijo za celotno proučevano 

obdobje in ločeno po letih. Zanima nas, kako se na podlagi prilagojenega modela učinkovitost 

podjetja dvigne, če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu (če upoštevamo 

panel v celotnem proučevanem obdobju). Izračuni med leti kažejo na nihanje dviga od 0,01 % 
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leta 2007 in 2009 do najvišje vrednosti leta 2008 – 0,23 %, pri čemer je pomoč edino 

značilna, povprečno pa dvig učinkovitosti znaša 0,03 %. 

Glede primerjav med rezultati SFA in DEA (ti so bistveno ugodnejši oz. prikazujejo boljšo 

sliko) lahko povzamemo, da lahko za enostavne tehnologije in proizvodne funkcije z metodo 

SFA dobimo značilne rezultate, a so izračuni bolj privlačni z metodo DEA (ta vse pripiše 

neučinkovitosti). Zato tudi sklenemo, da je nemogoče predlagati en ali drug pristop merjenja 

učinkovitosti, ker imata oba pozitivne in negativne posledice, lahko pa ju uporabimo 

komplementarno, kot smo storili v doktorski disertaciji. Ugotovimo lahko, da ekonomska 

politika spodbujanja konkurenčnosti je učinkovita, saj: 

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output prodaja, stohastična 

metoda) podjetja dvigne za 0,14 %, če to prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

stohastična metoda) podjetja dvigne za 0,15 %, če to prejme pomoč v tekočem in 

predhodnem letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela stroškovna učinkovitost izboljša (zniža) za 0,3 %, če 

podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda za maksimiranje outputa) podjetja dvigne za 0,16 %, če to prejme 

pomoč v tekočem in predhodnem letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda minimiranja outputa) podjetja dvigne za 0,13 %, če to prejme 

pomoč v tekočem in predhodnem letu. 

Z razliko v razlikah ugotovimo pozitiven, a majhen vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti 

(razpon glede na tri proučevana obdobja in štiri izračune učinkovitosti od 0,01 do 0,1 na 

povprečje izračunane učinkovitosti, ki se v primeru tehnične/stroškovne učinkovitosti 

približuje meji učinkovitosti) na podlagi sektorja 25, saj ima kontrolna skupina podjetij v 

obdobju vrednotenja bodisi višjo ali nižjo izračunano povprečno učinkovitost (parametrično 

ali stohastično) kot podjetja, ki niso prejela državne pomoči. Obojim pa se v obdobju po 

obravnavi (pri prejemnikih tudi zaradi prejema pomoči) dvigne učinkovitost, prejemnikom 

hitreje oz. bolj kot kontrolnim podjetjem. Vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti, ki je v 

vseh primerih pozitiven (torej prispeva k dvigu učinkovitosti), ne izhaja le iz trendov v 

proučevanem obdobju. 

1.8 Smeri nadaljnjega raziskovanja 

Kljub omejenosti potrjevanja hipotez ne moremo biti zadovoljni z učinkovitostjo politike 

spodbujanja konkurenčnosti. Pokazalo se je, da imamo omejen dostop do informacij, da 

snovalci politike (veliko sprememb) težko predvidijo potrebno vsebinsko obravnavo (zaradi 

pomanjkanja spremljanja, merjenja). Nimamo jasne slike, kje gre za učinke prelivanja 
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ukrepov, kje za nove potenciale, kdaj pa podpiramo nacionalne šampione. Prevelika je tudi 

povezava s političnim sistemom, institucijami, od leta 2004 zaznavamo ponavljajoče se 

ukrepe, težko se umakne kakšen že dodeljen ukrep, sploh ne želimo veliko presojati 

učinkovitosti. Nova politika bo zahtevala spoznanje, proučitev napak, premik k mehkejši 

vlogi (stran od subvencij), bolj k sistemski koordinativni vlogi. Najprej bo treba opraviti 

enake analize na ravni EU oz. svetovni ravni, določiti mejo globalne produktivnosti, 

nacionalne produktivnosti in pregledati, ali smo morda le zaostali v tem procesu in jim le 

sledimo. Treba bo proučiti državne pomoči na ravni EU oz. svetovni ravni, za mikro podatke 

pa uporabiti npr. bazo ORBIS (vsa podjetja). Dolgoročno moramo ali dvigniti produktivnost 

ali znižati stroške inputov. Torej morajo biti izdelki bolj povezani s povezanimi storitvami, ki 

dodajajo vrednost kot storitve, biti morajo trajni, prijazni do okolja, specifično naravnani na 

potrošnika, zahtevati posebne veščine, socialne inovacije in učinkovitost pri virih. Vsekakor 

pa mora biti politika »mehka«, temeljiti mora na mreži, prioritetah in dolgoročnejši strategiji z 

bolj stalnimi ukrepi. Treba bo poučiti tudi te nove povezave, ki nam dodajo vrednost in nas 

uvrščajo poleg snovalcev svetovnih meja učinkovitosti (ne glede na uporabljen output in 

input).  
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2 EKONOMSKA IN RAZVOJNA POLITIKA  

V začetnem poglavju najprej teoretično opredelimo ekonomsko politiko, njen namen in vpliv, 

nato podamo kratko genezo razvoja ekonomske politike s perspektive ekonomskih šol. 

Nadaljujemo z osvetlitvijo vloge države in poudarkom na razvojnih politikah, usmerjenih v 

povečevanje proizvodnih zmogljivosti in posledično zagotavljanje konkurenčnosti, 

dinamičnosti in odprtosti gospodarstva. Posebno podpoglavje je namenjeno politiki 

spodbujanja konkurenčnosti, ki zajema širše ukrepe, kot npr. industrijska politika ali 

spodbujanje podjetništva. Pozornost posvetimo na eni strani teoretičnemu proučevanju vloge 

ustreznega podpornega poslovnega okolja z vidika različnih dejavnikov (regulatorno okolje, 

tržno okolje, dostop do financiranja in spodbude za raziskave in razvoj, inoviranje in 

spodbujanje tehnologije), na drugi strani pa predstavimo državne pomoči (izbrane za dvig 

konkurenčnosti) kot instrument oz. ukrep politike spodbujanja konkurenčnosti. Na podlagi 

krajše deskriptivne analize razvojne politike spodbujanja konkurenčnosti z vidika izbranih 

dejavnikov, v izbranih državah Evropske unije (Nemčija, Avstrija, Slovaška in Italija) in v 

obdobju 2006–2012 predstavimo podlage za proučevanje hipotez v empiričnem delu. Posebna 

pozornost je namenjena proučevanju Slovenije, finančnemu vidiku delovanja politike kot tudi 

mednarodni umeščenosti glede na učinkovitost proučevane politike. Osvetlimo tudi pomen 

vrednotenja politike (namen, študije) oz. ocenjevanja učinkov spodbud. 

Ekonomska politika je del »pravil igre«, s katerimi v družbi koordiniramo in integriramo 

odnose, obnašanje posameznih subjektov v neko konsistentno celoto (Reynolds 2007, 14). 

Ekonomska politika je sklop faz (Tinbergen 1952; Hallet 1989): 

 snovalec politike mora določiti namen in cilje, ki jih želi doseči, 

 definirati je treba instrumente za dosego ciljev (kolikor ciljev, toliko instrumentov), 

 model gospodarstva, ki povezuje instrumente s cilji ob zaporedju ukrepov, časa, 

negotovosti. Čas sprejemanja in učinkovanja ukrepov je zelo pomemben.  

Posamezne ekonomske šole in z njimi povezane teorije ponavadi predstavljajo osnove za 

oblikovanje ekonomskih politik oz. izbir za odločanje glede uvedbe ukrepov. V ekonomski 

znanosti v grobem izpostavljamo dve ključni ekonomski šoli ter sodobnike (Backhaus 2011; 

Sušjan 2006; Thirlwall 2002). 

2.1 Geneza ekonomske politike s perspektive ekonomskih šol 

Že Adam Smith je raziskoval naravo in vzroke bogastva narodov. Osnovni koncept je 

povečevanje proizvodnih virov (delo, kapital, zemlja), prosto tržno gospodarstvo, delitev dela, 

kar prispeva k rasti nacionalne ekonomije. Vsako gospodarstvo ima na voljo omejene vire 

(kako jih uporabiti) in se mora odločati, kako čim bolj učinkovito proizvajati (kaj proizvesti, s 

kakšno tehnologijo). Zemlja je osnovno naravno bogastvo, kapital pa je povezan s tehnologijo 

in tehnološkim napredkom kot virom rasti. Kapital zajema stroje, tovarne, infrastrukturo. 
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Delo je kvantitativno (človeški viri, ponudba dela) in kvalitativno (človeški kapital in znanje v 

državi). Kljub zemlji, delu in kapitalu je ostalo veliko rasti nepojasnjene, zato se je uveljavil 

še četrti vir rasti – tehnološki napredek, ki zajema podjetništvo in konkurenčnost, znanost, 

inženirstvo (Samuelson in Nordhaus 1992, 519–521). Klasičen koncept temelji na rivalstvu z 

uvajanjem organizacijskih in tehničnih sprememb, na rasti, tehnološki učinkovitosti in 

specializaciji. 

Za klasike, kot so Malthus, Ricardo in Mill, je delovna sila glavna ekonomska spremenljivka, 

zemlja izvirna ekonomska spremenljivka, kapital oz. proizvajalna sredstva naj ne bi prinašala 

nič novega, ključen pa naj bi bil proces akumulacije oz. investiranja. Na temeljih klasične šole 

se je razvila neoklasična šola (predstavniki Solow, Swan, Samuelson, Modigliani), ki kot vira 

rasti ne vključuje zemlje, ker naj ne bi bila pomembna spremenljivka dinamičnega 

gospodarstva. V neoklasičnem modelu prevzema aktivno vlogo kapital, razširjen s človeškim 

kapitalom in tehnologijo (Solow 1988). Poudarek je na alokaciji, torej učinkoviti izrabi virov, 

z danimi viri doseči optimalen rezultat. Neoklasičen koncept temelji na ravnotežju, trgu in 

alokacijski učinkovitosti (usmerjen je na razmerje med kapitalom in outputom). 

Predpostavljena sta popolno delovanje trga in racionalnost ekonomskih enot. Spremembe v 

politiki agregatnega povpraševanja po mnenju neoklasične šole kratkoročno ne vplivajo na 

spremembo proizvoda in zaposlenosti. Gospodarska rast naj bi bila posledica dolgoročnega 

vpliva investicij, tehnoloških sprememb in razvoja delovne sile. 

Povsem drug pogled na zakonitosti gospodarske rasti postavlja ob bok neoklasični šoli 

keynesianska teorija (predstavniki Kaldor, Robinson, Kahn, Pasinetti). Ta izpostavlja obstoj 

nepopolne zaposlenosti in nepopolne izrabe produkcijskih dejavnikov v narodno-

gospodarskem okviru. Usmerjajo se na stopnjo varčevanja kot distribucijsko funkcijo 

dohodka med plačami in dobički, kar je odvisno od tega, ali je ekonomija v recesiji ali 

konjunkturi (Thirwlwall 2002, 17–18). Skozi uporabo možnosti ekonomskih politik je Keynes 

ponudil možnost povečanja domačega proizvoda, zvišanje zaposlenosti, skrajšanje časa 

trajanja kriz (Samuelson in Nordhaus 1992, 379). Podlaga za oblikovanje politik naj bi bila 

nestabilna kapitalistična tržna gospodarstva, počasno prilagajanje plač in cen, za kar je 

potrebna intervencijska politika države.  

Pri navajanju ekonomskih šol ne smemo izpustiti t. i. »novih ekonomskih šol«, med katerimi 

velja omeniti (Lavoie 2006, 3): 

 heterodoksno šolo, ki izhaja iz institucionalistov (njen osrednji predstavnik je Galbraith, 

ki zagovarja »novi socializem«, saj po njegovem ni realno pričakovati, da lahko ob velikih 

podjetjih, ki obvladujejo trg, govorimo o prosti konkurenci) in opredeli postkeynesiansko 

in francosko šole regulacije; 

 liberalne keynesiance ali konservativce, ki izhajajo iz neoklasikov (Arrow zagovarja 

teoretični okvir socialne izbire za analizo posameznikovih preferenc in interesov za 

dosego kolektivne odločitve oz. blaginje. Pomemben pečat razvoju ekonomskih politik je 
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»šola Miltona Friedmana«, ki poudarja, da naj se ekonomska politika osredotoči na 

odpravljanje ovir, ki preprečujejo prosto delovanje trgov). Poznamo nove keynesiance 

(Cooper, Farmer), šibke nove keynesiance (Mankiw, Stiglitz, Taylor), nove klasike 

realnega poslovnega cikla (Lucas, Barro) in liberalne Neoavstrijce (Rothbard; Reisman) 

(Bernake in Gükaynak 2002). Pri vseh je opazen premik osredotočenja namesto na rast 

BDP k čim manjšemu vmešavanju države oz. zelo ciljanemu vmešavanju (Mankiw, 

Romer in Weil 1992). Z globalizacijo pridobivajo pomen avtorji, kot so Sen, Stiglitz in 

Krugman, ki nasprotujejo neoklasični šoli, racionalnim pričakovanjem in predpostavki o 

popolnosti informacij.  

Krugman (1997) pravi, da so se že ob padcu produktivnosti v ZDA v sedemdesetih letih 

pojavili »levičarji«, kot sta Robert Reich in Lester Thurow, ki so zagovarjali »industrijsko 

politiko« in aktivno vlogo na trgih, saj so verjeli, da lahko vlada pospeši rast produktivnosti. 

»Desničarji« so po njegovem zagovarjali ponudbo in nevmešavanje države v trg, ki lahko 

sprosti dinamičnost zasebnega sektorja (Arthur Laffer in Jude Wanniski). Ne eni ne drugi niso 

soglasni v stališču, ali zagotavljanje konkurenčnosti zahteva izboljševanje produktivnosti. 

Tradicionalen neoklasičen pogled govori o maksimiranju dobička in ne omenja vloge države. 

Ta naj zagotavlja tržni mehanizem, ki na konkurenčnem trgu narekuje odločitve glede 

proizvodnje, zaposlovanja in investicij. Intervencija države v gospodarstvo je smiselna le, če z 

njo odpravimo motnje v delovanju tržnega mehanizma, kot so eksternalije in monopoli. V 

procesu rasti so eksogene inovacije in tehnološki napredek, ki učinkuje le tako, da je vsaka 

naslednja generacija strojev naprednejša. Nobena ekonomska politika ne more nadomestiti 

podjetnosti. Naloga politike je vzdrževati stanje, v katerem sta vidni popolna konkurenca in 

podjetnost. Nasprotno pa predstavniki intervencionistične vloge države menijo, da so 

dejavniki gospodarskega razvoja predvsem obseg in učinkovitost investicij, velikost trga, 

tehnološki napredek in strukturne spremembe, na katere država »mora vplivati«. 

V veliko primerih so investicije ključni dejavnik razvoja, definicije investicij pa so različne. V 

splošnem pojmujemo kot investicijo vsak izdatek za nakup trajnih dobrin – sredstev, ki jih 

bomo uporabljali dalj časa z namenom povečanja prihodnjega dohodka. Torej gre za 

oblikovanje novega kapitala, bodisi fizičnega (zgradbe, oprema), človeškega (izobraževanje) 

ali intelektualnega (tehnologija oz. znanje, kako proizvajati) (Tregarthen 1996, 260). 

Postkeynesianci (teorija nove rasti) pa se vračajo k povpraševanju kot gonilni sili. V majhni in 

odprti ekonomiji je npr. rast izvoza ključna determinanta celotne izvedbe države. Visoka 

stopnja izvoza vodi k visokemu outputu; odvisna je od konkurenčnosti in rasti svetovnega 

dohodka, konkurenčnost je odvisna od odnosa med rastjo plač in rastjo produktivnosti, rast 

produktivnosti pa je odvisna od rasti outputa (Thirlwall 2002, 52–66). 

Po mnenju Samuelsona in Nordhausa (1992, 301) vlada (ki predlaga, izvaja in vrednoti 

ekonomsko politiko) v sodobni državi opravlja štiri funkcije:  

 odpravlja in zdravi tržne slabosti,  
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 upravlja mednarodne ekonomske zadeve,  

 prerazdeljuje dohodek in vire,  

 oblikuje makroekonomsko stabilizacijsko politiko.  

Vladna ekonomska politika zajema fiskalno in denarno politiko ter politiko deviznega tečaja, 

pri kateri je upoštevana odgovornost za stabilnost gospodarstva, ustrezno delitev dohodka, 

spodbujanje gospodarske aktivnosti in gospodarsko učinkovitost. Država naj bi ustvarjala in 

izvajala tudi zakone ter tako ustvarjala širše okolje. Instrumenti ekonomske politike so lahko 

denarni ali fiskalni (odvisno od institucij gospodarskega sistema). Ekonomska politika 

predstavlja dane proizvodne zmogljivosti, medtem ko je razvojna politika usmerjena v 

povečevanje proizvodnih zmogljivosti in kvalitativne cilje, kot so stabilnost gospodarstva, 

konkurenčnost, dinamičnost in odprtost. Moderna ekonomska politika obsega različne ukrepe 

in reforme za fiskalno vzdržnost, konkurenčne menjalne tečaje, prosto trgovino, privatizacijo, 

neizkrivljene tržne cene in omejene državne intervencije (za spodbujanje izvoza, 

izobraževanja in infrastrukture) (Rodrik 1996).  

Za uspešno ekonomsko politiko razvijajočih se gospodarstev so dolgo veljala t. i. načela 

washingtonskega konsenza (tržno naravnana neoliberalistična načela) ekonomista 

Williamsona (2002), ki sestavljajo reforme in ukrepe, s katerimi bi dosegli:  

 fiskalno disciplino,  

 preusmerjanje javnih izdatkov v zdravstvo, izobraževanje in infrastrukturo,  

 spremembe davčne reforme s širitvijo davčnih osnov in znižanjem mejne davčne stopnje,  

 enotne in konkurenčne menjalne tečaje,  

 varnost intelektualne lastnine,  

 manjšo regulacijo,  

 bolj liberalno trgovinsko politiko,  

 privatizacijo,  

 odpravo ovir za spodbujanje neposrednih tujih investicij in  

 finančno liberalizacija. 

2.2 Ekonomska politika s perspektive vloge države 

Ne glede na pripadnost oz. razlike med posameznimi ekonomskimi šolami se je vloga države 

v gospodarstvu v zadnjih desetletjih bistveno povečala. Že Musgrave je proučeval optimalno 

alokacijo virov z vidika vladnih politik ter razmerja med zasebnim in javnim (Case 2008). 

OECD (1975) je že v devetdesetih letih prepoznal industrijsko politiko kot zelo pomembno in 

z njo definiral kakršenkoli način intervencije vlade, ki poskuša izboljšati poslovno okolje ali 

spremeniti strukturo ekonomske aktivnosti v prid sektorjem, tehnologijam ali aktivnostim, o 

katerih obstaja mnenje, da imajo najboljše potenciale za gospodarsko rast ali družbeno 

blaginjo. Po mnenju Porterja in Schwaba (2008) je temeljni cilj ekonomske politike 
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povečevanje konkurenčnosti, ki se kaže z dvigom produktivnosti. Aiginger (2014) pa je 

definiral »novo« ali »sistemsko« industrijsko politiko, ki temelji na novih tehnologijah in 

podpira dolgoročne cilje družbe. Pomeni odmik od tradicionalnih odprav tržnih nepravilnosti, 

temelji na mednarodnih eksternalijah in napakah pri koordinaciji. Zanimanje za horizontalno 

politiko se je dodatno okrepilo po ekonomsko-finančni krizi leta 2009 in zaradi 

konkurenčnega dohitevanja razvijajočih se trgov.  

Industrijska politika in politika zaščite konkurence zajemata ukrepe, ki jih lahko strnemo na 

(Warwick in Nolan 2014, 14–15; Mencinger 2013): 

 makro raven, namenjeno uravnavanju podpornega okolja za pospeševanje samodejnega 

industrijskega prilagajanja: koordinirano ciljanje ukrepov ekonomske politike, s katerimi 

vplivamo na strukturne spremembe, prilagodljivost in dinamičnost gospodarstva, ukrepi in 

instrumenti z davki, subvencijami in regulacijami, s katerimi poskušamo spremeniti 

zmogljivosti gospodarstva v drugačni smeri od delovanja trga;  

 sektorsko raven, namenjeno posameznim sektorjem z izrazitimi tržnimi 

(ne)učinkovitostmi in eksternalijami: selektivna ekonomska politika v korist (ali za 

reševanje) dani panogi, ukrepi in instrumenti, ki vplivajo na panogo in so povezani z 

domačimi in tujimi investicijami, inovacijami, regionalno politiko, politiko zaposlenosti, 

politiko zaščite okolja itd., z namenom spremembe dane panoge; 

 mikro raven, namenjeno posameznim podjetjem ali industrijskim skupinam, pri kateri gre 

za mešano industrijsko politiko, kombinacijo tržno usmerjene ter intervencionistične 

politike: vladni ukrepi in instrumenti v določeni industrijski panogi (dvig proizvodnih 

kapacitet ali povečanje izvoza), intervencija na trgu dela ali pri cenah za odpravo tržnih 

pomanjkljivosti. 

Iz zgornjih alinej sledi, da lahko industrijska politika zajema vladna prizadevanja za 

spremembo strukture gospodarstva ali panoge z namenom spodbuditi rast, ki temelji na 

izboljšanju produktivnosti (Mencinger 2013). Vsi našteti ukrepi in instrumenti ugodno 

vplivajo na rast, produktivnost in konkurenčnost, zato bi bil primernejši celovitejši izraz, 

politika spodbujanja konkurenčnosti, kar bomo uporabljali v nadaljevanju (ne glede na to, ali 

gre za spodbujanje podjetništva, industrijsko politiko ali ukrepe za dvig konkurenčnosti). 

Nove usmeritve (Aiginger 2014, 17) navajajo naslednje definicije politike spodbujanja 

konkurenčnosti: 

 na makro ravni prepozna koncept po BDP. Rast BDP ostaja ključna z vidika dohodka na 

osebo, rasti, ampak mora dosegati tudi cilje večje blaginje (netehnološke inovacije, 

sistemsko celoviti pristopi, dolgoročna osredotočenost); 

 konkurenčnost je treba znova opredeliti z na učinke naravnano politiko. Ne gre le za 

tehnološko in kvantitativno konkurenčnost, ampak osnovano na veščinah, inovacijah, 

okrepljenem socialnem sistemu, povezovanju institucij, z ekološkimi ambicijami; 
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 ločiti je treba, ali smo naravnani na dvig dinamike gospodarstva ali na zniževanje 

brezposelnosti. Torej na nižanje stroškov (dela, davkov, cen energentov) ali dvig 

produktivnosti s promocijo sposobnosti za inoviranje, pridobivanje veščin; 

 promocija dolgoročne konkurenčnosti, pri kateri gre za ekonomsko politiko države, ki 

omogoča izvajanje ciljev »prek BDP«. 

Kljub temu pa val nove oz. prenovljene politike spodbujanja konkurenčnosti, še posebej po 

izbruhu finančne in gospodarske krize, postavlja v ospredje iskanje ustrezne vloge države, 

iskanje vplivov na strukturo gospodarstev (Stiglitz, Lin in Monga 2013; Warwick 2012). 

Nekatere države so uvedle sektorski pristop prvič, nekatere so se zanesle na prejšnje sektorske 

pristope, tretja skupina je sprejela horizontalni pristop. Rodrik (2008) pravi, da je izziv 

državnih politik implementacija postopkov za odkrivanje in popravljanje ukrepov za 

skladnost med interesnimi skupinami. 

Ekonomske politike so po vsebini povezane z razvojnimi politikami. Poznamo veliko 

različnih tipologij politik. Pomembno je, da je »politika« celota ter da sledi vsebini 

ekonomskega subjekta (bodisi vlade, organizacije ali posameznika) z jasno oblikovanimi cilji 

in kazalniki za vrednotenje ter izdelanimi ukrepi. OECD je strnil svoje poslanstvo »boljših 

politik za lepši jutri« kar v 26 razdelanih področij,
1
 ki se prepletajo med seboj (dostopno na 

www.oecd.org). Evropska unija prepoznava kot ključna področja oz. dejavnosti 15 politik, pri 

katerih se izvajajo ekonomski ukrepi (področja so identična kot pri OECD, le bolj strnjena).  

Slovenija je s programsko klasifikacijo leta 2009 določila 16 politik, kar ravno zaokrožuje 

pristop EU in OECD skladno z definicijo zaokrožene ekonomske politike, ki sledi ciljem in 

kazalnikom (Klužer in Lautar 2011). Prvič so bile javno navedene (in v proračunu povezane z 

razvojnim načrtovanjem) štiri ravni ciljev (splošni cilj s kazalniki vpliva, specifični cilj s 

kazalniki učinkov, rezultat in neposredni učinek s kazalniki). V veliko primerih se zaradi 

primerljivosti ekonomskih politik med državami uporablja t. i. statistična COFOG-

klasifikacija javnofinančnih izdatkov po namenih v odstotkih BDP (deset področij: javna 

uprava, obramba, javni red in varnost, ekonomske dejavnosti, zaščita okolja, stanovanjske 

dejavnosti, zdravstvo, izobraževanje, socialna zaščita), vendar pa tudi ta ne zajema vseh 

področij celovito (Robinson 2013, 3). Ekonomske dejavnosti so sicer še podrobneje 

razdeljene (druga raven), a se kljub temu ne moremo približati celovitosti ukrepov politike 

spodbujanja konkurenčnosti.  

                                                 

1 Kmetijstvo in ribištvo, boj proti korupciji, kemijska varnost in biološka varnost, razvojna pomoč, 

ekonomija, izobraževanje, zaposlovanje, okolje, finance, zelena rast in trajnostni razvoj, zdravje, 

industrija in podjetništvo, inovacije, zavarovanje in pokojnine, mednarodna migracija, internet, 

investicije, učinkovito vodenje v javnem sektorju, regionalni, podeželski in lokalni razvoj, reforme 

zakonodaje, znanost in tehnologija, sociala in blaginja, davki, trgovina. 
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2.3 Politika spodbujanja konkurenčnosti 

Pomen politike spodbujanja konkurenčnosti lahko zasledimo tudi pri oblikovanju proračuna 

EU, v katerem se z naslednjo finančno perspektivo 2014–2020 le za konkurenčnost, torej za 

rast in delovna mesta (znotraj pametne rasti), povečuje delež sredstev v primerjavi z zadnjo 

perspektivo (2007–2013) kar za 37,3 % (na skoraj 126 mrd EUR). Leta 2015 je z vidika 

porabe v proračunu EU kar 46 % več sredstev namenjenih za konkurenčnost, rast in delovna 

mesta, od tega 12 % za povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij (Evropska komisija 

2014d). 

Teoretično so prvi poudarili pomen politike konkurenčnosti avstrijski ekonomisti (von Mises 

1949; Schumpeter 1976 in 1982; Kirzner 1997). Schumpetrova kreativna destrukcija in 

Kirznerjev konkurenčni trg sta še podcenila podjetniško-kapitalistični razvoj kot ključno 

razlago ekonomske rasti (Quian in Li 2008, 99). Znanje je po Romerjevi teoriji endogeni 

dejavnik rasti, podjetništvo in konkurenčnost pa sta postala pomembna zaradi prenosa in 

uporabe znanja (Romer 1990). Ustreznejši pomen pripišejo politiki konkurenčnosti (ki se 

prepleta s podjetništvom spodbudami za nova podjetja) Gilbert, Ausdretsch in McDougall 

(2004), Acs in Armington (2006) ter Ausdretsch et al. (2006) s pojavom teorije spillover 

znanja iz konkurenčnosti, nove ekonomske geografije in determinante podjetništva.  

Ena ključnih politik, ki vpliva na gospodarsko rast in razvoj države, je tudi politika 

spodbujanja konkurenčnosti. Povezuje se z investicijami, subvencijami, industrijsko politiko, 

inovacijami, poslovnim okoljem in nima enoznačne definicije. V grobem gre za prepletanje 

ukrepov, s katerimi poskuša država vplivati na: 

 Konkurenčnost: v današnjem času krize in globalizacije je zelo pomembno analiziranje 

konkurenčnosti pri načrtovanju ekonomskih politik. Konkurenčnost lahko opredelimo na 

makro in mikro ravni. Na mikro ravni govorimo o konkurenčnosti podjetja, pri čemer 

ocenjujemo sposobnost konkuriranja, preživetja in rasti. Ključni so torej tehnološki 

napredek, inovacije, strošek dela, inovativnost in vlaganja v R&R. OECD (1998, 7) pa 

definira konkurenčnost kot stanje gospodarstva, ki proizvaja dobrine in storitve, ki 

zadostijo mednarodni menjavi ter ohranjajo ali povečujejo realni dohodek prebivalcem. 

Pomembno se je osredotočiti tako na učinkovitost virov kot tudi organizacijskih procesov. 

Porter in Schwab (2008, 3–4) pravita, da je konkurenčnost skupek politik, institucij in 

dejavnikov, ki opredeljujejo produktivnost države. V osnovi bomo na makro in mikro 

ravni izhajali iz Porterjeve definicije (1990, 6–9), po kateri je konkurenčnost odvisna od 

kakovosti (in učinkov), kot tudi od učinkovitosti, kako in na kakšen način so izkoriščani 

viri (izboljšana tehnologija). Produktivnost tako določa življenjski standard (posledično 

torej razvoj države).  

 Podjetništvo: Baumol (1968, 66) je opredelil podjetništvo v ekonomski teoriji kot proces, 

v katerem podjetnik definira in išče nove ideje ter jih pretvori v realnost, tako da (p)ostaja 

»vodja«. Torej vsaka inovacija, ki je lahko tehnološka ali pa gre le za modifikacijo 
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proizvodnje, zahteva podjetniško iniciativo. To morajo prepoznati tudi snovalci razvojnih 

politik. Podjetništvo je definirano kot unikaten, dinamičen proces, ki pospešuje in razvija 

nove posle, ti pa ponujajo produkte, storitve, znanja ali metode, ki lahko ustvarijo nove 

trge in poganjajo dramatične ekonomske spremembe (Hart 2009). Podjetništvo je po 

mnenju mnogih ekonomistov (Acs in Armington 2006; Ausdretsch, Keilbach in Lehman 

2006; Baumol, Litan in Schramm 2007) v desetletja trajajoči tranziciji odigralo odločilno 

vlogo. Podjetništvo lahko prispeva h gospodarski rasti tako, da služi kot mehanizem za 

prodiranje določenih znanj (Acs in Stough 2008, 16). 

Široko zasnovana politika spodbujanja konkurenčnosti, ki zajema tudi podjetništvo, se trudi 

optimizirati ekonomsko in socialno možnost posameznika tako, da išče, ustvari in uspe s 

podjetniško avanturo (Hart 2009). Politika konkurenčnosti zvišuje ekonomsko učinkovitost s 

promocijo konkurence in odpravo ovir, kar omogoča komercializacijo idej, ki drugače ne bi 

bile uresničene, in tako se ne bi izboljšala blaginja potrošnikov. Acs in Stough (2008) se tako 

sprašujeta, katera je »dobra« oz. učinkovita politika v družbi podjetništva. Jasno odgovarjata, 

da tista, ki se razlikuje od politike spodbujanja malega podjetništva (in obrtništva), ter da so to 

celoviti ukrepi, usmerjeni v spodbujanje in komercializacijo znanja. Politike spodbujanja 

konkurenčnosti delimo na (Acs in Stough 2008, 9–16): 

 politike, ki se navezujejo na globalizacijo, kot so trgovinska politika, migracije in 

tehnologija, 

 politike, ki povezujejo podjetništvo z nacionalnimi prioritetami držav, kot so 

izobraževalna politika, znanstveno-tehnološka politika, zdravstvena politika ter politika 

pravosodja (zakonodajni okvir, regulacija), 

 regionalno politiko spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, 

 politiko, ki primarno vpliva na podjetnike in zajema poenostavitve postopkov ustanovitev 

podjetij, lažji dostop do financiranja, ustrezno intelektualno zaščito in davčno politiko, 

 politiko, ki primarno vpliva na družbo (vpliv na socialno enakost in pravičnost). 

Norton (1986) meni, da mora politika spodbujanja konkurenčnosti odgovarjati predvsem na 

izzive ustvarjanja novih delovnih mest ter visokega outputa, v primeru podjetij, ki so 

dolgoročno preživela na trgu (izhaja iz ameriških problemov s konkurenčnostjo). S 

Krugmanovo kritiko (1996) pa je spodbujanje mednarodne konkurenčnosti vprašljivo, saj ima 

vsaka država kakšno konkurenčno prednost. Države ne morejo bankrotirati, mednarodna 

konkurenčnost domačih podjetij lahko negativno vpliva na mednarodno konkurenčnost drugih 

podjetij, države si ne konkurirajo v ekonomskem smislu, kot podjetja, saj globalna trgovina 

med državami kaže, da razvitejše države s pridom izkoriščajo boljše pogoje poslovanja in 

cenejše surovine. 

Po mnenju Aiginger in Vogel (2015, 498–502) lahko strnemo stare in nove koncepte politike 

spodbujanja konkurenčnosti v tri zaokrožene celote. V začetku je politika naravnana na 

inpute, kot so delo in kapital (v povezavi s cenovno konkurenčnostjo in produktivnostjo, 
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pomembni so kazalniki stroškov dela na zaposlenega, razmerje med stroški dela in dodano 

vrednostjo). V naslednji fazi se veliko bolj posveča konkurenčnosti z vidika kakovosti 

(pomembna je struktura gospodarstva, izvoz, cenovna segmentacija in zmožnosti inoviranja, 

izobraževalnega sistema, odzivnost institucij, povezovanje v grozde, ekološke ambicije). Na 

učinke in vplive naravnana politika spodbujanja konkurenčnosti pa uvaja dodatne nove 

dimenzije »preko BDP«, dohodkovna razmerja, merjenje »dobrega počutja«, veselja, 

uravnoteženja med delom in prostim časom. 

Naude (2010) in Warwick (2012) predlagata obravnavo skozi domeno politike spodbujanja 

konkurenčnosti, glede na intervencijo, dodeljen ukrep (politična domena) ter politično 

orientacijo (horizontalna ali sektorska). Ena stran (Lin in Chang 2009) zagovarja ustrezno 

razvijanje primerjalnih prednosti v vseh fazah razvoja, druga stran pa meni, da je treba 

spodbujati posebne panoge, sektorske primerjalne prednosti v predelovalnih sektorjih, razviti 

določeno primerjalno prednost države, nadgraditi strukturo, če vstopa v nove sektorje oz. 

dejavnosti. Dilema je torej, ali graditi na novih, potencialnih prednostih ali podpreti obstoječe, 

kot prikazuje slika 1. Glede na umestitev na mejo učinkovitosti v svetovnem merilu in to, ali 

sledimo oz. v svetovnem merilu razvijamo primerjalne prednosti, poznamo štiri možnosti. To 

je tudi vodilo t. i. »pametne specializacije« (Evropska komisija 2014a in 2015b). 

 

 

 
 

 

Slika 1: Nova politika spodbujanja konkurenčnosti 

Vir: povzeto in prirejeno po Warwick 2012. 

Akademiki, vladni uslužbenci in snovalci politik so prepoznali politiko spodbujanja 

konkurenčnosti za ključno, odprta pa ostajajo vprašanja, kakšno vlogo igra politika v 

spreminjajoči se družbi, kako naj se oblikuje ta politika, katere so njene ključne determinante 

in kakšne vplive ima.  
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2.3.1 Politika spodbujanja konkurenčnosti in spodbudno poslovno okolje 

Vloga države je oblikovati okolje, ki bo spodbujalo nastanek in delovanje podjetij (in 

posameznikov), ki bodo spreminjala strukturo gospodarstva, sektorske prerazporeditve in 

stremela k vedno učeči se družbi (Bole et al. 2014, 13). Zato je namen delovanja vlade 

oziroma njenih razvojnih politik spodbujanje konkurenčnosti in podjetništva, raziskovalno-

razvojne dejavnosti, inovativnosti, kulture, izobraževanja, varstva okolja itd., da bi z 

ustreznimi finančnimi in tudi nefinančnimi ukrepi oblikovala okolje, ki bo spodbudno 

vplivalo na pojav in razvoj novih zmagovalcev (Klužer in Lautar 2009).  

Vlada ne more izbrati zmagovalcev, lahko jih le »pomaga« izbrati in ustvariti (determinira jih 

trg). Največja dodana vrednost vlade je, da pusti poražencem umreti, da se konča stopnja 

umiranja podjetja ter da vzpostavi pozitivne odnose med njo in zasebnim sektorjem (ne le z 

zagotavljanjem finančnih spodbud) (Aghion, Boulanger in Cohen 2011). Država torej vpliva 

na gospodarstvo prek različnih politik, politika spodbujanja konkurenčnosti pa je tista, ki 

spodbuja spremembe v poslovnem in institucionalnem okolju. Znotraj Evropske unije za 

konkurenčnost in spodbudno okolje skrbi vsaka država članica. Znotraj EU pa Pogodba o 

delovanju EU ureja ukrepanje v državah članicah skladno s sistemom odprtih in konkurenčnih 

trgov v naslednjih načelih (Evropska unija 2006):  

 pospeševanju prilagajanja industrije strukturnim spremembam,  

 spodbujanju okolja, naklonjenega pobudam in razvoju podjetij v celotni Uniji, zlasti malih 

in srednje velikih podjetij,  

 spodbujanju okolja, naklonjenega sodelovanju med podjetji,  

 podpiranju boljšega izkoriščanja industrijskega potenciala politike inovacij, raziskav in 

tehnološkega razvoja.  

Bayraktar in Moreno-Dodson (2010) proučita z regresijo vpliv izdatkov na rast držav ter 

dokažeta, da imajo izdatki, porabljeni za zagotavljanje stabilnega makro okolja, odprtosti in 

za dvig zasebnih investicij (komponente politike spodbujanja konkurenčnosti) velik vpliv na 

rast. Bravo-Biosca, Criscuolo in Menon (2013) so celovito proučevali meddržavne razlike v 

rasti (z vidika dinamike podjetij, rasti) in poskušali pojasniti razlike med njimi z vidika politik 

in podpornega okolja. Njihova analiza se opira na vlogo:  

 regulatornih organov in pravosodnega okvira (insolvenčna zakonodaja in pravosodje), 

 varnosti zaposlitve,  

 finančnih institucij in  

 politike za podporo raziskavam in razvoju (R&R), olajšave.  

Pri izvedbi analize so uporabili panelne podatke iz baze temeljnih računovodskih poročil za 

izbranih dvanajst držav. Predpostavili so, da je vpliv politik med sektorji različen. Rezultati 

pritrjujejo ugotovitvi, da je ključno za spodbujanje konkurenčnosti spodbudno podporno 

okolje. V Poročilu o konkurenčnosti EU (Evropska komisija 2014c) je navedeno, da so 
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največje ovire za rast podjetij davčna administracija, korupcija in neučinkovit sodni sistem. 

Pri tem lahko imajo inovacije različno vlogo z vidika zaposlovanja in poslovnega oz. 

gospodarskega cikla. Lahko ustvarjajo delovna mesta, če se pojavi dodatno povpraševanje po 

novih izdelkih, lahko tudi uničujejo delovna mesta zaradi dviga produktivnosti in nižjega 

povpraševanja po »starih« izdelkih. 

V literaturi ni enoznačno opredeljenih in naštetih ukrepov znotraj posamezne politike oz. 

njenih vsebinskih sklopov. Zato smo proučili empirične analize v odnosu med posameznimi 

determinantami politike spodbujanja konkurenčnosti in jih poskusili razvrstiti po različnih 

merilih za potrebe ocenjevanja učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti z vidika 

vrednotenja učinkovitosti podpornega okolja (poglavje 4.3.1). Voinescu in Moisoiu (2014) 

razvrstita EU politiko konkurenčnosti po štirih dejavnikih:  

 notranji trg (enostavnost, odprtost zmanjševanje administrativnih ovir), 

 zmožnosti za inoviranje,vlaganja v R&R, zmožnost izvažanja,  

 dostop do trgov, financiranja, 

 renesansa industrijske politike. 

Na podlagi proučene literature (podpoglavja spodaj), izkušenj s spremljanjem Lizbonske 

strategije (metodološka delovna skupina za vrednotenje strukturnih reform), kasneje Evropa 

2020, in ugotovitev skupine OECD za vrednotenje konkurenčnosti in podjetništva (Ahmad in 

Hoffman 2007; Bartlesman, Scarpetta in Schivardi 2003) smo upoštevali naslednje 

determinante po različnih merilih: 

 regulatorno okolje, pri katerem so ključni administrativne ovire za vstop, rast, regulacija 

izdelkov in trga, pravno okolje, delovanje sodišč, protimonopolna zakonodaja, davčna 

politika (dohodnina, stopnja obdavčitve dobička, zavarovanja), 

 tržno okolje oz. delovanje trga, pri katerem so bistveni stopnja konkurence na trgu, javno 

naročanje, dostopnost do domačega trga in tujih trgov, 

 dostop do financiranja, pri katerem spremljamo dostop do dolžniškega financiranja, 

različne oblike lastniškega financiranja, dostopnost do tveganega kapitala, poslovnih 

angelov, razvitost borze, bank in borznih indeksov, uspešnost bank, 

 R&R ter tehnologija, pri katerih so ključni prepletanje in dopolnjevanje univerz, 

znanstvenih ustanov ter podjetij, vlaganja v R&R, patentni sistem in standardi, 

 sposobnosti, zmožnosti za podjetništvo in kultura do podjetništva, ki jo zaznamujejo 

odnos do tveganja, podjetniška infrastruktura, zmožnosti in veščine podjetnikov, želja po 

lastništvu in podjetniškem udejstvovanju (v modelu vrednotenja izpustimo to 

determinanto, ker je merljiva le na podlagi kvalitativnih analiz). 

Logika delovanja in vrednotenja politike spodbujanja konkurenčnosti zajema že preučene 

vzorčno posledične povezave (raziskave) med inputi in outputi ter končnimi učinki politike 

spodbujanja konkurenčnosti. Ob tem je potrebno izpostaviti omejitev, da seveda tako outputi 

kot končni učinki niso odvisni le od delovanja politike, saj podjetja (države) niso izolirane 
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(Lance et al 2014, 13–16). V spodnjih poglavjih predstavljamo na podlagi študij izbrane 

inpute in outpute posameznih determinant poslovnega okolja za spodbujanje konkurenčnosti 

(in predloge za kazalnike inputov, outputov ter učinkov, ki so podrobneje zbirno prikazani v 

poglavju 4.3.1). 

Regulatorno okolje kot determinanta podpornega okolja politike spodbujanja konkurenčnosti
2
  

S pojmom regulacija zajemamo pravila, norme in zakone, ki jih sprejmejo vlade, parlamenti 

ali institucije, ki vplivajo na obnašanje posameznikov in posledično na doseganje učinkov 

(Coglianese 2012, 8). Regulatorna politika znotraj ekonomske politike spodbujanja 

konkurenčnosti je ključna za spodbujanje gospodarske rasti in podjetništva ter prilagodljivosti 

potrebam na trgih. Regulatorna politika oz. politika konkurence ima cilj maksimiranja 

učinkovitosti in uspešnosti regulacije (OECD 2002, 10; Motta 2004, 15), pri čemer 

predpostavljamo, da je za dosego končnih učinkov dviga konkurenčnosti potreben 

sistematičen pristop, usklajen z drugimi politikami.  

Poleg rednega poslovanja je zakonodaja bistvena tudi za nova vlaganja in razvoj podjetij, 

področje se tesno prepleta z ovirami, saj lahko konkurenci prijaznejše okolje spodbuja njene 

poslovne aktivnosti in s tem dviguje konkurenčnost (Lautar 2010, 53). Svetovna banka 

(World Bank 2010) v publikaciji Doing Business primerja mednarodno konkurenčnost 

posameznih držav, letno analizira regulatorno poslovno okolje ter varstvo lastninskih pravic 

in njihov vpliv na poslovanje predvsem malih in srednje velikih domačih podjetij. S kazalniki 

»regulatornega okolja za podjetja« proučujejo, koliko ovir predstavlja našteto za nove posle 

(World Bank 2010; Lautar 2010). Aschauer (1989) je empirično dokazal negativno korelacijo 

med dvigom davčnih stopenj in ekonomsko rastjo. Neposredni in posredni učinki 

administrativnih bremen so bili dolgo vir proučevanja v Evropski komisiji. Eden izmed ciljev 

v letih 2005−2010 znotraj Lizbonske strategije je bilo tudi 25-odstotno zmanjšanje ovir v EU. 

Študije dokazujejo, da zasledovanje cilja zniževanja administrativnih bremen pripelje do 

enoodstotne povišane rasti BDP (Gelauff in Lejour 2006, 105). Scarpetta et al. (2002, 22–26) 

so proučevali odnose med regulacijo in podjetniškimi aktivnostmi ter dokazali izrazito 

negativen učinek administrativnih ovir na nove vstope na trg, še posebej za mala in srednje 

velika podjetja (MSP). Brandt (2004) je nadaljeval proučevanja vpliva regulacije na vstope 

novih podjetij na trg in njihovo preživetje z vidika rezultatov, ki jih dosegajo. Manjša kot je 

regulacija, večji je vstop novih podjetij v panogo (npr. IKT), učinkovitejša so podjetja. Pri 

tem velja izpostaviti študiji Bassani in Ernst (2002, 12–22), ki sta proučevala vpliv prožnosti 

trga dela in povezav med delodajalci in delojemalci z regresijsko analizo ter dokazala, da 

države z usklajenim sistemom urejanja zakonodaje izkazujejo tehnološko primerjalno 

prednost (Lautar 2010). Indeks varnosti zaposlitve je razvil OECD in ga noveliral leta 2009, v 

splošnem govori o fleksibilnosti in regulaciji na trgu dela (zaščita varovanja pred odpovedjo 

                                                 

2
 Proučevanje regulatornega okolja izhaja iz Lautar 2010, 51−63. 
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delovnega razmerja, začasne oblike dela, posebnosti v primeru kolektivnega odpuščanja) 

(OECD 2013d). Zelo toga varnost zaposlitve znižuje ustvarjanje delovnih mest pri 

novonastalih podjetjih, vsaj v EU (Gómez-Salvador, Messina in Vallanti 2004) so izpostavili, 

da so stroški odpuščanja še posebej ključni za sektorje, ki izvajajo dodelavne posle, ker 

upočasnijo proces realokacije, zlasti v času ohlajanja gospodarstva. Študija na trgu dela 

(Gómez-Salvador, Messina in Vallanti 2004) kaže podobne učinke; pogajanja o plačah, 

visoka nadomestila za brezposelnost nižajo nastajanje delovnih mest in podaljšujejo čas za 

zamenjavo delovnega mesta. 

Insolvenčni postopki in zakonodaja lahko povzročijo visoke stroške podjetjem in vplivajo na 

zmožnost ustanovitve novega podjetja. Visoka zaščita za kreditodajalce po drugi strani lahko 

zniža stroške zbiranja novih finančnih virov, kar pomaga podjetjem pri rasti (Bravo-Biosca, 

Criscuolo in Menon 2013, 2013, 35–40). Bravo-Biosca, Criscuolo in Menon (2013, 28–35) so 

ugotovili, da regulacija trga dela vpliva na sposobnost in voljo podjetja za prevzem tveganj. 

Zelo rigidna regulacija trga dela dviguje stroške, upočasnjuje prerazporeditev delovnih mest 

in posledično niža produktivnost v državi. Tako vodi k manj dinamični porazdelitvi rasti med 

podjetji (nefleksibilna zakonodaja na trgu dela je povezana s stabilnostjo in velikostjo 

podjetij, ni kreativne destrukcije, ni dinamičnega razvoja, kar so ugotovili tudi Haltiwanger, 

Scarpetta in Schweiger (2008). Za odpravo ovir so ključne reforme, ki spodbujajo 

konkurenco, zakonodaja o intelektualni zaščiti patentov, ki je najučinkovitejša v konkurenci 

spodbudnega okolja (Aghilion et al. 2005, 720−728).  

Tržno okolje kot determinanta podpornega okolja politike spodbujanja konkurenčnosti
3
  

Ahn (2002, 20–28) je dokazoval, da okolje, prijazno do konkurence, spodbuja višje ravni 

konkurenčnosti in pozitivno vpliva na produktivnost. Bolj ko se zmanjšujejo državne pomoči 

in državne intervencije, večja je konkurenca na trgu, ki se dolgoročno kaže v večji 

zaposlenosti. Preglednejše prerazdeljevanje javnih naročil pomeni učinkovitejše narodno 

gospodarstvo, kar se pokaže s produktivnejšimi aktivnostmi, ki odpravljajo distorzije na trgu. 

Konkurenca narašča z inovativnimi vstopniki na trg, indikacija učinkov o povečani 

konkurenci inovacij pa je večja v državah, ki so v svetovnem tehnološkem vrhu (Griffith, 

Harrison in Simpson 2006, 42–50). Nicoletti in Scarpetta (2005, 9–17) sta proučevala ključne 

vplive z vidika odprtosti gospodarstva in tujih vlaganj na rast produktivnosti. Ni jasne 

povezave, vendar sta ugotovila, da z odpravo ovir za trgovanje in vstopi na nove trge 

neposredno vplivamo na produktivnost. Obstajajo razlike v stopnji specializacije, tako lahko 

ima v verigi trgovanja vsaka država korist, če je udeležena v zunanjetrgovinskih tokovih.  

Nadaljnje spodbujanje konkurenčnih reform je po mnenju OECD ključno za razvoj na znanju 

temelječega kapitala (Andrews, Criscuolo in Gal 2015). Za preboj so bistvene tudi 

                                                 

3
 Proučevanje tržnega okolja izhaja iz Lautar 2010, 51−63. 
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informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Podjetja naj bi jih prepoznala kot del 

sistema (notranjega in zunanjega), ki vzajemno prispeva k organizacijskim spremembam 

(Brynjolfsson in Yang 1996). Tudi Christopoulos in McAdam (2012) sta proučevala vpliv 

odprtosti na rast podjetij z vidika IKT-izdatkov in njihove učinkovitosti. Sposobnost 

prilagajanja in (p)restrukturiranja je ključna za podjetja, ki prevzemajo nove tehnologije 

(Pozzi in Schivardi 2012). Nadaljnja liberalizacija in izboljšano podporno okolje pospešujeta 

in povečujeta rast v državah in izboljšujeta konkurenčnost. Bouis, Duvall in Murtin (2011) so 

povezali odprtost za trgovanje (liberalizacijo) z višjimi prihodki in rastjo. Prednosti odprtosti 

in tržne naravnanosti v posamezni državi se kažejo v realokaciji proizvodnih dejavnikov v 

sektorje in podjetja z visoko produktivnostjo, pri čemer se veča tržni delež, podprt z večjo 

specializacijo, hitreje se širijo inovacije (Ventura 2005). 

Dostop do financiranja kot determinanta podpornega okolja politike spodbujanja 

konkurenčnosti
4
 

Finančni razvoj (razvoj finančnih trgov) je pomembno gonilo rasti in vpliva na alokacijo 

virov med sektorji. Dostop do financiranja je prvi pogoj za sproščanje potencialov rasti 

(Lautar 2010, 53). Učinkovit in z vidika dostopnosti prilagodljiv finančni trg pomeni 

učinkovitejši pretok prihrankov v vlaganje. Pelgrin, Schich in de Serres (2002, 15) potrjujejo 

hipotezo, da učinkovit finančni sistem maksimira priložnosti za kapitalske naložbe in odklepa 

potenciale za hitrejšo tehnološko rast (in višje stopnje rasti BDP) (Lautar 2010, 53). Levine in 

Zervos (1998, 540–550) sta ugotovila velik vpliv finančnih posrednih kazalnikov na realen 

BDP. Likvidnost delniškega trga in razvitost bančnega sektorja pozitivno vplivata na rast, 

vlaganje in izboljšanje produktivnosti (Lautar 2010, 53). Guiso et al. (2004, 535–541) so 

dokazali, da zvišana raven finančnega razvoja pomeni dvig v dodani vrednosti podjetij 

približno od 0,5 do 0,9 odstotne točke v državah, ki so bile članice EU pred majem 2004 

(Lautar 2010, 53).  

Fisman in Love (2007) sta s primerjalno državno analizo proučila odnos med finančnim 

razvojem in sektorji, ki imajo velik razvojni potencial, ter ugotovila pozitivno korelacijo. 

Razviti finančni trgi so povezani z rastjo mladih vstopnih podjetij bolj (ekonomsko in 

statistično) kot z obstoječimi podjetji (Aghion, Howitt in Mayer-Foulkes 2005, 176−220). De 

Serres et al. (2006) so ugotovili, da je vir financiranja zelo pomemben in da je tvegani kapital 

pomembnejši od stopnje vstopa oz. izstopa s trga. Oviran dostop do financiranja zavira 

potencialno rast rastočih podjetij in razvojne potenciale v že tako počasi rastočih podjetjih 

(Bottazzi, Secchi in Tamagni 2011).  

Razvitejše finančne institucije lahko povežemo s širjenjem rasti na več sektorjev, ki so se do 

zdaj morda opirali le na domače vire. Bolj konkurenčna podjetja hitreje rastejo, spodbujajo 

                                                 

4
 Proučevanje dostopa do financiranja izhaja iz Lautar 2010, 51−63. 
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obstoječa (sledilce), da vlagajo, imajo nove potrebe za financiranje, usmerjene v rast in 

razvoj. Dostop do financiranja (do finančnih virov) je najpomembnejši z vidika rasti podjetij, 

še posebej to velja za MSP. Tako so zelo odvisna od dostopnosti do zunanjega financiranja s 

strani bank. Z nastopom finančno-gospodarske krize in ob zavedanju o dokapitalizacijah 

raznih državnih bank banke niso več pripravljene sprejemati visokih tveganj oz. posojajo po 

visokih obrestnih merah. 

Spodaj navedeni pregled literature s področja bančne učinkovitosti razvršča Slovenijo znotraj 

jugovzhodne in osrednje Vzhodne Evrope precej različno. Banerjee (2012) je z mejami 

učinkovitosti proučil bančno učinkovitost ter izpostavil češki bančni sistem kot visoko 

(ne)tehnično učinkovit, dobičkovno učinkovit, a stroškovno najmanj učinkovit. Banke v 

Sloveniji in Estoniji so z vidika stroškovne učinkovitosti najvišje ocenjene. Fang, Iftekhar in 

Marton (2011) so za obdobje 1998–2008 uporabili podatke 129 bank v jugovzhodni Evropi 

(spremenljivke: vrednost sredstev, ROA, obrestna marža, depoziti v sredstvih, stroški v 

sredstvih, kapital v sredstvih) in s stohastično analizo pokazali, da je povprečna dobičkonosna 

učinkovitost 53,87 %, povprečna stroškovna pa 68,59 %. Banke v državnem lastništvu (kar v 

omenjenem obdobju velja za večino bank v Sloveniji) so manj dobičkonosne, vrzel med 

vsemi bankami (domače, tuje in v državnem lastništvu) se zmanjšuje. Andries in Căpraru 

(2014) sta proučevala vpliv integracije v EU in učinkovitosti bančnega sistema v obdobju 

2004–2010. Ugotovila sta, da se je učinkovitost do leta 2008 povečevala, leta 2009 pa so bili 

opazni veliki padci v izračunih učinkovitosti. Slovenija je bila po izračunih SFA leta 2004 še 

najbolj učinkovita (0,9300, malo pod ena, kar bi pomenilo, da je na meji učinkovitosti), konec 

obdobja pa med manj učinkovitimi (0,8988). Manj učinkovite od nje so bile le banke v 

Bolgariji, na Češkem in v Litvi. Izračune sta preverila tudi z metodo DEA, dohitevanje sta do 

finančne krize (2009) pripisala izvedenim strukturnim reformam finančnega sektorja. Košak 

in Zoric (2011) sta proučevala obdobje 1998–2007 novih držav članic
5
 in treh baltskih držav

6
 

z vidika bančne (stroškovne) učinkovitosti (metoda SFA). Stroški so definirani kot vsota vseh 

stroškov za osebje, obrestnih in drugih stroškov, trije inputi (sposojena sredstva, fizični 

kapital in delo) proizvedejo tri outpute (posojila, sredstva, ki prinašajo donose in transakcije 

izposoje borznega blaga). Ugotovila sta, da države lahko razvrstimo v homogene skupine 

(nove članice, baltske države) ter da je povprečna učinkovitost precej visoka oz. so razlike v 

skupinah med državami majhne. 

                                                 

5
 Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija. 

6  
Litva, Latvija in Estonija. 



32 

R&R ter tehnologija kot determinanta podpornega okolja politike spodbujanja 

konkurenčnosti
7
 

Za dvig konkurenčnosti v državi so pomembni in ključni ukrepi, ki spodbujajo R&R, 

inovacije in tehnološka vlaganja. Okolje delovanja je zelo pomembno za pospeševanje 

konkurenčnosti (odnosi med institucijami, inovativnost posameznikov, povezave med 

zasebnim in javnim sektorjem). Spence (1984) je preučeval spodbude za R&R, njihov vpliv 

na znižanje stroškovne učinkovitosti, izvedbo podjetij (mikro raven).Velikokrat tudi ni jasno, 

ali so zasebna in javna vlaganja v R&R komplementarna ali substitutivna, saj se javna 

vlaganja v R&R zbirajo okoli temeljnih raziskav, povezanih z znanostjo, in le manjši del 

ostaja za tehnološka vlaganja, ki pa so ključna za razvoj gospodarstva in dvig dodane 

vrednosti (Lautar 2010, 53). Z javnim denarjem financirane raziskave pogosto igrajo glavno 

vlogo pri razvoju namena novih tehnologij, kot npr. internet (Sheehan in Wyckoff 2003). Zato 

ostaja ključno, da se tudi javni denar namenja za R&R, da ne prihaja do prevelikega izrivanja 

bazičnih v prid aplikativnim raziskavam, predvsem zaradi potencialnih koristi vpetosti 

bazičnih raziskav v mednarodne mreže in programe (Andrews in de Serres 2012). Andrews in 

Criscuolo (2013) sta opozorila na potencialne koristi oblikovanja podpor R&R, ki naj ne 

privilegirajo obstoječih podjetij v primerjavi z mladimi inovativnimi podjetji, kar do zdaj ni 

bila praksa. 

Vloga države pri spodbujanju vlaganj v R&R v turbulentnem času, ko se znižujejo zasebne 

investicije v R&R, je postaviti ustrezno protiutež za krajše časovno obdobje, ki naj deluje 

prociklično. Bassani in Scarpetta (2001; Lautar 2011, 53) sta na panelu 21 držav OECD 

sistematično proučila vpliv tehnološkega razvoja in na podlagi multiple regresijske analize 

dokazala, da je povezava med BDP na prebivalca in fizičnim ter človeškim kapitalom visoka. 

Nakazala sta tudi povezave med R&R in mednarodno trgovino (vpletenost podjetij v 

mednarodne tokove – večja izpostavljenost zunanji trgovini za 10 % lahko pripelje do 

štiriodstotnega dviga v BDP p. c.). Na rast vplivajo tudi izdatki za R&R (dvig vlaganj za 0,1 

odstotne točke lahko dvigne BDP na prebivalca za 0,3–0,4 %). Aghion et al. (2005, 703–720) 

so v svojem modelu z uporabo mikro podatkov proučili odnos med rastjo produktivnosti in 

številom patentov z vidika podjetij v Veliki Britaniji. Z modelom so proučili tudi vpliv vstopa 

podjetij na trg z vidika obveznosti vlaganj v inovacije, kar se pokaže v višji stopnji 

produktivnosti (Lautar 2010, 53).  

Proučevanja učinkovitosti vlaganj v R&R kažejo (Conte et al. 2009, 14–45), da imajo države 

z večjimi vlaganji v R&R boljšo institucionalno podporo za raziskave in razvoj ter 

inovacijsko dejavnost (npr. sistemi zaščite intelektualne lastnine, človeški viri na področju 

naravoslovja in tehnike, relativna specializacija v visokotehnoloških panogah, usklajenost 

politik in ukrepov na različnih področjih) (Lautar 2011, 56). Inovacije postajajo vse bolj 

                                                 

7
 Proučevanje dostopa do R&R, spodbujanja tehnologije in inovativnosti izhaja Lautar 2010 in 2011. 
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globalne, naraščajo vedno hitreje, pri tem znanstvene sposobnosti v razvijajočih se 

ekonomijah pritegnejo oddelke R&R razvitejših držav (Andrews in de Serres 2012). Z vidika 

konkurenčnosti to ni mogoče brez spodbudnega okolja za NTI, ustrezne delovne sile, 

izobraževalnega sistema (trikotnika znanja, inovacij in R&R za dvig konkurenčnosti). Analiza 

(Bučar, Jaklič in Udovič 2010, 48–54) je pokazala, da so mala in srednje velika podjetja v 

Sloveniji, ki so v obdobju 2005–2007 prejela državno subvencijo za R&R, v povprečju 

povečala lastne izdatke za R&R za 21 %. V omenjenih podjetjih je bila rast dodane vrednosti 

dvakrat višja kot v povprečju podjetij iz iste panoge. Andrews, Chrisculo in Gal (2015) so z 

vidika produktivnosti politike in spodbudnega podpornega okolja za R&R ter dvig tehnologije 

razdelili ukrepe v dva sklopa: (1) politike za podporo ustvarjanju znanja, razvojnemu 

prevzemanju novih tehnologij in (2) politike, ki vplivajo na uspešnost, posledično na 

učinkovitost in uporabo novih tehnologij. Izhajajo iz teze, da bodo inovacije postale še bolj 

globalne, zato poudarjajo potrebo po revizijah (spremembah) politik in nadaljnjo usklajenost 

med državno in svetovno politiko (trendi).  

2.3.2 Državne pomoči kot instrument politike spodbujanja konkurenčnosti 

Kompromis med nemškim liberalizmom in francoskim zavedanjem o odpiranju trgov (oz. 

francoska potreba po industrijski modernizaciji), zgodovinsko gledano, izpostavlja težave 

države oz. njene ekonomske politike z upravljanjem državnih pomoči. Državne pomoči so 

torej »kompromis« z vidika odpravljanja tržnih nepravilnosti. Obstajajo različni razlogi za 

nepravilnosti in različni problemi z definiranjem, glede asimetrije informacij, vstopnih in 

izstopnih ovir, določanja tržnih vrzeli, kakovostne ponudbe po »ustrezni« ceni, potencialnega 

povpraševanja itn. V osnovi je cilj dodeljevanja državnih pomoči prejemnikom tudi dvigniti 

produktivnost, vendar le, če so pomoči upravičene in če je na dolgi rok produktivnost 

determinanta konkurenčnosti. Državne pomoči lahko povzročijo dodatne motnje na trgu, kar 

je lahko problematično. 

Državna pomoč je opredeljena v Pogodbi o delovanju Evropske unije (Evropska unija 2006, 

92−93): »Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki 

pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti ter 

vplivajo na trg med državami članicami. Namenjeni so za financiranje in sofinanciranje 

programov pri subjektih, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.« Zakon o 

spremljanju državnih pomoči (ZSDrP, Ur. l. RS, št. 37/2004) postavlja okvir za učinkovit 

nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči, s katerim je bila zagotovljena tudi kontinuiteta 

urejenosti na tem področju (MF 2013a, 7). Prejemniki državnih pomoči so pravne osebe,
8
 ne 

glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in 

storitev (MF 2013a). Zato se vsi ukrepi ekonomske politike za dvig konkurenčnosti, ki imajo 

                                                 

8 ter fizične osebe, ki pa so izvzete iz vzorca. 
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neposreden stik s pravnimi osebami, zapisujejo in so tako lahko osnova za vrednotenje 

učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti. 

Bilal in Nicolaides (1999) menita, da je državna pomoč upravičena in potrebna, če odpravlja 

tržne nepravilnosti, vendar to ni nujno zadosten razlog. V Zborniku državnih pomoči 

(Eurostat 2015j) je navedeno, da je 28 držav članic Evropske unije leta 2014 povprečno 

porabilo za državne pomoči 0,72 % BDP (101,2 mrd EUR). Vse države članice EU so v 

zadnjih letih nadaljevale prizadevanja za zmanjšanje skupne ravni pomoči, del tega 

zmanjšanja je mogoče pripisati tudi novim fiskalnim zahtevam Pakta za rast in stabilnost (MF 

2012). Na splošno se izdatki za državno pomoč, ki ni namenjena reševanju kriznih razmer, od 

osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so znašali približno 2 % BDP v EU, dolgoročno 

znižujejo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so padli na približno 1 % BDP EU, po letu 

2004 pa so se dodatno znižali na približno 0,5 % BDP EU, razen leta 2006. V letih 2008 in 

2009 so se izdatki zmerno povišali, v letih 2010 in 2011 pa so ponovno znašali približno 

0,5 % BDP EU (Eurostat 2015j). Kratkoročno so izdatki za nekrizno pomoč več let ostajali na 

približno enako nizki ravni, kar nakazujejo tudi temeljni trendi; v obdobju 2006–2008 so 

znašali 0,64 % BDP EU, v letih 2009–2011 pa 0,58 % BDP EU (Eurostat 2015j). Če 

izključimo pomoči, dodeljene za blažitev posledic krize, znaša delež državnih pomoči 1,53 % 

BDP, kar precej presega povprečje EU, trend pa je še rastoč. Slovenija je v primerjavi z 

državami EU glede deleža državnih pomoči v BDP na zgornji meji (1,5 % BDP) (Evropska 

komisija 2014f). 

2.4 Geneza razvoja politike spodbujanja konkurenčnosti v izbranih državah članicah 

EU  

Gospodarski razvoj države izhaja iz rasti države, ki je povezana s konkurenčnostjo. V 

globalnem svetu morajo biti podjetja konkurenčna, če želijo dolgoročno obstati. Podjetje je 

torej konkurenčno, če je sposobno biti udeleženo na mednarodnem trgu, rasti in obstajati s 

pomočjo inovativnih izdelkov, tehnološkega razvoja. Država pa je konkurenčna, če 

gospodarstvo proizvaja konkurenčne dobrine in storitve in s produktivnostjo vpliva na 

življenjski standard. Konkurenčnost, gospodarska rast in razvoj so torej povezani, večja ko je 

konkurenčnost, večja je rast oz. višji je razvoj. Vsekakor pa konkurenčnost izhaja iz 

konkurenčnosti podjetij in okolja, v katerem so podjetja.  

Predstavljamo razvoj politike konkurenčnosti v najširšem smislu, in sicer po času 

(preglednica 1). O zametkih industrijske politike lahko govorimo od leta 1970, ko smo v EU 

opazili izrazito delovanje ekonomskih politik spodbujanja konkurenčnosti. Sledil je preobrat v 

smislu iskanja kompromisov med izrazito vlogo države in delovanjem trga v devetdesetih 

letih. Pomen politike spodbujanja konkurenčnosti (v smislu horizontalnih ukrepov) v 

Evropski uniji (EU) je bil prepoznan že s ciklom t. i. Lizbonske strategije leta 2000 (EP 

2000), katere cilj je bil dohiteti ZDA in Japonsko. Ker je bila delegirana od zgoraj navzdol iz 
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Bruslja, brez pravega lastništva in odgovornosti v državah članicah, je sledila prenovljena 

Lizbonska strategija (Evropska komisija 2005), katere cilja sta bila rast in delovna mesta. 

Tudi ta ni bila nič bolj uspešna, zgodila se je ekonomska in finančna kriza, ki je odkrila vse 

slabosti v državah članicah.  

Preglednica 1: Razvoj politike konkurenčnosti 

Obdobje Dejavnosti 

1957:  Pogodba o Evropski gospodarski skupnosti (EGS): ni skupne industrijske politike,; 

1970–1980: kriza, zaščita podjetij v težavah, industrijska politika, usmerjena v oblikovanje podjetij, 

ki bodo lahko konkurirala podjetjem iz ZDA; protekcionizem, pet priporočil Evropske 

komisije v Memorandumu o industrijski politiki; 

1980–1990: učinkovitost državnih posegov je postavljena pod vprašaj;  

1990: Bangemannovo sporočilo »O industrijski politiki v odprtem in konkurenčnem okolju«:  

- industrijska politika mora upoštevati svobodno prilagajanje v pogojih liberalne 

trgovinske politike; 

- evropska industrijska politika mora biti usklajena z drugimi skupnimi politikami; 

- težave posameznih gospodarskih panog in regij je treba odpravljati s horizontalnimi 

ukrepi (z vplivom na izboljšanje delovanja notranjega in zunanjega trga ter 

prijaznim okoljem za investicije). 

1993: Delorjeva Bela knjiga »Rast, konkurenčnost, zaposlenost«: investicije v transport, 

energetiko, telekomunikacije, zaščito okolja, zaradi proračunskih omejitev program ni 

bil sprejet; 

2000–2010: politika konkurenčnosti na horizontalni ravni, izvajajo države članice, skladno z 

omejitvami državnih pomoči v pravu EU; 

2000: Lizbonska strategija: preoblikovati gospodarstvo EU v najbolj konkurenčno, 

dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu do leta 2010;  

2002: Sporočilo Komisije: »Industrijska politika v EU po širitvi«: povezavo znanja in 

inovacij na področju elektronike, biotehnologije in nanotehnologije (razlika v patentih 

med EU in ZDA na tem področju največja), podjetništvo kot sposobnost kreacije novih 

poslovnih aktivnosti, spodbuditi večjo pripravljenost prevzemati tveganje; 

2005: Reformirana Lizbonska strategija, zmanjšanje ambicij; 

2010: Evropa 2020; integrirana industrijska politika za dobo globalizacije: postaviti 

konkurenčnost in trajnost na osrednje mesto: 

- Akt o enotnem trgu (2011), 

- industrijska politika EU s ciljem, da predelovalni sektorji dosežejo 20 % BDP do 

leta 2020, oblikovanje ključnih sektorjev (specializacija), 

- podporni dokumenti: COSME – program za dvig konkurenčnosti malih in srednje 

velikih podjetij, Horizont 2020 (za področje vesolja, varnih družb, inovacij in MSP, 

surovin), Galileo (globalna satelitska navigacija) in Copernicus (nadziranje 

okoljskih dimenzij). 

Vir: povzeto po Mencinger 2013, 14–17, Evropska komisija 2010a in 2005. 

Razmeroma visoke gospodarske rasti, ki so jih dosegale države članice z dohitevanjem 

najrazvitejših v drugi polovici prejšnjega desetletja do začetka gospodarske krize, so namreč v 

premajhni meri temeljile na povišanju produktivnosti, ki bi izhajala iz izboljšanja dejavnikov 

konkurenčnosti (UMAR 2015). Relativno nižja produktivnost, ki je predvsem posledica 

strukture posameznih gospodarstev (npr. manjši delež tehnološko zahtevnejših in na znanju 

temelječih storitev) in nižje ravni produktivnosti posameznih sektorjev, je precejšen potencial 

za povečanje dodane vrednosti na zaposlenega z intenziviranjem raziskovalno-razvojne in 

inovacijske dejavnosti ter izboljšanjem človeškega kapitala (OECD 2015d).  
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Evropska komisija je leta 2010 sprejela krovno strategijo za rast in delovna mesta, ki je 

nasledila preteklo Lizbonsko strategijo. Evropa 2020 (Evropska komisija 2010c) predstavlja 

ambiciozno in celovito strategijo za izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev 

makroekonomske stabilnosti ter vzpostavitev ambicioznih strukturnih reform. Bistveni del te 

strategije je uvedba strukturnih reform za srednje- in dolgoročno obdobje, ki se osredotočajo 

na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in uresničevanje petih 

glavnih ciljev do leta 2020 (Lautar in Poljak 2010). Strategija postavlja naslednje prioritete za 

Evropo: pametna, trajnostna in vključujoča rast, in določa pet ključnih ciljev.  

Politika spodbujanja konkurenčnosti je zlasti prioriteta pametne rasti (kar je krovna strategija 

za politike konkurenčnosti v posameznih državah), seveda pa se prepleta tudi s trajnostno 

(odvisno od posameznih ukrepov) in vključujočo rastjo (povezave s trgom dela, socialnimi 

politikami). Žal se države članice niso dogovorile za bolj konsistentno in celovitejše 

spremljanje ciljev, za dosego prioritete »pametna rast«. Edini cilj, ki je prepoznan z vidika 

politike spodbujanja konkurenčnosti, je naravnan na inpute (3 % vlaganja v R&R) in sam po 

sebi nima vsebinske vrednosti. Politika spodbujanja konkurenčnosti odločilno prispeva tudi k 

osnovnemu cilju EU 2020, to je 75-odstotna zaposlenost oseb med 20. in 64. letom. Evropska 

komisija sistematično naslavlja posamezne države članice s svojimi priporočili (od leta 2004) 

letno na vseh prioritetnih področjih in nakazuje potrebe po strukturnih spremembah, 

izboljšave institucionalnega in poslovnega okolja.  

Med državne pomoči (kot instrument politike spodbujanja konkurenčnosti) za dvig 

konkurenčnosti štejemo naslednje vrste pomoči (povzeto po poročilih o državnih pomočeh – 

MF 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013a, 2013b, 2015a in 2015b): 

 Raziskave in razvoj 

Skladno s prenovljeno Lizbonsko strategijo in spodbujanjem dviga izdatkov za R&R so ti 

v EU 27 leta 2011 znašali 2,01 % BDP (približno 236,5 mrd EUR), kar je precej pod 

ciljem, določenim v strategiji Evropa 2020. Tako so postala javna sredstva vir za približno 

tretjino skupnih izdatkov za R&R v EU (0,65 % BDP). Državna pomoč je obsegala 

relativno majhen delež tega zneska (13 %), kar je znašalo 0,09 % BDP leta 2009 

(povprečje EU) (MF 2010). Devet držav članic je dodelilo državno pomoč za R&R nad 

povprečjem EU, med njimi tudi Slovenija. Skoraj 60 % skupne državne pomoči za R&R 

leta 2009 so dodelile tri države: Nemčija (2,5 mrd EUR), Francija (2,2 mrd EUR) in 

Španija (1,4 mrd EUR) (MF 2011). Trend se ni bistveno spreminjal po krizi, spremenilo 

se je le mišljenje, da pri cilju R&R niso pomembni samo absolutni zneski naložb, ampak 

učinki in struktura financiranja raziskav ter izboljšani pogoji za raziskave in razvoj v 

zasebnem sektorju EU. Leta 2011 so izdatki za R&R iz državnih pomoči v EU znašali 10 

mrd EUR oz. 0,08 % BDP EU. Skoraj 60 % teh pomoči so dodelile omenjene tri države. 

Pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije so predstavljale 18,9 % celotnih pomoči, ki so 

bile dodeljene za industrijo in storitve. 
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 Mala in srednje velika podjetja 

Strategija Evropa 2020 poudarja vlogo MSP v evropskem gospodarstvu kot gonilno silo 

na področju ustvarjanja delovnih mest in rasti, zato države EU poleg drugih 

pomanjkljivosti, povezanih s poslovnim okoljem, rešujejo tudi težave pri financiranju, ki 

jih imajo takšna podjetja (MF 2012). V državah EU je bilo leta 2005 največ pomoči za 

MSP dodeljenih v Belgiji (39 %) in Avstriji (30 %) (MF 2008). Konec leta 2012 se 

povprečje EU giblje okrog 10 % vseh državnih pomoči (brez kmetijstva, ribištva in 

transporta) (MFa 2015). 

 Regionalni cilji 

Državna regionalna pomoč je horizontalni cilj, ki obsega največji delež skupne pomoči 

industriji in storitvenemu sektorju (MF 2013a). V EU je bilo leta 2005 povprečno 19 % 

vseh pomoči namenjenih regionalnim ciljem, te pomoči so drugi najpogosteje uporabljeni 

cilj med horizontalnimi pomočmi (MF 2008). Največ jih dodeljujejo v Latviji (78 %), 

Grčiji (56 %), na Slovaškem (55 %), Češkem (52 %) in v Litvi (42 %), v Sloveniji je bilo 

konec proučevanega obdobja (2012) tudi vse več pomoči namenjenih za regionalni razvoj 

(12,48 %) (MF 2015a). 

 Posebne pomoči (prestrukturiranje) 

Države EU dodeljujejo večino posebnih pomoči (za ohranjanje konkurenčnosti je 

pomembna pomoč za prestrukturiranje) v obliki individualnih pomoči (93 %). V 

proučevanem obdobju Slovenija večinoma (kot druge države članice) sploh ni dodeljevala 

pomoči za ta namen, ker rušijo konkurenco Evropska komisija za namen reševanja in 

prestrukturiranja izda več kot 50 % odločitev o nedovoljeni pomoči (MF 2012). Leta 2009 

so znašale le 398 mio EUR, medtem ko je bilo letno povprečje v obdobju 2006–2008 872 

mio EUR, trend se je nadaljeval tudi v času krize (MF 2011). V Sloveniji je bilo v celotni 

strukturi državnih pomoči za namen reševanja podjetij v težavah v zadnjih desetih letih v 

povprečju namenjenih 1,19 % vseh pomoči. 

 Shema »de minimis« (pomoč po pravilu) 

Pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, so namenjene prejemniku, ki se ukvarja s 

tržno proizvodnjo blaga in storitev, vendar zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo 

konkurence in tako niso državne pomoči. Pri tej vrsti pomoči skupni znesek ne sme 

preseči 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 

pomoči (MF 2015a). Ker za dodelitev pomoči »de minimis« ni potrebna tako podrobna 

presoja skladnosti, so v preteklosti te pomoči močno pridobile pomen (ni treba določiti 

upravičenih stroškov, intenzivnost pomoči, spodbujevalni učinek ipd.). Po kategorijah je 

glavnina pomoči »de minimis« namenjena
9
 regionalnim pomočem, raziskavam in razvoju, 

MSP ter prestrukturiranju, kar je tudi del politike spodbujanja konkurenčnosti.  

                                                 

9 Slovenija je ena redkih držav, ki ima vzpostavljeno bazo dodeljenih pomoči po pravilu »de minimis«. 
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S spodnjim pregledom po posameznih državah članicah EU začenjamo (dopolnjujemo) 

analitično analizo razvojnih zaostankov in dejstev o konkurenčnosti Slovenije na makro in 

mikro ravni (poglavje 3) v proučevanem obdobju 2006–2012. Poskusimo poiskati in opisati 

ključne ukrepe, ki so determinirali neučinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti. 

Ključne ukrepe izbranih ekonomskih politik spodbujanja konkurenčnosti lahko strnemo v tri 

sklope oz. spodbujanje različnih ukrepov za dvig: (1) regulatornega okolja, v katerem 

proučimo ekonomske ukrepe na trgu dela in izdelkov; (2) učinkovitega tržnega okolja, v 

katerem povzemamo ukrepe za dvig internacionalizacije, davčno politiko, specializacijo; (3) 

spodbude za inovativnost, R&R, tehnološko usposobljenost ter lažji dostop do financiranja. 

Vse ukrepe proučimo na podlagi treh sklopov virov po posameznih letih v proučevanem 

obdobju: (1) nacionalni reformni programi v letih 2006–2012 – NRP v posamezni proučevani 

državi, (2) poročila o konkurenčnosti in podjetništvu v izbrani državi (Evropska komisija) ter 

(3) ekonomski pregledi OECD v izbranih državah.  

2.4.1 Razvojna politika spodbujanja konkurenčnosti v Nemčiji 

Nemška delovna produktivnost (Evropska komisija 2011, 61) je visoko nad povprečjem EU 

(bodisi da jo merimo z delovnimi urami ali bodisi s številom zaposlenih). Nominalni stroški 

dela v nemških predelovalnih dejavnostih so pod povprečjem EU (17 %, povprečje 19 %). 

Visoka konkurenčnost je zaradi produktivnosti, cen in stroškov, kakovosti in specializiranosti 

prepoznana tudi z visokim plačilnobilančnim presežkom. Nemčija se je specializirala v 

proučevanem obdobju 2006−2012 posebej za srednjo visokotehnološko tehnologijo 

(transportna oprema, električna, optična oprema, stroji, delno kemikalije). Že od leta 2005 

ima federalna vlada slogan »reformiraj – investiraj – oblikuj prihodnost«, ki ne glede na 

sestavo vlade in parlamenta oblikuje šest prednostnih nalog (NRP Germany 2006):  

 družba znanja;  

 konkurenčno tržno okolje, izboljšave podjetniške aktivnosti z upoštevanjem zasebnih 

iniciativ, odpravo ovir in izboljšanim delovanjem poslovne infrastrukture, podpora MSP;  

 vzdržnost javnih financ;  

 ekonomska stabilnost in ohranjanje socialne varnosti;  

 zaščita okolja;  

 večja zaposlenost.  

Omenjene prednostne naloge so bile vodilo za oblikovanje ekonomske politike v letih 2005–

2008 in 2008–2010. Po letu 2010 so te naloge v EU povzeli tudi po Strategiji 2020, prevedli 

njene cilje v nacionalne in jih podkrepili s kazalniki. 



39 

Regulatorno okolje v Nemčiji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Trg dela ima ključno vlogo pri dvigu produktivnosti, saj je povezava za investiranje v 

človeški kapital na eni strani in prilagajanje gospodarstev novim globalnim izzivom na drugi 

strani. Reforma trga dela (Hartz IV) je v letih 2002 in 2003 na podlagi več neodvisnih 

evalvacij pokazala pozitivne učinke na trgu dela. Izboljšana ponudba dela, manjše spodbude, 

nadomestila za brezposelne in zmerna rast plač so pripomogli k nemški fleksibilnosti, še 

posebej v predelovalnih dejavnostih (možnost zmanjšanja delovnih ur ali plače zaradi šibkega 

povpraševanja) (NRP Germany 2006). Nemški zavod za zaposlovanje ima na federalni ravni 

prihranke, ki jih uporabljajo za prerazdelitev med ukrepe za brezposelne (OECD 2013b). 

Ukrepi v obdobju 2005–2008 so bili še naprej usmerjeni v preventivo (zgodnje potencialno 

odkrivanje brezposelnih, ustrezno posredovanje) in v nove zaposlitve z novimi instrumenti, 

novimi osebnimi pristopi zavoda za zaposlovanje. Namen vseh ukrepov je bil nadaljnja 

fleksibilnost na trgu dela, ki ima le en cilj, dvig konkurenčnosti. Ukrepi so bili narejeni precej 

po meri (posebej v pokrajinah), poudarek je bil na aktivaciji brezposelnih oseb, življenjskem 

ciklu podjetij in posameznikov. Odločitev v tem srednjem roku treh let je bila, da vseh 40 % 

sredstev nameni za brezposelne, izključno za dolgotrajno brezposelne osebe (razviti programi 

50 plus, 62 regijskih projektov in projekti samozaposlovanja starejših) (NRP Germany 2008). 

V obdobju 2008–2010 so bili ukrepi, povezani s politiko konkurenčnosti in regulacijo na trgu 

dela, preusmerjeni na pretežno dolgoročno strukturno brezposelnost (NRP Germany 2010). 

Brezposelnim osebam je bila omogočena osebna asistenca kvalificiranih svetovalcev, če so 

želeli prejemati podporo, so se morali aktivno udeleževati usposabljanj, izobraževanj, 

delavnic ipd. ali vračati skupnosti (družbeno koristna dela). Glavno vodilo je bilo, da morajo 

biti prosta delovna mesta zapolnjena v minimalnem času, da lahko posredniki na trgu dela (ne 

le javni zavodi za zaposlovanje) odgovarjajo na potrebe, prepoznane na trgu. Tako so se 

razvijali treningi, mini dela, fleksibilne ure dela oz. kreditne točke za fleksibilnost, za obdobje 

vzgajanja otrok. Vlada se je dogovarjala o zametkih nacionalne minimalne plače na državni 

ravni (tradicionalno jo urejajo po sektorjih). Izvedena je bila reorganizacija zavoda za 

zaposlovanje, kjer so dosegli cilj, da ima vsak brezposelni v desetih dneh intervju, 60 % časa 

gre za iskanje zaposlitve, brezposelnim je na voljo le osnovna zaščita (za iskalce na robu 

preživetja v kombinaciji s socialnimi podporami), izvajajo se tudi regijske specifične sheme 

(ponekod tudi sheme za boj proti brezposelnosti mladih). Sklenjen je bil nacionalni pakt za 

izobraževanje in dvig kompetenc, omogočeno je bilo več tečajev skladno s potrebami 

gospodarstva. 

Nemški ukrepi na trgu dela so se v letih 2011–2012 poleg učinkovitih shem dodatno usmerjali 

v večjo integracijo žensk na trg, promocijo žensk za menedžerske poklice. Zaradi 

gospodarske in finančne krize so bila podaljšana t. i. javna dela iz leta 2010, okrepljena 

prostovoljska dela in delo s ciljnimi skupinami (migranti, invalidi) (NRP Germany 2012). 

Posebna pozornost je bila namenjena priznavanju poklicnega izobraževanja iz tujine ter 
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usklajenemu in koordiniranemu delovanju v trikotniku šole − socialni zavodi – institucije na 

trgu dela. V ospredju je kakovost šolanja, prehod iz šole na trg je ključen in se ga ne prepušča 

naključju, treningi (izobraževanja, dvig veščin) se izvajajo v paktu z gospodarstvom. V 

Nemčiji je zelo priznan tudi mojstrski izpit (38 % novo zaposlenih ga po navedbah ima), 

ključne pri tem so tudi pokrajine, njihova povezava z višješolskimi strokovnimi institucijami. 

Prek sredstev EU so bila na voljo tudi posojila za šolanje. 

Z vidika ukrepov regulacije storitvenih dejavnosti je Nemčija naredila velik korak naprej pri 

liberalizaciji poštnih, železniških in telekomunikacijskih storitev, zniževanju tarif, večjem 

pretoku čez meje (električna energija) že v obdobju 2005–2008. Sprejeta je bila zakonodaja za 

dvig učinkovitosti, večje konkuriranje (ne omejevanje konkurence), prenovljen zakon o 

javnem naročanju in ukrepi zniževanja administrativnih ovir (naravnani na cilj, model 

standardnih stroškov). Poseben poudarek je bil namenjen intelektualni zaščiti avtorskih 

pravic, znižana so bila dovoljenja, potrebna za zaščito, in poenostavljen postopek vpisa. V 

naslednjem programskem obdobju so bili ukrepi usmerjeni v zniževanje stroškov inoviranja, 

izboljšave intelektualne zaščite in zaščite pred krajami. Nadalje so se zniževale 

administrativne ovire (posredovanje statistik, poročanje, certificiranje, računovodski postopki, 

dokumentiranje ipd.). Polovici gospodinjstev je bil omogočen širokopasovni dostop do 

interneta. V letih 2011−2012 je sledil pregled zakona o konkurenci, omejevanju (prevzemih), 

prepovedano je bilo uporabljati omejitve za vstop v poklic (razen če gre za javni interes, 

kamor sodijo npr. odvetniki, inženirji in arhitekti). Regulacija dejavnosti se manjša, a še 

vedno imajo močno vlogo zbornice, pretežni lastniki podjetij profesionalnih storitev. Izvajajo 

se ukrepi poglabljanja storitvenega sektorja in implementacija evropske storitvene direktive. 

Sprejet je paket ukrepov s področja notranjega energetskega trga, plinskega omrežja, 

širokopasovne povezave pa so hitrejše in pokrivajo celotno državo (Evropska komisija 

2010b). 

Tržno okolje v Nemčiji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Gonilo nemške rasti je izvoz in prevladujoči tržni deleži nemških predelovalnih dejavnosti (ki 

se uspešno širijo na nove trge) (NRP Germany 2006). Izboljšana cenovna konkurenčnost, 

inovacije, sektorji s primerjalnimi prednostmi in specializacija proizvodnje v hitrorastočih 

trgih so odigrali ključno vlogo. Nemčija je drugi največji izvoznik na svetu (za ZDA) glede na 

dodano vrednost (OECD 2014a) in je ranljiva za šoke v povpraševanju. Usklajeno delovanje 

trga in uspešna integracija v mednarodne tokove sta torej ključna za konkurenčnost. Ukrepi 

politike spodbujanja konkurenčnosti zajemajo ustrezno davčno okolje, vzdržne javne finance 

(brez prelaganja bremen na gospodarstvo) ter ukrepe za dvig internacionalizacije in 

specializacije.  

Na začetku proučevanega obdobja (2005–2008) je bila ekonomska politika spodbujanja 

konkurenčnosti v Nemčiji usmerjena na javnofinančne izdatke in njihovo znižanje vsaj 
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sorazmerno z dvigom davka na dodano vrednost (s 17 % na 19 %) in znižanjem davčnih 

olajšav (Evropska komisija 2006). Nižjim prihodkom so sledili nižji odhodki brez bremen za 

gospodarstvo (davek iz dohodka pravnih oseb se zniža pod 30 %). Hkrati so se znižali stroški 

dela za delodajalce – obveznost znižanja zavarovanja za primer brezposelnosti za 2 % – in 

bile omogočene nekatere nove davčne olajšave za R&R (NRP Germany 2008). S prenovo in 

učinkovitejšo zdravstveno oskrbo je bilo dodatno predvidenih 4 mio novih delovnih mest 

(dolgoročno), postopno se je zviševala doba upokojevanja, na 67 let. Vzpostavljeni so 

sektorski programi internacionalizacije, tudi z regijskimi posebnostmi. Sredstva EU morajo 

biti večinoma usmerjena na vzhod, in to le za projekte, ki izpolnjujejo lizbonske cilje (rast in 

delovna mesta). Posebej je obravnavan program za transportno infrastrukturo in potrebne 

investicije.  

V času krize (2008–2010) je Nemčija žela sadove uspešne ekonomske politike v preteklosti 

(fleksibilen trg dela, davčna politika, regulacija) in se osredotočila na strategijo konsolidacije 

ter energetsko učinkovitost za dolgoročno konkurenčnost. V letih 2011–2012 so bili poleg 

naštetega (uravnoteženost dolga poleg javnih financ) opazni še davčne poenostavitve z vidika 

postopkov in znižanje davčnega primeža (preusmeritev na zelene davke in posredne davčne 

prihodke). 

Spodbude za inovativnost, R&R, tehnološko usposobljenost ter lažji dostop do financiranja v 

Nemčiji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Med državami OECD je Nemčija vodilna z vidika globalnih inovacij (9 % izdatkov OECD za 

R&R), saj je za izdatke R&R leta 2012 namenila več kot 2,9 % BDP. Zaradi vladne usmeritve 

na specializacijo in R&R intenzivne sektorje so tako javni kot zasebni viri učinkovito 

uporabljeni. Tudi zadnje iniciative (Pakt za visoko šolstvo, Iniciativa odličnosti, Iniciativa za 

skupne raziskave in inovacije, Visokotehnološka strategija 2020) imajo namen še naprej 

promovirati raziskave, razvoj in inovacije. Skupna točka je spodbuda inovacijam in 

ustvarjanju delovnih mest ter naslavljanje globalnih sprememb (projekti prihodnosti: 

Industrija 4.0, vzdržna mobilnost, boljše zdravje) v smislu primerjalnih prednosti nemške 

znanstvene in tehnološke sfere (OECD 2014a). 

Korenine uspešnih spodbud segajo v leto 2005, ko so se regije (ne le federalna raven) 

dogovorile o dvigu izdatkov za R&R. Prav tako so bili dvigi osredotočeni na sektorje, grozde 

skupaj z izobraževalnim in znanstvenim aparatom (mreže). V letih 2008–2010 so se 

nadaljevale promocije inovativnih grozdov (sto v devetih sektorjih, osmih regijah, vključenih 

6000 MSP). Opravljen je bil temeljit premislek za prihodnost, pri čemer je bilo doseženo 

soglasje med gospodarstvom in znanstveniki: ukrepi (začetek izvajanja v letih 2011–2012) 

temeljijo na promociji poslovnega mreženja, dvigu financiranja za MSP in tehnološke 

projekte R&R (poleg reševanja bančnega sektorja). Postavljen je bil okvir za zasebne 

investitorje, sklade tveganega kapitala, poenostavljen plačilni promet ter harmonizacija z EU 
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in razvitim svetom. Uvedeni so bili dostopi »vse na enem mestu« (VEM) za lažje in hitrejše 

ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), spremenjena zakonodaja o najnižjem 

potrebnem ustanovnem kapitalu (ali celo brez). Nemška razvojna banka (KFW) je razvila 

linije za mikro in mala podjetja do 50.000 EUR posojila, dogovorjene so posebne obrestne 

mere, kvazi lastniško financiranje, na voljo so mreže poslovnih angelov. Sprejeti so tudi načrti 

investicij v transportu in logistiki, usmerjanju sredstev EU za MSP, eko tehnologije in 

inovacije (NRP Germany 2008). Cilj je nameniti 30 % sredstev več za raziskave s področja 

energetike.  

Nemčija si želi postati »hub« (stičišče) za inovativne start upe, od leta 2011 se osredotoča na 

nove podjetnike, študente, »pomoč na enem mestu« (financirano iz Evropskega socialnega 

sklada, sredstva EU), ki omogoča pomoč podjetnikom in mentoriranje. Omogočeni so 

finančne spodbude, jamstva, možnosti povratnih in nepovratnih sredstev. R&R, inovacije in 

tehnološki razvoj so neuspešni brez ustreznih povezav s šolskim sistemom (od poklicnega, 

dualnega, visokošolskega ali znanstvenega sistema). Zato je v Nemčiji veliko ukrepov 

namenjenih promociji poklicnega izobraževanja po sistemu »learning by doing« (učenje iz 

prakse), ki je visoko fleksibilen in odziven. Visoko šolstvo je v rokah pokrajin (financiranje 

glede na povezave z gospodarstvom, prevzem odgovornosti za vpise). Veliko pozornosti je 

namenjene tudi celovito razviti znanstveni infrastrukturi (pri čemer ni podvajanja 

visokošolskih in znanstvenih institucij, uveljavlja se sektorski pristop), študentski mobilnosti 

in nadaljnjim dodatnim dvigom vlaganja v R&R. 

2.4.2 Razvojna politika spodbujanja konkurenčnosti v Avstriji 

Avstrija je v preteklosti dosegla edinstven preplet podpor dinamičnemu poslovnemu sektorju, 

usklajenosti z družinsko politiko, široko ter globoko ponudbo javnih storitev, ob zelo dobro 

delujočem socialno-ekonomskem partnerstvu. Uspešna je bila pri usklajevanju močne 

produktivnosti na podlagi poslovne infrastrukture in podjetij ter zaposlitvenih struktur. 

Podjetja so v domači lasti, srednje velikosti in pretežno družinsko vodena, zato ne presenečajo 

visoka produktivnost, sposobnost generiranja prihodkov in dolgoročnih zaposlitev. Socialni 

sporazum zagotavlja usklajeno rast plač z rastjo produktivnosti (OECD 2013a). Kljub temu je 

bila že večkrat izpostavljena vloga avstrijskih podjetij v globalnih proizvodnih verigah, saj 

družinska podjetja nimajo veliko konkurence, zato bo potreben postopen prehod (prevzem 

podjetij) na mlajše generacije. Slabosti so opazne tudi na področjih storitev (npr. socialne, 

zdravstvene) v povezavi s šolskim sistemom, zato so izpostavljene prioritete (NRP Austria 

2007):  

 vlaganja v R&R,  

 razvita infrastruktura,  

 izobraževanje in univerze,  

 socialne zadeve,  
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 dvig blaginje, poudarek na socialnem sistemu, ki mora podpirati ter zagotavljati rast in 

blaginjo.  

Po letu 2008 so postavili na prvo mesto vzdržnost javnih financ, trg dela, vlaganja v R&R in 

posebej izpostavili spodbude za MSP, na koncu pa ustrezen socialni sistem. 

Regulatorno okolje v Avstriji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Reforme trga dela (2006–2008) niso naravnane le na dvig števila delovnih mest, ampak tudi 

na kakovost (poštene plače, varna zaposlitev, enakovredna obravnava, zdravstvena zaščita, 

usklajevanje z družinskim življenjem). Za Avstrijo je značilno veliko samozaposlenih, zato 

nadaljujejo zaposlitvene sheme in usposabljanja na delovnih mestih (vsako leto 930 mio 

EUR) (NRP Austria 2008). Posebej razvijajo iniciative za starejše, polovični delovni čas, dvig 

učinkov aktivne politike zaposlovanja za mladostnike, poseben poudarek je na jezikih 

(migranti). Vzpostavljeni so bili dogovori o fleksibilnosti glede prekinitve pogodbe o 

delovnem razmerju, kolektivni dogovor o delovnem času, shemah za samozaposlene, 

poklicna pokojnina prenesena v pokojninski sklad, prenovljena je aktivna politika 

zaposlovanja, naravnana na učinkovitost in učinke za specifične skupine. 

V obdobju 2008–2010 (tudi kasneje) so bili še vedno prioriteta trg dela, izboljšave za starejše 

(spremembe invalidskih pokojnin, upokojitev po 40 letih dela, znižanje dobe predhodnega 

upokojevanja in odprava nekaterih kombinacij in subvencioniranj med poklici, polovični 

delovni čas, program »fitwork«), ženske in mladi (treningi, poklicno izobraževanje v 

podjetjih, posebej za migrante). Posebne prenove je bila deležna prostovoljna shema vplačil v 

primeru brezposelnosti samozaposlenih. Avstrijski izobraževalni sistem (in poklicno 

izobraževanje) je veljal za hrbtenico rasti produktivnosti in nizke brezposelnosti mladih (NRP 

Austria 2007, 8). Kljub temu so odkrivali prve strukturne slabosti, padec stopnje visokošolsko 

izobraženih mladih ter težke prehode med poklicnim in višjimi stopnjami izobraževanja. Za 

prenovo izobraževalnega sistema so namenili dodatne investicije, s katerimi so znižali 

maksimalno število učencev v razredu, razvili projekte dolgoročnega učenja, dvignili 

študentske dodatke in univerzam namenili dodaten denar. 

Z zakonom o konkurenci (NRP Austria 2010) je Avstrija poostrila nadzor nad karteli in 

vzpostavila konkurenco med mrežnimi dejavnostmi. Že leta 2006 je začela projekt vse na 

enem mestu za podjetja, omogočila registracijo in začetek poslovanja podjetja v sedmih dneh 

prek svetovnega spleta. Odpravili so regulacijo cen revizorjev, inženirjev in svetovalcev ter 

izpeljali nov program liberalizacije poklicev. Kljub temu so odkrito s študijami branili 

potrebnost regulacije nekaterih poklicev, kar so upravičili z dvigom kakovosti. V obdobju 

2008–2010 so vpeljali 133 novih projektov za znižanje administrativnih bremen in 

poenostavili okoljsko zakonodajo (pridobitve dovoljenj) (NRP Austria 2012). V obdobju 
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2011–2012 so razvili inovativno javno naročanje ter standardizirali postopke intelektualne 

zaščite.  

Tržno okolje v Avstriji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Avstrija je v proučevanem obdobju 2006–2008 našla pot do ravnotežja med vzdržnostjo dolga 

in podpiranjem rasti. K temu so veliko prispevali reforma javnega sektorja, vzpostavljen on 

line portal, usposobljen kader, ki je zaslužen za letne prihranke v višini 1,5 mio EUR. Število 

javnih uslužbencev se je znižalo skladno s predvideno dinamiko za 10.000 oseb letno. Več 

pozornosti je bilo namenjene kontrolingu, vrednotenju (merjenju uspešnosti in učinkovitosti, 

iskanju prihrankov) in modernim sistemom poročanja. Vzpostavljena je bila obveznost za 

znižanje stroškov podjetjem za 25 %; spremenili so 500 zakonodajnih aktov in z njimi 5700 

postopkov. Reformi je sledilo pospešeno zniževanja odhodkovne strani, pri čemer se še vedno 

največ namenja za R&R, izobraževanje, socialo, družinsko politiko in dvig vlaganj v 

infrastrukturo ter sklad za energetiko (NRP Austria 2008). Prav tako so se spremenili 

transferji iz države v pokrajine (te imajo več odgovornosti za vsebino, izvedbo), ni več 

avtomatičnega prenosa, ampak po izpolnitvi vsebinskih nalog. 

Avstrija je znižala davek na dohodek pravnih oseb s 34 % na 25 %, vpeljala sodoben davčni 

sistem, ukinila veliko poročil in omogočila vpeljavo e-davkov. Tudi v obdobju 2012–2016 

dvig davkov za nižje ali srednje razrede ni bil predviden, predvideli pa so prerazdelitve 

davčnih bremen in obdavčitve nepremičnin. Zaradi gospodarske in finančne krize so bile 

vpeljane tri inovacije pri plačah, onemogočena nižja plača, kot je minimalna plača po 

kolektivni pogodbi, vpeljane kazni za kršitelje ter omogočena napotitev na usposabljanje od 

dveh mesecev do enega leta za zaposlenega (NRP Austria 2012). 

Že v obdobju 2006–2008 je bila visoko na seznamu privlačnost avstrijskih lokacij za NTI, 

izpeljali so 152 projektov in zaznali pozitivno rast novih MSP. Za izboljšanje pogojev 

delovanja za podjetja je bilo namenjenih 190 mio EUR, delo v trgovinah se je podaljšalo s 66 

na 72 ur (nedelja prost dan), zniževala so se administrativna bremena, trg kapitala se je 

dodatno razvijal in usmeril na rast avstrijskih podjetij v tujini. Posebej so bila izpostavljena 

vlaganja v širokopasovne povezave, vsak ima dostop do interneta in telefona. V obdobju 

2008–2010 so še pospešili vlaganja v dvig NTI in privlačnost lokacij (Evropska komisija 

2008b). Stroški dela na enoto so se le rahlo dvignili, plačilna bilanca je bila kljub gospodarski 

in finančni krizi pozitivna. V letih 2011–2012 so se osredotočili na promocijo storitvenih 

dejavnosti, z direktivo o storitvah je avstrijskim podjetjem omogočen lažji dostop na tuje trge. 

Veliko pozornosti so namenili internacionalizaciji grozdov in promociji portfolio 

menedžmenta. Okoljevarstvene tehnologije in učinkovita uporaba virov so visoko na politični 

lestvici (nemotena dobava energetskih virov, prihranki pri obnovljivih virih, konkuriranje in 

vzdržnost), vzpostavljen je klimatsko-energetski sklad za spodbujanje inovativnih energetskih 

rešitev. 
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Spodbude za inovativnost, R&R, tehnološko usposobljenost ter lažji dostop do financiranja v 

Avstriji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Že v letih 2006–2008 so bile sprejete trdna zaveza in ustrezne prerazporeditve v proračunu za 

še več vlaganj v R&R, inovacije, infrastrukturo in izobraževanje v trikotniku znanja, kljub 

temu da je že takrat bila Avstrija nad povprečjem EU (okoli povprečja OECD, leta 2006 

2,47 % BDP vlaganj v R&R) in je od leta 1998 dosegala povprečno letno stopnjo rasti 8,1 %. 

Dodatna sredstva so bila namenjena izboljšanju okolja, regulatornega okvira za podporo R&R 

ter inovativnim dejavnostim in dvigu učinkovitosti (na podlagi korenitih vrednotenj). Avstrija 

je v istem obdobju bila posebej dobro ocenjena tudi pri ustvarjanju znanja (v smislu 

inovativnosti) in intelektualni zaščiti. V obdobju 2008–2010 je posvetila veliko pozornosti 

direktnemu financiranju projektov (že obstoječim, razvijajočim se), kombinaciji pristopov od 

zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Strogo so uveljavljali načelo dodatnosti (k zasebnemu se 

dodajo javna sredstva) (NRP Austria 2011). Sodelovanje zasebnega sektorja je nujen 

predpogoj, posebne iniciative so namenjene začetnikom v inovativnih projektih R&R. 

Vzpostavljena oz. nadgrajena so konkurenčna središča za dolgoročno sodelovanje med 

znanstveno in industrijsko vejo R&R, poudarki so na odkrivanju tehnologij prihodnosti. Ob 

navedenem na državni ravni so regije podpirale posebne specializirane projekte, omogočile so 

posredne pomoči prek davčnih olajšav R&R v nerazvitih regijah, izboljšani so bili pogoji za 

financiranje lastniškega kapitala, tveganega kapitala in spodbujale so mobilnost kadrov. V 

prehodnem obdobju po krizi so nadaljevali enake ukrepe in začeli dialog za okvir R&R do 

leta 2020. Tokrat se je fokus obrnil na sistem, na univerze kot konkurenčna mesta znanja, 

mobilnost, mikro kredite in pospeševanje izobrazbe za podjetnike (ker je še vedno velik delež 

samozaposlenih, ki morajo tudi postati bolj inovativni). Vzpostavljene so bile povezave med 

start-up podjetji, poleg financiranja jim je na voljo tudi mentoriranje (svetovalne storitve).  

Po krizi v letih 2011 in 2012 se razgalijo avstrijski problemi finančnega trga (velik delež bank 

s slabimi posojili v državah CESEE) ter previsoka zadolženost podjetij (NRP Austria 2012). 

Vsekakor niso bili izpostavljeni nepremičninskemu balonu (hipoteke gospodinjstev so bile 

zelo konservativne, jamčili so tudi z osebnim premoženjem) in jim urejanje dostopa do 

financiranja ni pomenilo velikega izziva (sploh ne ob konkurenci tujih bank, ki niso bile tako 

izpostavljene kot dokapitalizirane domače). Vzpostavili so tudi posebno skupino za 

koordinacijo R&R in inovacije (»task force«). Z razvojno-tehnološko-inovativno strategijo so 

se posvetili koordinaciji in usklajenosti vseh deležnikov ter omogočili dvig maksimalne 

podpore podjetju z 10.000 EUR na 100.000 EUR. Prav tako so poenostavili uveljavljanje 

stroškov za R&R s pravnimi in strokovnimi mnenji, omogočili lažji dostop do olajšav za 

univerze in ustanovili sklad za promoviranje bazičnih raziskav (20 % stalnih stroškov je 

kritih). Inteligentna proizvodnja je povezana z internacionalizacijo in instituti R&R, temelji 

pa na razvoju v proizvodnih verigah. S tem je pogojena tudi podpora konkurenčnim središčem 

(šest nacionalnih konkurenčnih središč je umeščenih v strategijo R&R). Visokošolske 

institucije in podjetja lahko skupaj ustanavljajo podjetja (uveden inovacijski ček) in uveden je 
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projekt feniks (na pogorišču na podlagi zdravega jedra vzpostaviti in razviti vitalno, 

inovativno podjetje). Zopet se uveljavlja sektorski pristop (reciklažni spin-off, e-mobilnost in 

podobni projekti), iniciative in povezave v regijah. 

2.4.3 Razvojna politika spodbujanja konkurenčnosti na Slovaškem 

Slovaška je ena izmed najbolj dinamičnih ekonomij v evrskem območju, a vseeno potrebuje 

nove domače nosilce ekonomske rasti. Nadgraditi in diverzificirati mora udeležbo podjetij v 

globalnih verigah vrednosti (OECD 2013e). V obdobju 2006–2008 je bil cilj izvesti globoke 

reforme in ustrezne razvojne politike, ob upoštevanju slovaških posebnosti. Vsaka izmed 

naštetih politik je pri tem enako pomembna; izobraževanje in zaposlovanje, informacijska 

družba, R&R in inovacije, poslovno okolje ter makroekonomska in fiskalna politika. Vse 

politike imajo za cilj razvoj tržno usmerjene ekonomije ob minimalnih državnih intervencijah. 

Pri tem so posvetili pozornost odpravi sistemskih nepravilnosti, neučinkovitosti in 

preprečevanju dviga javnofinančnih odhodkov ob nevtralni davčni politiki (NRP Slovakia 

2006). V obdobju 2008–2010 so zaznali visoko gospodarsko rast, dvig zaposlenosti, postopno 

konsolidacijo. Pri tem so se zavedali, da Slovaška ne more kar pričakovati prenosa bazičnih 

industrijskih tehnologij iz tujine v njihove delovne procese podjetij (kljub visoki stopnji NTI 

in izvozu). Da bi spodbudili nastajanje delovnih mest, so se v letih 2011–2012 preusmerili še 

na druge sektorje, ne le na proizvodnjo avtomobilskih delov in elektroniko za potrošnike. Z 

dvigom produktivnosti in zmerno rastjo plač so v času krize stabilizirali stroške dela. 

Regulatorno okolje na Slovaškem v proučevanem obdobju 2006–2012 

V obdobju 2006–2008 je bila osnovna naloga trga dela znižati regulatorna in administrativna 

bremena za dvig zaposlenosti in samozaposlenosti. Podpirali so meddržavno mobilnost, 

modernizirali (okrepili) zavode za zaposlovanje ter omogočili svetovanje in izobraževanje 

nezaposlenim. S pomočjo evropskih sredstev so z »na povpraševanje usmerjenimi« projekti 

testirali in realizirali cilje aktivne politike zaposlovanja. Poskrbeli so za modernizacijo sodišč, 

hitrejše odprave zaostankov sporov in uvedena je bila informatizacija pravosodja. Prav tako 

so tradicionalne izobraževalne institucije preoblikovali v moderne (NRP Austria 2006), ki 

zagotovijo potrebne veščine in znanja (kar pričakuje trg) s pomočjo novih informacijskih 

pristopov. Posebna pozornost je bila namenjena talentiranim mladim ter učenju tujih jezikov. 

Univerze so odprli vsem, ki želijo študirati (posojila za študij).  

V obdobju 2008–2010 so izboljšali delovnopravno zakonodajo, ki je pravična do delojemalca 

(večja zaščita delavcev za določen in polovični čas) in fleksibilna za delodajalca (naravnana 

na posebne ciljne skupine, da ne izstopijo s trga dela). Točke »vse na enem mestu« so bile na 

Slovaškem že leta 2006, kasneje le nadgrajene z izdajo trgovinskih dovoljenj (tudi 

elektronsko), izdajo dovoljenj za obratovanje, prostim dostopom do potrdil o nekaznovanosti, 
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pošiljanjem ustanovitvenih podatkov davčni upravi, urejanjem zdravstvenega zavarovanja 

ipd. (NRP Slovakia 2008). 

Leta 2011 so prenovili akt o zaposlovanju, s katerim so delodajalcem omogočili skrajšanje 

odpovednega roka za polovico (na en mesec v primeru zaposlitve za manj kot leto) oz. je 

odpovedni rok enak številu obnovitev pogodb (največ tri mesece). Spremembe so zajele tudi 

dodatke in nadure, kar je porušilo socialni dialog (NRP Slovakia 2011). Za odpravo 

administrativnih ovir so izvedli 94 ukrepov in deregulacij. Prenovili so tudi zakonodajo o 

bankrotu in prestrukturiranju, s katero se spremlja plačilna disciplina dobaviteljev (ne le 

dolžnikov). E-vlada in storitve so nadalje zniževale stroške administriranja in izdajo 

gradbenih dovoljenj (hiter postopek brez stroškov, če ne gre za velike posege). Registracija 

premoženja je postala cenejša in hitrejša (manj potrebnih korakov). Pojavljati se je začela 

konkurenca med visoko reguliranimi poklici, ki so bili tudi tradicionalno monopolni. 

Tržno okolje na Slovaškem v proučevanem obdobju 2006–2012 

Leta 2006 izvedena reforma znižanja davčnih bremen (za skupine z najnižjimi dohodki) je 

razbremenila delodajalce (cenejše delo) in pomagala najnižjim dohodkovnim skupinam z 

davčnim bonusom (odpravili so minimuma za prosto vseh davčnih bremen). Za srednje 

razrede je to pomenilo še vedno podporo zaposlovanju, saj je povečana olajšava za otroke. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene enostavnim postopkom zaposlovanja, tako da sta se 

srečala ponudba in povpraševanje. Prvič se je pojavilo zavedanje, da prevelika podpora 

specializiranim sektorjem ni najboljša, poskušali so podpirati širše horizontalne politike; 

podpora malim in inovativnim podjetjem, boljša infrastruktura, e-javno naročanje in 

računalniško opismenjevanje.  

V obdobju 2008–2010 so nadalje optimizirali poslovne pogoje in okolje, s poudarkom na 

upravljanju davčne in carinske administracije (poenostavitve procesov, večja učinkovitost, 

kombiniranje pobiranja prispevkov). Večje zadovoljstvo podjetij je bilo tudi posledica 

vpeljane informatizacije, sledila je reforma javnega naročanja, e-javno naročanje. Vpeljano je 

bilo tudi strogo spremljanje učinkov zakonodaje na poslovni sektor. Regulatorni organ je 

zakonsko vzpostavil konkurenčno in pregledno okolje na trgu elektrike in plina. V letih 2011–

2012 so se orientirali na promocijo ekonomske rasti, prioritetno na transportno infrastrukturo 

(dvig izdatkov za cestno in železniško omrežje) in dvig sredstev za izobraževanje (dvig 

sredstev za regionalne šole za 5 %, za visokošolsko izobraževanje za 4,7 %). Enotna 

kontaktna točka je bila vzpostavljena v začetku leta 2012 in dodana je bila nadgradnja e-

postopkov (registracije, plačevanje računov, podjetniki začetniki vse uredijo na enem mestu, 

poenostavitev poročanja o računovodskih izkazih, poenotenje predpisov) (NRP Slovakia 

2012). 
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Spodbude za inovativnost, R&R, tehnološko usposobljenost ter lažji dostop do financiranja na 

Slovaškem v proučevanem obdobju 2006–2012 

Leta 2006 so na Slovaškem začeli množično akreditacijo visokošolskih institucij, univerz in z 

neodvisnimi vrednotenji, s katerimi naj bi dvignili konkurenco med šolami in ozaveščali o 

kakovosti. Uveden je bil štipendijski program za mobilnost študentov, diplomantov, 

pedagoškega osebja, raziskovalcev ter centralni informacijski portal na področju znanosti, 

R&R in inovacij (o financiranju iz javnih sredstev). Fokus je bil na raziskovalni infrastrukturi, 

povezavah z rezultati in učinki (skupina domačih in tujih strokovnjakov), da se lahko pripravi 

druga faza spodbud (temelji na pristopu od spodaj navzgor). Pregledane so bile tudi prakse 

drugih držav s tveganim kapitalom, predlagan ustrezen model s podporo tujcev (ker niso 

razpolagali z zadostnimi znanji). Pripravljen je bil amandma zakona o inovacijah, prenovljene 

državne podpore, sistematičen pregled in prenos nekaterih dobrih praks. Država je do leta 

2007 podpirala inovativna podjetja, gradila mreže inkubatorjev, ni pa bilo izmenjave in vidnih 

učinkov. Podpora je bila od leta 2008 namenjena le tehnološkim inkubatorjem in inovativnim 

podjetjem (NRP Slovakia 2008).  

V obdobju 2008–2010 je bila uvedena finančna shema za sofinanciranje R&R v mednarodnih 

projektih (dodatnih 25 % vrednosti administrativnih stroškov projekta, če je prijava uspešna, 

30 %, če sodelujejo tuji znanstveniki in strokovnjaki) (NRP Slovakia 2011). Gradnja regijskih 

inovativnih centrov je spodbudila sodelovanje raziskovalne sfere in gospodarstva (posebej 

MSP). V obdobju 2011–2012 so podaljšali delovanje ukrepov in uvedli t. i. strategijo feniks 

(prerazdelitev sredstev temelji na preglednem dodeljevanju prek razpisov, merilo so 

mednarodno doseženi rezultati – citati, monografije, patenti ipd.). Sistem visokega šolstva in 

prerazdeljevanja sredstev je zasnovan tako, da kaznuje institucije s slabimi rezultati. Sistem 

podpira vse oblike raziskav (bazične, aplikativne, eksperimente, če le sodelujejo podjetja). 

Posebna pozornost je bila namenjena zniževanju administrativnih bremen pri dostopanju do 

sredstev EU, še posebej za R&R in inovativne projekte (Evropska komisija 2009). Podpora 

spin-off podjetjem (iz univerzitetnega okolja) je bila zagotovljena s plačilom administrativnih 

stroškov v izbranih inkubatorjih, dodatna podpora je bila namenjena visokotehnološkim 

grozdom. 

2.4.4 Razvojna politika spodbujanja konkurenčnosti v Italiji 

Italija je izpostavljena strukturnim zaostankom zaradi neugodnih gospodarskih razmer, 

visokih obremenitev gospodarstva, nezmožnosti podjetij, da izkoristijo ekonomije obsega, 

nizke produktivnosti zaposlenih ter pomanjkanja sredstev za R&R in inoviranje. Večina 

predelovalnih podjetij je MSP, v tekstilnem, oblačilnem, obutvenem, lesnem, pohištvenem 

sektorju, sektorju enostavne elektronike in živilski industriji, kjer so podjetja velikokrat 

družinsko vodena, izpostavljena cenovni in nepošteni konkurenci, kot npr. »narejeno v Italiji« 

(NRP Italy 2006). Prav tako ne gre zanemariti dejavnikov, kot so rigiden trg dela, nizka 



49 

konkurenca in nezadostna investicijska vlaganja. Pregled Italije OECD (2012b) pa že 

uvodoma predstavlja velik reformni napredek Italije na področju srednjeročnega fiskalnega 

okvira, posodobitev okvira na trgu dela, pomembne liberalizacije in poenostavitve postopkov. 

Regulatorno okolje v Italiji v proučevanem obdobju 2006–2012 

V obdobju 2006–2008 je bilo vpeljanih veliko informacijskih podpor za usklajevanje ponudbe 

in povpraševanja na trgu dela na centralni in regionalni ravni. Vseživljenjsko učenje je bilo 

financirano s sredstvi EU, pri čemer je bilo vključenih veliko podjetij. Nizka produktivnost 

delovne sile se povezuje s tradicionalnimi sektorji Italije in njeno specializacijo, ki je 

naravnana na visokotehnološke izdelke (NRP Italy 2006). Tudi v obdobju 2008–2010 ni bila 

izvedena nobena pomembna reforma na trgu dela, čeprav so države EU pospešeno reformirale 

svoje trge dela kot tudi izobraževalne sisteme. Prioriteta ne sme biti generiranje bogastva, 

prihodkov, ampak povezava s trendi v produktivnosti, dvigom konkurenčnosti (rast in 

delovna mesta) in zadostno zaščito, a tudi odgovornostjo posameznikov. Prvi premiki so bili 

opazni šele v obdobju 2011, ko so v širšem dialogu izpostavili pogodbe za nedoločen čas, ki 

prinašajo visoko zaščito glede na druge pogodbe, ki ne dopuščajo niti izobraževanja in nimajo 

nobene delovnopravne zaščite. Izpeljana je bila delna decentralizacija plačnega sistema, 

uvedena opcijska klavzula, da se lahko izpusti nacionalno dogovorjene pogodbe na ravni 

podjetja v primeru posebnih okoliščin (npr. gospodarska kriza). Problematika je povezana 

tudi z nizko ravnijo znanja in veščin ter uspešnostjo visokošolskega študija (zaposljivost) 

(NRP Italy 2012). 

Dvig konkurence, znižanje administrativnih ovir za vstop na trg, poenostavljena zakonodaja, 

liberalizacija storitev in zniževanje stroškov administrativnih postopkov so bili vodilo že v 

obdobju 2006–2008. Nekaj uspehov je bilo zaznanih pri intelektualni zaščiti (zaščita 

oblikovanja), javno dostopni povezljivosti, mednarodni mreži javne administracije, zametkih 

»vse na enem mestu«, nižjih vstopnih stroških za registracijo podjetja in plačanih svetovalnih 

storitvah v manj razvitih regijah. Prenovljen je bil zakon o zaščiti potrošnikov, ki odpravlja 

omejitve v trgovinski dejavnosti, prodajo farmacevtskih izdelkov le v lekarnah, manj 

regulacije v notariatih, zavarovalnicah, bankah in taksi podjetjih. Prenovljen zakon o 

insolventnosti poudarja zdravo jedro podjetja in ne pravilnosti izpeljanih postopkov, vpeljani 

so tudi fleksibilnejši postopki. V obdobju 2008–2010 se je nadaljevala deregulacija v 

zasebnem, javnem in energetskem ter telekomunikacijskem sektorju (elektrika in plin). 

Insolvenčni postopki so dobili dodatno poglavje o osebnih stečajih in previsoki zadolženosti 

zaradi enakovredne obravnave upnikov (hitra poravnava (NRP Italy 2008). Liberalizacija 

storitev je bila pospešena v letih 2011 in 2012 (odprava minimalne razdalje med »outleti«, 

postopki ex-ante, protimonopolna zakonodaja, več licenciranih notarjev, lekarna na 3300 

prebivalcev). Uveljavljene so bile poenostavitve pridobivanja koncesij s (1) projektnimi 

obveznicami (posebej za start up podjetja, izdajo jih lahko lokalne oblasti), (2) vnaprej 
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poenostavljenimi obrazci za pridobitev koncesij, (3) predpisanimi, normiranimi stroški, 

poenostavljenim finančnim planom, (4) uveljavitveno pogodbo za dodelitev koncesije. 

Tržno okolje v Italiji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Za dvig tržnega okolja v obdobju 2006–2008 so v Italiji poskušali izboljšati infrastrukturo. 

Znižali so davčni primež oz. stroške zaposlovanja za 5 %, tako da je 60 % bremena na 

delodajalcih (znižanje za tri odstotne točke) in 40 % na delojemalcih (znižanje za dve odstotni 

točki). Uvedenih je bilo veliko davčnih olajšav, npr. na regijski ravni, za proizvodnjo, za 

povezovanje malih podjetnikov, in olajšave za zaposlovanje. Začeli so izvajati tudi e-vladne 

iniciative za poenostavljanje postopkov med javno upravo in poslovnim sektorjem, dvajset 

storitev je na voljo na internetu, od registracije, odpiranja podružnic, urejanja socialne zaščite, 

novega zaposlovanja do ustvarjanja novih tehnoloških komunikacijskih platform za izboljšave 

postopkov javnega sektorja. Vzpostavljen je tudi sistem e-davkov, vpeljani so bili trije ukrepi 

na strani prihodkov (zmanjšanje sive ekonomije, racionalizacija in reorganizacija davčne 

uprave ter zniževanje števila zaposlenih na vseh ravneh sektorja država). Sektorski pristop se 

osredotoča na turizem, investicije na ponudbeni strani (NRP Italy 2008). Na strani 

povpraševanja pa se je osredotočal na področje zdravstva in velnesa, energetske učinkovitosti 

in novih dobrin (gradbeni materiali, napredna vlakna). Sektorski pristop je povezan z vlaganji 

v inovacije, z razvojem novih storitev, ponovnim zagonom odličnosti v predelovalnih 

dejavnostih. Poenostavljene so bile sheme državnih pomoči in prehod iz modela podpore 

podjetij k horizontalni podpori. Začela sta se e-prenova sodstva ter dvig učinkovitosti in 

produktivnosti na vseh ravneh (pri odvetnikih, notariatih, sodiščih, podpornem osebju). 

Proces liberalizacije in zanesljive oskrbe na energetskem trgu je visoka politična prioriteta, na 

voljo so bile olajšave za energetsko učinkovite in obnovljive vire energije.  

V obdobju 2008–2010 je bila uvedena enotna kontaktna točka za podjetja, ki je dodatno 

poenostavila zagon in ustanovitev podjetij. Nadaljevali so s projektom e-pravosodje, z 

digitalizacijo in brezpapirnim poslovanjem med strankami. Princip »misli na male prvo« je bil 

vpeljan z namenom pospešitve izvajanja storitev ali izdelkov, z uvedbo tečajev podjetništva. 

Kasneje, po izbruhu krize, v letih 2011 in 2012, je ponovno sledila prenova davčnega sistema 

z namenom poenostavitve javne administracije (učinkovitost, zniževanje števila zaposlenih) 

in znižanja davka na dobiček. Večji poudarek je bil na zniževanju razlik v razvitosti med 

regijami, spodbudah za rast podjetij (še vedno prevladujejo majhna podjetja), ki se počasi 

vključujejo v vertikalne verige vrednosti in poskušajo pridobivati tržni delež (NRP Italy 

2011). Največji izvozniki so bili specializirani za nizko tehnološke izdelke, visokotehnološki 

izvoz je bil skromen in omejen na mala podjetja. Problem so bili tudi sodni zaostanki. 

Vzpostavljena so bila specializirana sodišča za podjetja, pristojna za reševanje problemov 

tehničnega razhajanja, nerazumevanja delovnopravne zakonodaje ipd. Sprejet je bil nacionalni 

program širokopasovnih povezav in novih IT. Javne finance so se osredotočile na 
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odhodkovno stran, poročila o učinkovitosti in prenovo nepremičninske zakonodaje. Pobiranje 

davkov se je premaknilo k proučevanju in povečevanju okolju škodljivih davkov. 

Spodbude za inovativnost, R&R, tehnološko usposobljenost ter lažji dostop do financiranja v 

Italiji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Že na začetku proučevanega obdobja so v Italiji poskušali spodbuditi javno-zasebna 

partnerstva za dvig vlaganj v R&R ter inovacije, posledično tudi dodane vrednosti. Vpeljanih 

je bilo dvanajst strateških razvojno-raziskovalnih planov, kot celota bazičnih raziskav, 

industrijskih raziskav, predtržne faze in spodbud za izobraževanje (med poslovno in 

raziskovalno sfero). Tehnološki okraji so spodbujali sodelovanje MSP z velikimi pri 

inovativnih projektih, javno-zasebni laboratoriji so predstavljali koncentracijo strateških 

sektorjev z vidika tehnologije in znanosti ter imeli zelo visok inovativni potencial. Ti projekti 

morajo imeti zasebne vlagatelje, visoko tvegani pa se lahko financirajo z nacionalnimi in EU-

viri. Poenotili so instrumente za prenos tehnologije za zbiranje sredstev (kapitala) in 

vzpostavili sklade tveganega kapitala (NRP Italy 2006 in 2008). V obdobju 2008–2010 je 

sledilo pospeševanje izoblikovanja odnosov med univerzami in podjetji, istočasno z reformo 

visokošolskega prostora in večjim posluhom za gospodarstvo. Dostop do financiranja je bil 

pokrit z regionalnimi shemami, od tradicionalnih instrumentov do inovativnih (obveznice 

okrajev, srednjeročni krediti s poplačilom iz potencialnega zaslužka).  

Ne glede na navedene ukrepe v letih 2011 in 2012 na področju R&R ni bilo napredka, IKT in 

izobraževanje sta se primerjalno še poslabšala. Zato so bile izvedene reforme financiranja, z 

uvedenimi rezervami za najboljše projekte, za inovativne verige in sektorje. Nove so bile 

politike spodbud poslovnim mrežam in tveganemu kapitalu, preusmeritev na povpraševanje 

(pred komercialna javna naročila), dvig usposobljenosti za prijave MSP na projekte EU ter 

ukrepi za spodbujanje izvora, internacionalizacijo (izobraževanje in treningi, menedžerske 

veščine, spodbude za tvegani kapital, prehodno davčno obdobje za reinvestiranje, promocija 

veščin za nastope na tujem trgu, znižanje stroškov dela za ženske in mlade do 25. leta). Leta 

2012 so poenostavili ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo, povečali prizadevanja za 

intelektualno zaščito, uvedli državno jamstveno shemo za dolžniške instrumente od treh 

mesecev do sedem let (400 mio EUR vreden jamstveni sklad z usmeritvijo na MSP, ki imajo 

lahko do 80 % državnega jamstva). 

2.5 Geneza razvoja politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji 

V Sloveniji je celoten proces industrializacije potekal nekoliko pozneje kot v drugih 

zahodnoevropskih državah. Slovenija je zamujala že s prvim valom industrializacije, ki je v 

preostalih državah zahodne Evrope potekal konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 

19. stoletja (Čepič in Granda 1979, po Lautar in Justinek 2013, 268). V 20. stoletju je nastalo 

nekaj prepoznavnih podjetij, ki delujejo še danes; Kosler & Co (danes znano kot Pivovarna 
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Union); Peter Kozina & Co (Peko); Saturnus (danes Hella Saturnus), Franz Swaty (danes 

Swaty), Titan Kamnik (1896); Steklarna Rogaška Slatina in Vesna akumulatorji. V obdobju 

med obema vojnama so bile v Sloveniji postavljene 403 tovarne oz. 18,4 % vseh (8,2 % 

prebivalstva), na Hrvaškem 635 oz. 29 % vseh (24,1 % prebivalstva) (Lautar in Justinek 2013, 

271).  

Po drugi svetovni vojni so začeli uvajati centralno plansko gospodarstvo in leta 1946 je 

kapital prešel v državne roke. Država je popolnoma prevzela planiranje, podjetjem je določila 

plane (višine investicij, direktorje). Leta 1952 je bilo uvedeno samoupravljanje, v katerem so 

podjetja sama odločala o planih (kaj proizvajati, cene). Nekatera podjetja so se v tem času 

dobro razvijala, imela povezave v tujini in ustvarjala visoke dobičke. Država je leta 1976 

uvedla združeno delo, ki je zahtevalo ukinitev konkurence, dobička in menedžmenta. Vse to 

so nadomestili družbeni dogovori – dogovorjena ekonomija, enake plače, velika podjetja se 

razbijejo v manjša (SOZD, TOZD). Podjetja so se morala ravnati po navodilih, ki jih je 

napisala politika (resolucija). Plače so bile enake, ne glede na proizvodni program. Namesto 

da bi racionalizirali proizvodnjo oz. več delali (na drugačen način) in tako prišli do višjega 

dohodka, so samo višali cene. To je povzročilo visoko inflacijo in država se je morala 

zadolževati. Leta 1989 je bil preklican Zakon o združenem delu, nadomestil ga je Zakon o 

podjetjih. Ponovno se je uveljavila tržna ekonomija, konkurenca, leta 1993 je bil uveden 

Zakon o gospodarskih družbah, leta 1992 pa Zakon o denacionalizaciji (Pevcin 2011, 11–12). 

Šele takrat lahko ponovno govorimo o politiki spodbujanja konkurenčnosti. 

Sprememba po petdesetih letih planskega (samoupravnega) gospodarstva in soočenje s tržnim 

gospodarstvom sta bila seveda težavna. Veliko podjetij je propadlo, brezposelnost je 

skokovito narasla, mnogi se niso znašli oz. znali prilagoditi novim okoliščinam. Razmere so 

bile zelo zahtevne. Na področju ekonomskih politik je na splošno po osamosvojitvi Slovenija 

sledila konceptu gradualizma, ki je prevladal kot vodilna doktrina. Skozi bolj ali manj 

uspešno prestrukturiranje socialističnih gigantov po osamosvojitvi se je od »na novo 

favoriziranega« podjetništva čez noč pričakovalo (in se še pričakuje), da bo prevzelo vlogo 

nosilca gospodarskega razvoja (Glas in Pšeničny 2000, 15). Obdobje zadnjih dvajsetih let 

lahko strnemo: 

 Leta 1991 je bil sprejet Zakon o razvoju malega gospodarstva, v letih 1992–1993 se je 

pojavil prvi poskus izvajanja proaktivne industrijske politike, katerega cilj je bil 

spodbuditi ekonomsko transformacijo za doseganje vzdržne konkurenčnosti gospodarstva.  

 Sledila je prva strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti industrije Ministrstva za 

gospodarske dejavnosti (1996). Po letu 1999 pa je politika konkurenčnosti postala ena 

izmed vladnih politik za uresničevanje sprejete Strategije gospodarskega razvoja 

Slovenije. Vlada RS se je opredelila za podpiranje razvoja, ki bo temeljilo na znanju kot 

glavnem dejavniku za pridobivanje mednarodne konkurenčne prednosti. Prvič se je znatno 

povečal delež proračunskih sredstev za podporo tem ukrepom (povzeto po Petrin 2003). 
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 Politika podjetništva in konkurenčnosti (2000–2004) (Vlada RS 2000) temelji na 

opredelitvi znanja kot javne dobrine, ki krepi sposobnost za obvladovanje tehnološkega 

napredka (s poudarkom na pospeševanju razvoja in prenosa znanja med gospodarstvom in 

razpoložljivim znanjem zunaj podjetij, povezovanju domačega znanja s svetovnim z 

vključevanjem v ustrezne programe EU).  

 Leta 2004 je bil prvič sprejet Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP, Ur. l. 

RS, št. 40/2004, 2/2007, 102/2007), ki je zagotovil premike v korist razvoja malih in 

srednje velikih podjetij in nastajanja novih podjetij – izboljšanje dostopa do virov 

financiranja (jamstva, začetni in rizični kapital), krepi se vloga Slovenskega podjetniškega 

sklada kot posrednika. Prav tako vzpostavlja ugodne pogoje za nastajanje in razvoj novih 

inovativnih podjetij (inkubatorji, tehnološki parki) ter prodor in hitrejši razvoj in prenos 

znanja (tehnološki centri, razvojna jedra, centri odličnosti). Ustanovljeni sta bili tudi 

Tehnološka agencija in Agencija za znanost.  

 V Enotnem programskem dokumentu (Vlada RS 2003), ki je podlaga za črpanje sredstev 

strukturnih skladov EU do leta 2006, so kot prva prioriteta navedene investicije v gradnjo 

inovacijskega okolja (grozdi, tehnološke mreže, tehnološki centri, parki), kar je 

pomemben potencial za pospešeno investiranje v razvoj in komercializacijo znanja.  

 Za doseganje ciljev na področju konkurenčnosti (in širše razvoja Slovenije) so bili sprejeti 

konkretni ukrepi v Okviru gospodarskih in socialnih reform (Vlada RS 2005) za 

povečanje blaginje v Sloveniji, ki vključujejo tudi ukrepe na področju regulatornega in 

tržnega okolja ter spodbude za razvoj konkurenčnosti. Reformni ukrepi so se intenzivno 

izvajali predvsem v letih 2006 in 2007 (v kasnejših opazovanih letih so se spremembe 

izvajale postopno po posameznih področjih). V začetnem obdobju opazovanja je na 

konkurenčnost gospodarstva pomembno vplival prevzem evra leta 2007. 

 Leta 2006 je bila sprejeta tudi Resolucija o nacionalno raziskovalno razvojnem programu 

(Ur. l. RS, št. 3/2006), leto kasneje Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

podjetniške konkurenčnosti, ki je veljal do konca 2013 (Vlada RS 2006b). Program je 

usmerjen v štiri ključna področja, ki so tudi pomembna za izvajanje politike; spodbujanje 

podjetništva in njemu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v 

gospodarstvu ter financiranje podjetij.  

 Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije (UMAR 2005) kot eno izmed prioritet 

postavlja konkurenčno gospodarstvo in hitrejšo gospodarsko rast. Tako smo dobili 

smernice za Strateški referenčni okvir in Operativne programe za črpanje sredstev EU 

(SVLR 2008). Za Slovenijo je pomembna tudi strukturna in kohezijska politika, izvedena 

v opazovanem obdobju, ki je pomembno vplivala na strukturo in namen finančnih 

spodbud. 

 Po letu 2008 so bile razvojne prioritete določene v Izhodni strategiji (SVREZ 2010) in 

usklajevanju posameznih ukrepov za izhod iz krize. Po ekonomski in finančni krizi je bila 

pozornost usmerjena na konsolidacijo javnih financ. 
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 Leta 2011 je bila sprejeta Resolucija o raziskovalno inovacijski strategiji  Slovenije 2011–

2020 (Ur. l. RS, št. 43/2011). Ključna resorja za izvajanje ukrepov iz strateških in 

izvedbenih dokumentov sta Ministrstvo za gospodarstvo (zdaj gospodarski razvoj in 

tehnologijo) ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (zdaj izobraževanje, 

znanost in šport).  

2.5.1 Regulatorno okolje v Sloveniji v proučevanem obdobju 2006–2012 

V opazovanem obdobju se je ureditev trga dela s spremembami delovnopravne zakonodaje 

spremenila v smeri večje varne prožnosti. Najpomembnejše spremembe so bile večja notranja 

prilagodljivost zaposlitve, širitev pravnih podlag za uporabo prilagodljivih oblik 

zaposlovanja, učinkovitejša ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno s skrajšanjem 

odpovednih rokov (Vlada RS 2007, predgovor). Hkrati je vlada leta 2006 posodobila Zakon o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Ur. l. RS, št. 107/06), 

programe aktivne politike zaposlovanja in izboljšala delovanje zavoda za zaposlovanje. Leta 

2010 je bil sprejet nov Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12), ki je na 

novo uredil zavarovanje za primer brezposelnosti in aktivno politiko zaposlovanja. Cilji 

novega zakona so bili zagotoviti večjo pokritost z nadomestili za brezposelnost, povečati 

učinkovitost Zavoda RS za zaposlovanje in aktivne politike zaposlovanja, poklicno 

svetovanje, kakor tudi spodbujanje dela z najranljivejšimi socialnimi skupinami brezposelnih 

(Vlada RS 2011, 33). V naslednjih letih so se izvajale aktivnosti za povečanje prožnosti in 

izboljšano delovanja trga dela ter zagotavljanje boljše usklajenosti plač in produktivnosti, 

usklajevanje potreb trga dela in kvalifikacij ter zmanjšanje segmentacije in povečanje 

udeležbe mladih in starejših na trgu dela (Vlada RS 2011, 17). Veliko aktivnosti je bilo 

izvedenih tudi na področju preprečevanja dela na črno. Eden od temeljnih sistemskih ukrepov 

na področju prenove poklicnega izobraževanja je bil sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

ki omogoča ugotavljanje in potrjevanje znanja in spretnosti ter izkušenj, pridobljenih tudi 

zunaj formalnega šolskega sistema (Vlada RS 2008, 24). Namen je bil spodbujati krajše 

oblike neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja in s tem vzpostaviti 

sistem, ki bo bolj prilagodljiv potrebam na trgu dela. Na novo je bila vzpostavljena tudi 

politika štipendiranja, kar je spodbudilo vseživljenjsko učenje. 

Novembra 2007 je bil sprejet nov ZPOP (Ur. l. RS, št. 2/2007), ki je celovito in transparentno 

uredil podporno okolje za podjetništvo za še aktivnejše podjetništvo in rast na področju malih 

in srednje velikih podjetij (Vlada RS 2008, 17). Z dodatnimi ureditvami leta 2008 je bil 

spodbujen razvoj univerzitetnih in podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških parkov. Slovenija 

je dosegla največji napredek pri merilu enostavnosti ustanavljanja podjetij, saj so bili sprejeti 

ukrepi za odpravo administrativnih ovir, vse na enem mestu (VEM), spodbujanje tujih 

investicij, ustreznejše poslovno okolje in razvojne spodbude za domače in tuje naložbe. 

Ustanovljena je bila Javna agencija za podjetništvo (JAPTI), ki je med svojimi aktivnostmi 
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razvijala in izvajala tudi podjetniško svetovanje ter usposabljanje. Prav tako so se izvajali 

ukrepi uveljavljanja podjetništva v izobraževalnem sistemu in učna podjetja.  

Leta 2012 so bili izpostavljeni ukrepi za povečanje konkurence v sektorju storitev in 

odpravljanje pomanjkljivosti v poslovnem okolju (Vlada RS 2011, 16). Regulacija je bila 

najprej izvedena na področju telekomunikacij, sledilo je področje energije in naprej skladno s 

prioritetami Agencije za varstvo konkurence. Administrativne ovire za poslovanje in 

investiranje se postopoma zmanjšujejo, glavne ovire za investitorje so postopki, povezani s 

pridobivanjem zemljišč za investicijske namene, pridobivanje različnih dovoljenj za gradnjo 

in pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce v začetnem obdobju opazovanja (Vlada RS 2007, 

11). Leta 2006 je bil pripravljen predlog Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. 

RS, št. 33/07 in 70/08) z namenom učinkovitejše priprave prostorskih aktov. V opazovanem 

obdobju se je na tem področju izboljšal informacijski sistem za prostorske in zemljiške 

informacije in podatke o nepremičninah. Prav tako so bili združeni zemljiška knjiga, zemljiški 

kataster in kataster stavb. Kljub ukrepom se postopki pridobivanja dovoljenj za posege v 

prostor še niso bili dovolj poenostavljeni. 

Leta 2008 je bil bistveno spremenjen in v celoti usklajena z evropskim pravnim redom Zakon 

o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 16/08). Skupna javna naročila so bila pomemben segment 

pri prihrankih v poslovanju državne uprave (Vlada RS 2007, 27). Izpostaviti je treba tudi 

implementacijo Direktive o storitvah na notranjem trgu.  

2.5.2 Tržno okolje v Sloveniji v proučevanem obdobju 2006–2012 

Prevzem evra v začetnem obdobju opazovanja je pomembno vplival na stabilizacijo tečaja, 

inflacije in makroekonomskega okolja za poslovanje. V opazovanem obdobju je država 

najbolj vplivala na tržno okolje z davčnimi reformami. Od konca leta 2005 do 2009 je bil po 

korakih odpravljen davek na izplačane plače z namenom izboljševanja pogojev za 

zaposlovanje visoko kvalificiranih delavcev. Leta 2006 je Slovenija sprejela predlog sedmih 

novih davčnih zakonov. Poleg poenostavitve prinašajo tudi zmanjšanje števila davčnih 

razredov pri dohodnini, uvedbo enotne stopnje cedularne obdavčitve pasivnih dohodkov 

(dohodkov iz premoženja), postopno znižanje stopnje davka na dohodek pravnih oseb in 

odpravo splošne investicijske olajšave z ohranitvijo olajšav za vlaganje v raziskave ter 

razvojem z regijsko sestavino (Vlada RS 2007, 6).  

Leta 2008 so bili sprejeti dodatni ukrepi za spodbujanje razvoja podjetništva in dvig 

konkurenčnosti z uvedbo olajšav za investiranje v opremo (razen glede neproizvodne in 

ekološko zastarele opreme) in v dolgoročna neopredmetena osnovna sredstva (Vlada RS 

2008, 10). S prvotno ukinitvijo davčnih olajšav za vlaganja v osnovna sredstva se je po 

odzivih gospodarstva davčna obremenitev podjetij, ki se po ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) 

uvrščajo med mikro in majhna podjetja, znatno povečala (Vlada RS 2008, 10–11). Ta podjetja 
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so bila namreč premajhna, da bi bila sposobna vlagati v raziskave in razvoj, zato niso 

izkoriščala obstoječih davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Investicijska olajšava je možna 

v višini 30 % investiranega zneska, znesek davčne olajšave pa je omejen na največ 30.000 

EUR, vendar največ v višini davčne osnove (Vlada RS 2008, 5).  

Leta 2010 je bila z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO, Ur. l. RS, št. 

117/2006, 56/2008, 76/2008, 5/2009, 96/2009, 110/2009, 43/2010, 59/2011, 24/2012, 

30/2012, 94/2012, 81/2013, 50/2014, 23/2015 in 82/2015) zvišana splošna olajšava za R&R 

na višino 40 %, ponovna novelacija je sledila leta 2012, pri čemer je bila znižana nominalna 

davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb z 20 % na 18 % in nato vsako nadaljnje leto 

za odstotno točko, dokler ne bi bilo doseženih 15 % (zaradi krize se je stopnja ustavila na 

17 %). Olajšava za investiranje je bila preoblikovana tako, da se je odstotek olajšave povečal 

na 40 %. Preoblikovana je bila splošna davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj s 

40 % na 100 % investiranega zneska. Ukrepi v obdobju po letu 2008 so bili usmerjeni v 

izboljšanje upravljanja podjetij v državni lasti, da bi omogočili razvoj in dokapitalizacijo ter s 

tem večje letne dohodke, ki jih to premoženje prinaša (Vlada RS 2011, 13).  

2.5.3 Spodbude za inovativnost, R&R, tehnološko usposobljenost ter lažji dostop do 

financiranja v Sloveniji v proučevanem obdobju 2006–2012 

V opazovanem obdobju je bil izhodišče za vlaganje v razvoj tega področja leta 2005 sprejet 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program 2006–2010 (Vlada RS 2006a), ki je predvidel 

postopno povečevanje javnih sredstev za raziskave in razvoj, spreminjanje strukture javnih 

vlaganj v raziskave in razvoj med tehnologijo in znanostjo (v korist tehnologije), spremembe 

v davčni in industrijski politiki ter v sistemu financiranja raziskovalne dejavnosti, ki bodo 

spodbujale sodelovanje med raziskovalnim področjem in gospodarstvom, ustanavljanje »spin-

off« podjetij in zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu (Vlada RS 2008, 20–22). 

Predvidena je bila tudi vzpostavitev zakonodajnega in finančnega okolja, spodbudnega za 

ustanavljanje in rast visokotehnoloških in drugih inovativnih podjetij, zlasti malih in srednje 

velikih (okrepitev Slovenskega podjetniškega sklada, soustanavljanje in podpora delovanju 

skladov tveganega kapitala ter druge oblike podpore podjetjem s povratnimi sredstvi itd.). S 

programom so bila poudarjena posebej perspektivna področja (Vlada RS 2006a):  

 informacijsko-komunikacijske tehnologije,  

 napredni materiali in nanotehnologije, 

 kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,  

 tehnologije za trajnostno gospodarstvo,  

 zdravje in znanost o življenju.  

Na teh področjih so bile že vzpostavljene nove oblike povezovanja za razvoj in strateško 

načrtovanje (grozdi, tehnološke mreže, raziskovalni centri odličnosti in tehnološke platforme), 

ki združujejo najvplivnejše akterje iz akademskega in poslovnega okolja. V Sloveniji je takrat 
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(2006–2007) že delovalo 24 tehnoloških platform, štiri tehnološke mreže in trinajst 

industrijskih grozdov (Vlada RS 2008–2010, 84).  

Poleg pomembnih davčnih olajšav za investicije v raziskave in razvoj so bili izvedeni ukrepi 

(2008–2010) za nadgradnjo ustrezne infrastrukture (univerzitetni inkubatorji, tehnološki 

parki, podjetniški inkubatorji) v okviru gospodarsko-razvojno-logistične platforme na 

geografskih območjih, kjer je dovolj velika kritična masa znanja, gospodarstva in 

prebivalstva. Do takrat je bilo ob delujočih tehnoloških platformah ustanovljenih že deset 

centrov odličnosti in okoli trideset tehnoloških centrov kot oblik sodelovanja med javnimi 

raziskovalnimi organizacijami in podjetji ter državo. Ukrepi so predvidevali tudi ustanavljanje 

novih centrov odličnosti, usmerjenih v vlaganja v visokotehnološko in inovativno proizvodnjo 

oz. storitve z večjo dodano vrednostjo. Podprti so bili projekti za krepitev človeških virov 

(raziskovalci, raziskovalni timi itd.) in za sodelovanje s tujino. Pozornost je bila namenjena 

tudi spreminjanju strukture študija v smeri naravoslovnih ved (Vlada RS 2008, 93–94). 

Leta 2010 je bil oblikovan ukrep vzpostavljanja razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, 

ki bi še bolj pospešil približevanje vlaganj v raziskave in razvoj gospodarstvu. V ta namen je 

bilo vloženih veliko sredstev, ki so bila rezultat spremenjene strukture virov sredstev iz 

strukturnih skladov EU. Oblikovanih je bilo 17 projektov (finančni učinki so vidni v letih 

2010 in 2011). Leta 2011 je bila prav tako sprejeta Raziskovalna in inovacijska strategija 

Slovenije 2011–2020, ki si je postavila cilj povečati javno vlaganje v R&R do višine 1,2 % 

BDP do leta 2020 in da se struktura vlaganj spremeni v korist sodelovanja z gospodarstvom v 

razmerju financiranja 60 : 40 v korist slednjih.  

Prenizka dostopnost do finančnih virov je v celotnem obdobju ključna ovira za rast in razvoj 

podjetij. Leta 2006 se je začelo vzpostavljati pravne podlage za delovanje skladov tveganega 

kapitala. Slovenski podjetniški sklad je v opazovanem obdobju ponujal različne instrumente 

podjetjem. Slovenska izvozna družba se je leta 2007 preoblikovala v Slovensko izvozno in 

razvojno banko (SID). S tem je pridobila vlogo specializirane banke za razvoj in opravljanje 

finančnih storitev za spodbujanje razvoja in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, 

financiranje ekoloških projektov, vlaganje v raziskave, razvoj in izobraževanje, financiranje 

razvojnih in infrastrukturnih projektov občin in drugih javnih naložb, investicijsko 

financiranje in mednarodno razvojno sodelovanje (Vlada RS 2008, 91). 

Dostopnost do finančnih virov je gospodarska kriza še okrepila in odprava kreditnih krčev ter 

dostopnost do virov sta prednostna ukrepa. SID, Slovenski podjetniški sklad (SPS) sta začela 

razvijati tudi nove finančne instrumente v komplementarnosti sredstev ter produkte 

lastniškega in dolžniškega financiranja za MSP (garancije s subvencijo obrestne mere, tvegani 

kapital).  
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2.5.4 Državne pomoči z vidika ukrepov politike spodbujanja konkurenčnosti 

V Sloveniji je bilo v preteklih letih vsem sektorjem industrije in storitev, po klasifikaciji SKD 

dejavnosti C−N (kar kasneje predstavlja vzorec), dodeljenih približno polovica sredstev 

državnih pomoči. Od leta 2005 se delež giblje nad 60 %, od leta 2009 nad 80 %, leta 2012 pa 

že 93 % vseh dodeljenih pomoči. Takšno povečanje je rezultat financiranja ukrepov za 

odpravljanje krize. V proučevanem obdobju se je znatno povečevala državna pomoč na 

zaposlenega (s 300 na 1430 EUR), delež državnih pomoči v dodani vrednosti pa se je dvignil 

z manj kot 1 % na skoraj 4 %.  

Analiza državnih pomoči glede na dejavnosti po klasifikaciji SKD (slika 2) je smiselna od leta 

2009 (leta 2008 je bila klasifikacija spremenjena).  

 

 

Slika 2: Porazdelitev državnih pomoči po dejavnostih (zgoraj) in sektorjih (spodaj) 

(2009–2012) 
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Po skupinah dejavnosti (izhajajoč iz baze Ministrstva za finance) lahko opazimo (tudi v 

preteklosti), če zanemarimo pomoči bankam, da so največ pomoči deležne predelovalne 

dejavnosti oskrbe z energijo in ravnanja z odpadki (CDE), pomoč gradbeništvu (F) se je 

posledično zaradi krize z ukrepi spodbujanja in ohranjanja zaposlovanja tudi zelo okrepila 

(slika 2 zgoraj). Dejavnosti trgovina, promet in skladiščenje ter gostinstvo (GHI) v obdobju 

2009–2012 zmanjšujejo delež prejetih pomoči, delež poslovnih in strokovnih storitev (LMN) 

pa ostaja konstanten. Po letu 2008, z izbruhom finančne in gospodarske krize, je bilo največ 

pomoči dodeljenih prejemnikom iz finančne in zavarovalniške dejavnosti. 

Največ pomoči je bilo dodeljenih sektorjem, ki spadajo v predelovalne dejavnosti (C), kar je 

bilo leta 2011 15,5 % dodeljenih pomoči (slika 2 spodaj). Več kot 10 % dodeljenih pomoči je 

bilo leta 2011 dodeljenih prejemnikom, ki imajo registrirane strokovne, znanstvene in 

tehnične dejavnosti (M). Struktura pomoči se je v Sloveniji spreminjala. Zaradi krize so se 

uporabljali jamstva in kapitalske naložbe – leta 2011 približno 143 mio EUR, leta 2012 pa 

483 mio EUR. Če izključimo pomoči, namenjene blažitvi krize, se pokaže, da v Sloveniji pri 

dodeljevanju pomoči močno prevladuje instrument »dotacije«. Davčne olajšave oz. oprostitev 

plačila prispevkov, ki so v letih 2010 in 2011 predstavljale okrog 3 % dodeljenih pomoči, so 

se leta 2012 povečale na 11,56 %. Z drugimi instrumenti je bilo dodeljenih manj kot 1 % 

pomoči.  

Med državne pomoči za dvig konkurenčnosti štejemo naslednje vrste pomoči: raziskave in 

razvoj, mala in srednje velika podjetja, regionalni cilji, posebne pomoči (prestrukturiranje) in 

»de minimis« (MF 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013a, 2013b, 2015a in 2015b). 

Raziskave in razvoj 

Leta 2006 in 2007 so se izvajala samo še izplačila za raziskave in razvoj v Sloveniji na 

podlagi dveh shem: Raziskave in razvoj ter Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (MF 2008). Leta 2008 so bile pomoči dodeljene na 

podlagi naslednjih shem: Program tehnološkega razvoja; Davčna olajšava za raziskave in 

razvoj; Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja; Sofinanciranje mednarodnih 

raziskav in projektov Eureka (MF 2009). Leta 2009 pomoči za raziskave in razvoj povečale, v 

primerjavi z letom 2008 za 210 %. Dodeljenih je bilo 67 mio EUR pomoči za ta namen in tudi 

23 mio EUR pomoči po pravilu »de minimis«. Pomoči so bile dodeljene v obliki dotacij v 

višini 64 mio EUR in davčnih olajšav v višini 3 mio EU (MF 2011). Leta 2011 so se pomoči 

za raziskave in razvoj zmanjšale, dodeljenih je bilo za 73,47 mio EUR (22,79 mio EUR manj 

kot leta 2010) (MF 2013a). 

Leta 2012 so se pomoči za raziskave in razvoj zopet povečale, dodeljenih je bilo 80,10 mio 

EUR, po večini na podlagi sheme Program tehnološkega razvoja (78,28 % pomoči za namen 

raziskav in razvoja). Leta 2012 se je začela izvajati shema Razvojno-spodbujevalni program 
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SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011–2013, na podlagi katere je 

bilo v obliki ugodnih posojil dodeljenih za 6,96 mio EUR državnih pomoči (MF 2015a). Na 

podlagi sheme Davčna olajšava za raziskave in razvoj je bilo dodeljenih le še 0,5 mio EUR, 

ker pomeni, da se shema praktično ni izvajala. V preglednici 2 je prikazanih deset največjih 

prejemnikov pomoči v proučevanem obdobju. 

Preglednica 2: Deset največjih prejemnikov pomoči na področju raziskav in razvoja (z 

zneskom) v proučevanem obdobju  

Prejemnik Vrednost (v mio EUR) 

Univerza v Ljubljani 8,01 

Gorenje, d. d. 6,63 

Institut Jožef Stefan 5,97 

Univerza v Mariboru 3,41 

Iskratel, d. o. o. 3,20 

Krka, d. d. 3,19 

Inea, d. o. o. 2,91 

Emo – Orodjarna, d. o. o. 2,77 

Hidria Rotomatika, d. o. o. 2,46 

Bia Separations, d. o. o. 2,46 

Vir: MF 2012. 

Mala in srednje velika podjetja 

Leta 2006 je bilo 94 % pomoči za MSP v Sloveniji dodeljenih na podlagi sheme Spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti, 4 % na podlagi Državne garancijske sheme, 2 % pa na 

podlagi vseh drugih shem (MF 2008). V letih 2005 in 2006 so tovrstne pomoči skokovito 

narasle, leta 2007 so močno padle, ker so prenehale veljati. Nove sheme državnih pomoči so 

se pripravljale skupaj z novimi programi za črpanje sredstev EU za finančno perspektivo 

2007–2013, ki so se začeli realizirati šele v začetku leta 2008. Tako je opazen bistven dvig 

»de minimis« pomoči. Kar 16 mio EUR je bilo leta 2007 dodeljenih po pravilu »de minimis«, 

po katerem bi bil namen pomoči lahko prepoznan kot pomoči, namenjene MSP. Leta 2009 je 

bilo 67 % pomoči za MSP dodeljenih na podlagi sheme Spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 ter 32 % na podlagi Regionalne sheme državnih 

pomoči (MF 2011). 

Med največjimi prejemniki pomoči (po namenu MSP v obdobju 2009–2011 (preglednica 3) 

jih je največ bodisi v povezavi s turizmom bodisi z razvojnimi centri gospodarstva ali pa 

transportom. Pomoči so bile dodeljene v obliki dotacij, kar predstavlja 99,2 % pomoči za te 

namene, manj kot 1 % pomoči je bil dodeljen z instrumentom jamstva in na podlagi ugodnih 

posojil (MF 2013a). Poleg shem MSP so bile dodeljene pomoči tudi za namen tveganega 

kapitala na podlagi sheme Izvajanje inštrumentov lastniškega financiranja v višini 2,04 mio 

EUR (MF 2013a). Leta 2012 so se pomoči po namenu za MSP dodeljevale na podlagi dveh 

shem: Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014 (92,28 % pomoči za 

MSP) in Zasavske garancijske sheme (MF 2015a). Pomoči za namen MSP se praktično ne 
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dodeljujejo več, saj so se začele dodeljevati na podlagi pravil, ki veljajo za regionalne cilje, 

ker so ta ugodnejša in enostavnejša za upravljanje. V zadnjih treh letih so podjetja za ta 

namen prejela manj kot 50.000 EUR pomoči.  

Preglednica 3: Osem največjih prejemnikov pomoči (z zneskom) po namenu MSP v 

proučevanem obdobju 

Prejemnik Vrednost (v mio EUR) 

Uba, d. o. o. 0,47 

Biogen, d. o. o. 0,37 

Logistika, d. o. o. 0,36 

Mathitech, d. o. o. 0,19 

Skrin, d. o. o. 0,07 

PKG turizem in gostinstvo, d. o. o. 0,05 

Apartmaji Kokalj, Franc Kokalj, s. p 0,05 

En Hec d.o.o 0,05 

Vir: MF 2011. 

Regionalni cilji 

Slovenija poskuša tudi z regionalnimi državnimi pomočmi prispevati k pospeševanju razvoja 

okolju prijaznega gospodarstva. Intenzivnosti regionalnih državnih pomoči je v 

Osrednjeslovenski regiji znašala do 35 %, v preostali Sloveniji pa do 40 %, za MSP se je 

določena zgornja meja lahko povečala za 15 odstotnih točk (MF 2010). Na podlagi regionalne 

karte, veljavne do 31. decembra 2013, je veljala zgornja meja pomoči v višini 30 % za 

naložbe velikih podjetij. Za srednje velika podjetja se lahko ta zgornja meja pomoči poviša za 

10 odstotnih točk, za mala podjetja pa za 20 odstotnih točk (MF 2012). 

Največ pomoči je bilo leta 2006 dodeljenih na podlagi sheme za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti (57,2 %) ter individualne pomoči, namenjene podjetju Revoz (35,2 %) (MF 

2008). Pri spremljanju instrumentov pomoči pri regionalnih ciljih opazimo, da je bilo največ 

pomoči leta 2007 dodeljenih z instrumentom dotacij (92,10 %), manj kot 1 % pomoči z 

ugodnimi krediti ter 7,52 % davčnih olajšav (MF 2009). Po večji rasti pomoči leta 2005 (za 

256 %) so se pomoči za regionalni razvoj leta 2006 povečale za nadaljnjih 11,6 %, leta 2007 

so nekoliko padle (za 13,7 %), se leta 2008 podvojile, leta 2009 narasle za 16,55 %, po 

znižanju leta 2010 pa so se te pomoči ponovno zvišale za 49,1 % (sredstva iz evropskih 

strukturnih skladov so prispevala k rasti) (MF 2012). Največ pomoči je bilo leta 2011 

dodeljenih na podlagi sheme Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti (63,3 %) ter shem 

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije (11,9 %), Spodbujanje razvoja turističnih 

zmogljivosti (9,13 %) in splošne Regionalne sheme (8,8 %) (MF 2013a).  

Leta 2012 so bile za namen regionalnih ciljev dodeljene pomoči na podlagi naslednjih shem: 

Regionalna shema državnih pomoči (8,78 mio EUR); Razvojne podpore Pomurski regiji – 

regionalni cilji (5,67 mio EUR); Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
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virov energije – regionalna pomoč (6,24 mio EUR); Garancijska shema za Pomurje 2 (0,09 

mio EUR); Finančne spodbude za tuje neposredne investicije – regionalna (7,55 mio EUR); 

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007−2013 − 

regionalna (42,76 mio EUR); Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti − regionalna 

(12,58 mio EUR); Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-

razvojnih projektov 2011–2013 (7,59 mio EUR) ter Garancijska shema za Dolenjsko, za 

Belokranjsko in Kočevsko subregijo (0,002 mio EUR) (MF 2015a).  

Posebne pomoči (prestrukturiranje) 

Konec leta 2002 je bil sprejet Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 

družb v težavah (ZPRPGDT, Ur. l. RS, št. 44/07, 51/11, 39/13, 56/13), leta 2003 potrjena ter 

leta 2008 podaljšana shema Pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 

težavah, na podlagi katere so se začele dodeljevati pomoči za ta namen (MF 2006). Te so se v 

zadnjih treh letih proučevanega obdobja bistveno znižale in obsegajo leta 2012 le 0,84 mio 

EUR, kar v celotni strukturi državnih pomoči znaša 0,08 %. Pomoči za ta namen so bile leta 

2012 dodeljene z instrumentom dotacij; 0,53 mio EUR, ugodnih kreditov v višini 0,3 mio 

EUR. Z izjemo leta 2010 se pomoči za posebne sektorje v Sloveniji v zadnjih šestih letih 

gibljejo okrog 60 mio EUR, so pa še vedno nižje kot v obdobju 2000−2004 (MF 2013a).  

»De minimis« 

Vsota pomoči po pravilu »de minimis« je naraščala od začetka proučevanega obdobja. Leta 

2009 so te pomoči predstavljale 12,9 % državnih pomoči, nato so se začele zniževati, ker so 

upravljavci shem začeli pripravljati sheme državnih pomoči na podlagi Uredbe o splošnih 

skupinskih izjemah, po kateri ravno tako pred dodelitvijo pomoči ni treba predhodno pridobiti 

potrditve Evropske komisije, ampak samo mnenje Ministrstva za finance (MF 2012). Po 

pravilu »de minimis« je bilo v preteklosti dodeljene največ pomoči za namene pospeševanja 

razvoja MSP. Leta 2007 so se te pomoči povečale za več kot štirikrat (MF 2009). Tako 

povečanje je rezultat neobstoječih shem državnih pomoči na državni ravni. Ravno tako so se 

bistveno povečale pomoči »de minimis«, dodeljene za namen zaposlovanja. Poleg 

navedenega razloga je na področju zaposlovanja razlog za večji obseg pomoči »de minimis« 

tudi shema Finančne spodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov (MF 2010). 

Poleg teh dveh kategorij so dodeljene tudi pomoči za raziskave in razvoj ter pomoči, 

namenjene kmetijski dejavnosti.  

2.5.5 Finančni vidik razvoja politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji 

Politika spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti glede na novo programsko klasifikacijo 

iz leta 2009 (leta 2012 je bila zopet spremenjena nazaj na področja porabe) sledi cilju 
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povečevanja privlačnosti območja za razvojne naložbe, povečanje konkurenčnosti 

gospodarstva, razvoj podjetniške kulture, notranjega trga, zunanje trgovine, 

internacionalizacije in spodbujanja turizma, za povezovanje kulturne in naravne dediščine s 

turizmom ter razvoj kreativnih industrij (Klužer in Lautar 2009, 90). Znotraj te politike je 

treba iskati sinergije med nacionalno in regionalno ravnijo. Tudi podpora prestrukturiranju 

finančnih in nefinančnih družb mora biti vodena celovito, da bi bili vse bolj konkurenčni na 

svetovnem trgu. 

Slika 3 ponazori pomen politike spodbujanja podjetništva, saj je opazen trend dviga 

nominalnih izdatkov za proučevane programe. 

 

Slika 3: Nominalni izdatki za spodbujanje konkurenčnosti v obdobju 1995–2014 na 

ravni podprogramov 

Vir: prirejeno po MF 2015b in lastni preračuni. 
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Posebej visoki dvigi so opazni od leta 2004 do 2009 – po pripravi programskih dokumentov 

kohezijske politike – ter izvedbeni ukrepi v letih 2010–2012. Tudi v odstotkih BDP 

(upoštevamo bilanco A in B državnega proračuna) se delež izdatkov za spodbujanje 

konkurenčnosti giblje od približno 1 % BDP (leta 2000), ko začne padati na 0,5 % BDP, do 

ekspanzije v letih 2008–2009 (več kot 1,3 % BDP) ter umirjanja v povezavi z realokacijo 

sredstev EU (in ugašanjem shem državnih pomoči) leta 2010. Sledi ponoven dvig (leta 2012 

na skoraj 2 % BDP) skupaj z nepovratnimi sredstvi (bilanca B, večinoma namenjena za 

dostop do financiranja). S pasom, razmejenim s črtam, ponazarjamo dvige vlaganj v podporno 

okolje za konkurenčnost in podjetništvo, pri čemer opazimo, da se izdatki za podporne 

dejavnosti in administracijo, torej za razne podjetniške, regionalne centre, tehnološke parke, 

razvojne centre ipd., dvigujejo do leta 2006, sledita padec in visok porast leta 2010, nato pa se 

raven leta 2014 vrne na raven pred krizo.  

Spodbude za rast in razvoj podjetij (spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast, podpora 

malim in srednje velikim podjetjem, zmanjševanje poslovnega tveganja in pospeševanje 

tehnološkega razvoja gospodarstva) so bile pred krizo bistveno povečane (razpisi za jamstva, 

subvencije v letih 2007–2010 so bili podvojeni, ponazorjeno s črtama na sliki 3). V zadnjih 

letih se vrednostno zopet gibljejo nekje v rangu pred krizo (2007).  

Ob pogledu nominalnih zneskov lahko ugotovimo, da so se sredstva za vse programe, 

povezane s konkurenčnostjo v proučevanem obdobju 2006–2012, povečevala. Opazna pa je 

sprememba, in sicer zniževanje sredstev za podporo prestrukturiranju finančnih in 

nefinančnih družb, kljub izbruhu krize. Če upoštevamo še povratne vire (bilanca B) in manj 

usmerjanja v nepovratne vire, so sredstva bistveno višja (dosegajo 1,45 % BDP) za celotno 

politiko leta 2012. Sredstva za politiko so se predvsem povečala v času izvajanja strateškega 

referenčnega okvira od leta 2007, veliko tudi za spodbujanje regionalne konkurenčnosti, kar 

je večinoma zajeto s podprogrami poslovnega okolja (delež v celotnem podprogramu leta 

2008 znaša npr. 34,2 %, pade 15,4 % leta 2010 in se še znižuje), razvoja turizma (delež v 

podprogramu kar 32 % leta 2008, se še zvišuje – leta 2011 znaša 37,15 celotnega 

podprograma) in spodbude za rast ter v urejanju sistema, v katerem je shranjena vsa tehnična 

pomoč organa upravljanja s sredstvi EU. 

Struktura virov sredstev politike spodbujanja konkurenčnosti (slika 4) se v proučevanem 

obdobju zelo spreminja. Če v začetnih letih do 2004 opazujemo pretežno tekoče odhodke 

državnega proračuna, se po letu 2004 krepijo sredstva EU, ki skupaj z lastno udeležbo 

pomenijo skoraj 80 % sredstev. Po letu 2008 se krepijo sredstva iz bilance B, torej nepovratni 

viri v obliki posojil, kapitalskih vložkov, ki leta 2012 dosegajo že več kot polovico sredstev. 

Po ekonomski klasifikaciji na tretji ravni (K3), kar prikazuje slika 4, lahko ugotovimo, da je 

dejansko opazen prehod s subvencij na povratne vire (bodisi povečanje kapitalskih deležev 

oz. kapitalski transferji znotraj sektorja države, v katerem so različni skladi dobili v 

upravljanje sredstva, bodisi posojila). 
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Slika 4: Odhodki za spodbujanje konkurenčnosti v obdobju 1995–2012 (v % BDP)  

Vir: prirejeno po MF 2015b in lastni preračuni. 

Glede na podprograme spodbujanja podjetništva, ki so ključni za oblikovanje in 

implementacijo ustrezne politike, lahko ugotovimo, da se sestava izdatkov spreminja, da ne 

zagotavljamo enotne podpore. Slika 5 kaže, da so do leta 2004 prevladovali predvsem ukrepi 

za prestrukturiranje (družb, rudnikov, reševanje podjetij, poroštva in jamstva) in manj za 

razvojne spodbude.  

 

 

Slika 5: Struktura izdatkov na ravni programov politike konkurenčnosti  

Vir: prirejeno po MF 2015b in lastni preračuni. 
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Po letu 2004 se je ta sestava začela spreminjati: povečevala so se sredstva za razvoj turizma 

(zagotavljanje ugodnega okolja, učinkovito trženje in promocija) in spodbujanje tujih naložb 

(spodbujanje začetnih in novih investicij, informativne, izobraževalne in promocijske 

aktivnosti ter spodbujanje izvoza). Tudi spodbude za rast in razvoj se povečajo, po letu 2010 

pa je bistveno pomoči finančnim institucijam (funkcija zagotavljanja dostopa do virov 

sredstev). Tako lahko utemeljeno sklepamo, da je proučevano obdobje reprezentativno z 

vidika preusmeritve (na rast in razvoj za dvig konkurenčnosti), da so se sredstva povečevala, 

ugotoviti pa je treba, ali so bila porabljena učinkovito ali ne. 

2.5.6 Rezultati izvedbe politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji v mednarodnem 

merilu 

Slovenija je celo leta 2008 v BDP na prebivalca zaostajala za povprečjem EU15 za okoli 

deset let in za ZDA 24 let, po produktivnosti dela pa za EU celo za 23 let, po deležu investicij 

v raziskave in razvoj pa za 28 let. Kakovost ni sledila količini, razlike v produktivnosti 

kažejo, da je bila učinkovitost gospodarjenja problematična (Sicherl 2011). Tudi po bruto 

družbenem proizvodu (BDP) in zaostanku za razvitostjo EU lahko ugotovimo, da je 

gospodarstvo EU leta 2014 povprečno že doseglo raven razvitosti predkriznega obdobja 2008, 

Slovenija pa še zaostaja: EU 2014: 1,003; Slovenija: 0,929 (Štiblar 2015). Glavna naloga 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti je zagotavljanje pogojev za rast in razvoj. Pri 

tem imajo ključno vlogo regulatorno, tržno okolje, dostop do financiranja in vlaganj v R&R 

ter tehnologijo (determinante politike spodbujanja konkurenčnosti, poglavje 2.1). Z vidika 

posamezne proučevane determinante podpornega okolja za spodbujanje konkurenčnosti 

povzemamo mednarodne primerjave. 

Regulatorno okolje 

Slovenijo Evropska komisija nenehno opozarja na ustrezno deregulacijo in dvig 

konkurenčnosti. V zadnjem priporočilu Sveta z dne 14. julija 2015 (Ur. l. EU C 272/02) je 

zapisano, da je nespodbudno poslovno okolje v Sloveniji eden ključnih dejavnikov za nizko 

raven naložb v slovenskih podjetjih, saj veliko število zakonov in številne spremembe 

zakonodaje otežujejo poslovanje in zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi predpisi. Število 

reguliranih poklicev se je zmanjšalo s 323 na 242, deregulacijo je treba nadaljevati, prav tako 

dodati deregulacijo dejavnosti (turizem, trgovina, gradbeništvo, odvetništvo, sociala ipd.). 

OECD (2014c) za razliko od EK priporoča predvsem zmanjšanje ovir za vstop v segment 

profesionalnih storitev, še posebej na področju računovodskih, pravnih, inženirskih in 

arhitekturnih storitev.  

Celotno gospodarstvo Slovenije je zelo slabo ocenjeno (z vidika kazalnika ureditve trga 

proizvodov – Produkt Market Regulation, kazalnik PMR), predvsem zaradi direktnega 
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vmešavanja vladnih politik v omrežne sektorje, velikega vmešavanja v poslovne operacije 

znotraj državnega nadzora. Kar zadeva ovire za podjetništvo, ne opažajo napredka, Slovenija 

je okoli povprečja OECD, kar zadeva ovire za investiranje in trgovanje, pa v zadnjih petih 

letih izpostavljajo dokaj pozitivne trende (čeprav nismo prijazni do konkurence) na področju 

različne obravnave dobaviteljev. Najbolj izstopamo pri regulaciji telekomunikacijskih in 

poštnih storitev. Močno regulirane so tudi transportne dejavnosti in profesionalne storitve (kot 

ugotavlja tudi EK). Če vzamemo za »benchmark« kazalnik PMR, razvit pri OECD, lahko 

opazimo, da je v petletnem obdobju Slovenija malo napredovala z 1,89 leta 2008 na 1,70 leta 

2013, vendar še zelo zaostajamo za najboljšimi državami (najmanj reguliranimi) (OECD 

2014c, 29).  

Tržno okolje  

Slovenija je bila v letih 2013 in 2014 uvrščena med države s presežnimi makroekonomskimi 

neravnotežji (Evropska komisija posebej poudarja zgodnje odkrivanje in odpravljanje 

zunanjih in notranjih neravnotežij na osnovi sistema kazalnikov in analize). Med zunanjimi 

ravnotežji izstopa neto finančni položaj do tujine (v % BDP), ki je negativen celotno 

proučevano obdobje in se samo še viša (2006: –17 %, 2010: –43 %, 2012: –46 %) (Eurostat 

2015l). Neto finančni položaj je razlika med finančnimi terjatvami in obveznostmi, in ker 

podjetja (gospodarski sektor) večinoma več investirajo, je njihov položaj negativen. Če 

dodamo kategorijo neto stoga (razlika med terjatvami in obveznostmi) neke države do tujine, 

lahko medletno razliko opredelimo kot neto zunanjo (investicijsko) pozicijo (Polanec 2007, 

15). Sprememba nam pove, da mora biti presežek na tekočem računu enak povečanju neto 

zunanje investicijske pozicije (oz. če več izvozimo kot uvozimo, presežek v obliki naložb 

naložimo v tujini). Seveda je to mogoče, če imamo zelo tržno orientirano okolje in iščemo še 

zunanje spodbude ter priložnosti. Tudi OECD (2015a, 71) je v ekonomskem pregledu za 

Slovenijo opozoril, da je delež domače dodane vrednosti v izvozu še vedno nizek, kar priča o 

ne najboljši tržni vpetosti v globalno okolje (le malo višji kot leta 2000, pod 65 %). Prav tako 

je UMAR (2015, 38) v Poročilu o razvoju poudari, da je bil padec tržnega deleža Slovenije na 

svetovnem trgu blaga za približno petino, v obdobju 2008–2012, med največjimi v EU.  

Dostop do financiranja 

Slovenski bančni sektor je sestavljen iz centralne banke (Banka Slovenije), 17 komercialnih 

bank in bank, ki poslujejo s prebivalstvom (dve od teh sta v fazi postopnega prenehanja 

poslovanja – Factor banka, d. d., in Probanka, d. d.) in tri hranilnice (Združenje bank 

Slovenije 2015). Čeprav je največji tržni delež še vedno v rokah državnih bank (59 %), se 

nadaljuje trend tujih bank, ki pridobivajo delež (v proučevanem obdobju z 29 % na 33 %) (BS 

2015). V letih 2008–2009 je svetovna kriza izpostavila pomanjkljivosti slovenskega bančnega 

sistema. Bančna posojila so bila usmerjena v podjetja nemenjalnega sektorja in kredit je 
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postal primarni vir financiranja naložb in poslovnih prevzemov, kar je povzročilo občutno 

povečanje finančnega vzvoda podjetij, ki je posledično ogrozilo bančno posojanje. Slovenske 

banke so izgubile dostop do zunanjih trgov in bile ob zapadlosti prisiljene odplačati svoj 

visoki zunanji dolg (BS 2014b).  

Leta 2013 je Banka Slovenije izvedla celovito diagnostiko bank v pretežni državni lasti, 

ugotovljen je bil skupen kapitalski primanjkljaj v vrednosti 4,8 mrd EUR. Primanjkljaj so 

poskusili uravnati s takojšnjimi kapitalskimi vložki države (10,8 % BDP), prenosom slabih 

posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kljub zgoraj omenjenim 

posredovanjem domače banke še vedno obremenjuje visok delež slabih posojil (Dalgic, 

Lombardo in Zakharova 2014, 11–21). Analiza vrzeli (EIF 2008) v primeru Slovenije 

izpostavlja pomanjkanje lastniških in ugodnih dolžniških virov za hitrorastoča podjetja (ki 

nimajo niti pozitivnega finančnega toka niti opredmetenih osnovnih sredstev), mikro podjetja 

so obravnavana enako kot zasebniki; MSP so podkapitalizirana; pomanjkanje tveganega 

kapitala. Po oceni Banke Slovenije (BS 2014b) se je dostop do virov financiranja s krizo še 

zmanjšal, posojila so se vsa leta povečevala (razen 2009), indeks dostopa MSP do finančnih 

sredstev sicer kaže na izboljšanje v letih 2007–2012. Predlagajo povečanje zmožnosti 

koriščenja tujih virov in manjšo razpršenost institucij, ki upravljajo te vire (z vidika 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti).  

Rezultati ankete o povpraševanju po posojilih nefinančnih družb (BS 2014a) že kažejo na 

padec povpraševanja po posojilih za tekoče poslovanje in za investicije. Ključni razlog za 

zavrnitev je nestrinjanje s pogoji banke, slaba boniteta, problem je ustrezno zavarovanje 

posojil. Pri tem je treba izpostaviti, da je stopnja rasti posojil tujih bank presegala stopnjo rasti 

posojil domačih bank, kar kaže na konkurenco, boj za tržne deleže (tuje banke ceneje 

pridobijo vire sredstev). Omejevalni dejavnik je tudi ponudba posojil (poleg strukture in 

zapadlosti virov financiranja), poostreni bonitetni standardi in nenaklonjenost prevzemanju 

kreditnih tveganj. Bonitetni standardi za podjetniška posojila so se med celotno krizo zaostrili 

in so leta 2014 ostali na zelo nizki ravni. To je odraz močne nenaklonjenosti slovenskih bank 

prevzemu dodatnih kreditnih tveganj in preusmeritve posojil v manj tvegane komitente, zlasti 

gospodinjstva, ter druge naložbene oblike (BS 2015). Prezadolženost podjetij otežuje 

investicije in rast (Evropska komisija 2015a). Podjetja se še naprej spopadajo s prevelikim 

finančnim vzvodom v primerjavi z drugimi podjetji v EU (posebej v evrskem območju) in 

preteklimi trendi (glej Financiranje in dobičkonosnost z vidika konkurenčnosti, 2.1.4 – makro 

vidik in 2.2.5 – mikro vidik). Finančne težave so obsežne, glavni izziv ostaja prestrukturiranje 

podjetniškega sektorja z velikim finančnim vzvodom in ponovno financiranje investicijskih 

projektov z ustreznim prevzemanjem kreditnih tveganj. 
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Vlaganja v R&R, inovacije in tehnologijo 

Bruto izdatki za razvoj in raziskave, ki izkazujejo intenzivnost naložb v raziskave in razvoj, se 

je v zadnjem desetletju kljub nihanjem v Sloveniji znatno povečala. Od leta 2002 do 2011 je 

intenzivnost narasla z 1,44 % na 2,47 %, leta 2013 pa je dosegla 2,6 %, kar je nad evropskim 

povprečjem, ki je 2.01 % (Eurostat 2014h). Več kot 80 % izdatkov za razvoj in raziskave je 

namenjenih za tekoče stroške, kot so stroški dela in drugi, ki so v opazovanem obdobju 

naraščali. Med vsemi zaposlenimi je bil delež raziskovalk in raziskovalcev največji v 

visokošolskem sektorju (78 %), v državnem sektorju jih je bilo 72 %, v poslovnem pa 44 %. 

Stopnja novih doktorjev znanosti v Sloveniji je enaka povprečju EU, medtem ko je stopnja 

populacije z univerzitetno izobrazbo višja od evropske. Slovenija pa kljub dobrim dosežkom 

ni privlačna za tuje študente doktorskega študija
 
(Vlada RS 2015, 29–30).  

Dodatna vlaganja poslovnega sektorja v R&R so bila spodbujena tudi zaradi davčnih olajšav. 

Leta 2006 je bila stopnja davčnih olajšav nizka (le 20-odstotna), njeno postopno povečanje pa 

je vodilo do stoodstotne »davčne olajšave« leta 2012 (184 mio EUR leta 2012). Vendar ostaja 

raven koncentracije davčnih olajšav v določenih dejavnostih zelo visoka (proizvajalci 

farmacevtskih surovin in preparatov, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter 

proizvajalci električnih naprav) in se med leti zelo malo spreminja. Krog podjetij, ki imajo 

koristi od davčnih olajšav, se širi zelo počasi, veča pa se izkoriščenost davčnih olajšav. Med 

letoma 2011 in 2012 se je obseg davčnih olajšav povečal za 84 %, število novih podjetij, ki so 

uveljavljala te olajšave, pa za 11 % (FURS 2015). Ta instrument je pomemben za spodbujanje 

vlaganj v R&R, saj ga je leta 2011 uporabilo 27 od 34 članic OECD.  

Zaradi precej počasnejše realne rasti izdatkov državnega sektorja za financiranje R&R leta 

2008 se je njegov delež znižal. Slovenija je leta 2008 dosegla polovico zastavljenega cilja, ki 

naj bi ga uresničila do leta 2013 (leta 2008 je delež poslovnega sektorja za naložbe v R&R 

predstavljal 1,04 % BDP, delež državnega sektorja pa 0,52 % BDP) (UMAR 2015). Slovenija 

od leta 2010 presega povprečje EU po vlaganjih v R&R v % BDP (leta 2013 2 %), poslovni 

sektor financira 64 % sredstev, približno 600 mio EUR sredstev (Eurostat 2014h). Evropska 

komisija v publikaciji o merjenju učinkovitosti javnih vlaganj v R&R (Barrios in Schaechter 

2009, 28–29) navaja, da spada Slovenija med manj učinkovite države v okviru EU, saj s 

povprečno višino vlaganj v R&R dosega podpovprečno učinkovitost. V študiji je navedeno, 

da nekatere države s primerljivo ravnijo vlaganj v R&R dosegajo mnogo boljše rezultate (npr. 

Irska, Norveška ali Luksemburg). Po drugi strani države s podobno ravnijo učinkovitosti 

sredstev, vloženih v R&R, kot Slovenija precej manj vlagajo v R&R (Lautar 2011, 57). 

Mednarodno primerljive študije (kazalniki WEF, IMD in World Bank) o konkurenčnosti  

V nadaljevanju predstavimo analizo konkurenčnosti na podlagi mednarodno primerljivih 

sestavljenih kazalnikov (slika 6). Konkurenčnost Slovenije na podlagi analize kazalnikov 
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mednarodne konkurenčnosti se slabša. IMD (Institute for Management Development) in WEF 

(World Economic Forum) kot WB (World Bank – Doing Business) so mednarodne institucije, 

ki s pomočjo anketnih vprašalnikov spremljajo razvojne politike in strategije ter ocenjujejo 

konkurenčnost držav na dolgi rok.  

Slika 6 prikazuje uvrstitev Slovenije glede na konkurenčnost po kazalnikih IMD, WEF in WB 

v proučevanem obdobju. 

 

 
* Po letu 2012 je neprimerljivo s predhodnimi leti zaradi sprememb metodologije. 

Slika 6: Rang Slovenije glede na konkurenčnost 

Vir: IMD 2015; WEF 2014; World bank 2015a. 

IMD (leta 2006 na 43. mesto, ko je bilo zajetih 53 držav, in 53. mesto leta 2012, ko je bilo 

zajetih 59 držav), WEF (leta 2006 40. mesto med 122 vključenimi državami, leta 2012 pa 144 

vključenih držav, 56. mesto) in World Bank (55. mesto leta 2006 med 178 državami, leta 

2012 pa 189 vključenih držav in 31. mesto). Glede na prikazano vidimo, da je Slovenija v 

proučevanih letih konstantno izgubljala konkurenčnost, deset mest na lestvici IMD, 16 mest 

slabši rezultat na lestvici WEF in izboljšanje pri World Bank (večja sprememba metodologije 

se je zgodila zlasti leta 2010, ko je bilo iz izračuna umaknjeno področje trga dela in 

zaposlovanja). Slovenija ostaja v skupini držav, ki so med krizo močno nazadovale. 

Gospodarstveniki še naprej kažejo na veliko nezadovoljstvo z delovanjem institucij in 

državno birokracijo, zaznavna je tudi korupcija (IMD 2015; WEF 2014). 
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WEF razvrsti indeks konkurenčnosti na dvanajst ključnih dejavnikov konkurenčnosti, ki so 

združeni v tri večje sklope (preglednica 4) (Drnovšek, Stanovnik in Uršič 2013).  

Preglednica 4: WEF-dejavniki spremljanja konkurenčnosti v primeru Slovenije 
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Pospeševanje učinkovitosti 36 38 37 37 46 51 55 

Visokošolsko izobraževanje in usposabljanje 24 24 22 19 21 21 23 

Učinkovitost trgov končnih dobrin 37 39 50 38 39 48 49 

Učinkovitost trga dela 49 51 61 56 80 102 91 

Učinkovitost finančnega trga 44 47 46 48 77 102 128 

Tehnološka pripravljenost 29 29 30 32 35 32 34 

Velikost trga 70 72 70 72 78 80 78 

Inovacije & podjetniško delovanje 31 30 33 30 35 45 36 

Podjetniške strategije 30 31 34 33 36 49 53 

Inovacije  34 30 33 29 34 40 32 

Vir: WEF 2014. 

Osnovni dejavniki gospodarskega razvoja vključujejo področja institucij, infrastrukture, 

makroekonomske stabilnosti, zdravja in osnovnega izobraževanja. Iz analize rezultatov 

opazimo bistveno poslabšanje zadovoljstva z institucijami, saj od leta 2006 do 2012 zaupanje 

pade s 44. na 58. mesto. Podobno je z oceno makroekonomskega okolja, ki je v primeru 

Slovenije zelo nespodbudna. Ocena se je v proučevanem obdobju dvakrat poslabšala. Sklop 

dejavnikov pospeševanja učinkovitosti sestavljajo visokošolsko izobraževanje in 

usposabljanje, učinkovitost na trgu blaga in dela, razvoj finančnih trgov, tehnološka 

pripravljenost in velikost trga. Opazna so posebej velika poslabšanja pri učinkovitosti trga 

dela (rang se je poslabšal z 49 na 91), zelo veliko poslabšanje učinkovitosti finančnega trga, 

ki se kaže z rangom 128 v primerjavi z začetnim rangom 44. Področji inovacij in 

podjetniškega delovanja sta tretji sklop, pri katerem so posebej opazna poslabšanja zaradi 

odsotnosti dolgoročnih podjetniških strategij (poslabšanje za 23 rangov). WEF dolgoročno 

spremlja konkurenčnost na podlagi teorije gospodarske rasti (ocenjuje vladne politike). 

IMD-jev rezultat konkurenčnosti je rezultat vrednotenja po 246 ustaljenih merilih (131 trdih 

kazalnikov ter 115 mehkih kazalnikov iz ankete). Tako se razvršča sklope konkurenčnosti v 

štiri skupine (za izbrane države prikazujemo v sliki 7, Slovenija ne izboljšuje rezultata) (IMD 

2015): 

 Ekonomska uspešnost: makroekonomska ocena domačega gospodarstva (uspešnost 

domačega gospodarstva, mednarodna trgovina, mednarodne investicije, zaposlenost in 

cene). 
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 Vladna učinkovitost: koliko vladne politike prispevajo h konkurenčnosti (fiskalna politika, 

institucionalni okvir, poslovna zakonodaja, znanstveni okvir). 

 Poslovna učinkovitost: koliko nacionalno okolje spodbuja podjetja k inovativnemu, 

donosnemu in odgovornemu poslovanju (produktivnost in učinkovitost, trg dela, finance, 

menedžerske prakse, vrednote). 

 Razvitost infrastrukture: koliko infrastruktura ter človeški viri zadovoljujejo potrebe 

podjetij (infrastruktura, tehnološka infrastruktura, znanstvena infrastruktura, zdravje in 

okolje, izobraževanje). 

 

Slika 7: Globalna konkurenčnost za izbrane države v obdobju 2006−2012 

Vir: IMD 2015. 

IMD Lausanne (Inštitut za razvoj managementa) spremlja kratkoročno investicijsko in 

lokacijsko privlačnost države, privlačnost poslovnega okolja za prihod tujih podjetij; 

izhodišče sta lokacijska privlačnost in podjetniška dinamika (Kovačič 2005). IMD v 

sodelovanju s partnerskimi institucijami (v Sloveniji Inštitut za ekonomska raziskovanja ter 

Ekonomska fakulteta Ljubljana) spremlja te kazalce za posamezne nacionalne ekonomije že 

petnajst let. Slovenija je primerjalno v proučevanem obdobju (2006–2012) zelo poslabšala 

globalno konkurenčnost, saj je padla z 39. na 51. mesto. Pri tem so se poslabšali ekonomska 

uspešnost (s 33. na 43. mesto), vladna učinkovitost za deset mest (s 43. na 53.) in poslovna 

učinkovitost (s 44. na 57. mesto), ocena infrastrukture pa ostaja v proučevanem obdobju 

približno enaka.  

Doing Business Svetovne banke (World Bank 2015b) se osredotoča na odpiranje in 

poslovanje malih in srednje velikih podjetij, kako lahko je odpreti podjetje oz. kakšne so ovire 
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za poslovanje glede na regulacijo v posamezni državi. Meri in vrednoti spremembe na desetih 

področjih, vezanih na življenjski cikel podjetja: začetek delovanja, pridobivanje gradbenih 

dovoljenj, pridobitev in dobava električne energije, pridobivanje in upravljanje premoženja, 

pridobivanje finančnih virov, zaščita investitorjev, plačilo davkov, čezmejno poslovanje, 

uveljavljanje pogodb, reševanje insolventnosti. Analiza World Bank (2015b) je v primeru 

Slovenije pokazala, da smo dosegli velik napredek pri času, potrebnem za odprtje podjetja 

(leta 2010 je padel s šestdeset na šest dni, potrebnih za registracijo dejavnosti, število 

postopkov z devet na dva, stroškov pa skoraj ni). Nobenega napredka v proučevanem obdobju 

2006–2012 ni bilo zaznati pri pridobivanju gradbenih dovoljenj (še vedno več kot dvesto 

potrebnih dni) in dobavi električne energije (več kot sto dni). Zaščita intelektualne lastnine je 

bila poenostavljena leta 2011, saj je namesto 391 dni, potrebnih za zaščito patenta, povprečno 

potrebnih 112 dni. Slabo smo ocenjeni pri pridobivanju finančnih virov, potrebna so visoka 

zavarovanja, veliko razkritij, težavna je dostopnost do virov. 

2.6 Pomen vrednotenja ekonomske politike 

Že mednarodne primerjave kažejo na pomen vrednotenja učinkovitosti posamezne politike. 

Ekonomija je družbena veda o upravljanju omejenih razpoložljivih sredstev z namenom 

doseganja maksimalne zadovoljitve človeških materialnih potreb. Konkretno proučuje izbiro 

odločitev pri uporabi danih omejenih sredstev (blaga oz. storitev) za dosego želenih ciljev 

(McConnell in Brue 1996, 1). Da dosežemo najboljše (najvišje) razmerje med razpoložljivimi 

sredstvi in dosegljivimi cilji lahko: 

 povečamo razpoložljiva sredstva, 

 optimalno izkoristimo razpoložljiva sredstva ali  

 dvignemo donosnost.  

Proučevanje in analiziranje učinkovitosti ima teoretične in aplikativne korenine že v sami 

definiciji ekonomije. Problem znanstvenega proučevanja gospodarstva je, da načina 

obnašanja, še posebej ciljev, spoznanj in pričakovanj gospodarskih subjektov ne opazimo 

neposredno oziroma jih ne moremo meriti. Zato temeljimo na predpostavki ekonomske 

racionalnosti, ki predvideva, da imamo opredeljen cilj, s katerim poskušamo maksimirati 

pričakovane koristi v odvisnosti od prizadevanj in stranskih pogojev. Vedno obstajajo 

alternativne poti za dosego cilja, pomembna so torej merila, kako vrednotiti alternative v 

odnosu do ciljev (Reynolds 2007, 3–4). Predpostavka racionalnosti temelji na eni strani na 

redkosti dobrin, na drugi strani na nenasitnosti potreb, torej iz tega izvira nujnost učinkovitega 

obnašanja. 

Za katerokoli politiko je pomembno uresničevanje ciljev ekonomske učinkovitosti (Lee 2008, 

33). To pomeni, da se lahko doseže najvišji možen rezultat (output) v tržnem sistemu z 

uporabo najnižjih možnih vložkov (inputov), z namenom zniževanja odpadkov, neučinkovitih 

procesov in nepotrebnih prizadevanj. Učinkovito naravnana politika prinaša splošno dobrobit 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEbene_vede
http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda
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družbi, zviša se splošna produktivnost in odprejo nove ekonomske možnosti. V naprednejših 

državah z razvitimi demokracijami se razvija »politika na osnovi dokazov«, ki temelji tako na 

uspešnosti (kaj uspeva) kot na učinkovitosti (kaj se zgodi, če spremenimo »nastavitve«) 

(Head 2005).  

Ekonomisti proučujejo strukture odnosov v podjetjih, kako učinkoviteje proizvajati. Politiki 

pa po drugi strani niso zainteresirani za merjenje učinkovitosti v ekonomskem smislu – 

pomembnejša se jim zdijo pravila igre (npr. javnega naročanja) (Williamson 2002). Politični 

proces je primarno naravnan na uresničevanje političnih ciljev, ne glede na analizo stroškov in 

koristi posameznih programov, povezanih s proračunom, državo, posameznimi podjetji. Kljub 

temu obstajajo evalvacije posameznih programov, celoviti pristopi k merjenju učinkovitosti 

pa so omejeni na nekaj držav (Nizozemska, Nova Zelandija, Kanada, Velika Britanija).  

Učinkovitost politike lahko merimo v absolutnem smislu (ali je posamezen program, enota 

porabila sredstva za najboljši možen izid), vendar nihče ne more zagotoviti, kaj je najboljša 

možna izvedba, kako se spreminja v času. Drug pristop je merjenje relativne učinkovitosti, pri 

kateri posamezno enoto, program primerjamo z drugimi. Tako lahko zagotovimo, da tudi 

najboljši izvajalec še vedno poskuša v času izboljšati izvedbo. Vendar se metode merjenja 

učinkovitosti temeljijo na predpostavkah in imajo nekatere omejitve glede na realno stanje.  

Ključno vprašanje za snovalce politik in znanstvenike je, kako opraviti ustrezno ekonomsko 

analizo. Začetna proučevanja so bila usmerjena v proučevanje vloge države, kar je tudi 

osnovna razlika med liberalisti in intervencionisti (proučevanje večje ali manjše vloge 

države). Kasneje se je začelo konkretno proučevanje političnih odločitev (ukrepov) na učinke 

(outcome), kar se je operacionaliziralo z ravnijo odhodkov. Šele po letu 1960 je prišlo v 

ospredje proučevanje t. i. »politične paradigme«, pri čemer so avtorji ugotavljali, da socialno-

ekonomski vzorci, npr. višja udeležba pri izobraževanju, industrializacija ipd., bolje 

pojasnjujejo variacijo javnofinančnih odhodkov kot posamezni ukrepi (McLendon, Heller in 

Young 2005, 368). Še vedno pa se premalo posvečamo vsebini ukrepov, temu, kako 

učinkovita je posamezna intervencija (ukrep). OECD (2013f) opravi Evalvacijo industrijske 

politike z metodološkega vidika in vpliva na politike, v kateri je skupina strokovnjakov 

ovrednotila pomen podpore R&R, na inovacije naravnanemu javnemu naročanju, 

intervencijam na trgu kapitala (posebej subvencijam za tvegani kapital), sektorski politiki, 

grozdom in regionalnim politikam ter pomenu nacionalnih strategij. 

Če upoštevamo Heckmana (2010, 356–398), lahko prepoznamo konflikte med pripadniki t. i. 

strukturnih (to so parametrični, eksplicitno formulirani empirični modeli) in »omejenih« 

analiz oz. vrednotenj (gre za programske evalvacije, ki lahko povzročijo več včasih 

nasprotujočih si sklepov). Ne glede na metodologijo mora ustrezna ekonomska analiza ali 

vrednotenje podati (Gerrard, Ferroni in Mody 2001, 229):  

 dokaz, kaj je učinkovito in kaj ne,  
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 pojasniti prioritete oz. na kaj naj se osredotočimo,  

 podati mnenje o vlogah za različne akterje.  

Coate (2000, 438) je razvil tezo o ustreznosti vrednotenja politike z uporabo pristopa 

učinkovitosti. Svoj prispevek je utemeljil na delu Littla, v katerem je predlagal medsebojne 

primerjave sprememb politik. Analitik se vedno lahko vpraša, ali je sprememba politike 

učinkovita, ali ne obstaja noben drug instrument za doseganje Paretovega načela. Izbira 

instrumenta (ekonomske politike) je ustrezna, če ni alternativne ekonomske politike, ki je 

boljša za vse. Smith in Street (2005, 405) sta izpostavila problematiko vrednotenja 

učinkovitosti javnih storitev (torej tudi politik) z različnih zornih kotov:  

 ponderji rezultatov, kot je trade off med cilji, 

 omejitve modela, kako ustreza produkcijski funkciji, 

 vpliv eksogenih dejavnikov, ki jih moramo upoštevati, 

 učinki dinamike, kateri pretekli dogodki vplivajo na spremembo toka v prihodnosti.  

Zato je Bohte (2007) opozoril na merjenje učinkovitosti, da nam podatki o učinkovitosti ne 

dajo konkretnega odgovora na oblikovanje politike, še manj na politične posledice. Pri 

vrednotenju učinkovitosti ekonomske politike se je treba zavedati, da se neučinkovitosti ne da 

opazovati, da jo izpeljemo posredno iz opazovanja, zato moramo upoštevati osnovna načela 

(Smith in Street 2005, 404): 

 merimo opazovane dejavnike (rezultati, vložki, stroški, cene), 

 med dejavniki specificiramo, predvidimo neki odnos, 

 določimo »učinkovito razmerje«, 

 izračunamo razliko med vsako opazovano enoto in najvišjim možnim rezultatom glede na 

vložke, 

 presodimo, kolikšen del razlike lahko pripišemo neučinkovitosti.  

Dejstvo je, da ne glede na (ne)uspešnost ekonomske politike še vedno velja izpostaviti misel, 

ki jo je razvil Wicksell (1896, 79): »Če so koristi določene aktivnosti za posameznika večje 

kot stroški te aktivnosti, nihče ne more tega presoditi bolje kot le posameznik sam.« 

Aplicirano lahko posplošimo, da le različne interesne skupine ali posameznik v državi lahko 

optimalno presodijo ustreznost izvedbe reform določene ekonomske politike. Vprašanje 

njihove učinkovitosti je vedno dvomljivo. OECD (2001) sistematično v priročniku predstavi 

merjenje produktivnosti, metode merjenja in priporočila za mednarodno primerljivost. 

Zanimanje za proučevanje učinkovitosti narašča iz treh razlogov (Fried, Lovell in Schmidt 

2008, 11–12): 

 Samo če proučujemo učinkovitost in produktivnost ter razdelimo učinke na vložene in 

ustvarjene, proučujemo hipoteze o produkcijskih dejavnikih. Identifikacija, delitev na 

vire, na katere lahko vplivamo, in tiste, na katere ne moremo vplivati, njihova variacija pri 

uporabi so ključni za zasebni sektor, prav tako za javne politike, ki želijo boljšo izvedbo.  
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 Makro izvedba temelji na mikro izvedbi, nekatere razloge za rast nacij, držav lahko 

iščemo tudi v teoriji rasti in učinkovitosti. 

 Merila produktivnosti in učinkovitosti so kazalniki uspeha, izvedbe zajetih predmetov, 

oseb vrednotenja. Splošno prepričanje je, da je produktivna učinkovitost pogoj za 

preživetje v konkurenčnem okolju. 

Posebno mesto v zadnjih desetletjih zajema vrednotenje na podlagi dokazov (ex post 

evalvacija učinkov), ki se razvija v dveh smereh »upravičenosti« ukrepov (posebej za višje 

politične ravni), kot tudi »učenje« na podlagi izkušenj z namenom izpopolnjevanja ukrepov 

(strokovna raven) (Cerulli 2015). V ta namen se izpopolnjuje tudi literatura (tehnike) za 

ekonometrično vrednotenje ekonomskih in socialnih politik (Imbens in Wooldridge 2009). 

Politika na podlagi dokazov je globalni trend, kjer opažamo premik od proučevanja inputov k 

rezultatom in učinkom (outcome in/ali impact). Z merjenjem, spremljanjem in nadzorovanjem 

lahko izboljšamo kakovost, uspešnost in učinkovitost vladnih intervencij (ukrepov), tako da 

se osredotočimo na rezultate (Gertler et al. 2011, 3–4). Pri tem Lance et al. (2014) z vidika 

vrednotenja najprej izpostavijo »osnovni identifikacijski problem«, tj. proučevanje vzorčno-

posledičnih zvez skozi proučevanje razlik učinkov med udeleženci (prejemniki) in 

neudeleženci (neprejemniki) programov. Seveda je to nemogoče, ker končni učinek 

posamezne proučevane enote ni le posledica udeležbe v programu. Kljub temu proučevanje 

omejimo na to dimenzijo (predpostavko) »kvazi« poskusov oz. metod, še posebej, ker so 

poskusi zelo dragi in nedosegljivi.  

Fried, Lovell in Schmidt (2008, 16–20) so razvrstili po namenu proučevanja vse študije, ki se 

ukvarjajo z empiričnimi analizami merjenja učinkovitosti. Naštejemo jih lahko okoli dvesto. 

Vendar v literaturi ne zasledimo veliko študij, ki bi se ukvarjale z merjenjem učinkovitosti na 

ravni podjetij, četudi zanimanje zanje narašča. Aigner in Chu (1968) sta proučevala 

tehnološki napredek oz. mejo učinkovitosti v času, preostanek pa pripisala »dohitevanju«. 

Charnes, Cooper in Rhodes (1981). so za evalvacijo uporabili metodo DEA ter proučili 

učinkovitost programa z vidika metodologije s praktično implikacijo. Delo s primerjavami 

med državami glede na mejo učinkovitosti so nadaljevali npr. Nishimizu in Page (1982), 

Barro (1991), Färe et al. (1994), Greene (2004), Jayasuriya in Wodon (2005), Barros (2005), 

Angelopoulos, Philiphopoulos in Tsionas (2008), Hsu, Xueming in Chao (2008) z metodo 

DEA med OECD in ne OECD državami. 

Na mikro ravni je že Timmer (1971) proučeval ameriško kmetijsko dejavnost, Carlsson 

(1972) je poskušal proučiti učinkovitost na primeru 26 švedskih predelovalnih sektorjev, 

Dong in Putterman (1997) na primeru kitajske industrije, Ward et al. (1997) na primeru 

ameriške industrije. Leta 1993 sta Bravo-Ureta in Pinheiro (1993) na primeru kmetijske 

dejavnosti v 14 državah izračunala, da glede na uporabljene inpute obstajajo možnosti za dvig 

outputa. Sedik, Trueblood in Arnande (1999) sta proučila ruske kmetijske sektorje, Piesse in 

Thirtle (2000) na primeru Madžarske, na primeru kenijskih predelovalnih sektorjev leta 2000 
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Lundwall in Battese (2000), Wu (2002) na primeru kitajskih predelovalnih sektorjev, Ray 

(2004) na primeru Indije, Bernstein, Theofanis in Panos (2004) na primeru ZDA, Barros 

(2005) hotele na Portugalskem in Díaz in Sánchez (2006) na primeru velikosti in 

učinkovitosti podjetij v Španiji. Banker, Hsihui in Ram (2005) so proučili učinkovitost 

računovodskih podjetij v ZDA. Delo sta nadaljevala Wadud in Paul (2006) na primeru 

zasebnih sektorjev v Avstraliji, ločeno po dejavnostih, Mo (2009) specifično na primeru 

ameriških kmetij za pridelavo pšenice, Gupta (2012) na primeru indijske predelovalne 

industrije, Bhandari in Maiti (2012) pa na primeru usnjarske industrije.  

Tudi vrednotenje na podlagi učinkov spodbud in udeležb v programih so že v devetdesetih 

letih preteklega stoletja proučevali v primeru razlik pri minimalnih plačah v živilski industriji 

(Card in Kruger 1994), potem ko se je metoda razvila pri statistiki epidemiologije (učinek 

preskusnih in kontrolnih skupin pri obravnavi). Meyer, Viscusi in Durbin (1995) so 

preiskovali povezave med povišanimi nadomestili za bolniški stalež pred poškodbo in po njej, 

Heckman, Ichimura in Todd (1997) so proučevali razlike pri učinkih udeležbe v usposabljanju 

na delovnem mestu, sledilo je veliko raziskav v povezavi s trgom dela; Heckmann, LaLonde 

in Smith (1999) proučujejo aktivno politiko zaposlovanja z vidika vključitve, Lechner (2002) 

z metodo paritve na podlagi ocenjenih verjetnosti dodelitve sredstev (propencity score 

matching) v švicarski regiji, Blundell et al. (2003) učinke ukrepov v Veliki Britaniji za mlade 

brezposelne osebe. Klette, Moen in Griliches (2000) so z mikro podatki preučevali, ali izdatki 

za R&R zmanjšujejo tržne nepravilnosti, Girma, Greenaway in Kneller (2004) pa so z mikro 

vrednotenjem (metoda parjenja) ameriških predelovalnih industrij skušali odgovoriti na 

vprašanje, ali izvoz zvišuje produktivnost. Subvencije za R&R v Belgiji (Flandriji) so 

vrednotili tudi Aerts in Czarnitzki (2004), Czarnitzki in Lopes Bento (2012) nadaljujeta z 

vrednotenjem R&R politik med petimi državami v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. 

V Sloveniji je med prvimi opozoril na učinkovitost ekonomske politike Bajt (1979), 

podrobneje smo se začeli spopadati z merjenjem učinkovitosti šele ob reformi javnega 

sektorja v devetdesetih letih. Veliko raziskav je povezanih z učinkovitostjo proračuna, 

državne uprave (Klun 2002; Andoljšek 2004). Proučimo lahko tudi nekaj merjenj 

učinkovitosti bančnega sistema v Sloveniji: Kristl (2000), Košak in Zajc (2005), Pavlič 

(2008). Kasneje študije proučujejo učinkovitost evropske kohezijske politike: Muhič (2008), 

Medvešek (2011). Na področju konkurenčnosti velja omeniti naslednje študije: Pušnik (2008) 

učinkovitost podjetja kot determinanta izvoza, Bole in Jere leta 2006 (učinkovitost energetike) 

ter Bojnec in Fertő (2013) velikost kmetij in učinkovitost v Sloveniji; metoda DEA, Bojnec in 

Latruffe (2008) metoda SFA. Temu gre dodati še analizi Aristovnika et al. (2010) in 

Aristovnika et al. (2012) – avtorji so se ukvarjali z vzpostavitvijo sistemov merjenja 

učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja v Sloveniji na makro in mikro ravni, na makro 

ravni so posvetili pozornost javnofinančnim izdatkom in z neparametrično metodo določili 

mejno funkcijo učinkovitosti. Na mikro ravni so se posvetili reformi k ciljem usmerjenega 

proračuna (anketiranje), za nekatere primere predlagali konkretne dopolnitve in vzpostavitev 
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zbirke kazalnikov. Bučar et al. (2012) pa so ovrednotili izvajanje politike podjetništva in 

konkurenčnosti v obdobju 2004–2009, uporabili so metodo razlika v razlikah in paritve 

(matching).  

Raziskovalci so se pri dosedanjem raziskovanju in ocenah vladnih politik omejili večinoma na 

vrednotenje in analiziranje na podlagi vnaprej postavljenih kazalnikov posameznega 

programa ali pa k ciljem usmerjenega proračuna. Obstajajo tudi študije o učinkovitosti 

posameznih politik v okviru proračunskih debat v nekaterih državah članicah OECD, ki so v 

porastu, nobena pa ni bila narejena za presojo učinkovitosti vladnih politik na makro in mikro 

ravni z uporabo tako neparametrične kot parametrične metode na setu različnih podatkov. Še 

posebej je težko vrednotiti politiko spodbujanja konkurenčnosti, za katero ni celovite 

vrednostne analize v kateri od proučevanih držav (obstajajo evalvacije posameznih 

programov, a še te so bolj opisne). Poseben problem je ustreznost spremljanja državnih 

pomoči, saj ločimo različne pristope (Konstantinos in Efrosini 2003, 392–400):  

 Kvantitativni in kvalitativni pregledi (ocene na podlagi anket, ključne kategorije delovna 

mesta, delež v BDP, vrednotenje), 

 Vsebinski in induktivni pristopi (tabele input – output, satelitski pristop oz. primerjava po 

panogah, analize stroškov in koristi).  

Bouckaert in van Wouter (2003) izpostavita pomen  in konflikte med mikro, mezo in makro 

ravnmi vrednotenja politik. Mosselman in Prince (2004) sta ugotovila, da ekonomska politika 

(sem spadajo tudi državne pomoči za dvig konkurenčnosti) potrebuje ekonomsko in 

ekonometrično evalvacijo. Najbolj sta priporočila kombinacijo kvantitativne analize učinkov 

prvega in drugega reda, s kontrolno skupino, metodo multivariatne analize, faktorsko analizo, 

regresijo ali analizo grozdov. Venetoklis (2001) je pregledal finske analize, študije, ki so 

vrednotile učinkovitost državnih pomoči, in prikazal, kako je mogoče z raziskovalno metodo, 

uporabljenimi podatki in neodvisnostjo ocenjevalca vplivati na izid vrednotenja.  

Devet študij je bilo deskriptivnih in vse so ocenile pozitiven učinek državnih pomoči (oz. 

državna pomoč je učinkovita), trinajst študij pa je bilo ekonometričnih, od tega jih je bilo šest 

kritično opredeljenih do učinkovitosti državnih pomoči za poslovni sektor. Prav tako 

ugotovimo, da če uporabimo le primarne podatke (rezultate ankete), pridemo do veliko bolj 

pozitivnih učinkov, kot če uporabimo še sekundarne podatke iz bilanc ali davčnih poročil, 

npr. AJPES, FURS. Zadnja ugotovitev je povezana z naročanjem študij, pri katerem so 

neodvisni ocenjevalci veliko bolj kritični, kot če se vrednoti »v hiši«.  
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3 DESKRIPTIVNA PRIMERJALNA ANALIZA RAZLIČNIH DIMENZIJ 

UČINKOVITOSTI POLITIKE SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI 

V uvodnih poglavjih so predstavljene teoretične podlage in mednarodne primerjave, ki 

utemeljujejo potrebo po proučevanju učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti. V 

drugem poglavju sledita evalvacija in vrednotenje na podlagi obdelave podatkov na ravni 

držav in podjetij, v tretjem poglavju pa še empirično vrednotenje učinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti. Predpostavljamo, da so kazalniki za primerjalno analizo ustrezni 

(podkrepljeno tudi teoretično), ne preučujemo vzorčno posledičnih zvez (input → output → 

vpliv politike). Ker imajo anketne in primerjalne analize pomanjkljivosti in omejitve, od 

velikosti vzorca do tehnik in metod izvedbe anket, se v naslednjih poglavjih osredotočamo na 

deskriptivno analizo politike spodbujanja konkurenčnosti: 

 na makro primerjalno analizo med izbranimi proučevanimi državami, 

 mikro primerjalno analizo na podlagi vzorca slovenskih podjetij, 

 mikro primerjalno analizo na podlagi vzorca slovenskih podjetij, ki so prejemniki 

državnih pomoči, namenjenih za dvig konkurenčnosti. 

»Makro« metoda primerjave poskuša prepoznati najboljšo državo tako, da primerja državo z 

državo in ocenjuje, npr., ali raste produktivnost. Griffith, Redding in Simpson (2004) pa 

priporočajo analizo na ravni mikro podatkov, s katero se analizira, ali podjetja dohitevajo 

najboljše. Tako makro kot mikro primerjava sta razdeljeni v sklope, po katerih analiziramo 

konkurenčnost z vidika:  

 ustvarjene vrednosti in števila delovnih mest,  

 mednarodne vpetosti, 

 produktivnosti proizvodnih dejavnikov (delo in kapital) ter  

 financiranja razvoja in dobičkonosnosti.  

Z deskriptivno primerjalno analizo poskušamo proučiti zastavljene hipoteze o neučinkovitosti 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti. Če bi bila politika bolj učinkovita, bi 

Slovenija na makro ravni (primerjalno med državami in glede na povprečje EU 28) dosegala 

boljše rezultate v proučevanem obdobju 2006–2012. Tudi analiza časovnih trendov z mikro 

podatki za izbrana področja (podatki iz temeljnih računovodskih izkazov, AJPES (2007–

2013), za proučevani vzorec z najmanj enim zaposlenim) bi morala nakazati izboljšave (dvige 

kazalnikov) v proučevanem obdobju 2006–2012. Na koncu poglavja pa ločeno na vzorcu 

prejemnikov državnih pomoči opravimo še mikro analizo podjetij prejemnikov državnih 

pomoči za ukrepe, katerih cilj je spodbujanje konkurenčnosti. 
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3.1 Deskriptivna analiza učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na makro 

ravni 

Za Evropsko unijo je konkurenčnost glavni dejavnik rasti in delovnih mest, še posebej z 

vidika malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so hrbtenica gospodarstva EU. 

Konkurenčnost je na eni strani sposobnost posameznega podjetja, da konkurira drugim na 

domačem in globalnem trgu, a tudi zmogljivost držav, da podpirajo razvoj podjetij. Tako gre 

za preplet makro (vpliv države in njenih ekonomskih politik) in mikro dejavnikov 

(organizacijski, kulturni dejavniki v podjetju). Teorije, ki proučujejo konkurenčnost, se delijo 

v dve skupini (UMAR 2009):  

 izkoriščanje širšega poslovnega okolja, kot močna konkurenca, nižja regulacija, lažji 

dostop do tveganega kapitala, izobražena mlada delovna sila, večji tržni deleži ipd., kar 

proučujemo delno v naslednjem poglavju; ali  

 okolje »per se« ni pomembno, pomembni so način upravljanja podjetij in lastniki podjetij, 

torej notranje organizacijske strukture in vodenje podjetja (Bloom et al. 2007, 5). Pri tem 

ne gre zanemariti produktivnosti dela (BDP na zaposlenega), ki je kazalnik razmerja med 

proizvedenim produktom in količino dela, vloženega v njegovo proizvodnjo. Nanjo 

vplivajo fizični kapital (oprema), človeški kapital (znanje in sposobnosti) in socialni 

kapital (organizacija, odnosi). Pri tem imamo v mislih vrednostno produktivnost, ki je 

izraz cenovnih razmerij, ki jih dosežejo proizvedeni proizvodi in storitve v primerjavi s 

cenami potroškov.  

Z vidika štirih sklopov (predstavljenih v poglavju 2.3 in 4.3.1) poskušamo na podlagi 

kvantitativnih podatkov proučiti tezo o neučinkoviti politiki spodbujanja konkurenčnosti, pri 

čemer Slovenijo največkrat primerjamo s sosedama (Avstrija in Italija), kot majhno odprto 

gospodarstvo z vzorom inovativnosti in tehnološkega preboja (Finska), in Slovaško, kot s 

strani vlagateljev prepoznano državo za vhodne NTI. Naš izvoz je tradicionalno vezan na 

Nemčijo, najpomembnejšo trgovinsko partnerico, tudi gonilo EU, zato vključimo v 

primerjavo tudi njo. 

3.1.1 Ustvarjanje vrednosti in delovnih mest 

Rast bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca (p. c.) in ustvarjena nova delovna mesta 

so najbolj splošni kazalniki ekonomske blaginje v posamezni državi. BDP p. c. meri 

ekonomske aktivnosti neke države, predvsem tržne dejavnosti, ki so z vidika konkurenčnosti 

zelo pomembne. Ustvarjanje delovnih mest je povezano z generiranjem novih poslovnih idej 

(izdelkov ali storitev) in povpraševanjem na trgu. Oba kazalnika imata v teoriji kar nekaj 

pomanjkljivosti, a ju kljub temu še vedno uporabljamo (Sumner in Tribe 2008, 8–9). BDP 

p. c. je v vseh državah EU do izbruha finančne in gospodarske krize leta 2008 naraščal, leta 

2012 so države večinoma že presegle ravni izpred krize, iz leta 2008. Slovenija se tako 

pridružuje skupnemu povprečju, vendar je zaostanek prevelik oz. prepočasi dohitevamo 
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povprečje Nemčije, s premajhnimi stopnjami rasti (na sliki 8 je nemški (N) BDP p.c. 

predstavljen s temno polno črto, slovenski (SLO) pa s svetlo črto).  

Tudi po številu na novo ustvarjenih delovnih mest ne dosegamo povprečja EU. Slovenija še 

vedno zaznava medletne padce, od leta 2009 namreč vztrajno pada število delovnih mest, leta 

2011 je še vedno velik padec za 26.700 delovnih mest, več kot ob izbruhu krize, leta 2012 

sledi dodatno poslabšanje za 8300 delovnih mest (slika 8).  

 

 

Slika 8: BDP p. c. in število na novo ustvarjenih delovnih mest v izbranih državah 

Vir: Eurostat 2014b, 2014g, 2015a in 2015f. 

Avstrija na primer ni utrpela izgube delovnih mest, Nemčija jih sicer je ob krizi, vendar 

pospešeno ustvarja nova. Že grob pregled kaže, da z vsemi ukrepi ekonomske politike 

spodbujanja konkurenčnosti še nismo zaznali pravih rezultatov. 

3.1.2 Mednarodna vpetost z vidika konkurenčnosti 

Z deležem izvoza (blaga in storitev) v BDP lahko ponazorimo vpetost države v mednarodne 

poslovne tokove. V začetku proučevanega obdobja (2006) je Slovenija dosegla 66,5 % izvoza 

v BDP, delež je naraščal do leta 2007 (69,5 %), nato se je zaradi globalne krize znižal na 

59,4 % leta 2009, potem pa spet vztrajno naraščal in leta 2012 dosegel 76,1 %. Iz tega lahko 
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sklepamo, da je motor slovenske ekonomije po krizi nadaljeval okrepljeno mednarodno 

vpetost svojih proizvodov in storitev. Po drugi strani je treba pogledati ekonomske globalne 

kazalnike, kot npr. delež vhodnih neposrednih tujih investicij (NTI) v deležu BDP, pri 

katerem Slovenija primerjalno ni veliko pridobila (leta 2006 znaša delež NTI v BDP 22 %; 

počasi narašča do 33,2 % leta 2012). Najprivlačnejše države so imele deleže višje od 100 % 

(npr. Irska, Luksemburg, Malta in Švica) oz. krepko prek 50 % (Estonija, Portugalska, 

Slovaška, Švedska, Velika Britanija).  

Slika 9 prikazuje položaj Slovenije (SI) primerjalno z drugimi državami, pri čemer lahko 

opazimo, kljub dvigu deleža izvoza v BDP (abscisa), relativno nespremenjeno sliko, ker ni 

bilo pritoka tujih investicij, merjeno v deležu BDP (ordinata). V tem pogledu se je 

konkurenčni položaj v proučevanem obdobju najbolj izboljšal Irski, Belgiji, Švici, Malti 

(poleg tradicionalno izstopajočega Luksemburga). 

 

Slika 9: Razsevni diagram držav članic EU leta 2012 glede na delež izvoza (abscisa) in 

vhodnih NTI (ordinata; v % BDP) 

Vir: Eurostat 2014c in 2014d. 

Z vidika mednarodne konkurenčnosti je pomembno spremljati tudi delež visokotehnološkega 

izvoza v skupnem izvozu. Slika 10 prikazuje približno ustaljene ravni v državah, ki niso 

zaznale tako velikih posledic gospodarske in finančne krize (Avstrija okoli 11 %, Nemčija 

okoli 15 %). Zelo velike padce zaznavata Irska in Finska; Slovenija ostaja na skromnih 5,8 % 

visokotehnološkega izvoza v celotnem izvozu, leta 2006 je ta delež znašal 4,9 %, v času krize 

(2008) pa 5 %. Tudi na tem področju ni zaznati posledic ekonomske politike spodbujanja 

konkurenčnosti, saj se delež visokotehnološkega izvoza v celotnem izvozu ne povečuje. 
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Slika 10: Delež visokotehnološkega izvoza v izvozu za izbrane države (v %)  

Vir: World bank 2014b. 

UMAR (2015, 38) ugotavlja, da je bil padec tržnega deleža Slovenije na svetovnem trgu blaga 

za približno petino v obdobju 2008–2012 med večjimi v EU. Leta 2006 smo dosegli 0,18-

odstotni tržni delež v svetovnem merilu, konec leta 2012 pa le še 0,15-odstotni, v EU smo 

padli z 0,39-odstotnega na 0,32-odstotni (slika 11). Primerjalno gledano so tudi druge države 

članice EU izgubljale tržne deleže v obdobju 2007–2013, le Finska, Poljska in Madžarska so 

ga krepile (UMAR 2015, 129). 

 

 

Slika 11: Sprememba tržnih deležev (v %) 

Vir: UMAR 2015. 
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Porter (1985) opredeli vrednostno verigo kot skupek aktivnosti, pri čemer vsaka posamična 

aktivnost doda določeno vrednost končnemu izdelku ali storitvi, Sturgeon (2013) sistematično 

uvede spremljanje konkurenčnosti tudi z vidika verig globalne vrednosti (global value chains 

– GVC). De Backer in Miroudot (2013) ugotavljata, da sta svetovna trgovina in proizvodnja 

pozicionirani okrog verig globalne vrednosti (slika 12), zato predpostavijo uporabo dveh 

indikatorjev (OECD 2014e): 

 indeks participacije (udeležbe) je delež v bruto izvozu države, ki zajema delež (preteklih) 

tujih inputov in doma proizvedenih (prihodnjih) inputov pri izvozu v tretji državi; 

 indeks, ki meri število proizvodnih faz do dokončanja izdelka oz. storitve. Vrednost ena 

pomeni, da je le ena proizvodna faza, indeks meri dolžino verige vrednosti v vsaki 

industriji. 

 

  

Slika 12: Verige vrednosti in število proizvodnih faz (zgoraj) ter indeks soudeležbe 

(spodaj) za izbrane države 

Vir: OECD 2013c. 
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Glede na indeks soudeležbe v verigah vrednosti lahko na podlagi slike 12 ugotovimo, da je 

Slovenija vpeta v vertikalen proizvodni proces, ki ga je krepila do krize (novejši podatki niso 

dostopni), nato pa je začel padati njen delež, kar pomeni, da se nam konkurenčna pozicija 

slabša oz. imamo veliko dodelavnih poslov. Prav tako smo majhna in odprta ekonomija in 

dobimo v proizvodne procese več inputov od zunaj (kot Slovaška) v primerjavi z velikimi 

ekonomijami (Nemčija, Finska). Pri tem moramo upoštevati tudi dolžino verige vrednosti 

(koliko proizvodnih faz jo zaznamuje), ker drugače lahko zanemarimo vpliv npr. drugih 

materialov, ki vstopajo v proces. Metodologija OECD predvideva izračun vrednosti indeksa, 

ki se je do krize povečeval (več proizvodnih faz, različne faze), nato pa padal. Trend je 

opazen v vseh proučevanih državah, kar pomeni, da so se države osredotočile na domače 

povpraševanje. Nadalje bo treba zniževati različne stroške, da bi si dolgoročno utrdili 

konkurenčno pozicijo.  

OECD (2014b, 17) napoveduje, da bo izvoz kot delež BDP naraščal tudi v prihodnje. Pred 

krizo v EU je BDP naraščal enakomerno. Naraščajoč izvoz in povečana domača potrošnja sta 

prispevala k rasti BDP od leta 2001 do 2005 enakomerno, tik pred krizo pa sta prevladovala. 

Od leta 2008 je igrala pomembno vlogo sprememba izvoza.  

Če kombiniramo dosedanje kazalnike konkurenčnosti (BDP in izvoz) ter na ravni EU in 

Slovenije preverimo prispevke domačega povpraševanja in izvoza k dvigu BDP v odstotnih 

točkah, lahko takoj opazimo razlike (slika 13). V EU sta k dvigu BDP v odstotkih do krize 

(2008) domače povpraševanje in izvoz prispevala približno enak delež (3,3 %), v času krize 

leta 2008 pa se je okrepil prispevek izvoza (0,55 % glede na 0,29 % pri domačem 

povpraševanju). Leta 2009 sta se prispevka ponovno okrepila na približno 4 %, potem pa se je 

pokazal trend prevlade deleža izvoza v prispevku k rasti BDP (trikrat večji).  

Slovenija je že leta 2006 zaznala dvakrat višji prispevek izvoza k dvigu BDP, kot je povprečje 

držav EU (8,4 %), ki se je v času krize (2008) znižal na 2,8 % in zaostajal za domačim 

povpraševanjem (3,13 %) (slika zgoraj). Leta 2009 sta se oba prispevka k rasti BDP dvignila 

(na 10 % oz. 9 %), sledilo je izrazito negativno obdobje nižjega prispevka domačega 

povpraševanja (k rasti/padcu BDP), ki se še nadaljuje (in je šestkrat slabše kot v EU). Pri tem 

se prispevek izvoza k rasti BDP dviguje in ostaja gonilo razvoja. Opazno je, da ne dosegamo 

več visokih prispevkov (več kot 5 %) domačega povpraševanja. 
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* Opomba: enaki prispevki bi bili ponazorjeni z linijo pri 45 stopinjah. 

Slika 13: Prispevki domačega povpraševanja in izvoza v EU (zgoraj) in Sloveniji 

(spodaj) 

Vir: AMECO 2014a in 2014b. 

3.1.3 Učinkovitost dela in kapitala (investicij) 

Naslednje merilo konkurenčnosti z vidika proizvodnega dejavnika, (1) delo, pomembno za 

merjenje predvsem stroškovne konkurenčnosti, so stroški dela na enoto proizvoda (ULC
10

) 

oz. realni stroški dela na enoto proizvoda (RULC). Če produktivnost dela
11

 narašča hitreje od 

sredstev za delo, smo izboljšali stroškovno konkurenčnost, če pa stroški dela rastejo hitreje od 

sredstev za zaposlene, lahko izgubljamo konkurenčnost (ABS 2006). Produktivnost dela v 

Sloveniji glede na EU narašča (indeks leta 2007), vendar se višajo stroški dela na enoto 

proizvoda veliko bolj kot v EU (UMAR 2015). Realno povišanje stroškov dela (slika 14) je 

bilo največje leta 2010, sledilo je zniževanje. Tako lahko vidimo, da rast plač (sredstev za 

                                                 

10
 ULC merijo povprečne stroške dela na enoto outputa (sredstva za zaposlene na zaposlenega v 

tekočih cenah deljena z bruto domačim proizvodom na zaposlenega v tekočih cenah). Tako lahko 

primerjamo sredstva za zaposlene in produktivnost (OECD 2007). 

11 
Produktivnost dela (bruto domači proizvod na zaposlenega) je kazalnik razmerja med proizvedenim 

produktom in količino dela, vloženega v njegovo proizvodnjo. 
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zaposlene) presega rast produktivnosti dela v letih 2007 in 2008 (bodisi zaradi nefleksibilne 

zakonodaje bodisi zaradi usklajevanja, minimalne plače). Sledilo je obdobje prilagajanja (tudi 

padec zaposlenosti) in produktivnost dela kaže na rahlo okrevanje.  

 

 

Slika 14: Stroški dela, produktivnost in sredstva za delo v EU in Sloveniji (indeks 

2007 = 100) 

Vir: Eurostat 2015e, 2015i in 2015k, OECD 2007. 

Če podrobneje analiziramo primerjane države na podlagi letnih indeksov, ugotovimo, da so v 

obdobju 2006–2012 stroški dela najbolj zrasli v Sloveniji (4,7 %), sledita Slovaška in Finska 

(slika 15). Nemčija je v tem obdobju znižala stroške dela, Avstrija jih je po večini ohranila. V 

tem obdobju je stopnja rasti produktivnosti zelo različna med državami (najvišjo ima 

Slovenija – 6 %), sledita Finska in Slovaška. Tako so se stroški dela na enoto (RULC) najbolj 

znižali v Nemčiji (–3,8 %), sledi Finska (–1,8 %), kar ju uvršča med konkurenčne države. 

Poleg dela je ključni proizvodni dejavnik (2) kapital, pri katerem lahko z bruto investicijami v 

osnovna sredstva (v deležu BDP) merimo izdatke za povečanje in nadomeščanje 

(vključujemo tudi amortizacijo) kapitala, kar prikazujemo s sliko 16.  

Slovenija je pred krizo imela eno najvišjih ravni bruto investicij (skoraj 30 %), ta delež se je 

znižal za več kot deset odstotnih točk leta 2012. Tako Nemčija (povprečne bruto investicije v 

BDP znašajo 18 %) kot Avstrija (povprečje še 21 %) ali Finska (20 %) so pred, med in po 

krizi obdržale približno enako raven bruto investicij. Slovenija in Irska pa sta znatno 

investirali, kar postavlja pod vprašaj učinkovitost investicij, saj se konkurenčni položaj v obeh 

slabša.  

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

in
d

ek
si

 2
0

0
7

 =
 1

0
0

 

RULC EU RULC SI
Produktivnost dela EU Produktivnost dela SI
Sredstva na zaposlenega EU Sredstva na zaposlenega SI



88 

  

Slika 15: Stopnje rasti (v %) produktivnosti, RULC in sredstev za zaposlene za izbrane 

države v obdobju 2006−2012 

Vir: Eurostat 2015a, 2015e in 2015i. 

 

Slika 16: Bruto investicije in delež vlaganj v R&R v % BDP 

Vir : Eurostat 2015b in 2015c. 

Pri oceni konkurenčnosti je poleg vlaganj v R&R pomembna tudi sposobnost inoviranja. 

Slovenija je po oceni Innovation Scoreboarda (Evropska komisija 2015f, 259) napredovala z 

vidika izvedbe in je na pravi poti glede na:  

 Intenzivnost vlaganj R&R, ki so se v obdobju 2007–2012 dvignila za 12,7 % (z 1,38 % na 

2,8 % BDP) oz. merjeno z vlaganji (input) v deležu BDP z 0,87 % leta 2007 na 2,16 % 

leta 2011. Kljub krizi je poslovni sektor investiral 2,16 % v BDP (konec leta 2012).  
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 Odličnost znanosti in tehnologije, pri čemer se sestavljen indikator (sestavljen iz najbolj 

citiranih znanstvenih objav v javnih in zasebnih revijah na milijon prebivalcev in 

mednarodnih publikacij na milijon prebivalcev) izboljša za 10 % v obdobju 2007–2011. 

Izpostavljena so potencialna področja specializacije: tehnologije novih materialov, hrana, 

IKT in gradbene tehnologije.  

 Za 3,7 % se je v proučevanem obdobju izboljšal tudi sestavljen indikator na znanju 

temelječe družbe (leta 2012 na 50,3). 

3.1.4 Financiranje in dobičkonosnost z vidika konkurenčnosti 

Vsaka država investira in oblikuje z ekonomskimi politikami konkretne ukrepe za dvig 

blagostanja posameznikov in podjetij (skladno s cilji in izbranimi merili) in njena ključna 

naloga je, da to opravlja učinkovito in uspešno. Osnovno merilo uspešnosti, ki ga uporabljata 

tudi OECD in Evropska komisija, je bruto donos na vloženi kapital, pred davki (Gross return 

on capital employed, before taxes; izračunan kot delež bruto poslovnega presežka 

gospodarstva glede na finančna sredstva oz. obveznosti). Če želimo preveriti stanje 

konkurenčnosti v ekonomiji, proučimo kazalnik na ravni držav, vendar le z vidika nefinančnih 

družb.  

Glede na izbrani kazalnik lahko na sliki 17 izpostavimo kot najuspešnejšo Nemčijo, in to z 

vidika velikosti bruto poslovnega presežka glede na finančna sredstva (vedno več kot 40 %), 

ki je najvišji med izbranimi državami in vztrajno raste tudi po krizi.  

 

Slika 17: Bruto poslovni donos gospodarstev (pred davki) za izbrane države v obdobju 

2006–2012 (v %) 

Vir: Eurostat 2015d. 
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Sledi ji Slovaška, ki ima konstantne donose (okoli 35,65 %). Med izbranimi državami ima 

najnižjo donosnost Slovenija, v začetnem obdobju proučevanja do krize je znašal presežek 

okoli 15,3 % v finančnih sredstvih, leta 2009 pa se je dvignil na 16 %, leta 2012 pa nismo 

dosegli zneska pred krizo. Prav tako ne dosegamo povprečja EU 28. Sklepamo lahko, da 

slovenske nefinančne družbe niso najbolj dobičkonosne z vidika vlaganj in so tako z vidika 

konkurenčnosti bodisi manj konkurenčne bodisi imajo manj konkurenčnih prednosti (v 

primerjavi z drugimi primerjanimi državami).  

Pri tem je treba dopolniti analizo tudi z viri financiranja rasti oziroma proučiti neto dolg glede 

na neto poslovni presežek. S tem kazalnikom ugotavljamo, kako so finančne obveznosti 

pokrite z neto dobičkom pred davki v odstotkih. Glede na sliko 18 izrazito izstopa Slovenija, 

ki ima najvišjo stopnjo, povprečno v proučevanem obdobju več kot 15 %. Sledi ji Italija, ki je 

tudi visoko zadolžena, a še vedno 30 % manj kot Slovenija. Na podlagi prikazanega ne 

presenečajo ugotovitve Evropske komisije (2015a), ki tudi v priporočilu sveta EU Sloveniji 

(2015) očita previsoko zadolženost podjetniškega sektorja, kot posledico pa izpostavlja 

negativne trende kreditiranja in izpostavljenost bilančnih vsot. Tako bi lahko sklepali, da je 

bila večina investicij v Sloveniji financirana z dolgom, zdaj pa smo soočeni z visokimi 

obrestmi in izdatki za odpise, kar slabi našo konkurenčno pozicijo. 

 

Slika 18: Neto dolg v prihodkih (po davkih) za izbrane države v obdobju 2006–2012 

(v %) 

Vir: Eurostat 2015g in 2015h. 

Analizo lahko dopolnimo z bruto dobički kot razmerjem med bruto poslovnim presežkom v 

bruto dodani vrednosti (preglednica 5). Kot najbolj dobičkonosna se pokaže Irska (v 

proučevanem obdobju donosi višji od 50 %), sledi ji Slovaška, ki ji tudi v krizi 
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dobičkonosnost ni padla in jo izrazito povišuje (povprečje višje od 50 %). Slovenija je 

konstantno pod povprečjem EU (s povprečjem 32,4 %), kar je ponovno opozorilo, da nismo 

dovolj konkurenčni. 

Preglednica 5: Delež dobička (bruto poslovni presežek v dodani vrednosti) za izbrane 

države (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nemčija 44,7  43,1  40,0  41,7  41,6  40,1  43,3  

Italija 43,8  42,7  41,1  41,2  40,4  39,1  44,0  

Avstrija 43,7  42,6  40,3  40,9  41,1  39,9  43,5  

Slovenija 34,5  34,1  31,6  30,5  31,7  31,8  32,8  

Slovaška 54,6  55,1  50,4  52,4  51,6  52,0  54,3  

Finska 45,2  43,0  37,3  39,3  38,6  37,3  43,5  

Irska 51,8  45,7  47,5  52,1  55,2  55,2  52,9  

Vir: Eurostat 2015g. 

3.2 Deskriptivna analiza učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na mikro 

ravni 

Pri proučevanju konkurenčnosti ne smemo zamenjevati rasti podjetja (kvantitativne 

spremembe) z razvojem podjetja (kvalitativne spremembe). Vsako podjetje se v času 

spreminja, raste, kar merimo z različnimi parametri (prihodki od prodaje, tržni delež, dobiček 

itd.), vendar hkrati raste tudi svetovno oz. nacionalno gospodarstvo (statistično povprečje rasti 

vseh podjetij). Zato še naprej deskriptivno proučujemo hipotezo, da se slovenska podjetja niso 

dovolj prilagodila globalnemu trgu, njihova učinkovitost je zelo nizka, obstajajo možnosti za 

izboljšave. Tokratna analiza temelji na vzorcu podjetij, ki je podrobneje pojasnjen v 

naslednjem poglavju. Uvodoma predstavimo analizo po skupinah dejavnosti, ki so bolj 

agregatne (CDE – rudarstvo, predelovalne dejavnosti ter oskrba z električno energijo, plinom 

in vodo, F – gradbeništvo, GHI – trgovina na drobno in debelo, popravila motornih vozil in 

izdelkov široke porabe, gostinstvo, promet, skladiščenje in zveze, JK – finančno posredništvo, 

poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, L–N – druge storitvene dejavnosti; 

uporabimo skupine dejavnosti klasifikacije SKD, na t. i. ravni A6, ki so razdeljene v šest 

skupin, izpustimo AB – kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo ter dejavnosti N−P − storitve 

splošnega družbenega pomena).  

3.2.1 Analiza konkurenčnosti po skupinah dejavnosti na mikro ravni 

Če pogledamo statistične podatke o povečanju obsega bruto dodane vrednosti v predelovalnih 

dejavnostih (povečanje po krizi), opazimo velik padec gradbeništva in velik porast storitvenih 

dejavnosti (slika 19, spodaj, stopnje rasti od G do N dejavnosti). Dejavnosti CDE konstantno 

v proučevanem obdobju prispevajo okoli 25 % k celotni ustvarjeni bruto vrednosti (torej 

največ), sledijo dejavnosti GHI (povprečno 20 %) in LMN (povprečno 15 %), delež 

gradbeništva je leta 2006 znašal 11 %, leta 2012 se je znižal za šest odstotnih točk. 
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Slika 19: Rast bruto dodane vrednosti v odstotnih točkah v obdobju 2006–2012 po 

dejavnostih in skupinah dejavnosti (v %) 

Vir: SURS 2014b in 2014c. 

S sliko 20 glede na podatke iz nacionalnih računov prikazujemo, da so v proučevanem 

obdobju glede števila zaposlenih na prvem mestu dejavnosti CDE, ki pa se po krizi še niso 

stabilizirale (zaposlenost se ni bistveno povišala, leta 2006 je bilo v dejavnostih CDE 

zaposlenih 26 % vseh zaposlenih, leta 2012 pa 22,5 %). Sledijo dejavnosti GHI, ki imajo 

konstanten odstotek zaposlenih (21 % vseh zaposlenih) oz. okoli 200.000 zaposlenih. 

Gradbeništvo izstopa, ker zaznava največji upad zaposlenosti, znižuje se mu odstotek v 

strukturi celotne zaposlenosti. Dejavnosti JK in LMN so precej konstantne v času glede 

števila zaposlenih. 

Kar zadeva vlaganja v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti oz. njihove vrednosti v 

milijardah EUR, na sliki 21 opazimo, da so v prednosti dejavnosti CDE, ki imajo 30 % vseh 

investicij letno v strukturi.  
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Slika 20: Število zaposlenih v letih 2006–2012, delež zaposlenih po skupinah dejavnosti 
(v %) 

Vir: SURS 2014d. 

 

Slika 21: Investicije v osnovna sredstva po tehnični strukturi in dejavnosti investitorja – 

SKD 2008 (delež v vseh investicijah), Slovenija, letno (v %) 

Vir: SURS 2014a. 

To letno znaša okoli 1,8 mrd EUR, pri čemer se investicije stalno zvišujejo. Sledijo jim 

dejavnosti GHI, ki so se pred krizo leta 2008 v strukturi vseh investicij že približale 

dejavnostim CDE na 30 %, vendar njihov delež in investicije vztrajno padajo. Dejavnosti JK 
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in LMN ostajajo konstantne, kar ne preseneča, saj to niso kapitalsko intenzivni sektorji oz. 

dejavnosti. 

3.2.2 Ustvarjanje vrednosti in delovnih mest 

Na slikah 22 in 23 primerjamo konkurenčno pozicijo po dejavnostih v Sloveniji, primerjalno 

leto 2006 (slika 22 zgoraj) in 2012 (slika 22 spodaj). 

 

 

Slika 22: Konkurenčna pozicija po dejavnostih, primerjalni leti 2006 (zgoraj) in 2012 

(spodaj) 
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Velikost kroga opredeljuje dodano vrednost na zaposlenega, ki leta 2012 na izbranem vzorcu 

znaša povprečno 19.800 EUR na zaposlenega, leta 2006 pa je znašala 14.712 EUR na 

zaposlenega (Slovenija) (slika 22). 

V obdobju 2006−2010 je v Sloveniji 4511 (uspešnih in rastočih) podjetij ustvarilo 97 % 

celotne rasti čistih prihodkov od prodaje v gospodarstvu, več novih delovnih mest, kot jih je 

izgubilo celotno gospodarstvo, in skoraj celoten prirast dodane vrednosti v gospodarstvu 

(Pšeničny, Maček in Vidovič 2012). Ugotovitev je zelo specifična, napotuje na poglobljeno 

analizo slovenskega gospodarstva na ravni dejavnosti in posameznih predelovalnih sektorjev 

z vidika ustvarjanja dodane vrednosti in števila zaposlenih kot merila uspešnosti. V doktorski 

disertaciji smo vzorec celotne populacije (vse gospodarske družbe, ki poslujejo v letih 2006–

2012, omejili z merilom, ki je vsaj oz. enako enemu zaposlenemu). Dodana vrednost je 

osnovni agregat, s katerim primerjamo razliko med prodajno ceno in nabavno ceno materialov 

oz. storitev. Razlika med njima zajema tako vire za plače in davke kot potencialni dobiček (v 

prilogi 1 so podani vsi izračuni, uporabljeni za analizo, na podlagi oddanih izkazov 

poslovanja).  

V obeh letih izstopa dejavnost D – oskrba z električno energijo, plinom in paro, ki pa je 

izrazit monopolist na slovenskem trgu. Največji premiki so opazni pri C – predelovalne 

dejavnosti, ker se je dodana vrednost na zaposlenega (prihodki, število zaposlenih) znižala 

(posledično so se zvišali stroški dela v dodani vrednosti z 62 % na 75 %). Iz tega lahko 

sklepamo, da so naša podjetja (vzorec se ponavlja tudi v drugih dejavnostih) nekonkurenčna. 

Velik padec je opazen tudi v dejavnosti F – gradbeništvo, kar zaradi izbruha ekonomske in 

finančne krize ne preseneča. V proučevanem obdobju 2006–2012 dejavnost G – trgovina, 

vzdrževanje in popravila motornih vozil, še vedno ustvari 18,2 % celotne dodane vrednosti 

(kljub padcem v letih), sledita dejavnosti J (6,7 %) in M (5,6 %). 

Z vidika ocenjevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je najbolj reprezentativna 

dejavnost C – predelovalne dejavnosti, ki zaposluje povprečno 38,5 % vseh zaposlenih v 

proučevanem obdobju in ustvari 39 % vse dodane vrednosti. Na sliki 23 prikaz prihodkov na 

zaposlenega in deleža stroškov dela v dodani vrednosti za prvo in zadnje leto proučevanja 

pokaže na dobro konkurenčno pozicijo predvsem dveh sektorjev (če upoštevamo še velikost 

kroga, ki pomeni dodano vrednost na zaposlenega), in sicer dejavnosti 21 – proizvodnja 

farmacevtskih surovin in preparatov, ter 23 – proizvodnja nekovinskih materialnih izdelkov. 

Kot uspešna po izbranih kazalnikih izstopata še 20 – proizvodnja kemikalij, kemičnih 

izdelkov, in 29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic. Poleg omenjenih sta 

pomembna sektorja še 25 – proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, in 27 – 

proizvodnja električnih naprav, ki ustvarita vsak več kot 10 % celotne dodane vrednosti med 

predelovalnimi dejavnostmi. Vsi našteti sektorji so propulzivni, konkurenčni in so ohranjali 

svojo pozicijo v času. Kot manj konkurenčni velja izpostaviti proizvodnjo oblačil in 

proizvodnjo pohištva. 
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Legenda: 20 – Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 21 – Proizvodnja farmacevtskih surovin in 

preparatov; 22 – Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas; 23 – Proizvodnja nekovinskih 

mineralnih izdelkov; 24 – Proizvodnja kovin; 25 – Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav; 26 – Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov; 27 – Proizvodnja električnih 

naprav; 28 – Proizvodnja drugih strojev in naprav; 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic; 30 – Proizvodnja drugih vozil in plovil; 31 – Proizvodnja pohištva. 

Slika 23: Konkurenčna pozicija po sektorjih predelovalnih dejavnosti, primerjalno leto 

2006 (zgoraj) in 2012 (spodaj) 

Ker so cilji politike spodbujanja konkurenčnosti (poleg politik trga dela) med drugim 

naravnani na ustvarjanje novih delovnih mest, dopolnimo analizo s proučitvijo letnega 

prirasta števila delovnih mest po sektorjih in ločeno za predelovalne dejavnosti (slika 24). 
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Slika 24: Krčenje delovnih mest 2006–2012 v proučevanem vzorcu po dejavnostih SKD 

(zgoraj) in v predelovalni dejavnosti (C) (spodaj) 

Analiza potrjuje prej izpostavljene ugotovitve, da ostajata predelovalna dejavnost in trgovina 

največja zaposlovalca, saj zaposlujeta povprečno v proučevanem obdobju 181.329 zaposlenih 

(oz. 85.435), skupaj več kot 56 % vseh zaposlenih. Dejavnosti D in E ohranjata število 

zaposlenih in ju tudi finančna in gospodarska kriza ni prizadela (morda zaradi lastništva 

države in monopolnega položaja). Slika 24 prikazuje izgube delovnih mest (medletno 

razliko), pri čemer so opazne največje izgube v predelovalni dejavnosti, ki pa se je prilagodila 

in ne glede na to zaposluje največ oseb, ni pa še na ravneh okoli 200.000 zaposlenih, kolikor 

jih je zaposlovala pred krizo (2006). Ustvarjanje delovnih mest za slovenska podjetja je 

težavno, kljub omejitvi, da imamo v vzorcu izključno podjetja, ki zaposlujejo najmanj eno 

osebo.  

Neto ustvarjanje delovnih mest v času lahko opazimo le v dejavnostih J – informacijske in 

komunikacijske dejavnosti ter K – finančne in zavarovalniške dejavnosti in M – strokovne, 
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znanstvene in tehnične dejavnosti. Če so panoge IKT v vzponu in konkurenčne, kljub temu 

preseneča zaposlovanje po krizi v finančni in zavarovalniški dejavnosti ter v strokovnih 

dejavnostih (ki so zelo občutljive na spremembe na trgu). 

Podrobnejša analiza predelovalnih dejavnosti z vidika delovnih mest pokaže konstantne 

izgube v dejavnosti predelave lesa (skupaj več kot 7000 delovnih mest), sledi pohištvena 

industrija (izguba 5500 delovnih mest). Največji zaposlovalec je proizvodnja motornih vozil 

in prikolic, pri čemer sta v ospredju dve podjetji (TPV in Adria Mobil), ter proizvodnja 

kovinskih izdelkov, ki je najbolj konkurenčna z vidika delovnih mest. Kolikor delovnih mest 

je ta panoga izgubila, jih je tudi že ustvarila, kar je dokaz o vpetosti v globalne verige in 

ustrezni konkurenčni poziciji. 

3.2.3 Mednarodna vpetost z vidika konkurenčnosti 

Na ravni mikro podatkov je delež izvoza (količnik deleža čistih prihodkov od prodaje na trgu 

EU in zunaj trga EU v vseh čistih prihodkih od prodaje) zagotovo pomemben kazalnik 

vpetosti sektorjev ali dejavnosti v mednarodne konkurenčne tokove. V tem pogledu (slika 25) 

v Sloveniji zagotovo izstopajo predelovalne dejavnosti – C, ki v proučevanem obdobju 

vzdržujejo količnik, višji od 60 % (slovensko povprečje v proučevanem obdobju na izbranem 

vzorcu je okoli 30 %).  

 

Slika 25: Delež izvoza v prihodkih (leva os) in dobičkonosnost sredstev – ROA (desna os) 

za izbrane dejavnosti v proučevanem obdobju (v %) 

Donosnost sredstev – ROA se je v vseh dejavnostih znižala v času krize (v Sloveniji v 

proučevanem obdobju na sto vloženih enot zaslužimo le eno enoto, pri čemer se je donosnost 
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sredstev zniževala od štirih enot pred krizo). Dejavnost IKT (J) pri tem dosega najvišjo 

donosnost, leta 2006 višjo od 6 %, a tudi največje padce v letih 2009–2010, ko je bila 

donosnost negativna, in sicer –5 %, pri čemer dejavnosti vztrajno narašča delež izvoza v 

celotnih prihodkih (in se približuje 20 %). Tudi dejavnost H – promet in skladiščenje se 

vztrajno krepi in ima vedno višje donose (višje od 1,5 %) in višji količnik izvoza (višji od 

40 %). 

Ko proučimo predelovalne dejavnosti podrobneje, na ravni sektorjev, lahko znotraj panoge 

opazimo še večje razlike. Proizvodnja farmacevtskih izdelkov – 21 skoraj 90 % izdelkov 

izvaža, njena povprečna donosnost sredstev se giblje okoli 10 %. Velik padec je bil opazen le 

leta 2011 (slika 26), kar je verjetno povezano z izgubami na izvoznem trgu. Po velikosti 

izvoza sledi proizvodnja motornih vozil – 29, ki pa ima za dve tretjini nižjo donosnost 

sredstev, okoli 3 %. Na koncu proučevanega obdobja kaže močno konkurenčno pozicijo tudi 

dejavnost 20 – proizvodnja kemičnih izdelkov, ki je leta 2011 presegla 90 % izvoza in zelo 

povečala donosnost sredstev (na 9 %). Pohištvena industrija – 31, za primerjavo, izgublja v 

proučevanem obdobju v deležu izvoza za šest odstotnih točk, donosnost sredstev je negativna 

(od leta 2008 povprečno –3 %). Dejavnost 25 – proizvodnja kovinskih naprav, razen strojev, 

je imela v petletnem proučevanem obdobju izvoz višji od 50 % (tudi v času krize), nato se je 

še povišal in raste. Donosnost sredstev je bila negativna le v času krize, leta 2009. 

 

Slika 26: Delež izvoza v prihodkih (leva os) in dobičkonosnost sredstev – ROA (desna os) 

za izbrane sektorje v proučevanem obdobju (v %) 
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Pri proučevanju izvoza je pomembna predvsem vključenost v globalne verige, zlasti z vidika 

prenosa tehnologij, sledenja tehnološkim voditeljem, svežih idej, dostopa do strateških idej in 

kapitala. Burger in Kotnik (2014) sta s primerjavo velikosti indeksov in števila dejavnosti 

pokazala, da imajo slovenske predelovalne dejavnosti prednosti pri proizvodnji oz. izvozu 

vmesnih proizvodov, torej smo specializirani v vmesnih fazah verige dodane vrednosti, kot 

dobavitelj vmesnih inputov tujim proizvajalcem končnih potrošnih dobrin (pri tem ne 

izključujeta tudi specializacije končnih proizvodov). Kot pomembne sektorje na podlagi 

izračunov izpostavita predelavo kovin, električnih izdelkov ter izdelke iz gume in plastike.  

Z vidika verige vrednosti in vključenosti v končne proizvode so pomembne tudi inovacije, 

tako delež inovacijskih podjetij kot stopnja vlaganja. SURS 2010b in SURS 2012 ugotavlja, 

da je bilo v obdobju 2008–2010 (oz. 2010–2012) inovacijsko aktivnih podjetij 49,4 % (oz. 

46,5 %). Delež teh podjetij se povišuje ne glede na velikost, a kljub temu še vedno 

prevladujejo velika podjetja. Likar et al. (2011) so izpostavili, da je učinkovitost vlaganj v 

inovacije nizka, saj je med podjetji, ki inovirajo malo inovacijsko vodilnih (6 %), torej 

takšnih, ki iz sredstev, vloženih v inoviranje, ustvarijo solidne prihodke. Tudi kratka analiza 

davčnih olajšav za R&R (FURS 2015) je pokazala na prisotnost učinkovite ekonomske 

politike spodbujanja konkurenčnosti z vidika olajšav R&R, saj smo leta 2014 bili v Poročilu o 

davčnih olajšavah za R&R (Evropska komisija 2014b) prepoznani kot učinkoviti, ker imamo 

učinkovit in enostaven on line sistem prijav. Prav tako imamo skladno s standardi najboljših 

praks ničelno diferenciacijo po panogah, kar je zelo redko. Ne glede na vsebino in namen 

olajšave (glede na zakon) je bilo skupno število podjetij, ki so uporabila olajšavo, leta 2006 

583 (66 mio), leta 2012 pa 619 (187 mio), kar priča o »stalnosti ukrepa« z vidika politike. 

3.2.4 Učinkovitost dela
12

 in kapitala (investicij)  

Mörec (2013, 24) navaja, da se vse več analitikov zateka k oceni obsega denarnega toka iz 

poslovanja, pri kateri ocenjujemo, ali bomo ustvarili dovolj denarnega toka za financiranje 

rasti in odplačevanje obveznosti. Najpogosteje uporabljen kazalnik je EBITDA (angleška 

kratica za Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), ki predstavlja 

poslovni izid iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti po podatkih iz računovodskih 

izkazov. Računovodsko izračunamo operativno maržo iz letnih podatkov po AOP-jih,
13

 kar 

pomeni, da seštejemo razlike čistega dobička in izgube, odštejemo razliko med finančnimi 

prihodki in odhodki ter prištejemo davek iz dobička in določene davke ter amortizacijo in vse 

skupaj delimo s prihodki iz prodaje.  

                                                 

12
 Stroški dela so proučeni v poglavju o konkurenčni poziciji po sektorjih in posameznih dejavnostih, v 

katerem proučujemo delež stroškov dela v dodani vrednosti.  

13
 EBITDA v % po AOP: (186 − 187) − (153 − 166) + (184 + 185) + 145)/110)*100. 
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Ker se pri slovenskih družbah odpisi ponavljajo kot posledica neplačil, slabih investicij, je 

primerneje v maržo EBITDA vključiti ožjo definicijo (torej le amortizacijo in ne še vseh 

odpisov vrednosti). Dobičkonosnost kapitala (ROE – return on equity) pa je seštevek razlik 

med čistim dobičkom in izgubo, deljen s kapitalom (ker gre za postavko stanja, jo povprečimo 

z dvema podatkoma iz zadnjih dveh obdobij). Spodnja analiza (slika 27) izbranih dejavnosti 

C, J, G in F v proučevanem obdobju pokaže v začetnem obdobju zelo visoko dobičkonosnost 

gradbeništva – F (15 %), trgovine – G (12 %), sledita z 11 % informacijsko-komunikacijske 

dejavnosti – J in šele nato predelovalne dejavnosti – C. Vendar slika kaže nezdrave temelje 

gospodarstva, kajti gradbeništvo je bilo izdatno financirano z dolgovi (operativna marža je 

zelo padla in se je še poslabševala do leta 2010, ko je znašala 2 % glede na začetnih 7 %). 

Dobičkonosnost kapitala je padala v vseh dejavnostih do leta 2010, največji padec poleg 

gradbeništva so zaznale informacijsko-komunikacijske dejavnosti (z 11 % na –12 %), vendar 

je panoga kljub temu konkurenčna, vpeta v poslovne globalizacijske tokove, ker ji je uspelo 

zvišati dobičkonosnost in ima konec opazovanega obdobja (2012) najvišjo. To je bilo mogoče 

zato, ker njihova operativna marža v odstotkih nikoli ni bila negativna in z denarnim tokom 

(razlika med prodajno ceno in nabavno ceno materiala) uspešno pokrivajo tako plače kot 

davke in ustvarjajo dobiček (v povprečju znaša njihova operativna marža kar 17 %).  

 

Slika 27: Dobičkonosnost kapitala (leva os) in operativna marža (desna os) za izbrane 

dejavnosti v proučevanem obdobju (v %) 

Usodo gradbeništva deli tudi panoga trgovine, katere poslovanje je bilo znatno financirano z 

dolgovi, zato ji je dobičkonosnost padala, je komaj pozitivna, operativna marža pa je 

povprečno znašala 4 %. Z vidika uspešne konkurenčne pozicije velja omeniti predelovalne 

dejavnosti, ki imajo vseskozi pozitivno dobičkonosnost kapitala (povprečje 6 %), operativna 

marža pa znaša 9 %. Rast in padec sta bila v krizi financirana na zdravih temeljih. Kljub temu 
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pa so visoki odpisi (amortizacija) in plačevanje obresti nižali konkurenčno pozicijo 

slovenskih dejavnosti, saj se je dobičkonosnost zniževala. 

Ker pa so predelovalne dejavnosti zelo različne, je treba opraviti podrobnejšo analizo mikro 

podatkov znotraj sektorja na ravni dejavnosti. Kot sledi s slike 28, je najbolj dobičkonosen 

sektor 21 – proizvodnja farmacevtskih izdelkov, ki je krizi navkljub dosegla le štiri odstotne 

točke nižji ROE, kar priča o pomembni konkurenčni poziciji. Njihova operativna marža je vse 

obdobje višja od 20 %. Konstantne donose na vloženi kapital (ROE) in relativno 

nespremenjeno operativno maržo ima tudi dejavnost proizvodnje kemičnih izdelkov – 20. 

Kovinska industrija (sektorja 25 in 29) pa je z vpetostjo v mednarodne verige vrednosti bolj 

izpostavljena, saj je obema navedenima sektorjema v času krize dobičkonosnost padla, 

operativne marže pa so ostale konstantne, kar kaže na rezerve v proizvodnem procesu na eni 

strani in hitro prilagajanje trgom na drugi strani.  

Na sliki 28 so prikazani le najbolj konkurenčni sektorji predelovanih dejavnosti, položaj v 

pohištveni ali tekstilni in oblačilni industriji ter proizvodnji pijač je veliko bolj pesimističen. 

Dobičkonosnost je bila že leta 2006 negativna, operativna marža pa zelo nizka. Ekonomska 

politika spodbujanja konkurenčnosti ni bila uspešna s prestrukturiranjem in prodiranjem na 

nove trge, saj so konec obdobja dejavnosti vzdrževale »status quo« tako z vidika 

dobičkonosnosti kapitala kot z vidika operativne marže, kar pomeni, da so bila na robu 

dolgoročnega preživetja (še zlasti, če imajo veliko izdatkov za obresti). 

 

Slika 28: Dobičkonosnost kapitala (leva os) in operativna marža (desna os) za izbrane 

sektorje v proučevanem obdobju (v %) 

Vsako podjetje, katerega namen je dolgoročno maksimiranje enote lastniškega kapitala, mora 

v globalni tekmi na trgu vlagati v investicije. Začetna investicija omogoča izvedbo začetne 

ideje, kasnejše investicije (nove ali ponovne investicije) pa plemenitijo vložke, ali pa 

zahtevajo prilagajanje tehnologije, prenovo proizvodnih procesov, z namenom ostati 
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konkurenčen na trgu. Za namene analize iz podatkov AJPESA preverimo v proučevanem 

obdobju gibanje investicij v osnovna sredstva in njihovo financiranje. V ta namen izračunamo 

medletno razliko stanja investicij
14

 (seštevek neopredmetenih in opredmetenih sredstev v 

tekočem letu, odštejemo seštevek neopredmetenih in opredmetenih sredstev v preteklem letu, 

prištejemo amortizacijo in prevrednotene poslovne odhodke pri neopredmetenih in 

opredmetenih sredstvih v tekočem letu) na operativno maržo (EBITDA) ter primerjamo s 

stanjem zadolženosti v podjetjih.  

Z operativno maržo ocenjujemo, ali imajo podjetja dovolj denarnega toka za financiranje 

rasti, rast pa pomeni tudi vlaganja v investicije. Podjetje torej lahko financira investicije iz 

EBITDA ali z zadolževanjem. Slika 29 prikazuje investicije na operativno maržo (linije, skala 

na desni osi) ter zadolženost (neto dolg/EBITDA) na levi osi v stolpcih. Glede kazalnikov 

investiranja izstopa dejavnost H – trgovina, predvsem zaradi investicij med letoma 2006 in 

2007, ko so gradili velika trgovska središča. Že naslednje leto se investicije več kot 

prepolovijo v dejavnosti H in vseh drugih dejavnostih, najnižja stopnja investicij je bila 

dosežena leta 2010, potem se kažejo znaki okrevanja (dvig stopenj investicij). Nazorno se 

pokaže, da je bila v vseh proučevanih dejavnostih več kot polovica investicij financirana z 

dolgom. Največ investicij sta z dolgom financirali dejavnosti F – gradbeništvo (kar je 

pripeljalo tudi do zloma) in H – promet in skladiščenje, kar se še zdaj ponekod kaže kot 

nedobičkonosno. Na ravni Slovenije kot celote je opazno postopno zelo počasno 

razdolževanje, a neto dolg v operativni marži ostaja višji od 5 %. Predelovalne dejavnosti – C 

povprečno v proučevanem obdobju zaznavajo investicije/operativno maržo na ravni 1,2 %, 

neto dolg/operativno maržo pa 3 %.  

 

Slika 29: Investicije v operativni marži (desna os) in zadolženost (leva os) za izbrane 

dejavnosti v proučevanem obdobju (v %) 

                                                 

14
 Investicije po AOP = (003 + 010 v tekočem letu) – (003 + 010 v preteklem letu) + 145 + 146. 
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Podrobnejša analiza predelovalnih dejavnosti pokaže, da se zadolževanje po krizi povečuje 

predvsem v manj propulzivnih panogah, kot so pohištvena, lesna industrija in proizvodnja 

oblačil, ki so imele velik cikel investiranja v letih 2006–2007. Slika 30 pokaže najvišje 

stopnje investiranja tudi za druge sektorje ravno v letih 2006–2007 in odpira vprašanje o 

ustreznosti višine in učinkovitosti teh investicij. Za dejavnosti 21 – proizvodnja farmacevtskih 

izdelkov in 20 – proizvodnja kemikalij investicije niso vprašljive, ker se zanje niso dodatno 

zadolževali in podjetja v omenjenih dejavnostih zaznavajo povprečno zadolženost 0,6 % oz. 

2,8 % v operativni marži. Kot v drugih dejavnostih se je v obdobju krize (2008−2010) 

povečalo zadolževanje tudi v kovinskih sektorjih (25 in 29), ki pa kljub temu ohranjajo 

konstantne ravni investiranja 0,6 % investicij v operativni marži. Seveda na podlagi 

navedenega ne moremo presoditi, ali so te investicije zadostne za dohajanje podjetij na 

globalni meji. 

 

Slika 30: Investicije v operativni marži (desna os) in zadolženost (leva os) za izbrane 

dejavnosti v predelovalnem sektorju v proučevanem obdobju (v %) 

Stroški dela (kot potroški) so proučevani v poglavju o konkurenčnem položaju po sektorjih in 

posameznih dejavnostih, v katerem proučujemo delež stroškov dela v dodani vrednosti in 

opazimo, da se v Sloveniji na podlagi proučevanega vzorca dvigne delež z 62 % na 73 %, kar 

nas uvršča zelo visoko na ravni EU. EU pa je primerjalno najvišje uvrščena v svetovnem 

merilu (Evropska komisija 2015c, 2). Zniževanje stroškov dela (v povezavi s sistemom pravic 

oz. dajatev, sistem določanja plač in minimalna plača) je že nekaj let politična prioriteta 

različnih vlad različnih držav. V Sloveniji se je dodana vrednost na zaposlenega oz. 

produktivnost dela (na podlagi proučevanega vzorca v vseh sektorjih) dvignila z 30.822 na 

37.361 EUR/zaposlenega. Znotraj proučevanih dejavnosti, še posebej predelovalnih (C), je 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012
in

v
es

ti
ci

je
 n

a
 o

p
er

a
ti

v
n

o
 m

a
rž

o
 

k
o
li

čn
ik

 z
a
d

o
lž

en
o
st

i 

20 21 25 29 31

20-inv. 21-inv. 25-inv. 29-inv. 31-inv.



105 

opaziti dvig za 26 % (z 28.748 EUR dodane vrednosti na zaposlenega na 36.306 

EUR/zaposlenega), največji dvig opazimo v vzorcu proučevanih podjetij z več kot enim 

zaposlenim v letih 2006–2012 pri C 27, dejavnost električnih naprav, sledijo mu druge 

raznovrstne dejavnosti – C 32 (obe dejavnosti skoraj 40-odstotno zvišanje dodane vrednosti 

na zaposlenega), negativno rast (–20 %) v proučevanem obdobju pa ima proizvodnja koksa.  

SURS opazuje bruto dodano vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, zadrugah in 

pri samostojnih podjetnikih posameznikih po SKD 2008, v kateri lahko opazimo podobne 

sklepe, četudi zajema širšo celotno populacijo na podlagi poročil AJPES-a. Med 

proučevanimi dejavnostmi se je bruto dodana vrednost v obdobju 2008−2012
15

 najbolj 

povečala v dejavnosti D – oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 25 %) in H – 

promet in skladiščenje (za 22 %). Na sliki 31 ločeno prikažemo dejavnosti C, F, G, H in 

pomembnejše predelovalne sektorje. Pri tem se je najbolj, za 11 %, znižala vrednostna 

produktivnost (dodana vrednost na zaposlenega) v E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 

odpadki, saniranje okolja, sledita F – gradbeništvo in G – trgovina s štiriodstotnim oz. 

petodstotnim znižanjem. 

Znotraj proučevanih predelovalnih dejavnosti (C), ki so bruto dodano vrednost na 

zaposlenega skupno povečale v proučevanem obdobju (2008 – 2012) za 13 %, je najbolj 

zrasel sektor C 30 – proizvodnja drugih vozil in plovil (za 44 %), sledi C 20 – proizvodnja 

kemikalij, kemičnih izdelkov (33-odstotna rast). C 11 – proizvodnja pijač pa zaznava 

negativno rast –5 %. Ugotovljamo, da proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (C 21) 

ohranja konstantno bruto dodano vrednost na zaposlenega  

UMAR (2015, 37) ugotavlja, da sta kratkoročna dejavnika rasti dodane vrednosti in 

produktivnosti (merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega) ravno padec investicij (zaradi 

nezmožnosti financiranja oz. tudi prezadolženosti) ter zniževanje zaposlenosti (predvsem v 

delovno intenzivnih panogah). 

                                                 

15 
Klasifikacija SKD se je spremenila leta 2008, zato primerjava z letoma 2006 in 2007 ni mogoča 

(SURS beleži ločene serije). 
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Slika 31: Bruto dodana vrednost na zaposlenega v obdobju 2008–2012 za izbrane 

sektorje in dejavnosti (levo) in sprememba (v %) 
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3.2.5 Financiranje in dobičkonosnost z vidika konkurenčnosti 

Evropska komisija (2015d) izpostavlja visoko zadolženost in nizko dobičkonosnost zasebnega 

sektorja kot dejavnika nekonkurenčnosti in neprivlačnega poslovnega okolja. Po 

razpoložljivosti tveganega kapitala in tudi lastniškega kapitala se Slovenija sploh ne uvršča na 

številne lestvice in statistike. Potrebno je prestrukturiranje finančnih virov, saj so slovenska 

podjetja soočena tako z visokim deležem dolžniškega financiranja in s težavnim dostopom do 

financiranja (prezadolženost zasebnega sektorja in bank (EIF 2008, BS 2014a in 2015). Za 

oceno konkurenčnega položaja izpostavljamo izračun neto dolga v miljardah evrov in 

razmerje med neto dolgom ter operativno maržo (EBITDA), kot kaže slika 32.  

 

 

Slika 32: Neto dolg v mio EUR, neto dolg/EBITDA in število podjetij leta 2012 (zgoraj) 

glede na 2006 (spodaj) 
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Finančni dolg je (računovodsko gledano) seštevek kratkoročnih in dolgoročnih finančnih 

obveznosti po podatkih iz računovodskih izkazov, neto finančni dolg pa je dolg zmanjšan za 

stanje denarnih sredstev po podatkih v računovodskih izkazih. Slovenska razvojna banka – 

SID uporablja za merilo financiranja razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA, ki 

znaša največ 5,0. Tudi v primeru naše analize je to ključno merilo prezadolženosti.  

Podrobnejša analiza proučevanega vzorca (eden ali več zaposlenih, kar zajema najmanj 

polovico celotne populacije podjetij) v proučevanem obdobju pokaže, da je prezadolženost 

podjetij res velik problem, če pogledamo neto dolg, ki zraste z 20,3 mrd EUR na 28,9 mrd 

EUR. Skrb vzbuja koncentracija dolga, ki se tudi v času finančne in gospodarske krize ni 

bistveno spremenila, saj ima še vedno 9 % zelo zadolženih podjetij pripisanih 45 % dolga (v 

začetnem obdobju je 7 % zelo zadolženih podjetij imelo 39 % dolga). Število podjetij, ki 

imajo kazalnik neto dolga glede na EBITDA višji od devet, se v šestih letih poveča za 1011 

podjetj. Relativno konstantno število podjetij (18.200–18.300) pa skoraj ni zadolženih. Neto 

dolg se kljub temu povečuje tudi njim. Če pogledamo skupino do količnika tri: leta 2006 je 

imelo 7 % podjetij 15 odstotnih točk vsega neto dolga, odstotek podjetij se je do leta 2012 

ohranil, imajo pa ta podjetja za štiri odstotne točke manj dolga. Tukaj lahko opazimo velike 

odpise in popravke vrednosti. Opazimo pa, da so se podjetja, ki imajo količnik višji od pet (do 

količnika osem) dodatno zadolževala (zdaj ima 16 % podjetij 18 % vsega dolga, prej pa 6 % 

kar 17 % dolga).  

Iz deskriptivne analize podatkov AJPES-a lahko sklepamo o povprečni prezadolženosti 

slovenskega gospodarstva, ki pa zahteva podrobnejšo in temeljito analizo, saj je dolg zelo 

koncentriran v majhnemu številu družb. Z vidika sektorjev in dejavnosti je slika različna, a v 

splošnem kvari konkurenčno oceno Slovenije. 

3.3 Deskriptivna analiza učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na mikro 

ravni z vidika državnih pomoči 

Državne pomoči v Sloveniji sistematično letno spremlja in opisno vrednoti MF na podlagi 

posredovanih podatkov v Poročilu o državnih pomočeh (povzeto v poglavju 2.1.6). Zato z 

vidika merjenja vpliva politike povežemo državne pomoči, dodeljene za različne ukrepe 

politike spodbujanja konkurenčnosti, s podatki podjetij iz vzorca. Tako lahko v tem poglavju 

skladno z Mosselman et al. (2004) vrednotimo z deskriptivno analizo (primerjamo podjetja 

(ne)prejemnike s preostalim vzorcem), v naslednjem pa še empirično proučimo vplive 

državnih pomoči kot instrumenta (ukrepov) politike spodbujanja konkurenčnosti. V 

nadaljevanju v analizi proučujemo opise ključnih spremenljivk ekonomske politike za dvig 

konkurenčnosti za podjetja prejemnike državnih pomoči (gospodarske družbe z vsaj enim 

zaposlenim) v obdobju 2006–2012 s štirih vidikov, predstavljenih v uvodu drugega poglavja. 

Z deskriptivno primerjalno analizo poskušamo proučiti postavljene hipoteze o neučinkovitosti 
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ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti (samo z vidika učinkovitosti državnih 

pomoči).  

3.3.1 Ustvarjanje vrednosti in števila delovnih mest v podjetjih prejemnikih  

Murn (2007, 75–78) ugotavlja, da podjetja, ki prejemajo subvencije, v povprečju dosegajo 

nekoliko nižje dodane vrednosti na zaposlenega, nižje dobičke, zaposlujejo pa v povprečju 

več delavcev od podjetij, ki ne prejemajo subvencij. Na podlagi vzorca gospodarskih družb 

(več kot en zaposlen) in analize v poglavju o konkurenčnosti lahko opazimo, da je v Sloveniji 

(za vse sektorje) dodana vrednost na zaposlenega v povprečju znašala 19.800 EUR leta 2006, 

v C (predelovalne dejavnosti) 25.555 EUR (predstavlja 39 % ustvarjene dodane vrednosti v 

vzorcu). Prejemniki državnih pomoči (dejavnosti C–N) so v povprečju dosegli dodano 

vrednost na zaposlenega v višini 33.535 EUR, torej 12 % nižjo od povprečja dejavnosti v C–

N leta 2006 (37.960 EUR), ampak višjo od podjetij, ki niso prejela državne pomoči (30.062 

EUR). V celotni dodani vrednosti vseh sektorjev prejemniki v dejavnostih C–N predstavljajo 

le 20 % ustvarjene dodane vrednosti. Stroški dela so v Sloveniji v dodani vrednosti v vzorcu 

gospodarskih družb (več kot en zaposlen) predstavljali 86 % leta 2006, povprečno v 

dejavnostih C–N pa 61 % (enak delež dosegajo podjetja brez državnih pomoči). Pri 

prejemnikih državnih pomoči pa odstotek več, pri čemer odstotki pri posameznem prejemniku 

(podjetju) zelo nihajo (celo negativne vrednosti zaradi negativnih dodanih vrednosti do večjih 

stroškov dela od dodane vrednosti).  

Če primerjamo dodano vrednost na zaposlenega po koncu programskega obdobja, ne glede na 

gospodarski cikel ali krizo, lahko opazimo dvig dodane vrednosti na zaposlenega v povprečju 

v Sloveniji na 37.361 EUR leta 2012, v C (predelovalne dejavnosti) na 36.306 EUR, skupno 

povprečje dejavnosti C−N pa znaša 44.736 EUR. Leta 2012 so prejemniki državnih pomoči v 

dejavnostih C–N dosegli že višjo (za 9,1 %) dodano vrednost na zaposlenega od vseh podjetij 

v vzorcu, in sicer 48.798 EUR. V celotni dodani vrednosti Slovenije glede na vzorec so 

predstavljali 37 % ustvarjene vrednosti, njihovi stroški dela v dodani vrednosti so se znižali 

na 54 %. Pri tem so podjetja brez državnih pomoči leta 2012 dosegala dodano vrednost na 

zaposlenega v višini 32.554 EUR (C dejavnost 29.952 EUR). 

V vzorcu je bilo na podlagi poročil AJPESA leta 2006 v Sloveniji 497.799 delovnih mest, od 

tega je bilo v predelovalnih dejavnostih – C 203.947 zaposlenih (41 %), v dejavnostih C−N pa 

kar 96 % vseh zaposlenih. Iz analize v poglavju o konkurenčnosti izhaja, da se je število 

delovnih mest v vzorcu gospodarskih družb v proučevanem obdobju 2006–2012 v letih 2007 

in 2008 glede na prejšnje leto zelo zviševalo (porast za 20.440 delovnih mest leta 2007 oz. za 

10.460 leta 2008), sledijo stabilni padci števila zaposlenih, največji leta 2009 za 30.612 

delovnih mest glede na leto 2008, leta 2010 izguba 17.153 delovnih mest, nato 12.345 in 

14.443 izgubljenih delovnih mest leta 2011 in 2012. Prejemniki državnih pomoči za dvig 

konkurenčnosti pa, nasprotno, do leta 2011 ustvarjajo delovna mesta (zaznavamo poraste), 
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leta 2009 celo 2855 več zaposlenih oseb, leta 2010 14.537, leta 2011 in 2012 pa sledijo padci 

zaposlenosti (–2108 oz. –4061 delovnih mest). Skupaj so prejemniki državnih pomoči v 

proučevanem obdobju na vzorcu ustvarili 34.150 delovnih mest, gospodarske družbe pa so 

izgubile 43.654 delovnih mest. Največje izgube so utrpela podjetja, ki ne prejemajo državnih 

pomoči (vsa leta, le v letu 2008, ko je opazen neto porast za okoli 50.000 delovnih mest). 

Razlike med vzorcem, katerega del so tudi prejemniki, in (ne)prejemniki državnih pomoči 

prikazujemo s sliko 33. 

 

Slika 33: Primerjava spremembe števila delovnih mest pri prejemnikih pomoči za dvig 

konkurenčnosti in celotnem vzorcu za izbrane dejavnosti (C–N) v obdobju 2007–2012 

Omenjeno kaže, da ukrepi ekonomske politike niso segmentirani glede na uspešnost 

gospodarskih družb oz. z vidika zasledovanja dviga konkurenčnosti države in posameznih 

podjetij. Zagotovo v začetku proučevanega obdobja nismo bili naklonjeni »izbiri 

zmagovalcev« (lahko bi naredili preboj, ker nismo npr. posebej izpostavili dviga dodane 

vrednosti), ampak podpremo vsako podjetje, ki zadosti zahtevanim merilom. Tako lahko 

sklepamo, da se ukrepi spodbujanja konkurenčnosti zelo prepletajo z odpiranjem delovnih 

mest, kar je bil tudi robni pogoj pri razpisih sredstev EU. Odprto vprašanje pa ostaja glede 

sinergije in podvajanja z ukrepi aktivne politike zaposlovanja in dolgoročne vzdržnosti 

delovnih mest z vidika stroškovne konkurenčnosti.  

3.3.2 Mednarodna vpetost z vidika konkurenčnosti 

V proučevanem vzorcu gospodarskih družb (vsi sektorji z več kot enim zaposlenim) je leta 

2006 delež izvoza v prihodkih znašal 33 % in je do leta 2012 padel na 31 %, padec je 

zaznaven tudi pri dobičkonosnosti sredstev. Če je leta 2006 znašala 3 %, se je do konca 

proučevanega obdobja znižala na 1 %. Če primerjamo le izbrane dejavnosti (C−N), katerih 

cilj je delovanje (poslovanje) na konkurenčnem trgu, opazimo, da v povprečju v celotnem 

vzorcu delež izvoza ostaja konstanten, višji od 30 %, raste do leta 2009 za eno do dve odstotni 

točki, nato pade za štiri odstotne točke in zopet narašča, na 35,6 % leta 2013. Če pogledamo 
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dejavnostih C in dejavnostih D, E), v vseh letih opazimo precej boljšo sliko. Delež izvoza je 

za več kot polovico višji, vendar mu do krize leta 2009 sledi večji padec (s skoraj 70 % na 

48 %), potem pa gre rahlo navzgor, a so kljub temu prejemniki izvozno usmerjeni. Podjetja, 

ki ne prejemajo državne pomoči, nasprotno beležijo nizke ravni izvoza (povprečno malo nad 

20 %) kot tudi zelo nizko, po letu 2008 izrazito poslabšano donosnost sredstev, ki ostaja v letu 

2012 negativna (povprečno 1,1 enota na 100 vloženih enot – sredstev). 

Donosnost sredstev – ROA (slika 34) se je v vseh proučevanih sektorjih v obdobju 2006–

2012 zniževala, ne glede na to, ali so podjetja prejemniki državnih pomoči ali ne.  

 

Slika 34: Razlika v ROA in deležu izvoza v prihodkih med prejemniki pomoči za 

konkurenčnost in celotnim vzorcem za izbrane dejavnosti (C–N) v obdobju 2006–2012 

Razlika je v tem, da ima celoten vzorec prej nižjo donosnost sredstev (v proučevanem 

obdobju na sto vloženih enot zaslužimo povprečno le 1,6 enote, pri tem se je donosnost 

sredstev znižala s 3,4 enote pred krizo na 0,6 enote leta 2012). Prejemniki državnih pomoči 

imajo povprečno donosnost 2,9 enote na vloženih sto enot, vendar je na začetku obdobja 

(2006) ROA znašala 5,1 %, v krizi leta 2010 1,5 %, konec obdobja pa se je dvignila na 2,9 %. 

To je lahko dokaz (če se podjetja prejemniki skozi leta ponavljajo, če se ustanavljajo nove 

firme, ki so prepletene s prejemniki) precejšnjega investiranja v podjetjih prejemnikih, kar 

znova potrjuje domnevo o povezanosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti s 

sredstvi EU in zahtevami v razpisih po investiranju. Vprašanje pa je, ali so stopnje 

investiranja finančno vzdržne oz. kakšen je izplen glede na to, da se dodana vrednost, 

prihodki, vpetost v globalne verige, stopnja inoviranja ipd., opisani v poglavju o 

konkurenčnosti, niso bistveno povečali. Lahko pa so spremembe kazalnikov posledica 
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spremenjene strukture prejemnikov (in ne dejstva, da se je spremenilo poslovanje 

prejemnikov državnih pomoči).  

3.3.3 Učinkovitost dela
16

 in kapitala (investicij)  

Učinkovitost dela in kapitala (kot proizvodnih dejavnikov) tokrat preverimo z razliko med 

(ne)prejemniki in vzorcem v proučevanem obdobju na sliki 35, tako da primerjamo za izbrane 

dejavnosti (C−N) investicije na operativno maržo v stolpcih (skala na levi osi) ter zadolženost 

(neto dolg/EBITDA) na desni osi.
17

  

 

Slika 35: Razlika glede na investicije na operativno maržo (leva os) ter neto 

dolg/EBITDA oz. zadolženost (desna os) med prejemniki pomoči za konkurenčnost in 

celotnim vzorcem za izbrane dejavnosti (C–N) v obdobju 2007–2012 

Podjetja v proučevanem vzorcu skozi celotno obdobje približno ohranjajo raven EBITDA, kar 

pomeni, da zagotavljajo dovolj denarnega toka za financiranje rasti in odplačevanje 

obveznosti (vendar je letni prirast nekoliko višji od ena). Padec podjetij iz vzorca je zaznaven 

le leta 2009, ko se je denarni tok iz poslovanja znižal za 20 %. Primerjalno gledano 

prejemniki državnih pomoči ustvarjajo večji denarni tok iz poslovanja (povprečna stopnja 

rasti okoli 16 % letno), za 15  % povprečno več investirajo, za kar se ne zadolžujejo, ker 

predvidevamo, prejemajo subvencije. Če primerjamo neto dolg, je ta do leta 2012 pri 

prejemnikih državnih pomoči nenehno naraščal (leta 2008 za 78 %, 2009 za 51 %), pri čemer 

je v celotnem vzorcu zaznaven porast neto dolga le v letih 2007 in 2008, za 32 % oz. 27 %, 

nato pa se vsa leta še znižuje. Podoben trend je opaziti pri neprejemnikih (neto dolg se poveča 

                                                 

16 O stroških dela v dodani vrednosti pišemo v predhodnem poglavju. 

17 Metodologija izračuna je podrobneje pojasnjena v poglavju o konkurenčnosti. 

0

2

4

6

8

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2007 2008 2009 2010 2011 2012

k
o
li

čn
ik

 z
a
d

o
lž

en
o

st
i 

in
v
es

ti
ci

je
 n

a
 o

p
er

a
ti

v
n

o
 m

a
rž

o
 v

  
%

 

investicije na operativno maržo vzorec investicije na operativno maržo neprejemnik DP

investicije na operativno maržo prejemnik DP zadolženost vzorec

zadolženost neprejemnik DP zadolženost prejemnik DP



113 

za okoli 39 % v letu 2008, nato za 19 % v letu 2009, kasneje pa lahko govorimo o postopnem 

razdolževanju).  

Slika 35 prikazuje tudi rast investicij, v vzorcu podjetij so se v izbranih sektorjih povečale 

investicije le leta 2008 za 27 %, drugače pa opažamo negativne stopnje rasti. Državni 

prejemniki nasprotno leta 2008 zaznavajo padec investicij, nato pa leta 2009 kar dvakratnik 

nominalne ravni investicij, rast se nadaljuje do konca proučevanega obdobja (največ leta 

2011, ko se ponovno skoraj podvojijo). Neprejemniki državnih pomoči beležijo povprečno 

stopnjo investicij na operativno maržo v višini 6,6, prejemniki 10,4 in celoten vzorec 8,1 %. 

Cikel investiranja je v podjetjih prejemnikih povezan s sredstvi EU in razpisi za dvig 

konkurenčnosti kot tudi z dvigom neto dolga, kar vzbuja skrb. Na ravni vzorca kot celote je 

opazno postopno zelo počasno razdolževanje po krizi, zadolževanje s 4,2 (2006), vrh 6,3 leta 

2009, na 5,5 neto dolga/EBITDA leta 2012. Pri prejemnikih državnih pomoči je ta kazalnik 

nižji, z 2,2 se je s krizo in ciklom investiranja dvignil na 4,7 leta 2010, nato so se podjetja 

razdolževala, saj znaša kazalnik 3,9 leta 2012. Neprejemniki so v povprečju v proučevanem 

obdobju (6,64 znaša povprečni neto dolg) še bolj zadolženi kot prejemniki državnih pomoči 

(3,94), vzorec pa tudi izkazuje neto dolg nad 5 (5,5). Investicije na operativno maržo v vseh 

skupinah sledijo trendom neto dolga in denarnemu toku iz poslovanja (EBITDA). V 

proučevanem obdobju prejemniki zaznavajo višje investicije/operativno maržo, na ravni 

1,8 %, od vzorca, v katerem znaša kazalnik povprečno 1,5 %.  

Razlika med proučevanim vzorcem in prejemniki državnih pomoči za dvig konkurenčnosti je 

očitna tudi z vidika dobičkonosnosti kapitala (ROE) – slika 36. 

 

Slika 36: Razlike v ROE (dobičkonosnost kapitala) med prejemniki pomoči za 

konkurenčnost in celotnim vzorcem za izbrane dejavnosti (C–N) v obdobju 2006–2012 

Povprečno od leta 2006 do 2012 nam sto vloženih enot v družbi prejemnici državne pomoči 

prinese 5,7 enote, v vzorcu pa le 2,8 enote. Prejemnikom državnih pomoči se dobičkonosnost 

kapitala znižuje do leta 2010 (z 9,9 % na 3,2 %), nato počasi narašča. 
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3.3.4 Financiranje in dobičkonosnost z vidika konkurenčnosti 

Podrobnejša analiza proučevanega vzorca za izbrane dejavnosti (C–N) v obdobju 2006–2012 

je pokazala, da je prezadolženost podjetij velik problem, če pogledamo neto dolg, ki se je 

povečal z 19 mrd EUR na 28 mrd EUR. Podjetja prejemniki državnih pomoči predstavljajo 

vrednostno v začetnem letu proučevanja 13 % vsega neto dolga (oz. 2,4 mrd EUR od 19 mrd 

EUR zadolženosti). Opazen je trend dodatnega zadolževanja, saj se zadolženost prejemnikov 

v letu krize (2009) dvigne na 30 % celotnega dolga vzorca in se ne znižuje, temveč znaša že 

40 % celotne zadolženosti vzorca (oz. 11 mrd EUR od 28 mrd EUR neto dolga) leta 2012.  

Skrb spodbuja tudi dodeljevanje državnih pomoči prezadolženim podjetjem, ker ima že leta 

2006 10 % vseh podjetij prejemnikov državnih pomoči kazalnik neto dolga glede na EBITDA 

višji od osem, kar je vidno na sliki 37.  

 

 

Slika 37: Neto dolg/EBITDA razmerje (leva os) in neto dolg v mrd EUR (desna os) za 

prejemnike državnih pomoči v proučevanem obdobju za izbrane dejavnosti 

V šestih letih proučevanja število podjetij s kazalnikom, višjim od osem, le narašča (z 

začetnih 94 na 240 podjetij, ki so močno prezadolžena in predstavljajo že 16 % vseh 

prejemnikov državnih pomoči leta 2009). Konec leta 2012 se je prezadolženost prejemnikov 

državnih pomoči le rahlo znižala, na 14 % oz. 229 močno prezadolženih podjetij. Relativno 

konstanten odstotek prejemnikov državnih pomoči (80 %) pa skoraj ni zadolženih, čeprav 

konec obdobja (2012) ta odstotek znaša le še 74 % vseh prejemnikov državnih pomoči. 

Na podlagi deskriptivne analize in sekundarnih podatkov lahko sklenemo, da državne pomoči 

za dvig konkurenčnosti vedno pomagajo nekaterim podjetjem bolj kakor drugim, saj so 

prejemniki bolj dobičkonosni z vidika kapitala in sredstev in v povprečju manj zadolženi od 

vzorca. Ne glede na to je bilo 16 % prejemnikov konec leta 2012 prezadolženih in je 
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predstavljalo 40 % vsega neto dolga vzorca. Prejemniki državnih pomoči so bili v primerjavi 

z vzorcem bolj zadolženi in so letno ustvarili dolg s povprečno stopnjo rasti 31 %. Dolg v 

vzorcu je povprečno rasel le za 7,7 %. Če primerjamo neto dolg, je ta do leta 2012 pri 

prejemnikih državnih pomoči nenehno naraščal (leta 2008 za 78 %, 2009 za 51 %), v 

celotnem vzorcu je bil zaznaven porast neto dolga le v letih 2007 in 2008, za 32 % oz. 27 %, 

nato pa se je vsa nadaljnja leta stalno zniževal. 

Podjetja prejemniki državne pomoči so zagotovo pod manjšimi finančnimi pritiski od tistih, ki 

ne prejemajo državne pomoči. Zagotovo se z vidika preživetja, tudi če povzamemo ugotovitve 

analize, povečuje stopnja preživetja prejemnikov oz. se morajo podjetja brez prejete državne 

pomoči soočati z vstopnimi ovirami zaradi višjih stroškov (kar jim povzroča nižji denarni tok 

iz poslovanja oz. imajo prejemniki višji denarni tok od vzorca). Večje je tudi ustvarjanje 

novih delovnih mest, saj so prejemniki v proučevanem obdobju ustvarili 34.000 delovnih 

mest, podjetja, zajeta v vzorec, pa izgubila 40.000 delovnih mest. Glede na navedeno se 

postavlja vprašanje, koliko vloženega skozi denarne pomoči je bilo namenjenega za 

ustvarjena delovna mesta in investicije. Pri čemer je bila dodana vrednost na zaposlenega v 

podjetjih prejemnikih leta 2012 višja le za 9,1 %. V celotni dodani vrednosti Slovenije so 

prejemniki državne pomoči glede na vzorec ustvarili 37 % vrednosti, njihovi stroški dela v 

dodani vrednosti pa so se znižali z 61 % na 54 %. Cikel investiranja je v podjetjih prejemnikih 

povezan s sredstvi EU in razpisi za dvig konkurenčnosti kot tudi z dvigom neto dolga, kar 

vzbuja skrb. 

V začetnem letu proučevanja vzorec zajema 49 % vrednosti državnih pomoči, delež se je 

zmanjšal na 38 % leta 2009, potem se je po krizi dvignil na več kot 50 %. To je posledica 

protikriznih ukrepov v smislu pospeševanja kreditiranja, investiranja, odpiranja delovnih 

mest, kar so ključni nameni ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti. Delež 

prejemnikov pomoči za konkurenčnost je največji v skupinah dejavnosti CDE. V njih se je v 

letih do krize delež povzpel na 50 % leta 2009 oz. 662 prejemnikov, potem znižal na 42 % 

leta 2012 oz. 696 prejemnikov. V skupini prejemnikov do 5.000 EUR državne pomoči je v 

povprečju 34 % prejemnikov. Prejemniki od 5.000 do 25.000 EUR glede na vrednost prejete 

državne pomoči povprečno predstavljajo kar 60 % prejemnikov. Z vidika učinkovitosti je 

vprašanje, kaj lahko podjetje naredi oziroma doseže z največ 5.000 EUR oz. do 25.000 EUR 

pomoči, ob stroških in administraciji, ki jih zahteva dodelitev državne pomoči. V 

proučevanem obdobju narašča tudi število največjih prejemnikov (več kot 500.000 EUR). 

Leta 2006 jih je bilo skupaj 17 oz. 2 %, leta 2010 jih je bilo 6 % oz. 96 prejemnikov, leta 

2011 pa se je njihovo število znižalo na 4 %. Največja državna pomoč je bila vsako leto v 

proučevanem obdobju usmerjena v subvencioniranje železniškega transporta, sledijo turistični 

infrastrukturni projekti, centri odličnosti ter projekti informacijske družbe (vlaganja v 

omrežja). Povprečna višina najvišjih državnih pomoči v proučevanem obdobju znaša 43,2 

mio EUR. 
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Analiza pokaže, da podeljene državne pomoči za spodbujanje konkurenčnosti niso 

zanemarljive, saj so se od leta 2006 povečale s 136 mio EUR na 290 mio EUR ter leta 2015 

na 274 mio EUR. Predstavljena analiza zaradi omejitev (veliki prejemniki, povezava s 

sredstvi EU oz. razpisi in prilagajanje podjetij na razpise, veliko prejemnikov minimalnih 

zneskov) ne omogoča neposredne potrditve teze o učinkovitosti ali neučinkovitosti državnih 

pomoči. Sklenemo lahko, da je treba pri dodeljevanju državnih pomoči ves čas tehtati med 

ugodnimi učinki na konkurenčnost, pri tem pa upoštevati, da umetno spodbujeni cikli 

investiranja negativno učinkujejo na zadolženost in verjetno dolgoročno tudi na konkurenco. 

Za zaključke je zaradi navedenega nujno potrebna še tretja faza presojanja učinkovitosti – 

ekonometrična analiza. 
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4 EMPIRIČNA ANALIZA VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI POLITIKE 

SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI 

Po uvodni deskriptivni primerjalni analizi različnih dimenzij politike konkurenčnosti na 

makro ravni (primerjava med državami) in mikro ravni (primerjava med podjetji v vzorcu – 

vsa podjetja z več kot enim zaposlenim, dejavnosti C–N) v obdobju 2006−2012 sledi še 

proučitev učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti z vidika prejemnikov državnih 

pomoči za dvig konkurenčnosti. V okviru te analize preverjamo postavljene hipoteze o 

neučinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v obdobju 2006–2012. Preverjanje 

temelji na uporabi analitičnih metod, namenjenih izračunavanju mej učinkovitosti na dva 

načina: 

 z analizo DEA in 

 analizo SFA,  

kar izhaja iz koeficienta produktivnosti. Ta meri razmerje med porabljenimi outputi (ustvarjen 

proizvod, rezultat) in inputi (vložek). Za potrditev učinkov politike uporabimo panelno 

regresijo in metodo »razlika v razliki« (difference in difference). 

Ko govorimo o učinkovitosti, imamo v mislih primerjavo med opazovano in optimalno 

vrednostjo outputov in inputov. Učinkovitost se meri s proučevanjem odklonov posamezne 

enote od »najboljših« izvedb določenih enot. Govorimo torej o meji učinkovitosti (efficiency 

frontier), pri čemer nam »rang« posamezne enote pove, kako dobro izvaja svojo funkcijo v 

primerjavi z najboljšo enoto v vzorcu, ob predpostavki, da imajo vse enote enake pogoje. Gre 

torej za t. i. relativno (ne)učinkovitost. Teoretično izpeljemo učinkovitost iz proizvodne 

funkcije, ko govorimo o transformaciji seta inputov x Є Rn+
 
v set outputov y Є Rm+. 

Transformacija inputov v outpute je opisana s transformacijski funkciji: T(y,x) = 0 (Fried, 

Lovell in Schmidt 2008). Tehnologijo lahko predstavimo s setom inputov: 

L(y) = {x: (y,x) Є T },  

kjer imamo za vsak y Є R
m

+ izokvanto inputov (definicija proizvodne funkcije). 

S tem so postavljene osnove za proučevanje in analizo učinkovitosti. Greene (1980) opozori, 

da transformacija ni statična, tehnološki napredek je vedno prisoten. Torej je širše gledano 

namen tehnološkega napredka spremeniti mešanico outputov ob danem setu inputov (ne pa 

količine outputov številčno). Ko merimo ekonomsko učinkovitost, moramo določiti 

ekonomski cilj in imeti informacije o cenah. Če je cilj proizvodne enote minimiranje stroškov, 

je mera stroškovne učinkovitosti ulomek med upravičenimi in dejanskimi stroški. Mera je 

odvisna od cen inputov. Na inpute naravnano učinkovitost (minimiranje uporabe inputov) 

lahko merimo kot ostanek ulomka med stroškovno in tehnično učinkovitostjo (Greene 2011). 

Merjenje učinkovitosti torej zajema primerjavo dejanske izvedbe z optimalno izvedbo na meji 

učinkovitosti. Ker dejanska meja učinkovitosti ni znana, je treba empirično poiskati približek 

(najboljša možna meja skladno s prakso najboljše izvedbe). Ločimo stohastični 
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(ekonometrični pristop), ki temelji na Cobb-Douglasovi proizvodni funkciji in metodi 

najmanjših kvadratov (OLS – ordinary least squares), pri kateri ločimo neučinkovitost od 

učinkov šuma. Druga metoda je neparametrična (matematično programiranje), ki ne loči med 

učinkom šuma in neučinkovitostjo (vse pripiše slednji). Po mnenju proučevalcev obeh 

pristopov se razlika med njima manjša, dejstvo je, da kakovostnejši ko so podatki, manjše so 

razlike med metodama (Fried, Lovell in Schmidt 2008, 33). DEA (neparametrična metoda, 

data envelope analyses) se večinoma uporablja za merjenje tehnične učinkovitosti, SFA 

(stohastična metoda, stochastic frontier analyses) pa za merjenje ekonomske učinkovitosti 

(Bauer et al. 1998, 91). Spotiswoode (2001) priporoča uporabo obeh metod za poglobljeno 

vrednotenje. 

4.1 Deterministična metoda meje učinkovitosti – metoda ovojnice podatkov (DEA) 

Metoda DEA je popularna metoda merjenja učinkovitosti, ki jo uporabljajo analitiki v 

gospodarskih družbah pa tudi IMF (analize izdatkov), OECD (za posamezne analize 

učinkovitosti) in Evropska komisija (direktorat za ekonomske in finančne zadeve) za 

primerjanje učinkovitosti javnega sektorja (ukrepov, politik) oz. držav (Lautar 2010, 54). V 

disertaciji smo kot osnovo uporabili metodo in izračune po Avkiran (2006). Tehnika poskuša 

izmeriti, kako učinkovito je enota odločanja uporabila razpoložljive vire, da je ustvarila set 

outputov (Charnes, Cooper in Rhodes 1978). Učinek enote odločanja je vrednoten skozi 

koncept produktivnosti, učinkovitosti, ki je razmerje med vsemi neposrednimi učinki (oz. 

outputi) in vložki (inputi) (Lautar 2010, 54): 

𝑢č𝑖𝑛𝑘𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡 = 
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡⁄  

 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑢č𝑖𝑛𝑘𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑒𝑗𝑎𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 ∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗

𝐽
𝑗=1

𝑑𝑒𝑗𝑎𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖
𝐼
𝑖=1

  

 x, predstavlja input oz. y predstavlja output; 

 i,j sta določena, dejanska inputa ali outputa; 

 xi predstavlja i-ti input, yi predstavlja j-ti output; 

 celotno število inputov predstavlja I, celotno število outputov J, kjer I,J > 0; 

 multipli inputi in outputi so linearno agregirani z uporabo ponderjev, dejanski input/output je 

uporabljen kot linearno ponderirana vsota vseh inputov/outputov; 

 ui predstavlja ponder, ki pripada inputu xi pri združevanju (preračunavanju),  

 vj predstavlja ponder, ki pripada outputu yj pri združevanju (preračunavanju). 

Učinkovitost, izmerjena z metodo DEA, je relativna, saj je ocenjena v razmerju do 

najučinkovitejše enote odločanja (najboljši izvajalec, maksimalna učinkovitost). Pri uporabi 

DEA se pokaže za najvažnejše ponderiranje vsake množice inputov in outputov.  

Izpeljava izračuna in sam izračun učinkovitosti po posameznih letih ter ocena razlik 

(sprememb) v učinkovitosti z uporabo Malmquistovega indeksa (MI) temelji v našem primeru 

na referenčnem delu, predstavljenem v Ramanathan (2003) in v Lautar (2010). To je 

uveljavljen matematični postopek, s katerim izmerimo razdaljo spremembe inputov x
t
 in 
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outputov y
t
 v času t. Pri izračunu indeksa MI uporabimo najboljšo izvedbo (naj učinkovitejšo 

enoto odločanja) v letu t kot referenčno enoto odločanja, enako za leto t + 1, in izračunamo 

primerjavo v času glede na najboljšo izvedbo za vsako enoto. Indeks MI je geometrično 

povprečje, ki meri tehnološko spremembo v času (razdeljeno na dvig zaradi splošnega 

napredka in dohitevanje najboljših izvajalcev) t, zaradi katere lahko input x
t 
proizvede več v 

času t+1, če primerjamo mere učinkovitosti v krivuljah (Lautar 2010, 55). 

Algoritem metode DEA vključuje uporabo težko rešljivih ulomkov, ki jih z linearnim 

programiranjem spremenimo v enostavnejše formulacije. Najlažja pot je normalizacija ali 

števca ali imenovalca v ulomku. Če normaliziramo ulomek in je ponderirana vsota vložkov 

omejena na enico v linearnem programu, ponderirana vsota outputov pa mora biti 

maksimalna, govorimo o maksimiranju outputov programa DEA (ob danih vložkih 

maksimiramo outpute). Analogno lahko govorimo o minimiranju inputov za dosego 

rezultatov programa DEA, če minimiramo ponderirane vsote inputov, ponderirana vsota 

outputov pa je enaka ena. Izbiramo lahko med konstantnimi ali variabilnimi donosi (Lautar 

2010, 54).  

Grafično je metodološki vidik analize DEA ponazorjen s sliko 38. Iz nje sledi, da če enota A 

npr. uporabi enako količino inputov (X) kot enota B, a dosega višje outpute, je učinkovitejša 

od enote B. Enota C uporabi manj inputov ob nižjih outputih (Y) od enot A in B, a je še vedno 

učinkovita. Enota A (npr. šest enot outputov / tri enote inputov = dve) predstavlja mejo 

učinkovitosti, a tudi enota C (npr. štiri enote outputov/dve enoti inputov = dve) je na meji 

učinkovitosti (vse enote, ki imajo stoodstotno relativno učinkovitost, so na meji 

učinkovitosti). Enota B torej lahko dvigne raven outputov na raven enote A (razlika y) ali pa 

zniža inpute na raven enote C (razlika x), da bi postala učinkovita. Metoda je determinirana in 

odvisna od velikosti izbranega vzorca kot tudi spremenljivk (občutljivost za napake) (Lautar 

2010, 55).  

 

Slika 38: Meja učinkovitosti 

Vir: Mandl, Dierx in llzkovitz 2008, 8. 
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V našem primeru bomo metodo DEA uporabili za preverjanje hipotez o (ne)učinkovitosti 

politike spodbujanja konkurenčnosti na makro ravni in za učinkovitost poslovnega okolja, kar 

se nanaša na vrednotenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji. 

Sledimo zgoraj opisanim in povzetim teoretičnim podlagam, pri čemer izhajamo iz 

deskriptivne analize, opisane v tretjem poglavju. Večino izračunov DEA (razen za sektor 25) 

opravimo s programskim orodjem Banxia Frontier, ki nam za predlagane inpute in outpute, ne 

glede na to, ali uporabimo metodo minimiranja inputov ali maksimiranja outputov, izračuna 

relativno učinkovitost posamezne enote v odstotkih med nič in sto. Pri tem 100 % predstavlja 

mejo učinkovitosti (na sliki 38) oz. Finska in Latvija v preglednici 6. Vsaka enota, ki ima 

izračunano relativno učinkovitost manj kot sto, je neučinkovita. Npr. enota, ki ima izračunano 

18-odstotno učinkovitost (Italija spodaj v preglednici 6), je samo 18 % tako učinkovita kot 

enota, ki ima najboljšo izvedbo (Finska oz. Latvija glede na preglednico 6) in je na meji 

učinkovitosti. Slike, ki jih program nariše, so identične predstavljeni sliki 38 in jih bomo 

uporabili v nadaljevanju, kadar uporabljamo le tri spremenljivke (inpute ali outpute). Seveda 

izkoristimo prednost neparametrične metode in pri izračunih uporabljamo tudi možnosti tako 

z več outputi kot z več inputi. Prav tako program omogoča primerjavo enote z 

najučinkovitejšo enoto ter izračun, za koliko bi matematično gledano morali zmanjšati bodisi 

inpute bodisi povečati outpute v odstotkih, da bi dosegli mejo učinkovitosti. Tako lahko 

ocenimo tudi potencialne posamezne potrebne izboljšave enote oz. pogledamo, kaj so slabosti 

posamezne enote. To je mogoče prikazati grafično v obliki stolpcev (delež potrebnega 

znižanja ali zvišanja), npr. v poglavju 4.4.3. 

Preglednica 6: Prikaz izračuna učinkovitosti posamezne enote, primer primerjav med 

državami v proučevanem obdobju 2006–2012 (v %) 

Država Rezultat Stanje  Država Rezultat Stanje 

Portugalska 0,1  Rdeča  Slovaška 10,4  Rdeča 

Irska 1,4  Rdeča  Danska 11,5  Rdeča 

Romunija 1,8  Rdeča  Bolgarija 11,8  Rdeča 

Češka 2,4  Rdeča  Nizozemska 12,6  Rdeča 

Grčijae 2,4  Rdeča  Francija 12,7  Rdeča 

Nemčija 8,0  Rdeča  Litva 13,7  Rdeča 

Belgija 8,4  Rdeča  Estonija 14,2  Rdeča 

Madžarska 9,1  Rdeča  Španija 14,9  Rdeča 

Švedska 9,2  Rdeča  Italija 18,0  Rdeča 

Velika Britanija 9,9  Rdeča  Luksemburg 75,4  Rdeča 

Poljska 10,1  Rdeča  Avstrija 86,3  Rdeča 

Slovenija 10,3  Rdeča  Finska 100,0  Zelena 

    Latvija 100,0  Zelena 

 

Pri delu uporabljamo panelne podatke o državah kot podatke o posameznih podjetjih iz 

vzorca iz sektorja 25 (kovinskopredelovalna industrija). Zaradi manjših omejitev metode 

DEA (možnost kombiniranja različnih inputov, outputov) uporabimo to metodo za vse 

izračune učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu regulatornega in tržnega 
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okolja, dostopa do financiranja in vlaganj v R&R ter tehnologijo (glej poglavje 4.3). 

Programsko orodje omogoča tudi izpis porazdelitve izračunane relativne distribucije ter 

agregatni (celotni, štete vse proučevane enote) pogled na izboljšave oz. kje je dosežen največji 

napredek. Pri tem se šteje enota za učinkovito, če je izračunana relativna učinkovitost višja od 

90 %, kar označi z oranžno barvo, vse enote z nižjo izračunano relativno učinkovitostjo (nižjo 

od 90 %) pa so rdeče, kar je precej oddaljeno od meje učinkovitosti. Program tudi izračunava 

vse možnosti korelacij med inputi in outputi. Prav tako za medletne razlike izboljšanja ali 

poslabšanja relativne učinkovitosti v panelu (ne glede na to, ali gre za države ali podjetja) 

uporabimo Malmquistove indekse. Malmquistov indeks (MI) ne zahteva podatkov o cenah, 

predpostavk o tehnologiji ali vedenju proučevanih enot ter omogoča poleg izračuna 

sprememb produktivnosti tudi opredelitev virov teh sprememb (Daraio in Simar 2007, 28–29) 

V preglednici 7 prikazujemo tako izračun MI v primeru Slovenije kot tudi t. i. dohitevanje in 

dvig meje. MI je mera spremembe tehnične učinkovitosti proučevane enote v času, pri čemer 

produktivnost enote raste, če je MI večji od ena, in pada, če je MI manjši od ena. MI lahko 

razstavimo na spremembo tehnične učinkovitosti enote po letih (dohitevanje med leti v 

proučevanem časovnem obdobju) in na spremembo tehnologije med prvim in zadnjim letom 

proučevanega časovnega obdobja (dvig meje) (Färe, Grosskopf in Margaritis 2008). V 

primeru Slovenije leta 2012 (glej preglednico 7) lahko ugotovimo, da učinkovitost v 

proučevanem letu ne narašča, saj je MI manjši od ena. V tem letu je Slovenija glede na 

predhodno leto (2011) dohitevala najboljše države izvajalke (se približevala meji 

učinkovitosti) v proučevanem vzorcu (dohitevanje znaša 1,3577, kar pomeni, da je prispevek 

medletne spremembe tehnične učinkovitosti Slovenije k spremembi učinkovitosti kot celote 

(merjeno z MI) pozitiven. Dvig meje, ki je enak 0,7347 v proučevanem obdobju (torej manjši 

od ena), pa nakazuje, da v proučevanem letu ni zaznati tehnološkega napredka. 

Preglednica 7: Prikaz Malmquistovih indeksov za merjenje učinkovitosti ekonomske 

politike spodbujanja konkurenčnosti (sprememba relativne meje 

učinkovitosti v času) z metodo DEA – minimiranja, prikazana le za 

Slovenijo 

Leto 
Malmquist 

indeks 
Dohitevanje Dvig meje  Leto 

Malmquist 

indeks 
Dohitevanje Dvig meje 

2001 0,9874 0,6904 1,4301  2007 0,9968 0,0833 11,9626 

2002 1,0056 2,0495 0,4907  2008 0,9792 1,5881 0,6166 

2003 1,0033 0,0701 14,3091  2009 0,9719 9,3418 0,1040 

2004 0,0993 1,1952 0,0831  2010 0,9871 6,6773 0,1478 

2005 9,9782 5,4957 1,8157  2011 1,0219 0,1074 9,5157 

2006 0,9968 1,2172 0,8189  2012 0,9976 1,3577 0,7347 
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4.2 Stohastična meja učinkovitosti (SFA) 

Druga uporabljena metoda empirične analize je SFA. Ta temelji na klasičnem zapisu 

proizvodne funkcije kot razmerja med vložki (inputi) in neposrednimi učinki (outputi), 

praviloma uporabimo logaritmirano Cobb-Douglasovo proizvodno funkcijo. 

𝑦 = 𝑓 (𝑥;  𝛽),  

pri kateri je y output, x je vektor inputov, 𝛽 je vektor neznanih parametrov.  

Ob predpostavki, da je povpraševanje po outputih elastično in da so deleži dejavnikov inputov 

konstantni za vse cene inputov (in outputov), funkcija tako definira maksimalen učinek 

(output), ki ga lahko dosežemo ob zaposlitvi vseh vložkov pri dani produktivnosti 

(tehnologiji). Enota (država ali podjetje), ki doseže maksimalen učinek z danimi vložki, naj bi 

bila tehnično učinkovita. Farrell (1957) je predlagal, da je lahko odklon dejanskega učinka od 

mejnega učinka (od meje učinkovitosti) uporabljen za definiranje neučinkovitosti podjetja. Če 

sledimo Aignerju, Lovellu in Schmidtu (1977), lahko proizvodno funkcijo zapišemo kot: 

𝑦𝑖 = 𝑓 (𝑥𝑖 , 𝛽𝛽𝑘) +  (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖),  

pri čemer je i = 1, 2, 3 … I število enot in k = 1,2,3 … K število inputov v proizvodni 

funkciji. 𝛽 𝛽𝑘 je vektor neznanih parametrov, ki ga moramo oceniti. Napaka pa je sestavljena 

iz dveh komponent, tehnične učinkovitosti in slučajnostne komponente: 𝑢𝑖 je negativna 

komponenta tehnične učinkovitosti, 𝑣𝑖 pa slučajnostna komponenta. Upoštevaje spremembo 

tehnologije v času, Battese in Coeli (1992) predlagata, da je komponenta 𝑢𝑖 funkcija časa 

tako, da 𝑢𝑖 predstavlja parametrično funkcijo časa. Tako lahko neučinkovitost outputov 

(učinkov) identificiramo z dvema korakoma: 

𝑦𝑖 = 𝑓 (𝑥𝑖𝑡 , 𝛽𝑡, 𝛽𝑘) + 𝜀𝑖 =  

 = 𝑓 (𝑥𝑖𝑡 , 𝛽𝛽𝑘) +  (𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡) =  

 = 𝑓 (𝑥𝑖𝑡 , 𝛽𝛽𝑘) +  𝑣𝑖𝑡 − 𝑠𝑢𝑖𝑡  

 𝑠 =  {
1,𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜

−1,𝑧𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑛𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜
 }  

Kot v zgornji enačbi 𝑥𝑖𝑡 je vektor inputov v enoti v času t, 𝜀𝑖 je vektor neznanega parametra,
18

 

napaka, ki jo moramo oceniti na intervalu (0, 1].  

Logaritemska proizvodna funkcija je najuporabnejša pri uporabi stohastičnih funkcij in ker 

zagotavlja določen nivo splošnosti, ker se približuje arbitrarni funkcionalni obliki. Prav tako 

logaritmirana funkcija dovoljuje uporabo variabilnih donosov, kar je za ugotavljanje 

tehnološkega napredka nevtralno in primernejše. Prav tako je dovoljena delna elastičnost 

substitutov kot tudi elastičnost enot (inputov, outputov). Časovno odvisno logaritemsko 

                                                 

18 Pri stroškovni funkciji: 𝜀𝑖=
1

𝛾
 (𝑣𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡). 
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proizvodno funkcijo enote i (konveksna izokvanta) lahko zapišemo (Fried, Lovell in Schmidt 

2008, 99): 

ln 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ βk 
𝐾
𝑘=1 ln xk +  

1

2
 ∑ ∑ γkm 

𝑘
𝑚=1

𝐾
𝑘=1 ln xx ln xm + 𝜀𝑖𝑡, 

pri čemer je 𝜀𝑖𝑡= 𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡, y je output (samo eden), K je število inputov. Tako proizvodna kot 

stroškovna funkcija zahtevata precejšnje predpostavke. Za vse outpute so deleži inputov dani 

ob konstantnih cenah, prav tako je elastičnost povpraševanja dana. 

Stroškovna funkcija pa je konveksna (namesto konkavna in zahteva specializacijo outputov, 

maksimiranje outputov), večinoma se uporablja pri več outputih. Stroškovna funkcija pri K-

inputih, in L-outputih (prednost, ker jih je lahko več), w-cena inputov (bodisi kapitala bodisi 

dela), preostale spremenljivke so enake kot v enačbah opisanih predhodno (Fried, Lovell in 

Schmidt 2008, 99): 

ln C = β0 + ∑ βk 
K
k=1 ln wk + 

1

2
 ∑ ∑ γkm 

k
m=1

K
k=1 ln wk ln wm +  

 + ∑ δs
L
s=1 ln ys +  

1

2
 ∑ ∑ θst 

k
t=1

K
s=1 ln ys ln yt +  εit  

V obeh primerih sta ključni oblika proizvodne/stroškovne funkcije in ustrezna uporaba 

inputov. Ekonometrični okvir Debreu-Farrellove interpetacije postavimo kot Fried, Lovell in 

Schmidt (2008, 98–229). Tako izračunavamo mejo učinkovitosti bodisi na podlagi proizvodne 

ali stroškovne funkcije, ob izbranih inputih in outputih, na podlagi nenegativne porazdelitvene 

distribucije motnje (mera neučinkovitosti). Meja učinkovitosti je stohastično izračunana 

povprečna izokvanta (tehnična učinkovitost) oz. izokosta (stroškovna učinkovitost), kot kaže 

slika 39.  

 

Slika 39: (a) – tehnična neučinkovitost, (b) – stroškovna neučinkovitost 

V primeru deterministične metode pa govorimo o linearnem programiranju oz. izračunu. 

Vsakokratni izračun učinkovitosti v proučevanem letu za posamezno enoto (državo ali 

podjetje) je izračun odmika od meje učinkovitosti (v primeru tehnične učinkovitosti smo pod 

mejo, na intervalu med (0, 1] – slika a, v primeru stroškovne učinkovitosti pa smo nad mejo 
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oz. nad 1 – slika b). Proučevana enota je učinkovitejša, če je bližje meji. Meja se lahko tudi 

dvigne, kar je posledica tehnološkega napredka. Torej spremembe produktivnosti (razmerje 

med outputi in inputi) odražajo na eni strani inovacije, spremembe tehnologij, kar dviguje 

meje učinkovitosti. Na drugi strani pa odražajo spremembe v proizvodnem procesu, 

zmožnostih podjetja za spremembe ob dani tehnologiji. 

4.2.1 Metoda SFA in merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti 

Za izvedbo analize SFA uporabimo uveljavljen programski modul Stata, ki omogoča 

prilagoditev modela proizvodne ali stroškovne funkcije tako, da dobimo cenilke 

spremenljivke linearnega modela z motnjo, ki je sestavljena iz dveh komponent (slučajnostna 

spremenljivka in neučinkovitost), ki imata po predpostavki nenegativno in simetrično 

distribucijo. Za ta namen uporabimo panelne podatke, kot smo jih predstavili v poglavju 3.4. 

Uporabljen algoritem temelji na predpostavki, da je tehnična učinkovitost časovno neodvisna 

in ne funkcija zunanjih vplivov, ocena je možna na podlagi postopkov ML (metoda 

največjega verjetja).  

Za oceno učinkovitosti (izračun meje učinkovitosti) moramo pri vsaki različici modela z LR-

testom
19

 (likelihood ratio test), testom razmerja verjetnosti, oceniti, ali je stohastična funkcija 

(Amornkitvikai in Harvie 2011, 44): 

 ustrezna/veljavna Cobb-Douglasova proizvodna funkcija, kar je osnova za proučevanje 

naprej vseh različic;  

 odsotnost učinkov tehnične/stroškovne neučinkovitosti in  

 v drugi fazi izračunov (odvisnost učinkovitosti od državnih pomoči) pa še neznačilnost 

odvisnosti spremenljivk tehnične/stroškovne neučinkovitosti. 

Na podlagi izpisa v Stati najprej preverimo (preglednica 8), kakšna je P-vrednost celotne 

regresije (desno zgoraj – Prob > F = 0,0000), pri čemer potrdimo, ali je proizvodna ali 

stroškovna funkcija sploh ustrezna. Nato pogledamo determinacijski koeficient ali kvadrat 

multiplega koeficienta korelacije (R-kvadrat), ki nam pove odstotek pojasnjene variance, ki 

znaša v primeru proučevanega modela 0,996, popravljeni kvadrat multiplega koeficienta 

korelacije (Adj R-squared) ima enako vrednost, kar pomeni, da dodajanje koristnih 

(potrebnih) spremenljivk v model ni zmanjšalo odstotka pojasnjene variance. Ker 

uporabljamo za izračune učinkovitosti vzorce, moramo vedno preveriti popravljeni kvadrat 

multiplega koeficienta korelacije.
20

 Izračunana regresijska funkcija je tudi skladna s 

                                                 

19 
Zanima nas razlika med vrednostma funkcij parametra. 

20 R-kvadrat predstavlja razmerje variance v odvisni spremenljivki, ki je vključena z regresijsko 

enačbo (pove odstotek variance v odvisni spremenljivki). Prilagojeni R-kvadrat je standardna 

prilagoditev navzdol, ki popravi možnost, da če obstaja več neodvisnih spremenljivk, je lahko nekaj 

varianc posledica naključja. Več ko je neodvisnih spremenljivk, večja je lahko prilagoditev. 
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predpostavkami, da gre večinoma za delovno intenzivna gospodarstva, saj lahko funkcijo 

zapišemo kot: f(GVA) = 0,44 + 0,23 kapital + 0,73 str. dela (koeficienti v preglednici 8). 

Za vsako odvisno spremenljivko imamo izračunan standardni odklon in pripadajočo t-

statistiko, ki ima dvostransko stopnjo značilnosti 0,000, kar pomeni, da pri 5 % tveganju, 

lahko rezultate iz vzorca posplošimo na celotno populacijo.  

Preglednica 8: Osnovna regresijska funkcija v primeru proučevanja učinkovitosti 

politike konkurenčnosti na ravni držav 

Vir 
Vsota 

kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Kvadratna 

napaka 
Število opazovanj = 234 

Model  691,026288 2 345,513144 F(2, 231) = 32314,02 

Ostanek  2,469935 231 0,010692 Verjetnost > F = 0,0000 

Skupaj  693,496223 233 2,97637864  R
2
 = 0,9964 

 prilagojen R
2
 = 0,9964 

 koren povprečne kvadratne napake = 0,1034 

 

ln_va_eur Koef. Std. napaka t P>|t| [95 % Interval zaupanja] 

ln_k_eur 0,2299863 0,0231195 9,95 0,000 0,1844342 0,2755384 

ln_w_eur 0,7316202 0,0249207 29,36 0,000 0,6825193 0,7807211 

_cons  0,4369220 0,0396126 11,03 0,000 0,3588739 0,5149701 

 

V nadaljevanju uporabimo funkcijo frontier, ki oceni standardne odklone napake in opravi 

razdelitev na slučajno komponento – vi, ki je porazdeljena normalno – N(0, σv), in 

neučinkovitost – ui, pri kateri lahko uporabimo bodisi neodvisno polnormalno porazdelitev 

N
+
(0, σu

2
) bodisi eksponentno z varianco σu

2
. V model smo dodali še kategorično 

spremenljivko za vsako državo, kajti panel na ravni držav ni homogen z vidika uporabljene 

tehnologije v vseh sektorjih (nismo pa vključili letne spremenljivke, prav tako domnevamo, 

da je tudi kriza v EU izbruhnila sočasno). Za preverjanje hipotez uporabimo: 

𝜆 =  −2 { log[𝐿/ 𝐻0] −   log[𝐿/ 𝐻0], 

pri kateri sta  log[𝐿/ 𝐻0] in  log[𝐿/ 𝐻1] vrednosti funkcije največjega verjetja pri H0 in 

alternativni hipotezi H1. LR-test temelji na hi-kvadrat porazdelitvi – 𝜒1
2 (Kodde in Palm 

1986). Ključno je torej, da najprej preverimo oz. zavrnemo ničelno hipotezo (H0 : 𝜎𝑢
2 = 0).  

Na dnu izpisa funkcija frontier (preglednica 9) poroča o rezultatih preverjanja ničelne 

hipoteze (H0: σu
2 = 0). V obravnavanem primeru se pokaže, da lahko potrdimo alternativno 

hipotezo, da je σu
2 > 0, torej da lahko opazujemo neučinkovitost v letih proučevanja 

(Prob ≥ chibar2 = 0,000), če uporabimo polnormalno porazdelitev skladno s teorijo (Greene 

2003, 505), kar omogoča funkcija frontier v Stati. LR-razmerje za neučinkovitost – σu je 

označeno z likelihood-ratio test of sigma_u = 0, ima p-vrednost 0,000 

(Prob ≥ chibar2 = 0,000), kar je razlog, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo, torej lahko 

govorimo o neučinkovitosti.  
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Standardni odklon slučajne spremenljivke – σv je označen kot sigma_v, standardni odklon 

neučinkovitosti – σu je označen kot sigma_u. Napaka celotne variance (σv
2
 + σu

2
) v primeru 

polnormalne porazdelitve znaša 0,0025, kar je označeno kot sigma2. Standardni odklon 

neučinkovitosti (del variance, ki jo pripišemo neučinkovitosti): λ=
σu

σv
 znaša v primeru 

polnormalne porazdelitve 3,81, opisano pod lambda. 

Preglednica 9: Meja učinkovitosti v primeru proučevanja učinkovitosti politike 

konkurenčnosti na ravni držav 

Stohastična meja normalna/pol normalna porazdelitev Število opazovanj = 234 

Wald χ
2
 = 906669,05 

Verjetnost > χ
2
 = 0,0000 

Logaritem funkcije verjetja =  488,54172 

ln_va_eur Koeficient Std. napaka z P>|z| 
95 % interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

ln_k_eur 0,0071150 0,0454817 0,16 0,876 –0,0820274 0,0962575 

ln_w_eur 0,9377511 0,0273190 34,33 0,000 0,8842069 0,9912953 

Country       

Belgija  –0,0480259 0,0132193 –3,63 0,000 –0,0739354 –0,0221165 

Ciper  –0,0063703 0,0750657 –0,08 0,932 –0,1534963 0,1407558 

Estonija –0,1483298 0,0782373 –1,90 0,058 –0,3016721 0,0050126 

Finska –0,0565499 0,0205263 –2,76 0,006 –0,0967806 –0,0163191 

Francija 0,0267591 0,0349299 0,77 0,444 –0,0417023 0,0952204 

Nemčija 0,0768155 0,0398819 1,93 0,054 –0,0013515 0,1549826 

Grčija 0,3040866 0,0178826 17,00 0,000 0,2690373 0,3391359 

Irska 0,1420573 0,0306618 4,63 0,000 0,0819613 0,2021532 

Italija 0,2920883 0,0375317 7,78 0,000 0,2185276 0,3656490 

Latvija –0,0089751 0,1057775 –0,08 0,932 –0,2162952 0,1983450 

Litva 0,0279016 0,0765955 0,36 0,716 –0,1222227 0,1780259 

Luksemburg –0,1365018 0,0706266 –1,93 0,053  –0,2749275 0,0019238 

Nizozemska  –0,0008810 0,0128511 –0,07 0,945 –0,0260687 0,0243067 

Portugalska –0,0465124 0,0200497 –2,32 0,020 –0,0858090 –0,0072158 

Slovaška 0,1586312 0,0552910 2,87 0,004 0,0502627 0,2669996 

Slovenija –0,2017046 0,0696240 –2,90 0,004 –0,3381652 –0,0652440 

Španija 0,0520810 0,0276769 1,88 0,060 –0,0021648 0,1063268 

Konstanta 0,9241733 0,1913777 4,83 0,000 0,5490798 1,2992670 

/lnsig2v –8,7284920 0,4763309 –18,32 0,000 –9,6620840 –7,7949010 

/lnsig2u –6,0510350 0,1768295 –34,22 0,000 –6,3976150 –5,7044560 

sigma_v 0,0127242 0,0030305   0,0079782 0,0202936 

sigma_u  0,0485327  0,0042910   0,0408108 0,0577156 

 sigma2  0,0025173  0,0003648   0,0018023 0,0032324 

 lambda  3,8141900 0,0068079   3,8008470 3,8275340 

Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 21.26 Prob>=chibar2 = 0.000. 

Dobljeni rezultati z metodama DEA in SFA predstavljajo t. i. ordinalne spremenljivke, pri 

katerih lahko vrednost enot uredimo po določenih vrednostih, pomembna je razvrstitev in ne 

vrednosti. Za potrebe primerjav parametrične metode (DEA) in stohastične metode SFA 

najprej zberemo različne izračunane podatke, nato izračunamo Spearmanov koeficient 

korelacije, ki prikazuje stopnje povezanosti med spremenljivkama (ρ) (Gujarati 1995, 372):  
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𝜌 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2

N(𝑁2−1)
.  

Pri tem je d razlika med uvrstitvijo (rangom) posamezne enote (n) glede na i, to je značilnost, 

v našem primeru posamezen izračun za državo. Koeficient predstavlja kakovost opisa 

povezanosti (ne predpostavlja linearne povezanosti spremenljivk in enakomerne frekvenčne 

porazdelitve, uporaben je tudi za nezvezne spremenljivke). Koeficient se giblje v vrednostih 

od –1 do +1, za določanje moči povezanosti velja lestvica. 

4.2.2 Proučevanje povezave med državnimi pomočmi (instrument ekonomske politike 

spodbujanja konkurenčnosti) in izračunom učinkovitosti 

V nadaljevanju pri metodi SFA proučujemo povezave med državnimi pomočmi kot 

instrumentom ekonomske politike in izračunom učinkovitosti (bodisi tehnične učinkovitosti, 

izpeljane iz proizvodne funkcije, bodisi stroškovne učinkovitosti, izpeljane iz stroškovne 

funkcije). Tako želimo proučiti, katere značilnosti statistično značilno vplivajo na 

neučinkovitost, da bi s sklepi podali tudi napotke za nadaljnjo usmeritev politike spodbujanja 

konkurenčnosti tako z vidika države kot podjetij. Za izbrane modele in oceno vpliva državnih 

pomoči na izračun učinkovitosti inc_deff moramo najprej izračunati medletno razliko bodisi 

tehnične (na podlagi outputa – dodana vrednost – dvx ali prihodki – sales) bodisi stroškovne 

neučinkovitosti (inc_deff_cost): 

inc_deff_dvx (ali sales) = ucinkovitost(+1) – ucinkovitost 

linc_deff_dvx(ali sales) = ucinkovitost – ucinkovitost(–1) 

inc_deff_cost=ucinkovitost(+1) – ucinkovitost 

Nato z uporabo linearne regresije, s katero uvedemo dodatno merilo, da ima podjetje več kot 

dvajset zaposlenih (vzorec 2), preverimo neznačilnost odvisnosti spremenljivk 

tehnične/stroškovne neučinkovitosti (𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0), glej poglavje 3.3.1. Stata je 

prepoznala, da je F-statistika manjša od 0,00005, zato lahko ničelno hipotezo zavrnemo in 

proučujemo naprej (preglednica 10, primer za vse dejavnosti). 

Izpišemo proučevanje odvisnosti med državnimi pomočmi in izračunom učinkovitosti: 

deff_exp_dvx = 𝛽0 + 𝛽1pom 𝑛𝑜𝑟𝑚1 + 𝛽2deff _exp_dvx +  𝜀 in 

deff_exp_sales = 𝛽0 + 𝛽1pom 𝑛𝑜𝑟𝑚1 + 𝛽2deff _exp_sales +  𝜀 oz. 

deff_cost = 𝛽0 + 𝛽1pom 𝑛𝑜𝑟𝑚1 − 𝛽2 𝑑𝑒𝑓𝑓cost +  𝜀 

Pri tem je pom 𝑛𝑜𝑟𝑚1 prejeta državna pomoč v letu proučevanja (kategorija mala in srednje 

velika podjetja, zaposlovanje in usposabljanje, ki so najbolj splošni za začetek proučevanja). 

Kasneje vključimo državne pomoči v celoti za spodbujanje konkurenčnosti in deff _exp_dvx 

oz. deff_cost je izračunana tehnična (ali stroškovna, le da se potem predznak obrne) 
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učinkovitost posameznega podjetja v letu proučevanja. Pri tem je output dvx – dodana 

vrednost ali sales – prihodki. 

Determinacijski koeficient ali kvadrat multiplega koeficienta korelacije (R-kvadrat oz. R-

squared), ki nam pove odstotek pojasnjene variance, analitično znaša v primeru modela 

tehnične učinkovitosti na podlagi dodane vrednosti 0,4860, popravljeni koeficient pa 0,4858 

(podatki v preglednici 10), pri tem smo izločili gradbeništvo.
21

  

Preglednica 10: Ocena modelov vpliva pomoči za vse dejavnosti na podlagi tehnične 

učinkovitosti, vse proučevane dejavnosti razen F (gradbeništvo)  

Vir 
Vsota 

kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Kvadratna 

napaka 
Število opazovanj = 13350 

Model  94,61410 7 13,5163011 F(7, 13342) = 1802,34 

Ostanek  100,05580 13342 0,007499 Verjetnost> F = 0,0000 

Skupaj  194,66990 13349 0,014583 R
2
 = 0,4860 

 prilagojen R
2
 = 0,4858 

 koren povprečne kvadratne napake = 0,0866 

 

F 

deff_exp_dvx 
Koef. Std. napaka t P>|t| 

95 % Interval zaupanja 
Spodnja meja Zgornja meja 

pom_norm1 0,0009159 0,0003094 2,96 0,003 0,0003093 0,0015224 

F1.  0,0002398 0,0002831 0,85 0,397 0,0007948 0,0003152 

deff_exp_dvx 0,7475027 0,0066645 112,16 0,000 0,7344393 0,7605661 

id_cde 0,7475027 0,0022687 2,24 0,025 0,0006393 0,0095332 

id_ghi 0,0069627 0,0023497 2,96 0,003 0,0023570 0,0115685 

id_jk 0,0054239 0,0038371 1,41 0,158 0,0020973 0,0129451 

id_lmn 0,0092377 0,0028479 3,24 0,001 0,0036554 0,0148200 

_cons  0,1736505 0,0053316 32,57 0,000 0,1631999 0,1841012 

 

V nadaljevanju s kontingenčno tabelo proučujemo proizvodno učinkovitost (ali stroškovno 

učinkovitost) za vse dejavnosti (skupine dejavnosti ter ločeno za sektor 25), strnemo jo v 

obliko, v kateri na osi y upoštevamo kvartile državnih pomoči na enoto prihodkov v odstotkih 

(državna pomoč/prihodki v odstotkih), na osi x pa spremljamo proizvodno učinkovitost. V 

kontingenčni tabeli zaradi grafične ponazoritve (veliki vzorci) lažje dvorazsežno prikazujemo 

podatke po vrednosti dveh opisnih spremenljivk hkrati.  

                                                 

21 Delež gradbeništva v bruto domačemu proizvodu (BDP) je v obdobju pred razcvetom znašal okoli 

5,5 %, leta 2008 je dosegel vrhunec in znašal blizu 8 %, nato se je začel zniževati in leta 2009 znašal 

7 %, leta 2010 pa le še 5,6 % BDP in se tako približal deležu pred rastjo gradbeništva (okoli 5 %) 

(SURS 2010c). Število zaposlenih se je v gradbeništvu do leta 2008 povečevalo in je doseglo skoraj 

90.000 zaposlenih, nato pa se je začelo zmanjševati in je ob koncu leta 2011 znašalo le še dobrih 

64.000 zaposlenih. Od leta 2005 do 2008 je zaposlenost v gradbeništvu rasla nadpovprečno, zato je bil 

padec v času krize toliko večji oz. nadpovprečen (SURS 2010c). 
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Panelna metoda pri ocenjevanju kavzalnih učinkov 

Pri ocenjevanju učinkov politike spodbujanja konkurenčnosti nas zanima ne samo izračun 

učinkovitosti (primerjave), ampak tudi uspešnost in učinkovitost dodeljevanja sredstev (preko 

državnih pomoči). Že v predhodnem poglavju smo skušali preverjati, kako so podjetja 

uporabila sredstva in/ali so dobila pomoč uspešnejša podjetja (večja segmentacija). Sedaj pa 

skušamo proučiti vzročno-posledične učinke dodeljene državne pomoči (ne glede na to, da jih 

ne moremo spreminjati ali naključno dodeljevati). Uporabimo kvazi eksperimentalno 

raziskovanje, kjer je največji problem, da je lahko učinek (y) še vedno koreliran z neko drugo 

spremenljivko, ki prav tako vpliva, je pa ne vključimo v model (npr. menedžerske 

sposobnosti, spremembe lastništva, število raziskovalnih ur). 

Ker uporabljamo panelne podatke, je treba s panelno regresijo proučiti odnose med podjetji in 

državnimi pomočmi, ki se spreminjajo v času. Panelno regresijo izvedemo šele pri preverjanju 

hipoteze Hº5 na ravni sektorja 25. Coelli et al. (2005, 275) izpostavi tri prednosti uporabe 

panelnih podatkov, osnovne predpostavke glede distribucije statističnega šuma in 

neučinkovitosti so poenostavljene, dobimo doslednejše rezultate neučinkovitosti, ki jih lahko 

primerjamo v času. Katero obliko analize panelnih podatkov uporabimo, je odvisno od 

koeficientov β in standardnega odklona, ki so lahko konstantni, se spreminjajo med enotama 

oz. v času ali pa gre za kombiniranje različic. 

Za izračun β −koeficientov se najpogosteje uporabljata model FE – model fiksnih učinkov ali 

model RE – model naključnih učinkov:  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖𝑡
𝐾
𝑘=2 + 𝑣𝑖𝑡, 

pri čemer je: 

 vit = itui ,  

 β1 ne varira, 

 variacije so zajete s slučajno napako vit, ki zajema individualne efekte – i in ostanek slučajne 

napake – uit, 

 individualni efekti i – del slučajne napake (stohastična spremenljivka); heterogenost enot je 

zajeta z varianco. 

Vsako podjetje ima svoje karakteristike, ki lahko ali pa ne vplivajo na neodvisno 

spremenljivko. Če uporabimo model fiksnih učinkov (model FE), predpostavljamo, da 

»nekaj« v podjetju lahko vpliva na rezultat učinkovitosti ali na neodvisno spremenljivko, in to 

želimo nadzorovati. V primeru panelnih podatkov nemških podjetij sta Fritsch in Stephan 

(2004) proučila vpliv stopnje vertikalne specializacije in novih podjetij na tehnično 

učinkovitost. Predpostavljena je torej korelacija med slučajno napako in neodvisno 

spremenljivko v vsakem podjetju. Za vsako podjetje velja, da ima specifične časovno 

neodvisne karakteristike, ki niso v korelaciji s preostalimi karakteristikami, tehnično to 

pomeni, da so časovno neodvisne karakteristike posameznega podjetja kolinearne s 

spremenljivko podjetij, torej se modeli FE uporabljajo za proučevanje sprememb znotraj 
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spremenljivke (podjetja) (Kohler in Kreuter 2005, 245). Greene (2003, 183) meni, da je 

osnovna razlika med modeloma FE in RE v tem, ali obstaja neopazovana individualna 

karakteristika podjetja, ki je korelirana z neodvisno spremenljivko, in ne v tem, da se 

sprašujemo, ali so učinki stohastični ali ne. Cameron in Miller (2013) menita, da so fiksni 

učinki – FE primernejši, če delamo s celotno populacijo in ne le vzorcem. 

Torej se model naključnih učinkov –model RE uporablja takrat, kadar napaka, ki se nanaša na 

opazovanje, ni v korelaciji z nobeno neodvisno spremenljivko (kar lahko trdimo za državno 

pomoč). Če verjamemo, da razlike med podjetji vplivajo na odvisno spremenljivko 

(učinkovitost), je model naključnih učinkov ustrezen. Prav tako lahko vključimo časovno 

neodvisne spremenljivke, ki vplivajo ali ne na pojasnjevanje odvisne spremenljivke. 

V ta namen uvedemo novo spremenljivko – 𝑠𝑝𝑜𝑚nov0, ki je vsota pomoči v tekočem in 

predhodnem letu, v katerem želimo proučiti model: 

ydeffs = 𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑝𝑜𝑚nov0 + 𝛽2 deffs1 + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖),  

pri čemer je ydeffs tehnična učinkovitost kot output, izračunan na podlagi proučevanega panela, 

𝑠𝑝𝑜𝑚nov0 je vsota pom_nov_norm0+l.pom_nov_norm0 in deffs1 je izračunana tehnična 

učinkovitost (TU1 na podlagi prihodkov ali TU2 na podlagi dodane vrednosti ali pa 

stroškovna učinkovitost) v tekočem letu. Tokrat nas zanima predvsem ocena 𝛽1, drugo ni 

toliko pomembno. S preglednico 11 podajamo napotke za interpretacijo, označimo pomemben 

koeficient 𝛽1. 

Imamo 923 opazovanj, od tega lahko v času opazujemo 257 podjetij prejemnikov državnih 

pomoči, minimalen čas opazovanja je leto dni, maksimalen pet let, povprečno opazujemo 3,6 

leta. R
2
 med rezultati znaša 0,1461, če primerjamo R

2 
znotraj rezultatov, ki znaša 0,0002. Z 

uporabo obeh R
2
 prilagodimo model tako, da dobimo prilagojen R

2 
za vse podatke, ki znaša

 

0,0522. Predvidevamo, da ni korelacije med 𝑢𝑖 in 𝑠𝑝𝑜𝑚nov0 (oz. x). 𝜒2 poroča o F-statistiki, 

zavrnemo lahko ničelno hipotezo, da je 𝛽1 neznačilna.  

Panelna metoda naključnih učinkov nam torej poda oceno učinka 𝛽1, ki vsebinsko pomeni 

povprečno razliko med stopnjo spremenljivke »deffs« (tehnična ali stroškovna učinkovitost) 

od obdobja tik pred dodelitvijo pomoči in povprečno vrednostjo po dodelitvi pomoči v dveh 

zaporednih letih. 
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Preglednica 11: Prilagoditev modela tehnične učinkovitosti prvemu panelu opazovanih 

podjetij 

Naključni učinki GLS regresije Število opazovanj = 923 

Skupina spremenljivk: imat  Število skupin = 257 

R-kvadrat: do = 0,0002 Opazovanj/skupino: min = 1 

Mediana = 0,1461  Povprečje = 3,6 

Povprečno = 0,0522  Maksimum = 5 

 Wald 𝜒2 = 41,80 

corr(u_i, X) = 0 (assumed)  Verjetnost > 𝜒2 = 0,0000 

 

F. deff_exp~s25 Koef. Std. napaka z P>|z| 
95 % Interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

spom_nov_ n~0  0,0009544  0,0004218  2,26 0,024  0,0001276 0,0017812 

deff_exp~s25 L1.  0,2823509  0,0458679 6,16 0,000 0,1924514 0,3722504 

_cons  0,6330852 0,0418380 15,13  0,000 0,5510843  0,7150861 

𝜎_u  0,00879881 

𝜎 _e  0,04738852 

𝜌 0,03332585 (del avariance za u_i) 

 

Na koncu preverjamo tudi domnevo o enakosti srednjih vrednosti (stopenj rasti učinkovitosti) 

med prejemniki in neprejemniki državnih pomoči za dvig konkurenčnosti v sektorju 25. Za 

ugotavljanje razlik med dvema povprečnima vrednostma izračunamo Wilcoxon rank-sum test 

na podlagi stopnje rasti učinkovitosti do naslednjega leta (eff(t+1)-eff(t))/eff(t)). Test 

naredimo za vseh pet let (2007–2012) za vseh pet izračunov (3 SFA izračuni in DEA izračun). 

Wilcoxonov neparametričen test predpostavlja uporabo opisnih spremenljivk v neodvisnem 

vzorcu (prejemnik in neprejemnik), ordinalno skalo in predpostavko, da je oblika porazdelitve 

pri obeh spremenljivkah enaka (Bastič 2006, 21–24). Tako testiramo, ali je porazdelitev razlik 

»simetrična« okoli 0. 

Preglednica 12: Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test za prejemnike in 

neprejemnike državnih pomoči v sektorju 25 (SFA na podlagi 

prihodkov) 

   z = –1,742 

   Prob > |z| = 0,0816 

Prejeta pomoč Število opazovanj Rang. vsote Pričakovane vsote 

Ne 823 468730 477751,5 

Ja 337 204650 195628,5 

Delno 1160 673380 673380 

 

Iz podatkov v preglednici 12 lahko ugotovimo, da obstaja statistična razlika porazdelitve 

srednjih vrednosti stopenj rasti učinkovitosti med prejemniki in neprejemniki državnih 

pomoči za dvig konkurenčnosti v sektorju 25, vendar pa so razlike v povprečnih vrednostih 

stopenj rasti učinkovitosti statistično različne v obsegu velikosti, manjšem od 8,16 %. 
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Tehnika razlike v razlikah (difference in differences) 

Da pa odpravimo pristranskost in nekonsistentnost med prejemniki, moramo v analizo uvesti 

tudi kontrolna podjetja (tako ne izpuščamo spremenljivk). Priljubljena ekonometrična tehnika 

je razlika v razlikah (difference in differences), ki izhaja iz variabilnosti znotraj enot 

opazovanja (prejemniki državnih pomoči) in med enotami opazovanja (celotni vzorec tudi 

neprejemniki). Preveriti moramo, ali obravnavane spremenljivke (izračunana učinkovitost) ne 

rastejo trendno pri vseh podjetjih, ne glede na prejete državne pomoči za dvig konkurenčnosti. 

Tako preverjamo, ali trend dviga stopenj učinkovitosti ne bi neupravičeno pripisali ekonomski 

politiki, čeprav je posledica splošnih makroekonomskih in gospodarskih razmer (Cerulli 

2015). Razlika v razlikah izračunava dvojno razliko (v sliki 40 B–E): najprej med povprečno 

vrednostjo enot, ki so deležna obravnave (preskusna skupina), torej pred prejemom pomoči 

(čas 0) in po prejemu pomoči v času 1 (na sliki B–A), in nato še razliko v vrednosti te 

spremembe med prejemniki in neprejemniki (kontrolna skupina), na sliki 40 ponazorjeno z 

razliko D–C. Pozitiven učinek ukrepa je ugotovljen le, če prejemniki odvisno spremenljivko y 

povečujejo hitreje kot neprejemniki, potem ko preverimo opaziljive značilnosti v času 

prejema državne pomoči (Bučar et al. 2012, 64).  

 

Slika 40: Shema prispevka subvencioniranega in kontrolnega (nesubvencioniranega) 

podjetja na razliko v razlikah učinkov ukrepa (državne pomoči za spodbujanje 

konkurenčnosti) 

Vir: Gertler et al. 2011, 97. 

Slika 40 ponazarja preskusno skupino (prejemniki državnih pomoči za spodbujanje 

konkurenčnosti) pred prejemom pomoči v času; učinek oz. povprečna stopnja učinkovitosti je 

enaka A in po prejemu pomoči je povprečna stopnja učinkovitosti enaka B. Primerjalna 

hipotetična kontrolna skupina oz. trend skupine izkazuje povprečno stopnjo učinkovitosti pred 

ukrepom politike v višini C, po preteku proučevanega časa pa D. Vpliv izvedbe ukrepov za 
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spodbujanje konkurenčnosti torej lahko izračunamo kot razliko v razlikah (RR vpliv) (Lance 

et al. 2014, 186–192): 

𝑅𝑅 𝑣𝑝𝑙𝑖𝑣 = (𝐵 − 𝐴) − (𝐷 − 𝐶) = (𝐵 − 𝐸). 

Metoda razlika v razlikah torej najprej izračuna razliko učinka (izračunana učinkovitosti) za 

prejemnike državnih pomoči (1), nato razliko za hipotetično skupino neprejemnikov (2), 

potem pa razliko v razlikah (3) med obema skupinama, kar predstavlja ocenjen učinek 

politike. 

Pri izračunu uporabimo funkcijo diff v Stati, kot jo predstavi Villa (2012) skozi 

poenostavljeno predstavljeno linearno regresijo za vsako proučevano podjetje (i) v vzorcu 

(sektor 25), v času, ko ni obravnave (0) in ko se izvede obravnava (1). Obravnava pomeni, da 

je podjetje prejelo državno pomoč, da je deležno ukrepa politike spodbujanja konkurenčnosti: 

𝑢č𝑖𝑛𝑒𝑘𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1č𝑎𝑠𝑖 + 𝛽2𝑜𝑏𝑟𝑎𝑣𝑛𝑎𝑣𝑎𝑖 + 𝛽3č𝑎𝑠𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎𝑣𝑛𝑎𝑣𝑎𝑖 +  𝑒𝑖, 

pri tem učinek predstavlja izračunana učinkovitost (številčno po letih za različne izračune 

SFA in DEA, različni outputi), čas so različna obdobja proučevanja znotraj 2006 in 2012, 

iščemo pa koeficiente β, kot sledi teoretično (Cerulli 2015, 188–202). Izračunamo več različic 

za izračunane učinkovitosti (glede na proučevana obdobja 2006–2008 vs. 2009–2011, 2007–

2009 vs. 2010–2012 in 2006–2008 vs. 2010–2012). Za kovariančne spremenljivke dodamo 

indikatorske spremenljivke za trištevilčne sektorje v proučevanem sektorju 25 (251 – 

proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov, 252 – proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, 

kovinskih rezervoarjev in cistern, 255 – kovanje, stiskanjem vtiskovanje in valjanje kovin, 

prašna metalurgija, 256 – površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava 

kovin, 257 – proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja in 259 – proizvodnja 

drugih kovinskih izdelkov), ki obsegajo morebitne razlike v pogojih poslovanja v skupini, 

spremembe v okolju zaradi krize in vsoto pomoči (spom_nov_norm0) v proučevanem 

obdobju, da izločimo učinek razlik v obsegu pomoči (ki ima zelo velik razpon, kot sledi iz 

poglavja 2.5.4). 

Najprej s t-testom preverimo, ali obstajajo statistične razlike med povprečjema kontrolne 

skupine in skupine prejemnikov ob 5 % (ali 1 %) stopnji značilnosti, da v populaciji ne 

obstaja nobena resnična povezanost in je ničelna hipoteza pravilna (ni razlik med 

povprečjema). Na podlagi statistične značilnosti lahko sklepamo, da se razlika med vzorcema 

povprečij lahko posploši na populacijo, če je P>│t│manj kot α (0,05 ali 0,01). 

V preglednici 13 predstavljamo prvi test, ki je razdeljen na dve območji 2006–2008 in 2009–

2011. Obdobje vrednotenja ukrepov (baseline) politike spodbujanja konkurenčnosti prvega 

območja predstavlja leto 2006, drugega pa leto 2009. Proučevanje posledic obravnave prvega 

področja vežemo na leto 2008, drugega območja pa na leto 2011. V prvem proučevanem 

obdobju zajamemo državne pomoči za dvig konkurenčnosti v letih 2006 in 2007, v drugem 

območju pa v letih 2009 in 2010.  
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Skupaj proučujemo 2.394 podjetij, v prvem obdobju (obdobje vrednotenja) 931, v drugem 

(obdobje proučevanja posledic politike) pa 1463 podjetij. V prvem obdobju je od 931 podjetij 

244 prejemnikov državnih pomoči za spodbujanje konkurenčnosti, 687 podjetij pa 

hipotetičnih kontrolnih (neprejemniki). V obdobju, ko proučujemo posledice politike, postane 

kontrolnih podjetij že 1148, podjetij prejemnikov državnih pomoči pa 315. Povprečna 

vrednost izračunane učinkovitosti kontrolnih podjetij v letu 2006 znaša 0,895, prejemnikov pa 

0,886. Prva razlika prikazuje razliko v učinkovitosti med prejemniki in kontrolno skupino v 

višini –0,009 (povprečna učinkovitost je višja pri kontrolni skupini), v drugem obdobju (2008, 

ko preučujemo posledice obravnave) po prejemu, pa se prejemnikom državnih pomoči dvigne 

povprečna učinkovitost bolj kot kontrolni, razlika znaša 0,005. Razlika v razliki v višini 0,014 

višji povprečni učinkovitosti predstavlja učinek politike spodbujanja konkurenčnosti (kar 

pomeni, da so se podjetja hitreje približevala meji učinkovitosti).  

Preglednica 13: Razlika v razlikah za izračunano učinkovitost (SFA) na podlagi prodaje 

Razlika v razlikah s kovariatnimi spremenljivkami  

Število opazovanj 

razlika v razlikah: 

 

Obdobje 

vrednotenja 

Proučevanje 

posledic obravnave Vsota 

Vsota 931 1463 2394 

kontrolna skupina 687 1148 1835 

prejemniki 244 315 559 

 

Učinek. out_deff_exp_sales25 St. napaka t P>|t| 

Obdobje vrednotenja kontrolna skupina 0,895    

prejemniki 0,886    

razlika –0,009 0,004 –2,33 0,020*** 

Proučevanje posledic 

obravnave 

kontrolna skupina 0,898    

prejemniki 0,902    

razlika 0,005 0,003 1,44 0,150 

Razlika v razlikah  0,014 0,005 2,78 0,005*** 

R-kvadrat 0,20     

* Povprečja in standardne napake so ocenjeni z linearno regresijo. 

** Interferenca: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1. 

4.3 Podatki za vrednotenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti 

V poglavju o empiričnem analiziranju nadaljujemo proučevanje med državami (25 oz. 18, 

kadar ni vseh podatkov), izračunavamo meje učinkovitosti. Prav tako izračunavamo meje 

učinkovitosti na vzorcu podjetij kot celoti, na skupinah dejavnosti in podrobneje za sektor 25. 

V vseh primerih vrednotimo ukrepe ekonomske politike oz. njeno učinkovitost z vidika 

državnih pomoči. V spodnjih podpoglavjih predstavljamo podatke, vzorce in spremenljivke, 

uporabljene v empiričnem delu. 
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4.3.1 Podatki za vrednotenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na makro 

ravni 

Za merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti med državami (25 

proučevanih) uporabimo podatke baze AMECO direktorata za ekonomske in finančne zadeve 

Evropske komisije v letih 2000–2012. Izhajamo iz modela (Lim 2005), po katerem se 

proučuje izvedba oz. produktivnost trinajstih držav članic OECD s stohastično proizvodno 

funkcijo in definira neučinkovitost. Zaradi primerljivosti med državami so posamezni 

proizvodni dejavniki v proizvodni funkciji izračunani s čim bolj enotno metodologijo v 

stalnih cenah (primerljivost med državami, predpostavljamo enotno tehnologijo v EU) 

(AMECO 2015a, 2015b in 2015c): 

 Dodana vrednost v milijardah evrov, ki vključuje potrošnjo stalnega kapitala v vseh 

dejavnostih NACE (GVA – gross value added – B.1), predstavlja output, s katerim 

merimo rast (SURS 2010a in SURS 2010c); 

 Sredstva za zaposlene v milijardah evrov, ki vključujejo rezidente in nerezidente, ki delajo 

za rezidenčne proizvajalce, vključujejo plače in prispevke (stroški dela – compensation 

per employee – D.1) (SURS 2010a in SURS 2010c); 

 Neto obseg kapitala v milijardah evrov, ki vključuje bruto investicije (kapital – net capital 

stock – P.51) (SURS 2010a in SURS 2010c). 

Statistika nacionalnih računov metodološko temelji na evropskem sistemu računov (SURS 

2010a), Uredba (EU) št. 549/2013 (Ur. l. EU L 117) navaja, da je bruto domači proizvod enak 

vsoti dodane vrednosti v osnovnih cenah vseh domačih (rezidenčnih) proizvodnih enot in neto 

davkov na proizvode in storitve (davki na proizvode in storitve, zmanjšani za subvencije po 

proizvodih in storitvah). Dodana vrednost (proizvodnja v osnovnih cenah, zmanjšana za 

vmesno potrošnjo v cenah kupcev) je torej ustrezen kazalnik outputa vladnih politik na 

področju konkurenčnosti. Inputa pa sta skladno s teorijo: 

 sredstva za zaposlene – bruto plače, bruto nadomestila plač (boleznine do enega meseca in 

nadomestila plač med letnim dopustom, prazniki ipd.) in osebni prejemki zaposlenih ter 

prispevki delodajalcev za socialno varnost; 

 bruto investicije – sestavljene iz bruto investicij v osnovna sredstva (investicije v nova 

osnovna sredstva, stroški transakcij porabljenih osnovnih sredstev iz nabav nematerialnih 

osnovnih sredstev in povečanja vrednosti neproizvedenih nefinančnih sredstev), 

sprememb v zalogah ter neto nabav vrednostnih predmetov in umetnin.  

Baffes in Shah (1998) sta proučevala učinkovitost izdatkov za investicije in delo v 25 

državah, v obdobju 1965−1984, in ugotovila, da imajo največji vpliv na output (BDP) ravno 

investicije, najbolj v človeški kapital. Gupta et. al (2011) so na primeru 52 razvijajočih se 

držav proučil pozitivno povezanost med javnimi investicijami (pomembno vlogo ima 

kakovost investicij) in rastjo. Gupta (2011) prouči tehnično učinkovitost indijskih 

predelovalnih sektorjev na državni in sektorski ravni. Koop, Osiewalski in Steel (2000) so s 

http://www.stat.si/dokument/8436/ESR-2010.pdf
http://www.stat.si/dokument/8436/ESR-2010.pdf
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stohastično analizo proučili 22 držav v obdobju 1980–1990 in razdelili države po 

učinkovitosti v tri skupine (najbolj učinkovite, visoko učinkovite – izračunana tehnična 

učinkovitost 0,86–0,91 − in najmanj učinkovite) glede na postavljeno mejo učinkovitosti. 

Podobno je ovrednotila države Reem Limam (2002), ki je predpostavila, da imajo vse države 

dostop do enake tehnologije zaradi globalizacije, kar ni realistično, zato dodajo umetne 

spremenljivke. Agregatni output merijo z realnim BDP, input delo s celotno zaposlenostjo, 

input kapital izračunajo iz zalog kapitala na delavca. Proučujemo 25 držav v obdobju 2000–

2015, primerjamo rezultate izračunov učinkovitosti. 

Vrednotenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti med državami dopolnimo še z 

vidika vrednotenja učinkovitosti podpornega okolja (štiri determinante: regulatorno okolje, 

tržno okolje, dostop do financiranja, vlaganja v R&R in tehnologijo, z vidika preučenih 

povezav logike delovanja politike, predstavljene v poglavju 2.3.1). Pri izbiri ustreznih 

podatkov za model učinkovitosti vrednotenja podpornega okolja za spodbujanje 

konkurenčnosti upoštevamo minimalne statistične standarde o zadostni časovni vrsti (če je le 

možno od leta 2006–2012), pokritosti podatkov po državah, ustreznosti podatkov 

(proučevanje kakovosti, korelacij, poglobljena vrednotenja) in izberemo naslednje kazalnike 

in indekse, predstavljene v preglednici 12 (Lautar 2010, 56). V povprečju proučujemo vzorec 

18 držav. 

OECD (2014b, 19) ugotavlja, da bo v obdobju upočasnjevanja rasti držav na globalni ravni 

ključno: 

 nadaljevati investiranje v na znanju temelječ kapital (knowledge based capital) ob 

spodbujanju konkurence (zmanjševanje ovir, regulacij) in 

 nadaljevati (hitro) diseminacijo novih odkritij, izumov podjetij na tehnološki meji.  

Če sta znanje in tehnologija dobrini, ki prosto prehajata meje, lahko države, ki zaostajajo (oz. 

počasi dohitevajo tiste na globalni meji), imajo korist od razširjanja (spillover) učinkov 

inovacij, tehnologij in znanja. Vendar je za to ključno poslovno (podporno) okolje, ki 

omogoča hitro prilagajanje. V splošnem je podporno okolje zunaj obsega vpliva posameznih 

podjetij in se razlikuje od države do države. Države pa imajo s svojimi ekonomskimi 

politikami velik vpliv. Z vidika ustreznosti vrednotenja učinkov politike spodbujanja 

konkurenčnosti izbrane štiri determinante poslovnega okolja za dvig konkurenčnosti (bolj 

razvito in manj omejujoče regulatorno okolje, ustrezno podprta vpetost v globalne trge, 

spodbujanje R&R, inoviranje kot hiter in ustrezen dostop do financiranja) vse pozitivno 

vplivajo na končen učinek (dvig prihodkov, dodane vrednosti ter zaposlenosti v podjetjih in v 

državi, rast BDP, produktivnosti). 
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Preglednica 12:  Štiri determinante vrednotenja podpornega okolja z vidika 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti 

 Inputi Outputi Učinek 

Regulatorno okolje  
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pred obdavčitvijo dela in po njej ter 
izraža prejete prihodke države iz 
obdavčitve dela, 

- pridobitev gradbenega dovoljenja, 
prenehanje poslovanja podjetij 
(stroški v % prihodkov) oz. začetek 
poslovanja podjetij (število dni)  

- indeks varovanja zaposlitve (, ki 
vsebuje opis regulacije trga dela). 

- število na novo ustvarjenih 
delovnih mest,  

- povprečje borznega indeksa v 
posameznem letu (Večja kot je 
vrednost borznega indeksa* v 
državi, uspešnejša je država). 
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- državne pomoči v deležu BDP, 
- integracija trga izdelkov oz. storitev 

je povprečna vrednost uvoza in 
izvoza blaga oz. storitve, deljena z 
BDP, pomnoženo s 100, 

- ovire za trgovanje, kot so zahteve 
za izvoz in uvoz z vidika stroškov, 
npr. stroški izvoza zabojnika. 

- indeks intenzivnosti vlaganj z 
vidika neposrednih tujih investicij 
(NTI), ki je povprečna vrednost 
vhodnih in izhodnih tokov tujih 
investicij, deljena z BDP, 
pomnoženo s 100, 

- portfelj neto prilivov (plačilna 
bilanca v mrd USD),  

- borzna tržna kapitalizacija** v 
BDP, 

- obrat na trgu vrednostnih papirjev 
(v %), razmerje med vrednostjo 
vseh trgovanih papirjev glede na 
povprečno realno borzno tržno 
kapitalizacijo vrednostnih papirjev. 

Finančno okolje 
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- stroški režije/sredstva izraža delež 
stroškov poslovanja bančne režije v 
celotnih bančnih sredstvih oz. 
povprečni aktivi, 

- depoziti v bančni aktivi (v 
sredstvih) (v %), 

- bančna sredstva (v % BDP), 
- bančni depoziti (v % BDP), 
- depoziti finančnega sistema (v % 

BDP), 
- bančni krediti na bančne depozite 

(v %). 

- neto obrestna marža (v %), 
razmerje med neto obrestmi 
prihodkov in povprečno 
obrestovano aktivo oz. sredstev 
bank, 

- bančna ROA (donosnost sredstev), 
- bančni ROE (donosnost kapitala), 
- bančni stroški na dobiček (v %.) 
- borzna tržna kapitalizacija v BDP. 

R&R ter inovacije 
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- vlaganja v R&R (v % BDP), 
- Število diplomantov s področja 

znanosti in tehnologije na 1000 
prebivalcev starih od 20 do 29 let, 

- Število patentnih prijav EU 
patentnemu uradi na 1 mio 
prebivalcev (EPO), 

- Število objavljenih člankov na 1 
mio prebivalcev ISI. 

- Visokotehnološki izvoz v deležu 
BDP, 

- inovacijski indeks, ki izraža stanje 
inovacijske dejavnosti, na podlagi 
25 kazalnikov razvrščenih v pet 
dimenzij. 

Opombe: * Borzni indeks posamezne države je borzni indeks celotnega delniškega trga posamezne 

borze. Meri donosnost celotnega organiziranega kapitalskega trga. Njegov namen je prikazati zbirno in 

jedrnato informacijo o gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na borznem in prostem trgu.  

** Tržna kapitalizacija pomeni skupno tržno vrednost vseh delnic podjetja in se izračuna tako, da se 

trenutna tržna vrednost delnice pomnoži s številom vseh izdanih delnic podjetja. Tržna kapitalizacija 

predstavlja mnenje investitorjev o neto vrednosti družbe. To je percepcija trga o vrednosti podjetja 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Borzni_indeks&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_borza
http://sl.wikipedia.org/wiki/Delnica
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(kaj mislijo investitorji, koliko je to podjetje vredno). Zaradi tega je tržna kapitalizacija pomemben 

dejavnik pri vrednotenju gospodarskih družb, podatek se uporabi pri primerjanju družbe z drugimi 

družbami, regijami ali gospodarskimi sektorji. 

Vir: Lautar 2010; OECD 2014d in 2014e; World Bank 2014a. 

4.3.2 Podatki za vrednotenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na mikro 

ravni 

Empirična analiza na mikro ravni temelji na bazi (AJPES) v letih 2006–2012 kot bazi 

državnih pomoči
22

 (MF), s katerimi lahko zajamemo različne ukrepe ekonomske politike za 

dvig konkurenčnosti. Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil morajo predložiti 

AJPESU poslovni subjekti, kot so gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, 

zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske 

oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske 

družbe). Prejemniki državnih pomoči
23

 so pravne osebe, ne glede na pravni status, 

organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. S panelno 

analizo opazujemo spremenljivke posamezne enote (podjetja oziroma gospodarske družbe) v 

času, da bi lahko proučili učinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti. Na mikro ravni 

zastavimo proučevanje na podlagi predpostavk (Thirlwall 2002, 41–42): 

 da obstaja močna povezava med rastjo predelovalnih dejavnosti (rast outputa) in rastjo 

BDP, 

 obstaja močna povezava med rastjo outputa in rastjo produktivnosti v predelovalnih 

dejavnostih (Verdoornov zakon), 

 obstaja močna povezava med stopnjo, s katero se predelovalna dejavnost širi, in 

produktivnostjo znotraj predelovalne dejavnosti. 

Sledimo Melvinovi disertaciji (2003), tako najprej z ekonometričnimi modeli opravimo 

analizo na vzorčni populaciji podjetij, nato ožje po skupinah dejavnosti, pri čemer potrdimo, 

da so ključne v Sloveniji predelovalne dejavnosti, na koncu pa se opremo na izpostavljeno 

tezo, da rast predelovalnih sektorjev opredeljuje najprej povpraševanje (prehajanje med 

sektorji, v začetku iz kmetijstva v predelovalne, nato storitvene dejavnosti), kasneje pa izvoz. 

Zato za podrobnejšo proučitev teze o (ne)učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti 

izberemo sektor, za katerega lahko veljajo vse predpostavke o enakih cenah, tehnologiji ipd. 

(izključimo čim več omejitev) in je visoko izvozno naravnan. 

                                                 

22 
Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oz. občine, ki pomenijo korist za 

prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti ter vplivajo na trg med državami 

članicami (107. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije) (Evropska unija 2006).  

23
 Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo 

konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, opredeljene v 107. členu Pogodbe o delovanju 

Evropske unije.  
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Podatki vzorčne populacije podjetij 

Oblikovali smo bazo podatkov vzorčne populacije podjetij v Sloveniji v obdobju 2006–2012 z 

najmanj enim zaposlenim v podjetju in upoštevano klasifikacijo SKD do vključno dejavnosti 

N. Razlog je v tem, da želimo izločiti podjetja, ki nimajo zaposlenih, saj menimo, da njihov 

cilj ni dolgoročno preživetje ali maksimiranje enote lastniškega kapitala, če niso vsaj sami 

zaposleni v podjetju oz. ne gre za poslovne dejavnosti. Tako v vzorec ne zajamemo dejavnosti 

A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B – rudarstvo, O – uprava in obramba, obvezna 

socialna varnost, P – izobraževanje, Q – zdravstvo in socialno varstvo, R – kulturne, 

razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S – druge dejavnosti, T – dejavnost gospodinjstev z 

zaposlenim osebjem, U – eksteritorialne organizacije in telesa. Pri tem se izognemo tudi 

matematičnim in vsebinskim težavam z izračuni kazalnikov. Tako smo dobili panelno 

skupino vzorčne populacije podjetij za obdobje 2006–2012. Kot je razvidno v preglednici 13, 

je v vzorec vključenih konstantno okoli 60 % podjetij, le v zadnjem letu se odstotek zniža, kar 

je lahko posledica izbrisov iz poslovnega registra kot prenehanja delovanja podjetij zaradi 

gospodarske krize. Preglednica tudi pokaže zelo visoko pokritost ukrepov ekonomske politike 

državnih pomoči (oz. »de minimis«, od zdaj naprej je kombinacija obeh državna pomoč) v 

vzorcu 1, saj gre za najmanj 40-odstotno pokritost. 

Preglednica 13: Število podjetij in državnih pomoči v vzorcu v Sloveniji v obdobju 

2006–2012 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AJPES 
       

Število podjetij (populacija), AJPES 45011 48466 51997 53897 55734 57798 59726 

Število v vzorcu 1 (≥ 1 zaposleni) 28864 30672 32223 32974 33204 33172 30473 

Delež vzorca 1 v populaciji 64 % 63 %  62 % 61 %  60 % 57 %  51 % 

Število v vzorcu 2 (≥ 20 zaposleni) 3009 3209 3382 3243 3129 3019 2905 

Delež vzorca 2 v populaciji 6,7 % 6,6 % 6,5 % 6,0 % 5,6 % 5,2 % 4,9 % 

Delež vzorca 3 (sektor 25) v populaciji 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 2,0 % 1,9 % 

MF baza državnih pomoči        

Število prejemnikov državnih pomoči – 

»de minimis« 

2010 1550 1883 1803 1618 1684 1188 

Število prejemnikov državnih pomoči – dp 1113 1932 1411 2203 1848 1692 1286 

Prejemniki v vzorcu 1 – »de minimis« 1000 810 1014 928 760 860 575 

Prejemniki v vzorcu 1 – dp 431 671 485 825 724 647 476 

Delež dp v vzorcu 1 podjetij 39 % 35 % 34 % 37 % 39 % 38 % 37 % 

Delež »de minimis« v vzorcu 1 podjetij 50 % 52 % 54 % 51 % 47 % 51 % 48 % 

Delež prejemnikov iz vzorca 1 v celotni 

bazi državnih pomoči 

44 % 41 % 44 % 41 % 41 % 42 % 41 % 

 

Vzorec podjetij po skupinah dejavnosti  

Ker se zavedamo omejitev teoretičnih predpostavk proizvodne in stroškovne funkcije, 

proučimo tehnično in stroškovno učinkovitost na ravni SKD A6, po šestih skupinah 

dejavnosti, ki so naslednje: AB, CDE, F, GHI, JK in LMNOP. Standardna klasifikacija 
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dejavnosti (SURS 2014c) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje 

dejavnosti in razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih 

administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe 

statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni (SURS 2014b). Statistika zajema vse 

gospodarske dejavnosti, opredeljene v področju B (rudarstvo), C (predelovalne dejavnosti), D 

(oskrba z električno energijo, plinom in paro), E (oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 

odpadki; saniranje okolja), F (gradbeništvo), G (trgovina; vzdrževanje in popravila motornih 

vozil), H (promet in skladiščenje), I (gostinstvo), J (informacijske in komunikacijske 

dejavnosti), K (finančne in zavarovalniške dejavnosti), L (poslovanje z nepremičninami), M 

(strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti), N (druge raznovrstne poslovne dejavnosti). 

Analiziramo statistične podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida gospodarskih 

družb predvsem z vidika posameznih dejavnosti slovenskega gospodarstva. V zadnji skupini 

izpustimo dejavnosti O in P kot tudi AB (kot že pojasnjeno). Predpostavimo, da je proizvodna 

tehnologija bolj homogena v skupinah sektorjev (oz. dejavnosti) ter da so razlike znotraj 

dejavnosti manjše (tudi glede zaposlovanja proizvodnih dejavnikov). V poglavju o 

deskriptivni analizi politike spodbujanja konkurenčnosti (3.2.1) predstavimo posamezne 

skupine dejavnosti, prikažemo njihovo umeščenost z vidika nacionalnih računov in jih 

primerjamo s poročili gospodarskih družb, ki jih uporabimo za vzorec 2 (vzamemo več kot 

dvajset ali dvajset zaposlenih). V nadaljevanju ločeno proučimo skupine dejavnosti in 

rezultate tehničnih in stroškovnih učinkovitosti.  

Število prejemnikov in velikost državnih pomoči za dvig konkurenčnosti  

Tako prejemnikom (bodisi državnih pomoči bodisi shem »de minimis« za dvig 

konkurenčnosti, kot sledi iz prejšnjega poglavja) dodamo t. i. »mejne pomoči«, ki izpolnjujejo 

cilj dviga konkurenčnosti kot tudi še drug cilj in se ju ne da ločiti, ker sta povezana oz. oba 

zahtevana od pripravljavca sheme z namenom doseganja sinergij. Zajamemo dodatno (v 

poglavju 2.3 smo opredelili kot ključne državne pomoči raziskave in razvoj, MSP, regionalne 

cilje, prestrukturiranje, »de minimis« za namene konkurenčnosti) državne pomoči za:  

 investicije v varčevanje z energijo, 

 prilagoditve okoljskim standardom, 

 naložbe in zaposlovanje, 

 začetne investicije in delovna mesta, 

 pomoči za pokrivanje izjemnih stroškov, 

 finančno prestrukturiranje, 

pri čemer z mikro podatki po matični številki podjetja seštejemo skupno prejeto državno 

pomoč. Kratko osvetlimo pomembnost ključnih računovodskih kazalnikov, prikažemo 

njihovo umeščenost z vidika Slovenije in poskusimo povleči vzporednice s podatki za 

vrednotenje učinkovitosti politike konkurenčnosti na makro ravni. Podatke in analizo 
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povzemamo iz poročil o državnih pomočeh v letih 2006−2013, sami opravimo vse preračune 

na ravni vzorca (dejavnosti C−N, več kot en zaposlen). 

Najbolj subvencionirane dejavnosti, v primerjavi z doseženimi dodanimi vrednostmi, so 

kmetijstvo, rudarstvo in promet (Murn 2007, 16–17). Murn (2007, 17) ugotovi, da v 

dejavnostih kmetijstva, lova in gozdarstva ter ribištva subvencije predstavljajo v povprečju 

10 % dodane vrednosti. Subvencioniranih je okoli četrtina podjetij v dejavnosti, subvencije pa 

so usmerjene predvsem v panogo kmetijstva. V dejavnosti rudarstva subvencije predstavljajo 

približno petino dosežene dodane vrednosti dejavnosti, prejema pa jih četrtina podjetij. 

Večina subvencij je usmerjenih v panogo premogovništva, kar je posledica že desetletje 

trajajočega zapiranja rudnikov rjavega premoga in lignita. Obe dejavnosti sta izključeni iz 

analize spodbujanja konkurenčnosti z vidika državnih pomoči (zajemamo le dejavnosti SKD 

C−N). Tretja najbolj subvencionirana dejavnost je dejavnost prometa, pri kateri subvencije 

predstavljajo desetino dodane vrednosti dejavnosti (Murn 2007, 17). Subvencije so usmerjene 

predvsem v železniški promet, deloma tudi v drug kopenski promet. Dejavnost prometa ostaja 

del analize, ker je transportni sektor tudi drugače v številu podjetij močno zastopan v 

proučevanem vzorcu v proučevanem obdobju. Zbirno prikazujemo podatke v preglednici 14. 

Število prejemnikov državnih pomoči z vidika ekonomske politike spodbujanja 

konkurenčnosti se v proučevanem obdobju podvoji, z začetnih (2006) 885 prejemnikov oz. 

28,3 % vseh prejemnikov na 1640 prejemnikov oz. 66,3 % prejemnikov leta 2012. Največji 

porast opazimo leta 2007, dvig za 17 %, kar povezujemo z začetkom črpanja sredstev EU v 

programskem obdobju 2007–2013. Trend rasti se nadaljuje, leta 2009 za 32 %, kar 

povezujemo z objavo ključnih razpisov omenjene perspektive za centre odličnosti in 

gospodarske centre in večjim številom razpisov za spodbujanje turizma. Delež prejemnikov 

pomoči za konkurenčnost je najvišji v skupinah dejavnosti CDE. Do krize se delež povzpne 

na 50 % (leta 2009 oz. 662 prejemnikov), potem upade na 42 % leta 2012 (oz. 696 

prejemnikov), kar v odstotkih proučevanega vzorca ustreza natančno 572 prejemnikom iz leta 

2008. Delež prejemnikov iz gradbeništva – F ostaja stabilen, okoli 5–7 %, razen v kriznem 

letu 2009, ko je zaznaven upad na 4 % (le 110 podjetij). Dejavnostim trgovina, promet in 

skladiščenje ter gostinstvo (GHI) se je delež v proučevanem obdobju zniževal, a kljub temu 

preseneča visok, 16-odstotni povprečni delež v letih 2006–2012. Presenetljiv je tudi zelo velik 

porast prejemnikov dejavnosti poslovnih in strokovnih storitev (LMN) z 18 % na 23 % oz. s 

162 na 338 prejemnikov, ob dejstvu, da so izvzete vse neposredne krizne pomoči. 

V začetnem letu proučevanja vzorec zajema 49 % vrednosti vseh državnih pomoči, delež se 

zniža na 38 % leta 2009, potem se dvigne na več kot 50 %, kar je posledica protikriznih 

ukrepov v smislu pospeševanja kreditiranja, investiranja, naložb, odpiranja delovnih mest. 

Konec proučevanega obdobja zajema vzorec le 27 % vseh državnih pomoči, kar kaže na zelo 

močno povezanost politike spodbujanja konkurenčnosti s sredstvi EU in programskim 

obdobjem 2007–2013. Preglednica 14 prikazuje tudi skupine prejemnikov državne pomoči za 
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spodbujanje konkurenčnosti z vidika razredov velikosti. Ugotovimo lahko, da je največ 

prejemnikov v skupini do 5000 EUR (34 % prejemnikov v povprečju), kar ni sprejemljivo z 

vidika stroškov administriranja. 

Preglednica 14: Opisi prejemnikov državnih pomoči za konkurenčnost v obdobju 2006–

2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prejemniki državnih pomoči 

Število prejemnikov v vzorcu  885 1038 1155 1521 1647 1827 1640 

Delež vseh prejemnikov 28,3 % 29,8 % 35,1 % 38,0 % 47,5 % 54,1 % 66,3 % 

Število prejemnikov po dejavnosti SKD 

CDE  430 435 572 662 685 758 696 

(od tega C) 417 385 519 604 610 662 598 

od tega C 25 89 75 125 128 112 139 140 

F 58 76 51 110 128 143 148 

GHI 167 221 188 274 30 318 323 

JK 68 111 120 161 163 194 135 

LMN 162 194 223 314 340 414 338 

Število prejemnikov po vrednosti pomoči: 

0–5.000 328 501 423 400 480 496 562 

5.000–25.000 201 253 267 375 414 521 475 

25.000–50.000 103 99 88 181 233 261 202 

50.000–100.000 91 48 93 165 167 211 148 

100.000–250.000 123 76 232 272 177 165 120 

250.000–500.000 22 25 20 60 80 66 60 

500.000–1.000.000 9 23 15 30 54 56 33 

nad 1.000.000 8 13 17 34 42 51 40 

Podeljene državne pomoči 

Podeljene državne pomoči v mio 

EUR 

136,2 120,0 144,3 246,9 243,0 290,8 274,2 

Delež vseh državnih pomoči 49,0 % 44,8 % 44,5 % 37,9 % 52,1 % 40,8 % 26,8 % 

Povprečna državna pomoč v EUR 131.368 115.628 124.974 162.317 147.567 159.156 167.208 

Minimalna državna pomoč, v 

EUR *(vračila) 

0,67 19,2 0,81 –2430 0,01 0,01 3,15 

Maksimalna državna pomoč (mio 

EUR) 

41,1 44,1 42,3 39,0 44,9 36,2 54,8 

 

Največji delež med prejemniki državnih pomoči za spodbujanje konkurenčnosti je zaznaven 

leta 2007 (48 % prejemnikov ali 253 od 1038 vseh prejemnikov za dvig konkurenčnosti). 

Sledi skupina prejemnikov 5000–25.000 EUR državne pomoči letno, ki zajema v 

proučevanem obdobju 2006–2012 povprečno 12 % prejemnikov državne pomoči za dvig 

konkurenčnosti, odstotek je konstanten do zadnjih dveh proučevanih let 2011 in 2012, ko se 

dvigne na 29 %. Skupaj oba razreda predstavljata glede na vrednost prejete državne pomoči 
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povprečno kar 60 % vseh prejemnikov. Vprašljivo je z vidika učinkovitosti, kako si podjetje 

pomaga s 5000 EUR oz. 25.000 EUR na eni strani, po drugi strani pa ni dileme, da so 

priglaševanje shem, priprava razpisov, obdelovanje, spremljanje in nadzor (administriranje 

državnih pomoči in ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti) na sektorju država 

predragi. Skupini prejemnikov državnih pomoči 25.000–50.000 EUR in 100.000–250.000 

EUR nasprotno zaznavata stabilno povprečno število prejemnikov v vzorcu v proučevanem 

obdobju, in sicer 12 %. Če v razredu 25.000–50.000 EUR govorimo o približno od sto do 

dvesto prejemnikih, obdelava podatkov kaže, da v razredu 100.000–250.000 EUR pridobi 

državne pomoči 167 podjetij. Največji prejemniki (več kot 500.000 EUR) skokovito 

naraščajo; leta 2006 jih je bilo skupaj 17 oz. 2 %, na 6 % oz. 96 prejemnikov se dvignejo leta 

2010 in 2011 ter padejo na 4 % leta 2012.  

Podrobnejši pregled prejemnikov državnih pomoči v znesku več kot milijon evrov v 

proučevanem obdobju pokaže, da je leta 2006 osem podjetij prejelo 69,3 mio EUR pomoči 

oz. kar 51 % vseh proučevanih državnih pomoči za dvig konkurenčnosti. Pri tem je 41,1 mio 

EUR prejel Holding Slovenske železnice (HSŽ), sledi mu Revoz s prejetimi 16,1 mio EUR 

državne pomoči. Tretji prejemnik je Tehnološki park Ljubljana s 5,6 mio EUR državnih 

pomoči za dvig konkurenčnosti. V letih 2007 in 2008 se je število prejemnikov pomoči v 

znesku več kot milijon evrov povečalo na 13 oz. 17, ki so skupaj prejeli 71,4 mio EUR oz. 

72,4 mio EUR državne pomoči. Leta 2007 ostajata največja prejemnika enaka, s 44,1 oz. 7,8 

mio EUR prejetih državnih pomoči, sledi jima Zdravilišče Laško s 4,1 mio EUR prejetih 

pomoči za dvig konkurenčnosti. Leta 2008 ostaja največji prejemnik HSŽ z 42,4 mio EUR, 

sledi mu Termoelektrarna Šoštanj s 4,6 mio EUR subvencij, Luka Koper z 2,9 mio EUR, 

Revoz z 2,6 mio EUR in z 2,4 mio EUR Terme Krka. Leta 2009 se na drugem mestu pridruži 

podjetje GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, s 16,9 mio EUR prejetih 

pomoči, sledi mu TRITEL, inženiring, storitve in trgovina s 13,6 mio EUR prejetih pomoči in 

s 13,6 mio EUR državnih pomoči KOSTAK, komunalno stavbno podjetje. Leta 2010 se HSŽ 

(44,9 mio EUR) pridruži ECOS – storitve pri varovanju okolja s 4,1 mio EUR. Sledi Športni 

center Pohorje s 3,3 mio EUR prejetih državnih pomoči in Thermana Laško s 3,2 mio EUR 

pomoči. SŽ potniški promet so leta 2011 prejele 12,1 mio EUR državnih pomoči, HSŽ pa 

36,1 mio EUR. Na tretjem mestu s 6 mio EUR je podjetje SIEVA, podjetje za ostali razvoj in 

trženje v avtomobilski industriji. Sledi razvojni center Nela s skoraj 6 mio EUR in drugi 

razvojni centri. Leta 2012 je železniški transportni promet še vedno največji prejemnik (54,8 

mio EUR), tokrat SŽ potniški promet. Z 12,9 mio EUR sledi GVO, Nela razvojni center pa s 

7,5 mio EUR prejetih subvencij. Večinoma je največji prejemnik HSŽ oz. izvedene družbe, ki 

zagotavljajo železniški transportni promet, sledijo podjetja iz turističnih dejavnosti 

(spodbujanje razvoja turistične infrastrukture) in podjetja, ki so se prijavljala na razpise na 

centre odličnosti, gospodarske razvojne centre.  
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Vzorec kovinskopredelovalne panoge (sektor 25) 

Po opredelitvi AJPESA pod oznako kovinska industrija v proučevanem obdobju deluje 

približno 2300 podjetij, če bi prišteli še samostojne podjetnike, obrtnike in mikro podjetja, bi 

prišli do skoraj 4500 enot. Kovinskopredelovalna panoga je za Slovenijo zelo pomembna, če 

ne najpomembnejša z vidika predelovalnih dejavnosti. Glede na sektorsko raziskavo (OZS 

2011, 5) kovinskopredelovalna panoga ustvari približno 30 % prihodkov v državi, zaposluje 

30 % zaposlenih v Sloveniji, več kot 60 % prihodkov ustvari na tujih trgih. Največ družb je 

registriranih v oddelku 25 – proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. Te 

družbe (22 % panoge oz. 2 % vseh podjetij) predstavljajo povprečno 15 % zaposlenih v 

panogi, povprečno 12 % prihodkov in 7,5 % dobička. Izbrana dejavnost je z vidika 

proučevanja ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti ustrezna izbira, ker gre za 

zadostno število podjetij, ki ustvarjajo dodano vrednost, so stalno prisotna na globalnem trgu, 

v njej so tudi predstavniki uveljavljenih podjetij (preživetje in rast na trgu). Če pregledamo 

bazo državnih pomoči, opazimo, da je med prejemniki znotraj kovinske panoge kar 21 % 

prejemnikov iz sektorja 25 (leto 2006), potem se število prejemnikov povzpne na 40 % leta 

2008, pade in znova dvigne na skoraj 40 % leta 2012 (preglednica 15).  

Iz preglednice 15 je mogoče razbrati, da tudi z vidika presoje učinkovitosti uporabimo 

državne pomoči, saj v celotnem vzorcu prejemnikov od 3–6,5 % vseh pomoči vrednostno 

pripade ravno proučevanemu sektorju. To je zelo visok odstotek glede na to, da je vseh 

dejavnosti 96, višji odstotek je opazen le še pri finančnih in zavarovalnih dejavnostih, v 

katerih so zajeti protikrizni ukrepi oz. dokapitalizacije bank.  



 

Preglednica 15: Prejemniki državnih pomoči in pomoči »de minimis« v dejavnosti 25 v proučevanem obdobju v EUR 

 Dejavnost SKD – 2. raven 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

25.110 Pro. kovin. konstrukcij in njihovih delov 1.974.036 550.192 3.050.280 3.852.618 3.067.480 2.763.564 5.314.035 

25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 291.097 104.629 282.482 566.296 320.345 1.144.756 1.072.485 

25.210 Pro. radiator. in kotlov za centr. ogrev. 95.460 32.745 26.489 672.043 739.006 511.742 233.243 

25.290 Proizv. dr. kovin. rezervoar. in cistern 101.773 84.435 847.127 255.605 1.820.560 401.469 71.124 

25.300 Pro. parnih kotlov, razen za centr. ogrev.   1.461   6.000     2.250 

25.400 Proizvodnja orožja in streliva 1.567 4.388 2.100 24.541 4.000     

25.500 Kovanje, stiskanje, valjanje kovin 72.845 40.489 305.763 458.175 1.581.524 998.865 509.387 

25.611 Prekrivanje kovin s kovino 48.229 55.930 397.117 946.496 341.327 133.143 139.268 

25.619 Druga površin. in toplot. obdelava kovin 227.819 156.438 49.109 321.873 471.253 173.253 70.942 

25.620 Mehanska obdelava kovin 1.422.720 567.651 2.309.908 2.719.125 4.386.456 2.754.852 5.582.765 

25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora 19.586 7.575 247.581 8.778 14.133 7.230 130.781 

25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja 238 87.376 218.049 157.654 241.760 205.682 204.986 

25.731 Proizvodnja ročnega orodja 117.441 196.455 222.732 1.013.176 1.611.230 1.842.595 4.961.195 

25.732 Proizvodnja orodja za stroje 1.928.509 1.163.856 4.307.151 4.198.232 4.620.428 4.228.513 2.605.124 

25.910 Pro. jeklen. bobnov, sodov in podob. posod   5.495 345.152 9.169 92.379 165.587 6.200 

25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže 2.504 5.059 1.250 186.615   1.000 19.785 

25.930 Proizv. izdelkov iz žice, verig in vzmeti 61.671 46.827 531.044 509.674 743.993 474.802 423.424 

25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi 213.176 136.576 262.001 201.656 50.095 97.585 50.243 

25.990 Proizv. drugje nerazvščen. kovin. izdelkov 2.708.335 2.153.107 4.547.356 3.415.168 4.271.681 3.726.557 1.795.849 

Skupaj dejavnost 25 9.287.006 5.400.687 17.952.693 19.522.893 24.377.649 19.631.192 23.193.085 

Delež državnih pomoči v celoti DP po letih 3,93 % 2,51 % 6,46 % 3,20 % 5,66 % 2,87 % 2,35 % 
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Definicija spremenljivk, uporabljenih v empirični analizi za merjenje učinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti 

Opredelitev ekonometrične stohastične proizvodne funkcije zahteva najprej opredelitev 

odnosa med inputi in outputi. V ta namen uporabimo več modelov (zasledili smo jih pri 

proučevanju teorije), ki imajo vedno en output (prihodki, poenostavljena dodana vrednost kot 

razlika med prihodki in stroški materiala ali polna definicija dodane vrednosti) in dva ali več 

inputov, ki predstavljata delo oz. kapital in material kot proizvodne dejavnike. Prav tako 

želimo zajeti pri ocenjevanju proizvodne funkcije heterogenost med podjetji zaradi različne 

tehnologije kot tudi heterogenost med panogami. V modelih uporabimo različne 

spremenljivke (preglednica 16) na podlagi podatkov AJPESA in definicij v skladu s 

slovenskimi računovodskimi standardi za proučevano obdobje. 

Preglednica 16: Ime spremenljivke in njena pojasnitev  

Spremenljivka Pojasnilo 

sales  realizacija oz. čisti prihodki od prodaje (AOP 110) vsebujejo prodajne vrednosti 

prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev 

v obračunskem obdobju (razen finančnih prihodkov na tej podlagi). Razčlenjujejo 

se na prihodke od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter 

prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala. Obračunani davek na dodano 

vrednost in druge dajatve niso všteti v prihodke od prodaje. Za pripoznavanje 

prihodkov od prodaje je pomembna ugotovitev prodajne vrednosti in prenos vseh 

tveganj in pravic, ki izhajajo iz lastništva od prodajalca na kupca, ob tem pa ne 

sme biti večje negotovosti v zvezi s plačilom in večje negotovosti glede možnosti 

vračila prodanih količin. 

zap  zaposlenost oz. povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (na dve decimalki) (AOP 188) 

repro  stroški blaga, materiala in storitev (AOP128): 

Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja 

pri ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški 

materiala, ki nimajo take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) 

skupine posrednih poslovnih stroškov. S stroški materiala so mišljeni tudi 

vračunani stroški kala, razsipa, okvar in loma. Pri teh stroških se upoštevajo cene v 

obdobju, v katerem pride do potroškov. V širšem pomenu je s stroški materiala 

izenačena tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala, ki se 

nabavljajo za nadaljnjo prodajo. 

Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, ki so neposredno potrebne pri 

nastajanju poslovnih učinkov (stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški 

storitev, ki nimajo take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) 

skupine posrednih poslovnih stroškov. Kot storitve se pojmujejo tudi oblikovane 

dolgoročne rezervacije. 

fix_opr  Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010) so sredstva v lasti ali finančnem 

najemu, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in se 

po pričakovanjih uporabljajo v več kot enem obračunskem obdobju. Opredmetena 

osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema, 

osnovna čreda in večletni nasadi. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega 

posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 

500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 16 – nadaljevanje 

Spremenljivka Pojasnilo 

sred  Sredstva (AOP 1), s katerimi premoženjskopravno razpolaga gospodarska družba, 

so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar. Gledano s finančnega 

zornega kota so sredstva povezana z naložbenjem gospodarske družbe. Sestavljajo 

jih: (i) stalna sredstva (AOP 002) sestavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva, 

opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe; (ii) kratkoročna 

sredstva (AOP 032) so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. Sestavljajo jih 

zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in 

aktivne časovne razmejitve. V nasprotju s kratkoročnimi sredstvi obsegajo tudi 

dolgoročne poslovne terjatve, v nasprotju z obratnimi sredstvi pa tudi kratkoročne 

finančne naložbe; in (iii) kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 53), ki so 

največ leto dni vnaprej plačani stroški in odhodki ter prehodno nezaračunani 

prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki so 

ob svojem nastanku zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na 

poslovni izid; prav tako še niso vračunani v nabavno vrednost opredmetenih 

osnovnih sredstev in zalog, temveč bodo šele kasneje vračunani kot stroški in tudi 

razporejeni na ustrezne stroškovne nosilce ali pa bodo kasneje kot odhodki vplivali 

na poslovni izid oziroma bodo vračunani v nabavno vrednost opredmetenih 

osnovnih sredstev in zalog. 

dvy  poenostavljena dodana vrednost definirana s prodajo (AOP 110) – stroški blaga, 

materiala in storitev (AOP 128) 

dvx  dodana vrednost popolna definicija: Dodana vrednost je osnovni ekonomski 

indikator in osnovno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. Vsebinsko pomeni 

novoustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v enem letu. 

Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci. izračunamo jo kot 

kosmati donos iz poslovanja (AOP 126)– stroški blaga, materiala in storitev (AOP 

128) – drugi odhodki iz poslovanja (AOP 148). 

bpl  povprečne plače po dejavnosti za dvoštevilčno SKD klasifikacijo iz Sredstva za 

zaposlene (SKD 2008), tekoče cene, mio EUR, Slovenija, letno (vir SURS) 

cen_rep  proizvajalčeve cene materiala po dejavnostih za dvoštevilčno SKD klasifikacijo iz 

Proizvodne struktura BDP (proizvodnja, vmesna potrošnja in dodana vrednost po 

dejavnostih, SKD 2008), Slovenija, letno (vir SURS) 

cen_sred ocena neto vrednosti osnovnih sredstev plače po dejavnosti za dvoštevilčno SKD 

klasifikacijo (leto 2012 ocenjeno zaradi nedostopnosti podatkov) iz Osnovna 

sredstva po stanju 31. 12. (SKD 2008), Slovenija, letno (vir SURS) 

cost  skupni stroški kot seštevek stroškov blaga, materiala in storitev (AOP 128)+ 

stroški dela (AOP139) plus odpisi vrednosti + drugi poslovni odhodki (AOP 148) 

x_b, x_c,...x_n  diferencialni učinki tehnologije posameznih dejavnosti na učinke spremenljivke x 

id_b, ...id_b diferencialni učinki dejavnosti b,..n ali (in) različna velikost enot sektorjev b,..n. 

Vir: AJPES 2014; SURS 2014b, 2014c in 2014d. 

Na podlagi opisanih in predlaganih podatkov bomo poskusili proučiti hipoteze (H): 

 na podlagi empirične analize in primerjave med državami: 

Hº1: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni učinkovita 

(metodi DEA in SFA).  

Hº2: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni učinkovita 

po merilu delovanja:  

Hº2.1 regulatornega okolja,  

Hº2.2 tržnega okolja,  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301930S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301930S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0329101S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/27_03291_stanje_osn_sred/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0329101S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/27_03291_stanje_osn_sred/&lang=2
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Hº2.3 finančnega okolja (dostopnosti do financiranja) in  

Hº2.4 po merilu vlaganj v R&R, inovacije in tehnologijo (metoda DEA). 

 na podlagi empirične analize med podjetji v vzorcu in med prejemniki državnih pomoči za 

konkurenčnost: 

Hº3: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru slovenskih podjetij ni 

učinkovita (metoda SFA):  

Hº3.1 je tehnično in  

Hº3.2 stroškovno neučinkovita. 

Hº4: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru skupin dejavnosti (CDE, 

F, GHI, JK, L–N) ni učinkovita (metoda SFA).  

Hº4.1 je tehnično in  

Hº4.2 stroškovno neučinkovita. 

Hº5: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru sektorja 25 ni učinkovita 

(metodi DEA in SFA) 

Hº5.1 je tehnično in  

Hº5.2 stroškovno neučinkovita. 

Za obe ravni (makro in mikro) bomo izdelali empirično analizo, s katero bomo ocenili mejo 

učinkovitosti. V prvem koraku za obe ravni ocenimo učinkovitost enot in proučimo 

odstopanja, v drugem koraku je analizirana odvisnost koeficientov neučinkovitosti od 

različnih dejavnikov. Pri primerjavi med podjetji preverjamo učinkovitost proučevane politike 

skozi pojasnjevanje z dodeljenimi državnimi pomočmi za konkurenčnost, pri primerjavi med 

državami pa preverjamo učinkovitost proučevane politike na posameznih determinantah 

(regulatorno, tržno okolje, dostop do financiranja in vlaganja v R&R ter tehnologijo). Kot 

sklep empirične analize bomo določili ključne determinante neučinkovitosti politik 

spodbujanja konkurenčnosti ter izpeljali priporočila za izboljšanje učinkovitosti izbrane 

politike v prihodnosti.  

4.4 Ocena učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti na makro 

ravni 

Z makroekonomskega vidika je rast komponenta produktivnosti. Kvantificiranje prispevka 

posameznih dejavnikov pri povečevanju proizvoda omogoča evalvacijo preteklih gibanj z 

vidika vloge posameznih dejavnikov in konsistentnosti dosežkov s postavljenimi cilji 

ekonomske politike, omogoča pa tudi ocenjevanje možnih gibanj v prihodnosti (Bregar 2001, 

6). Računovodstvo rasti v državah meri odklone od maksimalnega outputa glede na 

prepletenost kapitala in dela kot inputov v proizvodnem procesu. Tehnična učinkovitost oz. 

neučinkovitost tako lahko obsega različne spremenljivke (regulatorno, tržno okolje, raziskave 

in razvoj, financiranje itd.), ki lahko znatno vplivajo na output. Izvedba politik spodbujanja 

konkurenčnosti skozi reforme, različne ukrepe se pokaže v boljši izvedbi podjetij. Izboljšano 
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rangiranje posamezne države naj bi bilo izboljšanje poslovnega okolja v državi, kar se pokaže 

v boljši izvedbi (višja dodana vrednost podjetij). Stalna zniževanja rangov pa, obratno, 

pomenijo očitne napake v izvedbi politik.  

Vrednotenje in analizo politike spodbujanja konkurenčnosti izpeljemo iz analize Méona in 

Weilla (2005), ki za agregatno analizo meje učinkovitosti proučita, ali boljše upravljanje 

dviguje učinkovitost. Pri tem splošno predpostavljata, da je slabo upravljanje politike 

(nedorečenost ukrepov, prepletanje brez sinergijskih učinkov, zapletena in spreminjajoča se 

davčna politika, spodbude določenim skupinam, slabo delovanje podpornih institucij) v 

povprečju povezano z nizko učinkovitostjo. S stohastično analizo 62 držav (output: pariteta 

kupne moči; input: zaloga kapitala, ovrednotena s stalno metodo zalog, število zaposlenih in 

človeški kapital, ocenjen s približkom let šolanja); ugotovita, da je nizka učinkovitost 

povezana s slabim upravljanjem, torej z neučinkovito politiko. Tudi Greene (2003, 505) je 

proučeval transportni sektor na podlagi dodane vrednosti, kapitala in dela v 25 zveznih 

ameriških državah in ovrednotil neučinkovitost. Prav tako Delgado Rodriguez, Delgado in 

Álvarez Ayuso (2003) proučujejo 15 držav EU in njihovo tehnično učinkovitost.  

Za merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na makro ravni, primerjava 25 

(oz. 18, ko ni zadostnih serij podatkov v primeru merila poslovnega okolja) držav EU, 

uporabimo:  

 funkcijo SFA, ki primerja povprečno produkcijsko funkcijo na panelu (predpostavljamo, 

da je tehnologija sorodna) s produkcijsko mejo, in izračunano slučajno napako, ki jo 

razdeli na neučinkovitost kot tudi šum in 

 DEA (deterministična metoda), ki vso razliko do meje učinkovitosti pripiše 

neučinkovitosti.  

V obeh primerih proučujemo Hº1: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je v 

primeru Slovenije neučinkovita, na koncu izpostavimo sklepe in primerjamo izračune med 

seboj. 

4.4.1 Ocena z uporabo metode DEA 

Deterministična metoda DEA omogoča dva načina parametričnega izračuna meje 

učinkovitosti; metoda maksimiranja outputa in minimiranja inputov (pri variabilnih ali 

konstantnih donosih). Za potrebe proučevanja najprej uporabimo v prejšnjem poglavju 

uporabljen output (dodana vrednost), dodamo mu obseg investicij in input (sredstva za 

zaposlene) ob konstantnih donosih. Poskusimo proučiti, ali je ekonomska politika spodbujanja 

konkurenčnosti v primeru Slovenije neučinkovita.  

Slika 41 prikazuje izračun učinkovitosti v proučevanem obdobju 2006–2012, pri čemer se z 

metodo minimiranja inputa (dosegamo enake outpute) za najučinkovitejši izkažeta Finska in 

http://econpapers.repec.org/RAS/pal460.htm


150 

Latvija (sta v 100 % učinkoviti in tvorita mejo učinkovitosti); sledita Avstrija (86,3 %) in 

Luksemburg (85,4 %), druge države pa so neučinkovite. Neučinkovite države morajo 

agregatno povečati obseg investicij za 88,83 % za dosego enakega outputa ali znižati vlaganja 

sredstev za zaposlene agregatno za 11,17 %, da bi se premaknile na mejo učinkovitosti 

(postale učinkovite kot Finska ali Latvija), prikazano na sliki 41 (kot premik v smeri puščice).  

 

Slika 41: Meja učinkovitosti pri metodi DEA (minimiranje inputa) na vzorcu držav 

(Opomba: podrobnejša slika je dosegljiva v prilogi 15).  

Izračun tehnične učinkovitosti držav z vidika učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti, metode DEA (minimiranje inputa) in konstantnih donosov prepozna kar 21 

neučinkovitih držav. Glede na rezultat se najslabše odrežejo Portugalska, Irska, Romunija, 

Češka, Grčija, Nemčija, Belgija, Madžarska, Švedska, Velika Britanija, Poljska, Slovenija in 

Slovaška, ki so pod 11 % možne učinkovitosti (slika 42). 

V naslednji skupini glede na porazdelitev, ki sledi iz slike 42, so Danska, Bolgarija, 

Nizozemska, Francija, Litva, Estonija, Španija in Italija, ki imajo izračunano učinkovitost 

nižjo od 20 %. Omenjeni izračuni so »matematično« opredeljeni, a pomembnejši so smer 

interpretacije in napotki za usmerjanje razvojne politike spodbujanja konkurenčnosti v 

prihodnosti (bolj od samega izračuna v odstotkih zaradi omejitev metode). Prav tako se odpira 

dilema in delno potrjuje, da vlaganja v investicije njihove produktivnosti ne ovrednoti 

ustrezno, saj same po sebi niso jamstvo za uspešno in učinkovito vlaganje javnih sredstev.  
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Slika 42: Prikaz distribucije rezultatov izračuna učinkovitosti na ravni držav, DEA, 

primerjava 2 

Z referenčno primerjavo prikazujemo (slika 43), da je Finska uporabila za 5 % več sredstev za 

zaposlene in 84 % več investicij, da je dosegla enak output (dodano vrednost). Da bi 

Slovenija dosegala enake ravni outputov (dodane vrednosti in investicij), bi morala znižati 

sredstva za zaposlene za 89 %. V izračunu so bila sredstva za zaposlene zastopana s 100 %, 

investicije s 65,9 % in dodana vrednost s 34 %, kar predstavlja uteži za izračun učinkovitosti. 

Če primerjamo še dodatne izračune učinkovitosti, lahko ugotovimo, da je Malta uporabljala 

za 17 % več sredstev za zaposlene in 18 % več investicij, a je dosegala za 201 % višjo dodano 

vrednost.  

Izračun Malmquistovega indeksa (priloga 2) prikaže geometrično povprečje med 

proučevanimi državami, ker meri tehnološko spremembo v času (razdeljeno na dvig zaradi 

splošnega napredka in dohitevanje najboljših izvajalcev) vsako leto. Tako lahko ugotovimo, 

da je Avstrija, npr., izboljševala učinkovitost (indeks večji od ena) v proučevanem času, kar 

se kaže tudi v dokaj visoki povprečni učinkovitosti. Spremembo zaradi splošnega napredka 

predstavlja druga kolona (frontier shift), v kateri lahko opazimo, da se leta 2003 v marsikateri 

državi pojavijo bistveni premiki (ne pa v vseh). »Dohitevanje« (catching up) pa predstavlja 

stopnjo izboljšanja učinkovitosti posamezne države in približevanja meji učinkovitosti 

(gledano med leti). Slovenija je na začetku proučevanega obdobja (2001 in 2002) dohitevala 

tehnično mejo učinkovitosti, v letih 2003, 2007 in 2011 je opazen močan tehnološki napredek 

glede na izračune (frontier shit večji od ena) ter opazno dohitevanje leta 2009 in 2010. Med 

finančno in gospodarsko krizo (2008) se rezultati poslabšajo, četudi še vedno zaznavamo 

tehnološki napredek in dohitevanje.  

Tudi pri primerjavi 2 – maksimiranje outputa (dodana vrednost), pri danih inputih (sredstva za 

zaposlenost, investicije), tokrat uporabimo variabilne donose, je Slovenija še vedno 

neučinkovita, saj je izračunana stopnja učinkovitosti 62,9 % (priloga 3). Tokrat se pokaže za 

učinkovite kar pet držav. Slovaška, ki je na meji učinkovitosti, uporabi 12 % več sredstev za 

zaposlene, 14 % več investicij in ustvari za 183 % več dodane vrednosti kot Slovenija.  
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Slika 43: Referenčna primerjava Slovenije in Finske kot najboljše izvajalke 

V primeru analize DEA na podlagi dveh primerjav lahko potrdimo hipotezo, da je ekonomska 

politika spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji neučinkovita (pri minimiranju inputov ali 

maksimiranju outputa) glede na primerjanih 25 držav. Matematičen izračun ni toliko 

pomemben kot ugotovitev, da glede na izbrane inpute in outpute zaostajamo za mejo 

učinkovitosti. Pri tem se zavedamo omejitve metode (celotna slučajnostna komponenta je 

pripisana neučinkovitosti). Zato nadaljujemo proučevanje še s stohastično metodo. 

4.4.2 Ocena z uporabo metode SFA 

Skladno s teoretičnimi predpostavkami izpeljemo na podlagi podatkov, uporabljenih v makro 

empirični analizi, regresijsko funkcijo
24

 (opisano v poglavju 4.1 in 4.3.1), preverimo, ali je 

proizvodna funkcija ustrezna, kolikšen del variance pojasnimo z modelom. Sledijo izpeljava 

stohastične funkcije, izračun meje učinkovitosti, pri čemer najprej preverimo odsotnost 

učinkov tehnične/stroškovne neučinkovitosti. Ponovno proučujemo H1, neučinkovitost 

politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji. 

Napaka celotne variance (σv
2
 + σu

2
) v primeru polnormalne porazdelitve (u_h) znaša 0,0025, v 

primeru eksponentne (u_e) pa 0,0011. Standardni odklon neučinkovitosti (del variance, ki jo 

                                                 

24 V model smo dodali še kategorično spremenljivko za vsako državo, kajti panel na ravni držav ni 

homogen z vidika uporabljene tehnologije v vseh sektorjih (nismo pa vključili letne spremenljivke, 

prav tako domnevamo, da je tudi kriza v EU izbruhnila sočasno). 
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pripišemo neučinkovitosti): λ=
σu

σv
, znaša v primeru polnormalne porazdelitve 3,24, v primeru 

eksponentne pa 2,25, kar potrjuje osnovno hipotezo, da neučinkovitost obstaja. V prilogi 4 

prikazujemo za vse države opisne statistike: (1) izračunano tehnično učinkovitost (te), (2) 

neučinkovitost pri polnormalni porazdelitvi (uh) in pri eksponentni porazdelitvi (ue) ter 

njihove povprečne vrednosti, standardni odklon, maksimalno in minimalno vrednost.  

V proučevanem obdobju lahko izpostavimo kot manj učinkovite z vidika povprečja 

Romunijo, Latvijo in Litvo. Slovenija je med najučinkovitejšimi, od nje sta učinkovitejši 

Francija in Češka. Za izbrane države v proučevanem obdobju prikazujemo gibanje tehnične 

učinkovitosti s spodnjo sliko. Na začetku proučevanega obdobja (leto 2000) lahko opazimo 

nižjo tehnično učinkovitost oziroma manj uspešno kombiniranje proizvodnih dejavnikov dela 

(sredstva za zaposlene) in kapitala (obseg investicij) v Avstriji in Nemčiji kot v Italiji in 

Sloveniji.  

Na sliki 44 se v vseh državah lepo pokaže učinek finančne in gospodarske krize v letih 2008–

2009, ki je postavil pod vprašaj tudi model razvoja v vsaki državi (veliki padci učinkovitosti) 

oz. se sprašujemo, ali je tak razvoj (financiran z dolgom, brez strukturnih reform) dolgoročno 

vzdržen. Po krizi se pričakovano učinkovitost najbolj dvigne v Nemčiji in Avstriji, ki imata 

konkurenčno gospodarstvo. Leta 2011 pa se med proučevanimi državami Slovenija pokaže za 

zelo konkurenčno in učinkovito (predpostavljamo, da je to lahko posledica zajezitve izdatkov 

oz. Zakona o uskladitvi javnih financ). 

 

 

Slika 44: Tehnična učinkovitost za izbrane države v obdobju 2000–2012 

Pri stohastični funkciji je v središču proučevanje »motnje« v modelu, ki se razdeli na 

neučinkovitost in šum. Z vidika proučevanja neučinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti na ravni države je treba določiti ui (neučinkovitost) in jih primerjati med sabo. 

Uporabimo model Jondrow et al. (1982, 234–236) in izračunamo neučinkovitost pri 

polnormalni in eksponentni porazdelitvi metode največjega verjetja. Že Battese in Coelli 

(1992) sta izpostavila pomen eksponentne porazdelitve izračunane neučinkovitosti v primeru 
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kmetijskih podjetij v Indiji, zato za izračune uporabimo polnormalno in eksponentno 

porazdelitev. Povprečje izračunane neučinkovitosti pri polnormalni porazdelitvi znaša 0,0369, 

pri eksponentni pa 0,03114, kar pomeni, da so proučevane države relativno blizu meje 

učinkovitosti, da so ključne ekonomske politike, ki ustvarijo razliko med ukrepi, posledično 

so države različno konkurenčne, torej tudi učinkovite ali manj učinkovite. 

Slika 45 dopolnjuje razlago učinkovitosti na ravni posamezne države, vendar tokrat 

izpostavimo le izračun neučinkovitosti. V začetnih letih proučevanja pa do zloma 

gospodarstev (leta 2007 oz. 2008) je bila neučinkovitost največja v Nemčiji in Avstriji od 

primerjanih držav (ne glede na metodo distribucije pri metodi največjega verjetja). Po 

gospodarski in finančni krizi pa so se izračuni obrnili, večja neučinkovitost je bila izračunana 

v Italiji, Sloveniji, državah, ki so zelo občutile posledice krize, državah, ki so manj 

konkurenčne. Omenjeni državi izpostavljata tudi OECD (2012b in 2015c) in direktorat za 

ekonomske in finančne zadeve Evropske komisije (2015e), saj ugotavljata, da sta obe državi v 

presežnih makroekonomskih neravnovesjih, da imata težave z notranjimi in zunanjimi 

ravnovesji, kar priča o tem, da sta državi manj konkurenčni. Rezultati nabora kazalnikov 

kažejo neravnotežja pri konkurenčnosti gospodarstva in finančni izpostavljenosti do tujine, 

izpostavljajo tudi zadolženost podjetniškega sektorja. 

 

Slika 45: Izračun neučinkovitosti (polnormalna ali eksponentna) politike spodbujanja 

konkurenčnosti v izbranih državah  

Na podlagi proučevanih podatkov, s stohastično metodo, lahko sklenemo, da Slovenija v 

primerjavi s 25 državami članicami EU v proučevanem obdobju nikoli ni bila glede na 
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proučevane proizvodne dejavnike najučinkovitejša. Torej obstajajo razlogi za nadaljnje 

proučevanje učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti. 

4.4.3 Merjenje učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu 

delovanja regulatornega okolja, tržnega okolja, dostopnosti do financiranja in 

merilu vlaganj v R&R, inovacije in tehnologijo 

Na podlagi proučene literature (poglavje 2.3.1) in predlaganih podatkov (poglavje 4.3.1) pri 

nadaljnjem proučevanju preverjamo hipotezo (Hº2), da je slovensko podporno okolje 

neučinkovito z vidika proučevanja učinkov ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti 

po: 2.1 merilu regulatornega okolja, 2.2 merilu tržnega okolja, 2.3 merilu financiranja 

podjetij, 2.4 merilu vlaganja v R&R, inovacije in tehnologijo. V ta namen bomo za vsako 

determinanto poslovnega okolja (od ena do štiri) z metodo DEA proučili postavljeno hipotezo 

s kombiniranjem različnih inputov in outputov (preglednica 12) in izračunali potencialno 

učinkovitost med 18 državami, ocenili napredek v času. Izhajamo iz logike delovanja, da 

vsako znižanje administrativnih ovir, spremenjena davčna politika, učinkovitejša delovno 

pravna zakonodaja, večja odprtost za NTI, boljša dostopnost do financiranja, višja 

inovativnost ipd. pozitivno vplivajo na rast in razvoj podjetij, posredno torej na končne 

učinke, kot so večja stopnja rasti BDP, višja zaposlenost, dvig produktivnosti (na makro in 

mikro ravni) v podjetjih in državi. Pri tem izpostavimo omejitvi, da ne gre za natančno 

proučevanje vzorčno posledičnih zvez (izhajamo iz OECD modela vrednotenja in okvira 

Lizbonske strategije, kasneje Evropa 2020), kot tudi samo omejitev matematičnega 

programiranja (DEA metoda), ki vso razliko (tudi šum) pripiše neučinkovitosti in ne izhaja iz 

proizvodne funkcije. 

Učinkovitost ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu regulatornega okolja 

Pri oceni učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu 

regulatornega okolja torej izhajamo iz hipoteze (Hº2.1), da ima Slovenija neučinkovito 

regulatorno okolje, da obstaja prostor za izboljševanje, za spremembe. Delovanje trga oz. 

vidik regulatornega okolja proučujemo skladno z inputi in outputi (vzorčno posledične zveze 

in uporaba pojasnjeni v poglavju 2.3.1) s parametrično metodo DEA (bodisi maksimiranje 

bodisi minimiranje inputov) na osnovi več primerjav (preglednica 17). Predpostavljamo, da 

fleksibilnejša zakonodaja (za ustanavljanje/prenehanje podjetij, nizke davčne stopnje, 

razvitost borznega trgovanja) ustvarja ugodnejše pogoje za poslovanje, posledično doprinese 

k višji zaposlenosti, dvigu dodane vrednosti, prihodkov, ne nazadnje tudi k dvigu BDP in 

produktivnosti. V ta namen smo izvedli tri primerjave: 

 primerjava 1 – minimiranje inputa (davčni primež), outputa: IKT izvoz (v %) in povprečje 

borznega indeksa;  
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 primerjava 2 – minimiranje (variabilni donosi) inputov: davčni primež, stroški prenehanja 

poslovanja in št. dni za izdajo gradbenega dovoljenja, output: povprečje borznega indeksa;  

 primerjava 3 – maksimiranje outputa, letni indeks ustvarjenih del. mest, inputa: indeks 

varovanja zaposlitve in stroški prenehanja poslovanja. 

V primerjavi 1 z metodo minimizacije davčnega primeža (output IKT izvoz in povprečje 

borznega indeksa) DEA postavi Madžarsko in Italijo na mejo učinkovitosti, ki sta stoodstotno 

relativno učinkoviti glede na spremenljivke. Sledi jima Velika Britanija s 56-odstotno 

relativno učinkovitostjo. Večina držav ima veliko možnosti za potencialne izboljšave, da bi z 

enakim vložkom dosegale višja outputa (višji izvoz IKT in višji borzni indeks) kot najboljši 

državi v primeru minimiranja davčnega primeža (zniževanje). Slovenija se zelo slabo odreže, 

ima zelo nizko učinkovitost v proučevanem obdobju in je zelo daleč do meje učinkovitosti. 

Da bi dosegla mejo učinkovitosti, bi morala izboljšati izvoz IKT za 1736 % in dvigniti 

vrednost borznega indeksa za 1892 %. Velja poudariti, da izračuni le nakazujejo smer 

delovanja politike, dajejo okvir za razmislek o nadaljnjih ukrepih, samo razvrščanje (rezultat, 

izračun) in izračunane možne izboljšave niso toliko pomembni z vidika izračuna (številčno in 

v odstotkih) kot z vidika usmerjanja premikov (nakazuje smer delovanja ukrepov, razvojne 

politike) na mejo učinkovitosti (Lautar 2010, 57). Malmquistovi indeksi nakazujejo, da je 

splošen napredek opazen leta 2009 (časovni zamik pred gospodarsko in finančno krizo leta 

2008), Slovenija zelo počasi v letih 2007, 2008 ter 2011 in 2012 z ukrepi dohiteva mejo 

učinkovitosti, a je od nje zelo oddaljena, kar nakazuje, da so potrebne korenite spremembe. 

Preglednica 17: Prikaz učinkovitosti regulatornega okolja – izračunana relativna 

učinkovitost za obdobje 2006–2012 (v %) 

Država Primerjava 1  Primerjava 2 Primerjava 3 

Avstrija 21,0 73,0 72,8 

Češka 49,7 95,5 100,0 

Danska 21,4 68,3 75,8 

Estonija 46,7 66,6 73,3 

Finska 63,7 49,7 67,1 

Nemčija 33,5 64,1 87,0 

Grčija 13,0 82,8 83,1 

Madžarska 100,0 69,0 69,0 

Irska 34,2 100,0 81,4 

Italija 100,0 100,0 100,0 

Litva 18,2 81,2 * 

Luksemburg 16,5 100,0 77,5 

Poljska 16,5 100,0 77,7 

Portugalska 30,5 100,0 100,0 

Slovenija 5,5 87,8 83,7 

Velika Britanija 56,0 100,0 100,0 

Španija 30,7 100,0 83,8 

Švedska 45,1 82,4 94,5 

Opomba: * ni članica OECD, ni inputa. 

Vir: Lautar 2010, Eurostat 2014i, OECD 2014d in 2015b, Bloomberg 2015, World bank 2015a. 
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V primerjavi 2 vključimo variabilne donose (in ne konstantnih kot do zdaj) ter več inputov, ki 

jih poskušamo minimirati (davčni primež, stroški prenehanja poslovanja in dnevi za izdajo 

gradbenega dovoljenja). Kot najbolj učinkovite države se izkažejo Irska, Italija, Luksemburg, 

Poljska, Portugalska, Velika Britanija in Španija. Slovenija je zopet neučinkovita v 

proučevanem obdobju (87,8-odstotna učinkovitost) in bi za premik med učinkovite davčni 

primež lahko znižala za 51 %, izdajo gradbenih dovoljenj za 58 %, stroške prenehanja 

poslovanja za 211 %, povprečje borznega indeksa pa bi bilo lahko višje za 382 % 

(primerjalno npr. glede na učinkovito Irsko (slika 46). Malmquistovi indeksi prikazujejo 

splošen napredek v vseh državah v letih 2006 in 2007, Slovenija zaznava premik bližje k meji 

v vseh letih, le v letih 2009, 2010 in 2011 ne (indeks večji od ena).  

 

Slika 46: Primerjava učinkovite Irske in neučinkovite Slovenije z vidika deleža izboljšav 

inputov in outputov 

Ker izračuni (primerjava 2, 3), prikazani v preglednici 17, niso zanesljivi, se v primerjavi 3 

izognemo spremenljivki, ki je zelo odvisna od zunanjih vplivov (borzni indeks), in 

poenostavimo izračune z maksimiranjem letnega indeksa ustvarjenih delovnih mest in 

inputoma, ki jih države neposredno lahko kontrolirajo, indeksom varovanja zaposlitve in 

stroški prenehanja poslovanja. Ker Litva ni članica OECD, ni podatka o indeksu varnosti 

zaposlitve, tokrat analiziramo le 17 držav. Distribucija učinkovitosti pokaže, da so štiri države 

učinkovite (Češka, Italija, Portugalska in Velika Britanija), pet držav ima učinkovitost med 

81 % in 90 %, preostale so neučinkovite. V primeru Slovenije ponovno potrdimo, da so kljub 

relativno visoko izračunani učinkovitosti (83,7 %) v proučevanem obdobju obstajale možnosti 

za izboljšanje regulatornega okolja (na sliki 47 s črto označen premik na mejo). 

Na podlagi treh primerjav z metodo DEA lahko potrdimo hipotezo, da je slovenska politika 

spodbujanja konkurenčnosti z vidika regulatornega okolja neučinkovita in da obstajajo 

možnosti za ukrepe, ki so bili prepoznani z vidika primerjav med državami (in z dvigom na 

mejo učinkovitosti). Izračuni so skladni tudi z ugotovitvami in uvrstitvami na mednarodnih 

lestvicah konkurenčnosti (poglavje 3). 
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Slika 47: Meja učinkovitosti na primeru regulatornega okolja – primerjava 4 

Vir: World bank 2014c in 2015a, Eurostat 2014a in 2014d. 

(Opomba: podrobnejša slika je dosegljiva v prilogi 16).  

Učinkovitost ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu tržnih razmer oz. 

delovanju trga 

Pri oceni učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu tržnega 

okolja torej izhajamo iz hipoteze (Hº2.2), da ima Slovenija neučinkovito tržno okolje, da 

obstaja prostor za izboljševanje, za spremembe. Pomemben parameter za presojanje 

učinkovitosti konkurenčnosti je presoja učinkovitosti delovanja trga v posamezni državi (kot 

ugotavlja že Lautar 2010, 56). Predpostavljamo, da če država v okviru politike spodbujanja 

konkurenčnosti poskrbi za hitrejšo in lažjo tržno integracijo na svetovnih trgih, ustrezno 

spodbuja vhodne in izhodne NTI, kot tudi izvoznike (državne pomoči, garancije ipd. 

predvidevamo da gredo uspešnim, prodornim podjetjem). bo trgovanje bolj cvetelo (višji 

borzni indeksi), kar se posledično izkaže zopet v večji dodani vrednosti, prihodkih iz izvoza, 

zaposlenosti ipd. Z namenom preučitve učinkovitosti tržnega okolja opravimo različne 

primerjave (rezultati izračunov v preglednici 18): 

 primerjava 1 – maksimiranje outputa povprečna vrednost vhodnih in izhodnih tokov tujih 

investicij v % BDP, inputa: povprečna vrednost uvoza in izvoza blaga oz. storitve v % 

BDP (brez Luksemburga); 

 primerjava 2 – minimiranje inputa (delež državnih pomoči v % BDP), outputa: borzna 

tržna kapitalizacija v BDP in obrat na trgu vrednostnih papirjev (v %);  

 primerjava 3 – maksimiranje (variabilni donosi) outputov: povprečna vrednost vhodnih in 

izhodnih tokov tujih investicij v % BDP, tržna kapitalizacija v BDP, input: ovire za 

trgovanje, npr. stroški izvoza zabojnika;  
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 primerjava 4 – maksimiranje outputov povprečna vrednost vhodnih in izhodnih tokov 

tujih investicij v % BDP, borzna tržna kapitalizacija v BDP in obrat na trgu vrednostnih 

papirjev (v %) inputi: povprečna vrednost uvoza in izvoza blaga oz. storitve v % BDP, 

delež državnih pomoči v % BDP. 

V primerjavi 1 presojamo učinkovitost z vidika tržne integracije blaga in storitev kot inputa, 

output pa predstavlja intenzivnosti vlaganj z vidika tujih investicij, ki je indeks povprečne 

vrednosti vhodnih in izhodnih tokov tujih investicij, deljen z BDP. Z vidika ustreznosti 

podatka je treba opozoriti na razliko med majhnimi in velikimi državami ter njihovo 

odprtostjo oz. zaprtostjo, zato opravimo primerjavo brez Luksemburga, kar v proučevanem 

obdobju postavi v ospredje Španijo, Poljsko in Veliko Britanijo kot najučinkovitejše države. 

Slovenija glede na distribucijo rezultatov ostaja med najmanj učinkovitimi.  

Da bi izboljšala svojo učinkovitost, bi lahko znižala tržno integracijo blaga za 48 %, output 

(indeks intenzivnosti vlaganj tujih investicij) pa bi morala dvigniti za 263 %. Razčlenjen 

Malmquistov indeks predstavlja spremembo zaradi splošnega napredka (premik meje (frontier 

shift)), pri čemer lahko opazimo splošni napredek v letih 2011 in 2012. »Dohitevanje« 

(catching up) pa predstavlja, kako se je država približevala meji učinkovitosti. Z vidika 

izboljšav tržnega okolja pri primerjavi 1 (približevanje meji učinkovitosti) izstopa Irska, ki 

kaže vsakoletno dohitevanje. Slovenija je dohitevala mejo učinkovitosti v letih 2007, 2008 in 

2009 ter izrazito leta 2012. 

Preglednica 18:  Prikaz učinkovitosti tržnega okolja – izračunana relativna učinkovitost 

za obdobje 2006–2012 (v %) 

Država Primerjava 1 Primerjava 2 Primerjava 3 Primerjava 4 

Avstrija 36,9 8,3  30,1  29,6  

Češka 35,6 5,5  16,4  24,1  

Danska 24,7 14,7  42,9  35,7  

Estonija 64,8 12,9  18,5  23,2  

Finska 47,6 15,4  64,4  94,6  

Nemčija 57,6 12,6  28,7  57,4  

Grčija 44,6 22,7  40,0  66,9  

Madžarska 60,3 3,1  19,3  28,2  

Irska 22,2 14,0  37,3  40,4  

Italija 56,6 21,4  27,7  65,5  

Litva 46,8 7,5  17,7  25,4  

Luksemburg / 100,0  100,0  100,0  

Poljska 97,1 6,3  23,1  55,5  

Portugalska 80,7 6,9  26,3  47,9  

Slovenija 27,5 5,9  20,2 23,8  

Velika Britanija 94,2 100,0  100,0  100,0  

Španija 100,0 37,2  55,0  100,0  

Švedska 85,1 9,8  71,7  78,8  

Vir: Lautar 2010. 
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V primerjavi 2 na podlagi minimiranja inputa (delež državnih pomoči v odstotkih BDP) ob 

outputih borzna tržna kapitalizacija v BDP in obrat na trgu vrednostnih papirjev (v %) 

zaključimo, da je Luksemburg še vedno najučinkovitejši, sledi mu Velika Britanija, vse druge 

države so daleč zadaj. Slovenija je v proučevanem obdobju zopet neučinkovita (5,9 %) in ima 

veliko potencialov za izboljšave. Vse države lahko potencialno znižajo delež državnih pomoči 

za 92,6 %, pri čemer se jim dvigne tržna kapitalizacija za 7,4 % in so na meji učinkovitosti. 

Malmquistov indeks ima Slovenija večji od ena le leta 2007, kar pomeni, da imamo zelo malo 

ukrepov, s katerimi vplivamo bodisi na tržne vrednosti podjetij (kar je odvisno tudi od 

zunanjih dejavnikov), še manj pozornosti pa posvečamo državnim pomočem (v smislu 

sprememb ukrepov). Z vidika spodbudnega tržnega okolja sta zagotovo Luksemburg in 

Velika Britanija veliko pred drugimi državami. 

Da bi čim bolj izločili zunanje vplive, uvedemo v primerjavo 3 poleg tržne kapitalizacije 

podjetij še output indeks vhodnih in izhodnih neposrednih investicij, kot input pa vzamemo 

stroške izvoza zabojnika (metoda maksimiranja, variabilni donosi). Zopet se izkažeta kot 

najučinkovitejša Luksemburg in Velika Britanija, kar se vidi na sliki 48, sledijo Švedska 

(71,7 %), Finska (64,4 %) in Španija (55 %). Slovenija je med najmanj učinkovitimi z 20,2-

odstotno učinkovitostjo. Premik meje učinkovitosti opazimo v letih 2007 in 2009, ko je 

frontier shift za vse države večji od ena (razdeljen Malmquistov indeks). Slovenija je 

dohitevala najučinkovitejše le leta 2011, ko je njeno dohitevanje večje od ena.  

 

Slika 48: Meja učinkovitosti na primeru tržnega okolja – primerjava 4 

Vir: Eurostat 2014a, 2014d in 2014e; Bloomberg 2015. 

(Opomba: podrobnejša slika je dosegljiva v prilogi 17).  

Z zadnjo primerjavo 4 združimo več inputov in outputov ter z metodo maksimiranja 

dokončno s parametrično metodo DEA potrdimo hipotezo, da je Slovenija neučinkovita po 

merilu delovanja trga (tržnega okolja). Opravimo preračune učinkovitosti s štirimi inputi, 
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vsemi, ki smo jih do zdaj uporabljali, dodamo vse tri outpute in ponovno ugotovimo, da je v 

proučevanem obdobju najučinkovitejši Luksemburg, prav tako sta na meji učinkovitosti 

Velika Britanija in Španija. S 94,6 % sledi Finska, nato Švedska z 78,8 %. Ne glede na 

vrednosti preračunov Slovenija ostaja oddaljena od meje učinkovitosti z 23,8-odstotno 

učinkovitostjo.  

Z ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti bi morala skladno s sliko 49 izboljšati tržno okolje z 

manj državnimi pomočmi, malenkostnim dvigom stroškov izvoza (merjenih s stroškom 

zabojnika), povečati indeks neto tujih vhodnih in izhodnih investicij, veliko narediti za boljše 

tržne ocene podjetij (merjene kot tržna kapitalizacija ali kot trgovana vrednost), torej pospešiti 

borzno delovanje, če je v pristojnosti države. 

 

Slika 49: Potencialne izboljšave neučinkovitega tržnega okolja Slovenije z vidika inputov 

in outputov  

Na podlagi štirih primerjav z metodo DEA lahko potrdimo hipotezo, da slovenska politika 

spodbujanja konkurenčnosti z vidika tržnega okolja ni učinkovita in da obstajajo možnosti za 

izboljšave, ki bi se lahko pokazale v spremenjeni ekonomski politiki spodbujanja 

konkurenčnosti. Izračuni so skladni z ugotovitvami in uvrstitvami na mednarodnih lestvicah 

konkurenčnosti (poglavje 3). 

Učinkovitost ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu finančnega okolja oz. 

dostopa do financiranja 

Pri oceni učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu finančnega 

okolja izhajamo iz hipoteze (Hº2.3), da ima Slovenija neučinkovito urejeno finančno okolje, 

obstaja prostor za izboljševanje, za spremembe z vidika dostopnosti do financiranja. 

Omenjene ugotovitve o ustrezni (ne)učinkovitosti ne podpre analiza DEA učinkovitosti 

bančnega sistema, ki smo jo naredili na podlagi podatkov Svetovne banke (le do leta 2011 

zaradi razpoložljivosti podatkov). Omenjena analiza je zelo zahtevna zaradi manjkajočih 

podatkov (Češka, Litva, Poljska, Švedska), osamelcev (Luksemburg, Velika Britanija), 

gospodarsko-finančne krize oz. zloma kot tudi negativnih vrednosti (ROA, ROE ipd.), kar 

nam zelo oteži kredibilnost izračunov. V osnovi predpostavljamo, da bolj ko je uspešen in 
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učinkovit bančni sistem (ima višjo donosnost, več depozitov, ustrezne obrestne marže ipd) 

lažji in hitrejši je dostop do financiranja, posledično se vlaga v investicije, projekte, kar 

pozitivno vpliva na rast prihodkov, dodane vrednosti v podjetjih in v državi na BDP ter dvig 

produktivnosti. V ta namen opravimo naslednje primerjave: 

 primerjava 1; inputa: depoziti v bančni aktivi (v sredstvih) (v %), delež stroškov 

poslovanja bančne režije v celotnih bančnih sredstvih oz. povprečni aktivi; output: neto 

obrestna marža;  

 primerjava 2; inputi: sredstva centralne banke v BDP, depoziti finančnega sistema v BDP, 

bančni depoziti v BDP; output: bančni krediti glede na depozite in bančno Z-vrednost 

((ROA+kapital/sredstva)/sd(ROA); sd(ROA) je standardni odklon ROA); 

 primerjava 3; inputi: depoziti v bančni aktivi (v sredstvih) (v %), delež stroškov 

poslovanja bančne režije v celotnih bančnih sredstvih oz. povprečni aktivi sredstva 

centralne banke v BDP, depoziti finančnega sistema v BDP, bančni depoziti v BDP; 

outputi: neto obrestna marža, bančni krediti glede na depozite in bančno Z-vrednost. 

Ne glede na kombiniranje inputov in outputov na spodnji sliki v petnajstih državah sta v vseh 

treh primerjavah najučinkovitejši Slovaška in Slovenija. V primerjavi 1 opazimo velike 

premike mej učinkovitosti v letih 2009, 2010 in 2011, države različno dohitevajo mejo. Glede 

na izračune bi vse države skupaj lahko znižale depozite za 24,7 %, povišale stroške režije za 

45,8 %, a še vedno dosegale za 29,4 % nižjo neto obrestno maržo in bile učinkovite. Seveda 

je to le interpretacija izračunov, številk, ki je zelo omejena (neparametrična metoda). 

Vsekakor pa kaže na velike razlike med državami ali neustreznost izbranih inputov in 

outputov. V primerjavi 2 se najučinkovitejši Sloveniji pridruži Portugalska, preostale države 

morajo veliko nadoknaditi: izboljšajo lahko razmerje med krediti in depoziti za 44,6 %, 

znižajo bančne depozite v odstotkih BDP za 15 %. Tudi s primerjavo 3 (v kateri uporabimo 

vse inpute in outpute) pridemo do podobnega sklepa. Vse druge države morajo, da bi se 

premaknile na mejo učinkovitosti (ki jo tvorita Slovenija in Slovaška), dvigniti bodisi 

depozite v sredstvih bank, sredstva centralnih bank v BDP, bančne depozite v BDP, povečati 

stopnjo kreditiranja glede na razmerje do depozitov bodisi znižati bančne stroške v celotnih 

sredstvih, pa bi še lahko dvignila neto obrestno maržo, ROA, ROE, tržno kapitalizacijo 

podjetij in obrat na borznem trgu. 

Hipotezo moramo na podlagi metode DEA (bodisi minimiranja inputov ali maksimiranja 

outputov) zavrniti oz. poiskati druge metode oz. načine za dodatno proučitev (več podatkov 

na ravni bank, drugo obdobje). Z vidika merjenja učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti so ugotovitve o učinkovitem finančnem okolju (kot merilu delovanja politike 

spodbujanja politike konkurenčnosti) presenetljive, ker vemo, da je bila v naslednjem letu 

(2012) potrebna dokapitalizacija bank v višini 10,64 % BDP (ter reorganizacija bank). Prav 

tako so znana dejstva o višini slabih posojil podjetniškega sektorja, opozorila, da mora biti naš 

bančni sektor dolgoročno dobičkonosen (Evropska komisija 2015e). Bančno kreditiranje (tudi 

zaradi visokih obrestnih mer) še naprej upada, kar vpliva zlasti na mala in srednje velika 
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podjetja. Delež zavrnjenih prošenj za posojilo se je znižal, a število podjetij, ki poročajo o 

slabši pripravljenosti bank za dajanje posojil, se je znatno povečalo in je med najvišjimi v EU 

(Evropska komisija 2015d, 15). 

Učinkovitost ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu podpornega okolja za 

raziskave in razvoj, inovacije in tehnologijo 

Pri oceni učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu R&R, 

inovacij in tehnološkega razvoja izhajamo torej iz hipoteze (Hº2.4), da ima Slovenija 

neučinkovito okolje z vidika R&R, inovacij in tehnološkega razvoja in da obstaja prostor za 

izboljševanje, za spremembe. Predpostavljamo da večje število patentov in citatov, vložena 

sredstva v R&R, inoviranje pripeljeta to višjega tehnološkega izvoza, dviga dodane vrednosti 

ter posledično v državi do višjega BDP, dviga produktivnosti. V ta namen opravimo 4 

primerjave z DEA metodo: 

 primerjava 1 – maksimiranje outputov: patentne prijave, visokotehnološki izvoz; input: 

izdatki R&R; 

 primerjava 2 – inputa: izdatki R&R, inovacijski indeks; maksimiranje outputa: 

visokotehnološki izvoz;  

 primerjava 3 – outputa: visokotehnološki izvoz, izdatki R&R; inputa: inovacijski indeks in 

število znanstvenih objav;  

 primerjava 4 – outputa: patentne prijave, visokotehnološki izvoz, inputi: inovacijski 

indeks in število znanstvenih objav, izdatki R&R. 

S sliko 50 prikazujemo mejo učinkovitosti, ki jo tvorita državi Luksemburg in Irska, ki imata 

stoodstotno učinkovitost. Preostale države morajo agregatno povečati število patentnih prijav 

za 58 % za dosego enakega outputa ali znižati vlaganja v R&R agregatno za 41,8 %, da bi se 

premaknile na mejo učinkovitosti (postale učinkovite kot Irska oz. Luksemburg), kar je 

prikazano s sliko 49. S puščico je označen potencialni premik Slovenije na mejo 

učinkovitosti, kar pomeni, da moramo bodisi povečati število patentnih prijav bodisi doseči 

višji tehnološki izvoz ob danih vlaganjih v R&R. 

V primerjavi 1 (maksimiranje outputov) je Slovenija v skupini najmanj učinkovitih držav 

glede na inpute v izdatke R&R (uporabljene kombinacije v preglednici 19). Izračuni kažejo, 

da bi dosegli enake outpute (delež visokotehnološkega izvoza in število patentnih prijav), če 

bi znižali vlaganja v R&R za 72 %. Primerjalno z Irsko bi lahko znižali izdatke R&R za 15 %, 

a bi morali dosegati za 443 % večji visokotehnološki izvoz in za 5 % več patentnih prijav.  

Z vidika spremljanja učinkovitosti v času (Malmquistov indeks) lahko ugotovimo, da so 

države Avstrija, Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Litva, Slovenija in Švedska z leta 2007 

na 2008 izboljšale učinkovitost (indeks večji od ena), preostale države pa ne (indeks manjši 

od ena). Spremembo zaradi splošnega napredka predstavlja dvig meje (frontier shift), pri 
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katerem lahko opazimo, da se je v vseh državah pojavil dvig meje leta 2010 (v nekaterih še 

leta 2012, Slovenija je med njimi), medtem ko »dohitevanje« (catching up) predstavlja 

stopnjo izboljšanja učinkovitosti posamezne države in njenega približevanja meji 

učinkovitosti (Slovenija dohiteva le leta 2007 in 2008). Izračun pokaže na potrebo po 

nadaljnjem proučevanju učinkovitosti vladnih ukrepov z vidika vlaganj R&R, spodbujanja 

inovacij in tehnologije.  

 

Slika 50: Meja učinkovitosti na primeru R&R, inovativnega in tehnološkega okolja – 

primerjava 1 

Vir: Eurostat 2014f in 2014h. 

(Opomba: podrobnejša slika je dosegljiva v prilogi 18).  

Preglednica 19: Prikaz učinkovitosti R&R, inovacijskega in tehnološkega okolja – 

izračunana relativna učinkovitost za obdobje 2006–2012 (v %) 

Država Primerjava 1 Primerjava 2 Primerjava 3 Primerjava 4 

Avstrija 68,7  30,6 85,0  100,0  

Češka 36,7  40,1 65,6  72,2  

Danska 73,0  33,2 69,2  86,4  

Estonija 45,6  49,1 100,0  100,0  

Finska 64,8  46,6 100,0  100,0  

Nemčija 90,1  31,2 70,8  100,0  

Grčija 65,8  65,8 41,8  100,0  

Madžarska 90,9  100,0 100,0  100,0  

Irska 100,0  100,0 100,0  100,0  

Italija 66,3  27,2 52,4  98,2  

Litva 27,1  29,6 91,2  100,0  

Luksemburg 100,0  26,2 100,0  100,0  

Poljska 24,0  24,0 37,8  100,0  

Portugalska 32,6  34,9 57,7  83,0  

Slovenija 27,3 13,4 99,3 74,3 

Velika Britanija 73,9  62,7 68,2  82,6  

Španija 30,2  23,6 58,9  78,6  

Švedska 62,7  27,3 90,7  100,0  
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V primerjavi 2 opravimo izračun z metodo maksimiranja outputa (visokotehnološki izvoz), 

pri čemer sta inputa izdatki za R&R in inovacijski indeks. Irska se znova izkaže za 

najučinkovitejšo državo, tokrat se ji pridruži Madžarska. Slovenija je s 13,7-odstotno  

učinkovitostjo med najmanj učinkovitimi državami. Premik meje učinkovitosti zaznamo v 

letu 2010, države pa so različno dohitevale najučinkovitejše (Slovenija v letih 2007, 2009 in 

2012).  

V primerjavi 3 za output vzamemo kazalnik inputa (vlaganja v R&R), kot je napisano med 

cilji EU 2020 in kot dejstvo to spremlja Evropska unija. Seveda se izračun učinkovitosti 

Slovenije bistveno izboljša, saj se zaradi stopenj rasti vlaganj v R&R (predvsem javnega 

denarja) izračuni bistveno ugodneje popravijo in nismo med najmanj učinkovitimi, temveč že 

sledimo (z 99,3-odstotno učinkovitostjo) najučinkovitejšim (Luksemburg, Irska, Madžarska, 

Estonija, Finska). Da bi bili v skupini najučinkovitejših, bi morali povišati tehnološki izvoz 

(output) za 124 % glede na inpute, katerih vlaganja so primerljiva z najučinkovitejšimi 

državami. 

S sliko 51 za primerjavo 3 prikazujemo, da Finska za 478 % učinkoviteje uporablja 

znanstvene objave (citate) na milijon prebivalcev, za 146 % ima boljši inovacijski indeks in 

za 218 % bolje izrablja izdatke za R&R v BDP, da dosega za 508 % višji tehnološki izvoz v 

BDP kot Slovenija. Omenjeni izračuni so jasni, pomembnejši so smer interpretacije in napotki 

za usmerjanje razvojnih politik R&R ter inovacij v prihodnosti (kot sam izračun v odstotkih 

zaradi omejitev metode). Prav tako se odpira dilema in delno potrjuje, da sama vlaganja v 

R&R izdatke brez ustreznih spremljajočih patentnih prijav, visokotehnološkega izvoza sama 

bo sebi niso jamstvo za uspešno in učinkovito vlaganje javnih sredstev. Dokončno potrdimo 

hipotezo s primerjavo 4 (minimiranje inputov, variabilni donosi), uporabimo vse outpute in 

vse inpute, Slovenija je poleg Češke in Španije druga najmanj učinkovita država. 

 

Slika 51: Referenčna primerjava Slovenije in Finske kot najboljše izvajalke 

Z uporabo metode DEA (uporaba minimiranja inputov ali maksimiranja outputov) analize 

lahko ugotovimo, da je Slovenija relativno zelo neučinkovita z vidika vlaganj v R&R, 

inovacije in tehnologijo. Ob danih vlaganjih v R&R v odstotkih BDP bi lahko močno 

povečali število prijav na Evropski patentni urad, število znanstvenih objav na prebivalca pa 

znižali, da bi dosegali enak delež visokotehnološkega izvoza v BDP. Ker podobne rezultate 
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prikazujejo tudi statistični podatki in druge analize, odpadejo tudi pomisleki o pravilnosti 

izračunov, ki se lahko pojavljajo zaradi že opredeljenih slabosti te metode. 

4.4.4 Sklepne ugotovitve 

Za potrebe primerjav parametrične metode (DEA) in stohastične metode SFA najprej zberemo 

različne izračunane podatke, nato izračunamo Spearmanov koeficient korelacije, ki prikazuje 

povezanosti med spremenljivkama (izračun DEA, metoda minimizacije, izračun SFA oz. 

obratno) (priloga 5). Ugotovimo lahko, da je med obema metodama zelo majhna korelacija, 

saj je izračunan koeficient (𝜌) le 0,09. Če primerjamo metodo maksimiranja DEA in metodo 

izračunov učinkovitosti SFA, ugotovimo, da se Spearmanov koeficient še zmanjša na 0,05. 

Med obema parametričnima metodama pa znaša Spearmanov koeficient 0,17, kar je zelo 

majhna odvisnost med rezultati.  

Ne glede na primerjavo med metodama merjenja učinkovitosti ekonomske politike 

spodbujanja konkurenčnosti DEA in SFA lahko H1 potrdimo. V primeru analize DEA na 

podlagi dveh primerjav lahko potrdimo hipotezo, da je ekonomska politika spodbujanja 

konkurenčnosti v Sloveniji neučinkovita. Na podlagi proučevanih podatkov, s stohastično 

metodo, lahko sklenemo, da Slovenija v primerjavi s 25 oz. 18 državami članicami EU v 

proučevanem obdobju glede na proučevane proizvodne dejavnike nikoli ni bila 

najučinkovitejša. Glede merjenja učinkovitosti slovenskega podpornega okolja oz. ekonomske 

politike spodbujanja konkurenčnosti po merilu regulatornega okolja, tržnega okolja in 

vlaganja v R&R, inovacije in tehnologijo lahko ugotovimo, da je Slovenija relativno precej 

neučinkovita (na podlagi najmanj štirih primerjav z metodo DEA). Le z vidika dostopa do 

financiranja in učinkovitosti bančnega sistema v proučevanem obdobju ne moremo potrditi 

postavljene hipoteze. A kljub temu, glede na bančno kreditiranje oz. pripravljenost bank za 

dajanje posojil (tudi po ekonomski in finančni krizi), se odpira prostor za nadaljnje 

proučevanje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti, predvsem z vidika podjetij. 

Rezultate učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije 

v proučevanem obdobju, med izbranimi državami Evrope, lahko interpretiramo podobno kot 

OECD (Andrews in Criscuolo 2013, 7), ki pravita, da »računovodska« rast in dvig 

produktivnosti posameznih držav ustvarjata ekonomske politike in njihova osredotočenost na: 

(1) nacionalne šampione, ki so učinkoviti, in hitrost prevzemanja tehnologij, ki jih uporabljajo 

globalno produktivna podjetja, ter (2) difuzije obstoječih tehnologij med nacionalno 

učinkovitimi podjetji na počasnejše dohitevajoča podjetja (laggards). Glede na predstavljene 

izračune (DEA, SFA in omejitve posameznih metod tako glede predpostavk kot majhnega 

vzorca) ter na podlagi deskriptivne analize v prejšnjih poglavjih zagotovo lahko iščemo 

razloge v premajhni osredotočenosti ukrepov politike spodbujanja konkurenčnosti in 

prevelikem posploševanju posameznih ukrepov bodisi na vse sektorje, na regionalno 

pokritost, na vsa globalna področja odličnosti, na vse univerze ipd. Vsekakor pa je treba 
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opraviti podrobnejšo, poglobljeno analizo na ravni skupin dejavnosti, posameznih sektorjev, 

kajti v tako robusten model ni vključena nobena predpostavka različnih tehnologij, posebnosti 

države ipd. 

4.5 Ocena učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti na mikro 

ravni 

Analizo oz. merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na mikro ravni 

gradimo na teoretičnih podlagah (v uvodu poglavja 3) in na podlagi podatkov, uporabljenih v 

mikro empirični analizi. Z regresijsko funkcijo preverimo, ali je proizvodna/stroškovna 

funkcija ustrezna, kolikšen del variance pojasnimo z modelom. Sledi izpeljava stohastične 

funkcije, izračun meje učinkovitosti, pri katerem najprej preverimo odsotnost učinkov 

tehnične/stroškovne neučinkovitosti.  

Tako najprej vzpostavimo različna razmerja med inputi (I) in outputi (O) v vzorcu ena glede 

na možnosti spremenljivk iz podatkov (preglednica 20).  

Preglednica 20: Prikaz različnih modelov SFA na vzorcu ena s ključnimi statistikami 
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Proizvodna funkcija 2, O: prihodki, I: 

zaposl., repro, različna tehnologija 

dejavnosti, različni učinki in velikost 

sektorjev 
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Se nadaljuje 



168 

Preglednica 20 – nadaljevanje  

Ime modela SFA 
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Proizvodna funkcija 4, O: dodana 

vrednost I: zaposl., repro, različna 

tehnologija dejavnosti, različni učinki 
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Proizvodna funkcija 5, O: dodana 

vrednost I: zaposl., repro, sredstva, 

različna tehnologija dejavnosti, 

različni učinki in velikost sektorjev 

4.300 

3.800 

4.200 

5.500 

4.700 

6.400 

5.700 

Prob>chibar2= 

0,000 

1,0918780 

0,9968318 

1,0203700 

1,1828100 

1,0726880 

1,1047140 

1,0531450 

zavrnemo, 

neučinkovitost 

obstaja 

vendar funkcija ne 
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parih letih 
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Stroškovna funkcija 6, O: prihodki, I 

ceni: plače in vmesna potrošnja na 

dvomestno kodo, različni učinki in 

velikost sektorjev 

4.300 
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V poglavju proučujemo tri hipoteze: 

Hº3: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je v primeru slovenskih podjetij 

neučinkovita (metoda SFA). 

Hº4: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je v primeru skupin dejavnosti 

(CDE, F, GHI, JK, L–N) neučinkovita (metoda SFA). 

Hº5: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je v primeru sektorja 25 

neučinkovita (metodi DEA in SFA). 

V vseh obravnavanih primerih se pokaže, da lahko potrdimo alternativno hipotezo, da je 

σu
2 > 0, torej da lahko opazujemo neučinkovitost v letih proučevanja (2006–2012). Vendar za 

nadaljnjo obravnavo izberemo najprimernejše funkcije (poševno označeno v preglednici 20), 

ki se najbolj približajo teoretičnim definicijam. 

Za nadaljnje proučevanje (vse dejavnosti v vzorcu po skupinah dejavnosti, sektor 25) 

uporabimo eno obliko stroškovne funkcije in dve obliki proizvodne funkcije, vse tri so 

zapisane poševno. 
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4.5.1 Tehnična in stroškovna učinkovitost v primeru vseh proučevanih dejavnosti 

Za podrobnejšo in natančno proučitev namena proučevanja hipotez doktorske disertacije smo 

najprej proučili hipotezo Hº3 v primeru vseh proučevanih dejavnosti, in sicer, da je 

ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru vzorca podjetij neučinkovita. Za 

podrobnejše namene proučevanja smo uporabili naslednja dva modela SFA, ki konvergirata v 

proučevanih letih in sta najpogosteje uporabljeni funkcijski obliki Cobb-Douglasove funkcije 

pri raziskovanju učinkovitosti: 

 Logaritmirana proizvodna funkcija, pri kateri je output dodana vrednost skladno z 

definicijo – 𝑦𝑑𝑤, inputi pa so število zaposlenih – xz, stroški materiala, blaga in storitev – 

xr. Pri tem dodamo v model še učinke tehnologije posameznih dejavnosti na inpute (delo 

– teh. xzid, id so dejavnosti B−N po klasifikaciji SKD ter material – teh. xrid) kot tudi 

različne učinke sektorjev B–N oz. različno velikost enot dejavnosti B–N; po dvomestni 

kodi opredeljene dejavnosti od 06 do 84 –  idB…N,  𝑢𝑖 je enostranska spremenljivka in 

predstavlja tehnično učinkovitost 

ln 𝑦𝑑𝑤 = 𝛽0 + 𝛽1ln xz + 𝛽2ln xr + 𝛽3ln teh. xzid + 𝛽4ln teh. xrid + 𝛽5ln  idB…N + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖). 

Funkcija predpostavlja konstantne donose glede na output, je konkavna, ne negativna, 

linearno homogena in ni padajoča in kot taka teoretično konsistentna (Kumbhakar, Denny in 

Fuss 2000, 26). V prilogi 6 so predstavljene specifikacije prvega modela SFA, vse dejavnosti 

v vzorcu. S prilagojenim determinacijskim koeficientom lahko v modelu pojasnimo 48,6 % 

variance. Prilagojen model lahko zapišemo kot: 

dodana vrednost2006= 6,39 +0,86 zaposl. + 0,22 material + 0,08 matb + 0,12 matc – 0,03 matd + 0,05 

mate + 0,14 matf + 0,14 matg + 0,06 math + 0,10 mati – 0,004 matj + 0,25 matk + 0,27 matl + 0,065 

matm + 0,004 matn – 0,22 zapb – 0,20 zapc – 0,02 zapd – 0,45 zape – 0,21 zapf – 0,17 zapg – 0,07 zaph 

– 0,04 zapi + 0,06 zapj – 0,19 zapk – 0,43 zapl – 0,075 zapm – 0,07 zapn + 0,28 idb – 0,84 idc + 1,2 idd 

– 0,47 ide – 1,14 idf – 1,25 idg – 0,38 idh –1,30 idi + 0,32 idj – 1,81 idk – 1,63 idl – 0,23 idm –0,025 

idn 

 Logaritmirana stroškovna funkcija, s katero so vsi stroški sešteti – C, output predstavljajo 

prihodki od prodaje– 𝑦𝑝, inputa v model pa so cene materiala –wrepc, ki smo jih izračunali 

na podlagi vmesne potrošnje na ravni dvomestne kode SKD in povprečne plače –wzbpl na 

ravni dvomestne kode SKD iz nacionalnih računov, kot tudi različni učinki dejavnosti 

B−N. Upoštevamo tudi učinke posameznih dejavnosti na output – salesid in na cene dela –

bplid, cene materiala –cene rep.id; pri tem so id dejavnosti B−N po klasifikaciji SKD, 

upoštevamo tudi različne učinke sektorjev B–N oz. različno velikost enot sektorjev B–N 

(po dvomestni kodi opredeljene dejavnosti od 06 do 84 – idB…N,  𝑢𝑖 je enostranska 

spremenljivka in predstavlja tehnično učinkovitost 

 ln C = 𝛽0 + 𝛽1ln wrepc + 𝛽2ln wzbpl + 𝛽3ln 𝑦𝑝 + 𝛽4 ln  salesid + 

+𝛽5 ln bplid + 𝛽6 ln cene repid + 𝛽7ln  idB…N + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖). 
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Funkcija je konveksna, linearno homogena in teoretično konsistentna v opazovanem obdobju. 

S prilagojenim determinacijskim koeficientom lahko v modelu pojasnimo 0,07 % variance. V 

prilogi 7 so predstavljene specifikacije drugega modela SFA za vse dejavnosti v vzorcu. 

Prilagojen model lahko zapišemo kot: 

stroški2006 = –0,965 + 3,15cene mat. + 0,017plače + 1,01prihodki – 0,002prihodkib – 

0,001prihodkic + 0,003prihodkid– 0,027prihodkie– 0,014prihodkif– 0,020prihodkig– 

0,017prihodkih– 0,035prihodkii – 0,029prihodkij– 0,113prihodkik– 0,043prihodkil– 

0,0049prihodkim– 0,019prihodkin – 1,887cene repc – 2,13cene repg – 2,279cene reph– 3,184cene 

repj– 1,60cene repk– 1,001cene repm– 2,721cene repn + 0,41 bplb – 0,106 bplc + 0,025 bpld– 

0,403 bple– 0,1 bplf – 0,039 bplg– 0,37 bplh – 0,017 bpli – 0, 027 bplj – 0,043 bplk – 0,215 bpll 

–0,072 bplm –0,062 bpln – 3,19idb +1,38idc –0,17idd +3,0ide +0,77idf +1,07idg+3,49idh +0,35idi 

+1,37idj +1,80idk +2,06idl +1,10idm +1,49idn 

Tehnična (ne)učinkovitost vseh dejavnosti v vzorcu 

S kontingenčno tabelo lahko dosedanja proučevanja proizvodne učinkovitosti za vse 

dejavnosti v vzorcu strnemo v obliko, v kateri na osi y upoštevamo kvartile državnih pomoči 

na enoto prihodkov v odstotkih (državna pomoč/prihodki v odstotkih), na osi x pa spremljamo 

proizvodno učinkovitost (preglednica 21).  

Začetne hipoteze (Hº4: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji je 

neučinkovita) v primeru vzorca in izbranih državnih pomoči kot merila ekonomske politike ne 

moremo niti potrditi niti ovreči. Izračuni kažejo, da je učinek pomoči značilen, vendar 

nelinearen (slika 52). Rezultati, prikazani na sliki 52, kažejo, da ima v prvem letu proučevanja 

18.382 podjetij, ki niso prejela državne pomoči, povprečno učinkovitost 0,714, celotna 

populacija pa le za dva promila višjo učinkovitost. Leta 2012 kar 25.116 podjetij ni prejelo 

nobene izmed izbranih državnih pomoči. Battese in Coelli (1995); Tran, Grafton in Kompas 

(2008) pravijo, da če je vrednost proučevane tehnične učinkovitosti blizu nič, se odstopanja 

od meje pripiše statističnemu šumu, vrednost blizu ena pa pomeni obstoj neučinkovitosti.  

V grobem lahko sklepamo, da v proučevanem obdobju šestih let (2006–2012) podjetjem v 

prvem kvartilu glede na porazdelitev državnih pomoči na enoto prihodka (v njem je leta 2006 

672 podjetij, leta 2012 pa le še 348 podjetij) proučevana učinkovitost najprej malenkostno 

zraste v letih 2007 in 2008, nato, verjetno tudi zaradi krize, pade in se počasi vrača na raven 

pred krizo (0,724). V drugem kvartilu je opaziti nekoliko višje izračune povprečne 

učinkovitosti, vendar število podjetij v tem kvartilu pada (prejemnikov pomoči s 635 leta 

2006 na 416 leta 2012). Podobno lahko opazimo tudi v tretjem kvartilu (slika 51). 

Povprečna učinkovitost (v preglednici 21 zadnja vrstica za celotno populacijo – total) kaže, da 

se v času krize ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti ni obrestovala, saj povprečna 

učinkovitost pada v obdobju 2006–2012, po krizi (leta 2009 glede na 2008) se malenkostno 

dvigne, a leta 2012 še nismo na ravni učinkovitosti pred krizo.  
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Slika 52: Porazdelitev rezultatov tehnične učinkovitosti po kvartilih (državna 

pomoč/prihodki)  

Preglednica 21: Agregatna statistika po kvartilih za tehnično učinkovitost vse 

dejavnosti 

pom_norm def~x_06  def~x_07  def~x_08  def~x_09  def~x_10  def~x_11  def~x_12 

 0 18382  19378  20744  19928  19982  26967  25116 

 0,7148863  0,7248607  0,7202359  0,698685  0,7142417  0,7021845  0,7066365 

 1  672  610  315  416  293  374  348 

 0,733973  0,7435157  0,7422016  0,7242104  0,7204987  0,7259662  0,7241502 

 2 635  610  303  451  471  454  416 

 0,729037  0,7337185  0,7186636  0,706173  0,7226307  0,7200184  0,7156392 

 3 555  510  128  328  313  352  329 

 0,7149876  0,7007058  0,6619229  0,6701307  0,6865107  0,683555  0,7149073 

Total 20244  21108  21490  21123  21059  28147  26209 

 0,7159665  0,7250722  0,7201884  0,6989042  0,7141042  0,7025552  0,7071157 

 

S sliko 53 (podjetja brez pomoči so označena svetleje) ponazorimo povezavo med državno 

pomočjo in spremembo tehnične učinkovitosti od leta 2007 do leta 2012. Ne moremo zaslediti 
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značilne smeri povezav, vsekakor pa je to napotek za nadaljnje proučevanje konkretnih 

ukrepov ekonomske politike oz. tudi ciljnosti njenih ukrepov. 

 

 

Slika 53: Državna pomoč leta 2006 (2011 zgoraj), odstotna sprememba tehnične 

učinkovitosti leta 2007 (2012 spodaj)  

Stroškovna (ne)učinkovitost vseh dejavnosti v vzorcu 

Tudi v primeru proučevanja stroškovne učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja 

konkurenčnosti v primeru vzorca vseh podjetij in izbranih državnih pomoči kot merila 

ekonomske politike ne moremo ne potrditi ne ovreči Hº4 (Ekonomska politika spodbujanja 
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konkurenčnosti v Sloveniji je neučinkovita). S tako opisano statistiko, kot kaže slika 54, se je 

stroškovna neučinkovitost še povečevala.  

 

Slika 54: Porazdelitev rezultatov stroškovne učinkovitosti po kvartilih (državna 

pomoč/prihodki) 

Bolj ko se oddaljujemo od številke ena, bolj se povečuje stroškovna neučinkovitost (rezultati 

v preglednici 22).  

Preglednica 22: Agregatna statistika po kvartilih za stroškovno učinkovitost vse 

dejavnosti 

pom_norm deff_c~6 deff_c~7 deff_c~8 deff_c~9 deff_c~0 deff_c~1 deff_c~2 

 0 18007  19431  21116  20493  20528  27908  25924 

 1,26826 1,248318 1,264371 1,261842 1,272173 1,564365 1,750116 

 1  663  607  303  459 292  373  347 

 0,139571 1,144895 1,150169 1,156012 1,156696 1,184733 1,192274 

 2 625  609  303  459  474  459  417 

 1,148325 1,14978 1,167464 1,212297 1,15487 1,192363 1,211836 

 3 548  510  133  337  323  363  327 

 1,183242 1,250487 1,220691 1,21409 1,228075 1,269842 1,226974 

Total 19843  21157  21866  21704  21617  29103  27015 

 1,257834 1,242567 1,261122 1,258029 1,267383 1,549959 1,728309 

 

Če smo leta 2006 dosegli povprečno stroškovno učinkovitost v višini 1,26, opazimo v 

prihodnjem letu ne glede na proučevani kvartil rahlo izboljšanje, če gledamo povprečje. Nato 

se v času krize leta 2008 ponovno poslabša in se konstantno poslabšuje. Brez izbranih 

državnih pomoči je v povprečju 98 % proučevanih podjetij, le 2 % jih povprečno prejme 

državno pomoč za izbrane kategorije proučevanja v prvem koraku (za mala in srednje velika 

podjetja – MSP, zaposlovanje ali usposabljanje).  

V tretjem kvartilu glede na prejeto državno pomoč na prihodke je bilo leta 2006 548 podjetij s 

povprečno stroškovno učinkovitostjo 1,18, ta se poslabšuje, do 1,23 leta 2012. Opaziti je 
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mogoče, da so podjetja, ki so prejela državno pomoč, v povprečju manj poslabšala svojo 

stroškovno učinkovitost (z 1,1 na 1,2), podjetja brez prejete državne pomoči pa so stroškovno 

učinkovitost zelo poslabšala (z 1,26 na 1,75). Izračuni kažejo, da je učinek pomoči značilen, 

vendar nelinearen, kar lahko pomeni, da je bil ukrep ekonomske politike prepozen ali pa ni bil 

dovolj ciljan. Možno je tudi, da pomoči prejemajo neučinkovita podjetja.  

Tehnična in stroškovna (ne)učinkovitost vseh dejavnosti v vzorcu glede na vse državne 

pomoči za konkurenčnost 

Začetno hipotezo o tehnični in stroškovni učinkovitosti ponovno preverimo z analizo SFA za 

izbrana modela, le da tokrat upoštevamo vse državne pomoči, ki lahko kažejo ukrepe 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti (tiste, ki so ključne pri prizadevanju za 

okrepitev konkurenčnosti gospodarstva EU in zagotovitev trajnostne rasti). Mednje spadajo 

državne pomoči iz horizontalnih in posebnih sektorjev; mala in srednje velika podjetja, 

odpravljanje resne motnje v gospodarstvu,
25

 pomoči za reševanje, prestrukturiranje, raziskave 

in razvoj, regionalne pomoči in tvegani kapital. V prilogi 8 podajamo natančnejše 

specifikacije porazdelitve učinkovitosti (tehnične in stroškovne), na sliki 55 pa porazdelitev 

tehnične in stroškovne učinkovitosti po kvartilih državne pomoči v prihodkih. 

Glede na prejšnjo porazdelitev (osnovni model SFA) lahko opazimo, da so prejemniki v 

prvem kvartilu najprej povečevali tehnično učinkovitost (2007), ki je potem padla (2008, 

2009, 2010) in se začela leta 2011 izboljševati. Stroškovna učinkovitost se za vse prejemnike 

v prvem kvartilu poslabšuje. Kot pri prvi porazdelitvi imajo vsi prejemniki državnih pomoči 

višjo tehnično in stroškovno učinkovitost (vendar je teh v vzorcu manj kot 5 %). Zagotovo 

lahko potrdimo, kot pri prvem prikazu porazdelitve stroškovne učinkovitosti po kvartilih, da 

se ta podjetjem brez prejete državne pomoči bistveno bolj poslabša kot prejemnikom, kar 

dokazuje, da so državne pomoči upravičile svoj namen (in z njimi ekonomska politika 

spodbujanja konkurenčnosti). Kontingenčna tabela, ki jo tokrat prikažemo na ravni decilov, 

pri čemer je pom_n~m0 povprečna pomoč v odstotkih prodaje, deff_e~x tehnična 

učinkovitost, deff_c~t stroškovna učinkovitost. Vrstica nič označuje podjetja brez pomoči, 

vrstice od ena do deset pa so decili državne pomoči/prihodki (v %). 

                                                 

25
 Delež državnih pomoči za odpravljanje motnje v gospodarstvu leta 2012 je znašal 47,25 % v deležu 

vseh pomoči, za reševanje 0,03 %, prestrukturiranje 0,05 %, za raziskave in razvoj 7,84 %, za 

regionalne cilje 8,93 % in tvegani kapital 0,01 %. Skupaj predstavljajo v deležu 1,8 % BDP (od 

skupno 2,9 % BDP) (MF 2012). 
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Slika 55: Porazdelitev stroškovne in tehnične učinkovitosti po prejemnikih izbranih 

državnih pomoči in kvartilih 2006−2012 

Izračuni tehnične in stroškovne učinkovitosti v povprečju kažejo na poslabšanje v letih 2006–

2012. Tehnična učinkovitost se je poslabšala v celotnem vzorcu za 0,1 odstotne točke (z 0,716 

padec na 0,708), stroškovna pa za 0,5 odstotne točke v povprečju (z 1,259 na 1,771). Izračuni 

in porazdelitvena tabela (preglednica 23) kažejo na statistično značilen vpliv državnih pomoči 

na učinkovitost. Podjetja od prvega decila naprej kažejo tako večjo tehnično kot stroškovno 

učinkovitost od povprečja. Podjetja, ki so prejela več kot 13 % oz. 14 % državnih pomoči 
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glede na prihodke, imajo tako leta 2006 kot 2008 višjo tehnično učinkovitost za 0,02 odstotne 

točke, stroškovno pa nižjo za 0,02 odstotne točke. 

Preglednica 23: Kontingenčna tabela za vse dejavnosti primerjalno za leti 2006 in 2012 

dec_pom_ 

nov_norm0 
pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t 

dec_pom_ 

nov_norm0 
pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t 

0 0  0,7150476 1,264054 0 0 0,7072339 1,779913 

 1 0,0442322 0,7385241 1,137262  1 0,0181000 0,7288105 1,198281 

 2 0,1445990 0,7462190 1,137368  2 0,0659424 0,7282908 1,288748 

 3 0,2855673 0,7362543 1,143079  3 0,1327511 0,7656291 1,194968 

 4 0,4822911 0,7447709 1,123109  4 0,2948082 0,7462100 1,188758 

 5 0,8030754 0,7369409 1,143990  5 0,6101092 0,7354658 1,188834 

 6 1,4531330 0,7195054 1,168625  6 1,2102080 0,7638236 1,224007 

 7 2,7537460 0,7359205 1,163385  7 2,7891240 0,7424892 1,210662 

 8 5,4235180 0,7260116 1,204322  8 5,7715240 0,7508638 1,254825 

 9 13,0896700 0,7354920 1,144368  9 14,3410800 0,7402777 1,524998 

 10 37,7303600 0,7280688 1,200221  10 45,5591600 0,7154935 1,816092 

Total 0,2352393 0,7159407 1,259199 Total 0,1488370 0,7079273 1,771031 

 

Na sliki 56 lahko opazimo, da se je podjetjem brez prejete državne pomoči tehnična 

učinkovitost zelo zvišala po krizi leta 2010, medtem ko se jim stroškovna učinkovitost 

znižuje, kar pomeni da postajajo stroškovno učinkovitejši.  

 

Slika 56: Razlike v tehnični in stroškovni učinkovitosti medletno, 2006–2012, za tri 

skupine prejemnikov (oz. brez državne pomoči) 
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Podjetja v petem decilu ostajajo bolj ali manj konstantna v času, odstopanja so le pri 

poslabšanju stroškovnih učinkovitosti leta 2010 in izboljšanju tehnične učinkovitosti leto prej. 

Podjetja, ki prejmejo največ državnih pomoči glede na prihodke (v %), tj. podjetja v desetem 

decilu, pa v opazovanem obdobju poslabšujejo tehnično učinkovitost, kar vzbuja skrb. 

Agregatno pa poslabšujejo tudi stroškovno učinkovitost. 

Glede politike državnih pomoči lahko opazimo, da ekonomska politika spodbujanja 

konkurenčnosti ni ustrezno osredotočena, lahko bi sklepali, da tudi ni odzivna oz. ni 

prilagojena potrebam podjetij. Opazimo zelo velika medletna nihanja. Na začetku 

opazovanega obdobja je bil medletni padec tudi za dvajset odstotnih točk, po krizi se seveda 

pomoči povečujejo do deset odstotnih točk letne razlike. Glede na bistven dvig in 

razpoložljive državne pomoči (v času krize in po njej) je zelo zanimivo, da podjetja niso bolj 

izkoristila ekonomske politike. Predvidevamo lahko, da je to posledica nesegmentirane 

politike spodbujanja konkurenčnosti ali prevelikih administrativnih ovir. 

Na podlagi agregatnih proučevanj za vse skupine dejavnosti, ki so v vzorcu, lahko Hº3.1 in 

Hº3.2 zavrnemo, ker ne glede na majhne razlike v tehnični ali stroškovni učinkovitosti lahko 

opazimo izboljšanje obeh v primeru prejema državnih pomoči za dvig konkurenčnosti. 

Vendar je potrebna previdnost, kajti to je prvo preverjanje na zelo majhnem številu 

prejemnikov državne pomoči kot ukrepa ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti 

(5 %). Treba je narediti podrobnejšo primerjavo po skupinah dejavnosti, pri katerih je prav 

tako mogoče natančneje pregledati dvige mej učinkovitosti kot tudi mednarodno primerjavo 

Slovenije z drugimi državami. V tem primeru Hº3 kot celote z vidika neučinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti ne potrdimo niti ovržemo, nadaljujemo proučevanja. 

4.5.2 Tehnična in stroškovna učinkovitost v primeru skupin dejavnosti CDE, F, GHI, JK 

in LMN  

Ker se zavedamo omejitev teoretičnih predpostavk proizvodne in stroškovne funkcije, 

proučimo tehnično in stroškovno učinkovitost na ravni SKD A6, po šestih skupinah 

dejavnosti, ki so naslednje: AB, CDE, F, GHI, JK in LMNOP. Nato smo preverjali hipotezo 

Hº4 o neučinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti v skupinah dejavnosti 

(Hº4.1 CDE, Hº4.2 F, Hº4.3 GHI, Hº4.4 JK in LMN), da bi odpravili omejitev o 

nehomogenosti proizvodne funkcije. V zadnji skupini izpustimo dejavnosti O in P kot tudi 

AB (kot je pojasnjeno v prejšnjem poglavju). Predpostavimo, da je proizvodna tehnologija 

bolj homogena v skupinah sektorjev (oz. dejavnosti) ter da so razlike znotraj dejavnosti oz. 

sektorjev manjše (tudi glede zaposlovanja proizvodnih dejavnikov). V podpoglavju, v 

katerem smo predstavili uporabljene podatke, smo osvetlili tudi pomembnost posamezne 

skupine dejavnosti, prikazali njihovo umeščenost z vidika nacionalnih računov, jih primerjali 

s poročili gospodarskih družb, ki jih uporabljamo za vzorec. V prilogi 9 predstavimo zbirno 
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tabelo po dejavnostih in decilih (državna pomoč/prihodki v odstotkih – pom_n~m0) za leta 

2006–2012 za tehnično (deff_e~x) in stroškovno (deff_c~t) učinkovitost. 

Merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v dejavnostih CDE 

Predelovalne dejavnosti – C, oskrba z električno energijo, plinom in paro – D in oskrba z 

vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja – E so najvažnejše dejavnosti z 

vidika proizvodne strukture BDP. Predelovalne dejavnosti (C) so največja in najpomembnejša 

dejavnost slovenskega gospodarstva. Njihova proizvodnja v tekočih cenah leta 2012 znaša 

22.043,6 mio EUR ali 32 % celotne proizvodnje leta 2012,
26

 ki jo proizvedejo domači 

proizvajalci. Glede na proizvodnjo so najpomembnejše dejavnosti proizvodnja kovinskih 

izdelkov (SKD 28), proizvodnja strojev in naprav (SKD 29) in proizvodnja kemikalij, 

kemičnih izdelkov in umetnih vlaken (SKD 24); te tri dejavnosti skupaj proizvedejo približno 

tretjino proizvodnje predelovalnih dejavnosti (SURS 2010c). Z dejavnostjo oskrbe z 

električno energijo, plinom in vodo se v glavnem ukvarjajo velika javna podjetja, torej je ta 

dejavnost zelo specifična z vidika obdelave podatkov. Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami 

in odpadki; saniranje okolja predstavlja 2 % vseh podjetij v industriji, dejavnost 15 odstoten 

delež srednje velikih in velikih podjetij (SURS 2015). 

Sklenemo lahko, da so najpomembnejše predelovalne dejavnosti, ki pa zajemajo širok spekter 

proizvodnje (od hrane, tekstilij, predelave lesa, kemičnih izdelkov, kovinskih izdelkov, 

električnih strojev do medicinskih instrumentov). Vse dejavnosti skupaj nimajo homogene 

proizvodnje, a kljub temu jih sodobne statistične metode obravnavajo skupaj. Dejavnosti CDE 

skupaj leta 2006 predstavljajo 37 % vse proizvodnje in konec proučevanega obdobja 2012 

odstotek manj. S hipotezo Hº4.1 (ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je 

neučinkovita v skupinah dejavnosti CDE) podrobneje preverjamo učinkovitost politike 

spodbujanja konkurenčnosti skozi različne ukrepe, ki se zrcalijo v državnih pomočeh za dvig 

konkurenčnosti. 

V dejavnostih CDE lahko v opazovanem obdobju na podlagi izračunov tehnične učinkovitosti 

ugotovimo (priloga 9), da povprečna tehnična učinkovitost znaša okoli 0,7 odstotne točke 

(najprej je 0,73, leta 2006 se je rahlo zvišala za nekaj odstotnih točk, nato v času krize padla 

in se do konca obdobja znova stabilizirala okoli 0,71 odstotne točke). Iz tega bi lahko sklepali, 

da je mogoče Hº4.1 ovreči (preglednica 24). Povprečna tehnična učinkovitost podjetij v 

dejavnosti CDE ostaja konstantna v opazovanem obdobju. Malenkostne razlike lahko 

opazimo v petem in desetem decilu glede na proučevane državne pomoči na prihodke, pri 

čemer je kljub temu opaziti, da je tehnična učinkovitost višja. V petem decilu (desetem 

decilu
27

) je začetna tehnična učinkovitost 0,77 (0,75) leta 2006 in se zniža leta 2012 na 0,73 

                                                 

26 
Leta 2006 je ta delež znašal 34 %. 

27 
V tem decilu predstavljajo državne pomoči v prihodkih v proučevanem obdobju kar 23 %. 
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(0,72). Tudi spodnja kontingenčna tabela po kvartilih ponazori enako zgodbo. Zanimivo je, da 

na začetku opazovanega obdobja (2006) koristi ukrepe ekonomske politike spodbujanja 

konkurenčnosti v obliki državne pomoči še 8 % podjetij (oz. 295 v opazovanem vzorcu), v 

krizi delež naraste na 10 % (2009), a se konec opazovanega obdobja zniža le na 4 % (oz. 195 

podjetij). Iz tega lahko sklepamo, da dejansko ukrepi politike niso bili usmerjeni v dvig 

konkurenčnosti, ampak bolj na blaženje krize (MF 2015a, 20). 

Preglednica 24: Kontingenčna tabela dejavnosti CDE po kvartilih (državna 

pomoč/prihodki) za porazdelitev tehnične učinkovitosti 2006–2012  

kvart_pom_

no v_norm0 def~x_06 def~x_07 def~x_08 def~x_09 def~x_10 def~x_11 def~x_12 

0 3614  3838  3832  3701  3794  4753  4712 

 0,7314199  0,7377177  0,7275334  0,7088853  0,7215866  0,7086385 0,7140713 

1  92  105  125  140  113  105  58 

  0,7412688  0,7668559  0,7648777  0,7034737  0,6906028  0,7442343  0,7388046 

2  95  96  116  129  108  112  82  

 0,7571298  0,7625347  0,7445517  0,736513  0,7611808  0,7366901  0,7525687 

3 108  62  136  136  112  107  55  

 0,7649715  0,7508065  0,7566438  0,7343918  0,7554864  0,7616531  0,7507631 

Total  3909  4101  4209  4106  4127  5077  4907  

 0,7332035  0,7392425  0,730052  0,7104136  0,7226944  0,7111108 0,7154182 

 

Glede stroškovne učinkovitosti v proučevanih dejavnostih CDE lahko Hº4.2 delno potrdimo 

in delno ovržemo, saj v opazovanem obdobju stroškovna neučinkovitost narašča (ker gre za 

negativen predznak, je to poslabšanje). Poslabšanje je tudi statistično značilno, v vseh letih 

zaznavamo poslabšanje stroškovne učinkovitosti, le leta 2010 izboljšanje za tri odstotne 

točke. Leta 2006 je znašala stroškovna učinkovitost med podjetji brez prejete državne pomoči 

1,15, kar je le malo več kot ena in lahko interpretiramo, da so bila podjetja leta 2006 relativno 

stroškovno učinkovita. V času krize se stroškovna neučinkovitost dvigne na 1,24, leta 2011 pa 

zelo poslabša, na 1,5, nato se konec opazovanega obdobja znova poslabša na 1,62. Sklepali bi 

lahko, da učinki gospodarske krize kažejo, da so problematični stroški dela (tudi leta 2010 

sprejet Zakon o minimalni plači) (ZMinP, Ur. l. RS, št. 13/10 in 92/15) in da so podjetja 

predvsem delovno intenzivna ter da ustvarjajo majhno dodano vrednost in zato niso 

konkurenčna. Vsi ukrepi ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti jim niso pomagali 

niti ohraniti stroškovne učinkovitosti oz. ukrepi niso bili naravnani na glavnino podjetij v 

dejavnosti CDE.  

Na sliki 57 prikazujemo izračune tehnične in stroškovne učinkovitosti v proučevanem 

obdobju ter spremembo v odstotnih točkah medletno. Prejemnikov je bilo največ 10 % leta 

2009, ti pa v povprečju dosegajo boljšo stroškovno učinkovitost (oz. se jim manj poslabša). V 

petem decilu (desetem decilu) je znašala strokovna učinkovitost leta 2006 1,15 (1,15), leta 

2009 se je poslabšala na 1,24 (1,39), leta 2012 pa na 1,19 (1,45). Glede nato, da se poslabšuje 

tudi stroškovna učinkovitost podjetij v desetem decilu, ki so leta 2012 povprečno prejeli 40 % 
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državnih pomoči v prihodkih, lahko sklepamo, da politika spodbujanja konkurenčnosti v 

primeru dejavnosti CDE ni učinkovita in ni povzročila dviga mej učinkovitosti. 

 

Slika 57: Povprečna tehnična in stroškovna učinkovitost v dejavnostih CDE ter delež 

spremembe po letih 

Seveda pa so nujna podrobnejša raziskovanja in proučevanja, vsaj na dvomestni številčni 

dejavnosti (pri kateri lahko z gotovostjo prevzamemo omejitve proizvodne funkcije), ker 

hipotez Hº4.1 in Hº4.2 ne moremo ne potrditi ne ovreči. 

Merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti dejavnosti F 

Tudi gradbeništvo sodi med pomembnejše dejavnosti slovenskega gospodarstva. Njegova 

proizvodnja znaša letno 5657 mio EUR ali 8,2 % vseh dejavnosti (leta 2012 kar 11 %). Z 

dejavnostjo se ukvarjajo gospodarske družbe in samozaposleni (ki pa niso zajeti v vzorcu). 

Najpomembnejša gradbena dejavnost je gradnja objektov in delov objektov (SKD 45.2), in 

sicer proizvede približno 75 % celotne proizvodnje gradbeništva (SURS 2010a, 30). Skladno 

z letnimi statističnimi raziskovanji v gradbeništvu opazujemo trend padanja gradbenih del 

(stavbe in inženirski objekti skupaj) po letu 2008, ko smo dosegli vrh. Tudi delež 

gradbeništva v BDP pada z 8 % leta 2008 na raven pred krizo okoli 5 %, število zaposlenih 

oseb se tudi vrača na raven pred krizo, okoli 60.000 zaposlenih. To panogo je kriza najbolj 

pretresla, zato zahteva podrobnejše proučevanje s posebej prilagojenim modelom. Z vidika 

konkurenčnosti za Slovenijo ni več tako pomembna, poleg tega je odvisna od naročil v drugih 

sektorjih oz. sektorja država. 

S hipotezo Hº4.3 in Hº4.4 (ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je tehnično in 

stroškovno neučinkovita v skupini dejavnosti F) podrobneje preverjamo učinkovitost politike 

spodbujanja konkurenčnosti po različnih ukrepih, ki so zajeti v državnih pomočeh za dvig 
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konkurenčnosti. Slovenija se ni odločila na ravni države za posebne ukrepe za dejavnost 

gradbeništva, prav tako znotraj državnih pomoči (kot ukrepov za dvig konkurenčnosti) ne 

zajamemo državnih pomoči za ohranjanje ali dvig zaposlenosti, ker gre dolgoročno gledano 

za umetno odpravljanje motenj delovanja trga.  

S sliko 58 prikazujemo izračune tehnične in stroškovne učinkovitosti za povprečje vzorca 

podjetij brez prejete državne pomoči ter prejemnike glede na prihodnje državne pomoči (peti 

in deseti decil v odstotkih). 

 

Slika 58: Tehnična in stroškovna učinkovitost v dejavnostih F za vzorec (povprečje, ni 

prejemnik, peti in deseti decil glede na državne pomoči v prihodkih v %) za proučevano 

obdobje 

V primeru tehnične učinkovitosti Hº4.3 niti ne potrdimo niti ne ovržemo glede na dejavnost F. 

V proučevanem obdobju ostaja tehnična učinkovitost med podjetji brez prejete državne 

pomoči in prejemniki državne pomoči približno stalna. V začetnih letih pred krizo se 

malenkostno dvigne (z 0,73 na 0,74 v povprečju), nato pade na 0,72 in znaša leta 2012 0,71. 

Odstotne spremembe so zelo majhne, leta 2007 dvig za odstotno točko, v času krize padec za 

štiri odstotne točke, nato rahel dvig na približno odstotno točko. Zanimivo je, da imajo 

prejemniki (katerih delež je padel s 3 % leta 2006 na 1 % leta 2012 v vzorcu) kljub dani 

omejitvi iz prejšnjega odstavka višjo tehnično učinkovitost in so jo tudi pred krizo 

sorazmerno bolj povečevali.  

V primeru stroškovne učinkovitosti Hº4.4 lahko potrdimo, saj se je stroškovna učinkovitost v 

proučevanem obdobju tako za prejemnike kot podjetja brez prejete državne pomoči poslabšala 

in ni bilo dviga meje učinkovitosti. Na zgornji sliki so opazna zelo velika poslabšanja 

stroškovne učinkovitosti tudi v zadnjem letu proučevanja. Stroškovna učinkovitost se je že 
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pred krizo poslabšala v povprečju za 13 %, v času krize se je verjetno ob iskanju notranjih 

rezerv izboljšala za več kot 12 %, a se znova vztrajno poslabševala v letih 2010, 2011 in 2012 

za 4 %, 15 % in 7 %. Tako lahko sklepamo, da je naša gradbena industrija zelo 

nekonkurenčna v smislu stroškovne učinkovitosti, seveda ob omejitvah našega modela.  

Merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v dejavnostih GHI 

Tudi dejavnosti GHI so zelo specifične in si niso podobne, so pa njihovi deleži v času precej 

konstantni. Proizvodnja dejavnosti trgovine (G) v tekočih cenah znaša leta 2012 10 % celotne 

proizvodnje slovenskega gospodarstva. Proizvodnja dejavnosti skladiščenja, prometa in zvez 

(H) znaša 7 % celotne proizvodnje (dvig za odstotno točko od leta 2006). Najpomembnejše 

dejavnosti so kopenski promet (SKD 60) s 40,3-odstotnim deležem, pomožne prometne 

dejavnosti ter dejavnosti potovalnih in turističnih organizacij (SKD 63) s 26,5-odstotnim 

deležem ter pošta in telekomunikacije (SKD 64) s 26,2-odstotnim deležem (SURS 2010a). V 

proizvodnji gostinstva (I) sta najpomembnejši dejavnost hotelov, s katero se v glavnem 

ukvarjajo gospodarske družbe, in dejavnost prehrambnih gostinskih obratov. 

S hipotezo Hº4.5 in Hº4.6 (ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je tehnično in 

stroškovno neučinkovita v skupini dejavnosti GHI) podrobneje preverjamo učinkovitost 

politike spodbujanja konkurenčnosti skozi različne ukrepe, ki se zrcalijo v državnih pomočeh 

za dvig konkurenčnosti. Omejitve s, katerimi smo soočeni, so: (1) da družbe, ki se ukvarjajo s 

posredništvom in trgovino na debelo, razen z motornimi vozili (G 46), ustvarijo skoraj 

polovico dodane vrednosti celotne trgovinske dejavnosti in zaposlujejo skoraj 40 % vseh 

zaposlenih, pri čemer se pribitki še znižujejo, ter da je za Slovenijo značilna visoka 

koncentracija v dejavnosti trgovine, ki pa se od leta 2006 znižuje zaradi vstopa tujih 

diskontnih trgovin, (2) v dejavnosti skladiščenja, prometa in zvez sta veliko prispevali 

reorganizacija družbe DARS leta 2010 in reorganizacija družbe Slovenske železnice leta 2011 

in (3) pomemben del dodane vrednosti v dejavnosti gostinstva poleg gospodarskih družb 

ustvarijo samostojni podjetniki, in sicer skoraj četrtino skupne gostinske dodane vrednosti, še 

posebej v dejavnosti strežbe jedi in pijač, kjer ustvarijo 40 % celotne dodane vrednosti panog 

(UMAR 2015). 

Ne glede na zapisno in zdaj že potrjene domneve, da je treba modelirati in proučevati učinke 

politike spodbujanja konkurenčnosti na ožjem segmentu (dejavnosti), s sliko 59 postavimo 

podobne ugotovitve za Hº4.5 in Hº4.6 (ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je 

neučinkovita v skupini dejavnosti GHI) kot v primeru do zdaj proučevanih dejavnosti za 

tehnično in stroškovno učinkovitost. Ponovno lahko sklepamo, da se je meja učinkovitosti v 

primeru stroškovne učinkovitosti še dvignila (torej poslabšala) v proučevanem obdobju, kar 

nas vodi k potrditvi Hº4.6, tako v primeru prejemnikov kot podjetij brez prejete državne 

pomoči državne pomoči kot instrumenta za spodbujanja konkurenčnosti. Tehnična 

učinkovitost dejansko ostaja najbolj konstantna znotraj proučevanih skupin dejavnosti (okoli 
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0,71 v vseh letih). Seveda so prejemniki (leta 2006 jih je 35 %, leta 2012 pa le 1 %) kljub 

temu dosegli višjo tehnično učinkovitost, na podlagi česar lahko sklepamo, da se v primeru 

podjetij, ki so dobila državno pomoč za dvig konkurenčnosti, politika kljub temu pokaže za 

delno učinkovito. Vendar so dvigi le manjši (ob nizkem deležu prejemnikov), torej ne 

moremo posplošiti in sklepati, da je politika spodbujanja konkurenčnosti morda le bila 

učinkovita. Vsekakor pa ni bilo dviga meje učinkovitosti (tudi ne v primeru prejemnikov). 

 

 

Slika 59: Povprečna tehnična in stroškovna učinkovitost v dejavnostih GHI ter delež 

spremembe po letih 

Merjenje učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v dejavnostih JK in LMN 

Naslednji skupini dejavnosti sta J (informacijske in komunikacijske dejavnosti) in K 

(finančne in zavarovalniške dejavnosti), ki sta zopet zelo specifični za slovenske razmere in 

majhnost trga. Dejavnost J (kamor spada tudi založništvo ter radijska in TV-dejavnost) je 

ustvarila 4,3 % bruto dodane vrednosti in 4,1 % proizvodnje leta 2012 (leta 2006 pa 4 % oz 

3,8 % proizvodnje). V tej dejavnosti drugače delujejo tudi majhni podjetniki, ki se ukvarjajo z 

računalniškim programiranjem in svetovanjem (J 62), so največji med vsemi dejavnostmi v 

panogi J, in sicer tako po prispevku k dodani vrednosti kot v strukturi zaposlenih, saj so med 
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samostojnimi podjetniki prispevali 63,6 % oz. 60,1 % (Kmet Zupančič et al. 2014). Ti v 

našem vzorcu niso zajeti. Dejavnost K je tudi zelo specifična in bi najprej zahtevala tako 

samostojno obdelavo, saj gre za finančne in zavarovalniške dejavnosti. Vzorec tudi ne more 

biti reprezentativen, kajti banke in zavarovalnice so podvržene posebnim zakonom in niso 

zajete v našem vzorcu. Poleg tega je kriza razkrila vsa neskladja na našem finančnem in 

zavarovalniškem trgu (tudi njihovo neučinkovitost). Posebej se dotaknemo teme v poglavju, 

ko analiziramo finančno okolje z vidika konkurenčnosti.  

Poslovanje z nepremičninami (L) sestavljata dve osnovni skupini, stanovanjska dejavnost 

gospodinjstev in druge dejavnosti poslovanja z nepremičninami, ki po proizvodni strukturi 

BDP predstavljata in skupno prispevata 7,5 % dodane vrednosti (oz. 4 % proizvodnje) leta 

2012. V skupini dejavnosti M (strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti) so družbe, ki se 

ukvarjajo z arhitekturnim in tehničnim projektiranjem, tehničnim preizkušanjem in 

analiziranjem (M 71) prispevale glavnino (51 %) neto čistega dobička. Prispevek teh družb k 

celotni zaposlenosti dejavnosti M sicer ni velik, 5,6-odstotni, in ostaja stabilen v obdobju 

2008–2013, se pa še nadalje zmanjšuje prav v dejavnosti, ki največ prispeva k celotni 

zaposlenosti panoge, torej v družbah dejavnosti M 71 (Kmet Zupančič et al. 2014). Druge 

raznovrstne poslovne dejavnosti – N zajemajo razne zaposlovalne dejavnosti, dajanje v zakup 

in najem, potovalne agencije, oskrbo stavb. Dejavnosti LMN skupaj ustvarijo v proizvodni 

strukturi BDP 12 % proizvodnje in 17 % dodane vrednosti v BDP. 

Na podlagi analize in proučevanja prejšnjih dejavnosti tudi hipotez Hº4.7 in Hº4.8 

(ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti ni neučinkovita v skupini dejavnosti JK oz. 

LMN) ne moremo ne potrditi ne ovreči. Slika 60 pokaže, da se povprečna tehnična 

učinkovitost do krize za dejavnosti JK malenkostno povečuje, nato pa pada in leta 2012 ni 

dosegla ravni iz leta 2006 (–2 % oz +1,85 %). Stroškovna učinkovitost se slabša, zato lahko 

potrdimo proučevano hipotezo v primeru dejavnosti JK (posebej opazno je 40-odstotno 

poslabšanje stroškovne učinkovitosti leta 2012, kar je zagotovo povzročilo premik meje 

navzgor, kar pomeni poslabšanje). Skoraj identične ugotovitve veljajo za dejavnosti LMN, pri 

katerih v primeru tehnične učinkovitosti ni premika meje navzdol, v primeru stroškovne 

učinkovitosti pa se je poslabšala. 

Ker kljub podrobnejši proučitvi na ravni skupin dejavnosti oz. bolj homogenih dejavnosti še 

vedno ne moremo ne potrditi ne ovreči hipotez, da je ekonomska politika spodbujanja 

konkurenčnosti tehnično in stroškovno neučinkovita v primeru skupin dejavnosti. Lahko 

sklenemo, da so razlike v tehnologiji znotraj skupin dejavnosti tako velike, da skupina 

dejavnosti ne predstavlja reprezentativnega vzorca zaradi razlik med proizvodnimi dejavniki. 

Prav tako so vprašljivi ukrepi državnih pomoči za dvig konkurenčnosti kot ukrepa politike 

spodbujanja konkurenčnosti (v vzorcu več kot dvajset zaposlenih predstavljajo povprečno le 

5 % prejemnikov), vendar razpolagamo le s to bazo.  
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Slika 60: Povprečna tehnična in stroškovna učinkovitost v dejavnostih JK (zgoraj) (in 

LMN –spodaj) ter delež spremembe po letih 

V nadaljevanju se zato osredotočimo na pomembnejšo skupino dejavnosti – CDE 

(predelovalne dejavnosti) in poskusimo na eni dejavnosti, ki je dovolj velika, reprezentativna 

in pomembna (tako z vidika dodane vrednosti, zaposlenosti kot prejema državnih pomoči) 

ponovno proučiti postavljeni hipotezi z metodologijo SFA in DEA.  

4.5.3 Tehnična in stroškovna učinkovitost v primeru sektorja 25 (proizvodnja kovinskih 

izdelkov) 

Kovinskopredelovalna panoga kot homogena panoga z vidika tehnologije (kot sledi iz 

poglavja 4.3.2) oz. sektor 25 se izkaže za najbolj primernega z vidika omejitev za nadaljnje 

proučevanje hipoteze Hº5: Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti je v primeru 
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sektorja 25 neučinkovita (metoda SFA – 5.1 je tehnično in 5.2 stroškovno neučinkovita in 

DEA). 

Stohastična meja učinkovitosti v primeru dejavnosti 25 

Za namene proučevanja uporabimo dve proizvodni funkciji in eno stroškovno funkcijo.  

Logaritmirana proizvodna funkcija, pri kateri je output realizacija oz. čisti prihodki od prodaje 

–𝑦𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠, inputi pa so zaposlenost oz. povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju –xzap, stroški materiala, blaga in storitev–xrepro in sredstva– xsred, 𝑢𝑖, 

je enostranska spremenljivka in predstavlja tehnično učinkovitost: 

 ln 𝑦𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1ln xzap + 𝛽2ln xrepro + 𝛽3ln xsred  + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖), 

tako sledimo modelu panela podjetij na primeru Tajske (Amornkitvikai in Harvie 2011, 42). 

Pri spodnji proizvodni funkciji se opiramo na model (Charoenrat in Harvie 2013, 105). 

Logaritmirana proizvodna funkcija, pri kateri je output dodana vrednost skladno z definicijo–

𝑦𝑑𝑣𝑥, inputi pa so število zaposlenih–xzap, stroški materiala, blaga in storitev–xrepro in 

sredstva– xsred,  𝑢𝑖, je enostranska spremenljivka in predstavlja tehnično učinkovitost: 

 ln 𝑦𝑑𝑣𝑥 = 𝛽0 + 𝛽1ln xzap + 𝛽2ln xrepro + 𝛽3ln xsred + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖). 

Logaritmirana stroškovna funkcija, pri kateri so vsi stroški sešteti – cost, output predstavljajo 

prihodki od prodaje – 𝑦𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠, input v model pa plače –wbpl v izbranem sektorju.,  𝑢𝑖 je 

enostranska spremenljivka in predstavlja tehnično učinkovitost: 

ln Cost = 𝛽0 + 𝛽1ln ysales + 𝛽2ln wbpl + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖). 

V nadaljevanju proučujemo povezave med državnimi pomočmi kot instrumentom ekonomske 

politike in izračunom učinkovitosti (bodisi tehnične učinkovitosti, izpeljane iz proizvodne 

funkcije, bodisi stroškovne učinkovitosti, izpeljane iz stroškovne funkcije). Tako želimo 

proučiti, katere značilnosti statistično značilno vplivajo na neučinkovitost, tako želimo podati 

tudi napotke za nadaljnjo usmeritev politike spodbujanja konkurenčnosti tako z vidika države 

kot podjetij. Prav tako izvedemo Mann-Whitneyev test (za opisno spremenljivko državna 

pomoč) med prejemniki in neprejemniki in proučimo razlike v povprečni stopnji rasti 

učinkovitosti. Za izbrana modela in oceno vpliva državnih pomoči na izračun učinkovitosti 

moramo najprej izračunati medletno razliko bodisi tehnične bodisi stroškovne 

neučinkovitosti.  

Za oceno učinkovitosti (izračun meje učinkovitosti) moramo pri vsaki različici modela z LR-

testom (likelihood ratio test), testom razmerja verjetnosti, oceniti, ali je stohastična funkcija: 

(1) ustrezna/veljavna Cobb-Douglasova proizvodna funkcija, kar je osnova za nadaljnje 

proučevanje vseh različic, (2) odsotnost učinkov tehnične/stroškovne neučinkovitosti in (iii) v 
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drugi fazi izračunov (odvisnost učinkovitosti od državnih pomoči) pa še neznačilnost 

odvisnosti spremenljivk tehnične/stroškovne neučinkovitosti, kot je predstavljeno že v 

uvodnih poglavjih. Empirična analiza se lahko nadaljuje le ob izpolnjenih zgornjih merilih, v 

nadaljevanju proučujemo najprej neučinkovitost po letih z vidika kazalnika neučinkovitosti v 

funkciji frontier – λ (slika 61). 

 

Slika 61: Prikaz izračunanih neučinkovitosti, (λ=
𝝈𝒖

𝝈𝒗
) za opazovano dejavnost 25 

Na podlagi proučevanj in samo opazovanja gibanja λ=
𝜎𝑢

𝜎𝑣
 oz. neučinkovitosti lahko v primeru 

proizvodnje kovinske dejavnosti (sektor 25) opazimo, da sta se tako tehnična učinkovitost za 

opazovana podjetja (obe proizvodni funkciji) kot stroškovna učinkovitost v času spreminjali. 

V času krize (2008) sta se tako stroškovna kot tehnična učinkovitost še poslabšali, zato bi 

lahko sklepali, da politika spodbujanja konkurenčnosti v preteklosti ni bila ustrezna, 

naravnana na prave cilje (dvig dodane vrednosti, znižanje stroškov, preživetje na trgu). Po 

krizi so opazni znaki okrevanja, vendar pa se še nismo (številčno gledano) vrnili na raven 

učinkovitosti pred krizo. Še posebej opazno je poslabšanje stroškovne učinkovitosti, kar 

govori v prid gospodarstvenikom oz. Gospodarski zbornici Slovenije, ki opozarja na 

zniževanje stroškovne konkurenčnosti gospodarstva (GZS 2013) oz. da so stroški dela 

previsoki (oz. da imamo visok davčni primež v Sloveniji) in priporočilom OECD (2015a). Z 

vidika teoretičnih predpostavk (da je za tehnično učinkovitost zgornja meja ena, stroškovna 

meja pa večja od ena) imamo nekaj težav s proizvodno funkcijo dve, pri kateri kot output 

upoštevamo dodano vrednost v proučevanih podjetjih dejavnosti. Za preverjanje hipotez 

Hº5.1 in Hº5.2 je treba proizvodno in stroškovno funkcijo izpeljati, nato pa rezultate 

učinkovitosti proučiti z vidika prejetih državnih pomoči (za dvig konkurenčnosti), pregledati, 

kaj se dogaja v vzorcu s podjetji, ki prejemajo pomoč, in kaj s podjetji, ki ne prejemajo 

državne pomoči (preglednica 25).  
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Preglednica 25: Ocena modelov vpliva pomoči za sektor 25 na podlagi (a) tehnične 

učinkovitosti, različica 1 in 2, ter (b) stroškovne učinkovitosti po decilih 

za obdobje 2006–2012 

 nov_norm0 pom_n~m0  deff~s25  ~1_dvx25  deff_c~5 

Leto = 2006: 

dec_pom_ 

0 0 0,8908571 0,7891691 1,113731 

1 0,0389622 0,9072408 0,8328439 1,093240 

2 0,1361112 0,9051223 0,8233038 1,099647 

3 0,2941665 0,9143462 0,8408794 1,088018 

4 0,5103366 0,9054581 0,8507858 1,096265 

5 0,7925721 0,9127851 0,8364953 1,167495 

6 1,5326120 0,8898586 0,7906291 1,105293 

7 2,3088090 0,8996180 0,8066798 1,137476 

8 5,9771770 0,9028678 0,8179139 1,077694 

9 14,3227200 0,9032945 0,8434445 1,110484 

10 39,4362500 0,9026809 0,8091552 1,093223 

Total 0,9546245 0,8918273 0,7916915 1,113380 

Leto = 2007: 

dec_pom_ 

0 0 0,9310447 0,7882815 1,099165 

1 0,0099516 0,9406647 0,8339137 1,087747 

2 0,0290752 0,9399433 0,8420074 1,093538 

3 0,0521883 0,9355820 0,8114537 1,096541 

4 0,0837595 0,9354677 0,7982638 1,092867 

5 0,1436963 0,9397856 0,8307360 1,083868 

6 0,2637286 0,9293016 0,7949817 1,089492 

7 0,4067075 0,9272879 0,7829242 1,084826 

8 0,6803121 0,9419876 0,8427223 1,085644 

9 02,568021 0,9208269 0,7495987 1,116351 

10 0,0199775 0,9313108 0,7897730 1,098701 

Total 0 0,9310447 0,7882815 1,099165 

Leto = 2008: 

dec_pom_ 

0 0 0,9397714 0,7912089 1,130911 

1 0,0093915 0,9478994 0,8364143 1,111581 

2 0,0318971 0,9423609 0,8262659 1,108493 

3 0,0725037 0,9438012 0,8401342 1,121831 

4 0,1326887 0,9392217 0,8126976 1,140759 

5 0,2235438 0,9444806 0,8529723 1,132755 

6 0,4209620 0,9363414 0,7827573 1,129067 

7 1,1396980 0,9449927 0,8183017 1,118710 

8 2,1892210 0,9398584 0,8047343 1,129783 

9 5,6160350 0,9372433 0,7968341 1,128222 

10 23,8813100 0,9370751 0,8083416 1,124695 

Total 0,7972302 0,9398090 0,7940990 1,130239 

Leto = 2009: 

dec_pom_ 

0 0 0,8751216 0,7325428 1,266390 

1 0,0019915 0,8745629 0,7564054 1,296342 

2 0,0150810 0,8866425 0,7224353 1,215935 

3 0,0545658 0,8915953 0,7864050 1,175283 

4 0,1150610 0,8944071 0,8224837 1,223695 

5 0,2436932 0,8785033 0,7405326 1,240734 

6 0,5060335 0,8932850 0,7899738 1,162658 

7 1,4017830 0,8899025 0,8190206 1,221694 

8 3,3147090 0,8968104 0,7984251 1,141840 

9 8,3107520 0,8918197 0,7785463 1,199197 

10 21,2640300 0,8845289 0,7946416 1,276171 

Total 0,4065036 0,8766963 0,7381826 1,259928 

Se nadaljuje 
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Preglednica 25 – nadaljevanje 

 nov_norm0 pom_n~m0  deff~s25  ~1_dvx25  deff_c~5 

Leto = 2010: 

dec_pom_ 

0 0 0,8870481 0,7629540 1,207932 

1 0,0040120 0,9026372 0,7821902 1,191223 

2 0,0124184 0,8559700 0,6759819 1,284998 

3 0,0352228 0,8770874 0,7418916 1,282596 

4 0,1247480 0,8905301 0,8377166 1,242296 

5 0,3448909 0,8395511 0,8085317 1,749740 

6 0,9003364 0,9260773 0,8573507 1,120630 

7 2,0573750 0,8837909 0,7755434 1,219937 

8 4,9761230 0,8936619 0,8238325 1,193038 

9 11,8775100 0,8819289 0,7779389 1,370817 

10 44,0732400 0,8916206 0,8368774 1,257542 

Total 0,5321731 0,8867767 0,7645737 1,213489 

Leto = 2011: 

dec_pom_ 

0 0 0,8761307 0,7566110 1,238736 

1 0,0145919 0,8881325 0,7716585 1,255133 

2 0,0714430 0,8943204 0,8101502 1,168453 

3 0,1771880 0,9052732 0,8604771 1,184178 

4 0,3392633 0,8940015 0,8144969 1,168881 

5 0,7334331 0,8932930 0,7981110 1,197378 

6 1,5891310 0,8771166 0,7923548 1,242464 

7 3,2242500 0,8454132 0,5395501 1,376711 

8 6,6303390 0,8824413 0,7819231 1,184134 

9 11,0793700 0,8834408 0,8101659 1,220160 

10 32,1535800 0,8715732 0,7077776 1,245912 

Total 0,3083702 0,8767608 0,7585559 1,236811 

Leto = 2012: 

dec_pom_ 

0 0 0,8698968 0,7473148 1,210087 

1 0,0225794 0,8530859 0,6677169 1,276230 

2 0,0748344 0,8919272 0,8199258 1,209708 

3 0,1275429 0,8795377 0,7810806 1,158276 

4 0,2778953 0,8681339 0,7770571 1,192107 

5 0,5881868 0,8789683 0,7936665 1,192835 

6 1,1278010 0,8947301 0,8390086 1,165849 

7 2,6204580 0,8811436 0,7528587 1,188429 

8 6,0013160 0,8729641 0,7693406 1,160025 

9 14,2962800 0,8830703 0,8035369 1,202615 

10 39,1818200 0,8031333 0,5900385 1,416043 

Total 0,23996990 0,8700043 0,7480542 1,210056 

 

V dejavnostih proizvodnje kovinske opreme brez strojev, ki jo imamo kot vzorec (oz. sektor 

25) za oceno Hº5.1, lahko v opazovanem obdobju na podlagi izračunov povprečne tehnične 

učinkovitosti (output prodaja) ugotovimo, da se povprečna tehnična učinkovitost dviguje leta 

2006 z 0,89 na 0,93 leta 2008, nato v času krize pada (0,87) in se do konca obdobja znova 

stabilizira okoli 0,90.
28

 To pomeni, da podjetja uspešno kombinirajo svoje inpute za dosego 

maksimalnega outputa in se približujejo meji učinkovitosti po padcu v krizi (slika 62).  

                                                 

28 Če je output dodana vrednost, dobimo skoraj identično krivuljo, saj se povprečna tehnična 

učinkovitost leta 2006 z 0,79 rahlo dviguje, v času krize pada (0,87 leta 2009) in se do konca obdobja 

znova stabilizira okoli 0,75. 
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Slika 62: Povprečna tehnična (različici 1 in 2) in stroškovna učinkovitost (leva os) ter 

delež spremembe po letih v % (desna os) 

Skrb vzbujajoče je, da kljub različnim shemam državnih pomoči ekonomska politika 

spodbujanja konkurenčnosti v proučevanem obdobju ni dosegla svojega namena. Takoj ob 

prvih znakih krize se je zamajala tehnična učinkovitost podjetij, ki pretežno izvažajo, torej 

lahko sklepamo, da niso dobro vpeta v globalno okolje oz. niso vodilna in so se zato pojavile 

tako značilne razlike. Prav tako je med prejemniki (257 jih je povprečno v proučevanem 

obdobju oz. okoli 20 % od vzorca 3 – proizvodnja kovinske opreme) opaziti, da se z dvigom 

državne pomoči v prihodkih (v %) dviguje tehnična učinkovitost in je statistično značilna. V 

povprečju znaša državna pomoč v prihodkih manj kot 1 % in se znižuje v času.  

Z vidika učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti lahko Hº5 (oz. Hº5.1 – 

vidik tehnične učinkovitosti) v primeru proučevanega vzorca ovržemo. Podjetja, ki so prejela 

državno pomoč, so bila učinkovitejša (slika 63, na kateri prikazujemo peti decil – povprečno 
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po letih okoli 0,40 % državnih pomoči v prihodkih in deseti decil – povprečno po letih okoli 

29 % državnih pomoči v prihodkih, podrobneje pa vse porazdelitve v preglednici 26).  

 

Slika 63: Tehnična in stroškovna učinkovitost v dejavnosti 25 (povprečje, ni prejemnik, 

peti in deseti decil glede na državne pomoči v prihodkih v odstotkih) za proučevano 

obdobje  

Podjetja, ki so bila deležna ukrepov za dvig konkurenčnosti in so se prijavila na različne 

razpise s področja konkurenčnosti (oz. prejemniki državnih pomoči), so dvignila tehnično 

učinkovitost bolj kot povprečje dejavnosti in bolj kot podjetja brez prejete državne pomoči, in 

sicer za eno do dve odstotni točki. Potrjuje se domneva, da se ukrepi za dvig konkurenčnosti 

(in posledično državne pomoči) niso dovolj osredotočili na zmagovalce, na vodilne v panogi 

(SVREZ 2011). Posledično se v bistvu s subvencioniranjem in ukrepi večinoma ohranja oz. 

malenkostno izboljšuje konkurenčno pozicijo podjetij, zato je tudi zahteva Evropske unije po 

pametni specializaciji za preboj in inovativnost v državah članicah (Evropska komisija 2014a, 

2). Če pogledamo deseti decil glede na državne pomoči v prihodkih, vidimo, da se tehnična 

učinkovitost celo poslabša, kar pomeni, da so nekateri odvisni od državnih pomoči in ta 

določena podjetja umetno vzdržuje na visoki ravni učinkovitosti.  

Z vidika učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti lahko Hº5 (oz. Hº5.2 – 

vidik stroškovne učinkovitosti) v primeru proučevanega vzorca ovržemo. Če podrobneje 

proučimo stroškovno učinkovitost, lahko za proučevano dejavnost ugotovimo, da se v 

povprečju ne izboljšuje (velik padec leta 2009 za 10 %) in da še nismo na ravni pred krizo v 

povprečju, temveč pod njo (okoli 1,2). Podrobnejša proučitev učinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti z vidika stroškovne učinkovitosti pokaže, da so prejemniki kljub 
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temu nekoliko manj poslabšali stroškovno učinkovitost (manjši dvig), kar pomeni, da so 

ukrepi učinkoviti. 

Zavrnitev hipoteze Hº5 je skladna tudi z ugotovitvijo ciljnega raziskovalnega projekta 

Evalvacija izvajanja politike podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2004–2009 (Bučar, 

Udovič in Burger 2010), v kateri ugotavljajo, da so učinki na poslovanje med skupinami 

(prejemniki oz. brez državne pomoči) sicer različni, za večino ukrepov pa velja, da je več 

učinkov relativno kratkotrajnih, da so po obsegu relativno nizki in se najpogosteje pojavijo v 

letu prejema ali prvih letih po prejemu pomoči. Ukrepi kažejo nastavek za spodbujanje 

konkurenčnosti, v proučevanem obdobju pa imajo omejen vpliv na povečevanje uspešnosti 

poslovanja in rast podjetij. Strinjamo se, kar potrjujejo tudi naši izračuni, da ker se med merili 

(outputi in inputi) zlasti po krizi osredotočamo zgolj na večanje zaposlenosti in povečevanje 

prodaje, lahko med podjetji prihaja do kratkoročnega prilagajanja (kratkoročnih učinkov in 

kratkoročnega zaposlovanja), ne pa do strukturnih sprememb v poslovnih procesih, 

inovacijski dejavnosti in večanju produktivnosti. Iz tega lahko ponovno sklepamo, da 

dejansko ukrepi politike niso bili usmerjeni v dvig konkurenčnosti, ampak bolj v blaženje 

krize, ter da so verjetno prejemniki spodbud v uspešnosti poslovanja nad povprečjem panoge, 

kar potrjuje uspešnost selekcijskega mehanizma pri dodeljevanju spodbud.  

Tudi van Cayseele, Konings in Sergant (2014) so v predelovalnih dejavnostih za celotno 

Evropsko unijo proučevali vpliv državnih pomoči na skupno faktorsko produktivnost (kot 

mero za strukturna prilagajanja, inovacije) v obdobju 2003–2011. Ugotavljajo, da gre največ 

pomoči v transportno dejavnost, sledita ji živilska industrija in avtomobilska industrija glede 

na prejete državne pomoči. Njihova raziskava pokaže, da so učinki državnih pomoči vidni 

bolj po kriznem obdobju, da podjetja sledilci s prejeto državno pomočjo lažje (z vidika 

likvidnosti) in hitreje (dvig produktivnosti) dohajajo podjetja na meji učinkovitosti. Z metodo 

fiksnih učinkov na panelu (opisano teoretično v uvodnih poglavjih) proučijo korelacijo med 

državno pomočjo in rastjo skupne faktorske produktivnosti (TFP – total factor productivity) 

ter ugotovijo, da se TFP podjetju dvigne za 0,8 %, če prejme državno pomoč (če gre za 

podjetja sledilce, pa za 0,6 %). 

Z vidika proučitve vpliva ukrepov ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti (državne 

pomoči za dvig konkurenčnosti) izvedemo panelne rezultate za tehnično učinkovitost na 

podlagi prodaje, kjer lahko ocenimo, da se na podlagi prilagojenega modela učinkovitost 

podjetju dvigne za 0,09 %, če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu. Pri tej 

interpretaciji moramo biti previdni, ker zajema spremembe znotraj podjetja in med podjetji. 

Prav tako predstavlja spremembo v času med vzorcem. Podobno model prilagodimo za 

tehnično učinkovitost na podlagi dodane vrednosti, pri čemer opazimo, da se podjetju v 

proučevanem panelu učinkovitost dvigne za 0,16 %, če je prejemnik pomoči. V prilogi 10 so 

podani izračuni in 𝜒2, ki poroča o F-statistiki. Zavrnemo lahko ničelno hipotezo, da je 𝛽1 

neznačilna. Tokrat lahko sklepamo, da se na podlagi proučevanega panela podjetij v obdobju 
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2006–2012 podjetju dvigne stroškovna učinkovitost za 0,3 %, če prejme pomoč (predznak – 

pomeni v primeru stroškovne učinkovitosti izboljšanje).  

Na podlagi proučevanje sektorja 25 in vpliva državnih pomoči kot merila izvajanja politike 

spodbujanja konkurenčnosti lahko torej zavrnemo osnovno hipotezo, da je politika 

neučinkovita. Tako v času kot pri oceni vpliva državnih pomoči namreč opažamo, da obstaja 

pozitivna korelacija. Rezultati so skladni tudi z analizo panela državnih pomoči slovenskim 

podjetjem v obdobju 1998–2012 (Domadenik, Koman in Prašnikar 2014). Izhajajoč iz 

Aghion, Boulanger in Cohen (2011) ugotavljajo, da se rast produktivnosti z razpršitvijo 

državnih pomoči za en standardni odklon dvigne za 0,03 odstotne točke c. p. Razlogi so lahko 

različni, od raztresenosti, slabe politike sodelovanja, spodbujanja v vseh sektorjih, kar zahteva 

ponovno podrobnejše proučevanje posameznih ukrepov politike. 

Deterministična meja učinkovitosti v primeru dejavnosti 25 

Pri proučevanju učinkovitosti moramo upoštevati omejitve izbrane tehnike, zato bomo 

preverili hipoteze za dejavnost 25 (proizvodnja kovinskih delov brez strojev) še s 

parametrično metodo DEA. Ker nimamo dostopnih podatkov o cenah posameznega 

različnega materiala in surovin, plačah posameznih zaposlenih izključno v sektorju 25, ne 

moremo izračunati stroškovne učinkovitosti, lahko naredimo izračune tehnične učinkovitosti, 

pri kateri so output bodisi prihodki (sales) bodisi dodana vrednost (dvx), inputi pa so 

zaposleni (število), repro (stroški materiala), sredstva (vrednost opredmetenih osnovnih 

sredstev). Zaradi lažje primerjave opravimo preračune kar v Stati, kar je priročno, saj metoda 

DEA ne zahteva nobenih predpostavk, ne predpisuje ponderjev posameznemu inputu ali 

outputu, lahko kombiniramo različne inpute in outpute. Prav tako lahko izračunamo obe 

različici (minimiranja inputov ali maksimiranja outputa) pri konstantnih ali variabilnih 

donosih (uporabljamo linearen pristop s konstantnimi donosi). 

Skladno s teorijo, opisano v poglavju 4.1, podajamo za sektor 25 izračune učinkovitosti z ne-

parametrično metodo za proučevano obdobje 2006–2012, distribucijo v percentilih (kvantil, 

pri katerem so vrednosti p zapisane v odstotkih, torej 0 ≤ p ≤ 100). Uporabimo dve tehnični 

učinkovitosti:  

 vrs (output dodana vrednost) in  

 vrs_sal (output prihodki od prodaje), naravnani na minimiranje inputov (_i) ali 

maksimiranje outputov (_o).  

Rezultati (v preglednici 26) kažejo na visoko učinkovitost proučevanih podjetij v sektorju 25. 

V splošnem jih je 10 % vedno učinkovitih (izračunana učinkovitost ne glede na output in ne 

glede na metodo minimiranja inputov ali maksimiranja inputa, je vedno nad 0,96, kar je čisto 

na meji učinkovitosti). Tudi mediana izračunane učinkovitosti (50 % podjetij je pod 

izračunom učinkovitosti, 50 % nad izračunom učinkovitosti) je v proučevanih podjetjih v 
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povprečju zelo visoka, saj znaša 0,87 v proučevanem obdobju (za vse izračune metode DEA), 

kot kaže slika 64.  

Iz slike 64 je razvidno, da če uporabimo maksimiranje outputa dodana vrednost in enake 

inpute kot pri maksimiranju prodaje, znaša mediana 0,92 (vrs_o) oz. pri outputu prodaja 0,93 

(vrso_sal) (slika 64 v sredini). Na minimiranje inputov naravnana metoda DEA pokaže, da 

ima v primeru dodane vrednosti 50 % podjetij nižjo učinkovitost kot 0,886 (vrs_i), 50 % pa 

višjo. Če vzamemo prihodke od prodaje (vrsi_sal), znaša mediana kar 0,91. Učinkovitost, 

izračunana z dodano vrednostjo, je vedno nižja od učinkovitosti, izračunane na podlagi 

prihodkov od prodaje, učinkovitost na podlagi minimiranja inputov je v povprečju v vseh 

proučevanih letih nižja za 0,1 odstotne točke od učinkovitosti, naravnane na maksimiranje 

outputov (slika 64 zgoraj). Večji kot je delež državne pomoči v prihodkih, bolj se zviša 

tehnična učinkovitost, v 90. percentilu ležijo podjetja že na meji učinkovitosti (so učinkovita). 

Najnižja izračuna učinkovitost znaša le 0,4, vendar ima tudi prvi percentil visoko izračunano 

učinkovitost. Omenjeni rezultati so zaradi matematične metode programiranja neobčutljivi 

(majhne razlike med leti v  %, slika 64 spodaj) na ločevanje neučinkovitosti od napake, 

problem so tudi zajeta mala podjetja (kljub temu da so v vzorcu podjetja z več kot dvajsetimi 

zaposlenimi), vsa opredmetena osnovna sredstva, ki so lahko polno zasedena ali pa ne. 

Panelne podatke sektorja 25, podjetja z več kot dvajsetimi zaposlenimi v celotnem 

proučevanem obdobju, proučimo še z vidika državnih pomoči s panelno regresijo (xtreg, re) 

za celotno proučevano obdobje in ločeno po letih. Ponovno uvedemo novo spremenljivko – 

𝑠𝑝𝑜𝑚nov0, ki je vsota pomoči v tekočem in prehodnem letu, v katerem želimo proučiti model 

kot predhodno; ydeffs je tehnična učinkovitost kot outcome, učinek, izračunan na podlagi 

proučevanega panela, 𝑠𝑝𝑜𝑚nov0 je vsota pom_nov_norm0+l.pom_nov_norm0 in deffs1 je 

izračunana tehnična učinkovitost (na podlagi dodane vrednosti usmerjena na output) v 

tekočem letu. Zanima nas predvsem koeficient 𝛽, s katerim lahko ocenimo, da se na podlagi 

prilagojenega modela učinkovitost podjetju dvigne za 0,03 %, če podjetje prejme pomoč v 

tekočem in prehodnem letu (če upoštevamo panel v celotnem proučevanem obdobju) (priloga 

13). Izračuni med leti kažejo na nihanje 𝛽 od 0,01 % leta 2007 in 2009 do najvišje vrednosti 

leta 2008 – 0,23 %, kjer je pomoč edino značilna (priloga 11). 

Če bi preverjali hipotezi Hº5.1 in Hº5.2 le z metodo DEA, bi lahko trdili, da je bila politika 

spodbujanja konkurenčnosti učinkovita, ker je toliko podjetij vedno na meji učinkovitosti v 

proučevanem obdobju, kljub proučevanim padcem po letih (2008, 2011 in 2012). Zaradi 

omejitev metode in panelnih podatkov ni mogoče nadaljnje smiselno interpretiranje podatkov.  
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Slika 64: Izračun tehnične učinkovitosti 1 in 2 z metodo maksimiranja outputa in 

minimiranja inputov (zgornja slika), v primeru mediane –petdeseti percentil (srednja 

slika) ter spremembe v času (spodnja slika) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

 v
rs

_
o

 v
rs

_
i

v
rs

o
_

sa
l

v
rs

i_
sa

l

 v
rs

_
o

 v
rs

_
i

v
rs

o
_

sa
l

v
rs

i_
sa

l

 v
rs

_
o

 v
rs

_
i

v
rs

o
_
sa

l

v
rs

i_
sa

l

 v
rs

_
o

 v
rs

_
i

v
rs

o
_

sa
l

v
rs

i_
sa

l

1.percentil 25.percentil 75.percentil 90.percentil

te
h

n
ič

n
a

 u
či

n
k

o
v

it
o

st
  

2006

2007

2008

2010

2011

2012

0,85

0,875

0,9

0,925

0,95

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

te
h

n
ič

n
a
 u

či
n

k
o
v
it

o
st

 

m
ed

ia
n

e 

 vrs_o  vrs_i vrso_sal vrsi_sal

-0,035

-0,025

-0,015

-0,005

0,005

0,015

0,025

2007 2008 2009 2010 2011 2012

d
el

ež
 s

p
re

m
e
m

b
 m

ed
 l

et
i 

v
 o

d
st

o
tk

ih
 

 vrs_o  vrs_i vrso_sal vrsi_sal



196 

Primerjave učinkovitosti DEA in SFA v primeru dejavnosti 25 (proizvodnja kovinskih 

izdelkov) 

V preglednici 26 predstavljamo vse izračune učinkovitosti za proučevano dejavnost – sektor 

25 z metodo SFA (1) tehnična učinkovitost, pri kateri je output prihodek od prodaje – deff 

sales 25; (2) tehnična učinkovitost, pri kateri je output dodana vrednost – deff dvx 25; (3) 

stroškovna učinkovitost deff cost 25; in metoda DEA; output je dodana vrednost, možnost 

variabilnih donosov, (4) maksimiranje outputa – vrs_o in (5) v minimiranje outputa – vrs_i. 

Preglednica 26: Izračuni učinkovitosti z metodama SFA in DEA, prikaz opisnih statistik 

Leto  deff~s25 deff_e deff_c~5 vrs_o vrs_i 

2006  N 765 765 765 765 765 

Min  0,5754970 0,0205204 1,014581 0,508 0,740 

P1  0,7047757 0,3249748 1,032236 0,798 0,789 

P5  0,8328003 0,5910739 1,051974 0,849 0,826 

P10  0,8571863 0,6725331 1,060206 0,868 0,841 

P25  0,8848662 0,7658039 1,082504 0,889 0,865 

P50  0,9038122 0,8236387 1,103185 0,914 0,892 

P75  0,9212604 0,8631038 1,119197 0,940 0,928 

P90  0,9345478 0,8906567 1,152981 0,961 1 

P95  0,9424506 0,9059368 1,209077 0,977 1 

P99  0,9610653 0,9296539 1,336913 1 1 

Max  0,9810212 0,9601020 1,658609 1 1 

2007 N  840 840 840 840 840 

Min 0,6159326 0,0070753 1,013170 0,4950 0,770 

P1  0,8302712 0,2660308 1,032421 0,8080 0,791 

P5  0,9016917 0,5796748 1,053011 0,8615 0,837 

P10  0,9140940 0,6744124 1,061676 0,8760 0,852 

P25  0,9257780 0,7575947 1,079825 0,9015 0,875 

P50  0,9350978 0,8195941 1,092743 0,9230 0,901 

P75  0,9438585 0,8606342 1,104337 0,9460 0,933 

P90  0,9524636 0,8878633 1,122619 0,9680 1 

P95  0,9587190 0,9035766 1,158410 0,9830 1 

P99  0,9685909 0,9270759 1,305487 1 1 

Max  0,9810222 0,9584929 1,540557 1 1 

2008 N  907 907 907 907 907 

Min  0,7880232 0,0181410 1,015060 0,598 0,693 

P1  0,8906270 0,3231697 1,035861 0,793 0,774 

P5  0,9203866 0,5850804 1,057937 0,845 0,805 

P10  0,9276258 0,6923070 1,072894 0,863 0,819 

P25  0,9353159 0,7613610 1,094507 0,889 0,845 

P50  0,9418548 0,8215100 1,114637 0,912 0,875 

P75  0,9481307 0,8614978 1,136332 0,936 0,911 

P90  0,9535966 0,8873105 1,177161 0,958 0,985 

P95  0,9592152 0,9025375 1,238915 0,970 1 

P99  0,9677156 0,9304715 1,447435 1 1 

Max  0,9806466 0,9516484 2,327168 1 1 

Se nadaljuje 
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Preglednica 26 – nadaljevanje 

Leto  deff~s25 deff_e deff_c~5 vrs_o vrs_i 

2009 N  906 906 906 906 906 

Min  0,4897978 0,0031274 1,0149 0,402 0,743 

P1  0,6813694 0,1727515 1,034388 0,767 0,790 

P5  0,8027970 0,4098713 1,061046 0,857 0,822 

P10  0,8361446 0,5149335 1,082009 0,877 0,839 

P25  0,8686510 0,6768405 1,117558 0,904 0,868 

P50  0,8926149 0,7876344 1,163001 0,927 0,896 

P75  0,9092298 0,8445416 1,240781 0,946 0,926 

P90  0,9257745 0,8843451 1,417113 0,962 0,987 

P95  0,9345053 0,9012358 1,542099 0,976 1 

P99  0,9545507 0,9239942 2,017422 1 1 

Max  0,9762122 0,9458358 3,608161 1 1 

2010 N  920 920 920 920 920 

Min  0,5194465 0,0104498 1,018132 0,5100 0,6710 

P1  0,7215410 0,2428460 1,036935 0,7880 0,7820 

P5  0,8136719 0,4839925 1,059664 0,8545 0,8220 

P10  0,8452497 0,5942335 1,076349 0,8715 0,8365 

P25  0,8794095 0,7224038 1,117515 0,8965 0,8590 

P50  0,8996230 0,8048674 1,153400 0,9200 0,8880 

P75  0,9169241 0,8546564 1,207179 0,9420 0,9220 

P90  0,9308530 0,8857807 1,357147 0,9650 1 

P95  0,9420798 0,8977565 1,469869 0,9780 1 

P99  0,9568475 0,9282324 1,738369 1 1 

Max 0,9785153 0,9549962 3,015474 1 1 

2011 N  1137 1137 1137 1137 1137 

Min  0,3468361 0,0436502 1,016688 0,617 0,607 

P1  0,6542461 0,1961502 1,039259 0,788 0,728 

P5  0,8024068 0,4872845 1,071013 0,852 0,805 

P10  0,8410993 0,5947334 1,096024 0,867 0,823 

P25  0,8681605 0,7195434 1,134009 0,893 0,852 

P50  0,8892048 0,7975802 1,176624 0,917 0,882 

P75  0,9059080 0,8502957 1,220103 0,938 0,924 

P90  0,9217374 0,8813723 1,323697 0,962 1 

P95  0,9309272 0,8976832 1,484581 0,973 1 

P99  0,9538025 0,9249930 1,922710 1 1 

Max  0,9766712 0,9412859 4,905180 1 1 

2012 N  1129 1129 1129 1129 1129 

Min  0,3780086 0,0152717 1,017318 0,545 0,523 

P1  0,6095955 0,1526784 1,043115 0,763 0,740 

P5  0,8023893 0,4276210 1,076849 0,834 0,794 

P10  0,8364578 0,5713340 1,100068 0,862 0,813 

P25  0,8615907 0,7125929 1,133425 0,888 0,841 

P50  0,8829483 0,7853656 1,165428 0,914 0,869 

P75  0,9001306 0,8404312 1,199823 0,939 0,909 

P90  0,9176532 0,8785408 1,286529 0,963 1 

P95  0,9281560 0,8937683 1,394589 0,979 1 

P99  0,9520847 0,9267588 1,842144 1 1 

Max  0,9697406 0,9453405 2,944858 1 1 
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V vseh letih proučevanja lahko ne glede na metodo izračuna opazimo, da leta 2007 in 2008 

učinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti narašča, nato zaradi gospodarske in 

finančne krize pade, se v letih 2010 in 2011 vrača na raven pred krizo. Leta 2012 pa načeloma 

le doseže začetne ravni učinkovitosti iz leta 2006 oz. jih malenkostno preseže, pri čemer se 

stroškovna učinkovitost izrazito poslabša. Podrobnejši pregled porazdelitve po percentilih 

kaže, da ima leta 2006:  

 polovica proučevanih podjetij (383 podjetij) nižjo tehnično učinkovitost (output prodaje, 

stohastična metoda) od 0,86, polovica pa višjo, 10 % podjetij (76 podjetij) pa ima višjo 

učinkovitost 0,93;  

 polovica proučevanih podjetij nižjo tehnično učinkovitost (output dodana vrednost, 

stohastična metoda) od 0,67, polovica pa višjo, 10 % podjetij ima višjo učinkovitost 0,89;  

 polovica proučevanih podjetij višjo (pomeni slabšo) stroškovno učinkovitost od 1,06, 

polovica pa višjo, 10 % podjetij ima višjo učinkovitost 1,15; 

 polovica proučevanih podjetij nižjo tehnično učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda maksimiranja outputa) od 0,87, polovica pa višjo, 10 % podjetij 

ima višjo učinkovitost 0,96; 

 polovica proučevanih podjetij nižjo tehnično učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda minimiranja inputov) od 0,84, polovica pa višjo, 10 % podjetij je 

na meji učinkovitosti. 

Leta 2007 se vse učinkovitosti še izboljšajo za 5 % glede na mediano, v devetdesetem 

percentilu pa se izboljšajo za 2 % oz. ostajajo enake. Leta 2008 opazimo rahle dvige, medtem 

ko leta 2009 pri vseh izračunih učinkovitosti opazimo padce za 10 % glede na mediano, v 

devetdesetem percentilu padejo za 3 % oz. parametrične metode zaznavajo ponoven dvig 

učinkovitosti za 2 %. V letih 2010 in 2011 opazimo 1 % do 2 % izboljšanja učinkovitosti tako 

glede na mediano kot v devetdesetem percentilu. Podrobnejši pregled porazdelitve za leto 

2012 pa kaže:  

 polovica proučevanih podjetij (565 podjetij) ima nižjo tehnično učinkovitost (output 

prodaje, stohastična metoda) od 0,88, polovica pa višjo, 10 % podjetij (113 podjetij) pa 

ima višjo učinkovitost 0,92;  

 polovica proučevanih podjetij ima nižjo tehnično učinkovitost (output dodana vrednost, 

stohastična metoda) od 0,78, polovica pa višjo, 10 % podjetij ima višjo učinkovitost 0,87;  

 polovica proučevanih podjetij ima višjo (pomeni slabšo) stroškovno učinkovitost od 1,16, 

polovica pa višjo, 10 % podjetij ima višjo učinkovitost 1,28; 

 polovica proučevanih podjetij ima nižjo tehnično učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda maksimiranja outputa) od 0,91, polovica pa višjo, 10 % podjetij 

ima višjo učinkovitost 0,87; 

 polovica proučevanih podjetij ima nižjo tehnično učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda minimiranja inputov) od 0,96, polovica pa višjo, 10 % podjetij je 

na meji učinkovitosti. 
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S sliko 65 v primeru leta 2008 ponazarjamo porazdelitev izračunane tehnične učinkovitosti za 

output dodana vrednost s stohastično metodo na abscisi in parametrično metodo (naravnano 

na maksimiranje outputa) na ordinati.  

 

Slika 65: Porazdelitev izračunane tehnične učinkovitosti za sektor 25 (abscisa SFA, 

ordinata DEA) 

Veliko gostoto lahko pri obeh izračunih opazimo nad 0,8 učinkovitosti, kar pomeni, da so 

podjetja v proučevanem sektorju učinkovita, se približujejo meji učinkovitosti. 

V primeru prejemnikov državnih pomoči in porazdelitve učinkovitosti leta 2012 (slika 66) je 

opaziti, da prejemniki državnih pomoči dosegajo malenkostno boljše rezultate učinkovitosti v 

vseh letih, izjema je le stroškovna učinkovitost, v kateri so slabša kot podjetja brez prejete 

državne pomoči.  

 

Slika 66: Prikaz izračunov tehnične in stroškovne učinkovitosti glede na decile 

prejemnikov državnih pomoči / prihodki za leto 2012 
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Glede na to, da se stroškovna učinkovitost slabša tudi podjetjem v desetem decilu, ki so leta 

2012 prejeli povprečno 40 % državnih pomoči v prihodkih, ter da se največjim prejemnikom 

državnih pomoči glede na porazdelitev izrazito slabšajo vse izračunane stohastične in 

parametrične tehnične učinkovitosti, lahko sklepamo, da politika spodbujanja konkurenčnosti 

v primeru sektorja 25 ni najbolj učinkovita in ne povzroča dviga mej učinkovitosti oz. je 

politika preveč naravnana na podjetja, ki niso vodilna v dejavnosti in so se skozi leta navadila 

na prejem državnih pomoči.  

Za vseh pet primerjav/izračunov za ugotavljanje razlik med dvema povprečnima vrednostma 

med prejemniki in neprejemniki državnih pomoči za dvig konkurenčnosti v sektorju 25 

izračunamo Wilcoxon rank-sum test na podlagi stopenj rasti učinkovitosti do naslednjega leta 

(opisano v poglavju 4.2.2). Preverjamo tudi domnevo o enakosti srednjih vrednosti (stopenj 

rasti učinkovitosti) oz. ugotavljamo razlike med dvema povprečnima vrednostma za vseh pet 

let (2007–2012). V prilogi 13 podrobneje prikazujemo izračune in Prob > |z|, zatorej 

sklepamo, da obstaja statistična razlika porazdelitve srednjih vrednosti stopenj rasti 

učinkovitosti med prejemniki in neprejemniki državnih pomoči za dvig konkurenčnosti v 

sektorju 25, vendar so razlike v povprečnih vrednosti stopenj rasti učinkovitosti statistično 

različne v obsegu velikosti, manjšem  

 od 8,16 % v primeru stohastične analize SFA izračun na podlagi tehnične učinkovitosti, 

pri kateri je output prihodek od prodaje – deff sales 25;  

 od 41,18 % v primeru stohastične analize SFA izračun na podlagi tehnične učinkovitosti, 

pri kateri je output dodana vrednost – deff dvx 25;  

 od 52,76 % v primeru stohastične analize SFA izračun na podlagi stroškovne 

učinkovitosti deff cost 25; 

 od 11,6 % v primeru metode DEA; output je dodana vrednost, možnost variabilnih 

donosov z maksimiranjem outputa – vrs_o oz. 

 od 14,61 % v primeru metode DEA; output je dodana vrednost, možnost variabilnih 

donosov z minimiranjem outputa – vrs_i. 

Glede primerjav med rezultati SFA in DEA (ti so bistveno ugodnejši oz. prikazujejo boljšo 

sliko glede na preglednico 26 in pojasnjeno tudi v prejšnjem poglavju) lahko povzamemo 

Gonga in Sicklesa (2002), ki sta ugotovila, da lahko za enostavne tehnologije in proizvodne 

funkcije z metodo SFA dobimo značilne rezultate, a da so izračuni bolj privlačni z metodo 

DEA (vse pripiše neučinkovitosti). Zato tudi skleneta, da ni mogoče predlagati enega ali 

drugega pristopa merjenja učinkovitosti, ker imata oba pozitivne in negativne posledice, lahko 

pa ju uporabimo komplementarno, kot smo storili v tem poglavju. 
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4.5.4 Sklepi empirične analize merjenja učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti v sektorju 25 

Za dokončno oceno Hº5.1 in Hº5.2 predlagamo uporabo panelne regresije, oceno 

poenostavljene specifikacije modela državne pomoči za vse izračunane učinkovitosti, in sicer: 

f.eff – l.eff= a + b*pomoc((t+(t+1)). 

Tako namreč nikoli ne dosežemo mejne vrednosti odvisne spremenljivke in je ocena z 

navadnim panelom enaka oceni s panelnim tobitom (odvisna spremenljivka doseže zgornjo 

mejo ena), vendar tega ne moremo pognati. Vedno nas zanima ocena koeficienta b, pri vsaki 

različici za celotno obdobje preverimo  𝜒2, predpostavimo model slučajnih učinkov in lahko 

zagotovo ovržemo Hº1, da je ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti neučinkovita, 

in potrdimo Hº2, da ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti ni povzročila dviga mej 

učinkovitosti v proučevanem obdobju na proučevanem vzorcu dve (sektor 25, proizvodnja 

kovinskih izdelkov). To sklepamo na podlagi panelne regresije in izračunanih b-koeficientov, 

kot sledi (priloga 12): 

 da se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output prodaje, stohastična 

metoda) podjetju dvigne za 0,14 %, če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem 

letu;  

 da se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

stohastična metoda) podjetju dvigne za 0,15 %, če podjetje prejme pomoč v tekočem in 

predhodnem letu;  

 da se na podlagi prilagojenega modela stroškovna učinkovitost izboljša (zniža) za 0,3 %, 

če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu;  

 da se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda maksimiranja outputa) podjetju dvigne za 0,16 %, če podjetje 

prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu;  

 da se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda minimiranja outputa) podjetju dvigne za 0,13 %, če podjetje 

prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu. 

Ugotovitve sovpadajo tudi z raziskavo Murn et al. (2009), ki so računali učinkovitost 

programov državnih pomoči z metodo paritve na podlagi ocenjene verjetnosti vključitve 

podjetja v program. Na podlagi podjetniških podatkov in različnih vrst državnih pomoči v 

Sloveniji v obdobju 1998–2006 so ugotavljali, ali je dodelitev konkretne državne pomoči 

statistično značilno in ekonomsko pomembno vplivala na tisti vidik poslovanja podjetja, ki 

mu je bila namenjena (oziroma potencialne druge učinke). Raziskava je pokazala, da med 

učinkovite državne pomoči sodijo tiste, namenjene za majhna in srednje velika podjetja, 

raziskave in razvoj ter za spodbujanje zaposlovanja (Murn et al. 2009, 66–68). 
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Na podlagi proučenih modelov panelne regresije za sektor 25 in primerjave z metodo DEA 

lahko ovržemo Hº5, da ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti ni bila učinkovita. V 

primeru sektorja 25 se vse učinkovitosti podjetjem prejemnikom zvišajo, če podjetje prejme 

državno pomoč v tekočem in prejšnjem letu.  

Ker uporabljamo za proučevanje učinkovitosti endogene podatke, preučujemo učinkovitost 

politike spodbujanja konkurenčnosti z vidika prejemnikov državnih pomoči, lahko razvrstimo 

podjetja (enote) med (ne)prejemnike in kreiramo kontrolno skupino, ker so na voljo podatki 

pred in po prejemu pomoči, za vrednotenje uporabimo metodo razlike v razlikah (Cerulli 

2015, 188). Tako lahko tudi opredelimo vpliv politike, ga ločimo od splošnih gospodarskih 

trendov, preverimo ali gre dvige učinkovitosti res pripisati učinku politike spodbujanja 

konkurenčnosti. Ugotovimo lahko, da je izračun razlike v razlikah ob stopnji značilnosti 0,05 

statistično značilen za proučevana povprečja izračunanih učinkovitosti, kar pomeni, da lahko 

posplošimo rezultate izračunanega vpliva politike spodbujanja konkurenčnosti na cel sektor 

25 (razen v posameznih primerih; pri testu 1 pri izračunu učinkovitosti na podlagi dodane 

vrednosti, pri testu 2 pri outputni DEA učinkovitosti in stroškovni učinkovitosti, pri testu 3 pa 

pri stroškovni učinkovitosti in učinkovitosti na podlagi dodane vrednosti). Kljub temu v 

preglednici 27 zbirno prikažemo, koliko so znašale razlike v razlikah za vse primerjave, ki 

izkazujejo vpliv politike, in ne trendno gibanje zaradi sprememb v okolju. 

V ta namen izvedemo tri teste za vse izračune učinkovitosti (priloga 14). V preglednici 27 

zbirno podajamo povprečja izračunanih učinkovitosti (najprej outputna DEA na podlagi 

prihodkov – vrs_o, nato tehnična učinkovitost na podlagi dodane vrednosti – deff~dvx, sledi 

tehnična učinkovitost na podlagi prihodkov – deff_s ter stroškovna učinkovitost) glede na 

prelomno leto (pred prejemom in po njem izračunamo povprečja v treh obdobjih) za 

prejemnike državnih pomoči v sektorju 25 in za kontrolno skupino. Prikažemo prvo razliko 

(pred obravanavo oz. predenj podjetja »lahko« prejmejo državno pomoč) povprečij 

učinkovitosti za skupino prejemnikov in kontrolno skupino neprejemnikov. Prikažemo drugo 

razliko med njunimi povprečji po prejemu pomoči (čas obravnave). Razlika v razlikah je 

razlika med prvo in drugo razliko. 
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Preglednica 27: Razlika v razlikah za povprečne izračune učinkovitosti za sektor 25 za tri 

testna obdobja 

Test  vrs_o deff~dvx deff_s deff_c 

2006–

2008 

obdobje vrednotenja     

kontrolna skupina 2,535 0,624 0,895 1,173 

prejemniki 2,517 0,654 0,886 1,258 

razlika –0,017 0,030 –0,009 0,085 

2009–

2011 

obdobje obravnave     

kontrolna skupina 2,521 0,633 0,898 1,182 

prejemniki 2,525 0,668 0,902 1,179 

razlika 0,004 0,035 0,005 –0,003 

 razlika v razliki 0,021 0,005 0,014 –0,087 

2007–

2008 

obdobje vrednotenja     

kontrolna skupina 2,534 0,617 0,897 1,070 

prejemniki 2,524 0,624 0,894 1,079 

razlika –0,010 0,006 –0,003 0,009 

2010–

2012 

obdobje obravnave     

kontrolna skupina 2,486 0,573 0,858 1,15 

prejemniki 2,485 0,604 0,866 1,179 

razlika –0,001 0,030 0,008 0,029 

 razlika v razliki 0,009 0,024 0,011 0,020 

2006–

2008 

 

obdobje vrednotenja     

kontrolna skupina 2,532 0,588 0,919 1,088 

prejemniki 2,522 0,599 0,910 1,095 

razlika –0,010 0,011 –0,009 0,007 

2010–

2012 

obdobje obravnave     

kontrolna skupina 2,495 0,565 0,908 1,109 

prejemniki 2,501 0,594 0,915 1,092 

razlika 0,006 0,029 0,007 –0,017 

 razlika v razliki 0,016 0,018 0,016 –0,024 

 

Sklepamo lahko, da je pri prvem testu, kjer zajamemo testni obdobji 2006–2008 ter 2009–

2011 in začetno obdobje vrednotenja predstavlja leto 2006 oz. 2009, obdobje obdelave (po 

prejemu pomoči) pa leti 2008 in 2011: 

 da je povprečna učinkovitost (output prihodki, neparametrična metoda maksimiranja 

outputa) v podjetjih v začetnem obdobju nižja pri prejemnikih kot v kontrolni skupini 

(razlika med njima je 0,017, kar predstavlja razliko v oddaljenosti do meje učinkovitosti). 

Po prejemu pomoči se tako izračunana učinkovitost podjetjem prejemnikom dvigne (iz 

2,517 na 2,525), medtem ko se tredna učinkovitost kontrolne skupine zniža. Vpliv politike 

spodbujanja konkurenčnosti se izkaže v višini 0,021 – lahko potrdimo, da je politika bila 

učinkovita (toliko je prispevala k približevanju meji učinkovitosti); 

 da je povprečna tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, stohastična metoda) pri 

podjetjih, ki so prejemniki, višja (so bližje meji učinkovitosti) kot v kontrolni skupini 

(0,654, razlika med njima znaša 0,03). Po prejemu pomoči se tako prejemnikom kot 

kontrolni skupini zviša tako izračunana učinkovitost, prejemnikom za 0,035 bolj. Razlika 

v razliki oz. vpliv politike znaša 0,005, kar lahko neposredno pripišemo učinkoviti politiki 

spodbujanja konkurenčnosti (njen prispevek k približevanju meji učinkovitosti); 
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 da je povprečna tehnična učinkovitost (output prihodki, stohastična metoda) pri podjetjih, 

ki so prejemniki, nižja kot v kontrolni skupini (razlika med njima v oddaljenosti do meje 

učinkovitosti znaša 0,009). Po prejemu pomoči se tako prejemnikom kot kontrolni skupini 

zviša tako izračunana učinkovitost, prejemnikom za 0,005 bolj, so bliže meji. Razlika v 

razliki oz. vpliv znaša 0,014, kar lahko neposredno pripišemo učinkoviti politiki 

spodbujanja konkurenčnosti (doprinos k približevanju meji učinkovitosti); 

 da je povprečna stroškovna učinkovitost pred obdobjem obravnave (pred prejemom 

pomoči) slabša pri prejemnikih kot v kontrolni skupini, razlika je 0,085 (prejemniki so 

bolj oddaljeni od meje učinkovitosti). Po obdobju obravnave, torej po prejemu pomoči (ali 

ne), se prejemnikom izboljša (stroškovna učinkovitost ima obraten predznak) izračunana 

učinkovitost bolj kot neprejemnikom. »Učinek« politike znaša 0,087 (zaradi vpliva 

politike toliko bližje meji), kar pomeni, da je bila politika učinkovita v proučevanih 

obdobjih testa 1. 

Podobno lahko sklepamo tudi iz testa 2 (končni rezultati predstavljeni v preglednici 27), da 

ima kontrolna skupina podjetij v obdobju vrednotenja (2007–2008) višjo izračunano 

povprečno učinkovitost (parametrično ali stohastično) kot podjetja prejemniki, torej ležijo 

bliže meji učinkovitosti v povprečju. Obojim se v obdobju po obravnavi pomoči v letih 2010–

2012 dvigne učinkovitost, ločeno lahko prikažemo vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti, 

ki je v vseh primerih pozitiven in ne izhaja le iz trendov v proučevanem obdobju (zaradi 

učinka politike so se podjetja bolj približala meji učinkovitosti). Z vidika povprečnih 

vrednosti je dodan še pojasnjevalen test 3, kjer zajamemo daljše časovno obdobje. Mejnik 

predstavlja leto 2009 (začetek krize). Iz povprečno izračunanih učinkovitosti v obdobju 2006–

2008 sklepamo, so podjetja v kontrolni skupni bolj učinkovita kot neprejemniki, ker v 

obdobju obravnave (ko podjetje prejme ali ne državno pomoč) dodatno zvišajo (če 

preverjamo s stohastičnim izračunom na podlagi outputa prodaje). Učinkovitost, izračunana z 

DEA metodo (output prodaje) in stohastično metodo (output dodana vrednost), se celo zniža 

(stroškovna učinkovitost se pa izboljša prejemnikom). Sklepamo torej lahko, da kljub 

različnim rezultatom proučevanja vpliva politike (razlika v razlikah) glede izračunov 

učinkovitosti izkazujemo pozitiven vpliv ukrepov politike pospeševanja konkurenčnosti (z 

vidika približevanja k meji učinkovitosti). 
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5 SKLEPI NA PODLAGI DESKRIPTIVNE IN EMPIRIČNE ANALIZE  

V empiričnem delu doktorske disertacije smo proučili osnovno tezo o (ne)učinkovitosti 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije. Tako je izdelana 

celovita teoretična in aplikativna analiza, ki poda odgovor na vprašanje o vrednotenju 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji za obdobje 2006–2012. V 

uvodnem delu najprej z opisom politike spodbujanja konkurenčnosti in njene izvedbe 

(rezultati) v mednarodnem in domačem okolju postavimo osnove za proučevanje. V 

mednarodnih lestvicah, priporočilih EU in OECD je izpostavljen problem konkurenčnosti 

Slovenije in posledično ustreznosti politike spodbujanja konkurenčnosti. Pri tem so navedeni 

različni sklopi in dejavniki, ki smo jih proučili na podlagi vzročno-posledičnih zvez 

(regulatorno okolje, tržno okolje, dostop do financiranja, vlaganja v R&R, inovacije, 

tehnologijo). Nato s primerjavami (benchmarkingom) na makro (med državami) in mikro 

ravni (vzorec podjetij) podatkov deskriptivno preverjamo, ali bi lahko govorili o 

(ne)učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti na podlagi dejavnikov 

proizvodne funkcije, ki je osnova tudi za proučevanje (merjenje) učinkovitosti (kot razmerja 

med inputi in outputi). Kot merilo učinkovitosti uporabimo, ne glede na raven podatkov, 

ustvarjeno vrednost in število delovnih mest; mednarodno vpetost; proučimo delo in kapital 

ter financiranje razvoja in dobičkonosnosti. Na koncu z ekonometričnim izračunom 

neučinkovitosti, odstopanja od meje učinkovitosti, na podlagi stroškovne in tehnične 

učinkovitosti ter odvisnosti izračuna od prejetih državnih pomoči za dvig konkurenčnosti 

presojamo, ali je politika spodbujanja konkurenčnosti učinkovita ali ne.  

Najprej na podlagi primerjave s poudarkom na primerjavi Slovenije in njenih sosed (Avstrije 

in Italije), Slovaške kot vzora odprtega gospodarstva, Nemčije, najpomembnejše trgovinske 

partnerice, lahko ugotovimo, da se osnovna teza potrdi ne glede na proučevane dejavnike 

(izhajajoč iz obdelanih statističnih podatkov, primerjav):  

 Slovenija se pridružuje skupnemu povprečju BDP p. c., vendar je zaostanek prevelik oz. 

povprečje EU dohitevamo prepočasi, s premajhnimi stopnjami rasti. Tudi po številu na 

novo ustvarjenih delovnih mest ne dosegamo povprečja EU, Slovenija namreč do leta 

2012 zaznava medletne padce, saj od leta 2009 vztrajno pada število delovnih mest, pri 

čemer Avstrija ni utrpela izgube delovnih mest, Nemčija jih sicer je ob krizi, vendar jih 

zelo pospešeno generira.  

 V začetku proučevanega obdobja (2006) je Slovenija dosegla 66,5 % izvoza v BDP, delež 

je naraščal do leta 2007 (69,5 %), nato zaradi globalne krize padel na 59,4 % leta 2009, 

nato spet naraščal in leta 2012 dosegel 76,1 %. Glede deleža vhodnih neposrednih tujih 

investicij (NTI) v % BDP Slovenija primerjalno ni veliko pridobila (leta 2006 znaša delež 

NTI v BDP 22 %; počasi narašča do 33,2 % leta 2012). Z vidika deleža 

visokotehnološkega izvoza v skupnem izvozu Slovenija ostaja na skromnih 5,8 % 

visokotehnološkega izvoza v celotnem izvozu, leta 2006 je ta delež znašal 4,9 %, v času 

krize (2008) pa 5 %. Glede na indeks participacije v verigah vrednosti ugotovimo, da je 
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Slovenija vpeta v vertikalen proizvodni proces, ki ga je krepila do krize, nato pa je začel 

padati njen delež, kar pomeni, da se nam konkurenčna pozicija slabša oz. imamo veliko 

dodelavnih poslov.  

 Produktivnost dela v Sloveniji glede na EU narašča (osnovno leto primerjave 2007), 

vendar se stroški dela na enoto proizvoda precej bolj povečujejo kot v EU. Realno 

povečanje stroškov dela je bilo največje leta 2010. Pri nadaljnji analizi primerjanih 

državna podlagi letnih indeksov ugotovimo, da so v obdobju 2006–2012 stroški dela 

najbolj zrasli v Sloveniji (4,7 %), sledita Slovaška in Finska. Nemčija je znižala stroške 

dela, Avstrija jih po večini ohranila.  

 Slovenija je pred krizo imela eno najvišjih ravni bruto investicij v BDP (skoraj 30 %), ta 

delež se je znižal za več kot deset odstotnih točk leta 2012. Tako Nemčija (povprečne 

bruto investicije v BDP znašajo 18 %) kot Avstrija (povprečje je 21 %) so pred, med in po 

krizi obdržale približno enako raven bruto investicij. Slovenija in Irska sta znatno 

investirali, kar postavlja pod vprašaj učinkovitost investicij, glede na to, da se 

konkurenčni položaj v obeh slabša.  

 Z vidika velikosti bruto poslovnega presežka glede na finančna sredstva (Nemčija vedno 

več kot 40 %, sledi ji Slovaška, ki ima konstantne donose) ima med izbranimi državami 

najnižjo donosnost Slovenija (v začetnem obdobju proučevanja do krize je znašal 

presežek okoli 15,3 % v finančnih sredstvih, leta 2009 se je dvignil na 16 %, leta 2012 pa 

še nismo dosegli predkrizne ravni). Pri tem je treba dopolniti analizo tudi z viri 

financiranja rasti oz. proučiti neto dolg glede na neto poslovni presežek, pri katerem 

primerjalno izrazito izstopa Slovenija, ki ima najvišjo stopnjo, povprečno v proučevanem 

obdobju, več kot 15 %. Sledi ji Italija, ki je prav tako visoko zadolžena, a še vedno 30 % 

manj od Slovenije. 

Hipotezaº1 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni 

učinkovita.  

Zgoraj izpostavljene sklepe na podlagi primerjav o neučinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti in tezo v nadaljevanju preverimo tudi z empiričnimi modeli. Kot kazalnik 

outputa uporabimo dodano vrednost v mrd EUR, za inputa pa sredstva za zaposlene v mrd 

EUR in neto obseg kapitala v mrd EUR, ki vključuje bruto investicije. Za merjenje 

učinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti na makro ravni uporabimo, za primerjavo 

med 25 državami EU (v primeru metode DEA med 18 državami zaradi nedostopnosti 

podatkov), izjemoma v proučevanem obdobju 2000–2012, ker je na voljo daljša časovna 

vrsta:  
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 DEA (deterministična metoda), ki vso razliko do meje učinkovitosti pripiše 

neučinkovitosti.  

Ne glede na metodo (minimiranje inputa ali maksimiranje outputa) je Slovenija v skupini 

neučinkovitih držav. V prvem primeru zaznava relativno učinkovitost pod 11 %, v drugem 

je izračunana stopnja učinkovitosti (62,9 %). Neučinkovite države morajo agregatno 

povečati obseg investicij za 88,83 % za dosego enakega outputa ali znižati vlaganja v 

sredstva za zaposlene agregatno za 11,17 %, da bi se premaknile na mejo učinkovitosti 

(postale učinkovite kot Finska ali Latvija, prva primerjava). V naslednji primerjavi (z 

učinkovito Slovaško, ki je na meji učinkovitosti) Slovaška uporabi 12 % več sredstev za 

zaposlene, 14 % več investicij in ustvari za 183 % več dodane vrednosti od Slovenije. 

Matematičen izračun posamezne primerjave ni toliko pomemben kot ugotovitev, da glede 

na izbrane inpute in outpute v vseh primerjavah zaostajamo za mejo učinkovitosti in 

ekonomsko politiko spodbujanja konkurenčnosti opredelimo kot manj učinkovito. 

 Funkcijo SFA (stohastična), ki primerja povprečno proizvodno funkcijo na panelu 

(predpostavljamo, da je tehnologija sorodna) s proizvodno mejo in izračunano slučajno 

napako, ki jo razdeli na neučinkovitost kot tudi na šum. 

Na začetku proučevanega obdobja (leto 2000) lahko opazimo nižjo tehnično učinkovitost 

oziroma manj uspešno kombiniranje proizvodnih dejavnikov dela (sredstva za zaposlene) 

in kapitala (obseg investicij) v Avstriji in Nemčiji kot v Italiji in Sloveniji. Po krizi se 

pričakovano učinkovitost najbolj dvigne v Nemčiji in Avstriji, ki imata konkurenčno 

gospodarstvo. Povprečje izračunane neučinkoviti pri polnormalni porazdelitvi znaša 

0,0369, pri eksponentni pa 0,03114, kar pomeni, da so proučevane države relativno blizu 

meje učinkovitosti, da so ključne ekonomske politike, ki ustvarijo razliko med ukrepi, 

posledično so države različno konkurenčne, torej tudi učinkovite ali manj učinkovite. Po 

gospodarski in finančni krizi se izračuni obrnejo, večja neučinkovitost je izračunana pri 

Italiji, Sloveniji, državah, ki so zelo občutile posledice krize, državah, ki so manj 

konkurenčne.  

Za potrebe primerjav parametrične metode (DEA) in stohastične metode (SFA) najprej z 

različnimi izračunanimi podatki izračunamo Spearmanov koeficient korelacije, ki prikazuje 

povezanosti med spremenljivkama (izračun DEA metoda minimizacije proti izračunu SFA oz. 

obratno). Ugotovimo lahko, da je med obema metodama zelo majhna korelacija, saj je 

izračunan koeficient (𝜌) v različnih izračunih od 0,05 do 0,17, kar je tudi zelo majhna 

odvisnost med rezultati. Na podlagi proučevanih podatkov s stohastično in deterministično 

metodo lahko sklenemo, da Slovenija v primerjavi s 25 državami članicami EU v 

proučevanem obdobju glede na proučevane proizvodne dejavnike nikoli ni bila 

najučinkovitejša. Torej obstajajo razlogi za nadaljnje proučevanje učinkovitosti ekonomske 

politike spodbujanja konkurenčnosti. 
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Hipotezaº2.1 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni 

učinkovita po merilu delovanja regulatornega okolja. 

V prvi primerjavi z metodo DEA ležita Madžarska in Italija na mejo učinkovitosti, saj sta 

stoodstotno relativno učinkoviti glede na spremenljivke. Večina držav ima veliko možnosti za 

potencialne izboljšave, da bi z enakim vložkom dosegale višja outputa (višji izvoz IKT in 

višji borzni indeks) kot najboljši državi v primeru minimiranja davčnega primeža 

(zniževanje). Slovenija se zelo slabo odreže, ima zelo nizko učinkovitost v proučevanem 

obdobju in je zelo daleč do meje učinkovitosti. Malmquistovi indeksi nakazujejo, da je 

splošen napredek opazen leta 2009 (časovni zamik pred gospodarsko in finančno krizo leta 

2008). Slovenija zelo počasi v letih 2007, 2008 ter 2011 in 2012 z ukrepi dohiteva mejo 

učinkovitosti, a je od nje zelo oddaljena. 

V drugi primerjavi vključimo variabilne donose (in ne konstantne kot do zdaj) ter več 

inputov, ki jih poskušamo minimirati (davčni primež, stroški prenehanja poslovanja in dnevi 

za izdajo gradbenega dovoljenja). Kot najučinkovitejše države se izkažejo Irska, Italija, 

Luksemburg, Poljska, Portugalska, Velika Britanija in Španija. Slovenija je zopet 

neučinkovita v proučevanem obdobju (87,8-odstotna učinkovitost) in bi za premik med 

učinkovite lahko znižala davčni primež za 51 %, izdajo gradbenih dovoljenj za 58 %, stroške 

prenehanja poslovanja za 211 %, povprečje borznega indeksa pa bi bilo lahko višje za 382 % 

(primerjalno npr. z učinkovito Irsko). 

V tretji primerjavi poenostavimo izračune z maksimiranjem letnega indeksa ustvarjenih 

delovnih mest in inputoma, ki ju države neposredno lahko kontrolirajo, indeks varovanja 

zaposlitve in stroški prenehanja poslovanja. Distribucija učinkovitosti pokaže, da so štiri 

države učinkovite (Češka, Italija, Portugalska in Velika Britanija), pet držav ima učinkovitost 

med 81 % in 90 %, druge so neučinkovite. V primeru Slovenije ponovno potrdimo, da kljub 

relativno visoko izračunani učinkovitosti (83,7 %) v proučevanem obdobju obstajajo 

možnosti za izboljšanje regulatornega okolja. 

Izračuni nakazujejo možno smer delovanja politike, dajejo okvir za razmislek o nadaljnjih 

ukrepih, saj izračunani potenciali niso toliko pomembni z vidika izračuna (številčno) kot z 

vidika usmerjanja premikov na mejo učinkovitosti. Na podlagi štirih primerjav z metodo DEA 

lahko potrdimo hipotezo, da slovenska politika spodbujanja konkurenčnosti z vidika 

regulatornega okolja ni učinkovita in da obstajajo možnosti za ukrepe, ki so bili prepoznani z 

vidika primerjav med državami (in z dvigom na mejo učinkovitosti). 
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Hipotezaº2.2 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni 

učinkovita po merilu delovanja tržnega okolja. 

V prvi primerjavi presojamo učinkovitost z vidika tržne integracije blaga in storitev kot 

inputa, output pa predstavlja intenzivnost vlaganj z vidika tujih investicij, ki je indeks 

povprečne vrednosti vhodnih in izhodnih tokov tujih investicij, deljen z BDP (brez 

Luksemburga), ki postavi v ospredje v proučevanem obdobju Španijo, sledita ji Poljska in 

Velika Britanija kot najbolj učinkoviti državi. Vsem državam se izračunana učinkovitost 

dvigne, a Slovenija glede na distribucijo rezultatov ostaja med najmanj učinkovitimi. Z vidika 

izboljšav tržnega okolja pri primerjavi 1(približevanje meji učinkovitosti) izstopa Irska, ki 

kaže vsakoletno dohitevanje. Slovenija je dohitevala mejo učinkovitosti v letih 2007, 2008 in 

2009 ter izrazito v 2012. 

V drugi primerjavi z minimiranjem inputa (delež državnih pomoči v % BDP) ob outputih 

borzna tržna kapitalizacija v BDP in obrat na trgu vrednostnih papirjev (v odstotkih) 

ugotovimo, da je Luksemburg še vedno najučinkovitejši, sledi mu Velika Britanija, vse druge 

države do daleč zadaj. Slovenija je v proučevanem obdobju zopet neučinkovita (5,9 %) in ima 

veliko potencialov za izboljšave. Malmquistov indeks ima Slovenija večji od ena le leta 2007, 

kar pomeni, da imamo zelo malo ukrepov, s katerimi vplivamo na tržne vrednosti podjetij (ta 

je odvisna tudi od zunanjih dejavnikov), še manj pozornosti pa posvečamo državnim 

pomočem (v smislu sprememb ukrepov). Z vidika spodbudnega tržnega okolja sta zagotovo 

Luksemburg in Velika Britanija veliko pred drugimi državami. 

Da bi kolikor je mogoče izločili zunanje vplive, uvedemo v tretjo primerjavo poleg tržne 

kapitalizacije podjetij še output indeks vhodnih in izhodnih neposrednih investicij, kot input 

pa vzamemo stroške izvoza zabojnika (metoda maksimiranja, variabilni donosi). Zopet se 

izkažeta kot najučinkovitejša Luksemburg in Velika Britanija, Slovenija je med najmanj 

učinkovitimi z 20,2-odstotno učinkovitostjo. Premik meje učinkovitosti opazimo v letih 2007 

in 2009 za vse države. Slovenija je dohitevala najučinkovitejše le leta 2011. 

S četrto primerjavo združimo več inputov in outputov ter z metodo maksimiranja dokončno s 

parametrično metodo DEA potrdimo hipotezo, da je Slovenija neučinkovita po merilu 

delovanja trga (tržnega okolja). Opravimo preračune učinkovitosti s štirimi inputi, vsemi, ki 

smo jih do zdaj uporabljali, dodamo vse tri outpute in ponovno ugotovimo, da je v 

proučevanem obdobju najučinkovitejši Luksemburg, na meji učinkovitosti sta še Velika 

Britanija in Španija. S 94,6 % sledi Finska, nato Švedska, 78,8 %. Ne glede na vrednosti 

preračunov Slovenija ostaja oddaljena od meje učinkovitosti s 23,8-odstotno učinkovitostjo.  

Na podlagi štirih primerjav z metodo DEA lahko potrdimo hipotezo, da slovenska politika 

spodbujanja konkurenčnosti z vidika tržnega okolja ni učinkovita in da obstajajo možnosti za 

izboljšave, ki bi se lahko pokazale v spremenjeni ekonomski politiki spodbujanja 

konkurenčnosti. 
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Hipotezaº2.3 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni 

učinkovita po merilu delovanja finančnega okolja (dostopnosti do financiranja). 

Analiza učinkovitosti bančnega sistema, ki smo jo naredili na podlagi podatkov Svetovne 

banke (le do leta 2011 zaradi razpoložljivosti podatkov), je zelo zahtevna zaradi manjkajočih 

podatkov (Češka, Litva, Poljska, Švedska), osamelcev (Luksemburg, Velika Britanija), 

gospodarsko-finančne krize oz. zloma kot tudi negativnih vrednosti (ROA, ROE ipd.), kar 

nam oteži kredibilnost izračunov.  

Ne glede na kombiniranje inputov in outputov v 15 državah sta v vseh treh primerjavah
 

najučinkovitejši Slovaška in Slovenija. V prvi primerjavi (inputa: depoziti v bančni aktivi v 

sredstvih, v odstotkih) delež stroškov poslovanja bančne režije v celotnih bančnih sredstvih 

oz. povprečni aktivi; output: neto obrestna marža) opazimo velike premike mej učinkovitosti 

v letih 2009, 2010 in 2011, države zelo različno dohitevajo mejo. Po izračunih bi vse države 

skupaj lahko znižale depozite za 24,7 %, povečale stroške režije za 45,8 %, a še vedno 

dosegale za 29,4 % nižjo neto obrestno maržo in bile učinkovite. V drugi primerjavi (inputi: 

sredstva centralne banke v BDP, depoziti finančnega sistema v BDP, bančni depoziti v BDP; 

output: bančni krediti glede na depozite in bančna Z-vrednost 

((ROA+kapital/sredstva)/sd(ROA); sd(ROA) je standardni odklon ROA)) se najučinkovitejši 

Sloveniji pridruži še Portugalska, druge države morajo veliko nadoknaditi: izboljšajo lahko 

razmerje med krediti in depoziti za 44,6 %, znižajo bančne depozite v odstotkih BDP za 

15 %. Tudi s tretjo primerjavo (pri kateri uporabimo vse inpute in outpute) pridemo do 

podobnega sklepa. Vse preostale države, da bi se premaknile na mejo učinkovitosti (ki jo 

tvorita Slovenija in Slovaška), morajo dvigniti bodisi depozite v sredstvih bank, sredstva 

centralnih bank v BDP, bančne depozite v BDP, povečati stopnjo kreditiranja glede na 

razmerje do depozitov, bodisi znižati bančne stroške v celotnih sredstvih, pa bi še lahko 

dvignile neto obrestno maržo, ROA, ROE, tržna kapitalizacija podjetij in obrat na borznem 

trgu. 

Hipotezo moramo na podlagi metode DEA (bodisi minimiranje inputov ali maksimiranje 

outputov) zavrniti oz. poiskati druge metode in načine za dodatno proučitev (več podatkov na 

ravni bank, daljše obdobje npr.). Z vidika merjenja učinkovitosti politike spodbujanja 

konkurenčnosti so ugotovitve o učinkovitem finančnem okolju (kot merilu delovanja politike 

spodbujanja politike konkurenčnosti) presenetljive, ker vemo, da je bila leta 2012 potrebna 

dokapitalizacija bank v višini 10,64 % BDP (ter reorganizacija bank). Prav tako banke, glede 

na izvedene ankete, ne financirajo zadosti potreb zasebnega sektorja.  
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Hipotezaº2.4 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru Slovenije ni 

učinkovita po merilu delovanja vlaganj v R&R, inovacije in tehnologijo. 

V prvi primerjavi (maksimiranje outputov) je Slovenija v skupini najmanj učinkovitih držav 

glede na inpute v izdatke R&R. Po izračunih bi dosegli enake outpute (delež 

visokotehnološkega izvoza in število patentnih prijav), četudi bi znižali vlaganja v R&R za 

72 %. Primerjalno z Irsko bi lahko znižali izdatke R&R za 15 %, a bi morali dosegati za 

443 % večji visokotehnološki izvoz in za 5 % več patentnih prijav, da bi bili na meji 

učinkovitosti. »Dohitevanje« (catching up) predstavlja stopnjo izboljšanja učinkovitosti 

posamezne države, kako se je država približevala meji učinkovitosti (Slovenija dohiteva le 

leta 2007 in 2008).  

V drugi primerjavi opravimo izračuna z metodo maksimiranja outputa (visokotehnološki 

izvoz), pri čemer sta inputa izdatki za R&R in inovacijski indeks. Irska se zopet izkaže za 

najučinkovitejšo državo, tokrat se ji pridruži Madžarska. Slovenija je s 13,7-odstotno 

učinkovitostjo med najmanj učinkovitimi državami. Premik meje učinkovitosti opazimo leta 

2010, države pa so različno dohitevale najučinkovitejše (Slovenija v letih 2007, 2009 in 

2012).  

V tretji primerjavi za output vzamemo kazalnik inputa (vlaganja v R&R), kot je napisano med 

cilji EU2020 in kot to dejstvo spremlja Evropska unija. Seveda se izračun učinkovitosti 

Slovenije bistveno izboljša, saj se zaradi stopenj rasti vlaganj v R&R (predvsem javnega 

denarja) izračuni bistveno ugodneje popravijo in nismo med najmanj učinkovitimi, temveč že 

sledimo (z 99,3-odstotno učinkovitostjo) najučinkovitejšim (Luksemburg, Irska, Madžarska, 

Estonija, Finska). Da bi bili v skupini najučinkovitejših, bi morali povišati tehnološki izvoz 

(output) za 124 % glede na inpute, katerih vlaganja so primerljiva z najučinkovitejšimi 

državami. Dokončno hipotezo potrdimo s četrto primerjavo (minimiranje inputov, variabilni 

donosi), uporabimo vse outpute in inpute, Slovenija je poleg Češke in Španije druga najmanj 

učinkovita država. 

Z uporabo metode DEA (minimiranje inputov ali maksimiranje outputov) analize lahko 

ugotovimo, da je Slovenija relativno zelo neučinkovita z vidika vlaganj v R&R, inovacije in 

tehnologijo. Ob danih vlaganjih v R&R v odstotkih BDP bi lahko močno povečali število 

prijav na Evropski patentni urad, število znanstvenih objav na prebivalca pa znižali, da bi 

dosegali enak delež visokotehnološkega izvoza v BDP. Ker podobne rezultate prikazujejo tudi 

statistični podatki in druge analize, odpadejo tudi pomisleki o pravilnosti izračunov, ki se 

lahko pojavljajo zaradi že opredeljenih slabosti te metode. 

Glede merjenja učinkovitosti slovenskega podpornega okolja oz. ekonomske politike 

spodbujanja konkurenčnosti po merilu regulatornega okolja, tržnega okolja in vlaganja v 

R&R, inovacije in tehnologijo lahko ugotovimo, da je Slovenija relativno precej neučinkovita 

(na podlagi najmanj štirih primerjav z metodo DEA). Le z vidika dostopa do financiranja in 
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učinkovitosti bančnega sistema v proučevanem obdobju ne moremo potrditi postavljene 

hipoteze. A kljub temu, glede na bančno kreditiranje oz. pripravljenost bank za dajanje posojil 

(tudi po ekonomski in finančni krizi), se odpira prostor za nadaljnje proučevanje učinkovitosti 

politike spodbujanja konkurenčnosti, predvsem z vidika podjetij. 

Glede na predstavljene izračune (DEA in SFA ter omejitve posameznih metod glede 

predpostavk in majhnega vzorca) ter na podlagi deskriptivne analize zagotovo lahko iščemo 

razloge v premajhni osredotočenosti ukrepov politike spodbujanja konkurenčnosti in 

prevelikem posploševanju posameznih ukrepov bodisi na vse sektorje, na regionalno 

pokritost, na vsa globalna področja odličnosti, na vse univerze ipd. Vsekakor je treba opraviti 

podrobnejšo, poglobljeno analizo na mikro ravni podjetij, na ravni skupin dejavnosti, 

posameznih sektorjev, kajti v tako robusten model ni vključena nobena predpostavka različnih 

tehnologij, posebnosti države ipd. 

Zato najprej na podlagi primerjave med slovenskimi podjetji v vzorcu in prejemniki državnih 

pomoči za dvig konkurenčnosti lahko ugotovimo, da velja še naprej proučevati osnovno tezo 

glede na štiri proučevane dejavnike (izhajajoč iz obdelanih statističnih podatkov, primerjav):  

 Izhajajoč iz vzorca gospodarskih družb (z več kot enim zaposlenim) ugotovimo, da so 

prejemniki državnih pomoči (dejavnosti C–N) v povprečju imeli dodano vrednost na 

zaposlenega v višini 33.535 EUR, torej 12 % nižjo od povprečja dejavnosti C–N leta 2006 

(37.960 EUR). Če primerjamo dodano vrednost na zaposlenega po koncu programskega 

obdobja, ne glede na gospodarski cikel ali krizo, lahko opazimo dvig dodane vrednosti na 

zaposlenega v povprečju v Sloveniji na 37.361 EUR leta 2012, v dejavnosti C 

(predelovalne dejavnosti) na 36.306 EUR, skupno povprečje dejavnosti C−N pa znaša 

44.736 EUR. Leta 2012 so prejemniki državnih pomoči v dejavnostih C–N dosegli že 

višjo (za 9,1 %) dodano vrednost na zaposlenega kot vsa podjetja v vzorcu, in sicer 48.798 

EUR. Število delovnih mest se je v vzorcu gospodarskih družb v proučevanem obdobju 

2006–2012 v letih 2007 in 2008 glede na prejšnje leto celo zviševalo (porast za 20.440 

delovnih mest leta 2007 oz. za 10.460 leta 2008), nato sledijo stabilni padci števila 

zaposlenih, največji padec leta 2009 za 30.612 delovnih mest, leta 2010 izguba 17.153 

delovnih mest, nato 12.345 in 14.443 izgubljenih delovnih mest leta 2011 in 2012. 

Prejemniki državnih pomoči za dvig konkurenčnosti pa, nasprotno, do leta 2011 ustvarjajo 

delovna mesta (zaznavamo poraste), leta 2009 celo 2855 več zaposlenih oseb, leta 2010 

14.537, leta 2011 in 2012 pa sledijo padci zaposlenosti (–2.108 oz. –4.061 delovnih mest). 

Skupaj so prejemniki državnih pomoči v proučevanem obdobju na vzorcu ustvarili 34.150 

delovnih mest, gospodarske družbe pa so izgubile 43.654 delovnih mest.  

 V proučevanem vzorcu gospodarskih družb je leta 2006 delež izvoza v prihodkih znašal 

33 % in padel do leta 2012 na 31 %, padec je opazen tudi pri dobičkonosnosti sredstev, če 

je ta leta 2006 znašala 3 %, se je do konca proučevanega obdobja znižala na 1 %. Če 

pogledamo le prejemnike državnih pomoči (glavnina oz. več kot polovica jih je v 

predelovalnih dejavnostih C in dejavnostih DE), opazimo precej boljšo sliko v vseh letih. 
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Delež izvoza je za več kot polovico višji, vendar mu sledi večji padec do krize leta 2009 (s 

skoraj 70 % na 48 %), potem pa gre rahlo navzgor, a kljub temu so prejemniki izvozno 

usmerjeni. Donosnost sredstev – ROA se je v vseh proučevanih dejavnostih v obdobju 

2006–2012 zniževala, ne glede na to, ali so podjetja prejemniki državnih pomoči ali ne. 

Razlika je le v tem, da ima celoten vzorec prej nižjo donosnost sredstev (v proučevanem 

obdobju na sto vloženih enot zaslužimo povprečno le 1,6 enote, pri čemer se je donosnost 

sredstev zniževala s 3,4 enote pred krizo na 0,6 enote leta 2012). Prejemniki državnih 

pomoči imajo povprečno donosnost 2,9 enote na vloženih sto enot, vendar je na začetku 

obdobja (2006) ROA znašala 5,1 %, v krizi 2010 1,5 %, konec obdobja pa se dvigne na 

2,9 %. 

 Podjetja v proučevanem vzorcu skozi celotno obdobje približno ohranjajo raven EBITDA, 

kar pomeni, da zagotavljajo dovolj denarnega toka za financiranje rasti in odplačevanje 

obveznosti (vendar je letni prirast ravno malo večji od ena). Padec podjetja iz vzorca je 

opazen le leta 2009, ko se denarni tok iz poslovanja zniža za 20 %. Primerjalno gledano 

prejemniki državnih pomoči ustvarjajo večji denarni tok iz poslovanja (povprečna stopnja 

rasti okoli 16 % letno). Primerjalno gledano prejemniki državnih pomoči ustvarjajo večji 

denarni tok iz poslovanja (povprečna stopnja rasti okoli 16 % letno), za 15  % povprečno 

več investirajo, za kar se ne zadolžujejo, ker predvidevamo, prejemajo subvencije. Če 

primerjamo neto dolg, je ta do leta 2012 pri prejemnikih državnih pomoči nenehno 

naraščal, pri čemer je v celotnem vzorcu zaznaven porast neto dolga le v letih 2007 in 

2008, nato pa se vsa leta še znižuje. Podoben trend je opaziti pri neprejemnikih.  

 V vzorcu podjetij so se v izbranih dejavnostih povečale investicije le leta 2008 za 27 %, 

drugače pa zaznavamo negativne stopnje rasti. Državni prejemniki, nasprotno, leta 2008 

zaznavajo padec investicij, nato pa leta 2009 kar dvakratnik nominalne ravni investicij, 

rast se nadaljuje do konca proučevanega obdobja (največ leta 2011, ki se ponovno skoraj 

podvojijo). Neprejemniki državnih pomoči beležijo povprečno stopnjo investicij na 

operativno maržo v višini 6,6, prejemniki 10,4 in celoten vzorec 8,1 %. Na ravni vzorca 

kot celote je opazno postopno zelo počasno razdolževanje po krizi, zadolževanje s 4,2 

(2006), vrh 6,3 leta 2009, na 5,5 neto dolga/EBITDA v leta 2012. Pri prejemnikih 

državnih pomoči je ta kazalnik nižji, iz 2,2 se je dvignil s krizo in ciklom investiranja na 

4,7 leta 2010, a ker so se podjetja razdolževala, znaša kazalnik 3,9 leta 2012. Razlika med 

proučevanim vzorcem in prejemniki državnih pomoči za dvig konkurenčnosti je očitna 

tudi z vidika dobičkonosnosti kapitala (ROE). Povprečno od leta 2006 do 2012 nam sto 

vloženih enot v družbi prejemnici državne pomoči prinese 5,7 enote, v vzorcu pa le 2,8 

enote. Prejemnikom državnih pomoči se dobičkonosnost kapitala znižuje do leta 2010 (z 

9,9 % na 3,2 %), nato počasi narašča. 

 Podjetja prejemniki državnih pomoči predstavljajo vrednostno v začetnem letu 

proučevanja 13 % neto dolga (oz. 2,4 mrd EUR od 19 mrd EUR zadolženosti). Opazen je 

trend dodatnega zadolževanja, saj se zadolženost prejemnikov v letu krize (2009) dvigne 

na 30 % celotnega dolga vzorca in se nič ne znižuje, temveč znaša že 40 % celotne 
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zadolženosti vzorca (oz. 11 mrd EUR od 28 mrd EUR neto dolga) leta 2012. Skrb vzbuja 

tudi podeljevanje državnih pomoči prezadolženim podjetjem, ker ima že leta 2006 10 % 

vseh podjetij prejemnikov državnih pomoči kazalnik neto dolga glede na EBITDA, višji 

od 8. V šestih letih proučevanja število podjetij s kazalnikom, višjim od osem, le narašča 

(z začetnih 94 na 240 podjetij, ki so močno prezadolžena in predstavljajo že 16 % vseh 

prejemnikov državnih pomoči leta 2009). Konec leta 2012 se prezadolženost prejemnikov 

državnih pomoči rahlo zniža, na 14 % oz. 229 močno prezadolženih podjetij. 

Na podlagi empirične analize podjetij v vzorcu in prejemnikov državnih pomoči za 

konkurenčnost hipoteze ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj prejemniki državnih pomoči 

kljub temu na koncu proučevanega obdobja dosežejo nekoliko boljše rezultate npr. pri dodani 

vrednosti, ohranjanju oz. ustvarjanju delovnih mest. Po drugi strani pa nimajo bistveno višjih 

donosov na kapital ali sredstva, so precej zadolžena podjetja, kljub temu da ustvarjajo dovolj 

denarnega toka za investiranje in odplačevanje obveznosti. Zato v nadaljevanju z 

ekonometrično metodo SFA na istem vzorcu podjetij proučujemo bolj razdelane hipoteze o 

neučinkovitosti politike spodbujanja konkurenčnosti v proučevanem obdobju.  

Hipotezaº3.1 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru slovenskih podjetij 

tehnično ni učinkovita. 

Z regresijsko funkcijo preverimo, ali je proizvodna funkcija ustrezna, kolikšen del variance 

pojasnimo z modelom. Sledijo izpeljava stohastične funkcije, izračun meje učinkovitosti, pri 

čemer najprej preverimo odsotnost učinkov tehnične neučinkovitosti. Tako najprej preverimo, 

vzpostavimo različna razmerja med inputi (I – zaposleni, repro stroški surovin in materiala) in 

outputi (O – dodana vrednost), upoštevamo različno tehnologijo dejavnosti, različne učinke in 

velikost sektorjev v vzorcu. Prvi izračuni kažejo, da je učinek pomoči značilen, vendar 

nelinearen. Rezultati kažejo, da ima v prvem letu proučevanja 18.382 podjetij, ki niso prejela 

državne pomoči, povprečno učinkovitost 0,714, celotna populacija pa le za dva promila višjo 

učinkovitost. Na podlagi izračunov sklepamo, da v proučevanem obdobju šestih let (2006–

2012) pri podjetjih v prvem kvartilu glede na porazdelitev državnih pomoči na enoto prihodka 

(v njem je leta 2006 672 podjetij, leta 2012 pa le še 348 podjetij) proučevana učinkovitost 

najprej malenkostno zraste v letih 2007 in 2008, nato, verjetno tudi zaradi krize, pade in se 

počasi vrača na raven pred krizo (0,724). V drugem kvartilu so opazni nekoliko višji izračuni 

povprečne učinkovitosti, vendar število podjetij v tem kvartilu pada (prejemnikov pomoči s 

635 leta 2006 na 416 leta 2012). 

Glede na prejšnjo porazdelitev (osnovni model SFA, zdaj v novem vzorcu, ko nadgradimo 

pomoči za dvig konkurenčnosti z dodatnimi ukrepi, ki kažejo celovitost politike spodbujanja 

konkurenčnosti) lahko opazimo, da so prejemniki v prvem kvartilu najprej povečevali 

tehnično učinkovitost (2007), ki pa je potem padla (2008, 2009, 2010) in se leta 2011 

izboljšala. Tehnična učinkovitost se je poslabšala v celotnem vzorcu za 0,01 odstotne točke (z 



215 

0,716 padec na 0,708). Tako ne moremo ne v prvi ne drugi različici izračunov potrditi ali 

ovreči hipoteze.  

Hipotezaº3.2 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru slovenskih podjetij 

stroškovno ni učinkovita. 

Z regresijsko funkcijo preverimo, ali je stroškovna funkcija ustrezna, kolikšen del variance 

pojasnimo z modelom. Sledi izpeljava stohastične funkcije, izračun meje učinkovitosti, pri 

čemer najprej preverimo odsotnost učinkov stroškovne neučinkovitosti. Tako najprej 

preverimo, vzpostavimo različna razmerja med inputi (I – cena oz. plače in vmesna potrošnja 

na dvomestni kodi SKD, outputi (O – prihodki), upoštevamo različno tehnologijo dejavnosti, 

različne učinke in velikost sektorjev v vzorcu ena. Tudi v primeru proučevanja stroškovne 

učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti ne moremo hipoteze 

(ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji je stroškovno neučinkovita) v 

primeru vzorca vseh podjetij in izbranih državnih pomoči (prva različica) kot merila 

ekonomske politike ne potrditi ne ovreči. Če smo leta 2006 zaznali povprečno stroškovno 

učinkovitost v višini 1,26, v prihodnjem letu ne glede na proučevani kvartil opazimo rahlo 

izboljšanje, če gledamo povprečje. Nato se v času krize leta 2008 ponovno poslabša in se 

konstantno poslabšuje. Brez izbranih državnih pomoči je v povprečju 98 % proučevanih 

podjetij, le 2 % povprečno jih prejme državno pomoč za izbrane kategorije proučevanja v 

prvem koraku (za mala in srednje velika podjetja – MSP, zaposlovanje ali usposabljanje). V 

tretjem kvartilu glede na prejeto državno pomoč na prihodke je bilo leta 2006 548 podjetij s 

povprečno stroškovno učinkovitostjo 1,18, ta se poslabšuje do 1,23 leta 2012. Opazimo lahko, 

da so podjetja, ki so prejela državno pomoč, v povprečju manj poslabšala svojo stroškovno 

učinkovitost (z 1,1 na 1,2), podjetja brez prejete državne pomoči pa so stroškovno 

učinkovitost zelo poslabšala (z 1,26 na 1,75). 

V drugi različici modela SFA, ko dodamo dodatne ukrepe z vidika državnih pomoči za dvig 

konkurenčnosti, se stroškovna učinkovitost dvigne za 0,5 odstotne točke v povprečju (z 1,259 

na 1,771). Izračuni in porazdelitvena tabela kažejo na statistično značilen vpliv državnih 

pomoči na učinkovitost. Kot pri prvi različici izračunov in porazdelitvi imajo vsi prejemniki 

državnih pomoči višjo tehnično in stroškovno učinkovitost (vendar je teh v vzorcu manj kot 

5 %). Zagotovo lahko potrdimo, kot pri prvem prikazu porazdelitve stroškovne učinkovitosti 

po kvartilih, da se ta podjetjem brez prejete državne pomoči bistveno bolj poslabša kot 

prejemnikom, kar dokazuje, da so državne pomoči upravičile svoj namen (in z njimi 

ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti). 

Ker je to prvo preverjanje na zelo majhnem številu prejemnikov državne pomoči kot ukrepa 

ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti (5 %), je treba narediti podrobnejšo 

primerjavo po skupinah dejavnosti, pri kateri se lahko tudi natančneje prouči dvige mej 

učinkovitosti. V tem primeru Hº3.1 in Hº3.2 kot tudi celote (Hº3) z vidika neučinkovitosti 
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politike spodbujanja konkurenčnosti niti ne potrdimo niti ne ovržemo, nadaljujemo 

proučevanja. Ker se zavedamo omejitev teoretičnih predpostavk proizvodne in stroškovne 

funkcije, proučimo tehnično in stroškovno učinkovitost na ravni SKD A6, po šestih skupinah 

dejavnosti, ki so naslednje: AB, CDE, F, GHI, JK in LMNOP. 

Hipotezaº4.1 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru skupin dejavnosti 

(CDE, F, GHI, JK, L–N) tehnično ni učinkovita. 

V dejavnostih CDE lahko v opazovanem obdobju na podlagi izračunov tehnične učinkovitosti 

ugotovimo, da povprečna tehnična učinkovitost znaša okoli 0,7 (najprej 0,73, leta 2006 se 

rahlo zvišuje, nato v času krize pada in se do konca obdobja znova stabilizira okoli 0,71), 

torej ostaja konstantna v opazovanem obdobju. Malenkostne razlike lahko opazimo v petem 

in desetem decilu glede na proučevane državne pomoči na prihodke), vendar se vseeno opazi, 

da je tehnična učinkovitost višja. V petem decilu (desetem decilu, v katerem predstavljajo 

državne pomoči v prihodkih v proučevanem obdobju kar 23 %.) je začetna tehnična 

učinkovitost 0,77 (0,75) leta 2006 in se zniža leta 2012 na 0,73 (0,72). V začetku 

opazovanega obdobja (2006) koristi ukrepe ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti v 

obliki državne pomoči še 8 % podjetij (oz. 295 v opazovanem vzorcu), v krizi delež naraste 

na 10 % (2009), a se konec opazovanega obdobja zniža le na 4 % (oz. 195 podjetij). 

V proučevanem obdobju v dejavnosti F ostaja tehnična učinkovitost med podjetji brez prejete 

državne pomoči in prejemniki državne pomoči približno stalna. V začetnih letih pred krizo se 

malenkostno dvigne (z 0,73 na 0,74 v povprečju), nato pade na 0,72 in leta 2012 znaša 0,71. 

Odstotne spremembe so zelo majhne, leta 2007 dvig za odstotno točko, v času krize padec za 

štiri odstotne točke, nato rahel dvig na približno odstotno točko. Zanimivo je, da imajo 

prejemniki (katerih delež pade s 3 % leta 2006 na 1 % leta 2012 v vzorcu) ob dani omejitvi iz 

prejšnjega odstavka kljub temu višjo tehnično učinkovitost in so jo tudi sorazmerno pred 

krizo opazneje povečevali.  

V primeru dejavnosti GHI sklepamo, da je tehnična učinkovitost ostala dejansko najbolj 

konstantna znotraj proučevanih skupin dejavnosti (okoli 0,71 v vseh letih). Seveda so 

prejemniki (leta 2006 jih je 35 %, leta 2012 pa le 1 %) kljub temu zaznali višjo tehnično 

učinkovitost, na podlagi česar lahko sklepamo, da se v primeru podjetij, ki so dobila državno 

pomoč za dvig konkurenčnosti, politika kljub temu izkaže za delno učinkovito. Vendar so 

dvigi le manjši (ob majhnem deležu prejemnikov), torej ne moremo posplošiti in sklepati, da 

je politika spodbujanja konkurenčnosti morda le bila učinkovita. Povprečna tehnična 

učinkovitost se do krize za dejavnosti JK malenkostno povečuje, nato pa pade in leta 2012 ne 

doseže ravni iz leta 2006 (–2 % oz. +1,85 %). Skoraj identične ugotovitve veljajo za 

dejavnosti LMN, pri katerih v primeru tehnične učinkovitosti ni premika meje navzdol. 
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Hipotezaº4.2 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru skupin dejavnosti 

(CDE, F, GHI, JK, L–N) stroškovno ni učinkovita. 

Kar zadeva stroškovno učinkovitost v proučevanih dejavnostih CDE, lahko Hº4.1 delno 

potrdimo in delno ovržemo, saj v opazovanem obdobju stroškovna neučinkovitost narašča 

(ker gre za negativen predznak, je to poslabšanje). Poslabšanje je tudi statistično značilno, v 

vseh letih opažamo poslabšanje stroškovne učinkovitosti, le leta 2010 izboljšanje za tri 

odstotne točke. Leta 2006 je znašala stroškovna učinkovitost med podjetji brez prejete 

državne pomoči 1,15, kar je le malo več od ena, in lahko interpretiramo, da so bila podjetja 

leta 2006 relativno stroškovno učinkovita. V času krize se stroškovna neučinkovitost dvigne 

na 1,24, leta 2011 pa se zelo poslabša, na 1,5, nato se konec opazovanega obdobja zopet 

poslabša na 1,62. Prejemnikov je bilo največ 10 % leta 2009, ti pa v povprečju opažajo boljšo 

stroškovno učinkovitost (oz. se jim manj poslabša). V petem decilu (desetem decilu) je 

znašala stroškovna učinkovitost leta 2006 1,15 (1,15), leta 2009 se je poslabšala na 1,24 

(1,39), leta 2012 pa dvignila na 1,19 (1,45). Glede na to, da se stroškovna učinkovitost slabša 

tudi podjetjem v desetem decilu, ki so leta 2012 povprečno prejeli 40 % državnih pomoči v 

prihodkih, lahko sklepamo, da politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru dejavnosti CDE 

ni učinkovita in ni povzročila dviga mej učinkovitosti.  

V primeru stroškovne učinkovitosti v dejavnosti F lahko potrdimo, saj se je stroškovna 

učinkovitost v proučevanem obdobju za prejemnike in tiste, ki pomoči ne prejemajo, 

poslabšala in ni bilo dviga meje učinkovitosti. Opazna so zelo velika poslabšanja stroškovne 

učinkovitosti tudi v zadnjem letu proučevanja. Stroškovna učinkovitost se je že pred krizo 

poslabšala v povprečju za 13 %, v času krize se je verjetno ob iskanju notranjih rezerv 

izboljšala za več kot 12 %, a se je spet vztrajno slabšala v letih 2010, 2011 in 2012 za 4 %, 

15 % in 7 %. 

V primeru dejavnosti GHI sklepamo, da se je meja učinkovitosti v primeru stroškovne 

učinkovitosti še dvignila (torej poslabšala) v proučevanem obdobju. Stroškovna učinkovitost 

za dejavnosti JK se slabša, zato lahko potrdimo proučevano hipotezo v primeru dejavnosti JK 

(posebej opazno je 40-odstotno poslabšanje stroškovne učinkovitosti leta 2012, kar je 

zagotovo povzročilo premik meje navzgor, kar pomeni poslabšanje). Skoraj identične 

ugotovitve veljajo za dejavnosti LMN, v katerih se je stroškovna učinkovitost poslabšala. 

Seveda so potrebni podrobnejše raziskave in proučevanja, vsaj na dvomestni številčni 

dejavnosti (kjer z gotovostjo lahko prevzamemo omejitve proizvodne funkcije), saj Hº4.1 in 

Hº4.2 ne moremo ne potrditi ne ovreči. Lahko sklenemo, da so razlike v tehnologiji znotraj 

skupin dejavnosti tako prevelike, da skupina dejavnosti ne predstavlja reprezentativnega 

vzorca zaradi razlik med proizvodnimi dejavniki. Prav tako so vprašljivi ukrepi državnih 

pomoči za dvig konkurenčnosti kot ukrepa politike spodbujanja konkurenčnosti (v vzorcu z 

več kot dvajsetimi zaposlenimi predstavljajo povprečno le 5 % prejemnikov), vendar 

razpolagamo le s to bazo. V nadaljevanju se zato osredotočimo na pomembnejšo skupino 
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dejavnosti – CDE (predelovalne dejavnosti) in poskušamo na eni dejavnosti, ki je dovolj 

velika, reprezentativna in pomembna (tako z vidika dodane vrednosti, zaposlenosti kot 

prejema državnih pomoči), ponovno proučiti postavljeni hipotezi z metodologijama SFA in 

DEA (za sektor 25). 

Hipotezaº5.1 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru sektorja 25 

tehnično ni učinkovita. 

in  

Hipotezaº5.2 – Ekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti v primeru sektorja 25 

stroškovno ni učinkovita.  

Za preverjanje Hº5.1 in Hº5.2 je treba proizvodno in stroškovno funkcijo izpeljati, nato pa 

proučiti rezultate učinkovitosti z vidika prejetih državnih pomoči (za dvig konkurenčnosti), 

pregledati, kaj se dogaja v vzorcu s podjetji, ki prejemajo pomoč, in kaj z ostalimi. 

Uporabimo obe metodi, SFA in DEA. Na podlagi proučevanj in opazovanja neučinkovitosti 

lahko v primeru proizvodnje kovinske dejavnosti (sektor 25) opazimo, da sta se tako tehnična 

učinkovitost za opazovana podjetja (obe proizvodni funkciji, output prihodki od prodaje ali 

dodana vrednost) kot stroškovna učinkovitost v času spreminjali. Za oceno Hº5.1 lahko v 

opazovanem obdobju na podlagi izračunov povprečne tehnične učinkovitosti (output prodaja) 

ugotovimo, da se povprečna tehnična učinkovitost dviguje leta 2006 z 0,89 na 0,93 leta 2008, 

nato v času krize pade (0,87) in se do konca obdobja znova stabilizira okoli 0,90. Če je output 

dodana vrednost, dobimo skoraj identično krivuljo, saj se povprečna tehnična učinkovitost 

leta 2006 z 0,79 rahlo dviguje, v času krize pade (0,87 leta 2009) in se do konca obdobja 

znova stabilizira okoli 0,75. To pomeni, da podjetja uspešno kombinirajo svoje inpute za 

dosego maksimalnega outputa in se približujejo meji učinkovitosti po padcu v krizi. Prav tako 

je med prejemniki (257 jih je povprečno v proučevanem obdobju oz. okoli 20 % od vzorca 3 – 

v katerem proučujemo le sektor proizvodnja kovinske opreme brez strojev in gradenj) opaziti, 

da se z dvigom državne pomoči v prihodkih (%) dviguje tehnična učinkovitost in je statistično 

značilna. V povprečju znaša državna pomoč v prihodkih manj kot 1 % in se znižuje v času.  

Z vidika učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti lahko hipotezo Hº5.1 

(vidik tehnične učinkovitosti) v primeru proučevanega vzorca ovržemo. Podjetja, ki so bila 

deležna ukrepov za dvig konkurenčnosti in so se prijavila na različne razpise s področja 

konkurenčnosti (oz. prejemniki državnih pomoči), so dvignila tehnično učinkovitost bolj kot 

povprečje dejavnosti in bolj kot podjetja brez prejete državne pomoči, in sicer za eno do dve 

odstotni točki. Če pogledamo deseti decil glede na državne pomoči v prihodkih, vidimo, da se 

tehnična učinkovitost celo poslabša, kar pomeni, da so nekateri odvisni od državnih pomoči in 

se določena podjetja umetno vzdržuje na visoki učinkovitosti ravni.  
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Z vidika učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti lahko hipotezo Hº5.2 

(vidik stroškovne učinkovitosti) v primeru proučevanega vzorca ovržemo. Če podrobneje 

proučimo stroškovno učinkovitost, lahko o proučevani dejavnosti ugotovimo, da se v 

povprečju ne izboljšuje (velik padec letu 2009 za 10 %) in da še nismo na ravni izpred krize v 

povprečju, temveč pod njo (okoli 1,2). Podrobnejša proučitev učinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti z vidika stroškovne učinkovitosti pokaže, da so prejemniki kljub 

temu nekoliko manj poslabšali stroškovno učinkovitost (manjši dvig), kar pomeni, da so 

ukrepi učinkoviti. Strinjamo pa se, kar potrjujejo tudi naši izračuni, da ker se med merili 

(outputi in inputi) osredotočamo zlasti po krizi zgolj na večanje zaposlenosti in povečevanje 

prodaje, lahko med podjetji prihaja do kratkoročnega prilagajanja (kratkoročnih učinkov in 

kratkoročnega zaposlovanja), ne pa do strukturnih sprememb v poslovnih procesih, 

inovacijski dejavnosti in večanju produktivnosti. 

Z namenom proučitve vpliva ukrepov ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti 

(državne pomoči za dvig konkurenčnosti) izvedemo panelne rezultate za tehnično 

učinkovitost na podlagi prodaje, s katerimi lahko ocenimo, da se na podlagi prilagojenega 

modela učinkovitost podjetju dvigne za 0,09 %, če podjetje prejme pomoč v tekočem in 

predhodnem letu. Pri tej interpretaciji moramo biti previdni, ker zajema spremembe znotraj 

podjetja in med podjetji. Prav tako predstavlja spremembo v času med vzorcem. Podobno 

model prilagodimo za tehnično učinkovitost na podlagi dodane vrednosti, pri čemer opazimo, 

da se podjetju v proučevanem panelu učinkovitost dvigne za 0,16 %, če je prejemnik pomoči. 

Rezultati z metodo DEA kažejo na visoko učinkovitost proučevanih podjetij v sektorju 25, v 

splošnem jih je 10 % vedno učinkovitih (izračunana učinkovitost ne glede na output in ne 

glede na metodo minimiranja inputov ali maksimiranje inputa je vedno večja od 0,96, kar je 

na meji učinkovitosti). Tudi mediana izračunane učinkovitosti (50 % podjetij je pod 

izračunom učinkovitosti, 50 % nad izračunom učinkovitosti) je v proučevanih podjetjih v 

povprečju zelo visoka, saj znaša 0,87 v proučevanem obdobju. Na minimiranje inputov 

naravnana metoda DEA pokaže, da ima v primeru dodane vrednosti 50 % podjetij nižjo 

učinkovitost od 0,886, 50 % pa višjo. Če upoštevamo prihodke od prodaje, znaša mediana kar 

0,91. Učinkovitost, izračunana z dodano vrednostjo, je vedno nižja od učinkovitosti, 

izračunane na podlagi prihodkov od prodaje, učinkovitost na podlagi minimiranja inputov je v 

povprečju v vseh proučevanih letih nižja za 0,1 odstotne točke od učinkovitosti, naravnane na 

maksimiranje outputov. Najnižja izračunana učinkovitost znaša le 0,4, vendar ima tudi prvi 

percentil visoko izračunano učinkovitost. Omenjeni rezultati so zaradi matematične metode 

programiranja neobčutljivi na ločevanje neučinkovitosti od napake, problem so tudi zajeta 

mala podjetja (kljub temu da so v vzorcu podjetja z več kot dvajsetimi zaposlenimi), vsa 

opredmetena osnovna sredstva, ki so lahko polno zasedena ali pa ne. 

Panelne podatke sektorja 25, podjetja z več kot dvajsetimi zaposlenimi, v celotnem 

proučevanem obdobju proučimo še z vidika državnih pomoči s panelno regresijo za celotno 
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proučevano obdobje in ločeno po letih. Zanimiv je predvsem koeficient 𝛽, s katerim lahko 

ocenimo, da se na podlagi prilagojenega modela učinkovitost podjetju dvigne za 0,03 %, če 

podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu (če upoštevamo panel v celotnem 

proučevanem obdobju. Izračuni med leti kažejo na nihanje 𝛽 od 0,01 % leta 2007 in 2009 do 

najvišje vrednosti leta 2008 – 0,23 %, kjer je pomoč značilna. 

Z namenom sledenja modernim ekonometričnim pristopom na področju vrednotenja politike 

ter da odpravimo pristranskost in nekonsistentnost med prejemniki, opravimo še testiranje z 

razliko v razlikah (difference in differences), ki uporablja variabilnost znotraj enot opazovanja 

(prejemniki državnih pomoči) in med enotami opazovanja (celotni vzorec tudi neprejemniki). 

S tremi testi (glede na različna obdobja vrednotenja obravnave – povprečje izračunane 

učinkovitosti pred prejemom pomoči in po obravnavi – po prejemu državne pomoči za 

spodbujanje konkurenčnosti) smo preverili, ali izračunana učinkovitost ne raste le trendno pri 

vseh podjetjih ne glede na prejete državne pomoči za dvig konkurenčnosti. Trend dviga 

stopenj učinkovitosti torej lahko upravičeno pripišemo ekonomski politiki, in ne le 

posledicam splošnih makroekonomskih in gospodarskih razmer. Pozitiven učinek ukrepa je 

ugotovljen ne glede na primerjave v vseh primerih, saj prejemniki učinkovitost povečujejo 

hitreje kot kontrolna skupina (ki zajame trend učinkovitosti neprejemnikov). Vpliv politike 

predstavlja izračunana razlika v razlikah, ki se giblje v razponu od 0,01 do 0,1 pozitivnega 

vpliva na izračunano povprečje učinkovitosti. 

Glede primerjav med rezultati SFA in DEA (ki so bistveno ugodnejši oz. prikazujejo boljšo 

sliko), lahko povzamemo, da lahko za enostavne tehnologije in proizvodne funkcije z metodo 

SFA dobimo značilne rezultate, a so izračuni bolj privlačni z metodo DEA (ki vse pripiše 

neučinkovitosti). Pri tem ugotavljamo, da je nemogoče predlagati en ali drug pristop merjenja 

učinkovitosti, ker imata oba pozitivne in negativne posledice, lahko pa ju uporabimo 

komplementarno, kot smo storili v doktorski disertaciji. 

Razprava in napotki za oblikovanje nove politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji 

Na podlagi postopno proučenih hipotez, od največjega vzorca (dejavnosti C−N), prek skupin 

dejavnosti, do sektorja 25 (proizvodnja kovinske dejavnosti), pridemo do sklepa, da 

ekonomska potika spodbujanja konkurenčnosti ni učinkovita v proučevanem obdobju, saj: 

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output prodaje, stohastična 

metoda) podjetju dvigne za 0,14 %, če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem 

letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

stohastična metoda) podjetju dvigne za 0,15 %, če podjetje prejme pomoč v tekočem in 

predhodnem letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela stroškovna učinkovitost izboljša za 0,3 %, če podjetje 

prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu;  
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 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, 

neparametrična metoda maksimiranja outputa) podjetju dvigne za 0,16 %, če podjetje 

prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu;  

 se na podlagi prilagojenega modela tehnična učinkovitost (output dodana vrednost, ne-

parametrična metoda minimiranja outputa) podjetju dvigne za 0,13 %, če podjetje prejme 

pomoč v tekočem in predhodnem letu. 

Z razliko v razlikah ugotovimo pozitiven, a majhen vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti 

(razpon glede na tri proučevana obdobja in štiri izračune učinkovitosti od 0,01 do 0,1 na 

povprečje izračunane učinkovitosti, ki se v primeru tehnične/stroškovne učinkovitosti 

približuje meji učinkovitosti) na podlagi sektorja 25, saj ima kontrolna skupina podjetij v 

obdobju vrednotenja bodisi višjo ali nižjo izračunano povprečno učinkovitost (parametrično 

ali stohastično) kot podjetja prejemniki. Obojim pa se v obdobju po obravnavi (pri 

prejemnikih prejem pomoči) dvigne učinkovitost, prejemnikom hitreje oz. bolj kot kontrolnim 

podjetjem. Vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti, ki je v vseh primerih pozitiven 

(prispeva k približevanju meji učinkovitosti), ne izhaja le iz trendov v proučevanem obdobju. 

Kljub omejenosti potrjevanja hipotez ne moremo biti zadovoljni z učinkovitostjo politike 

spodbujanja konkurenčnosti. Pokazalo se je, da imamo omejen dostop do informacij, da 

snovalci politike (veliko sprememb) težko predvidijo potrebno vsebinsko obravnavo (ker 

zaznavamo pomanjkanje spremljanja, merjenja). Nimamo jasne slike, kje gre za učinke 

prelivanja ukrepov, kje za nove potenciale, kdaj pa podpiramo nacionalne šampione. 

Prevelika je tudi povezava s političnim sistemom, institucijami (vpliv velikih podjetij – 

primer GZS v Sloveniji), od leta 2004 opažamo ponavljajoče se ukrepe, težko se umakne 

kakšen že dodeljen ukrep, sploh nočemo veliko presojati učinkovitosti. Nova politika bo 

zahtevala spoznanje, proučitev napak, premik k mehkejši vlogi (stran od subvencij), bolj k 

sistemski usklajevalni vlogi. 

Na podlagi proučene literature, primerjav, izračunov in proučevanja hipotez lahko sklenemo, 

da bo treba politiko spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji prenoviti. Na srednji rok bodo 

potrebne temeljite spremembe, pri katerih bosta ključna stalnost ukrepov in predvidljivost 

poslovnega okolja (kar je nujno za načrtovanje potreb v gospodarstvu), kajti ukrepi države so 

v nenehni tekmi v globalnem svetu zelo omejeni, del procesa so napake in tudi kreativna 

destrukcija. Politika spodbujanja konkurenčnosti ne sme biti naravnana le na izboljšave 

poslovnega okolja oz. izbiro »zmagovalcev«. Torej ne gre za prepoznavanje, ampak za 

povezovanje potencialnih in obstoječih »zmagovalcev«. Vse bolj bo ključna hitrost 

prepoznavanja in povezovanja informacij, ki se generirajo v zasebnem sektorju, odzivi 

politike nanje (v smislu intervencije). 

Kako to storimo? – proučimo rezultate (pričujoča doktorska disertacija), opravimo nadaljnja 

raziskovanja, nato odpravimo napake v oblikovanju dosedanjih ekonomskih politik 
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spodbujanja konkurenčnosti in začrtamo t. i. selektivno, strateško politiko spodbujanja 

konkurenčnosti. To pomeni zasuk pri instrumentih, podporah, subvencijah, oblikah državnih 

pomoči, urejanju poslovnega okolja. Pred tem moramo opraviti še ključno nalogo 

(nadaljevanje proučevanja učinkovitosti politike konkurenčnosti), nadaljevati proučevanje 

meje učinkovitosti na ravni EU in svetovni ravni ter vzpostaviti razmerje med sektorji, »ki 

dohitevajo«, in sektorji, ki »so na meji učinkovitosti«. Posebej moramo biti pozorni na 

položaj Slovenije. Prav tako je treba jasno presoditi v svetovnem merilu, kaj je primerjalna 

prednost teh sektorjev (tudi posameznih komponent poslovnega okolja), ki se razvijajo, kaj je 

znanilec sprememb in kaj so primerjalne prednosti, s katerimi sledimo. 

Ne glede na odločitev moramo z novo politiko spodbujanja konkurenčnosti bolj poudariti 

izboljšanje sistema, daljše trajanje ukrepov, stabilen dostop do financiranja in predvidljivo 

okolje, odpravo pomanjkljivosti, razvijanje povezav, izboljšanje koordinacije, ne smemo 

podpirati le enega sektorja, oddaljiti se moramo od subvencij, državnih pomoči. Naš cilj mora 

biti fleksibilno odzivanje s čim manj napakami, slediti moramo dolgoročnemu cilju. Nova 

politika spodbujanja konkurenčnosti naj ostane še naprej osredotočena tudi na predelovalne 

sektorje, zato moramo ali dvigniti produktivnost ali znižati stroške vhodnih inputov. Torej 

morajo biti izdelki bolj povezani s storitvami, ki dodajajo vrednost kot storitve, biti morajo 

trajni, do okolja prijazni, specifično naravnani na potrošnika, zahtevati posebne veščine, 

socialne inovacije in učinkovitost pri virih. Vsekakor pa mora biti politika »mehka«, temeljiti 

mora na mreži, prioritetah in dolgoročni strategiji. 

Ali bo Sloveniji z novo politiko spodbujanja konkurenčnosti (in ali bo sledila trendom in ne le 

capljala za njimi) dolgoročno uspelo, bo najprej odvisno od malega koraka, k čemur 

pripomore pričujoča doktorska disertacija, to je temeljita proučitev dosedanjih rezultatov in 

ukrepov ter odkrito soočenje z izračuni učinkovitosti, pa tudi z vrednotenjem politike na 

osnovi ekonometričnih metod. 



223 

LITERATURA 

ABS – Australian Bureau of Statistics. 2006. Measuring changes in labour costs. 

Http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/featurearticlesbytitle/15791A6472F5873CCA2

5723B000ED981?OpenDocument (10. 5. 2015). 

Acs, Zoltan J. in Catherine Armington. 2006. Entrepreneurship, geography and American 

economic growth. New York: Cambridge University Press. 

Acs, Zoltan J. in Roger R. Stough. 2008. Introduction to public policy in an entrepreneurial 

economy. V Public policy in an entrepreneurial economy, ur. Zoltan J. Acs in Roger R. 

Stough, 1–22. New York: Springer. 

Aerts Kris in Dirk Czarnitzki. 2004. Using innovation survey data to evaluate R&D policy: 

The case of Belgium.  

Http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=99610307308811703112308408507608906

800402202907804400109011000001109711101409007412404310705810003103511209

707711809712311605401306301206302811912309609208112302600003110509001106

7079103125087121077102013122023074124118098104097024091084122118074&EX

T=pdf (8. 6. 2014). 

Afonso, Antonio, Ludger Schuknecht in Vito Tanzi. 2005. Public sector efficiency: an 

international comparison. Public Choice 123 (3/4): 321–347. 

Afonso, Antonio, Ludger Schuknecht in Vito Tanzi. 2006. Public sector efficiency: evidence 

for new EU member states and emerging markets. Frankfurt: ECB. 

Aghion, Philippe, Julian Boulanger in Elie Cohen. 2011. Rethinking industrial policy. 

Http://bruegel.org/2011/06/rethinking-industrial-policy/ (3. 6. 2012). 

Aghion, Philippe, Nick Bloom, Richard Blundell, Rache Griffith in Peter Howitt. 2005. 

Competition and innovation: an inverted-U relationship. President and fellows of Harvard 

College and the Massachusetts Institute of Technology. The Quarterly Journal of 

Economics 120 (2): 701–728.  

Aghion, Philippe, Peter Howitt in David Mayer-Foulkes. 2005. The effect of financial 

development on convergence: theory and evidence. Quarterly Journal of Economics 120 

(1): 173–222.  

Ahmad, Nadim in Anders Hoffman. 2007. A framework for addressing and measuring 

entrepreneurship. Paris: OECD. 

Ahn, Sanghoon. 2002. Competition, innovation and productivity growth: a review of theory 

and evidence. Paris: OECD. 

Aiginger, Karl. 2014. Industrial policy for a sustainable growth path. 

Http://www.oecd.org/eco/Industrial-Policy-for-a-sustainable-growth-path.pdf (12. 6. 

2015).  

Aiginger, Karl in Johanna Vogel. 2015. Competitiveness: from misleading concept to a 

startgy supporting beyond GDP goals. Competitiveness Review 25 (5): 497–523. 

Aigner, Dennis J. in S. F. Chu. 1968. On estimating the industry production function. 

American Economic Review 58 (4): 826–839. 

Aigner, Dennis, C. A. Knox Lovell in Peter Schmidt. 1977. Formulation and estimation of 

stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6 (1): 21–37. 

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=996103073088117031123084085076089068004022029078044001090110000011097111014090074124043107058100031035112097077118097123116054013063012063028119123096092081123026000031105090011067079103125087121077102013122023074124118098104097024091084122118074&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=996103073088117031123084085076089068004022029078044001090110000011097111014090074124043107058100031035112097077118097123116054013063012063028119123096092081123026000031105090011067079103125087121077102013122023074124118098104097024091084122118074&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=996103073088117031123084085076089068004022029078044001090110000011097111014090074124043107058100031035112097077118097123116054013063012063028119123096092081123026000031105090011067079103125087121077102013122023074124118098104097024091084122118074&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=996103073088117031123084085076089068004022029078044001090110000011097111014090074124043107058100031035112097077118097123116054013063012063028119123096092081123026000031105090011067079103125087121077102013122023074124118098104097024091084122118074&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=996103073088117031123084085076089068004022029078044001090110000011097111014090074124043107058100031035112097077118097123116054013063012063028119123096092081123026000031105090011067079103125087121077102013122023074124118098104097024091084122118074&EXT=pdf
http://www.bruegel.org/scholars/scholar-detail/scholar/3-philippe-aghion/
http://www.bruegel.org/scholars/scholar-detail/scholar/221-julian-boulanger/
http://www.bruegel.org/scholars/scholar-detail/scholar/222-elie-cohen/
http://bruegel.org/2011/06/rethinking-industrial-policy/


224 

Amornkitvikai, Yot in Charles Harvie. 2011. Finance, ownership, executive remuneration, 

and technical efficiency: a stochastic frontier analysis (SFA) of Thai listed manufacturing 

enterprises. Australian Accounting, Business and Finance Journal 5 (1): 35–55. 

Andoljšek, Žiga. 2004. Merjenje učinkovitosti in uspešnosti državne uprave na primeru 

davčne uprave Republike Slovenije. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta. 

Andrews, Dan in Alain de Serres. 2012. Intangible assets, resource allocation and growth: a 

framework for analysis. Paris: OECD. 

Andrews, Dan in Chiara Criscuolo. 2013. Knowledge based capital, innovation and resource 

allocation. Paris: OECD. 

Andrews, Dan, Chiara Criscuolo in Peter N. Gal. 2015. Frontier firms, technology diffusion 

and public policy: micro evidence from OECD countries. Paris: OECD.  

Andries, Alin Marius in Bogdan Căpraru. 2014. Convergence of bank efficiency in emerging 

markets: the Central and Eastern European countries’ experience. Emerging Markets 

Finance & Frade 50 (4): 9–30. 

Angelopoulos, Konstantinos, Apostolis Philippopoulos in Efthymios Tsionas. 2008. Does 

public sector efficiency matter? Revisiting the relation between fiscal size and economic 

growth in a world sample. Public Choice 137 (1/2): 245–278. 

Aristovnik, Aleksander, Janez Šušteršič, Stanka Setnikar - Cankar, Maja Klun, Matjaž Novak, 

Primož Pevcin, Janko Seljak, Marko Glažar, Egbert Jongen, Matic Novak in Veronika 

Petkovšek. 2010. Vzpostavitev sistemov merjenja učinkovitost in uspešnost javnega 

sektorja v Sloveniji na mikro in makro nivoju. Koper: Fakulteta za management; 

Ljubljana: Fakulteta za upravo. 

Aristovnik, Aleksander, Stanka Setnikar - Cankar, Simon Čadež, Aleksandar Kešeljević, 

Mirko Pečarič, Primož Pevcin, Iztok Rakar, Janko Seljak in Nina Tomaževič. 2012. 

Vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v slovenski policiji. 

Ljubljana: Fakulteta za upravo in Ekonomska fakulteta. 

Aschauer, David Alan. 1989. Is public expenditure productive? Journal of Monetary 

Economics 23 (2): 177–200. 

Ausdretsch, David B., Max C. Keilbach in Erik E. Lehman. 2006. Entrepreneurship and 

economic growth. New York: Oxford University Press. 

Avkiran, Necmi K. 2006. Productivity analysis in the service sector with data envelope 

analysis. Brisbane: The University of Queensland, UQ Business School. 

Backhaus, Jurgen Georg. 2011. Handbook of the history of economic thought. Insights on the 

founders of modern economics. New York: Springer. 

Baffes, John in Anwar Shah. 1998. Productivity of public spending, sectoral allocation 

choices, and economic growth. Economic Development and Cultural Change 46 (2): 

291–303. 

Bajt, Aleksander. 1979. Učinkovitost ekonomske politike. Gospodarska gibanja 9 (12): 1–63. 

Banerjee, Biswajit. 2012. Banking sector efficiency in new EU member states: a survey. 

Ljubljana: Banka Slovenije.  

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0918137288949369&rec=-15963138&sid=2&fmt=10


225 

Banker, Rajiv D., Chang Hsihui in Natarajan Ram. 2005. Productivity change, technical 

progress, and relative efficiency change in the public accounting industry. Management 

Science 51 (2): 291–304. 

Barrios, Salvador in Andrea Schaechter. 2008. The quality of public finances and economic 

growth. Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13101_en.pdf (3. 

6. 2014). 

Barrios, Salvador in Andrea Schaechter. 2009. Gauging by numbers: a fist attempt to measure 

the quality of public finances in the EU. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15781_en.pdf (3. 6. 2014). 

Barro, Robert J. 1991. Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of 

Economics 106 (2): 407–443. 

Barros, Carlos Pestana. 2005. Measuring efficiency in the hotel sector. Annals of Tourism 

Research 32 (2): 456–477. 

Bartlesman, Eric, Stefano Scarpetta in Fabiano Schivardi. 2003. Comparative analysis on firm 

demographics and survival: micro-level evidence for OECD countries. Paris: OECD. 

Bassani, Andrea in Stefano Scarpetta. 2001. The driving forces of economic growth: panel 

data evidence for the OECD countries. OECD Economic Studies 33 (2): 57. 

Bassanini, Andrea in Ekkehard Ernst. 2002. Labour market regulation, industrial relations, 

and technological regimes: a tale of comparative advantage. Industrial and Corporate 

Change Oxford Journal 11 (3): 391–426. 

Bastič, Majda. 2006. Metode raziskovanja. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Battese, George E. in Tim J. Coelli. 1992. Frontier production functions, technical efficiency 

and panel data: with application to paddy farmers in India. The Journal on Productivity 

Analysis 3 (1): 153–169. 

Battese, George E. in Tim J. Coelli. 1995. A model for technical inefficiency effects in a 

stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics 20 (2): 325–

332.  

Bauer, Paul W., Allen N. Berger, Garry D. Ferrier in David B. Humprey. 1998. Consistency 

conditions for regulatory analysis of financial institutions: a comparison of frontier 

efficiency methods. Journal of Economics and Business 50 (2): 85–114. 

Baumol, William J. 1968. Entrepreneurship in economic theory. The American Economic 

Review 58 (3): 64–71. 

Baumol, William J., Robert E. Litan in Carl J. Schramm. 2007. Good capitalism, bad 

capitalism and the economics of growth and prosperity. New Haven in London: Yale 

University Press. 

Bayraktar, Nihal in Blanca Moreno-Dodson. 2010. How can public spending help you grow? 

Http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-5367 (3. 6. 2014). 

Bernake, Ben S. in Refet S. Gürkaynak. 2002. Is growth exogenous? Taking Mankiew, Romer 

and Weil seriously. Http://www.nber.org/chapters/c11063.pdf (6. 6. 2014). 

Bernstein, Jeffrey I., Mamuneas P. Theofanis in Pashardes Panos. 2004. Technical efficiency 

and U.S. manufacturing productivity growth. The Review of Economics and Statistics 86 

(1): 402–441. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15781_en.pdf%20(3
http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-5367%20(3
http://www.nber.org/chapters/c11063.pdf%20(6


226 

Bhandari, Anup Kumar in Pradip Maiti. 2012. Efficiency of the Indian leather firms: some 

results obtained using the two conventional methods. Journal on Productivity Analyse 37 

(1): 73–93. 

Bilal, Sanoussi in Phedon Nicolaides. 1999. Understanding state aid policy in the European 

Community: perspectives on rules and practice. Maastricht: European Institute of Public 

Administration. 

Bloom, Nick, Stephen Dorgan, John Dowdy in John van Reenen. 2007. Management practice 

& productivity: why they matter Centre for Economic Performance. London: London 

School of Economics. 

Blundell, Richard, Monica Costa Dias, Costas Meghir in John Van Reenen. 2003. Evaluating 

the employment impact of a mandatory job search program. 

Http://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell-JEEA.pdf (15. 12. 2015). 

Bohte, John. 2007. Governmental efficiency in our time: is the »what« really more important 

than the »how«? Public Administration Review 67 (5): 811–815. 

Bojnec, Štefan in Imre Fertő. 2013. Impact of off-farm income on farm efficiency in Slovenia. 

Post-Communist Economies 25 (3): 343–356. 

Bojnec, Štefan in Laure Latruffe. 2008. Measures of farm business efficiency. Industrial 

Management & Data Systems 108 (2): 258–270. 

Bole, Velimir in Žiga Jere. 2006. Najboljša praksa lokalnih ponudnikov portfelja energentov 

in učinkovitost energetike. Gospodarska gibanja, 383: 29–47. 

Bole, Velimir, Janez Prašnikar, Tanja Gzibarič, Miha Hrastel in Petra Korelc. 2014. Industrial 

policy in theory and EU practice. V Industrial policy in retrospective, ur. Janez Prašnikar, 

11–29. Ljubljana: Časnik Finance. 

Bottazzi, Giulio, Angelo Secchi in Federico Tamagni. 2011. Financial and economic 

determinants of firm default. Journal of Evolutionary Economics 21 (3): 373–406. 

Bouckaert, Gert in Dooren van Wouter. 2003. Performance measurement and management in 

public sector organizations. V Public management in governance, ur. Tony Bovaird in 

Elke Löffer, 127–136. London: Routledge. 

Bouis, Romain, Romain Duval1 in Fabrice Murtin. 2011. The policy and institutional drivers 

of economic growth across OECD and non-OECD economies: new evidence from growth 

regressions. Paris: OECD. 

Brandt, Nicola. 2004. Business dynamics, regulation and performance. Paris: OECD.  

Bravo-Biosca, Albert, Chiara Criscuolo in Carlo Menon. 2013. What drives the dynamics of 

business growth? Paris: OECD. 

Bravo-Ureta, Boris E. in Antonio E. Pinheiro. 1993. Efficiency analysis of developing country 

agriculture: a review of the frontier function literature. 

Http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/31643/1/22010088.pdf (6. 6. 2014). 

Bregar, Lea. 2001. Merjenje produktivnosti. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Brynjolfsson, Erik in Shinkyu Yang. 1996. Information technology and productivity: a review 

of the literature. Http://ebusiness.mit.edu/erik/itp.pdf (16. 5. 2015). 

BS – Banka Slovenija. 2014a. Rezultati ankete o povpraševanju po posojilih nefinančnih 

družb. Https://www.bsi.si/financna-stabilnost.asp?MapaId=1598 (10. 3. 2015). 

http://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell-JEEA.pdf%20(15
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1954034363634784&rec=-99037440&sid=1&fmt=11
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/31643/1/22010088.pdf%20(6
https://www.bsi.si/financna-stabilnost.asp?MapaId=1598


227 

BS – Banka Slovenije. 2014b. Stabilnost slovenskega bančnega sistema. 

Https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5544 (10. 3. 2015). 

BS – Banka Slovenije. 2015. Poročilo o finančni stabilnosti 2015. 

Https://www.bsi.si/iskalniki/porocila.asp?MapaId=285 (10. 3. 2015). 

Bučar, Maja, Andreja Jaklič in Boštjan Udovič. 2010. National system of innovation in 

Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

Bučar, Maja, Andreja Jaklič, Aljaž Kunič, Matija Rojec, Marjan Svetličič, Metka Stare in 

Boštjan Udovič. 2012. Evalvacija izvajanja politike podjetništva in konkurenčnosti v 

obdobju 2004–2009 s predlogi novih ukrepov in kazalnikov ter sprememb obstoječih 

ukrepov in kazalnikov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Bučar, Maja, Boštjan Udovič in Anže Burger. 2010. Učinkovitost ukrepov Ministrstva za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v 

slovenskih podjetij v letih 2005–2007. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Burger, Anže in Patricia Kotnik. 2014. Strokovna analiza kot podlaga za strategijo pametne 

specializacije. Ljubljana: Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko.  

Cameron, Colin A. in Douglas L. Miller. 2013. A practitioner's guide to cluster-robust 

inference. 

Http://cameron.econ.ucdavis.edu/research/Cameron_Miller_Cluster_Robust_October152

013.pdf (3. 6. 2012). 

Card, David in Krueger B. Alan. 1994. Minimum wages and employment: a case study of the 

fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review 84 

(4): 772–793. 

Carlsson, Bo. 1972. The measurement of efficiency in production: an application to Swedish 

manufacturing industries 1968. The Swedish Journal of Economics 74 (4): 468–485.  

Case, Karl E. 2008. Musgrave’s vision of the public sector: the complex relationship between 

individual, society and state in public good theory. Journal of Economics and Finance 32 

(4): 348–355. 

Cerulli, Giovanni. 2015. Econometric evaluation of socio-economic programs: theory and 

applications. Berlin: Springer. 

Charnes, Abraham, William W. Cooper in Edward Rhodes. 1978. Measuring the efficiency of 

decision making units. European Journal of Operations Research 2 (6): 429–444. 

Charnes, Abraham, William W. Cooper in Edward Rhodes. 1981. Evaluating program and 

managerial efficiency: an application of data envelopment analysis to program follow 

through. Management Science 27 (6): 668–697. 

Charoenrat, Teerawat in Charles Harvie. 2013. Technical efficiency of Thai manufacturing 

SMEs: a stochastic frontier analysis. Australasian Accounting, Business and Finance 

Journal 7 (1): 99–121. 

Christopoulos, Dimitris in Peter McAdam. 2012. Openness, efficiency and technology: an 

industry assessment. 

Http://www.fahs.surrey.ac.uk/economics/discussion_papers/2012/DP08-12.pdf (3. 6. 

2012). 

Coate, Stephen. 2000. An efficiency approach to the evaluation of policy changes. The 

Economic Journal 110 (463): 437–455. 

https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5544
https://www.bsi.si/iskalniki/porocila.asp?MapaId=285
http://cameron.econ.ucdavis.edu/research/Cameron_Miller_Cluster_Robust_October152013.pdf%20(3
http://cameron.econ.ucdavis.edu/research/Cameron_Miller_Cluster_Robust_October152013.pdf%20(3
http://www.fahs.surrey.ac.uk/economics/discussion_papers/2012/DP08-12.pdf%20(3


228 

Coelli, Timothy J., D. S. Prasada Rao, Christopher J. OʽDonnell in George E. Battese. 2005. 

An introduction to efficiency and productivity analyses. New York: Springer. 

Coglianese, Cary. 2012. Measuring regulatory performance. Evaluating the impact of 

regulation and regulatory policy. Paris: OECD. 

Conte, Andrea, Philip Schweitzer, Adriaan Dierx in Fabienne Ilzkovitz. 2009. An analysis oh 

the efficiency of public spending and national policies in the area of R&D. Brussels: 

European commission, Economic and Financial Affairs. 

Czarnitzki, Dirk in Cindy Lopes Bento. 2010. Evaluation of public R&D policies: a cross-

country comparison. 

Http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10073.pdf (8. 6. 2014).

Čepič, Zdenko in Stane Granda. 1979. Zgodovina Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

Dalgic, Engin, Davide Lombardo in Daria Zakharova. 2014. Reviving credit growth for 

strong and sustainable recovery. Bančni vestnik 63 (11): 11–21. 

Daraio, Cinzia in Leopold Simar. 2007. Advanced robust and nonparametric methods in 

efficiency analyses: methodology and applications. New York: Springer. 

De Backer, Koen in Sebastien Miroudot. 2013. Mapping global value chains. Paris: OECD. 

de Serres, Alain, Shuji Kobayakawa, Torsten Sløk in Laura Vartia. 2006. Regulation of 

financial systems and economic growth in OECD countries: an empirical analysis. Paris: 

OECD. 

Delgado Rodríguez, Maria Jesús in Inmaculada Álvarez Ayuso. 2003. Productive capital and 

technical efficiency in the UE-15. Http://www-sre.wu-

wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/papers/43.pdf (3. 6. 2014). 

Dìaz, Angeles M. in Rosario Sánchez. 2006. Firm’s size and productivity in Spain: a 

stochastic frontier analysis. Valencia: University of Valencia, Faculty of Economics. 

Domadenik, Polona, Matjaž Koman in Janez Prašnikar. 2014. Do governmental subsidies 

work as soft budget constraints? Evidence from a panel of Slovene firms. Gradivo 

dosegljivo pri avtorjih, v pripravi za tisk. 

Https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/preliminary.php?search_string=&

search_type=last_name&association=9&jel_class=&search=Search (20. 12. 2015). 

Dong, Xiao-Yuan in Lois Putterman. 1997. Productivity and organization in China’s rural 

industries: a stochastic frontier analysis. Journal of Comparative Economics 24 (2): 181–

201. 

Drnovšek, Mateja, Peter Stanovnik in Sonja Uršič. 2013. Spremljanje nacionalne 

konkurenčnosti po metodologiji WEF za leto 2013. Ljubljana: Inštitut za ekonomska 

raziskovanja. 

EIF – European Investment Fund. 2008. SME Access to finance in Slovenia. Gap analysis 

draft evaluation study. Luxembourg, European Investment Fund. 

EP – European Parliament. 2000. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. 

Presidency conclusions. Http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (5. 9. 

2014).  

Evropska komisija. 2005. Sporočilo spomladanskemu evropskemu svetu, Skupna prizadevanja 

za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Nov začetek za Lizbonsko strategijo. 

Sporočilo predsednika Barrosa v dogovoru s podpredsednikom Verheugnom. Http://eur-

http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10073.pdf%20(8
http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/papers/43.pdf%20(3
http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/papers/43.pdf%20(3
https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/preliminary.php?search_string=&search_type=last_name&association=9&jel_class=&search=Search
https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/preliminary.php?search_string=&search_type=last_name&association=9&jel_class=&search=Search
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=EN


229 

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=EN (15. 9. 

2014). 

Evropska komisija. 2006. European competitiveness report 2006. 

Http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2006-

pbNBAK06001/?CatalogCategoryID=C5gKABstvcoAAAEjZJEY4e5L (24. 7. 2014). 

Evropska komisija. 2008b. European competitiveness report 2008. 

Http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2008-pbNBAK08001/ 

(24. 7. 2014). 

Evropska komisija. 2009. European competitiveness report 2009. 

Http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2008-pbNBAK08001/ 

(24. 7. 2014). 

Evropska komisija. 2010a. An integrated industrial policy for globalisation era putting 

competitiveness and sustainability at centre stage. Http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/En/TXT?uri=URISERV%Aet0005 (20. 6. 2014). 

Evropska komisija. 2010b. European competitiveness report 2010. 

Http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2010-pbNBAK10001/ 

(24. 7. 2014). 

Evropska komisija. 2010c. Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth. 

Http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20

-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (2. 2. 2016). 

Evropska komisija. 2011. European competitiveness report 2011. 

Http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2011-pbNBAK11001/ 

(24. 7. 2014). 

Evropska komisija. 2012. European competitiveness report 2012. 

Http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2012-pbNBAK12001 

(24. 7. 2014). 

Evropska komisija. 2014a. National/regional innovation strategies for smart specialisation 

(RIS3) cohesion policy 2014–2020. 

Http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation

_en.pdf (20. 12. 2014). 

Evropska komisija. 2014b. A study on R&D tax incentives. Annex: country fiches. The Hague: 

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 

Evropska komisija. 2014c. Helping firms grow: European competitiveness report 2014. 

Http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6706/attachments/1/translations/en/renditions/

nativen (3. 6. 2015). 

Evropska komisija. 2014d. Izvajalci in prejemniki sredstev iz proračuna EU. 

Http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_sl.htm (25. 1. 2015). 

Evropska komisija. 2014e. Microeconomic imbalances – Slovenia 2014. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op187_en.htm 

(1. 7. 2015). 

Evropska komisija. 2014f. State aid scoreboard. 

Http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html#main (2. 12. 2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=EN
http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2006-pbNBAK06001/?CatalogCategoryID=C5gKABstvcoAAAEjZJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2006-pbNBAK06001/?CatalogCategoryID=C5gKABstvcoAAAEjZJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2008-pbNBAK08001/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/TXT?uri=URISERV%Aet0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/TXT?uri=URISERV%Aet0005
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2011-pbNBAK11001/
http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2012-pbNBAK12001%20(24
http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2012-pbNBAK12001%20(24
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf%20(20
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf%20(20
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6706/attachments/1/translations/en/renditions/nativen%20(3
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6706/attachments/1/translations/en/renditions/nativen%20(3
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_sl.htm%20(25
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op187_en.htm%20(1
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op187_en.htm%20(1
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html#main


230 

Evropska komisija. 2015a. Country report Slovenia 2015. Commission staff working 

document. Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovenia_en.pdf (20. 12. 

2015). 

Evropska komisija. 2015b. EU industrial policy. 

Http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/eu/index_en.htm (3. 7. 2015). 

Evropska komisija. 2015c. European competitiveness report 2014. 

Http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-competitiveness-

reposrt/index.htm (1. 7. 2015). 

Evropska komisija. 2015d. Macroeconomic imbalances – country report – Slovenia 2015. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2015/pdf/ocp224_en

.pdf. 

Evropska komisija. 2015e. MIP reports. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance

_procedure/mip_reports/index_en.htm (16. 5. 2015). 

Evropska komisija. 2015f. Innovation scoreboard. 

Http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-

2015_en.pdf (20. 12. 2015). 

Evropska unija. 2006. Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije: 

prečiščeni različici. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_sl.pdf (18. 5. 2015). 

Fang, Yiwei, Hasan Iftekhar in Katherin Marton. 2011. Bank efficiency in transition 

economies: recent evidence from South-Eastern Europe. Helsinki: Bank of Finland. 

Färe, Rolf, Shawna Grosskopf in Dimitris Margaritis. 2008. Efficiency and productivity: 

Malmquist and more: the measurement of productive efficiency and productivity change. 

Oxford: Oxford University Press. 

Färe, Rolf, Shawna Grosskopf, Mary Norris in Zhongyang Zhang. 1994. Productivity growth, 

technical progress, and efficiency change in industrialized countries. American Economic 

Review 84 (1): 66–83.  

Farrell, M. J. 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal 

Statistical Society. Series A (General) 120 (3): 253–90. 

Fisman, Raymond in Innessa Love. 2007. Financial development and growth in the short and 

long run. Http://www.nber.org/papers/w10236 (3. 6. 2014). 

Fried, Harold O., C. A. Knox Lovell in Shelton S. Schmidt. 2008. The measurement of 

productive efficiency and productivity growth. Oxford: Oxford University Press. 

Fritsch, Michael in Andreas Stephan. 2004. What causes cross-industry differences of 

technical efficiency? An empirical investigation. 

Http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.42657.de/dp457.pdf (3. 6. 

2014). 

Gelauff, George in Arjan Lejour. 2006. The new Lisbon Strategy: an estimation of the impact 

of reaching 5 Lisbon targets. Brussels: European Commission, DG Enterprise and 

Industry. 

Gerrard, Christopher D., Marco Ferroni in Ashoka Mody. 2001. Global public policies and 

programmes, implications for financing and evaluating. Washington: The International 

Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovenia_en.pdf%20(20
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/eu/index_en.htm%20(3
http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-competitiveness-reposrt/index.htm%20(1
http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-competitiveness-reposrt/index.htm%20(1
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_reports/index_en.htm%20(16
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_reports/index_en.htm%20(16
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf%20(20
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf%20(20
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_sl.pdf%20(18
http://www.nber.org/papers/w10236%20(3
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.42657.de/dp457.pdf%20(3


231 

Gertler, Paul J., Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings in Christel M. J. 

Vermeersch. 2011. Impact evaluation in practice. 

Http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-

1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf (2. 2. 2016). 

Gilbert, Brett Anitra, David B. Audretsch in Patricia P. McDougall. 2004. The emergence of 

entrepreneurship policy. Small Business Economics 22 (3): 313–323. 

Girma, Sourafel, David Greenaway in Richard Kneller. 2004. Does exporting increase 

productivity? A microeconometric analysis of matched firms.  

Https://www.researchgate.net/profile/Sourafel_Girma/publication/4784060_Does_Export

ing_Increase_Productivity_A_Microeconometric_Analysis_of_Matched_Firms/links/091

2f50ae4f8319aa6000000.pdf (15. 11. 2015). 

Glas, Miroslav in Vilijem Pšeničny. 2000. Podjetništvo – izziv za 21. stoletje. Ljubljana: GEA 

College. 

Gómez-Salvador, Ramón, Julián Messina in Giovanna Vallanti. 2004. Gross job flows and 

institutions in Europe. 

Https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp318.pdf?6f714b02fbb4cffa89a8460d9

26fbd4c (3. 6. 2014). 

Greene, William H. 1980. Maximum likelihood estimation of econometric frontier functions. 

Journal of Econometrics 13 (1): 27–56. 

Greene, William H. 2003. Econometric analysis. New Jersey: Pearson Education. 

Greene, William H. 2004. Distinguishing between heterogeneity and inefficiency: Stochastic 

frontier analysis of the World Health Organization’s panel data on national health care 

systems. Health Economics 13 (10): 959–980. 

Greene, William H. 2011. Stochastic frontier models and economic efficiency estimation. 

Gradivo za seminar CEMMMAP Econometric Estimation of Frontier Functions and 

Economic Efficiency, London, 24. do 25. februar 2011. 

Griffith, Rachel, Rupert Harrison in Helen Simpson. 2006. The link between product market 

reform, innovation and EU macroeconomic performance. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12594_en.pdf (3. 6. 2014). 

Griffith, Rachel, Stephen J. Redding in Helen Simpson. 2004. Foreign Ownership and 

Productivity: new Evidence from Service Sector and the R&D Lab. Centre for economic 

performance Discussion Paper 649. London: London School of Economics and political 

Science. 

Guiso, Luigi, Tullio Jappelli, Mario Padula in Marco Pagano. 2004. Financial market 

integration and economic growth in the EU. 

Http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.1780&rep=rep1&type=pd

f (3. 6. 2014). 

Gujarati, Damodar N. 1995. Basic econometrics. New York: McGraw-Hill. 

Gupta, Nitin. 2012. The evolution of manufacturing efficiency: evidence from Indian states. 

Http://www.asia-studies.com/asia/ASARC/wp2012/WP2012_13.pdf (3. 6. 2014). 

Gupta, Sanjeev, Alvar Kangur,Chris Papageorgiou in Abdoul Wane. 2011. Efficiency-

adjusted public capital and growth. 

Https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11217.pdf (3. 6. 2014). 

http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sourafel_Girma/publication/4784060_Does_Exporting_Increase_Productivity_A_Microeconometric_Analysis_of_Matched_Firms/links/0912f50ae4f8319aa6000000.pdf%20(15
https://www.researchgate.net/profile/Sourafel_Girma/publication/4784060_Does_Exporting_Increase_Productivity_A_Microeconometric_Analysis_of_Matched_Firms/links/0912f50ae4f8319aa6000000.pdf%20(15
https://www.researchgate.net/profile/Sourafel_Girma/publication/4784060_Does_Exporting_Increase_Productivity_A_Microeconometric_Analysis_of_Matched_Firms/links/0912f50ae4f8319aa6000000.pdf%20(15
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ram%C3%B3n+G%C3%B3mez+Salvador%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juli%C3%A1n+Messina%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giovanna+Vallanti%22
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp318.pdf?6f714b02fbb4cffa89a8460d926fbd4c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp318.pdf?6f714b02fbb4cffa89a8460d926fbd4c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp318.pdf?6f714b02fbb4cffa89a8460d926fbd4c
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12594_en.pdf%20(3
http://www.asia-studies.com/asia/ASARC/wp2012/WP2012_13.pdf%20(3
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11217.pdf%20(3


232 

GZS – Gospodarska zbornica Slovenije. 2013. Dvig minimalne plače pomeni povečanje 

uravnilovke. Https://www.gzs.si/pripone/SM210113-min_placa.doc (10. 10. 2015). 

Hallett, A. J. Hughes. 1989. Econometrics and the theory of economic policy: the Tinbergen – 

theil contributions 40 years. Oxford Economic Papers, New Series 41 (1: History and 

Methodology of Econometrics): 189–214. 

Haltiwanger, John, Stefano Scarpetta and Helena Schweiger. 2008. Cross country differences 

in job reallocation: the role of industry, firm size and regulations. 

Http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0116.pdf (25. 3. 

2014). 

Hart, David M. 2009. The emergence of entrepreneurship policy: governance, start-up, and 

growth in the US knowledge economy. Cambridge: Cambridge University Press. 

Head, Brian W. 2005. Three lenses of evidence-based policy. The Australian Journal of 

Public Administration 67 (1): 1–11. 

Heckman, James J. 2010. Building bridges between structural and program evaluation 

approaches to evaluating policy. Journal of Economic Literature 48 (2): 356–398. 

Heckman, James J., Hidehiko Ichimura in Petra E. Todd. 1997. Matching as an econometric 

evaluation estimator: evidence from evaluating a job training programme. The Review of 

Economic Studies 64 (4): 605–654.  

Heckman, James J., Robert J. LaLonde in Jefrey A. Smith. 1999. The economics and 

econometrics of active labor market programs. Http://cdiserver.mba-

sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Economia/Handbook/handbook1.pdf (20. 12. 

2015). 

Hsu, Maxwell, Luo Xueming in Gary H. Chao. 2008. The fog of OECD and non-OECD 

country efficiency: a data envelopment analysis approach. The Journal of Developing 

Areas 42 (1): 81–93. 

Imbens, Guido W. in Jeffrey M. Wooldridge. 2009. Recent developments in the econometrics 

of program evaluation. Journal of Economic Literature 47 (1): 5–86. 

Jayasuriya, Ruwan in Quentin Wodon. 2005. Measuring and explaining the impact of 

productive efficiency on economic development. The World Bank Economic Review 19 

(1): 121–140. 

Jondrow, James, C. A. Knox Lovell, Ivan S. Materov in Peter Schmidt. 1982. On the 

estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. 

Journal of Econometrics 19: 233-238. 

Kirzner, Israel M. 1997. Entrepreneurial discovery and competitive market process: an 

Austrian approach. Journal of Economic Literature 35 (1): 60–85. 

Klette, Tor Jakob, Jarle Møen in Zvi Griliches. 2000. Do subsidies to commercial R&D 

reduce market failures? Microeconometric evaluation studies. 

Http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.257&rep=rep1&type=pdf 

(1. 12. 2015). 

Klun, Maja. 2002. Merjenje učinkovitost in uspešnost v javnem sektorju s poudarkom na 

davčni upravi. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Klužer, Franc in Katja Lautar. 2009. Razvojne politike in javnofinančni izdatki. IB revija 43 

(3/4): 87–106. 

https://www.gzs.si/pripone/SM210113-min_placa.doc%20(10
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0116.pdf%20(25
http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Economia/Handbook/handbook1.pdf
http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Economia/Handbook/handbook1.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.257&rep=rep1&type=pdf


233 

Klužer, Franc in Katja Lautar. 2011. Razvojno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje ter 

zasnova programskega proračuna 2009–2011. Ljubljana: Služba vlade za razvoj in 

evropske zadeve. 

Kmet Zupančič, Rorija, Katarina Ivas, Mojca Koprivnikar Šušteršič, Mateja Kovač, Janez 

Kušar, Tina Nenadič, Jure Povšnar in Ana Vidrih. 2014. Dejavnosti slovenskega 

gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letu 2013. Ljubljana: UMAR.  

Kodde, David A. in Franz C. Palm. 1986. Notes and comments wald criteria for jointly testing 

equality and inequality restrictions. Econometrica 54 (5): 1243–1248. 

Kohler, Ulrich in Frauke Kreuter. 2005. Data analysis using stata. College Station (Tx.): 

Stata Press. 

Konstantinos, Aravossis in Koutsiana Efrosini. 2003. Program evaluation methodologies. a 

comparative assessment. Http://www.prd.uth.gr/uploads/.../uth-prd-dp-2003-17_en.pdf 

(12. 2. 2014). 

Koop, Gary, Jacek Osiewalski in Mark F. J. Steel. 2000. A stochastic frontier analysis of 

output level and growth in Poland and western economies. Economics of Planning 33 (3): 

185–202. 

Košak, Marko in Jelena Zoric. 2011. Accounting for heterogeneity in cross-country bank 

efficiency comparisons: the case of new EU member states. Economics of Transition 19 

(3): 473–494. 

Košak, Marko in Peter Zajc. 2005. Bank consolidation and bank efficiency in Europe. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Kovačič, Art. 2005. Konkurenčnost slovenskega gospodarstva in dolgoročni razvojni 

dejavniki. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja. 

Kristl, Miha. 2000. Učinkovitost bank v Sloveniji. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta. 

Krugman, Paul. 1996. Making sense of the competitiveness debate. Oxford Review of 

Economic policy 12 (3): 17–25. 

Krugman, Paul. 1997. The age of diminished expectations. Boston: MIT Press.  

Kumbhakar, Subal, Michael Denny in Michael Fuss. 2000. Estimation and decomposition of 

productivity change when production is not efficient: a panel data approach. Econometric 

Reviews 19 (4): 312–320. 

Lance, Peter, David K. Guilkey, Aiko Hattori in Gustavo Angeles. 2014. How do we know if a 

program made a difference? A guide to statistical methods for program impact 

evaluation. Chapel Hill, North Carolina: Measure Evaluation. 

Lautar, Katja in Gorazd Justinek. 2013. Slovensko gospodarstvo med preteklostjo in 

prihodnostjo. V Evropska Slovenija, ur. Matej Avbelj, 265–285. Ljubljana: Inštitut Nove 

revije, Zavod za humanistiko.  

Lautar, Katja in Jana Poljak. 2010. Cilji EU za leto 2020 in merjenje razvoja – slovenski 

pristop. V Merjenje blaginje in napredka družbe, 28–29. Ljubljana: SURS. 

Lautar, Katja. 2010. Poskus merjenja učinkovitosti vladnih ukrepov za razvoj podjetništva. IB 

revija 44 (3/4): 51–63.  

Lautar, Katja. 2011. Analiza učinkovitosti izdatkov za raziskave in razvoj. Naše gospodarstvo 

57 (3/4): 51–61. 

http://www.prd.uth.gr/uploads/.../uth-prd-dp-2003-17_en.pdf%20(12
http://www.prd.uth.gr/uploads/.../uth-prd-dp-2003-17_en.pdf%20(12


234 

Lavoie, Marc. 2006. Introduction to post-keynesian economics. Houndmills, Basingstoke, 

New York: Palgrave Macmillan. 

Lechner, Michael. 2002. Program heterogeneity and propensity score matching: an 

application to the evaluation of active labor market policies. The Review of Economics 

and Statistics 84 (2): 205–220. 

Lee, Linda. 2008. Entrepreneurship and small business policies under presidential 

administrations of presidents Carter, Reagan, Bush and Clinton: 1977 to 2001. V Public 

policy in an entrepreneurial economy, ur. Zoltan J. Acs in Roger R. Stough, 23–65. New 

York: Springer.  

Levine, Ross in Sara Zervos. 1998. Stock markets, banks, and economic growth. American 

Economic Review 88 (3): 537–558. 

Likar, Borut, Peter Fatur, Marko Ropret, Denis Trček, Mirko Markič, Cene Bavec, Maja 

Škafar in Karmen Rodman. 2011. Referenčni model inoviranja. Koper: Fakulteta za 

management. 

Lim, Heejung. 2005. Analysis of efficiency and technical change using the stochastic frontier 

model in industries and manufacturing. Dissertation, University of Utah, Department of 

Economics. 

Lin, Justin in Ha-Joon Chang. 2009. Should industrial policy in developing countries conform 

to comperative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang. 

Development Policy Review 27 (5): 483–502. 

Lundvall, Karl in George Battese. 2000. Firm size, age and efficiency: evidence from Kenyan 

manufacturing firms. Journal of Development Studies 36 (3): 146–163.  

Mandl, Ulrike, Adrian Dierx in Fabienne llzkovitz. 2008. The effectiveness and efficiency of 

public spending. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11902_en.pdf (3. 6. 2014). 

Mankiw, N. Gregory, David Romer in David N. Weil. 1992. A contribution to the empirics of 

economic growth. Quarterly Journal of Economics 107 (2): 407–437. 

McConnell, Campbell R. in Stanley L. Brue. 1996. Macroeconomics. New York: McGraw-

Hill. 

McLendon, Michael K., Donald E. Heller in Steven P. Young. 2005. State postsecondary 

policy innovation: politics, competition, and the interstate migration of policy. The 

Journal of Higher Education 76 (4): 363–400. 

Medvešek, Vita. 2011. Učinkovitost evropske kohezijske politike. Magistrska naloga, 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper. 

Melvin, Paul D. 2003. Essays on estimating efficiency and productivity using stochastic 

frontier analysis. Dissertation, Southern Illinois University. 

Mencinger, Jože. 2013. Pravo in ekonomika EU 2013/2014. Http://www.pf.uni-

lj.si/fakulteta/pedagogi-in-raziskovalci/prof.-dr.-joze-mencinger-univ.-dipl.-

prav./?DOCUMENTS=1 (13. 12. 2013). 

Méon, Pierre-Guillaume in Laurent Weill. 2005. Does better governance foster efficiency? An 

aggregate frontier analysis. Economics of Governance 6 (1): 75–90.  

http://ideas.repec.org/s/aea/aecrev.html
http://ideas.repec.org/s/aea/aecrev.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11902_en.pdf%20(3
http://www.pf.uni-lj.si/fakulteta/pedagogi-in-raziskovalci/prof.-dr.-joze-mencinger-univ.-dipl.-prav./?DOCUMENTS=1
http://www.pf.uni-lj.si/fakulteta/pedagogi-in-raziskovalci/prof.-dr.-joze-mencinger-univ.-dipl.-prav./?DOCUMENTS=1
http://www.pf.uni-lj.si/fakulteta/pedagogi-in-raziskovalci/prof.-dr.-joze-mencinger-univ.-dipl.-prav./?DOCUMENTS=1


235 

Meyer, Bruce D., Kip W. Viscusi in David L. Durbin. 1995. Workers' compensation and 

injury duration: evidence from a natural experiment. The American Economic Review 85 

(3): 322–340. 

MF – Ministrstvo za finance. 2008. Deseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 

2005, 2006, 2007). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dil

a/Deseto_porocilo_DP_koncno.pdf (10. 7. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2009. Enajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 

2006, 2007, 2008). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dil

a/porocilo_enajsto.pdf (10. 7. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2010. Dvanajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za 

leta 2007, 2008, 2009). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8

Di/LP_12_CISTOPIS.pdf (10. 7. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2011. Trinajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 

2008, 2009, 2010). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dil

a/13._LP_drz_pomoceh.pdf (10. 7. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2012. Štirinajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za 

leta 2009, 2010, 2011). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8

Di/14_LP_DPskupaj.pdf (10. 7. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2013a. Petnajsto letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh 

v Sloveniji (za leta 2010, 2011, 2012). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8

Di/15LPoDP_1.pdf (10. 7. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2015a. Šestnajsto letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh 

v Sloveniji (za leta 2012, 2013, 2014). 

Http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dil

a/16_letnoPorocilo_DPsPrilogami__Repaired_.pdf (12. 1. 2016). 

Mo, Lijia. 2009. A comparative efficiency analysis of wheat farms using parametric and 

nonparametric methods. Http://ageconsearch.umn.edu/handle/56427 (3. 5. 2014). 

Mörec, Barbara. 2013. Analiziranje podatkov iz računovodskih izkazov in izrazna moč EBIT, 

EBITDA. Sir*ius: revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, 

ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij 1 (2): 21–36. 

Mosselman, Marco in Yvonne Prince. 2004. Review of methodologies to measure the 

effectiveness of state aid to SMEs. 

Http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/3666/attachments/1/translations/en/renditions/

pdf (3. 6. 2014). 

Motta, Massimo. 2004. Competition policy: theory and practice. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Muhič, Miha. 2008. Učinkovitost črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji. 

Magistrsko delo, Fakulteta za državne in evropske študije Kranj. 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dila/Deseto_porocilo_DP_koncno.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dila/Deseto_porocilo_DP_koncno.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dila/porocilo_enajsto.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dila/porocilo_enajsto.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/LP_12_CISTOPIS.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/LP_12_CISTOPIS.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/14_LP_DPskupaj.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/14_LP_DPskupaj.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/15LPoDP_1.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/15LPoDP_1.pdf%20(10
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dila/16_letnoPorocilo_DPsPrilogami__Repaired_.pdf%20(12
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/letna_poro%C4%8Dila/16_letnoPorocilo_DPsPrilogami__Repaired_.pdf%20(12
http://ageconsearch.umn.edu/handle/56427%20(3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2038187798830028&rec=-72971521&sid=3&fmt=11
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2038187798830028&rec=-72971521&sid=3&fmt=11
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/3666/attachments/1/translations/en/renditions/pdf%20(3
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/3666/attachments/1/translations/en/renditions/pdf%20(3


236 

Murn, Ana, Anže Burger, Matija Rojec in Andreja Jaklič. 2009. Kako do večje učinkovitosti 

javnofinančnih sredstev za povečanje konkurenčnosti gospodarstva: analiza učinkovitosti 

državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje. Novo mesto: Visoka šola za 

upravljanje in poslovanje. 

Murn, Ana. 2007. Učinkovitost slovenske politike subvencij oziroma subvencioniranja 

gospodarskih družb. IB revija 41 (1): 73–84. 

Naude, Wim. 2010. Industrial policy old and new issues. Helsinki: Unu-Wider. 

Nicoletti, Guiseppe in Staffano Scarpetta. 2005. Regulation and economic performance: 

product market reforms and productivity in the OECD. Paris: OECD. 

Nishimizu, Mieko in John M. Page. 1982. Total factor productivity growth, technological 

progress and technical efficiency change: dimensions of productivity change in 

Yugoslavia 1965–78. The Economic Journal 92 (368): 920–936. 

Norton, R. D. 1986. Industrial policy and American renewal. Journal of Economic Literature 

24 (1): 1–40. 

NRP Austria. 2006. Austrian reform programme for growth and employment first 

implementation report. Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6073&langId=en 

(10. 7. 2014). 

NRP Austria. 2007. Austrian reform programme for growth and jobs. 

Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6074&langId=en (10. 7. 2014). 

NRP Austria. 2008. Second Austrian reform programme for growth and jobs: 2008–2010. 

Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6075&langId=en (10. 7. 2014). 

NRP Austria. 2010. Austrian reform programme 2011: Europe 2020. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_austria_en.pdf (10. 7. 2014). 

NRP Austria. 2012. National reform programme Austria. 2012. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_austria_en.pdf (10. 7. 2014). 

NRP Germany. 2006. Implementation and progress report 2006. National reform program 

Germany 2005–2008. Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6193&langId=en 

(10. 7. 2014). 

NRP Germany. 2008. Germany’s national reform programme 2008–2010: Building on 

success – continuing with the reforms for more growth and jobs. 

Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6195&langId=en (10. 7. 2014). 

NRP Germany. 2010. Germany national reform programme 2011. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_germany_en.pdf. (10. 7. 2014). 

NRP Germany. 2012. National reform programme 2012. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_germany_en.pdf (23. 8. 2014). 

NRP Italy. 2006. National reform programme Italy 2006–2008. 

Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6208&langId=en (10. 7. 2014). 

NRP Italy. 2008. Lisbon strategy for growth and jobs. National reform programme 2008–

2010. Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6210&langId=en (10. 7. 2014). 

NRP Italy. 2011. National reform programme Italy 2011. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_italy_en.pdf (10. 7. 2014). 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6073&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6074&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_austria_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_austria_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6193&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_germany_en.pdf.%20(10
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_germany_en.pdf%20(23
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6208&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_italy_en.pdf%20(10


237 

NRP Italy. 2012. National reform programme Italy 2012. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_italy_en.pdf (10. 7. 2014). 

NRP Slovakia. 2006. Progress report on the implementation of the national reform 

programme of the Slovak Republic for the period of 2006–2008. 

Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6267&langId=en (25. 6. 2014). 

NRP Slovakia. 2008. National reform programme of the Slovak Republic for 2008–2010. 

Http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6269&langId=en (10. 7. 2014). 

NRP Slovakia. 2011. National reform programme of the Slovak Republic for 2011–2014. 

Http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_en.pdf (10. 7. 2014). 

NRP Slovakia. 2012. National reform programme of the Slovak Republic 2012. 

Http://www.finance.gov.sk/en/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?

categoryId=600&documentId=408 (10. 7. 2014). 

OECD. 1975. The aims and instruments of industrial policy: a comparative study. Paris: 

OECD.  

OECD. 1998. The competitiveness of transition economies. Paris: OECD. 

OECD. 2001. Manual: measuring productivity, measurement of aggregate and industry –

level productivity growth. Paris: OECD. 

OECD. 2002. Regulatory policies in OECD countries: from interventionism to regulatory 

governance. Paris: OECD. 

OECD. 2012a. Entrepreneurship at a glance 2012. Http://www.oecd-ilibrary.org/industry-

and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2012_entrepreneur_aag-2012-en (5. 9. 2014). 

OECD. 2012b. Italy reviving growth and productivity. Paris: OECD. 

OECD. 2013a. Economic review – Austria. Paris: OECD. 

OECD. 2013b. Germany: addressing the competitiveness challenges in Germany and the 

Euro area. Paris: OECD. 

OECD. 2013e. Slovak Republic fostering an inclusive job-rich recovery. Paris: OECD. 

OECD. 2013f. Objectives and instruments of industrial policy: a comparative study. Paris: 

OECD. 

OECD. 2014a. Germany: keeping the edge: competitiveness for inclusive growth. Paris: 

OECD. 

OECD. 2014b. Policy challenges for the next 50 years. Paris: OECD.  

OECD. 2014c. Slovenia reforms for a strong and sustainable recovery. Paris: OECD. 

OECD. 2015a. Economic survey of Slovenia 2015. Http://www.oecd.org/slovenia/economic-

survey-slovenia.htm (20. 12. 2015). 

OECD. 2015c. OECD economic surveys: Slovenia 2015. Paris: OECD. 

OECD. 2015d. The future of productivity. Paris: OECD. 

Http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-2015-The-future-of-productivity-book.pdf 

OZS – Obrtna zbornica Slovenije. 2011. Kovinsko pridelovalna dejavnost. Http://www.icon-

project.eu/docs/wp/5/market_research_metal_wp5_ozs.pdf (10. 10. 2014). 

Pavlič, Mateja. 2008. Primerjalna analiza učinkovitosti in uspešnosti slovenskih bank. 

Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_italy_en.pdf%20(10
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6267&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6269&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_en.pdf
http://www.finance.gov.sk/en/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=600&documentId=408
http://www.finance.gov.sk/en/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=600&documentId=408
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2012_entrepreneur_aag-2012-en%20(5
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2012_entrepreneur_aag-2012-en%20(5
http://www.oecd.org/slovenia/economic-survey-slovenia.htm%20(20
http://www.oecd.org/slovenia/economic-survey-slovenia.htm%20(20
http://www.icon-project.eu/docs/wp/5/market_research_metal_wp5_ozs.pdf%20(10
http://www.icon-project.eu/docs/wp/5/market_research_metal_wp5_ozs.pdf%20(10


238 

Pelgrin, Florian, Sebastian Schich in Alain de Serres. 2002. Increases in business investment 

rates in OECD countries in the 1990s: how much can be explained by fundamentals? 

Paris: OECD. 

Petrin, Tea. 2003. Ekonomska politika za konkurenčni preboj slovenskega gospodarstva, 

Posveti pri predsedniku države. Http://www.prihodnost-slovenije.si/up-

rs/ps.nsf/krf/0958443B99BE560EC1256E940046C4F7?OpenDocument (13. 3. 2015). 

Pevcin, Primož. 2011. Ekonomika javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 

Piesse, Jeniffer in Colin Thirtle. 2000. A stochastic frontier approach to firm level efficiency, 

technological change and productivity during early transition in Hungary. Journal of 

Comparative Economics 28 (3): 473–501. 

Polanec, Sašo. 2007. Makroekonomija: zapiski predavanj 2. del. Http://fmf-fax-

svn.googlecode.com/svn/trunk/Makroekonomija/ZapPred2.pdf (10. 9. 2014). 

Porter, Michael E. 1985. Competitive advantage. New York: The Free Press.  

Porter, Michel E. 1990. The competitive advantage of nations. New York: The Free Press. 

Porter, Michael E. in Klaus Schwab. 2008. The global competitiveness report 2008–2009. 

Http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf (3. 6. 

2014).  

Pozzi, Andrea in Fabiano Schivardi. 2012. What drives firm growth? The role of demand and 

TFP shocks. Https://www.economicdynamics.org/meetpapers/2012/paper_810.pdf (3. 6. 

2012). 

Pšeničny, Viljem, Anita Maček in Danilo Vidovič. 2012. Less than 5% potential high growth 

enterprises kept the national economy growth during the crisis. Mednarodno inovativno 

poslovanje: strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega 

izobraževanja 4 (2). 

Pušnik, Ksenja. 2008. Dejavniki izstopa s trga na primeru Slovenije. Doktorska disertacija, 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.  

Quian, Haifeng in Huaqun Li. 2008. The impact of sector specialization on entrepreneurial 

activity. V Public policy in an entrepreneurial economy: creating the conditions for 

business growth, ur. Zoltan J. Acs in David B. Audretsch, 95–116. New York: Springer. 

Ramanathan, R. 2003. An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance 

management. Thousand Oaks: Sage. 

Ray, Saon. 2004. MNEs, strategic alliances and efficiency of firms: emerging trends. 

Economic and Political Weekly 39 (5): 434–440. 

Reem Limam, Yasmina. 2002. The components of output growth: a stochastic frontier 

analysis. Disertacija, University of Connecticut.  

Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010. 

Uradni list RS, št. 3/2006.  

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20). Uradni 

list RS, št. 43/2011. 

Reynolds, Larry R. 2007. Basic microeconomics. 

Http://www.boisestate.edu/econ/lreynol/web (1. 3. 2013). 

http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/krf/0958443B99BE560EC1256E940046C4F7?OpenDocument
http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/krf/0958443B99BE560EC1256E940046C4F7?OpenDocument
http://fmf-fax-svn.googlecode.com/svn/trunk/Makroekonomija/ZapPred2.pdf%20(10
http://fmf-fax-svn.googlecode.com/svn/trunk/Makroekonomija/ZapPred2.pdf%20(10
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf%20(3
https://www.economicdynamics.org/meetpapers/2012/paper_810.pdf%20(3
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1351151552291184&rec=-246176768&sid=24&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1351151552291184&rec=-246176768&sid=24&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1351151552291184&rec=-246176768&sid=24&fmt=11
http://www.boisestate.edu/econ/lreynol/web%20(1


239 

Robinson, Marc. 2013. Program classification for performance-based budgeting: how to 

structure budgets to enable the use of evidence. Washington: International Bank for 

reconstruction and development/World bank. 

Rodrigo, Chris G. 2012. Micro and macro: the economic divide. 

Http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/bigsmall.htm (28. 12. 2012). 

Rodrik, Dani. 1996. Understanding economic policy reform. Journal of Economic Literature 

34 (1): 9–41. 

Rodrik, Dani. 2006. Goodbye Washington consensus, hello Washington confusion? A review 

of the World Bank's economic growth in the 1990s: learning from a decade of reform. 

Journal of Economic Literature 44 (4): 973–987. 

Rodrik, Dani. 2008. Normalising industrial policy. Http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/26/00033303

8_20101126051723/Rendered/PDF/577030NWP0Box31UBLIC10gc1wp10031web.pdf 

(3. 6. 2014). 

Romer, Paul M. 1990. Endogenous technological change. The Journal of Political Economy 

98 (5): S71–S102. 

Samuelson, Paul A. in William D. Nordhaus. 1992. Economics. Boston: Irwin/McGraw Hill. 

Scarpetta, Stefano, Philip Hemmings, Thierry Tressel in Woo Jaejoon. 2002. The role of 

policy and institutions for productivity and firm dynamics: evidence from micro and 

industry data. Paris: OECD. 

Schumpeter, Joseph A. 1976. Capitalism, socialism and democracy. London in New York: 

Allen & Unwin. 

Schumpeter, Joseph A. 1982. The theory of economic development: an inquiry into profits, 

capital, credit, interest, and the business cycle. New Brunswick, N. J.; London, UK: 

Transaction. 

Sedik, David, Michael Trueblood in Carlos Arnande. 1999. Corporate farm performance in 

Russia, 1991–1995: an efficiency analysis. Journal of Comparative Economics 27 (3): 

514–533. 

Sheehan, Jerry in Andrew Wyckoff. 2003. Targeting R&D: economic and policy implications 

of increasing R&D spending. Paris: OECD. 

Sicherl, Pavle. 2011. Kje je Slovenija? V Aleksander Bajt 1921–2000: zbornik razprav s 

simpozija SAZU ob 10-letni smrti, ur. Jože Mencinger, 131–158. Ljubljana: Slovenska 

akademija znanosti in umetnosti. 

Smith, Peter C. in Andrew Street. 2005. Measuring the efficiency of public services: the limits 

of analysis. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society) 168 

(2): 401–417. 

Solow, Robert M. 1988. Growth theory and after. The American Economic Review 78 (3): 

307–317. 

Spence, Michael. 1984. Cost reduction, competition and industry performance. Econometrica 

52 (1): 101–121. 

Spotiswoode, Clare. 2001. Improving police performance: a new approach to measuring 

police efficiency. Http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-

treasury.gov.uk/media/2/8/231.pdf (3. 6. 2014). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/bigsmall.htm%20(28
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/26/000333038_20101126051723/Rendered/PDF/577030NWP0Box31UBLIC10gc1wp10031web.pdf%20(3
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/26/000333038_20101126051723/Rendered/PDF/577030NWP0Box31UBLIC10gc1wp10031web.pdf%20(3
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/26/000333038_20101126051723/Rendered/PDF/577030NWP0Box31UBLIC10gc1wp10031web.pdf%20(3
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/26/000333038_20101126051723/Rendered/PDF/577030NWP0Box31UBLIC10gc1wp10031web.pdf%20(3
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/media/2/8/231.pdf%20(3
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/media/2/8/231.pdf%20(3


240 

Stiglitz, Joseph E., Justin Yifu Lin in Celestine Monga. 2013. The rejuvenation of industry 

policy. Http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2333944 (3. 6. 2014). 

Sturgeon, Timothy J. 2013. Global value chains and economic globalization: towards a new 

measurement framework. Boston: MIT, Industrial Performance Centre. 

Sumner, Andrew in Michael Tribe. 2008. International development studies: theory and 

methods in research and practice. London: Sage. 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2010a. Evropski sistem nacionalnih računov. 

Http://www.stat.si/dokument/8436/ESR-2010.pdf (18. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2010b. Inovacijska dejavnost v predelovalnih in 

izbranih storitvenih dejavnosti, Slovenija, 2006–2008 – začasni podatki. 

Https://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3163 (20. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2010c. Viri in metode ocenjevanja nacionalnih 

računov v stalnih cenah. Https://www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1002.pdf (18. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2012 Inovacijska dejavnost v predelovalnih in 

izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2008–2010 – začasni podatki. 

Http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4692 

(18. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2015. Mozaik poslovnih statistik. 

Http://www.stat.si/statweb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8408 (18. 5. 

2015). 

Sušjan, Andrej. 2006. Od politične ekonomije do ekonomike in nazaj. Teorija in praksa 39 

(6): 861–872. 

SVLR – Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 2008. Nacionalni 

strateški referenčni okvir 2007–2013. Http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-

2013/ostalo/operativni-programi/nsro2007-2013.pdf (3. 6. 2014). 

SVREZ – Služba vlade za razvoj in evropske zadeve. 2010. Slovenska izhodna strategija 

2010–2013. 

Http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/izhodna_strategija

/IZHODNA_STRATEGIJA_SLO.pdf (18. 5. 2015).  

SVREZ – Služba vlade za razvoj in evropske zadeve. 2011. Čas za spremembe – čas za novo 

industrijsko politiko? 

Http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Nova_industrijska

_politika/Industrijska_politika_28.11.2011.pdf (10. 6. 2015). 

Štiblar, Franjo. 2015. Rast, vzrok skrbi, padec, razlog za veselje. Gospodarska gibanja, 408: 

6–9. 

Thirlwall, Anthony P. 2002. The nature of economic growth: an alternative framework for 

understanding the performance of nations. Cheltenham: Edward Elgar. 

Timmer, Charles Peter. 1971. Using a probabilistic frontier production function to measure 

technical efficiency. Journal of Political Economy 79 (4): 776–794. 

Tinbergen, Jan. 1952. On the theory of economic policy. Amsterdam: North-Holland. 

Tran, Bich Thi, Quentin R. Grafton in Tom Kompas. 2008. Firm efficiency in a transitional 

economy: evidence from Vietnam. Asian Economic Journal 22 (1): 47–66. 

Tregarthen, Timothy. 1996. Macroeconomics. New York: Worth. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2333944
http://www.stat.si/dokument/8436/ESR-2010.pdf%20(18
https://www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1002.pdf%20(18
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/nsro2007-2013.pdf%20(3
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/nsro2007-2013.pdf%20(3
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/izhodna_strategija/IZHODNA_STRATEGIJA_SLO.pdf%20(18
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/izhodna_strategija/IZHODNA_STRATEGIJA_SLO.pdf%20(18
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Nova_industrijska_politika/Industrijska_politika_28.11.2011.pdf
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Nova_industrijska_politika/Industrijska_politika_28.11.2011.pdf


241 

UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj. 2009. Metodološki list produktivnost. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2009/ml/1/ML-

Place_in_produktivnost_2009_Kovacic_.pdf (18. 5. 2015). 

UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj. 2005. Strategija razvoja Slovenije. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pd

f (3. 3. 2014). 

UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj. 2012. Poročilo o razvoju 2012. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2012/PoR_2012.pdf 

UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj. 2015. Poročilo o razvoju 2015. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2015/PoR_2015.pdf (20. 

6. 2015). 

Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem 

sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji. Uradni list EU, L 117. 

van Cayseele, Patrick, Jozef Konings in Ilona Sergant. 2014. The effects of state aid on total 

factor productivity growth. Https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp264en.pdf (12. 

3. 2015). 

Venetoklis, Takis. 2001. Business subsidies and bureaucratic behaviour. Helsinki: 

Government Institute for Economic Research.  

Ventura, Jaume. 2005. A global view of economic growth. V Handbook of economic growth, 

Volume 1B, ur. Philippe Aghion in Steven N. Durlauf, 1419–1497. Amsterdam: Elsevier.  

Villa, Juan M. 2012. Simplifying the estimation of difference in differences treatment effects 

with Stata. Https://mpra.ub.uni-muenchen.de/43943/1/MPRA_paper_43943.pdf (1. 2. 

2016). 

Voinescu, Razvan in Cristian Moisoiu. 2015. Competitiveness, theoretical and policy 

approaches: towards a more competitive EU. Http://ac.els-

cdn.com/S2212567115002488/1-s2.0-S2212567115002488-main.pdf?_tid=706d31d2-

41db-11e6-a4be-

00000aacb35f&acdnat=1467632322_1417760f15be42e64c94f769c0524880 (1. 2. 2015). 

Vlada RS. 2000. Politika podjetništva in konkurenčnosti 2000–2004. Ljubljana: Vlada 

Republike Slovenije. 

Vlada RS. 2003. Enotni programski dokument. Http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-

2013/ostalo/operativni-programi/enotni-programski-dokument-rs-2004-2006.pdf (18. 5. 

2015). 

Vlada RS. 2005. Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. 

Http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/projekti_do_2009/Okvir_gosp-soc-

reform-2005-Vlada.pdf (18. 5. 2015). 

Vlada RS. 2006a. Nacionalni raziskovalni in razvojni program 2006–2010. Ljubljana: Vlada 

Republike Slovenije.  

Vlada RS. 2006b. Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in podjetniške 

konkurenčnosti 2007–2013. 

Http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/15.05.Program.pdf (18. 5. 

2015). 

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2009/ml/1/ML-Place_in_produktivnost_2009_Kovacic_.pdf%20(18
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2009/ml/1/ML-Place_in_produktivnost_2009_Kovacic_.pdf%20(18
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf%20(3
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf%20(3
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2012/PoR_2012.pdf
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2015/PoR_2015.pdf%20(20
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp264en.pdf%20(12.%203
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp264en.pdf%20(12.%203
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/43943/1/MPRA_paper_43943.pdf
http://ac.els-cdn.com/S2212567115002488/1-s2.0-S2212567115002488-main.pdf?_tid=706d31d2-41db-11e6-a4be-00000aacb35f&acdnat=1467632322_1417760f15be42e64c94f769c0524880
http://ac.els-cdn.com/S2212567115002488/1-s2.0-S2212567115002488-main.pdf?_tid=706d31d2-41db-11e6-a4be-00000aacb35f&acdnat=1467632322_1417760f15be42e64c94f769c0524880
http://ac.els-cdn.com/S2212567115002488/1-s2.0-S2212567115002488-main.pdf?_tid=706d31d2-41db-11e6-a4be-00000aacb35f&acdnat=1467632322_1417760f15be42e64c94f769c0524880
http://ac.els-cdn.com/S2212567115002488/1-s2.0-S2212567115002488-main.pdf?_tid=706d31d2-41db-11e6-a4be-00000aacb35f&acdnat=1467632322_1417760f15be42e64c94f769c0524880
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/enotni-programski-dokument-rs-2004-2006.pdf%20(18
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/enotni-programski-dokument-rs-2004-2006.pdf%20(18
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/projekti_do_2009/Okvir_gosp-soc-reform-2005-Vlada.pdf%20(18
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/projekti_do_2009/Okvir_gosp-soc-reform-2005-Vlada.pdf%20(18
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/15.05.Program.pdf%20(18


242 

Vlada RS. 2007. Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji. Poročilo o 

uresničevanju programa. Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/01_SI-

NRP2007-slo.pdf (9.10.2015). 

Vlada RS. 2008. Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 2008. 

Http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/katal_inf_javn_zn

ac/SI-NRP2008-slo.pdf (8. 10. 2015). 

Vlada RS. 2011. Nacionalni reformni program 2011–2012. 

Http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojni_dokume

nti/CIST_NOV_NRP_2_18_4.pdf (10. 11. 2015). 

Vlada RS. 2015. Slovenska strategija pametne specializacije S4. 

Http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vst

opni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf (18. 5. 2015). 

von Mises, Ludwig. 1949. Human action. New Haven: Yale University Press.  

Wadud, Ikm Mokhtarul in Satya Paul. 2006. Productivity growth, changes in efficiency and 

technical progress in the private sectors of the Australian economy. School of Accounting, 

Economics and Finance, School Working Paper – Economic Series 14: 28. 

Ward, Peter T., James E. Storbeck, Stephen L. Mangumaand in Patricia E. Byrnes. 1997. An 

analysis of staffing efficiency in U.S. manufacturing: 1983 and 1989. Annals of 

Operations Research 73 (0): 67–89. 

Warwick, Ken in Alistair Nolan. 2014. Evaluation of industrial policy. Methodological issues 

and policy lessons. Paris: OECD. 

Warwick, Ken. 2012. Beyond industrial policy, emerging issues and new trends. Paris: 

OECD. 

Wicksell, Knut. 1896. Finanztheoretische Untersuchungen nebst Darstellung und Kritik. 

Jena: Gustav Fischer.  

Williamson, Oliver E. 2002. The theory of the firm as governance structure: from choice to 

contact. Journal of Economic Perspectives 16 (3): 171–195. 

World Bank. 2010. Doing business 2011: making a difference for entrepreneurs. Washington: 

The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 

Wu, Janrui. 2002. Technical efficiency and its determinants in Chinese manufacturing sector. 

Https://ecompapers.biz.uwa.edu.au/paper/PDF%20of%20Discussion%20Papers/2002/02-

15.pdf (3. 6. 2014). 

Združenje bank Slovenije. 2015. Banke in hranilnice. Http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-

bank.asp?StructureId=366 (1. 7. 2015).  

VIRI 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2007. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2006. Ljubljana: AJPES. 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2008. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2007. Ljubljana: AJPES. 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2009. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2008. Ljubljana: AJPES. 

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/01_SI-NRP2007-slo.pdf
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/01_SI-NRP2007-slo.pdf
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/katal_inf_javn_znac/SI-NRP2008-slo.pdf
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/katal_inf_javn_znac/SI-NRP2008-slo.pdf
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojni_dokumenti/CIST_NOV_NRP_2_18_4.pdf
http://www.arhiv.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojni_dokumenti/CIST_NOV_NRP_2_18_4.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf%20(18
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf%20(18
https://ecompapers.biz.uwa.edu.au/paper/PDF%20of%20Discussion%20Papers/2002/02-15.pdf%20(3
https://ecompapers.biz.uwa.edu.au/paper/PDF%20of%20Discussion%20Papers/2002/02-15.pdf%20(3
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=366
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=366


243 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2010. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2009. Ljubljana: AJPES. 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2011. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2010. Ljubljana: AJPES. 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2012. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2011. Ljubljana: AJPES. 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2013. Letno 

poročilo gospodarskih družb za leto 2012. Ljubljana: AJPES. 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2014. FI – PO. 

Finančna pojasnila za gospodarske družbe. Http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp 

(10. 10. 2014). 

AMECO. 2014a. Contribution to the increase of GDP at constant market prices of exports of 

goods and services; excluding intra-EU trade. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm (3. 3. 2015). 

AMECO. 2014b. Contribution to the increase of GDP at constant prices of domestic demand 

including stocks. Http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

(3. 3. 2015). 

AMECO. 2015a. Gross value added at constant prices: total of branches. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm (3. 3. 2015). 

AMECO. 2015b. Net capital stock at 2010 prices: total economy. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm (3. 3. 2015). 

AMECO. 2015c. Nominal compensation per employee: total economy. 

Http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm (3. 3. 2015). 

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 2015. Poslani podatki 

o citatih iz baze ISI Web of Science. Http://thomsonreuters.com/WebOfScience.com  (1. 

2. 2014). 

Bloomberg. 2015. Stock index. Podatkovna baza Bloomberg. 

Http://www.bloomberg.com/markets/stocks (24.3.2014). 

Eurostat. 2014a. Average of inward and outward foreign direct investment (FDI) flows. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00107

&language=en (10. 7. 2014). 

Eurostat. 2014b. Employees, domestic concept - annual data, thousand persons. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tips

na62&language=en (15. 6. 2015). 

Eurostat. 2014c. Exports of goods and services in % of GDP. 

Http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (15. 6. 2015). 

Eurostat. 2014d. Inward FDI stocks in % of GDP. 

Http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (15. 6. 2015). 

Eurostat. 2014e. Market integration by type of trade activities. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00123

&language=en (10. 7. 2014). 

Eurostat. 2014f. Ratio of patent applications made directly to the European Patent Office 

(EPO). 

http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp%20(10
http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp%20(10
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://thomsonreuters.com/WebOfScience.com
http://www.bloomberg.com/markets/stocks
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00107&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00107&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tipsna62&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tipsna62&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do%20(15
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00123&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00123&language=en


244 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tsc00010

&language=en (10. 7. 2014). 

Eurostat. 2014g. Real GDP per capita, growth rate and totals. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec1

00&plugin=1 (15. 6. 2015). 

Eurostat. 2014h. Research and development expenditure by sector of performance. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc000

01&plugin=1 (24. 4. 2014). 

Eurostat. 2014i. Self-employment by sex, age and citizenship (1000). 

Http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_esgan&lang=en (10. 7. 

2014). 

Eurostat. 2015a. Compensation of employees. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec

00013&language=en (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015b. Gross domestic expenditure on R&D (GERD). 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=t2020_20

&language=en (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015c. Gross fix capital formation (investment). 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec

00011&language=en (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015d. Gross return on capital employed, before taxes. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00101

&language=en (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015e. Labour productivity per person employed and hour worked (EU28=100). 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem

160&plugin=1 (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015f. National accounts. Http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts (20. 

12. 2015). 

Eurostat. 2015g. Net debt-to-income ratio, after taxes, of non-financial corporations. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00102

&language=en (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015h. Profit share of non-financial corporations and components 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00100

&language=en (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015i. Real unit labour cost growth, annual data. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00

130&plugin=1 (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015j. State aid scoreboard. 

Http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html (15. 6. 2015). 

Eurostat. 2015k. Unit labour cost, annual data. 

Http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (20. 12. 2015). 

Eurostat. 2015l. Net international investment position – quarterly data, % of GDP. 

Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsii4

0&plugin=1 (16. 9. 2015). 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tsc00010&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tsc00010&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_esgan&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00013&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00013&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=t2020_20&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=t2020_20&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00011&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00011&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00101&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00101&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem160&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem160&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts%20(20
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00102&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00102&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00100&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00100&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00130&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00130&plugin=1
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html%20(15
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do%20(20
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsii40&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsii40&plugin=1


245 

FURS – Finančna uprava Republike Slovenije. 2015. Interna analiza o učinkih davčnih 

olajšav. Delovno gradivo, Finančna uprava Republike Slovenije (1. 4. 2015). 

IMD. 2015. The Reference on world competitiveness. Https://worldcompetitiveness.imd.org 

(16. 6. 2014). 

MF – Ministrstvo za finance. 2015b. Interna podatkovna baza Appra. Ljubljana: Ministrstvo 

za finance, Direktorat za javno računovodstvo. 

MF– Ministrstvo za finance. 2013b. Interni informacijski sistem Državnih pomoči. Ljubljana: 

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje. 

OECD. 2007. OECD system of unit labour cost indicators. 

Https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2809 (10. 10. 2014). 

OECD. 2013c. Global value chain indicators. 

Https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GVC_INDICATORS (10. 7. 2014). 

OECD. 2013d. Indicators of product market regulation homepage. 

Http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm (10. 

7. 2014). 

OECD. 2014d. Tax wedge. Https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm (10. 7. 2014). 

OECD. 2014e. The OECD indicators on employment protection legislation. 

Http://www.oecd.org/employment/emp/EPL-data.xlsx (10. 7. 2014). 

OECD. 2015b. Indicators of employment protection. 

Http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm (10. 7. 2014). 

Priporočilo Sveta z dne 14. julija 2015 v zvezi z nacionalnim programom reform Slovenije za 

leto 2015 in mnenje Sveta o programu Slovenije za stabilnost za leto 2015. Uradni list 

EU C 272/02.  

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2014a. Bruto investicije po dejavnostih in po 

vrstah (SKD 2008), letno. 

Http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301950S&ti=&path=../Database/Eko

nomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2 (18. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2014b. Proizvodna struktura BDP (proizvodnja, 

vmesna potrošnja in dodana vrednost po dejavnostih, SKD 2008), Slovenija, letno. 

Http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301915S&ti=&path=../Database/Eko

nomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2 (18. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2014c. Standardna klasifikacija dejavnosti 2002 

in 2008. Prevajalne tabele. Http://www.stat.si/klasje/klasje.asp (18. 5. 2015). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2014d. Zaposlenost (SKD 2008), letno. 

Http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301975S&ti=&path=../Database/Eko

nomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2 (18. 5. 2015). 

WEF – World Economic Forum. 2014. The global competitiveness index historical dataset 

2005–2014. Geneva: World Economic Forum. 

World Bank. 2014a. Global financial development. Http://data.worldbank.org/data-

catalog/global-financial-development (3. 6. 2015). 

World Bank. 2014b. High-technology exports (% of manufactured exports). 

Http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS (3. 6. 2015). 

https://worldcompetitiveness.imd.org/
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2809
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GVC_INDICATORS
http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm%20(10
https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm%20(10
http://www.oecd.org/employment/emp/EPL-data.xlsx%20(10
http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm%20(10
http://www.stat.si/klasje/klasje.asp%20(18
http://data.worldbank.org/data-catalog/global-financial-development%20(3
http://data.worldbank.org/data-catalog/global-financial-development%20(3
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS%20(3


246 

World Bank. 2014c. Private sector. Http://data.worldbank.org/topic/private-sector (3. 6. 

2015). 

World Bank. 2015a. Doing busines data, 2006–2012. Http://www.doingbusiness.org/data (3. 

10. 2015).  

World Bank. 2015b. Doing business 2015. Http://www.doingbusiness.org/rankings (3. 10. 

2015). 

Zakon o denacionalizaciji (ZDen). Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. 

US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 

66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US. 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15. 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 

128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I. 

Zakon o minimalni plači (ZMinP). Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15. 

Zakon o podjetjih (ZPod). Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 – popr., 40/89, 46/90, 61/90, 

Uradni list RS, št. 10/91, 55/92 – ZLPPC in 30/93 – ZGD.  

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP). Uradni list RS, št. 40/2004, 2/2007, 

102/2007.  

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT). 

Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13)  

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 

– odl. US in 14/15 – ZUUJFO.  

Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP). Uradni list RS, št. 37/2004.  

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 

100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT. 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Uradni list RS, št. 

107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 

80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C. 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO). Uradni list RS, št. 117/2006, 56/2008, 

76/2008, 5/2009, 96/2009, 110/2009 – ZDavP-2B, 43/2010, 59/2011, 24/2012, 30/2012, 

94/2012, 81/2013, 50/2014, 23/2015 in 82/2015.  

 

http://data.worldbank.org/topic/private-sector
http://www.doingbusiness.org/data%20(3
http://www.doingbusiness.org/rankings%20(3
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0664
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1989-21-0075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-2514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2373
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2512
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4584
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2769
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951


247 

PRILOGE 

Priloga 1:  Izračuni posameznih kazalnikov iz poslovnih poročil gospodarskih družb 

Priloga 2:  Izračuni Malmquistovega indeksa za proučevano obdobje v 25 državah – 

merjenje učinkovitosti ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti 

(sprememba relativne mere učinkovitost v času) z DEA-metodo – minimiranja 

Priloga 3:  Prikaz izračunov tehnične učinkovitosti 25 držav z vidika učinkovitosti politike 

spodbujanja konkurenčnosti, DEA-metoda maksimiranja outputa, variabilni 

donosi 

Priloga 4:  Preglednica opisnih statistik: (1) izračunana tehnična učinkovitost (te), (2) 

neučinkovitost pri polnormalni porazdelitvi (uh) in pri eksponentni porazdelitvi 

(ue) ter njihove povprečne vrednosti, standardni odklon, maksimalna in 

minimalna vrednost 

Priloga 5: Spearmanov koeficient korelacije med spremenljivkama (izračun DEA-metode 

minimiranja proti izračunu SFA oz. obratno) 

Priloga 6: Specifikacije prvega modela SFA (tehnična učinkovitost), vsi sektorji v vzorcu, 

output dodana vrednost brez kapitala, leto 2006 

Priloga 7: Specifikacije drugega modela SFA (stroškovna učinkovitost), vsi sektorji v 

vzorcu, leto 2006 

Priloga 8: Specifikacije porazdelitve učinkovitosti (tehnične in stroškovne) v proučevanem 

obdobju – celovite državne pomoči za konkurenčnost, vsi proučevani sektorji  

Priloga 9: Zbirna tabela po skupinah dejavnosti in decilih (državna pomoč/prihodki v 

odstotkih pom_n~m0) za leta 2006−2012 za tehnično (deff_e~x) in stroškovno 

(deff_c~t) učinkovitost  

Priloga 10: Proučitev vpliva ukrepov ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti za 

tehnično učinkovitost na podlagi outputa prodaje in dodane vrednosti ter 

stroškovne učinkovitosti (metoda SFA) 

Priloga 11: Proučitev vpliva ukrepov ekonomske politike spodbujanja konkurenčnosti za 

tehnično učinkovitost na podlagi outputa dodane vrednosti (metoda DEA) 

Priloga 12: Poenostavljene specifikacije modela z vidika vplivov državnih pomoči za dvig 

konkurenčnosti za vse izračunane učinkovitosti 

Priloga 13: Wilcoxonov test med prejemniki in neprejemniki državnih pomoči za 

konkurenčnost v sektorju 25 

Priloga 14: Razlika v razlikah za testiranje učinkov politike spodbujanja konkurenčnosti z 

vidika učinkovitosti v primeru sektorja 25 

Priloga 15:  Meja učinkovitosti pri metodi DEA (minimiranje inputa) na vzorcu držav  

Priloga 16:  Meja učinkovitosti na primeru regulatornega okolja – primerjava 4 

Priloga 17:  Meja učinkovitosti na primeru tržnega okolja – primerjava 4 

Priloga 18:  Meja učinkovitosti na primeru R&R, inovativnega in tehnološkega okolja – 

primerjava 1 

 





Priloga 1 

 

IZRAČUNI POSAMEZNIH KAZALNIKOV IZ POSLOVNIH POROČIL 

GOSPODARSKIH DRUŽB 

 
IZRAČUN DODANE VREDNOSTI 

  + Čisti prihodki iz prodaje  AOP110 

 + Povečanje zalog AOP121 

 - Zmanjšanje zalog AOP122 

 + Usredstveni lastni proizvodi in storitve AOP123 

 +  Subvencije, dotacije kompenzacije AOP124 

 + Drugi poslovni prihodki AOP125 

 
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA AOP126 

 -  Drugi poslovni odhodki AOP148 

 - Stroški blaga materiala in storitev  AOP128 

 = DODANA VREDNOST  

  - Odpisi vrednosti  AOP144 

 - Stroški dela  AOP139 

 + Finančni prihodki AOP153 

 -  Finančni odhodki AOP166 

 +  Drugi prihodki  AOP178 

 -  Drugi odhodki AOP181 

 -  Davek od dohodka AOP184 

+ Odloženi davki AOP185 

 = ČISTI DOBIČEK ali aop 186 

 
IZGUBA aop 187 

 
IZRAČUN EBITDA 

((186-187)-(153-

166)+(184+185)+145) 

+ dobiček iz poslovanja AOP186 

- izguba iz poslovanja AOP187 

 + Finančni prihodki AOP153 

 -  Finančni odhodki AOP166 

 -  Davek od dohodka AOP184 

+ Odloženi davki AOP185 

+ Amortizacija AOP145 

 
IZRAČUN EBITDA marže  

 

 

operativna marža=(EBITDA/Prihodki)*100 glej zgoraj/ AOP110 

 IZRAČUN INVESTICIJ NA EBITDA  

 investicije v osn.sredstva : 

AOP003+AOP010 v tekočem 

letu 

-  

AOP003+AOP010 v preteklem 

letu 

+ amortizacija v tekočem letu AOP145 

+ 

prevrednotevalni poslovni odhodki pri 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih v 

tkočem letu AOP146 

/ EBITDA glej zgoraj 

   

 
FINANČNI DOLG 

 

 

dolg.finančne obveznosti AOP076 

+ kratk.fin.obveznosti AOP087 

 
NETO FINANČNI DOLG 

 - denarna sredstva AOP052 

 
DELEŽ IZVOZA 

 

 

čisti prihodki od prodaje-EU AOP115 

+ čisti prihodki od prodaje-svet AOP118 

DELJENO čisti prihodki od prodaje AOP110 

 

PLAČA AOP139 



Priloga 1 

 

 

POVP.ŠT.ZAPOLSENIH AOP188 

 

NETO DOLG/EBITDA = ZADOLŽENOST 

 

 

KAPITAL/EBITDA aop056 

 

LK/ČISTI DOBIČEK aop058 

 
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA – ROE 

 

čistidobiček/čista izguba AOP186 ali187 

 

deljeno povprečni kapital AOP056 t + t+1 / 2 

 
ČISTA DOBIČKONOSTNOST SREDSTEV – ROA 

 

čistidobiček/čista izguba AOP186 ali187 

 

deljeno povrečna sredstva AOP001 t + t+1 / 2 

 

 



Priloga 2 

 

PRIKAZ MALMQUISTOVIH INDEKSOV ZA MERJENJE UČINKOVITOSTI 

EKONOMSKE POLITIKE SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI (SPREMEMBA 

RELATIVNE MERE UČINKOVITOSTI V ČASU) Z  DEA-METODO – 

MINIMIZACIJA 
 

 Država Malmquist index Catchup 

(dohitevanje 

Frontier shift 

(premik meje) 

2000- Austria    

2001- Austria 0,1012 0,0889 1,1379 

2002- Austria 1,0521 1,3937 0,7549 

2003- Austria 0,9994 0,0743 13,4529 

2004- Austria 1,0159 12,8167 0,0793 

2005 Austria 1,0108 0,7238 1,3964 

2006- Austria 1,0088 1,1860 0,8506 

2007- Austria 1,0090 0,0855 11,8028 

2008- Austria 0,9822 1,5921 0,6169 

2009- Austria 9,5212 64,9780 0,1465 

2010- Austria 0,1027 0,9902 0,1037 

2011- Austria 1,0100 0,1024 9,8624 

2012- Austria 0,9848 1,3896 0,7087 

2000- Belgium    

2001- Belgium 0,9812 0,8623 1,1379 

2002- Belgium 0,9946 1,3511 0,7361 

2003- Belgium 1,0095 0,0753 13,4045 

2004- Belgium 0,1503 1,8478 0,0813 

2005- Belgium 8,4575 5,1094 1,6553 

2006- Belgium 1,0024 1,1785 0,8505 

2007- Belgium 0,9996 0,0846 11,8087 

2008- Belgium 0,1009 0,1689 0,5973 

2009- Belgium 7,6638 62,8846 0,1219 

2010- Belgium 0,1023 0,9839 0,1039 

2011- Belgium 9,9528 1,0082 9,8722 

2012- Belgium 0,9860 1,3926 0,7080 

2000- Bulgaria    

2001- Bulgaria 0,9971 0,8762 1,1379 

2002- Bulgaria 1,0290 1,3964 0,7368 

2003- Bulgaria 0,9758 0,0729 13,3886 

2004- Bulgaria 1,0026 12,7629 0,0786 

2005- Bulgaria 0,9890 0,7122 1,3885 

2006- Bulgaria 0,1102 0,1405 0,7847 

2007- Bulgaria 9,3950 0,7346 12,7900 

2008- Bulgaria 9,4735 15,3409 0,6175 

2009- Bulgaria 0,0802 0,6551 0,1224 

2010- Bulgaria 0,9701 9,4024 0,1032 

2011- Bulgaria 1,0458 0,1059 9,8765 

2012- Bulgaria 0,9534 1,3470 0,7077 

2000- Czech Republic    

2001- Czech Republic 0,9607 0,4122 2,3308 

2002- Czech Republic 0,2875 1,4486 0,1984 

2003- Czech Republic 1,0159 0,0682 14,9056 

2004- Czech Republic 0,7803 9,0582 0,0861 

2005- Czech Republic 4,5247 0,9783 4,6251 

2006- Czech Republic 0,2896 1,5455 0,1874 

2007- Czech Republic 3,2266 0,0649 49,7355 
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2008- Czech Republic 0,9232 1,6778 0,5503 

2009- Czech Republic 1,0793 10,3803 0,1040 

2010- Czech Republic 0,9886 6,0504 0,1634 

2011- Czech Republic 0,9906 0,1068 9,2730 

2012- Czech Republic 0,9849 1,3058 0,7542 

2000- Denmark    

2001- Denmark 0,9770 0,6088 1,6048 

2002- Denmark 0,7741 1,3356 0,5796 

2003- Denmark 1,5485 0,1114 13,8964 

2004- Denmark 1,0046 11,9790 0,0839 

2005- Denmark 1,9383 0,5162 3,7552 

2006- Denmark 0,3320 1,4111 0,2353 

2007- Denmark 0,9681 0,0685 14,1242 

2008- Denmark 98,1605 160,9113 0,6100 

2009- Denmark 0,0099 0,1001 0,0993 

2010- Denmark 1,0320 6,5891 0,1566 

2011- Denmark 1,0049 0,1070 9,3881 

2012- Denmark 1,0037 1,3503 0,7434 

2000- Estonia    

2001- Estonia 0,9911 0,5792 1,7112 

2002- Estonia 0,2500 1,1239 0,2224 

2003- Estonia 2,0965 0,1371 15,2947 

2004- Estonia 0,9888 11,7699 0,0840 

2005- Estonia 0,8492 0,5154 1,6475 

2006- Estonia 1,0720 1,3619 0,7871 

2007- Estonia 0,9319 0,0699 13,3290 

2008- Estonia 9,2720 15,0124 0,6176 

2009- Estonia 0,1084 1,0468 0,1036 

2010- Estonia 1,0716 6,5184 0,1644 

2011- Estonia 0,2475 0,0637 3,8850 

2012- Estonia 2,0546 2,3196 0,8857 

2000- Finland    

2001- Finland 9,8515 1,0000 9,8515 

2002- Finland 0,0988 0,9163 0,1078 

2003- Finland 0,9927 0,0614 16,1664 

2004- Finland 0,9818 10,5526 0,0930 

2005- Finland 4,8327 1,1869 4,0716 

2006- Finland 0,2946 1,4189 0,2076 

2007- Finland 1,0005 0,0072 138,5720 

2008- Finland 0,9683 17,3183 0,0559 

2009- Finland 1,0774 5,9116 0,1823 

2010- Finland 0,0275 0,0972 0,2831 

2011- Finland 9,8115 6,4322 1,5254 

2012- Finland 0,9750 0,9256 1,0534 

2000- France    

2001- France 0,9909 0,5731 1,7291 

2002- France 0,9894 2,2784 0,4342 

2003- France 9,9477 0,6837 14,5498 

2004- France 0,0671 0,8243 0,0814 

2005- France 1,1940 0,7185 1,6618 

2006- France 0,2962 1,4103 0,2100 

2007- France 33,4343 0,7152 46,7458 

2008- France 0,0994 0,1831 0,5430 

2009- France 0,9996 9,3498 0,1069 

2010- France 0,9981 6,0500 0,1650 
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2011- France 0,9987 0,1082 9,2279 

2012- France 9,9511 13,1490 0,7568 

2000- Germany    

2001- Germany 1,0162 0,8930 1,1379 

2002- Germany 0,1311 0,2316 0,5657 

2003- Germany 6,1792 0,4423 13,9708 

2004- Germany 1,0237 12,9935 0,0788 

2005- Germany 1,0141 0,7303 1,3886 

2006- Germany 1,0225 1,2022 0,8506 

2007- Germany 10,1749 0,8627 11,7938 

2008- Germany 0,0982 0,1590 0,6174 

2009- Germany 0,9557 6,5775 0,1453 

2010- Germany 1,0204 9,7668 0,1045 

2011- Germany 1,0032 0,1016 9,8697 

2012- Germany 0,9816 1,3860 0,7082 

2000- Greece    

2001- Greece 96,4457 9,7410 9,9010 

2003- Greece 529,5775 32,1362 16,4792 

2002- Greece 0,0260 0,1323 0,1967 

2004- Greece 0,0955 1,0000 0,0955 

2005- Greece 10,0825 1,0000 10,0825 

2006- Greece 0,0325 0,2082 0,1560 

2007- Greece 296,0788 4,8020 61,6575 

2008- Greece 0,0098 0,2406 0,0408 

2009- Greece 0,9883 4,1564 0,2378 

2010- Greece 1,0115 1,0000 1,0115 

2011- Greece 1,0944 1,0000 1,0944 

2012- Greece 1,0873 1,0000 1,0873 

2000- Hungary    

2001- Hungary 1,0039 0,8822 1,1379 

2002- Hungary 0,9695 1,2664 0,7655 

2003- Hungary 0,9966 0,0774 12,8690 

2004- Hungary 1,0000 12,7295 0,0786 

2005- Hungary 0,9963 0,7172 1,3892 

2006- Hungary 1,0173 1,1965 0,8502 

2007- Hungary 0,9791 0,0826 11,8501 

2008- Hungary 0,0999 0,1627 0,6144 

2009- Hungary 10,0361 67,9242 0,1478 

2010- Hungary 1,0110 9,8657 0,1025 

2011- Hungary 1,0091 0,1020 9,8909 

2012- Hungary 0,9875 1,3973 0,7067 

2000- Ireland    

2001- Ireland 0,9845 0,6881 1,4308 

2002- Ireland 0,2326 0,8984 0,2589 

2003- Ireland 2,3812 0,1575 15,1199 

2004- Ireland 0,9795 11,8004 0,0830 

2005- Ireland 0,9694 0,5380 1,8018 

2006- Ireland 97,7611 116,1817 0,8414 

2007- Ireland 0,0098 0,0008 11,8445 

2008- Ireland 0,9203 1,5038 0,6120 

2009- Ireland 1,0178 10,1605 0,1002 

2010- Ireland 0,2250 0,6908 0,3258 

2011- Ireland 2,4390 1,1082 4,0054 

2012- Ireland 1,0078 1,3301 0,7576 

2000- Italy    
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2001- Italy 9,8842 5,5675 1,7754 

2002- Italy 0,0987 0,2305 0,4283 

2003- Italy 0,9878 0,0678 14,5711 

2004- Italy 0,9957 11,8030 0,0844 

2005- Italy 0,9834 0,4887 2,0124 

2006- Italy 0,9830 1,6140 0,6091 

2007- Italy 0,9947 0,0613 16,2274 

2008- Italy 0,9827 1,8955 0,5184 

2009- Italy 1,0025 9,1003 0,1102 

2010- Italy 1,0019 5,9340 0,1688 

2011- Italy 10,0077 1,0956 9,1342 

2012- Italy 0,0998 0,1338 0,7463 

2000- Latvia    

2001- Latvia 0,1037 0,0911 1,1379 

2002- Latvia 1,0418 1,8208 0,5721 

2003- Latvia 0,9897 0,0708 13,9763 

2004- Latvia 0,8416 10,5124 0,0801 

2005- Latvia 1,0123 0,6809 1,4868 

2006- Latvia 0,9665 1,1363 0,8506 

2007- Latvia 0,9476 0,0803 11,7967 

2008- Latvia 0,9382 1,5203 0,6171 

2009- Latvia 1,0567 8,5635 0,1234 

2010- Latvia 1,0701 8,4540 0,1266 

2011- Latvia 1,0703 0,1098 9,7489 

2012- Latvia 1,0044 1,4032 0,7158 

2000- Lithuania    

2001- Lithuania 0,9114 0,7046 1,2935 

2002- Lithuania 1,2080 1,9697 0,6133 

2003- Lithuania 0,9755 0,0684 14,2649 

2004- Lithuania 0,9667 11,6774 0,0828 

2005- Lithuania 0,9791 0,5599 1,7487 

2006- Lithuania 9,4786 11,1426 0,8507 

2007- Lithuania 0,2593 0,0085 30,5498 

2008- Lithuania 0,3789 1,5641 0,2423 

2009- Lithuania 1,0220 9,2668 0,1103 

2010- Lithuania 0,9172 7,6346 0,1201 

2011- Lithuania 0,2104 0,0429 4,9047 

2012- Lithuania 0,0028 3,5256 0,8517 

2000- Luxembourg    

2001- Luxembourg 0,9471 0,1200 7,8914 

2002- Luxembourg 0,8345 6,9626 0,1199 

2003- Luxembourg 1,1207 0,0659 17,0018 

2004- Luxembourg 0,9810 10,6386 0,0922 

2005- Luxembourg 0,9970 0,1586 6,2870 

2006- Luxembourg 0,9962 9,9237 0,1004 

2007- Luxembourg 0,6755 0,0051 132,73 

2008- Luxembourg 0,9715 24,0293 0,0404 

2009- Luxembourg 1,0454 4,5861 0,2279 

2010- Luxembourg 1,0258 1,8828 0,5448 

2011- Luxembourg 1,0051 0,4394 2,2876 

2012- Luxembourg 0,9936 0,9830 1,0107 

2000- Netherlands    

2001- Netherlands 0,9894 0,5839 1,6944 

2002- Netherlands 0,9859 2,2344 0,4412 

2003- Netherlands 4,6896 0,3063 15,309 
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2004- Netherlands 0,2367 2,6769 0,0884 

2005- Netherlands 1,0178 0,5164 1,9708 

2006- Netherlands 1,0063 1,5373 0,6546 

2007- Netherlands 0,2932 0,0067 44,0061 

2008- Netherlands 3,0976 16,7026 0,1855 

2009- Netherlands 0,9889 9,7278 0,1017 

2010- Netherlands 1,0259 6,4289 0,1596 

2011- Netherlands 2,3740 0,6072 3,9096 

2012- Netherlands 0,2046 0,2307 0,8869 

2000- Poland    

2001- Poland 1,0617 0,8638 1,2291 

2002- Poland 1,0471 2,0836 0,5025 

2003- Poland 10,6511 0,7429 14,337 

2004- Poland 0,1048 1,2561 0,0834 

2005- Poland 0,9794 0,5388 1,8178 

2006- Poland 1,0056 1,1823 0,8506 

2007- Poland 0,9974 0,0845 11,799 

2008- Poland 0,9453 1,5322 0,6170 

2009- Poland 1,2339 9,7846 0,1261 

2010- Poland 0,9782 6,9560 0,1406 

2011- Poland 10,1757 1,0526 9,6672 

2012- Poland 0,1005 0,1389 0,7236 

2000- Portugal    

2001- Portugal 9,9561 5,6800 1,7528 

2002- Portugal 0,9988 2,3256 0,4295 

2003- Portugal 0,4886 0,0318 15,351 

2004- Portugal 2,2750 25,6652 0,0886 

2005- Portugal 0,9846 0,4859 2,0263 

2006- Portugal 1,0057 1,6707 0,6020 

2007- Portugal 0,8605 0,0611 14,072 

2008- Portugal 1,0788 1,9142 0,5636 

2009- Portugal 1,0085 9,2773 0,1087 

2010- Portugal 1,0021 6,0245 0,1663 

2011- Portugal 1,0157 0,1108 9,1673 

2012- Portugal 1,0484 1,3998 0,7490 

2000- Romania    

2001- Romania 0,9180 0,4899 1,8740 

2002- Romania 1,0246 2,4037 0,4263 

2003- Romania 642,9640 46,0288 13,968 

2004- Romania 0,0014 0,0177 0,0811 

2005- Romania 0,9016 0,4896 1,8417 

2006- Romania 1,0204 1,2004 0,8501 

2007- Romania 1,0408 0,0879 11,845 

2008- Romania 0,9389 1,5286 0,6142 

2009- Romania 0,9142 7,0801 0,1291 

2010- Romania 1,2484 10,3075 0,1211 

2011- Romania 1,0640 0,1110 9,5887 

2012- Romania 1,0055 1,3767 0,7304 

2000- Slovakia    

2001- Slovakia 1,0394 0,9134 1,1379 

2002- Slovakia 0,9998 1,3746 0,7273 

2003- Slovakia 0,9764 0,0752 12,988 

2004- Slovakia 1,0518 13,3890 0,0786 

2005- Slovakia 0,9843 0,7088 1,3886 

2006- Slovakia 1,0298 1,2107 0,8505 
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2007- Slovakia 1,0134 0,0858 11,811 

2008- Slovakia 1,0029 1,6272 0,6163 

2009- Slovakia 9,4511 63,3898 0,1491 

2010- Slovakia 0,1016 0,9975 0,1018 

2011- Slovakia 9,9204 1,0025 9,8953 

2012- Slovakia 0,1009 0,1428 0,7064 

2000- Slovenia    

2001- Slovenia 0,9874 0,6904 1,4301 

2002- Slovenia 1,0056 2,0495 0,4907 

2003- Slovenia 1,0033 0,0701 14,309 

2004- Slovenia 0,0993 1,1952 0,0831 

2005- Slovenia 9,9782 5,4957 1,8157 

2006- Slovenia 0,9968 1,2172 0,8189 

2007- Slovenia 0,9968 0,0833 11,962 

2008- Slovenia 0,9792 1,5881 0,6166 

2009- Slovenia 0,9719 9,3418 0,1040 

2010- Slovenia 0,9871 6,6773 0,1478 

2011- Slovenia 1,0219 0,1074 9,5157 

2012- Slovenia 0,9976 1,3577 0,7347 

2000- Spain    

2001- Spain 0,9918 0,5242 1,8921 

2003- Spain 0,1953 0,0127 15,392 

2002- Spain 2,7101 12,8401 0,2111 

2004- Spain 6,4521 78,8032 0,0819 

2005- Spain 0,1210 0,0717 1,6875 

2006- Spain 0,9844 1,6910 0,5821 

2007- Spain 0,9827 0,0584 16,821 

2008- Spain 0,9785 1,9498 0,5018 

2009- Spain 0,7149 5,6570 0,1264 

2011- Spain 1,0207 0,1174 8,6926 

2010- Spain 1,2826 9,4968 0,1351 

2012- Spain 1,0531 1,3807 0,7628 

2000- Sweden    

2001- Sweden 0,9731 0,8552 1,1379 

2002- Sweden 9,5295 12,7025 0,7502 

2003- Sweden 0,1066 0,0082 13,006 

2004- Sweden 1,0135 12,7763 0,0793 

2005- Sweden 0,9993 0,7125 1,4025 

2006- Sweden 1,0183 1,1973 0,8505 

2007- Sweden 0,9877 0,0837 11,807 

2008- Sweden 0,9806 1,5900 0,6167 

2009- Sweden 0,9712 6,8498 0,1418 

2011- Sweden 0,9869 0,0999 9,8835 

2010- Sweden 1,0103 9,6459 0,1047 

2012- Sweden 0,9708 1,3696 0,7088 

2000- United Kingdom    

2001- United Kingdom 0,8768 0,6911 1,2687 

2003- United Kingdom 1,0328 0,0720 14,339 

2002- United Kingdom 1,2541 2,0642 0,6075 

2004- United Kingdom 0,9814 11,7812 0,0833 

2005- United Kingdom 8,7753 5,4972 1,5963 

2006- United Kingdom 0,1005 0,1196 0,8404 

2007- United Kingdom 0,9824 0,0822 11,944 

2008- United Kingdom 1,0115 1,6390 0,6171 

2011- United Kingdom 1,0154 0,1085 9,3592 
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2009- United Kingdom 1,0576 10,4156 0,1015 

2010- United Kingdom 0,9964 6,2780 0,1587 

2011- United Kingdom 0,9715 1,3363 0,7270  

2012 United Kingdom 0.9196 1.1802 0,07792 
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PRIKAZ IZRAČUNOV TEHNIČNE UČINKOVITOSTI 25 DRŽAV Z VIDIKA 

UČINKOVITOSTI POLITIKE SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI, DEA-

METODA MAKSIMIZACIJE OUTPUTA, VARIABILNI DONOSI 
 

Država Izračun  Učinkovitost Ocena 

Belgium 72,2 % False Red 

Czech R. 14,0 %  False Red 

Denmark 54,8 % False Red 

Estonia 26,2 % False Red 

Finland 0,1 % False Red 

France 50,5 % False Red 

Germany 64,6 % False Red 

Greece 2,9 % False Red 

Ireland 22,1 % False Red 

Italy 48,2 % False Red 

Lithuania 47,2 % False Red 

Luxembourg 10,9 % False Red 

Netherlands 19,7 % False Red 

Poland 65,0 % False Red 

Portugal 4,4 % False Red 

Romania 10,2 % False Red 

Slovenia 62,9 % False Red 

Spain 27,4 % False Red 

Sweden 77,1 % False Red 

United Kin. 53,6 % False Red 

Austria 100,0 % True Green 

Bulgaria 100,0 % True Green 

Hungary 100,0 % True Green 

Latvia 100,0 % True Green 

Slovakia 100,0 % True Green 
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PREGLEDNICA OPISNIH STATISTIK: (1) IZRAČUNANA TEHNIČNA 

UČINKOVITOST (TE), (2) NEUČINKOVITOST PRI POLNORMALNI 

PORAZDELITVI (U_H) IN PRI EKSPONENTNI PORAZDELITVI (U_E) TER 

NJIHOVE POVPREČNE VREDNOSTI (MEAN), STANDARDNI ODKLON (SD), 

MAKSIMALNA IN MINIMALNA VREDNOST 
 
country 

te u_h u_e 

country 

te u_h u_e 

mean mean 

sd sd 

min min 

max max 

Austria 0,9693289 0,0313649 0,0239947 Greece 0,9604011 0,0406833 0,033103 

0,0165547 0,017207 0,0162527 0,0198848 0,020667 0,0191018 

0,9345851 0,0107399 0,0070563 0,9272691 0,0092825 0,006082 

0,9893511 0,0677517 0,0605617 0,9907878 0,0756106 0,0689643 

Belgium 0,9724536 0,028068 0,0197742 Hungary 0,9681579 0,0325171 0,0226625 

0,0107627 0,0110921 0,0093153 0,0123796 0,0127363 0,0096392 

0,956617 0,0136641 0,0086048 0,9556594 0,0097695 0,0062153 

0,9864741 0,0444504 0,0347846 0,9903075 0,0454521 0,0337537 

Bulgaria 0,9637449 0,0373399 0,031848o Ireland 0,9578877 0,0437427 0,0400693 

0,0257828 0,0270608 0,0269672 0,0351992 0,037563 0,0394635 

0,9188001 0,0096762 0,0064611 0,8845693 0,0071725 0,0053121 

0,9903994 0,0847858 0,0809103 0,9928718 0,1227535 0,1242199 

Czech 0,9764031 0,0239672 0,0158933 Italy 0,9688593 0,0318423 0,0244175 

0,0046982 0,0048281 0,0038576 0,0161140 0,0167058 0,0155469 

0,9674429 0,0182593 0,0117074 0,9402529 0,010987 0,0072624 

0,981968 0,0331917 0,0237433 0,9891076 0,0617055 0,0541912 

Estonia 0,9685511 0,0323495 0,0266819 Latvia 0,9458501 0,0569581 0,0583163 

0,0251797 0,0265958 0,027507 0,0478562 0,0516664 0,0552842 

0,9074064 0,0133905 0,009206 0,8465729 0,0093737 0,0079909 

0,986743 0,0972639 0,0940168 0,9906978 0,166658 0,1763985 

Finland 0,9693585 0,0313705 0,0248545 Lithuania 0,9524440 0,0495826 0,0478538 

0,0187193 0,0195002 0,0190588 0,0389389 0,0413829 0,0432355 

0,9344838 0,0141595 0,009273 0,8886303 0,0071606 0,0056261 

0,9859874 0,0678602 0,0616818 0,9928836 0,1181731 0,1200197 

France 0,9755111 0,0248938 0,0167678 Luxembourg 0,9628658 0,0381571 0,0315765 

0,0068988 0,0071012 0,005722 0,0217184 0,0226667 0,0221268 

0,9638047 0,0168641 0,0105398 0,9221792 0,0082067 0,0056815 

0,9833342 0,0369622 0,0269233 0,9918497 0,0811149 0,0763919 

Germany 0,9636961 0,0373509 0,031481 Netherland 0,9687464 0,0319472 0,0244142 

0,024138 0,0253225 0,0253863 0,0153661 0,0158959 0,0143792 

0,913181 0,0082373 0,0057423 0,9467348 0,0114673 0,0074542 

0,9918196 0,0909203 0,0871573 0,9886346 0,0548353 0,0463041 
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country 

te u_h u_e 

country 

te u_h u_e 

mean mean 

sd sd 

min min 

max max 

Poland 0,9575354 0,0442645 0,04223 Slovenia 0,9739368 0,0265303 0,0184236 

0,0392646 0,0419702 0,0447651 0,0095 0,0097927 0,0083225 

0,8810162 0,0118282 0,0090353 0,9592319 0,0150792 0,0094121 

0,9882794 0,1267784 0,130598 0,9850845 0,04172 0,0319475 

Portugal 0,9570253 0,0442832 0,036854 Spain 0,9692699 0,0313748 0,0217531 

0,0232699 0,0243593 0,0236511 0,0127093 0,0131693 0,0116141 

0,921211 0,0046643 0,0034849 0,943781 0,0064793 0,0044331 

0,9953558 0,0821653 0,0755855 0,9935575 0,0579602 0,0469067 

Romania 0,9281763 0,0755643 0,0889172 Sweden 0,9718568 0,0287084 0,0209194 

0,0421783 0,045252 0,0519497 0,0130737 0,0135366 0,0122771 

0,8664293 0,0043042 0,0043819 0,9463475 0,0118745 0,0076301 

0,9957131 0,1434739 0,1667512 0,9882339 0,0552444 0,0462422 

Slovakia 0,9578111 0,043947 0,0416719 Un.King. 0,9719087 0,0286337 0,0199357 

0,0385716 0,0411123 0,0439215 0,011134 0,011498 0,0098055 

0,8849056 0,0088554 0,0066103 0,9481952 0,0111913 0,007183 

0,9912093 0,1223734 0,1265695 0,9889064 0,0532939 0,0434398 
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SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE MED SPREMENLJIVKAMA 

(IZRAČUN DEA-METODA MINIMALIZACIJE PROTI IZRAČUNU SFA OZ. 

OBRATNO) 
 

  DEA min CRR SFA  rang SFA rang DEA razlika razlika^2 

Czech Republic  0,0240 0,9764031 22 1 21 441 

France 0,1270 0,9755111 9 2 7 49 

Slovenia 0,1030 0,9739368 14 3 11 121 

Belgium  0,0840 0,9724536 19 4 15 225 

United Kingdom 0,0990 0,9719087 16 5 11 121 

Sweden 0,0920 0,9718568 17 6 11 121 

Denmark 0,1150 0,9716162 12 7 5 25 

Finland  1,0000 0,96936 2 8 -6 36 

Austria  0,8630 0,96933 3 9 -6 36 

Spain 0,1490 0,96927 6 10 -4 16 

Italy 0,1800 0,96886 5 11 -6 36 

Netherlands 0,1260 0,96875 10 12 -2 4 

Estonia  0,1420 0,96855 7 13 -6 36 

Hungary 0,0910 0,96816 18 14 4 16 

Bulgaria 0,1180 0,96374 11 15 -4 16 

Germany  0,0800 0,96370 20 16 4 16 

Luxembourg 0,7540 0,96287 4 17 -13 169 

Greece  0,0240 0,96040 21 18 3 9 

Ireland 0,0140 0,95789 24 19 5 25 

Slovakia 0,1040 0,95781 13 20 -7 49 

Poland 0,1010 0,95754 15 21 -6 36 

Portugal 0,0010 0,95703 25 22 3 9 

Lithuania 0,1370 0,95244 8 23 -15 225 

Latvia 1,0000 0,94585 1 24 -23 529 

Romania 0,0180 0,92818 23 25 -2 4 

     sum 2370 

     6*sum 14220 

    count n 25 

  
 

 n*(n^2 -1) 15600 

     

   ulomek 0,911538 

   rho 0,088462 
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SPECIFIKACIJE PRVEGA MODELA SFA, VSI SEKTORJI V VZORCU, 

OUTPUT DODANA VREDNOST BREZ KAPITALA, LETO 2006 

Stohas. frontier normal/exponential model 

 

Number of obs = 20652 

 

Wald chi2(41) =   1063690.59 

Log likelihood = –19371.999 

 

Prob > chi2  = 0.0000 

l_dvx_r | Coef. Std. Err. z P>|z|    [95% Conf. Interval] 

l_zap | 0,8617248 0,0584411 14,75 0,000 0,7471824 0,9762672 

l_repro_r | 0,2230863 0,0495544 4,5 0,000  0,1259613 0,3202112 

l_repro_r_b | 0,0803032 0,0955459 0,84 0,401 –0,1069635 0,2675698 

l_repro_r_c | 0,1264110 0,0504285 2,51 0,012 0,0275730 0,2252490 

l_repro_r_d | –0,0334339 0,0804563 –0,42 0,678  –0,1911253 0,1242576 

l_repro_r_e | 0,0538856 0,0706993 0,76 0,446 –0,0846824 0,1924536 

l_repro_r_f | 0,1354999 0,0508083 2,67 0,008 0,0359175 0,2350824 

l_repro_r_g | 0,1352179 0,0499551 2,71 0,007 0,0373077 0,2331282 

l_repro_r_h | 0,0550497 0,0523019 1,05 0,293  –0,0474603 0,1575596 

l_repro_r_i | 0,1015844 0,0571035 1,78 0,075  –0,0103365 0,2135053 

l_repro_r_j | –0,0038794 0,0528732 –0,07 0,942  –0,1075090 0,0997503 

l_repro_r_k | 0,2529594 0,0637134 3,97 0,000 0,1280835 0,3778353 

l_repro_r_l | 0,2703738 0,0542193 4,99 0,001  0,1641060 0,3766416 

l_repro_r_m | 0,0650698 0,0502534 1,29 0,195 –0,0334251 0,1635646 

l_repro_r_n | 0,0044022 0,0527196 0,08 0,933 –0,0989263 0,1077306 

l_zap_b | –0,2240987 0,1416302 –1,58 0,114 –0,5016888 0,0534914 

l_zap_c | –0,2032621 0,0594727 –3,42 0,001 –0,3198266 –0,0866977 

l_zap_d | –0,0194799 0,1074927 –0,18 0,856  –0,2301617 0,1912018 

l_zap_e | –0,0455814 0,0787522 –0,58 0,563  –0,1999328 0,1087700 

l_zap_f | –0,2126264 0,0603460 –3,52 0,000  –0,3309023 –0,0943504 

l_zap_g | –0,1659754 0,0593418 –2,80 0,005  –0,2822832 –0,0496677 

l_zap_h | –0,0681573 0,0624308 –1,09 0,275  –0,1905194 0,0542049 

l_zap_i | –0,0432827 0,0657917 –0,66 0,511 –0,1722321 0,0856668 

l_zap_j | 0,0657335 0,0636503 1,03 0,302 –0,0590188 0,1904858 

l_zap_k | –0,1926282 0,0816218 –2,36 0,018 –0,3526040 –0,0326524 

l_zap_l | –0,4394829 0,0677318 –6,49 0,000 –0,5722348 –0,3067309 

l_zap_m | –0,0759481 0,0598750 –1,27 0,205 –0,1933010 0,0414048 

l_zap_n | –0,0724500 0,0615644 –1,18 0,239 –0,1931140 0,0482140 

id_b | 0,2869713 0,8214968 0,35 0,727 –1,323,133 1,8970750 

id_c | –0,8350273 0,4511116 –1,85 0,064 –1,7191900 0,0491352 

id_d | 1,2025100 0,7476534 1,61 0,108  –0,2628642 2,6678830 

id_e | –0,4741854 0,6520665 –0,73 0,467 –1,752,212 0,8038416 

id_f | –1,145,039 0,4541994 –2,52 0,012 –2,035,254 –0,2548248 

id_g | –1,254,149 0,4469467 –2,81 0,005 –2,1301490 –0,3781499 

id_h | –0,3755534 0,4691845 –0,80 0,423 –1,2951380 0,5440312 

id_i | –1,302,897 0,5068442 –2,57 0,010 –2,2962930 –0,3095002 

id_j | 0,3207587 0,4725159 0,68 0,497  –0,6053556 1,2468730 

id_k | –1,8060000 0,5501532 –3,28 0,001 –2,8842810 –0,7277196 

id_l | –1,628,461 0,4869532 –3,34 0,001 –2,5828720 –0,6740507 

id_m | –0,2285091 0,4485870 –0,51 0,610 –1,1077230 0,6507051 

id_n | –0,0248783 0,4736329 –0,05 0,958 –0,9531817 0,9034251 

cons | 6,3925280 0,4428008 14,44 0,000  5,5246540 7,2604010 

/lnsig2v | –1,3806790 0,0150009 –0,92004 0,000 –1,410080 –1,351278 

/lnsig2u | –1,9920670 0,0332246 –0,59096 0,000 –2,057186 –1,926948 

sigma_v | 0,5014057 0,0037608 

 

0,4940887 

 

0,5088312 

sigma_u | 0,3693416 0,0061356 

 

0,3575097 

 

0,3815651 

sigma2 | 0,3878209 0,0043758 

 

0,3792445 

 

0,3963974 

lambda | 0,7366122 0,0085365 

 

0,7198810 

 

0,7533433 

Likelihood–ratio test of sigma_u=0: chibar2(01)=1.9e+03Prob>=chibar2 = 0.000  
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SPECIFIKACIJE DRUGEGA MODELA SFA (STROŠKOVNA UČINKOVITOST), 

VSI SEKTORJI V VZORCU, LETO 2006 

 

Stohas. frontier normal/exponential model 

 

Number of obs = 20248 

 

Wald chi2(49) =   1419168,72 

Log likelihood = 4402,1433 

 

Prob > chi2  = 0.0000 
 

l_cost | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

l_sales_r | 1,0079050 0,0093136 108,22 0,000 0,9896505 1,0261590 

l_cen_rep | 3,1525250 0,3800622 8,29 0,000 2,4076170 3,8974340 

l_bpl | 0,0169540 0,0900382 0,19 0,851 –0,1595168 0,1934264 

l_sales_r_b | –0,0018712 0,0219731 –0,09 0,932 –0,0449376 0,0411952 

l_sales_r_c | –0,0085885 0,0094930 –0,90 0,366 –0,0271943 0,0100174 

l_sales_r_d | 0,0031330 0,0168168 0,19 0,852 –0,0298273 0,0360933 

l_sales_r_e | –0,0266856 0,0131458 –2,03 0,042 –0,0524509 –0,0009204 

l_sales_r_f | –0,0141241 0,0096942 –1,46 0,145 –0,0331244 0,0048762 

l_sales_r_g | –0,0198273 0,0094332 –2,10 0,036 –0,3831600 –0,0013385 

l_sales_r_h | –0,0169818 0,0101521 –1,67 0,094 –0,0368795 0,0029159 

l_sales_r_i | –0,0345711 0,0106625 –3,24 0,001 –0,0554692 –0,1367300 

l_sales_r_j | –0,2833400 0,0101234 –2,80 0,005 –0,0481755 –0,0084925 

l_sales_r_k | –0,1132092 0,0133094 –8,51 0,000 –0,1392951 –0,0871232 

l_sales_r_l | –0,0432282 0,0125484 –3,44 0,001 –0,0678227 –0,0186337 

l_sales_r_m | –0,0485819 0,0096474 –5,04 0,000 –0,0674905 –0,0296734 

l_sales_r_n | –0,0188826 0,0107344 –1,76 0,079 –0,0399217 0,0021564 

l_cen_rep_c | –1,8866420 0,3811820 –4,95 0,000 –2,6337450 –1,1395390 

l_cen_rep_g | –2,1270930 0,3896644 –5,46 0,000 –2,8908210 –1,3633650 

l_cen_rep_h | –2,5974430 0,4485367 –5,79 0,000 –3,4765590 –1,7183280 

l_cen_rep_j | –3,1836350 0,4006441 –7,95 0,000 –3,9688830 –2,3983860 

l_cen_rep_k | –1,5996350 1,3982300 –1,14 0,253 –4,3401150 1,1408450 

l_cen_rep_m | –1,0064030 0,3808184 –2,64 0,008 –1,7527930 –0,2600125 

l_cen_rep_n | –2,7217190 0,4205350 –6,47 0,000 –3,5459520 –1,8974860 

l_bpl_b | 0,4175881 0,2196890 1,90 0,057 –0,0129944 0,8481705 

l_bpl_c | –0,1065183 0,0919887 –1,16 0,247 –0,2868128 0,0737762 

l_bpl_d | 0,0249056 0,1998873 0,12 0,901 –0,3668664 0,4166776 

l_bpl_e | –0,4032293 0,1713199 –2,35 0,019 –0,7390102 –0,0674484 

l_bpl_f | –0,1197051 0,0945905 –1,27 0,206 –0,3050992 0,0656889 

l_bpl_g | –0,0386048 0,0908884 –0,42 0,671 –0,2167427 0,1395331 

l_bpl_h | –0,3703725 0,0974717 –3,80 0,000 –0,5614136 –0,1793315 

l_bpl_i | –0,0172932 0,0997863 –0,17 0,862 –0,2128707 0,1782843 

l_bpl_j | –0,0273883 0,0967229 –0,28 0,777 –0,2169617 0,1621850 

l_bpl_k | –0,0427151 0,1008966 –0,42 0,672 –0,2404689 0,1550387 

l_bpl_l | –0,2154141 0,1022742 –2,11 0,035 –0,4158678 –0,0149604 

l_bpl_m | –0,0723554 0,0925610 –0,78 0,434 –0,2537715 0,1090608 

l_bpl_n | –0,0617451 0,0955809 –0,65 0,518 –0,2490803 0,1255901 

id_b | –3,1894590 1,4666280 –2,17 0,030 –6,0639970 –0,3149214 

id_c | 1,3785500 0,6511698 2,12 0,034 0,1022801 2,6548190 

id_d | –0,1716454 1,4397760 –0,12 0,905 –2,9935550 2,6502640 

id_e | 3,0090390 1,1652910 2,58 0,010 0,7251101 5,2929680 

id_f | 0,7686190 0,6112850 1,26 0,209 –0,4294776 1,9667160 

id_g | 1,0697210 0,6467766 1,65 0,098 –0,1979376 2,3373800 

id_h | 3,4895260 0,6766353 5,16 0,000 2,1633450 4,8157070 

id_i | 0,3527302 0,6371601 0,55 0,580 –0,8960806 1,6015410 

id_j | 1,3680910 0,6988416 1,96 0,050 –0,0016134 2,7377950 

id_k | 1,7981140 0,9292641 1,93 0,053 –0,0232101 3,6194380 
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id_l | 2,0612060 0,6793949 3,03 0,002 0,7296169 3,3927960 

id_m | 1,1016590 0,6558962 1,68 0,093 –0,1838739 2,3871920 

id_n | 1,4950620 0,6692218 2,23 0,025 0,1834117 2,8067130 

_cons | –0,9652322 0,6383588 –1,51 0,131 –2,2163920 0,2859281 

       /lnsig2v | –3,978361 0,0136748 –290,93 0,000 –4,005163 –3,951559 

/lnsig2u | –3,888649 0,0223678  –173,85 0,000 –3,932489 –3,844809 

       sigma_v | 0,1368075 0,0009354 

  

0,1349864 0,1386532 

sigma_u | 0,1430838 0,0016002 

  

0,1399815 0,1462548 

sigma2 | 0,0391893 0,0004918 

  

0,0382254 0,0401531 

lambda | 1,0458770 0,0019652 

  

1,0420250 1,0497290 

 

Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 1.1e+04 Prob>=chibar2 = 0.000 
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SPECIFIKACIJE PORAZDELITVE UČINKOVITOSTI (TEHNIČNE IN 

STROŠKOVNE) V PROUČEVANEM OBDOBJU – CELOVITE DRŽAVNE 

POMOČI ZA KONKURENČNOST, VSI PROUČEVANI SEKTORJI  

 
povprečna pomoč v odstotkih prihodkov prodaje (pom_n~m0  ) 

1, 2 ... 10 decili pomoči 

0 podjetja brez pomoči 

proizvodna učinkovitost (deff_e~x  ) 

stroškovna učinkovitost (deff_c~t) 

 

 
2006 | pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t  2010 | pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t 

 

0 0 0.7150476 1,2640540  

 

0 0 0.7140545 1,269340 

 

1 0.0442322 0.7385241 1,1372620  

 

1 0.0026849 0.6790864 1,177259 

 

2 0.1445990 0.7462190 1,1373680  

 

2 0.0112354 0.6937999 1,234635 

 

3 0.2855673 0.7362543 1,1430790  

 

3 0.0456961 0.7311778 1,287579 

 

4 0.4822911 0.7447709 1,1231090  

 

4 0.1498626 0.7672526 1,236496 

 

5 0.8030754 0.7369409 1,1439900  

 

5 0.3597205 0.7432150 1,227691 

 

6 1,4531330 0.7195054 1,1686250  

 

6 0.9086195 0.7518916 1,192436 

 

7 2,7537460 0.7359205 1,1633850  

 

7 2,3146770 0.7235121 1,575043 

 

8 5,4235180 0.7260116 1,2043220  

 

8 5,3219000 0.7663978 1,255464 

 

9 13,0896700 0.7354920 1,1443680  

 

9 11,2979700 0.7101850 1,351482 

 

10 37,7303600 0.7280688 1,2002210  

 

10 35,6100100 0.7132214 1,488296 

 

Total 0.2352393 0.7159407 1.259.199  

 

Total 0.1912792 0.7146296 1,270673 

2007 | pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t  2011 

 

pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t 

 

0 0 0.7242085 1,2461740  

 

0 0 0.7024329 1,550143 

 

1 0.0097927 0.7729822 1,1395860  

 

1 0.0146023 0.7387573 1,175760 

 

2 0.0305650 0.7645308 1,1474200  

 

2 0.0701377 0.7423579 1,198225 

 

3 0.0514478 0.7665405 1,1313730  

 

3 0.1742212 0.7547727 1,208396 

 

4 0.0835588 0.7605333 1,1352420  

 

4 0.3832880 0.7335349 1,298657 

 

5 0.1437871 0.7545945 1,1548390  

 

5 0.7258558 0.7517744 1,217218 

 

6 0.2391610 0.7510370 1,1573870  

 

6 1,5179060 0.7354124 1,232767 

 

7 0.3865228 0.7539919 1,1498210  

 

7 2,9120590 0.7431767 1,287102 

 

8 0.7057121 0.7403358 1,1964610  

 

8 5,8921720 0.7527866 1,252636 

 

9 2,0133160 0.6972699 1,1838890  

 

9 11,0988100 0.7371307 1,370181 

 

10 16,8231000 0.6998152 1,6120040  

 

10 36,0149900 0.7278110 2,594922 

 

Total 0.0588197 0.7249744 1,2444970  

 

Total 0.1834058 0.7035654 1,5461330 

2008 

 

pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t  2012 

 

pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t 

 

0 0 0.7198268 1,263703  

 

0 0 0.7072339 1,779913 

 

1 0.0090877 0.7513834 1,140262  

 

1 0.0181000 0.7288105 1,198281 

 

2 0.0307192 0.7506908 1,140403  

 

2 0.0659424 0.7282908 1,288748 

 

3 0.0685928 0.7629552 1,165059  

 

3 0.1327511 0.7656291 1,194968 

 

4 0.1315775 0.7497459 1,141929  

 

4 0.2948082 0.7462100 1,188758 

 

5 0.2336104 0.7593926 1,162718  

 

5 0.6101092 0.7354658 1,188834 

 

6 0.4526087 0.7284683 1,441546  

 

6 1,2102080 0.7638236 1,224007 

 

7 1,0228440 0.7184113 1,215035  

 

7 2,7891240 0.7424892 1,210662 

 

8 2,3360220 0.7180341 1,239672  

 

8 5,7715240 0.7508638 1,254825 

 

9 5,8066090 0.7519382 1,243810  

 

9 14,3410800 0.7402777 1,524998 

 

10 25,5639600 0.7322724 1,299452  

 

10 45,5591600 0.7154935 1,816092 

 

Total 0.1276257 0.7208109 1,261767  

 

Total 0.1488370 0.7079273 1,771031 

2009 | pom_n~m0 deff_e~x deff_c~t  

     

 

0 0 0.6986863 1,271531  

     

 

1 0.0028867 0.6726775 1,196024  

     

 

2 0.0170234 0.6841045 1,231267  

     

 

3 0.0492730 0.7361296 1,184932  

     

 

4 0.1181008 0.7582839 1,158174  

     

 

5 0.2483323 0.7154424 1,201820  

     

 

6 0.5340185 0.7095743 1,186508  

     

 

7 1,1666870 0.7197220 1,221040  

     

 

8 3,0861940 0.7255595 1,204458  

     

 

9 8,0812130 0.7085065 1,278246  

     

 

10 33,0493000 0.7081358 1,857392  

     

 

Total 0.1782611 0.6993976 1,271778  
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ZBIRNA TABELA PO SKUPINAH DEJAVNOSTI IN  DECILIH DRŽAVNA 

POMOČ/PRIHODKI V %-(POM_N~M0) ZA LETA 2006−2012 ZA TEHNIČNO 

(DEFF_E~X) IN STROŠKOVNO (DEFF_C~T) UČINKOVITOST  

 

Leto 2006 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7314199 1,152708 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7304973 1,174040 

1 0,0392407 0,7485408 1,126568 1 0,0547194 0,8022743 1,109418 

2 0,1443403 0,7321331 1,122634 2 0,1307944 0,7475996 1,200065 

3 0,2877213 0,7446750 1,129382 3 0,2753167 0,7396652 1,104824 

4 0,4871451 0,7528737 1,127266 4 0,4557464 0,7715401 1,103585 

5 0,7837822 0,7655401 1,147766 5 0,7503830 0,7628167 1,122514 

6 1,4775340 0,7482739 1,122846 6 1,3475080 0,7485423 1,139612 

7 2,6929140 0,7717690 1,140766 7 2,6143950 0,7291238 1,116607 

8 5,7539170 0,7481855 1,118925 8 6,0201320 0,7322783 1,481832 

9 13,4715900 0,7717106 1,122854 9 9,5257850 0,6783329 1,112062 

10 35,3298300 0,7453572 1,152523 10 33,7649100 0,6836982 1,173259 

Total 0,6740730 0,7333782 1,150930 Total 0,0704555 0,7309015 1,173397 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7138592 1,160880 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,7015682 1,497987 

1 0,0477399 0,7275153 1,116370 1 0,0420126 0,7158085 1,171744 

2 0,1459344 0,7637655 1,112991 2 0,1377252 0,7716053 1,235288 

3 0,2849017 0,7375530 1,113073 3 0,2842667 0,6613443 1,131799 

4 0,4919510 0,7440864 1,112412 4 0,4835056 0,6584690 1,124057 

5 0,8252397 0,7075750 1,131030 5 0,8002615 0,7855999 1,108458 

6 1,4395330 0,7367753 1,120490 6 1,5599430 0,6257237 1,263914 

7 2,6336740 0,7204694 1,111711 7 2,7090970 0,6725234 1,144989 

8 5,5322560 0,6954495 1,129527 8 5,2202800 0,7417186 1,240779 

9 12,8687600 0,7255835 1,113189 9 13,7524200 0,5618259 1,185241 

10 44,6096800 0,7568887 1,124017 10 46,3571000 0,7086432 1,264371 

Total 0,0924587 0,7145125 1,159471 Total 0,3804768 0,7008731 1,480957 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,7009853 1,492545 

 

    

1 0,0471745 0,6895007 1,335649     

2 0,1523851 0,7450527 1,160731     

3 0,2984255 0,7458641 1,328281     

4 0,4512297 0,7535990 1,159294     

5 0,8254144 0,6800839 1,183011     

6 1,4353350 0,6969891 1,232011     

7 3,0250730 0,7451664 1,272758     

8 5,0253480 0,7005038 1,261035     

9 13,0482600 0,7314021 1,223590     

10 37,9031100 0,6643160 1,393114     

Total 0,1858941 0,7014108 1,484358     
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Leto 2007 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7377177 1,187831 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7385586 1,258302  

1 0,0097539 0,7879115 1,141764 1 0,0067571 0,8104974 1,125337 

2 0,0294276 0,7601173 1,141873 2 0,0323101 0,7878416 1,125945 

3 0,0516894 0,7550654 1,133085 3 0,0560743 0,7634811 1,135965 

4 0,0830331 0,7536703 1,128194 4 0,0916123 0,7708202 1,103961 

5 0,1414522 0,7578376 1,143048 5 0,1569175 0,8061826 1,129500 

6 0,2415301 0,7777300 1,165382 6 0,2352362 0,7118847 1,118346 

7 0,3958939 0,7629328 1,153907 7 0,4001830 0,8672448 1,195152 

8 0,6930739 0,7879215 1,122081 8 0,6851932 0,7078514 1,116183 

9 2,2209510 0,6983741 1,164689 9 1,9451060 0,6993836 1,161149 

10 7,9737680 0,7296671 1,208176 10 10,8873600 0,6597008 1,145932 

Total 0,0394675 0,7392100 1,184999 Total 0,0076303 0,7388004 1,255841 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7246911 1,169587 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,7116063 1,637600 

1 0,0099599 0,7583862 1,230300 1 0,0018821 0,6879817 1,208011 

2 0,0326800 0,7761615 1,119935 2 0,0374072 0,7908232 1,187051 

3 0,0520783 0,7747841 1,118468 3 0,0479969 0,7515368 1,130341 

4 0,0820632 0,7665866 1,116459 4 0,0809018 0,7486487 1,234813 

5 0,1422765 0,7316317 1,159494 5 0,1387578 0,7764185 1,193011 

6 0,2370528 0,7494430 1,123736 6 0,2402980 0,6917153 1,213917 

7 0,3819288 0,7269659 1,119916 7 0,3675037 0,7215850 1,186150 

8 0,7203900 0,7558608 1,176059 8 0,7213991 0,7147699 1,181803 

9 2,1332350 0,7088173 1,147998 9 1,8510870 0,7088377 1,143702 

10 15,0120600 0,6395086 1,256333 10 18,0732900 0,6374585 1,431805 

Total 0,0220449 0,7251926 1,168891 Total 0,1804943 0,7113744 1,618848 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,7094376 1,298716 

 

    

1 0,0149203 0,7321565 1,225836     

2 0,0291371 0,7275255 1,239753     

3 0,0488974 0,7927761 1,157026     

4 0,0861131 0,7678785 1,173554     

5 0,1520318 0,7514638 1,172320     

6 0,2372926 0,7383419 1,178014     

7 0,3934149 0,8062868 1,141124     

8 0,7017699 0,6910248 1,319848     

9 1,8936780 0,6849128 1,239547     

10 20,0807500 0,7368110 1,973660     

Total 0,1304848 0,7102047 1,300796     

 



Priloga 9 

 

Leto 2008 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7275334 1,186580 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7348853 1,461071 

1 0,0086318 0,7496179 1,137008 1 0,0089846 0,8086107 1,152851 

2 0,0305269 0,7575078 1,124736 2 0,0335633 0,7563468 1,232759 

3 0,0698654 0,7841591 1,174686 3 0,0727774 0,7778509 1,144168 

4 0,1279392 0,7440247 1,133434 4 0,1343168 0,7278451 1,179500 

5 0,2375777 0,7678176 1,164206 5 0,2276044 0,7671557 1,150408 

6 0,4576344 0,7175988 1,145263 6 0,3977654 0,7617065 1,132821 

7 1,0492170 0,7546879 1,180791 7 1,2581170 0,8158051 1,115826 

8 2,3812780 0,7560057 1,178929 8 2,6085040 0,7768645 1,281989 

9 5,7116480 0,7585419 1,153750 9 6,4128770 0,6682242 1,149680 

10 23,558260 0,7820066 1,140533 10 19,1702400 0,6583037 1,096060 

Total 0,349956 0,7307102 1,183212 Total 0,0217393 0,7353915 1,454962 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7238097 1,169141 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,7049063 1,338370 

1 0,0096549 0,7397367 1,128667 1 0,0104481 0,7067711 1,237102 

2 0,0290046 0,7569499 1,123720 2 0,0309665 0,7120991 1,216552 

3 0,0634873 0,7512281 1,122857 3 0,0637226 0,6704357 1,219877 

4 0,1346114 0,7590576 1,120101 4 0,1397112 0,7593819 1,165703 

5 0,2294626 0,5419599 1,129161 5 0,2219167 0,7800982 1,145981 

6 0,4414803 0,7125815 1,177698 6 0,4476138 0,7495405 1,171241 

7 0,9160867 0,6020111 1,184800 7 1,0413760 0,7214633 1,162155 

8 2,1879150 0,6519200 1,135567 8 2,3607990 0,7506493 1,308716 

9 5,5490350 0,7573157 1,217356 9 6,5546130 0,7273084 1,219340 

10 36,2085740 0,7425782 1,145472 10 26,9355800 0,6192108 1,450756 

Total 0,0497352 0,7239581 1,168437 Total 0,2682594 0,7059932 1,332342 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,7045910 1,353256 

 

    

1 0,0121055 0,7221563 1,179994     

2 0,0353940 0,7150259 1,149089     

3 0,0731432 0,7435863 1,207185     

4 0,1333656 0,7621296 1,162677     

5 0,2399862 0,7481446 1,212447     

6 0,4422385 0,7226269 1,298470     

7 0,9878626 0,7029715 1,313141     

8 2,3393230 0,6729949 1,406438     

9 5,8979130 0,7470971 1,457949     

10 24,7283200 0,6707558 1,794934     

Total 0,1117665 0,7051386 1,357089     
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Leto 2009 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7088853 1,245339 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7087197 1,293574 

1 0,0030426 0,6626379 1,184152 1 0,0024014 0,6884020 1,225275 

2 0,0172878 0,6970606 1,210446 2 0,0145931 0,6914425 1,265892 

3 0,0493768 0,7406739 1,155902 3 0,0418745 0,7275337 1,319960 

4 0,1159779 0,7565362 1,169188 4 0,0967305 0,7900693 1,176549 

5 0,2383954 0,7247451 1,157130 5 0,2702169 0,7050669 1,184303 

6 0,5253750 0,7228125 1,156327 6 0,4713607 0,7402764 1,137213 

7 1,1937140 0,7482569 1,197458 7 1,3032100 0,7076429 1,148399 

8 3,3280470 0,7351696 1,189088 8 2,8017300 0,7334675 1,162776 

9 7,7651160 0,7248299 1,158446 9 7,2393930 0,7396559 1,184416 

10 28,8154800 0,7442218 1,394113 10 21,8861200 0,6413283 1,163325 

Total 0,3956690 0,7107721 1,240175 Total 0,0247380 0,7086920 1,291842 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7013059 1,204423 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,6909771 1,284488 

1 0,0028502 0,6660302 1,146332 1 0,0029492 0,7088196 1,176536 

2 0,0180829 0,6910545 1,145055 2 0,0215700 0,6451733 1,198117 

3 0,0497561 0,7713275 1,127536 3 0,0546681 0,7699567 1,264558 

4 0,1188027 0,7595182 1,117699 4 0,1348865 0,7496666 1,180611 

5 0,2332658 0,7397738 1,117216 5 0,2646143 0,6793739 1,292048 

6 0,5144462 0,7147605 1,149164 6 0,5326631 0,6752747 1,322090 

7 1,1760080 0,6834025 1,136419 7 1,0932760 0,7411847 1,315132 

8 2,8205620 0,7158570 1,206485 8 3,2811890 0,6843782 1,232041 

9 9,9417850 0,6616772 1,203611 9 7,5096820 0,7157989 1,244918 

10 40,6431300 0,6288733 1,332414 10 39,2442500 0,7199351 1,572344 

Total 0,0654420 0,7015582 1,203409 Total 0,4218788 0,6923363 1,285778 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,6840337 1,376226 

 

    

1 0,0031609 0,6054028 1,669766     

2 0,0163075 0,5897472 1,493362     

3 0,0502081 0,6434287 1,302844     

4 0,1165224 0,5767038 1,188793     

5 0,2644329 0,6951041 1,302766     

6 0,5574213 0,7033638 1,204460     

7 1,1076461 0,6957230 1,269638     

8 2,6860850 0,7310031 1,120590     

9 8,4730090 0,6861094 1,553872     

10 33,5464300 0,6887358 2,836246     

Total 0,2227190 0,6843143 1,383359     
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Leto 2010 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7215866 1,202951 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7231453 1,341261 

1 0,0027975 0,6637647 1,183973 1 0,0022520 0,6841092 1,196378 

2 0,0119258 0,6806787 1,201624 2 0,0100010 0,7044051 1,325782 

3 0,0466764 0,7358085 1,176060 3 0,0408420 0,7260168 1,751563 

4 0,1464422 0,7663866 1,148538 4 0,1729001 0,7865255 1,452599 

5 0,3610541 0,7469104 1,241879 5 0,3316434 0,7453774 1,129375 

6 0,8929277 0,7674515 1,145952 6 0,8405690 0,7586232 1,151377 

7 2,2482370 0,7378548 1,324257 7 2,2062540 0,7694099 1,200255 

8 5,1712510 0,7804580 1,185578 8 5,3354640 0,7666242 1,140881 

9 11,1249000 0,7433079 1,268031 9 13,7608300 0,7951672 1,145367 

10 38,4640700 0,7622061 1,452167 10 28,3389900 0,7537475 1,196327 

Total 0,3955086 0,7228944 1,204573 Total 0,0635391 0,7236738 1,340644 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7169730 1,214584 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,7055867 1,439142 

1 0,0025279 0,6933114 1,151727 1 0,0032595 0,7521864 1,125018 

2 0,0117548 0,7265480 1,151960 2 0,0087722 0,7358258 1,380993 

3 0,0447922 0,7425267 1,136689 3 0,0421619 0,7847828 1,187824 

4 0,1359729 0,7571603 1,131942 4 0,1515902 0,7311578 1,211438 

5 0,3437100 0,7447926 1,175781 5 0,3848729 0,7369473 1,176862 

6 0,9727498 0,7729688 1,206982 6 0,8441863 0,6558543 1,275442 

7 2,3788130 0,7393381 1,171068 7 2,2850110 0,7456905 1,268512 

8 5,1762640 0,7862397 1,256864 8 5,2242700 0,7475539 1,321908 

9 10,8171000 0,6295248 1,342171 9 9,6608800 0,5701805 1,516546 

10 34,9508700 0,7437855 1,198482 10 32,0380400 0,6547590 1,464249 

Total 0,0704909 0,7172294 1,213881 Total 0,3634918 0,7054047 1,431850 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,7019941 1,319582 

 

    

1 0,0029368 0,5739585 1,345326     

2 0,0100438 0,6328007 1,482981     

3 0,0474498 0,6951395 1,415000     

4 0,1672853 0,7987701 1,492562     

5 0,354356 0,7417888 1,315165     

6 1,0240930 0,7532864 1,246716     

7 2,4384180 0,6752767 1,324876     

8 5,7641910 0,7518726 1,363312     

9 11,6449600 0,7245574 1,405009     

10 36,1297600 0,6837657 1,731936     

Total 0,2573387 0,7025398 1,327565     
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Leto 2011 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7086385 1,498598 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7124366 1,586523 

1 0,0156684 0,7321269 1,180134 1 0,0084024 0,8025684 1,173916 

2 0,0710845 0,7573397 1,171233 2 0,0682282 0,7697161 1,164730 

3 0,1722759 0,7436281 1,190181 3 0,1707979 0,7938468 1,163179 

4 0,3772876 0,7191004 1,197877 4 0,4278620 0,7597067 1,281462 

5 0,7153905 0,7719728 1,155402 5 0,7752390 0,7232416 1,163722 

6 1,5722290 0,7299808 1,195639 6 1,3460830 0,7927222 1,143006 

7 2,8940430 0,7489609 1,207505 7 2,7582210 0,7836972 1,219925 

8 6,3229630 0,7652595 1,185219 8 6,2267770 0,8470625 1,193108 

9 11,7473700 0,7751019 1,230150 9 12,6403400 0,5398391 1,176173 

10 35,1948700 0,6989105 1,229353 10 22,2578950 0,8505810 1,100814 

Total 0,3294527 0,7110510 1,483291 Total 0,0322349 0,7129692 1,581857 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7052110 1,392671 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,6948585 1,455878 

1 0,0115024 0,7434356 1,152521 1 0,0187195 0,6735470 1,242675 

2 0,0693033 0,7211803 1,138938 2 0,0827653 0,7546262 1,170320 

3 0,1784458 0,7807683 1,147438 3 0,1806830 0,7817666 1,197813 

4 0,4013955 0,7407964 1,264675 4 0,3881540 0,7875110 1,272409 

5 0,7125670 0,7628723 1,148507 5 0,7046845 0,7224980 1,296820 

6 1,3110340 0,7651519 1,156741 6 1,7908920 0,6915111 1,454485 

7 3,1174040 0,7835434 1,152971 7 3,0325450 0,6767624 1,349767 

8 5,4548950 0,7429402 1,185018 8 5,5090870 0,7223914 1,302317 

9 10,8359000 0,7220457 1,476376 9 12,7845000 0,7799772 1,290018 

10 47,4989200 0,7202695 1,140246 10 36,4820500 0,7396726 1,222112 

Total 0,0452332 0,7059910 1,391644 Total 0,4109595 0,6967781 1,455534 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,6907806 1,830210 

 

    

1 0,0139321 0,6803759 1,298820     

2 0,0601790 0,6959685 1,387421     

3 0,1737262 0,7201222 1,388184     

4 0,3751194 0,7190557 1,577867     

5 0,7289610 0,7539252 1,278122     

6 1,4466890 0,7301243 1,283510     

7 2,8322920 0,7328570 1,280102     

8 5,9183500 0,7619575 1,338300     

9 12,0995400 0,7143699 1,518668     

10 35,4100300 0,7362143 2,941106     

Total 0,3061289 0,6920500 1,826229     
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Leto 2012 

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

C
D

E
 

0 0 0,7140713 1,622036 

S
ek

to
r 

F
 

0 0 0,7185659 1,951834 

1 0,0188365 0,7335470 1,171769 1 0,0224766 0,7711808 1,365773 

2 0,0680618 0,7117769 1,176281 2 0,0600188 0,5972012 1,130293 

3 0,1376908 0,7647893 1,143703 3 0,1278255 0,7841313 1,152968 

4 0,2964378 0,7329529 1,190166 4 0,2624592 0,7639763 1,193726 

5 0,5624545 0,7288305 1,190532 5 0,6918616 0,7797310 1,170991 

6 1,1669810 0,7897300 1,171382 6 0,9560791 0,7717937 1,305813 

7 2,9373790 0,7334293 1,178290 7 3,1652460 0,6761728 1,157710 

8 5,5982950 0,7350592 1,204759 8 7,5687123 0,7123930 1,185552 

9 13,2849200 0,7913841 1,328686 9 12,9832154 0,8002567 1,125575 

10 39,7709800 0,7413403 1,447445 10 46,4758400 0,8310324 1,004282 

Total 0,1943659 0,7154919 1,604692 Total 0,0298548 0,7190229 1,945265 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t  Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t 

S
ek

to
r 

G
H

I 

0 0 0,7104431 1,707886 

S
ek

to
r 

JK
 

0 0 0,6965824 1,500428 

1 0,0153199 0,7340360 1,151542 1 0,0341273 0,6720896 1,325617 

2 0,1659642 0,7535820 1,221816 2 0,0621066 0,7329664 1,193158 

3 0,1229112 0,6994834 1,135178 3 0,1414916 0,7580394 1,242754 

4 0,2943432 0,7316436 1,141141 4 0,2679870 0,7354566 1,229514 

5 0,6774643 0,6713401 1,168067 5 0,7018520 0,7014981 1,205086 

6 1,3566980 0,7539619 1,163644 6 1,3992400 0,7129771 1,212156 

7 2,4734060 0,7585798 1,169636 7 2,4011620 0,7754091 1,230328 

8 6,4593490 0,7177440 1,249277 8 5,0806410 0,7549697 1,308725 

9 15,4063200 0,7525425 1,251236 9 14,8850900 0,6586144 1,596308 

10 69,0814200 0,8341725 1,087263 10 45,7894900 0,6470028 1,200342 

Total 0,0272771 0,7106220 1,704682 Total 0,3097294 0,6971101 1,466184 

          

 Norm0 Pom n~m0 Deff_e~x Deff_c~t      

S
ek

to
r 

L
M

N
 

0 0 0,6946271 1,714465 

 

    

1 0,0143172  0,7070735 1,230839     

2 0,0613976 0,7281091 1,844166     

3 0,1364349 0,8144441 1,518445     

4 0,3300420 0,7927077 1,218725     

5 0,6215241 0,7439629 1,185930     

6 1,2675020 0,7169473 1,378460     

7 2,8245370 0,7469629 1,285443     

8 6,0857540 0,7633112 1,261360     

9 14,5678700 0,7375126 1,683027     

10 46,4439700 0,7092030 1,839153     

Total 0,3146104 0,6957030 1,709331     
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PROUČITEV VPLIVA UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE SPODBUJANJA 

KONKURENČNOSTI ZA TEHNIČNO UČINKOVITOST NA PODLAGI 

OUTPUTA PRODAJE IN DODANE VREDNOSTI TER STROŠKOVNE 

UČINKOVITOSTI (METODA SFA) ZA SEKTOR 25 (VEČ KOT 20 

ZAPOSLENIH) 
 

spom_nov_norm0 je vsota pomoci v tekocem in predhodnem letu 

f.deff_exp_sales25 – tehnična učinkovitost na podlagi prihodkov prodaje 

f.deff_exp1_dvx25 – tehnična učinkovitost na podlagi dodane vrednosti 

f.deff_cost25 – stroškovna učinkovitost 

 

Panelna 

xtreg spom_nov_norm0 l.deff_exp_sales25 if kret_pom_nov_de> f==1 & ioddel==25 & 

pom_nov_norm0<100 & zap>20 &kret_out==1, re 

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 923 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0.0002 Obs per group min = 1 

 between = 0.1461  avg = 3,6 

 overall = 0.0522  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 41.80 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0000 
 

F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

spom_nov_n~0 0,0009544 0,0004218 2,26 0,024 0,0001276 0,0017812 

deff_exp~s25 L1. 0,2823509 0,0458679 6,16 0 0,1924514 0,3722504 

_cons 0,6330852 0,0418380 15,3 0 0,5510843 0,7150861 

sigma_u 0,00879881 

     sigma_e 0,04738852 

     rho 0,03332585* 

 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 

 

xtreg f.deff_exp1_dvx25 spom_nov_norm0 l.deff_exp1_dvx25 if kret_pom_nov_def= 

> =1 & ioddel==25 & pom_nov_norm0<100 & zap>20 &kret_out==1, re 

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 915 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0014 Obs per group min = 1 

 between = 0,4209  avg = 3,6 

 overall = 0,2065  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 89,99 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0000 
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F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

spom_nov_n~0 0,0016141 0,000875 1,84 0,065 -0,000101 0,0033291 

deff_exp~s25 L1. 0,3827016 0,0412699 9,27 0,0000 0,3018142 0,4635891 

_cons 0,4641398 0,0331548 14,00 0,0000 0,3991577 0,529122 

sigma_u 0,0469036 

     sigma_e 0,0860723 

     rho 0,2289614 

 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 

 

xtreg f.deff_cost25 spom_nov_norm0 l.deff_cost25 if kret_pom_nov_def==1 & iod 

> del==25 & pom_nov_norm0<100 & zap>20 &kret_out==1, re 

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 923 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0285 Obs per group min = 1 

 between = 0,2988  avg = 3,6 

 overall = 0,1300  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 137,52 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0000 
 

F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

spom_nov_n~0 -0,00300 0,00118 -2,54 0,011 -0,00532 -0,00069 

deff_exp~s25 L1. 0,52248 0,04524 11,55 0,00000 0,43381 0,61115 

_cons 0,61519 0,05265 11,69 0,00200 0,51200 0,71837 

sigma_u 0,00000 

     sigma_e 0,13316 

     rho 0,00000 

 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 
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PROUČITEV VPLIVA UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE SPODBUJANJA 

KONKURENČNOSTI ZA TEHNIČNO UČINKOVITOST NA PODLAGI 

OUTPUTA DODANE VREDNOSTI (METODA DEA) 
 

f.exp_vrs_o jetehnična učinkovitost izračunana z DEA metodo, output dodana vrednost 

spom_nov_norm0 je vsota pomoci v tekocem in predhodnem letu 
 

xtreg f.exp_vrs_o spom_nov_norm0 l.exp_vrs_o if 

missing(l_sred) = 0&missing(> l_zap) = 0&missing(l_repro_r) = 0&missing(l_dvx_r) = 0 & 

missing(l_cost) = 0 > &missing(l_bpl) = 0&kret_pom_nov_def = 1&ioddel = 25&pom_nov_

norm0 < 100& > zap > 20&kret_out = 1, 

re > del = 25&pom_nov_norm0 < 100&zap > 20&kret_out = 1, re 

 
Random-effects GLS regression 

Number of obs = 912 

Group variable: imat 

Number of groups = 256 

R-sq: within = 0,0094 Obs per group min = 1 

 between = 0,6068  avg = 3,6 

 overall = 0,3920  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 191,14 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0000 

 

F. deff_exp~s25 Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

spom_nov_n~0 0,000292 0,000511 0,57 0,568 –0,00071 0,001293 

deff_exp~s25 L1. 0,489127 0,035381 130,82 0,000 0,419781 0,558472 

_cons 1,306526 0,090898 140,37 0,000 1,128368 0,484683 

sigma_u 0,03122680 
     sigma_e 0,04693679 
     rho 0,30681536* 
 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 
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POENOSTAVLJENE SPECIFIKACIJE MODELA Z VIDIKA VPLIVOV 

DRŽAVNIH POMOČI ZA DVIG KONKURENČNOSTI ZA VSE IZRAČUNANE 

UČINKOVITOSTI 

spom_nov_norm0 je vsota pomoci v tekocem in predhodnem letu 

fl_exp_vrsi_sal=f.exp_vrsi_sal-l.exp_vrsi_sal je prilagojen model tehnične učinkovitosti (output 

prodaje, stohastična metoda)  

fl_exp_vrsi_dv=f.exp_vrsi_dv-l.exp_vrsi_dv je prilagojen model tehnična učinkovitost (output dodana 

vrednost, stohastična metoda)  

fl_deff_cost25=f.deff_cost25-l.deff_cost25  je prilagojen model stroškovna učinkovitost  

fl_deff_exp1_dvx25=f.deff_exp1_dvx25-l.deff_exp1_dvx25 je prilagojen model tehnična učinkovitost 

(output dodana vrednost, neparametrična metoda maksimiranja outputa)  

fl_deff_exp_sales25=f.deff_exp_sales25-l.deff_exp_ sales25 je prilagojen model tehnična učinkovitost 

(output dodana vrednost, neparametrična metoda minimiranja outputa)  

 

. xtreg fl_exp_vrsi_sal spom_nov_norm0 & kret> _pom_nov_def==1 & ioddel==25 & 

pom_nov_norm0<100 & zap>20 & kret_out==1, re 

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 923 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0041 Obs per group min = 1 

 between = 0,0121  avg = 3,6 

 overall = 0,0078  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 6,49 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0109 

 

F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

spom_nov_n~0 0,00143 0,00056 2,55 0,011 0,00033 0,00254 

_cons –0,03734 0,00247 –150,14 0,00000 –0,04217 –0,03251 

sigma_u 0,01815 
     sigma_e 0,06484 
     rho 0,07263* 
 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 

 

xtreg fl_exp_vrsi_dv  spom_nov_norm0 & kret> _pom_nov_def==1 & ioddel==25 & 

pom_nov_norm0<100 & zap>20 & kret_out==1, re 

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 915 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0004 Obs per group min = 1 

 between = 0,0228  avg = 3,6 

 overall = 0,0049  max = 5 
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Wald chi2(2) = 3,95 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0469 

 

F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

spom_nov_n~0 0,00156 0,00079 36161,00 0,047 0,00002 0,00310 

_cons –0,02213 0,00336 –60,59 0,00000 –0,02871 –0,01555 

sigma_u 0,020385 
     sigma_e 0,090959 
     rho 0,047825* 
 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 

 

xtreg fl_deff_cost25   spom_nov_norm0 & kret> _pom_nov_def==1 & ioddel==25 & 

pom_nov_norm0<100 & zap>20 & kret_out==1,  

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 923 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0023 Obs per group min = 1 

 between = 0,0344  avg = 3,6 

 overall = 0,0087  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 8,12 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0044 

 

F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

spom_nov_n~0 –0,00356 0,00125 –20,85 0,004 –0,00600 –0,00111 

_cons 0,06177 0,00502 11293,00 0,00000 0,05193 0,07161 

sigma_u 0,000 
     sigma_e 0,1479397 
     rho 0,000* 
 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 

 

xtreg fl_deff_exp1_dvx25 spom_nov_norm0 & kret> _pom_nov_def==1 & ioddel==25 & 

pom_nov_norm0<100 & zap>20 & kret_out==1,  

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 915 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0005 Obs per group min = 1 

 between = 0,0107  avg = 3,6 

 overall = 0,0040  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 2,9 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0888 
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F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

spom_nov_n~0 0,001612 0,000947 1,70 0,089 –0,00024 0,003469 

_cons –0,02764 0,004228 –60,54 0 –0,03592 –0,01935 

sigma_u 0,033 
     sigma_e 0,1078321 
     rho 0,087* 
 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 

 

xtreg fl_deff_exp_sales25  spom_nov_norm0 & kret> _pom_nov_def==1 & ioddel==25 & 

pom_nov_norm0<100 & zap>20 & kret_out==1,  

 

Random-effects GLS regression 

Number of obs = 923 

Group variable: imat 

Number of groups = 257 

R-sq: within = 0,0047 Obs per group min = 1 

 between = 0,0146  avg = 3,6 

 overall = 0,0079  max = 5 

 

Wald chi2(2) = 7,35 

corr(u_i,X) = 0 (assumed) 

Prob > chi2 = 0,0067 

 

F. deff_exp~s25 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

spom_nov_n~0 0,001266 0,000467 2,71 0,007 0,000351 0,002181 

_cons –0,021 0,001878 –110,18 0 –0,02468 –0,01935 

sigma_u 0 
     sigma_e 0,057428 
     rho 0* 
 

  

  * (fraction of varinace due to u_i) 
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WILCOXONOV TEST MED PREJEMNIKI IN NEPREJEMNIKI DRŽAVNIH 

POMOČI ZA KONKURENČNOST V SEKTORJU 25 

r_deff_exp_*  je stopnja rasti sfa ucinkovitosti do naslednjega leta (torej deff_exp_*(+1)-

deff_exp_*(t))/ deff_exp_*(t)).  

fr_exp_vrsi_* je stopnja rasti dea ucinkovitosti do naslednjega leta (torej deff_vrsi_*(+1)-

deff_vrsi_*(t))/ deff_vrsi_*(t)).  

Test je narejen za vsa leta skupno. 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test for deff_exp_sales25 (tehnična 

učinkovitost SFA metoda, output prihodki od prodaje) 

kret_pomoc~a | obs rank sum expected 

0 | 823 468730 477751,5 

1 | 337 204650 195628,5 

combined | 1160 673380 673380,0 

unadjusted variance 

 

26833709 

 adjustment for ties 

 

0 

 adjusted variance  

 

26833709 

 Ho: fr_d~s25 

   z –1,7420 

  Prob > |z| 0,0816 

   

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test deff_exp1_dvx25 tehnična učinkovitost 

SFA metoda, output dodana vrednost) 

kret_pomoc~a | obs rank sum expected 

0 | 811 461721 465919.5 

1 | 337 197805 193606.5 

combined | 1148 659526 659526 

unadjusted variance 

 

269145 

 adjustment for ties 

 

0 

 adjusted variance  

 

269145 

 Ho: fr_d~s25 

   z –0,8210 

  Prob > |z| 0,4118 

   

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test f_deff_cost25 stroškovna učinkovitost 

SFA metoda) 

kret_pomoc~a | obs rank sum expected 

0 | 823 481024 477751.5 

1 | 337 192356 195628.5 

combined | 1160 673380 673380 

unadjusted variance 

 

26833709 

 adjustment for ties 

 

0 

 adjusted variance  

 

26833709 

 Ho: fr_d~s25 

   z 0,6320 

  Prob > |z| 0,5276 
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Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test fr_exp_vrsi_dv 

kret_pomoc~a | obs rank sum expected 

0 | 811 458094 465919.5 

1 | 337 201432 193606.5 

combined | 1148 659526 659526 

unadjusted variance 

 

26169145 

 adjustment for ties 

 

98314 

 adjusted variance  

 

26168256 

 Ho: fr_d~s25 

   z –1,5300 

  Prob > |z| 0,1161 

   

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test _exp_vrsi_sal 

kret_pomoc~a | obs rank sum expected 

0 | 823 470223 477751.5 

1 | 337 203157 195628.5 

combined | 1160 673380 673380 

unadjusted variance 

 

26833709 

 adjustment for ties 

 

–520,9975 

 adjusted variance  

 

26833188 

 Ho: fr_d~s25 

   z –1,4530 

  Prob > |z| 0,1461 
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RAZLIKA V RAZLIKAH ZA TESTIRANJE UČINKOV POLITIKE 

SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI Z VIDIKA UČINKOVITOSTI V 

PRIMERU SEKTORJA 25 

Prvi test: testni območji 2006–2008 in 2009–2011, baseline (2006 in 2009), follow-up (2008 

in 2011) 

DEA outputna učinkovitost – exp_vrso_salx 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 931 1463 2394 

Control: 687 1148 1835 

Treated: 244 315 559 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 2,535 

   

 

Treated 2,517 

   

 

Diff (T-C) –0,017 0,005 –3,61 0,000*** 

Follow-up Control 2,521 

   

 

Treated 2,525 

   

 

Diff (T-C) 0,004 0,004 0,88 0,381 

Diff-in-Diff 

 

0,021 0,006 3,41 0,001*** 

R-square: 0,22 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  

Učinkovitost dodane vrednosti SFA (output dodana vrednost) – deff_exp1_dvx25 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 1580 1454 3034 

Control: 1253 1139 2392 

Treated: 327 315 642 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 0,624 

   

 

Treated 0,654 

   

 

Diff (T-C) 0,030 0,008 3,69 0,000*** 

Follow-up Control 0,633 

   

 

Treated 0,668 

   

 

Diff (T-C) 0,035 0,008 4,22 0,000*** 

Diff-in-Diff 

 

0,005 0,011 0,45 0,650 

R-square: 0,06 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  
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Učinkovitost prodaje SFA (output prihodki prodaje) – deff_exp_sales  

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 931 1463 2394 

Control: 687 1148 1835 

Treated: 244 315 559 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 0,895 

   

 

Treated 0,886 

   

 

Diff (T-C) –0,009 0,004 –2,33 0,020** 

Follow-up Control 0,898 

   

 

Treated 0,902 

   

 

Diff (T-C) 0,005 0,003 1,44 0,150 

Diff-in-Diff 

 

0,014 0,005 2,78 0,005*** 

R-square: 0,20 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  

Stroškovna učinkovitostSFA – deff_cost25xx 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 925 1460 2385 

Control: 684 1147 1831 

Treated: 241 313 554 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 1,173 

   

 

Treated 1,258 

   

 

Diff (T-C) 0,085 0,033 2,58 0,010*** 

Follow-up Control 1,182 

   

 

Treated 1,179 

   

 

Diff (T-C) –0,003 0,027 –0,10 0,921 

Diff-in-Diff 

 

–0,087 0,042 –2,09 0,036** 

R-square: 0,20 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  
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Drugi test: testni območji 2007–2008 in 2010–2012, baseline (2007 in 2010), follow-up (2009 

in 2012) 

DEA outputna učinkovitost – exp_vrso_sal 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 1554 1476 3030 

Control: 1241 1164 2405 

Treated: 313 312 625 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 2,534 

   

 

Treated 2,524 

   

 

Diff (T-C) –0,010 0,004 –2,61 0,009*** 

Follow-up Control 2,486 

   

 

Treated 2,485 

   

 

Diff (T-C) –0,001 0,004 –0,25 0,805 

Diff-in-Diff 

 

0,009 0,005 –1,64 0,092* 

R-square: 0,24 

    

Učinkovitost SFA, dodane vrednosti – deff_exp1_dvx 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 1546 1459 3005 

Control: 1233 1148 2381 

Treated: 313 311 624 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 0,617 

   

 

Treated 0,624 

   

 

Diff (T-C) 0,006 0,009 0,75 0,445 

Follow-up Control 0,573 

   

 

Treated 0,604 

   

 

Diff (T-C) 0,030 0,009 3,47 0,001*** 

Diff-in-Diff 

 

0,024 0,012 1,99 0,047** 

R-square: 0,06 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  
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Učinkovitost SFA, prihodki – deff_exp_sales 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 1555 1476 3031 

Control: 1241 1164 2405 

Treated: 314 312 626 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 0,897 

   

 

Treated 0,894 

   

 

Diff (T-C) –0,003 0,004 –0,69 0,491 

Follow-up Control 0,858 

   

 

Treated 0,866 

   

 

Diff (T-C) 0,008 0,004 2,13 0,033** 

Diff-in-Diff 

 

0,011 0,005 2,05 0,040** 

R-square: 0,14 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  

Stroškovna učinkovitost (SFA) – deff_cost 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 1549 1473 3022 

Control: 1237 1162 2399 

Treated: 312 311 623 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 1,070 

   

 

Treated 1,079 

   

 

Diff (T-C) 0,009 0,025 0,35 0,727 

Follow-up Control 1,150 

   

 

Treated 1,179 

   

 

Diff (T-C) 0,029 0,026 1,12 0,262 

Diff-in-Diff 

 

0,020 0,035 0,57 0,569 

R-square: 0,01 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  
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Tretji test: testni območji 2006–2008 in 2010–2012, baseline (2006 in 2010), follow-up (2008 

in 2012) 

Učinkovitost DEA sales – exp_vrso_sal  

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 943 1467 2410 

Control: 697 1147 1844 

Treated: 246 320 566 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 2,532 

   

 

Treated 2,522 

   

 

Diff (T-C) –0,010 0,005 0,005 0,024** 

Follow-up Control 2,495 

   

 

Treated 2,501 

   

 

Diff (T-C) 0,006 0,004 1,57 0,115 

Diff-in-Diff 

 

0,016 0,006 2,8 0,005*** 

R-square: 0,25 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  

Učinkovitost SFA, output dodana vrednost – exp1_dvx 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 937 1458 2395 

Control: 691 1138 1829 

Treated: 246 320 566 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 0,588 

   

 

Treated 0,599 

   

 

Diff (T-C) 0,011 0,009 1,15 0,249 

Follow-up Control 0,565 

   

 

Treated 0,594 

   

 

Diff (T-C) 0,029 0,008 3,65 0,000*** 

Diff-in-Diff 

 

0,018 0,012 1,49 0,136 

R-square: 0,07 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  
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Učinkovitost SFA, output prihodki prodaje – exp_sales  

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 944 1467 2411 

Control: 697 1147 1844 

Treated: 247 320 567 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 0,919 

   

 

Treated 0,910 

   

 

Diff (T-C) –0,009 0,004 –2,28 0,022** 

Follow-up Control 0,908 

   

 

Treated 0,915 

   

 

Diff (T-C) 0,007 0,003 2,12 0,034** 

Diff-in-Diff 

 

0,016 0,005 3,18 0,001*** 

R-square: 0,19 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  

Stroškovna učinkovitost (SFA) – deff_cost 

Number of observation in DIFF-IN-DIFF: 

 

Baseline Follow-up Sum 

Sum: 1593 1466 3059 

Control: 1258 1147 2405 

Treated: 335 319 654 
 

Outcome var. 

 

exp_vr~x St. Err t P>|t| 

Baseline Control 1,088 

   

 

Treated 1,095 

   

 

Diff (T-C) 0,007 0,011 0,67 0,501 

Follow-up Control 1,109 

   

 

Treated 1,092 

   

 

Diff (T-C) –0,017 0,011 –1,57 0,115 

Diff-in-Diff 

 

–0,024 0,015 –1,64 0,100 

R-square: 0,06 

    * Means and Standard Errors are estimated by linear regression 

** Inference: ***p < 0,01; **p < 0,005; *p < 0,1  
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MEJA UČINKOVITOSTI PRI METODI DEA (MINIMIRANJE INPUTA) NA VZORCU DRŽAV 
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MEJA UČINKOVITOSTI NA PRIMERU REGULATORNEGA OKOLJA – PRIMERJAVA 4 

 
Vir podatkov: World bank 2014c in 2015a, Eurostat 2014a in 2014d. 
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MEJA UČINKOVITOSTI NA PRIMERU TRŽNEGA OKOLJA – PRIMERJAVA 4 

 
Vir podatkov: Eurostat 2014a, 2014d in 2014e; Bloomberg 2015. 
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MEJA UČINKOVITOSTI NA PRIMERU R&R, INOVATIVNEGA IN TEHNOLOŠKEGA OKOLJA – PRIMERJAVA 1 

 
Vir podatkov: Eurostat 2014f in 2014h. 

 

 


