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POVZETEK 

Globalizacijski procesi imajo velik vpliv na avtomobilsko industrijo zaradi selitve v države s 

cenejšimi proizvodnimi viri. Proces intenzivno poteka v regiji CEE, kateri pripada tudi BiH. 

Država BiH je privlačna in zanimiva za NTI. Vlada BiH ima veliko prostora za aktivnejše 

delovanje pri ustvarjanju pogojev za NTI. Slovenska avtomobilska industrija h 

globalizacijskim procesom pristopa razdvojeno. Določena podjetja pospešujejo svoj proces 

internacionalizacije, medtem ko ostala podjetja k procesu pristopajo prepočasi. 

Najpomembnejši motiv za selitev proizvodnje v BiH je stroškovni motiv. Nedokončan 

politični proces in neučinkovitost vladnih politik sta največji oviri za vlaganja. V hitro 

spreminjajočem se okolju je čas najpomembnejši dejavnik. 

Ključne besede: globalizacija, avtomobilska industrija, internacionalizacija, NTI, lokacijski 

dejavniki, motivi, ovire. 

SUMMARY  

Globalisation processes have a significant impact on the automotive industry moving to 

countries with cheaper production sources. The process is going on in CEE region including 

BiH. BiH is attractive for FDI and it has potential for increasing inward value. Key role 

belongs to government BiH, who has a lot of space for improvement contitions. Slovenian 

automotive industry is divided into two part. One part of companies accelerate their 

internationalisation process, while other companies join the process to slow. In case of BiH 

the most important motive for relocation is cost efectiveness. Incomplete political process and 

the inefficiences of local policies are the biggest obstracle for higher value of FDI. Time is the 

most important factor in economical environment today. 

Key words: globalisation, automotive industry, internationalisation, FDI, location decision 

factors, motives, barriers. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in področje raziskave 

Pritiski globalizacije zahevajo investicije v tujini kot učinkovit način prilagajanja 

spremenjenim razmeram v poslovnem okolju. Brez intenzivne internacionalizacije podjetje v 

sodobnem času na dolgi rok ne more obstajati (Jaklič in Svetličič 2005, 7). To velja tudi za 

slovensko avtomobilsko industrijo in za spremembe znotraj avtomobilske industrije v svetu, 

kjer so značilni konsolidacija in prestrukturiranje, zagotavljanje primerne operativne 

dobičkonosnosti, hitre tehnološke spremembe, združevanje in mreženje dobaviteljev ter 

prenos proizvodnje na hitro rastoče trge, kot je trg vzhodne Evrope. BiH geografsko pripada 

trgu vzhodne Evrope. Za trg vzhodne Evrope je značilna visoka stopnja neposrednih tujih 

vlaganj v avtomobilsko industrijo. Takšen primer sta Slovaška in Poljska. V primerjavi z 

državami iz regije sem poiskal odgovor, zakaj ni enako visoka stopnja neposrednih tujih 

vlaganj v avtomobilski industriji tudi v BiH. 

Raziskovalni problem, ki smo ga želeli rešiti z magistrsko nalogo, je sestavljen iz dveh 

raziskovalnih vprašanj. S prvim smo ocenili perspektivnost BiH za neposredna tuja vlaganja 

nasploh in za vlaganja v avtomobilski industriji glede na države v regiji. Avtomobilska 

industrija v BiH ima tradicijo. Na trgu dela je veliko kakovostno izobraženih inženirjev 

strojništva, elektrotehnike in metalurgije, katerih v Sloveniji primanjkuje. Visoka stopnja 

brezposelnosti in nizek strošek delovne sile pripomoreta k ustvarjanju pogojev za neposredna 

tuja vlaganja. Prostor BiH premore številne vire surovin in kapacitete za predelavo le-teh (na 

primer železarna v Zenici, Tovarna aluminija Mostar). Zgodovinsko je Slovenija prisotna na 

tem območju že dlje časa. Prav zaradi tega je lažje premostiti kulturološke razlike. V BiH je 

prisotno večje število slovenskih podjetij, vendar je dinamika vstopanja novih podjetij v 

upadanju. Treba je identificirati dejavnike, ki vplivajo na upad neposrednih tujih vlaganj. 

Poleg dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na vlaganja, bomo poiskali tudi ovire. 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo ocenili stopnjo vključenosti slovenske avtomobilske 

industrije glede na globalizacijske procese v avtomobilski industriji. Zanimalo nas je, v kakšni 

obliki so podjetja prisotna v tujini in ali načrtujejo vlaganja na tuje. Analizirali smo motive za 

neposredna tuja vlaganja slovenske avtomobilske industrije. Strateški razlogi so pomembni za 

razvoj, izboljševanje konkurenčnosti in vključevanje v globalizacijske procese. Pri iskanju 

cenejših virov je pomembna ocena perspektivnosti in konkurenčnosti dežele. Za avtomobilsko 

industrijo je značilna selitev dobaviteljev blizu neposrednih proizvajalcev. Slovenska 

avtomobilska industrija je že prisotna v BiH preko Cimosa in Preventa, vendar se postavlja 

vprašanje, ali je sposobna izkoristiti vse prednosti, ki se ji ponujajo; relativna bližina, 

kulturološko razumevanje, politična naklonjenost in gospodarska prisotnost. Če želi ohraniti 

in krepiti konkurenčno sposobnost, je slovenska avtomobilska industrija primorana postati del 

teh procesov. 
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Slovensko avtomobilsko industrijo v večji meri sestavljajo proizvajalci avtomobilskih 

sestavnih delov in v manjši meri neposredna proizvodnja. Proizvodnja posebnih vozil in 

Revoz, d. d. predstavljajo proizvajalce motornih vozil. Del slovenske avtomobilske industrije 

je vključen v slovenski avtomobilski grozd ACS. ACS deluje kot gospodarsko interesno 

združenje slovenskih dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil za 

krepitev svoje konkurenčne sposobnosti. 

Slovenska industrija med drugim tudi avtomobilska industrija ne upošteva v zadostni meri ali 

pa sploh ne upošteva perspektivnosti bližnjega trga BiH. Neposredna tuja vlaganja slovenskih 

podjetij so, kot razvojna možnost in odgovor na pritiske globalizacije, prepočasna in ne dovolj 

ambiciozna. Poleg povečanja globalizacijskih aktivnosti podjetij je prisotno tudi povečano 

število NTI v regionalnem okolju podjetij (Flores in Aguilera 2007, 1188). 

BiH je danes perspektivna za vlaganja, vendar jutri verjetno ne bo tako. Poiskati dejavnike, ki 

zavirajo gospodarsko rast in odvračajo neposredne tuje investicije, je v interesu BiH. Treba je 

storiti vse, da se BiH aktivno vključi v procese globalizacije in s tem doseže primeren 

gospodarski razvoj države. Postavitev ustreznega modela za pospešitev investicij v luči 

trajnostnega razvoja je v interesu obeh držav. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen raziskave je spoznati in ovrednotiti dejavnike, ki vplivajo na proces selitve 

avtomobilske industrije v današnjem obdobju globalizacije. Na konkretnem primeru smo 

preučili slovensko avtomobilsko industrijo v luči teh procesov in perspektivnost Bosne in 

Hercegovine za prenos proizvodnje slovenske avtomobilske industrije. 

Cilji naloge so naslednji: 

 analizirati stanje in procese v avtomobilski industriji v svetu in vpetost slovenske 

avtomobilske industrije v njih; 

 identificirati dejavnike, ki vplivajo na odločitev o prenosu proizvodnje (stroški, zaposleni 

in znanje, viri, trg …); 

 ovrednotiti najpomembnejše prednosti in slabosti različnih načinov vstopa na trg; 

 preučiti stopnjo internacionalizacije slovenske avtomobilske industrije v celoti in posebej 

v BiH; 

 analizirati konkurenčnost države BiH v primerjavi z državami širše regije. 

Spoznati tveganja in težave, s katerimi se podjetja srečujejo pri neposrednih tujih investicijah 

v BiH (administrativni dejavniki, kadri, kultura, infrastruktura, tehnologija …). 

Oceniti razvojno priložnost z neposrednimi tujimi investicijami v BiH in nakazati predloge za 

prihodnji razvoj slovenske avtomobilske industrije. 
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1.3 Osnovne trditve 

Teza 1: BiH je perspektivna za neposredna tuja vlaganja slovenske avtomobilske industrije v 

obdobju naslednjih 5 do 10 let. 

Perspektivnost BiH za neposredna tuja vlaganja smo primerjalno ocenili z državami v regiji. 

Razvito avtomobilsko industrijo imajo Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska. Zanimivi za 

prihodnja intenzivna vlaganja sta tudi Srbija in Romunija. Regionalno zaokrožitev 

predstavljajo Hrvaška, Albanija, FYROM, Bolgarija in Črna gora. 

Za selitev industrijske proizvodnje morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Najpomembnejši 

vzrok za selitev je doseganje nizkih proizvodnih stroškov in doseganje nizke kapitalske 

investicije (Hemerling, Young in Bradtke 2005, 182–183). Nizki proizvodni stroški so 

kratkoročni dejavnik konkurenčnosti za vlaganja, saj praktično ni omejitev za mobilnost 

kapitala. Globalizacija sili države, da gospodarstvu zagotovijo optimalne pogoje. Ocenili smo 

dejavnike političnega, ekonomskega, socialnega in tehnološkega okolja BiH za vlaganja. 

Enako oceno smo pripravili tudi za bistvena tveganja in ovire. Opravili smo analizo stanja 

obstoječe proizvodnje in priložnosti. 

Teza 2: Glavne prednosti slovenskih podjetij avtomobilske industrije za neposredna tuja 

vlaganja v BiH izvirajo iz poznavanja regionalne bližine, kulture in poznavanja PEST okolja. 

S to trditvijo ocenjujemo, katere bi bile glavne konkurenčne prednosti slovenskih podjetij. 

Povezane so z izdelki (kakovost, cena, tehnologija, RR), obvladovanjem procesov 

organizacije proizvodnje (viri, kadri, regionalna bližina …) in okolja (administrativne ovire, 

davčno obravnavanje, okolje, tehnološki razvoj …). V izjemno zahtevni in tvegani 

avtomobilski industriji, ki deluje po načelih partnerstva, je to lahko ključnega pomena. 

Teza 3: Slovenska avtomobilska industrija pristopa k neposrednim tujim vlaganjem v BiH 

prepočasi in premalo razvojno naravnano. 

S tretjo tezo smo ocenili stopnjo internacionaliziranosti slovenske avtomobilske industrije 

glede na globalizacijske procese v avtomobilski industriji. Ocenili smo, kaj obstoječi procesi 

v avtomobilski industriji pomenijo za slovensko avtomobilsko industrijo. Zanimalo nas je, v 

kakšni obliki so podjetja prisotna v tujini in ali načrtujejo vlaganja na tuje. Raziskali smo 

najprimernejše oblike za neposredna tuja vlaganja v BiH. Analizirali smo motive za 

neposredna tuja vlaganja slovenske avtomobilske industrije. Strateški razlogi so pomembni za 

razvoj, izboljševanje konkurenčnosti in vključevanje v globalizacijske procese. Pri iskanju 

cenejših virov je pomembna ocena perspektivnosti in konkurenčnosti dežele. Za hitrejša, 

varnejša in učinkovitejša vlaganja so v pomoč številne institucije in ustanove, tako v Sloveniji 

kot tudi v BiH. 
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To tezo bomo potrjevali le v primeru, če bosta potrjeni predhodni dve. Identificiranje 

dejavnikov in motivov, ki pospešujejo stopnjo internacionalizacije, je eno izmed ključnih 

vprašanj za oblikovanje strategije in vizije podjetja. Poslovna filozofija mednarodnega 

podjetja je različna od poslovne filozofije domačega podjetja. Vodstvo podjetja je postavljeno 

pred izziv, kako vplivati in nadzorovati ta proces. Slovenska neposredna tuja vlaganja v BiH 

so v nazadovanju. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod, predvidene predpostavke in omejitve 

Z metodo kompilacije smo povzemal različna teoretična stališča, spoznanja in rezultate drugih 

avtorjev. Uporabili smo metodo deskripcije za opisovanje ter komparativno metodo za 

primerjanje pojavov, dejavnikov in medsebojnih zvez. Pri analizi sekundarnih podatkov 

konkurenčnosti držav smo uporabili analitični postopek ratingov, primerjalni postopek in 

poslovno analizo. 

Metodi dedukcije in indukcije smo uporabljali skozi celotno nalogo. Izvedli smo anketo, kot 

analitično raziskovalno metodo med podjetji slovenske avtomobilske industrije, na podlagi 

katere so pridobljeni primarni empirični podatki, tako imenovani »field research«. 

V teoretičnem delu raziskave smo ob pregledu relevantne literature in analizi sekundarnih 

podatkov kritično obravnavali dejavnike, ki vplivajo na prenos proizvodnje v druge države. 

Analizirali smo različne teoretične koncepte internacionalizacije podjetij in posebne 

organizacijske oblike, kot so grozdi in tehnološki parki. 

Aplikativni del raziskave je razdeljen na dva dela. V prvem delu smo s pomočjo analitičnega 

postopka ratingov ocenili privlačnost BiH za NTI in s pomočjo primerjalnega postopka 

analize dejavnikov konkurenčnosti države BiH v primerjavi z državami iz regije ocenili 

perspektivnost za neposredna tuja vlaganja slovenske avtomobilske industrije v prihodnjih 5 

do 10 letih. Prvo tezo smo tako potrjevali v dveh korakih. Posebej smo analizirali stroškovni 

dejavnik in dejavnike, pomembne za selitev industrijske proizvodnje. Analize so izvedene na 

podlagi sekundarnih podatkov. Prva je zajela naslednje države: Albanijo, Bolgarijo, BiH, 

Češko, Črno Goro, Hrvaško, Madžarsko, Makedonijo (FYROM), Poljsko, Romunijo, 

Slovaško in Srbijo. Druga raziskava analizira BIH, Madžarska, Romunija, Slovaška in Srbija. 

V drugem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo med slovenskimi podjetji avtomobilske 

industrije o možnosti prenosa proizvodnje v tujino, s poudarkom na selitvi v BiH. Za zbiranje 

podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik. Vprašanja so iz naslednjih sklopov: 

 splošna vprašanja o podjetju in dejavnosti, 

 ocena konkurenčne sposobnosti podjetja danes in ob prenosu v BiH, 

 motivi za prenos proizvodnje, najprimernejša organizacijska oblika, 

 dejavniki konkurenčnosti BiH, pogoji za prenos proizvodnje, spodbude in ovire. 
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Vprašalnik povezuje sodobne teoretične ugotovitve dejavnikov za tuje investicije na ravni 

države in motivov za internacionalizacijo poslovanja na ravni podjetja in panoge. Vsa te 

ugotovitve smo povezali s sodobnimi organizacijskimi oblikami, kot so grozdi, tehnološki 

parki ali industrijska območja. 

Pri analiziranju vprašalnika smo uporabili enostavne vrednosti aritmetične sredine in t-

statistiko za oceno intervala zaupanja dobljenih rezultatov. 

Način anketiranja je bilo izpolnjevanje anket preko interneta in pošiljanje vprašalnikov preko 

spletne pošte. Kvantitativno raziskavo smo izvedli na namenskem neslučajnem vzorcu 100 

podjetij iz slovenske avtomobilske industrije. Vzorec smo izbrali na podlagi podjetij, 

vključenih v slovenski avtomobilski grozd in ostalih dobaviteljev slovenske avtomobilske 

industrije na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti. Kritično testiranje dela vprašalnika, 

kateri se nanaša na avtomobilsko industrijo neposredno, smo izvedli s pomočjo 

strokovnjakov, delujočih v avtomobilski industriji. Ostala vprašanja smo oblikovali na 

podlagi že izvedenih raziskav. Izbor podjetij je bil neslučajen namenski vzorec. Podatke smo 

statistično obdelali s pomočjo programa SPSS. Pri raziskavi gre za ugotavljanje povezave 

med perspektivnostjo trga BiH za prenos proizvodnje in vključenostjo slovenske 

avtomobilske industrije v procese v avtomobilski industriji nasploh. Glede na časovni vidik 

smo izvedli presečno študijo. 

S sekundarnimi podatki so že obdelana ključna in relevantna dela, ki obravnavajo teoretična 

izhodišča magistrskega dela. Sekundarne podatke smo uporabili za primerjavo držav iz širše 

regije. To so tranzicijske države. Pričakovali smo otežen dostop do želenih podatkov, kakor 

tudi ocenjevanje verodostojnosti podatkov. Uporabljali smo le preverjene baze podatkov. 

Zavedali smo se omejitve pojma »konkurenčnosti države« in s tem povezanega merjenja 

rezultatov. Poslabšanje agregatnih indeksov ne pomeni enoznačno tudi nižje konkurenčnosti 

države. 

Že izvedene raziskave ne zajemajo izključno našega vzorca, zato je bilo potrebno pridobiti 

tudi primarne podatke s pomočjo ankete. Kakovost vsake raziskave je odvisna od 

pripravljenosti anketiranih podjetij za sodelovanje. Zaradi lažje obravnave smo ponudili 

vprašanja zaprtega tipa. Kljub vsemu lahko sklepamo, da je prišlo do določenih napak. 

Vprašalnike z napako ali nepopolne vprašalnike smo izločili iz analize. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ 

2.1 Globalizacija trgov in internacionalizacija poslovanja 

Z besedo globalizacija označujemo spremembe v mednarodnem gospodarskem prostoru, saj 

postajajo države med seboj čedalje bolj soodvisne in prepletene. Kot vzroka za pospešeno 

globalizacijo se najpogosteje navajata hiter tehnološki napredek ter politične in ekonomske 

odločitve v preteklosti. Avtomobilska industrija je neposredno vpletena v procese 

globalizacije. 

Internacionalizacija poslovanja je pojem, ki opredeljuje sam proces širjenja preko meja, 

medtem ko globalizacija kot pojem opredeljuje doseženo stanje. Globalizacija in 

internacionalizacija sta komplementarna pojma. Pojem internacionalizacije se bolj nanaša na 

sam proces, medtem ko se pojem globalizacije nanaša na doseženo, presečno stanje. 

Internacionalizacija ni proces, ki poteka v eni smeri, pač pa je po svoji naravi dvosmeren 

proces (Dubrovski 2006, 49). 

Na globalizacijo kot proces lahko gledamo kot (Peng 2009, 12–14): 

 novo metlo svetovne konkurenčnosti v današnjem času, 

 kot razvojno ekonomsko stopnjo naše civilizacije, 

 kot nihalo prehajajoče iz enega ekstrema v drugi.
1
 

Prvi dve definiciji uporabljajo privrženci in nasprotniki globalizacije za in proti nje. 

Globalizacija kot proces ne poteka samo v eni smeri. Lažje jo razumemo kot doseženo stanje 

v nekem trenutku. Dejavnike globalizacije kot procesa lahko prepoznavamo v različnih 

oblikah. Antiglobalistično merkantilistično delovanje v obdobju od 15. do 18. stoletja sledi 

prvo globalno stoletje (od leta 1820 do 1913), antiglobalistično obdobje (od leta 1913 do 

1950) in drugo globalno stoletje (od leta 1950 dalje). Še zlasti intenzivno je v zadnjem 

obdobju (Williamson 2002, 2–6). V globalizacijskem procesu današnjega obdobja lahko 

prepoznamo tri različna razvojna obdobja (Deprez 2003, 371–372): 

 odprava trgovinskih ovir (tarif, kvot, uvoznih licenc, tipskih standardov …), 

 privatizacija in poenostavitev zakonodaje (deregulacija), 

 internacionalizacija poslovanje, uskladitev standardov, zakonodaj … 

Globalizacija spreminja gospodarski prostor v enovit trg, saj odpravlja ekonomske, politične 

in druge ovire. Od podjetja zahteva konkurenčnost in okrepitev razvojnih sposobnosti. 

Konkuriranje poteka na ravneh narodnega gospodarstva, podjetja in izdelka (Dubrovski 2006, 

                                                 

1
 S tem najlažje pojasnimo vzpone in padce v procesu globalizacije. Globalizacija je bila v največjem 

vzponu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je doživela padec z azijsko ekonomsko krizo leta 

1997. 
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2–81). Globalizacija je večdimenzionalni proces, ki vključuje ekonomske, politične, pravne in 

kulturne sestavine, katere skupaj tvorijo novo kakovost (Svetličič 1996, 73–74). Globalizacija 

kot vodilo ne le spreminjanja obstoječih ekonomskih aktivnosti, pač pa pomeni tudi njihovo 

upravljanje in usmerjanje. Na nekaterih področjih to pomeni le uskladitev tehničnih 

standardov, sodelovanje podjetij ali spreminjanje socialnega in kulturnega okolja. Največji 

izziv globalizacije ni v uniformiranosti etničnega in kulturološkega okolja, pač pa v 

prepoznavanju lokalnih in regionalnih posebnosti in izkoriščanju povezovanja s procesi 

globalizacije (Dunning 1999, 11). 

2.2 Teorije internacionalizacije poslovanja
2
 

2.2.1 Tradicionalne teorije mednarodne menjave 

Tradicionalne teorije mednarodne menjave so najstarejše. V to skupino sodijo teorije 

absolutnih prednosti A. Smitha, komparativnih prednosti Richarda, HO model produkcijskih 

faktorjev Hekschlerja in Ohlina in nadgradnja modela Leontiefa (Piggott in Cook 2006, 32–

41; Tayeb 2000, 42–66; Daniels, Radebaugh in Sullivan 2007, 200–303). Osnovne 

predpostavke temeljijo na različnosti produkcijskih faktorjev, obrestnih merah, stopnji razvoja 

in lokacijsko opredeljenih dejavnikih kot vzrokih za mednarodno menjavo (Svetličič 1996, 

178). Poizkušajo odgovoriti na vprašanje, kdaj, kje, kdo in na kakšen način naj se podjetja 

vključijo v mednarodno trgovino. 

Ricardova teorija komparativnih prednosti temelji na različni produktivnosti, kjer je osnovna 

predpostavka nemobilnost proizvodnih faktorjev, kar se je pozneje izkazalo za pomanjkljivo 

(Bowen, Hollander in Viaene 1998, 77–93). 

H-O
3
 model mednarodne trgovine Hecklerja in Ohlina je slonel na predpostavki, da se bo ob 

določenih pogojih konkretna država specializirala za proizvodnjo takšnih inputov, za katere 

ima zmožnosti in bo te proizvode izvažala. Delo in kapital naj bi bila nemobilna dejavnika, ne 

obstajajo konkretne trgovinske ovire, niti transakcijski stroški. Obilnost produkcijskega 

faktorja pomeni nižjo ceno. Ta koncept je poznan tudi pod imenom mednarodne delitve dela. 

Po koncu druge 2. svetovne vojne je bil vedno bolj prisoten dejavnik proizvodnih virov in 

kakovosti proizvodov, razlike med produkcijskimi funkcijami in nepopolne trge (Rojec 1994, 

37–38, Bowen, Hollander in Viaene 1998, 115–152, Rugman in Brewer 2003, 38–40). 

                                                 

2
 Globalizacija in internacionalizacija sta komplementarna pojma. Pojem internacionalizacije se bolj 

nanaša na sam proces, medtem ko se pojem globalizacije nanaša na doseženo, presečno stanje 

(Dubrovski 2006, 49). 

3
 V literaturi zasledimo tudi H-O-S model (Heckscher-Ohlin-Samuelson) in tudi H-O-V (Heckscher-

Ohlin-Vanek), kar je odvisno od analize zadnjega v modelu. 
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Slika 1: Posplošen pregled determinant tradicionalne teorije mednarodne menjave 

Vir: Bowen, Hollander in Viaene 1998, 5. 

Model Leontiefa je zamajal HO model produkcijskih faktorjev s študijo primera v ZDA, 

katera je ugotovila izvažanje delovno intenzivnih proizvodov in ne kapitalsko intenzivnih 

proizvodov, kot se je mislilo do tedaj. Država lahko s svojimi posegi spremeni notranji odnos 

med posameznimi cenami produkcijskih faktorjev (Kenda 2001, 19). 

2.2.2 Teorija nacionalnega diamanta 

Semkaj prištevamo tudi Porterjevo teorijo nacionalnega diamanta (Daniels, Radebaugh in 

Sullivan 2007, 221–225; Kenda 2001, 81; Hämälainen 2003, 19–21). 

Determinante, ki vplivajo na internacionalizacijo poslovanja podjetij, so: 

 faktorski pogoji (viri, kadri, infrastruktura …), 

 podjetniška struktura strategija in tekmovalnost, 

 pogoji povpraševanja, 

 podporne in dopolnilne industrije. 

Te determinante ustvarjajo okolje, v katerem podjetja tekmujejo in nastajajo. Konkurenčnost 

narodnega gospodarstva sloni na inovativnosti in sposobnosti prilagajanja in posodabljanja. 

Močna konkurenca sili podjetja v pridobivanje konkurenčnih prednosti. Znanje postaja 

čedalje bolj pomembna konkurenčna prednost, kar lahko zagotavlja država. Kulturološke 

značilnosti naroda, institucionalni okvir, ekonomske strukture in drugi dejavniki države prav 

tako vplivajo na konkurenčnost podjetij (Czinkota et al. 1995, 43–44). Pozneje je dodal še dve 

determinanti: vpliv vlade in njene politike, ter naključje. Obe sta zunanji in kot takšni na 

podjetje nimata neposrednega vpliva. Naključja se nanašajo na vojne, naključne izume, 

spremembe v povpraševanju … Vpliv vlade se kaže skozi davčne in carinske omejitve, 

dodeljevanje subvencij, ekonomsko in fiskalno politiko države. 
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Slika 2: Dopolnjen Porterjev diamant 

Vir: Dunning 1992, 40. 

Potreben je sistematičen pristop. Odnos med posameznimi elementi in njihov medsebojni 

vpliv je pomemben za resnično sposobnost konkurenčnosti. Za konkurenčno prednost 

zadostuje le kateri od elementov.
4
 Trajnost konkurenčne prednosti je pomembna za 

ovrednotenje prihodnjih donosov. Če želi podjetje preseliti poslovanje na mednarodne trge in 

biti uspešno, se mora najprej naučiti tekmovati na domačem trgu. Prevzemi in konsolidacije 

na domačem trgu ne pomenijo konkurenčne prednosti same po sebi. Za trajno zagotovitev 

konkurenčnosti države je oblika organiziranja grozdov lahko ključna za trajnostni razvoj 

(Garelli 2006, 50–55). 

Pomanjkljivost je opiranje le na izhodne TNI kot vir konkurenčnosti. Dunning je dodal še 

manjkajočo, to je mednarodno poslovanje podjetja, katera je pomembna zlasti za manjše 

države. Vhodne in izhodne TNI imajo pomemben vpliv na vse enote diamanta. 

2.2.3 Sodobne teorije mednarodne menjave 

Sodobne teorije mednarodne menjave imajo ambicijo dopolnitve tradicionalnih teorij 

mednarodne menjave. Pojasnitev je pogosto pojasnjena s tehnološkim dejavnikom. 

Standardni model predvideva odnos med produkcijskimi zmožnostmi in krivuljo ponudbe, 

relativnimi cenami in krivuljo povpraševanja, enakosti relativne ponudbe in povpraševanja in 

uvaja pojem pogojev trgovanja kot ulomek cene uvoza dežele in cene izvoza dežele na nivoju 

nacionalne ekonomije (Krugman in Obstfeld 2006, 85–118). Ekonomija obsega ali 

                                                 

4
 Do enake ugotovitve pridemo tudi v teoriji primerjalnih prednosti. 

Podjetniška 

strategija, struktura 

in tip konkurence. 
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Produkcijski 
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naraščajoči donosi pri proizvodnji v eni deželi oblikujejo primerjalne prednosti v primerjavi z 

drugimi deželami. Naraščajoči donosi dajejo prednost velikim pred malimi, kar vodi v 

oblikovanje monopola in oligopola. Le to je nujen pogoj za tehnološki napredek. 

Strateška trgovinska politika trdi, da na vzorec mednarodne menjave vplivajo velika podjetja s 

pomočjo podpore svojih vlad. Tukaj ključno vlogo igra politika na eni stran in R & R oziroma 

visoka tehnologija na drugi strani (Svetličič 1996, 186–188; Krugman in Obsfeld 2006, 207–

212). Šibkost te teorije je ideološko nasprotje politične podpore in same narave tržnih 

zakonitosti in svobodne trgovine, katera negativno vliva in slabi mednarodne poslovne odnose 

(Peng 2009, 127).  

2.2.4 Sedanje teorije in TNI 

Novejše mednarodne teorije se poleg mednarodne menjave osredotočajo tudi na neposredne 

tuje investicije. Semkaj prištevamo Hymerjev model specifičnih prednosti, Vernojev model 

mednarodnega življenjskega ciklusa proizvoda in teorijo internacionalizacije (Piggott in Cook 

2006, 32–41). Vernojev model življenjskega ciklusa proizvoda pravi, da se podjetja odločajo 

za investicije v tujini kot rezultat tehnološke evolucije proizvodov. Če tehnologija postaja 

vedno bolj standardna in običajna, se podjetja odločajo za selitev proizvodnje, povečevanje 

pritiska na konkurenco in zniževanje stroškov. Teorijo je nadgradil Knickerbocker (1973) z 

lokacijskim dejavnikom. Izbira lokacije je posledica obrambne reakcije tekmecev na 

oligopolnem trgu (Castellani in Zanfei 2006, 75). Teorija internacionalizacije je danes 

osrednja teorija za razlago TNI in jo bom podrobnejše predstavil v naslednjem podpoglavju. 

Za razliko od tradicionalnih teorij, ki so bolj makroekonomsko usmerjene, se te dotikajo tudi 

mikroekonomskega vidika konkurenčnih prednosti podjetij.
5
 

Hymer je na osnovi izrazite rasti mednarodnih aktivnosti ameriških podjetij na industrijskem 

sektorju v Kanadi in Evropi razvil teorijo, katera je osredotočena na dodano vrednost in ne na 

razlago, zakaj je prišlo do mednarodnih aktivnosti. Poleg tega se osredotoča tudi na kontrolo 

mednarodnih aktivnosti (Rugman in Brewer 2003, 37–39). Hymerjev model specifičnih 

prednosti imenujemo tudi teorija monopolistične prednosti ali industrijske organizacije. V 

skladu s to teorijo prihaja do monopolistične prednosti zaradi »specifičnega strokovnega 

znanja« in ekonomije obsega. Prvi izraz vključuje proizvodne tehnologije, sposobnosti 

vodenja, industrijsko organizacijo in znanje o izdelkih. Ekonomijo obsega lahko uresničimo 

preko horizontalnih in vertikalnih TNI.
6
 

                                                 

5
 Mikroekonomski vidik pomeni, da se bolj osredotočajo na raven podjetja in manj na raven 

nacionalne ekonomije in mednarodne trgovine. 

6
 Horizontalne TNI so mišljene kot območno zaokrožene enote proizvodnje enega izdelka na večjem 

področju, na primer Evropi, Aziji … Z vertikalno povezavo TNI nato izkoristimo prednosti stroškovno 

najučinkovitejše proizvodnje. Poleg tega lahko izničimo tudi ciklični vpliv proizvodnje. 
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Vernojeva teorija
7
 je skladna z Ricardovo teorijo primerjalnih prednosti zaradi ugotovitve, da 

se lokacija proizvodnje določa na načelu primerjalnih prednosti držav. Izdelki morajo preiti 

različne faze (novi izdelek, uvajanje in zrelost), katerim tudi sledi ustrezna selitev proizvodnje 

iz razvitih v manj razvite dežele. Temu se ustrezno prilagaja vzorec mednarodne menjave 

(Svetličič 1996, 205–213). V teoriji zasledimo tudi poimenovanje Teorija življenjska cikla 

proizvodnje (Rojec 1994, 171–173; Shenkar in Luo 2004, 126). Temelji na lokacijski 

ekonomiki in teoriji mednarodne menjave. Prednost se pridobi iz inovacijske vrednosti 

izdelka. Ko postane izdelek standardiziran v svoji proizvodni rasti, se izvrši investicija v tujini 

zaradi nižjih stroškov in pridobitve oziroma ohranitve tržnega deleža. V zreli proizvodni fazi 

se stroškovni pritisk okrepi, kar pomeni selitev v države z nižjimi proizvodnimi dejavniki. 

Ohranitev obstoječe TNI na račun prenosa novejših izdelkov. Primernejša je za razlago 

začetnih vstopov proizvajalcev na tuje trge, kot za dejavnosti multinacionalnih podjetij, ki že 

imajo TNI.
8
 

Naslednjo skupino predstavljajo teorije, osnovane na samem procesu internacionalizacije in 

ne na podmeni mednarodne trgovine. Semkaj prištevamo teorijo mrežnega pristopa in 

transnacionalno teorijo (Jaklič in Svetličič 2005, 29–33). Dunning je predstavil teorijo 

investicijske razvojne poti. To je tudi prva teorija, ki jo lahko imenujemo dinamična teorija. 

Dežela, ki je bolj razvita, ima več izhodnih TNI in nasprotno, dežela, ki je manj razvita, ima 

več vhodnih NTI. Ločimo pet različnih faz internacionalizacije podjetij, katere bomo 

podrobnejše opredelili (Tayeb 2000, 147–148). V prvi, predindustrijski fazi so države 

prešibke in premalo zanimive za NTI. V drugi fazi pride z dvigom dohodkov do porasta NTI, 

predvsem v izkoriščanje naravnih virov in delovno intenzivne panoge. V naslednji 

investicijski fazi pride do prvih izhodnih NTI. Podjetja razvijajo konkurenčne prednosti 

predvsem v tistih delovno intenzivnih panogah, kjer so prisotne standardizirane serije in 

velika ekonomija obsega. Za četrto, investicijsko fazo je značilno povečevanje tehnološke 

konkurenčnosti, povečevanje izhodnih NTI. Nekonkurenčne dejavnosti se selijo v tujino. 

Vhodne NTI so namenjene dvigovanju učinkovitosti. Za peto, novo fazo so značilna velika 

vlaganja med posameznimi deželami. Podjetja postajajo čedalje bolj globalna (Dunning in 

Narula 1996, 7–9). Največji prispevek k teoriji je v dinamiki same teorije, pojasnitvi tokov 

NTI, vlogi vlade pri teh tokovih in povečevanju konkurenčnosti nasploh (Buckley in Castro 

1998, 13). 

                                                 

7
 Predstavlja posplošitev in  razširitev Posnerjevega modela tehnološke vrzeli (Svetličič 1996, 203–

205). Tehnologija predstavlja ključni dejavnik mednarodne menjave. 

8
 Različice teorije življenjskega cikla proizvoda so še dela S. Hirsha, Hufbaiuerja in Wellsa. 
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2.2.5 Teorija internalizacije 

Sam koncept in idejo internacionalizacije je že leta 1937 oblikoval Coase. Ugotovil je, da je 

trg za določene izdelke drag in neučinkovit, posledica pa so visoki transakcijski stroški. Če se 

transakcije v okviru posameznega podjetja lahko odvijejo po stroških, nižjih od tržnih 

stroškov, se podjetje odloči za internalizacijo (Coase 1937 v Rojec 1994, 44). Buckley in 

Casson sta leta 1976 (Henisz 2003, 175–176; Rojec 1994, 45–46) predstavila teoretično 

izhodišče iz specifičnih prednosti države na faktorje in značilnosti na nivoju podjetij in 

posameznih industrijskih panog. Raziskovala sta trg polproizvodov in trg kapitala. Ugotovila 

sta, da specifične prednosti podjetja, kot sta skrito znanje
9
 in inovativnost, vodijo v 

internacionalizacijo poslovanja podjetij. Danes je to osrednja teorija, s katero razlagamo 

neposredne tuje investicije. Osnovna podmena teorije je v tem, da podjetje internacionalizira 

svoje dejavnosti takrat, kadar so stroški takšnih transakcij nižji kot stroški transakcij na trgu. 

Interni transfer postane cenejši. Do internacionalizacije tako pride zaradi proizvodne 

medfaznih izdelkov (Svetličič 1996, 250–252). Prednosti takšnega pristopa so za podjetje 

izogibanje negotovim razmeram in dolgotrajnim pogajanjem, izogibanje časovnim zamikom 

in obvladovanjem stroškov poslovanja. Pomemben dejavnik je tudi obstoj virov, surovin in 

dejavnik velikosti trga ter pristop k trgu. Določene naloge trga se zamenjajo s procesom 

trgovine znotraj samega podjetja (Moosa 2002, 32–33). Podjetje skozi način internalizacije 

zaščiti neoprijemljive konkurenčne prednosti. Večje kot so neoprijemljive prednosti, bolj 

podjetje teži k internalizaciji in zaščiti specifične prednosti (Jaklič in Svetličič 2005, 16). 

2.2.6 Skandinavska šola internacionalizacije 

Dinamične teorije so značilne tudi za nordijsko šolo. Poudarja postopnost procesa. Podjetja 

skozi čas pridobivajo izkušnje in se odločajo za zahtevnejše oblike vstopa na trg. Moč motiva 

in stopnja, v katerem se nahajajo podjetja je odvisna od (Svetličič 1996, 290): 

 obsega oprijemljivih prednosti, 

 tržne strukture, 

 niza domačih potisnih dejavnikov, 

 niza mednarodnih vlečnih dejavnikov. 

Najznačilnejši predstavnik je Uppsalski stopenjski internacionalizacijski model (Jaklič in 

Svetličič 2005, 24–25). Model predvideva štiri faze internacionalizacije: 

 predizvozna faza, 

 izvoz s pomočjo neodvisnega zastopnika, 

 ustanovitev trgovinske podružnice, 

 ustanovitev proizvodne podružnice v tujini. 

                                                 

9
 Za »skrito znanje« se večkrat uporablja tudi »tacitno znanje« (op. a.). 
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Pomanjkljivost modela je njegova počasnost in postopnost, saj so podjetja danes prisiljena 

preskakovati posamezne stopnje.
 

Nordijski šoli prištevamo behavioristično teorijo 

internacionalizacije (Aharoni 1966), teorijo rasti podjetja (Penrose 1972) in raziskave 

Luostarinena v letih 1970–1994 (Jaklič in Svetličič 2005, 22–24). 

2.2.7 Makroekonomska teorija TNI Kojime 

Kojima je izhajal iz vprašanja, katere dejavnosti je najboljše proizvajati v tujini. Tako je 

poizkušal povezati internacionalizacijo poslovanja in TNI. Ugotovil je, da so TNI učinkovit 

most med mednarodno menjavo tehnologije in managerskih spretnosti ter prenosom kapitala. 

NTI loči na trgovsko in netrgovsko usmerjene. Ustvari jo povpraševanje ciljne države, kjer 

država izvoznica izkorišča svoje konkurenčne prednosti. Druga vrsta je pravo nasprotje prve. 

Posledica je prestrukturiranje in spremembe v obeh državah (Moosa 2002, 49). 

Pomanjkljivost je v uravnavanju na podlagi hierarhičnosti in ne na podlagi zakonitosti tržišča. 

Osredotoča se na dejavnike, ki vplivajo na prenos proizvodnje iz dežel z visokimi stroški dela 

v tiste z nizkimi stroški dela. Svojo teorijo je pozneje preimenoval v teorijo zasledovalnega 

ciklusa proizvodnje in jo ponazoril z letom gosi. Bistvo je, da uvozu določenega proizvoda 

sledi domača proizvodnja in izvoz glede na spreminjanje konkurenčnega položaja (Svetličič 

1996, 219–222). V poznejših prispevkih Kojima priznava ekonomiko poslovanja in 

transakcijske stroške. Z njima tudi upravičuje nastajanje monopolov in oligopolov. Slabost je 

neupoštevanje podmene o nepopolnosti trgov. 

2.2.8 Preobrazbena paradigma izhodnih NTI 

Razvojno vlogo TNI je opredelil že Kojima, in sicer na podlagi študije primera japonskega 

tipa TNI in ameriškega tipa TNI. Posebno vlogo, tako vhodnih kot tudi izhodnih TNI, je 

razvil Ozawa v svoji dinamični teoriji razvoja. Trdil je, da tudi izhodne in ne le vhodne TNI 

prispevajo k ohranjanju konkurenčnosti države, če so del sistematične strategije razvoja 

države. Za vsako stopnjo je značilen drugačen odnos med posameznimi elementi (Svetličič, 

1996, 239–242): 

 faktorskih pogojev, 

 tehnoloških zmožnosti in sposobnosti absorpcije (odnos med lastnim znanjem in 

prevzemanjem oziroma posnemanjem tujega), 

 vloge TNI (tako vhodnih kot tudi izhodnih), 

 konkurenčne prednosti proizvodnje oziroma TNI, 

 vrste in načina poseganja države v okolje. 

Razvoj dežel v razvoju poteka preko faktorskega modela Porterja do investicijsko pogojenega 

modela in do inovacijsko pogojenega v zadnji fazi. TNI so za Ozawo pomembne, vendar 

imajo najpomembnejšo vlogo še vedno domača podjetja s pomočjo države. Ta s pomočjo TNI 
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lahko bistveno hitreje osvojijo tehnološko zahtevnejše proizvodnje, pridobijo potrebno znanje 

in izkušnje ter na takšen način hitreje zmanjšajo razkorak med razvitimi in nerazvitimi. Ta 

proces naj bi potekal hitro in brez zastojev, kar pa je povsem napačna predpostavka. V 

»preobrazbeni paradigmi izhodnih NTI« ugotavlja, kdaj podjetje investira v tujini zaradi 

nižjih stroškov dela. 

2.2.9 Eklektična paradigma 

Dunning je v eklektični paradigmi ali OLI modelu uporabil tako specifične prednosti podjetja, 

kakor tudi lokalne specifične prednosti. Posebne prednosti podjetja so potreben, ne pa 

zadosten pogoj za internacionalizacijo (Jaklič in Svetličič 2005, 17). Temeljna misel je, da 

podjetje lastniško specifične prednosti nadgradi s pomočjo lokacijskih prednosti, zato se 

odloči za proces internacionalizacije. Podjetje torej zaradi boljših pogojev, cenejših inputov 

ali institucionalnih prednosti lahko izkoristi svoje prednosti. Obseg je odvisen od naslednjih 

pogojev (Dunning 1993, 76–85): 

 lastniško specifičnih prednosti, ki so lahko oprijemljive (tehnologija, naravni viri, kapital 

in delovna sila) in neoprijemljivi (informacije, znanje), 

 sposobnosti maksimizirati donosnost skozi različno obliko internacionalizacije 

(neposredni izvoz, proizvodnja v tujini, franšizing …), 

 sposobnosti dežel za izkoriščanje lokacijsko specifičnih prednosti dežele, 

 uresničitev vseh treh prednosti je odvisna od skladnosti s strategijo poslovanja podjetja. 

Eklektična paradigma
10

 je v svojem bistvu dinamična. Spremembe lokacijskih prednosti 

dežele se dopolnjujejo s spremembo lastniških specifičnih prednosti in nasprotno (Svetličič, 

1996, 271). Eklektična paradigma sloni na domnevi, da je motiv za internacionalizacijo premo 

sorazmeren lastniško specifičnim prednostnim, katere bi imelo podjetje iz izbrane dežele v 

primerjavi s tistimi v tujini v danem času. 

2.2.10 Nova paradigma razvoja 

Kritike stare paradigme razvoja in ostalih ekonomskih teorij so privedle do nastanka različnih 

modelov in teorij. V nadaljevanju naj navedem le najpomembnejše, na osnovi katerih je 

Dunning (2006) razvil Novo paradigmo razvoja. Nobelovo nagrado za leto 2001 je prejel 

skupaj z Georgom Akerlofom in Michaelom Spenceom za »Analizo trgov s predpostavko o 

                                                 

10
 V teoretičnem okviru lahko potegnemo vzporednico po ugotovitvah Buckleyja in Cassona (1976) 

pri teoriji internacionalizacije, da je proces internacionalizacije odvisen od (i) specifičnih značilnosti 

industrije, (ii) regionalnih prednosti, (iii) lokacijskih prednosti dežele in (iv) specifičnih dejavnikov 

podjetja samega (Henisz 2003, 176). 
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asimetričnosti informacij«.
11

 Amartya Sen je s svojo »teorijo pravice« poudaril pomen, način 

izražanja in prednosti resnične svobode za ljudi. Treba je prenehati s tiranijo, suženjstvom, 

šibkimi ekonomskimi priložnostmi, pač pa nadaljevati s politiko svobodne izbire in osebne 

rasti.
12

 Douglass North se je posvetil pomenu institucij in je na tej osnovi razvil novo 

ekonomsko teorijo institucij. S kompleksnostjo družbe in ekonomije narašča specializacija, 

kar pomeni naraščanje transakcijskih stroškov na eni strani in zmanjševanje proizvodnih 

stroškov na drugi strani. Naloga institucij je, da poskrbijo, da ostanejo transakcijski stroški na 

minimumu.
13

 

Nova paradigma temelji na ekonomiji, sociologiji in etiki družbe. Pristop k oblikovanju 

teorije je večdimenzionalen in temelji na primerjavi statičnega in dinamičnega modela. 

Raziskovalne ustanove, posebne specializirane institucije in organizacije igrajo pomembno 

vlogo. 

2.2.11 Ostale teorije neposrednih tujih investicij 

Semkaj prištevamo mednarodno teorijo financiranja (angl. »The International Financing 

Hypothesis«), teorijo tečajnih območij (angl. »The Currency Areas Hypothesis and the Effect 

of the Exchange Rate«) in teorijo razpršitve kapitala (angl. »The Hypothesis of 

Diversification with Barriers to International Capital Flows«). Prva teorija poudarja pomen 

ustvarjenega dobička matičnega podjetja za financiranje širitve poslovanja. Obstaja pozitivna 

korelacija med tokom denarja in izhodnimi investicijami. Poleg tega je pomembna tudi razlika 

v davčnih stopnjah obdavčitve posameznega podjetja. Predstavniki te teorije so Barlow in 

Wender, Hartman, Froot in Stein. Podmena druge teorije pravi, da so podjetja z območij, kjer 

je valuta stabilna in močna, bolj naklonjena k neposrednim tujim investicijam, kot tista s 

področij, kjer je domača valuta šibka. Posebej je treba omeniti valutno tveganje. Predstavnika 

sta Aliber in Agiwal. Pri zadnji teoriji je potrebna izpolnitev dveh pogojev za NTI v tujini; 

obstoj ovir za prenos osnovne dejavnosti je večji kot tisti pri NTI in prepoznavanje prednosti, 

katere so dosegljive samo skozi NTI (Moosa 2002, 42–52). Na virih utemeljeno teorijo 

internacionalizacije so razvijali E. Penrose, Conner in drugi. Pomembne so tudi evolucijska 

teorija internacionalizacije (Nelson in Winter, Lall), teorija tehnološke akumulacije (Catwella) 

ali lokalnih tehnoloških sprememb (Lall), ki izhajajo iz podmene, da je kreiranje tehnologije 

                                                 

11
 Odgovoril je na vprašanje bančnega omejevanja posojil. Zakaj banka klientu ob doseganju neke 

meje ne zviša obrestne mere zaradi večjega tveganja, temveč mu ne odobri novega kredita. Vprašanje 

nakupa rabljenega vozila pri preprodajalcu in ne pri izdelovalcu avtomobilov je naslednja tema in 

odgovor, zakaj podjetja izplačujejo dividende namesto kapitalskih dobičkov, če so le-ti bolj 

obdavčeni. 

12
 Amartya Sen je Nobelovo nagrado dobil leta 2007. 

13
 Razvoj se skriva v razvoju resnične svobode v teoriji pravice Sena, v lokalni lastnini virov in 

potencialov Stiglitza in v ekonomski vlogi institucij Northa. 
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kumulativen kontinuiran proces pod vplivom vladnih spodbud in internacionalizacije. 

Aharoni in Hirsch se v svojem proizvodnem modelu nista obračala le na tehnološke 

dejavnike, pač pa tudi na značilnosti izdelkov in storitev (Jaklič in Svetličič 2005, 26–27). 

Omenimo še teoretične diskurzije, katere poskušajo s pomočjo različnih dejavnikov pojasniti 

NTI. Ti dejavniki so politično tveganje, deželno tveganje, davčna politika, trgovinske ovire, 

vladno delovanje ter strateški in drugi dolgoročni faktorji. Več o tem v nadaljevanju skozi 

predstavitev analize okolja podjetja. 

2.3 Motivi in ovire za internacionalizacijo 

Čas je najpomembnejši element pri sprejemanju odločitev. Pred začetkom procesa 

internacionalizacije podjetje nima primernih izkušenj. Prva znanja se običajno nanašajo na 

točno določena vlaganja v točno določeni državi. S pridobivanjem izkušenj se zahtevnost 

naloge, imenovane internacionalizacija, povečuje. 

2.3.1 Motivi za internacionalizacijo 

Motive delimo na tiste znotraj organizacije in tiste zunaj nje (Tayeb 2000, 129–138). Znotraj 

organizacije so pomembni naslednji motivi: 

 vloga vodstva podjetja, 

 tržne motive razdelimo na iskanje novih trgov in povečevanje učinkovitosti, 

 iskanje virov in rast podjetja kot posledica uspešnosti, 

 uspeh doma. 

Zunanje motive razdelimo na: 

 nenačrtovane priložnosti, 

 sledenje obstoječemu kupcu,
14

 

 močna, tuja konkurenca na domicilnem trgu. 

Dunning (1993, 56–63) razdeli motive nekoliko drugače: 

 iskanje virov, 

 iskanje trgov, 

 povečevanje učinkovitosti, 

 strateški razlogi. 

                                                 

14
 Zlasti v avtomobilski industriji je ta motiv zelo izrazit. »Just in Time« način zahteva bližino obeh 

proizvodnih virov. Optimizira se potreben obratni kapital. 
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Motiv, povezan z iskanjem virov (angl. jezik »Resource seeking Foreign Direct Investment),
 

je ovrednoten z znižanjem stroškov le-teh. Viri so lahko fizični (rudnine, minerali, surovine, 

energija …), delovna sila v delovno intenzivnih proizvodnjah (na primer tekstil, obutvena 

industrija …) in pridobivanje posebnih tehnoloških, managerskih, organizacijskih in 

trženjskih znanj (povezave tajvanskih in ameriških podjetij). 

Tržni motiv (angl. »Market seeking Foreign Direct Investment«) je povezan z oskrbo trgov 

države, območja ali regije. Kot razlog se pojavlja zaščita obstoječih trgov in pridobitve novih. 

Pomembni motivi so tudi lokalne prilagoditve zaradi različnih okusov potrošnikov ali 

standardov kakovosti. Nižji proizvodni in transakcijski stroški v primerjavi z izvozom. 

Motivi, povezani z učinkovitostjo (angl. »Efficiency seeking Foreign Direct Investment«), se 

skrivajo v izkoriščanju ekonomije obsega zaradi konkurenčnih prednosti v proizvodnji, tržnih 

strukturah, stroških, infrastrukturi, institucionalnem okvirju, ekonomskih sistemih ali kulturah 

okolja. Prevladujeta obliki, ki izkoriščata različno ceno proizvodnih dejavnikov in 

izkoriščanje ekonomije obsega s sposobnostjo lokalne prilagoditve. 

Strateški motiv (angl. »Strategic capability seeking Foreign Direct Investment«) je vedno 

prisoten. Podjetja načrtujejo, kako dolgoročno okrepiti in ohraniti konkurenčnost na 

mednarodnem trgu. Vzroki so lahko iskanje in pridobivanje novih trgov, R & R, nižji 

transakcijski stroški, večja pogajalska moč do dobaviteljev (količina in dostopnost), 

razpršenost tveganja in drugi strateški motivi. 

Prva delitev je pogled z mikronivoja podjetja, medtem ko je druga, Dunningova delitev 

pogled z makronivoja dežele. Na osnovi motivov lahko opredelimo tudi različne tipe NTI 

(Rugman in Brewer 2003, 158–161). 

Moose (2002, 267–270) navaja razvoj osnovne dejavnosti kot gonilo za opredelitev različnih 

motivov: 

 zagotovitev trga, 

 proizvodna učinkovitost, 

 zagotovitev surovin in materiala, 

 potreba po transferju tehnologije, 

 razpršitev tveganja, 

 tacitno znanje organizacije, 

 zaščita znanja, tehnologije in patentov, 

 zaščita podobe podjetja in blagovnih znamk, 

 izogibanje trgovinskim karieram in kvotam, 

 valutni razlogi (tudi stroškovni), 

 odnosi znotraj korporacij, multinacionalnih in transnacionalnih podjetij. 
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2.3.2 Ovire pri internacionalizaciji 

Ovire lahko razdelimo najprej na tiste znotraj in zunaj podjetja. Najpomembnejše znotraj 

podjetja so znanje in sposobnosti vodstva, nepoznavanje tujih navad in običajev, 

nestandardizirani izdelki, nizka konkurenčnost, organizacijske težave in druge. Zunanje vire 

pri vstopu na trg predstavljajo trgovinski in carinski predpisi, zahteve končne dežele glede 

okolijskih zahtev, različna standardizacija, administrativne in druge omejitve (Ruzzier 2004, 

34). 

V tem poglavju smo predstavili pregled ekonomskih teorij o internacionalizaciji poslovanja. 

Poseben poudarek smo dali motivom in oviram, saj le-ti predstavljajo teoretično osnovo 

drugega dela raziskovalnega dela naloge. 
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3 CELOVIT PREGLED VIDIKOV IZBORA NEPOSREDNIH TUJIH INVESTICIJ 

3.1 Proces izbora investicije 

Odločitev za neposredno investicijo v tujini je odvisna od vrste dejavnikov. Praviloma 

pomeni krepitev konkurenčne moči podjetja, katero investira v tujini. Strateška celovita 

analiza različnih sestavljenih in med seboj povezanih dejavnikov je osnova za nadaljevanje 

aktivnosti. Zlato pravilo pravi, da mora biti finančno pozitivna na dolgi rok. Napačna 

odločitev je lahko zelo boleča za podjetje samo. 

Pri izboru je treba upoštevati vlogo
15

 neposredne tuje investicije znotraj podjetja, davčni vidik 

investicije (domačega in tujega davčnega okolja), pričakovanja glede gibanj tečajnih razlik in 

vpliv dejavnikov na denarni tok. Proces, s pomočjo katerega opravimo izbor lokacij in 

razvrščanje, poteka skozi naslednje faze (Moosa 2002, 102–103): 

 ugotovitev možnosti in strateška analiza, 

 ekonomska analiza izbranih možnosti, 

 implementacija izbranih možnosti skupaj z oceno uspešnosti. 

Foster (2000, 47)
16

 predlaga naslednji model ekonomske analize ali ocenjevanja izbranih 

možnosti za NTI: 

 analiza ciljnih držav naj vsebuje kulturološko dimenzijo, analizo infrastrukture, 

razpoložljivost in ceno delovne sile in politično tveganje, 

 analizo panoge v izbranih državah in panoge kot celote na trgih, kjer smo prisotni, 

 oceno ekonomske upravičenosti projekta (donosnost investicij, doba vračanja vlaganj, 

NPV, APV, WACC, IRR …). 

Pri izboru lokacije za investicije je treba upoštevati naravo dejavnosti. Industrijske dejavnosti 

se osredotočajo na zmanjševanje stroškov, medtem ko se trgovina in storitve dejavnosti 

osredotočajo na povečanje prihodkov. Pri tem je treba upoštevati spremenjene načine 

komunikacije, krajevno oddaljenost, omejitve pri prenosu kapitala, zagotavljanje virov 

financiranja, razlike v strošku dela, produktivnost dela, tečajne razlike, stroške v celotnem 

pomenu in naklonjenost lokalnega okolja (politike, zakonodaje, ekološke zahteve …). Pri tem 

se največkrat uporablja metoda rangiranja dejavnikov (angl. Factor-rating method). Ostale 

metode so še analiza stroškov preloma lokacije, metoda gravitacije centra in metoda 

transportnega modela (Heinzer in Render 1996, 346–360). 

                                                 

15
 Vloga znotraj podjetja pomeni presojo kot proizvodno enoto znotraj podjetja ali kot samostojno 

enoto v tujini. 

16
 Raziskal je način in vsebino izbire lokacije za NTI v Azijo, in sicer v najboljših podjetjih iz VB. 

Upoštevanje faktorjev iz Porterjevega diamanta, deželnega tveganja in interne stopnje načine donosa 

je zadostno in tudi želene točke pri analizi izbire lokacije za NTI. 
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Metoda rangiranja dejavnikov poteka po naslednjih stopnjah (ibid. 1996, 352): 

 izbor dejavnikov (faktorjev), 

 določitev uteži posameznih dejavnikov (faktorjev) za določitev relativne pomembnosti, 

 določitev merila v deležih (%) ali vrednosti, 

 pridobitev podatkov o posameznih dejavnikih (faktorjih) za izbrane lokacije, 

 izračun rezultata za posamezno lokacijo, 

 priprava poročila na podlagi rezultatov, kar lahko kombiniramo tudi z drugimi 

informacijami. 

Pri izbiri lokacije je treba upoštevati, ali gre za novo lokacijo ali gre za odločitev znotraj 

skupine podjetij (to je za IC odločitev) (Buckley, Devinney in Louviere 2007, 1070). V 

postopku sprejemanja odločitev o izvedbi NTI je treba poiskati ustrezno lokacijo in odgovoriti 

na vprašanje, kako jo bomo kontrolirali. Število podjetij in lokacij znotraj posamezne skupine 

mora slediti osnovnemu načelu minimalnega stroška celotne skupine in vsake posamezne 

dejavnosti, aktivnosti znotraj skupine. Kontrola preko kapitala podjetja ni edini način 

kontrole. Obstajajo še drugi načini preko tehnologije, organizacije ali vodstva podjetja 

(Buckley and Hashai 2004, 33). 

3.2 Strategije internacionalizacije poslovanja podjetij 

Različnost teorij in paradigem internacionalizacije poslovanja nazorno pokaže zahtevnost 

samega procesa in potrebo po celovitem pristopu k procesu. Najpomembnejši dejavniki 

strategije internacionalizacije so izbira načina vstopa, izbira trga vstopa in izbira dejavnosti 

oziroma izdelka. S tem so povezani tudi drugi dejavniki podjetja, kot so organizacijska oblika, 

finančna struktura, kadrovska funkcija in drugi. 

3.3 Način vstopa na trg 

Ločimo tri različne načine vstopa na trg (Dubrovski 2006, 118), ki so: 

 klasični izvoz, 

 nepremoženjske oblike (proizvodnja v tujini brez vlaganj kapitala), 

 premoženjske oblike (proizvodnja v tujini z vlaganjem kapitala). Ločimo skupna vlaganja 

(angl. jeziku »joint venture) in lastna podjetja v tujini. 
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Opomba: Dodan agent/zastopnik, kot oblika nepremoženjskega vstopa na trg. Pri premoženjskih 

oblikah so prevzemi ločeni po obliki od pripojitev in spojitev. 

Slika 3: Oblike vstopa na tuj trg 

Vir: prirejeno po Peng 2009, 240.  

Licenca in franšizing sta najbolj pogosti obliki pogodbenega sodelovanja, kjer se proda 

pravica do intelektualne lastnine, kot so patenti, know-how in blagovna znamka v zameno za 

plačilo uporabnine. Pri projektih na ključ
17

 gre za pogodbo, katera vključuje tako pridobitev 

opredmetenih sredstev, kakor tudi pridobitev in usposobitev delovne sile. 

Pri izbiri oblike načina vstopa naj opredelimo še tveganje, ki narašča od klasičnega izvoza do 

celotne proizvodnje v tujini. Zahtevnost vstopa na trg pada premo sorazmerno z zahtevnostjo 

vstopa in s tveganjem podjetja.
18

 

3.4 Poslovne zveze 

Srednja dva stolpca predstavljata oblike tako imenovanih strateških zvez. Strateške zveze 

lahko opredelimo s pomenom, ki ga imata partnerstvo in obstoj za podjetje. Poslovna 

sodelovanja pa niso samo strateška, ampak so lahko opredeljena bolj izvedbeno, taktične ali 

funkcijske narave (Dubrovski 2006, 217). 

                                                 

17
 Ena izmed oblik je tudi pridobitev koncesije na področjih strateškega pomena za neko državo. Kot 

primer navedimo koncesijo za izgradnjo hidrocentral ali avtocest. Koncesija je praviloma časovno 

omejena. 

18
 Fazni pristop pri internacionalizaciji podjetij zagovarja »skandinavska šola«. 

Strateške zveze 

IZBIRA VSTOPNEGA MODELA 

Nekapitalske oblike Kapitalske oblike 

Pogodbena oblika 

Licence / franšizing 

Projekti na ključ 

R & R pogodbe 

Skupan nastop 

Izvoz 

Direktni izvoz 

Posredni izvoz 

Agent / zastopnik 

Ostalo 

Lastna podjetja 

Nove naložbe 

Prevzemi 

Pripojitve / spojitve 

Ostalo 

Skupna vlaganja 

Manjšinska SV 

50/50 SV 

Večinska SV 
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Poslovne zveze lahko opredelimo tudi kot funkcijo namena in sodelovanja. Pri funkciji 

namena opredeljujemo strateški vidik poslovnih zvez, to je priložnost za rast, strateški razvoj, 

zaščita pred zunanjimi nevarnostmi, zmanjševanje tveganja poslovanja ter diverzifikacija in 

operativni vidik, ki vključuje učinkovitost, povečanje standardizacije sredstev, izboljšanje 

ključnih zmožnosti ter izboljševanje storitev in proizvodov. V njej lahko sodelujemo z 

nekonkurenčnimi partnerji, to je s kupci in dobavitelji, potencialnimi kupci in potencialnimi 

dobavitelji, in konkurenčnimi partnerji, ki obsegajo sedanje, potencialne in posredne tekmece 

ter nove vstope (Ghauri in Prasad 1995, 178–179). S tem lahko opredelimo naslednjo 

razdelitev poslovnih zvez. V resnici namen opredeljuje negotovost oziroma stopnjo tveganja 

in udeležba oziroma stopnjo zaupanja partnerjev v poslovni zvezi. 

Tabela 1: Razdelitev poslovnih zvez 

 Udeležba 

 Tekmec Netekmec 

Strateški vidik Konkurenčna zveza Kooperativna zveza 

Operativni vidik Kartel Skupen nastop 

Vir: Ghauri in Prasad 1995, 180. 

Strateške zveze so posledica ekonomskih integracijskih procesov v svetu. Kot najpogostejša 

oblika se pojavljajo v organizacijski obliki skupnega vlaganja dveh multinacionalnih podjetij 

ali enega multinacionalnega in enega lokalnega podjetja (Rugman in Collinson 2006, 118). 

3.5 Spojitve, pripojitve, prevzemi in nove naložbe 

Združitev je obojestransko želeno povezovanje podjetij, ko iz dveh ali več podjetij nastane 

eno samo. Ločimo spojitve in pripojitve. Pri spojitvi nastane iz dveh podjetij eno samo 

(Bertoncelj 2008, 18–19). Pripojitev ali prevzem, kot način vstopa na tuji trg, opišemo kot 

nakup delnic podjetja ali deleža podjetja v izbrani deželi v takšni vrednosti, da pridobi 

kontrolni delež drugega podjetja s sedežem v drugi deželi. Nakup lahko izvede samostojno ali 

skupaj s partnerjem (Cheng 2006, 203). 

Nasprotje pripojitve ali prevzema je izgradnja novega objekta. Takšen način vstopa na tuji trg 

se imenuje (z angleškim izrazom) »greenfield« investicija. V tem primeru gre za izgradnjo 

novega objekta v izbrani deželi s strani podjetja iz druge dežele, samostojno ali skupaj s 

partnerji. Prednost takšnega načina vstopa je prilagoditev kapacitet potrebam, vzpostavitev 

ustrezne kulture podjetja in začetek poslovanja na novo (Cheng 2006, 203). 

Z angleškim izrazom »brownfield« opredeljujemo tisto investicijo, pri kateri gre za nekakšno 

kombinacijo prevzema oziroma pripojitve in novega objekta. Po teoretični opredelitvi je 

prevzem, ki mu sledita rekonstrukcija in reinženering proizvodnih procesov. Pri tem se 

uporabijo viri delovne sile, opreme, objektov in proizvodnih kapacitet prevzemnika. Takšen 
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način se uporablja takrat, ko je izgradnja novih objektov predraga ali ni mogoča (Cheng 2006, 

203). 

3.6 Organizacijske oblike povezovanja v avtomobilski industriji 

3.6.1 Grozd 

Industrijska območja (industrial district) so pomenila osnovo za razvoj koncepta grozdenja 

kot predhodnica grozdov. Za današnjo avtomobilsko industrijo je značilno združevanje v 

grozde zaradi lažjega in boljšega obvladovanja procesov. Običajno je geografsko opredeljen z 

lokacijo v posamezni deželi, državi ali regiji. V Sloveniji delujeta na primer slovenski 

avtomobilski grozd (ACS) in slovenski orodjarski grozd (TCS), v BiH pa bosansko-

hercegovski avtomobilski grozd (AC BiH). 

Porter (1990, 149) opredeljuje grozd kot obliko povezovanja uspešnih industrijskih podjetij na 

določenem področju skozi navpično povezavo (kupec in prodajalec) ali skozi vodoravno 

povezavo (skupni partnerji, tehnologija, distribucijski kanali in podobno). Podjetja med seboj 

tako tekmujejo kot tudi sodelujejo. Grozdi so postali ključen element povezovanja podjetij 

določene države, s katerim se dosega večja konkurenčnost in učinkovitost. Konkurenčnost 

ključnih podjetij se prenaša preko sodelovanja in potekajočih procesov na ostala podjetja, kot 

primer dobre prakse, prenos znanja, tehnologije … Grozdi so lahko locirani v enem mestu, 

regiji ali pa so na državnem nivoju. 

V razvojni politiki držav v tranziciji je bila politika grozdov, kot nosilca razvoja, zelo dobro 

izvedena (Kotels, Kinquist in Sölvell 2006, 5). V spodnji tabeli je primerjava razvoja s 

pomočjo politike industrializacije in politike razvoja preko grozdov. 

Tabela 2: Primerjava industrijske in politike razvoja s pomočjo grozdov 

Posamezen element 
Vrsta strategije razvoja 

Politika industrializacije Razvoj grozdov 

Obseg aktivnosti Določeni segmenti (ciljne 

industrije/sektorji) 

Celo gospodarstvo (vsi grozdi) 

Obseg internacionalizacije Lokalna podjetja Lokalna in tuja podjetja 

Obseg intervencije države Postavlja pogoje poslovanja 

(zaščita, spodbujanje, podpora) 

Odstranjuje splošne ovire in 

ovire, katere zmanjšujejo 

produktivnost 

Stopnja intervencije države Centralizirane odločitve na 

državnem nivoju 

Podpira odločitve na lokalnem 

in regionalnem nivoju 

Vir: FMRPO 2007 v Petković, Serdarević in Bejić 2009, 26. 

V sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja je to postala osrednja ideja razvojnih politik 

držav po vsem svetu (Porter 1998 v Ketels, Kinquist in Sölvell 2006, 5). 
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3.6.2 Tehnološki park 

Pomembno vlogo pri razvoju imajo tudi tehnološki parki kot oblika spodbujanja 

gospodarskega razvoja. Prvi tehnološki parki so bili ustanovljeni v ZDA konec petdesetih let. 

Danes so razširjeni po vsem svetu in v vseh regijah. Predstavljajo organizacijsko obliko, 

katera spodbuja tehnološki razvoj in razvoj podjetništva. 

Glavna naloga tehnološkega parka je spodbujanje razvoja podjetništva na osnovi znanja s 

pomočjo ustanavljanja malih in srednjih podjetij znotraj države in določenega območja. 

Upravlja ga visokokakovostna in specializirana ekipa, ki nudi podporne funkcije in ima za cilj 

povečevanje konkurenčnosti regije na podlagi spodbujanja kulture kakovosti in inovativnosti 

raziskovalnih organizacij. Zagotavlja se prenos znanja in tehnologije med podjetji (Petković 

2006, 3). 

Za tehnološke parke so značilne naslednje lastnosti (Petković 2006, 4): 

 povezan je z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in izobraževalnimi institucijami, 

 zagotavlja potrebne infrastrukturne pogoje za delovanje (prostor), 

 olajšuje prenos tehnologije, 

 namenjen je razvoju podjetništva v regiji, kjer se nahaja. 

Za tehnološke parke je značilno, da poudarjajo tudi posebno vlogo podjetništva. Področje 

delovanja so posamezne tržne niše. Pomemben je tudi njihov prispevek pri reševanju 

posameznih problemov z različnih področij. Tukaj se jasno opredeljuje njihova vloga v 

razvoju avtomobilske industrije skozi tehnološko izpopolnjevanje in razvoj inovacij. 

3.6.3 Industrijska območja 

Industrijska območja kot celote tekmujejo z mednarodnimi podjetji, katera poskušajo kar 

najbolj izkoristiti proizvodnjo znotraj skupine. Industrijska območja so področja, na katerih se 

razvija določena poslovna aktivnost in dejavnost. Le-te so lahko zelo različne in tudi 

opredeljujejo ime in namen področja. Tako razlikujemo industrijsko-poslovna območja, 

podjetniško-obrtniška območja, storitvena, poljedelska, turistična, informacijska in tehnološka 

območja, centre za razvoj in prenos tehnologije, podjetniške inkubatorje in druge (Hadžić et 

al. 2007, 37). 

Izraz se je najprej uporabljal v Italiji, vendar industrijska območja srečujemo po vsem svetu. 

Industrijsko območje je termin za enoto, katera združuje razpoložljivo delovno silo in 

obstoječa podjetja na geografsko omejenem območju. Nosilci so večja podjetja. Opredeljujejo 

jo tudi naravni, socialni in zgodovinski dejavniki (Becattini in Coltorti 2005, 1107). 
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Industrijska območja zagotavljajo konkurenčne pogoje zaradi naslednjih dejavnikov (Hadžić 

et al. 2007, 37–38): 

 pristopa cenejšim vhodnim faktorjem; materiali, servis, surovine …, 

 nižjih stroškov transporta, ker se dobavitelji in proizvajalci nahajajo na isti lokaciji, 

 boljši izmenjavi informacij, večji fleksibilnosti prilagodljivosti proizvodnje, hitrejši 

prilagodljivosti na zahteve kupcev, 

 specializaciji in s tem posledično boljši učinkovitosti, 

 ustvarjanje večje dodane vrednosti skozi povezanost podjetij na manjšem prostoru, 

 zmanjšanja stroškov investiranja v infrastrukturo in zagotavljanja pogojev, 

 manjših skupnih stroškov poslovanja, transporta in vzdrževanja objektov, 

 skupne uporabe določenih objektov (laboratorijev, energetskih virov …). 

Pomembna je njihova primerjava z mednarodnimi korporacijami, saj prihaja do združevanja 

razpoložljivih virov. Regionalna skupnost skrbi za ustvarjanje potrebnih pogojev za 

industrijsko proizvodnjo in posledično konkurenčnost. Prihaja do konflikta med proizvodnjo, 

temelječo na nizki ceni surovin, materiala, delovne sile in kapitala, in industrijskim 

območjem, kjer pomembno vlogo igrajo institucije, zakonodaja in interesi skupnosti, kot 

generatorji ustvarjanja pogojev za konkurenčnost industrijskega območja (Braczyk, 

Schienstock in Steffensen 1995, 208). 

3.6.4 Prodaja med podjetji znotraj iste skupine 

Za prodajo med podjetji znotraj iste skupine se najpogosteje uporablja angleški izraz 

»IntraCompany Sales« (IC). Raziskave so ponudile tri različne vzroke za povečevanje 

proizvodnje znotraj skupine: teorijo življenjskega cikla Vernoja, transakcijsko teorijo stroškov 

in naravo same mednarodne trgovine. Razširjenost in raznolikost je težko razložiti samo s 

procesom internacionalizacije. Pomembno vlogo zasedajo konkurenčne prednosti podjetij 

samih, posameznih panog in lokacij, kjer prihaja do takšnih aktivnosti. Hymer in Dunning sta 

postavila osnovni teoriji za nadaljnje raziskovanje (Castellani in Zanfei 2006, 74–80). 

Značilna je za večja mednarodna podjetja. Znotraj skupine prihaja do specializacije podjetij, 

kjer se izkorišča ekonomija obsega in na ta način povečuje konkurenčnost celotne skupine. S 

teoretičnega izhodišča poznamo dve obliki povezav znotraj takšnega mednarodnega podjetja. 

Pri navpični povezavi znotraj skupine je najpomembnejši faktor zmanjševanje stroškov. Do 

takšnih NTI v tujini prihaja najpogosteje pri delovni sili, katera postaja predraga in podjetje s 

tem nekonkurenčno. V drugem primeru podjetje išče nove trge, proizvodnjo seli bliže kupcem 

in s tem zmanjšuje transakcijske stroške. Takšne povezave znotraj podjetja so vodoravne 

povezave (Buch et al. 2005, 54). Rugman in Collinson (2006, 80) navajata, da je 23 največjih 

avtomobilskih podjetij leta 2001 ustvarilo povprečno 60 % prihodkov s prodajo znotraj 

posamezne skupine, katere so praviloma in v pretežni meri regionalno opredeljene. 
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3.6.5 Nove oblike sodelovanja – razvojno in sodelovalno partnerstvo 

Sodobna teorija managementa organizacije navaja obliko sodelovalnega partnerstva (angl. 

»collaborative enterprise«). V prihajajočem obdobju podjetja poskušajo na inovativen način s 

pomočjo sodelovanja izboljšati svojo konkurenčno sposobnost na trgu. Dobaviteljska veriga, 

vertikalna znotrajskupinska prodaja, virtualna organizacija in grozdi so najpogostejše oblike 

sodelovalnega partnerstva. V tem primeru gre za zmagovalno »win-win« situacijo za vse. 

Sodelovanje tukaj lahko poteka v različnih organizacijskih oblikah, izmenjavi informacij, 

skupnih razvojnih projektih ali kako drugače (Bititci et al. 2004, 251–261). Evropska komisija 

(EU Commission 2003) opredeljuje organizacijo kot enoto brez zakonodajne oblike, katera 

vključuje različna partnerstva ali združenja za doseganje različnih ekonomskih aktivnosti. S 

pomočjo sodelovanja podjetja zmanjšujejo tveganja na trgu, stroške, vrednost zalog, dobavni 

čas, in povečujejo tržni delež, kakovost, standardiziranost orodij in sestavnih delov, znanje, 

sposobnost delovne sile … (Bticini et al. 2007, 456). Binder in Clegg (2007, 137–150) 

naredita raziskavo o avtomobilski industriji Nemčije, in sicer luksuznega razreda. Za 

uspešnost segmenta je eden izmed najpomembnejših pogojev stalno zagotavljanje kakovosti. 

Model razdelita na pet različnih sklopov v obliki sestavljanja posameznih modulov. Za modul 

so značilni specifična lastnost, vrednost in konkurenčna prednost, ki se na različne načine 

povežejo z ostalimi v celoto. V zgoraj omenjenem primeru je to oblikovanje prestižnega 

modela avtomobila (notranji del) in dobaviteljske mreže za doseganje kakovosti (zunanji del). 

Prvi kriteriji so dosežen tehnološki in razvojni nivo partnerja, zanesljivost, inovativnost in 

proaktivnost. Transakcijski stroški, stroškovna učinkovitost in ekonomija obsega niso 

pomembni na stopnji oblikovanja takšnega partnerstva. 

V avtomobilski industriji je najpogostejša oblika razvojnega partnerstva. Proizvajalci pri 

razvoju posameznega modela podpišejo razvojno partnerstvo z dobaviteljem posameznega 

sklopa ali dela za samo oblikovanje, razvoj in tudi izdelavo. Na ta način oba delita tveganje in 

izgubo v primeru neuspešnega modela.
19

 Pristop proizvajalcev iz Evrope in ZDA je tukaj bolj 

odprt, kot tisti od proizvajalcev iz Japonske. Prevelik prenos znanja in tehnologije dobavitelju 

oziroma razvojnemu partnerju lahko pomeni tudi določeno grožnjo. 

3.7 Strategija izbire trga 

Poleg izbire oblike vstopa je strategija izbire trga naslednja pomembna strategija pri 

internacionalizaciji podjetja. Pri izbiri si pomagamo z različnimi analizami. V analizi okolja 

poznamo PEST analizo (političnega, ekonomskega, socialnega in tehnološkega okolja), 

SLEPT (ločeno analiziran še pravno okolje), analizo dejavnikov C (konkurence) in druge. 

                                                 

19
 Lep primer je uspešnost modelov astra in vectra podjetja Opel. V izdelavo svetlobnih teles astre sta 

bili vključeni Hella Saturnus, katere proizvodnja je bila polno zasedena, in Avtomontaža Ljubljana, 

katera je bila dobavitelj za model vectra. Ta je bil mnogo manj uspešen. 
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Podjetje na proučevana okolja ne more neposredno vplivati, vendar je izpostavljeno vplivom 

pri svojem poslovanju (Brenčič Makovec in Hrastelj 2003, 28). 

Klasifikacija izbranih dejavnikov tujih trgov po Dubrovskem (2006, 162): 

 privlačnosti trga (velikost, stopnja rasti, kulturna distanca …), 

 tveganja (splošno tržno, komercialno, politično), 

 strateški pomen trga za podjetje (ključni, potencialni ali priložnostni trg). 

Rojec (1994, 49–50) navaja v okviru sodobne teorije internacionalizacije poslovanja podjetij 

in NTI lokacijsko specifične prednosti držav prejemnic NTI. Seveda je potreben pogoj, da 

podjetja razpolagajo s potrebnimi viri in specifičnimi prednostmi za internacionalizacijo 

poslovanja. Ti dejavniki so naslednji: 

 Prva skupina so proizvodni stroški. V to skupino sodijo stroški surovin, energije, delovne 

sile in z njimi povezani dejavniki, kot je moč sindikalnih organizacij, okoljevarstvene 

zahteve in ekološki standardi … 

 Druga skupina so marketinški dejavniki. Velikost trga, potencialna rast, konkurenca na 

trgu, lokalne zahteve in sposobnost izkoriščanja ekonomij obsega so najpomembnejši 

dejavniki te druge skupine. 

 Tretja skupina je povezana z vladno politiko. Carinske in necarinske ovire, spodbujanje 

oziroma zaviranje investicijskih pogojev, ekonomska stabilnost, fiskalna politika in drugi 

ukrepi, povezani s politiko države. 

Za analizo konkurenčnosti je treba opredeliti proces in smer konkuriranja. Konkuriranje ne 

poteka samo na nivoju panoge same, temveč na konkurenčnost vplivajo tudi moč 

dobaviteljev, moč kupcev, ponudniki substitutov in potencialni novi tekmeci. Porterjev model 

konkurenčnosti nazorno prikaže pomembnost strategije razvoja podjetja (Stonehouse et al. 

2005, 118–123). 

Pri izbiri strategije, dejavnosti ali izdelka podjetje izhaja iz notranjih, specifičnih podjetniških 

prednosti. To je za vsako podjetje različno. Vsekakor pa podjetje zasleduje na znanosti in 

tehnologiji zasnovane dejavnosti, doseganje ekonomije obsega, specialne izdelke in storitve 

(Jaklič in Svetličič 2005, 122–123). 

Zanimiv model »biregionalne strategije«,
20

 ki zasluži posebno pozornost, je razvil Rugman 

(2005, 33–57). Matriko specifičnih prednosti podjetja in lokalnih prednosti dežele
21

 je 

pretvoril v geografski okvir specifičnih prednosti podjetja, imenovano regionalno matriko, in 

z dodajanjem organizacijskega okvira pri obsegu mednarodnega poslovanja zelo nazorno 

                                                 

20
 Prevoda nisem zasledil v slovenskem jeziku. V angleškem jeziku originalno »two regional strategy 

framework«. 

21
 Model uporabi moderne teorije mednarodne menjave in poslovanja podjetja. 
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podal izbrano strategijo podjetja skozi izdelek, organizacijsko obliko, način vodenja in 

trženjsko politiko podjetja. 

3.8 Dejavniki neposrednih tujih investicij 

3.8.1 Teoretična opredelitev dejavnikov NTI 

Pri obravnavi determinant NTI običajno najprej izhajamo iz notranjih specifičnih faktorjev, ki 

pozitivno vplivajo na internacionalizacijo poslovanja podjetja. Poleg tega je treba poznati tudi 

zunanje faktorje, ki so praviloma lokacijsko opredeljeni in pogojujejo obseg poslovanja. 

Samo z upoštevanjem vseh determinant lahko pridobimo celovito sliko. Dubrovski (2006, 

122) navaja naslednje sestavine mednarodnega okolja: 

 interno okolje (interni marketing, izvozni potencial), 

 tržno okolje (pravne razmere, konkurenca, struktura distribucije, kupna moč, logistika, 

IT), 

 gospodarsko okolje (mednarodne integracije, monetarna politika, gospodarska struktura, 

zunanjepolitična struktura), 

 negospodarsko okolje (politično, kulturološko in socialno okolje, geografsko, tehnološko, 

naravno). 

Največkrat uporabljena je delitev na organizacijo samo, analizo konkurence, analizo panoge 

in analizo okolja.
22

 Analiza okolja vključuje analizo političnega, ekonomskega, socialnega, 

tehnološkega, okolijskega in zakonodajnega okolja. Ključni dejavniki, ki vplivajo na 

spremembe v okolju, so (Johnson, Scholes in Winttington 2005, 69–70): 

 globalizacija trga (izenačitev navad potrošnikov, globalni marketing …), 

 stroškovna učinkovitost (ekonomija obsega, učinkovitost uporabe virov, deželno pogojeni 

stroški, strošek razvoja visokotehnoloških izdelkov), 

 povečanje konkurence (multinacionalke, velika vrednost izvoza in uvoza, odprtost 

trgovine, sodelovanje med podjetji), 

 vladne politike (trgovinska politika, tehnološki standardi, državne politike). 

Za analizo panoge in konkurence uporabljajo determinante Porterjevega diamanta, ki 

vključuje pogajalsko moč dobaviteljev in kupcev, nevarnost vstopa novih tekmecev in vstop 

na trg podobnih in nadomestnih izdelkov. Treba je narediti tudi segmentacijo trga, ugotoviti 

ključne zahteve kupcev, identificirati strateške partnerje in potenciale, in razumeti kje se 

ustvarja dodatna vrednost za kupca (ibid, 2005, 80–103). 

                                                 

22
 Pogosto se uporablja tudi izraz PEST analiza, to je analiza političnega, ekonomskega, socialnega in 

tehnološkega okolja. Drug pogosto uporabljen izraz je SLEPT analiza, to je analiza socialnega, 

legalnega (zakonskega), ekonomskega, političnega in tehnološkega okolja. 
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Slika 4: Sestavine mednarodnega okolja 

Vir: prirejeno po Johson, Scholes in Whittington 2005, 64. 

3.8.2 Značilnosti podjetij samih 

Interno okolje predstavlja značilnosti podjetij samih. Različni avtorji navajajo različne motive 

za internacionalizacijo poslovanja. Poleg osnovnega vprašanja, zakaj je pomembno, tudi, 

kako in na kakšen način. Kaj je znotraj podjetja tisto, kar določa izbiro »proizvodne 

podružnice v tujini« in ne licenčne oblike proizvodnje. Odgovor se skriva v specifičnih 

prednostih podjetja, kot so tehnologija, sposobnost managementa, in posebnih znanjih znotraj 

podjetja.
23

 

Pogosto najdemo pozitivno korelacijo med internacionalizacijo in vlaganjem v raziskave in 

razvojem oziroma tehnološko razvitostjo podjetja. Za te dejavnike velja, da imajo pri 

prenašanju znotraj podjetja značilnost javne dobrine, saj so dostopne brez povzročanja 

dodatnih stroškov. Poleg tega je te specifične dejavnike težko oceniti s stališča vrednosti, saj 

so za prodajalca trajen vir dodatnega dobička. Če je dostopen na trgu ostalim, se mu vrednost 

bistveno zmanjša.
24

 Za prodajalca nimajo samo vrednosti, pač pa uporabno vrednost (Rojec 

1994, 35–36). 

                                                 

23
 Različne organizacijske teorije, eklektična teorija in teorija transakcijskih stroškov proučujejo 

različne znotraj organizacijske vidike in motive za mednarodno poslovanje (Blomingen 2005, 384). 

24
 Dilemo, zakaj pride do odločitve o NTI in ne o licenčni proizvodnji v  tujini, je zelo težko testirati. 

Kako oceniti dejansko vrednost podjetja, s tem se ukvarja računovodstvo človeških virov. Več o tem 

Milost (2007). 

 

 

 

 
organizacija 

konkurenca 

panoga 

okolje 



 

30 

3.8.3 Tržno okolje 

Spremenljivke politično-pravnega okolja so pravni sistem, porazdelitev moči, vedenje 

nosilcev moči, delovanje uprave in sodstva in določanje političnih ciljev (Pučko 1999, 10). 

Pravni sistemi so med posameznimi državami različni. V osnovi poznamo tri različne tipe 

pravnih sistemov, in sicer anglosaksonski sistem, civilni sistem in religiozni pravni sistem. 

Prvi temelji na pravilih sodišča in precedenčnih primerih, drugi iz pravil v državnih sistemih 

in tretji temelji na verskih pravilih (Daniels, Radenbaugh in Sullivan 2007, 93–110). 

Mednarodne organizacije morajo pri svojem poslovanju delovati po lokalnih zakonih države, 

kjer opravljajo poslovanje. Poslovne aktivnosti v mednarodnem poslovanju se opravljajo po 

mednarodnem pravu. Tega najlažje opredelimo kot pravo, katero opredeljuje odnose med 

dvema različnima državama. Tukaj je ključna Konvencija Združenih narodov za pogodbe o 

mednarodni prodaji blagi
25

 (UNCITRAL 2010). V današnjem času je izjemno pomembna tudi 

zaščita intelektualne lastnine. Obstaja velika razlika med zaščito intelektualne lastnine v 

razvitem svetu in na primer Kitajski, Vietnamu … Zaščita intelektualne lastnine prinaša 

naslednje prednosti za družbo (Lall in Abaladejo 2002, 4–6): 

 spodbuja razvoj inovacij v zasebnem sektorju, 

 uporabo novih znanj pri uvajanju naprednejših tehnologij, 

 prenos novih znanj in tehnologij med državami, 

 spodbujanje razvoja inovacij tudi s strani drugih subjektov. 

Določene, prej navedene države imajo toleranten odnos do kršitev intelektualne lastnine, saj 

zaradi poostritve nadzora lahko pride do zvišanja vrednosti tehnološkega posodabljanja, 

zmanjšanja ekonomske aktivnosti in neupravičenih tožb pri zaščiti patentov velikih 

mednarodnih družb (Maskus 2000 v Lall in Abaladejo 2002, 7). 

Pridobivanje informacij o konkurenci se nanaša tako na vrsto sedanjih in potencialnih 

tekmecev, kakor tudi na informacijo o njihovih strategijah, ciljih, prednostih in slabostih ter 

reakcijah. Zanimajo nas tudi tržne strukture. Analizo naredimo tako za kupce, kot tudi za 

dobavitelje (Dubrovski 2006, 144). 

Bruto domači proizvod je seštevek proizvodnje dobrin in storitev nacionalne ekonomije v 

enem letu, merjen po tržnih cenah (Marrewijk 2002, 7). Kot merili za konkurenčnost države 

na mednarodnih trgih se uporabljajo rast izvoznega deleža in delež visokotehnoloških 

izdelkov, gospodarska rast bruto domačega proizvoda in rast bruto domačega proizvoda na 

prebivalca, ter vrednost bruto družbenega proizvoda na prebivalca, kot indikator kakovosti, 

standarda življenja. Vsekakor pa je treba razumeti, da na kupno moč vplivajo tudi drugi 

neekonomski dejavniki, kot so porazdelitev plač po skupinah prebivalstva, socialna enakost, 

kriminal … (Hämäläinen 2003, 10). 

                                                 

25
 Angl. »United Nations Convention on Contracts for the international Sale of Goods«. 
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Geografski položaj države, sistem in možnosti komuniciranja, transportne zmogljivosti 

različnih oblik transporta, logistična opremljenost države in industrijske cone so dejavniki, ki 

vplivajo na logistično okolje. 

V zadnjem obdobju je izredno pomembno tudi informacijsko okolje. Usposobljenost 

posamezne družbe za informacijsko okolje se meri s številom priključkov interneta in 

dostopnostjo le-tega, s stopnjo konkurence med ponudniki IKT storitev, s politiko do IKT, s 

številom osebnih računalnikov na 1.000 prebivalcev in drugim (Chiautta 2007, 35). 

3.8.4 Gospodarsko okolje 

Makroekonomska politika posamezne vlade in finančnih institucij vpliva na gospodarsko 

okolje, v katerem delujejo posamezna podjetja. Cilj je zagotovitev stabilnega poslovnega 

okolja, kar pomeni stabilnost cen, nizko brezposelnost, zagotoviti primerno gospodarsko rast, 

blažiti učinke različnih gospodarskih ciklov, stabilnost deviznega tečaja, višino obrestne mere, 

davčne obremenitve in neposredno nadzor nad javno porabo (Britton in Worthington 2003, 

98). 

Vključevanje v različne vrste ekonomskih in drugih integracij pospešuje internacionalizacijo 

poslovanja podjetij. Države znotraj takšne integracije lažje poslujejo med seboj na eni strani 

in lažje postavljajo pogoje za poslovanje z drugimi državami. Na ta način tudi usmerjajo 

gospodarske tokove in neposredne tuje investicije v tujino. Integracije so v določenih 

primerih regionalno opredeljene. S postavitvijo skupnih pravil na eni strani otežujejo 

sodelovanje z državami izven integracije in so tako le regionalno zaprta tržišča za države 

izven nje (Dubrovski 2006, 138–141). Razširile so se po 2. svetovni vojni. Najpomembnejše 

oblike (Marrewijk 2002, 238–239) so svobodna trgovinska območja (EFTA, NAFTA, 

CEFTA), skupna unija (EEC), skupen trg (EU), ekonomska unija (EU), prefercialni 

trgovinski sporazumi (ACP), regionalni trgovinski sporazumi (GATT, WTO) in druge oblike 

(Marrewijk 2002, 238–239). 

Intervencija oblastnih organov ter napol javnih ustanov na področju mednarodnega 

poslovanja je povsem običajen pojav v vseh deželah sveta. Razlikujejo se po intenzivnosti, 

vzrokih, pogostosti in uporabljenih oblikah ukrepov. Poznamo carinske in necarinske ovire 

(Dubrovski 2006, 124–133). Po Hrastelj (2001, 127–191) jih lahko razdelimo na: 

 količinske in neposredne oblike omejevanja menjave, kot so uvozne kvote, uvozna 

dovoljenja, uvozne prepovedi …, 

 kakovostne in posredne oblike uvoza, kot na primer carine …, 

 devizna kontrola nad uvoznimi posli, 

 druge posredne oblike omejevanja uvoza, kot so strogi carinski postopki, predpisi o 

označevanju blaga. 
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Z monetarno politiko uravnavamo količino denarja v obtoku in vplivamo na tržno obrestno 

mero. Politika je lahko ekspanzivna, restriktivna ali nevtralna. Izbira politike je odvisna od 

narodno-gospodarskih ciljev (Ribnikar 2000, 162). Glavni cilji monetarne politike so 

ekonomska likvidnost, monetarno ravnotežje in stabilnost domačega denarja in deviznega 

tečaja. Rezultat monetarne politike se odraža v stopnji brezposelnosti, višini BDP, obrestnih 

merah, investicijskih aktivnostih … 

Gospodarska struktura se običajno opredeljuje z velikostjo in vrsto lastnine proizvodnih 

podjetij. Proizvodnja danes pretežno poteka v podjetjih. Vodoravna struktura proizvodnje 

odraža doseženo razvojno stopnjo in opredeljuje posebnosti narodnega gospodarstva. 

Navpična struktura proizvodnje odraža zaporedne stopnje v proizvodnji posameznega izdelka 

(Bajt in Štiblar 2002, 31–35). 

Z zunanjetrgovinsko politiko opredeljujemo način sodelovanja in povezovanja podjetij 

izbrane države v mednarodnem prostoru in nasprotno. Liberalizem je pojem za odprto 

zunanjetrgovinsko politiko in avtarkizem
26

 za zaprto, omejevalno zunanjetrgovinsko politiko. 

Za prvega je običajno značilen večstrankarski politični sistem in spoštovanje človekovih 

svoboščin, za drugega pa enostrankarski sistem z državnimi načrtnimi posegi (Kenda 2001, 

24–26). 

Pomembna je tudi davčna politika izbrane države. Deprez (2003, 375) ugotavlja, da je davčna 

politika eden izmed najbolj vplivnih dejavnikov, ki vpliva na izbiro lokacije za NTI skozi 

pretok denarja med podjetji iste skupine, transfernimi cenami, obdavčitvijo dividend in plačil 

za zvestobo.
27

 Obenem je pomemben odnos podjetja do davčnih ustanov lokalno, kakor tudi 

odnos davčnih ustanov med državami. To se kaže skozi sporazume o izogibanju dvojnega 

obdavčevanja, sodelovanju držav in drugih pomembnih meddržavnih sporazumih (Hines 

1999, 305). 

3.8.5 Politično okolje 

Politični sistem določa vrsto ekonomskega sistema in zakonodajnega okvira posamezne 

države. Politični sistem razumemo kot sistem upravljanja posamezne države. Razlikujemo jih 

po dveh dimenzijah; prva je individualizem nasproti kolektivizmu in druga dimenzija je 

totalitarizem nasproti demokraciji (Hill 1999, 37–39). 

Pri analizi političnega okolja moramo upoštevati tri dejavnike, to je politični sistem domače 

dežele, politični sistem ciljne dežele in globalne politične okoliščine (Monye 1997, 34). 

Pravna varnost in politična stabilnost sta nujno potrebna pogoja za neposredne tuje investicije 

                                                 

26
 Primer avtartične ekonomije je na primer Severna Koreja, v sredini prejšnjega stoletja pa Albanija. 

27
 Angl. »Royalty payments«. To so plačila delavcem za odvisna od delovne dobe v podjetju. 
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v tujini. Analiza političnega okolja zajema predvsem proučevanje politične ideologije, klime 

(ozračja), etičnih značilnosti in strateških povezav na ravni države. Pogosto predstavlja tisto 

prvo, včasih tudi nepremagljivo oviro na vstopu na trg (Dubrovski 2006, 122–123). Politično 

tveganje lahko predstavljajo kakršna koli dejanja in dogodki v državi, katera povzročajo 

nestabilnost okolja in ogrožajo normalno poslovanje podjetja. Tako ogrožajo dolgoročno 

dobičkonosnost in negativno vplivajo na vrednost premoženja podjetja. Makropolitična 

tveganja se izražajo v morebitnih podržavljanjih premoženja, blokadah tujih podjetij, etični 

nestrpnosti in neugodni zakonodaji za poslovanja tujih podjetij. Tukaj mislimo na 

zakonodajo, katera zahteva večinske deleže v podjetjih. Mikropolitično tveganje za 

poslovanje podjetja v tujini predstavlja neugodne lokalne predpise, neugodno davčno 

zakonodajo in zakonodajo nasploh (Wall in Rees 2004, 136). 

Politična tveganja lahko delimo tudi na dejanja v neposredni pristojnosti vlade in na dejanja, 

povzročena s strani subjektov izven neposredne kontrole vlade. Dejanja lahko povzročijo 

izgubo premoženja podjetja ali pa samo zmanjšanje vrednosti in prednosti, katere prinašajo 

tuje neposredne investicije. 

Tabela 3: Izpostavljenost političnemu, etničnemu in regulatornemu tveganju 

 Izvor tveganja 

Posledica - Neposredna dejanja vlade - Dogodki, povzročeni s strani 

subjektov izven kontrole vlade 

Izguba vrednosti 

podjetja brez 

nadomestila 

- Celovita ali delna razlastitev 

- Uničenje premoženja 

- Konfiskacija 

- Neposredna sprememba vrednosti 

državnih obveznic 

- Odpis licenc ali lastnine 

- Vojna 

- Revolucija 

- Terorizem 

- Stavke 

- Izsiljevanje 

Zmanjševanje 

vrednosti podjetja 

in prednosti 

podjetij v tujini 

- Neprilagodljiva lokalna zakonodaja 

- Omejitev dostopa do finančnih trgov, 

trga delovne sile ter trga surovin in 

materialov  

- Kontrola cen, izdelkov in procesov 

- Omejevanje deviznega poslovanja 

- Posebne izvozne omejitve 

- Nenadne spremembe pogojev 

poslovanja in pogodb 

- Birokratske blokade 

- Nacionalistično obnašanje 

kupcev in dobaviteljev 

- Grožnje in prekinitve poslovanje 

s strani domačih skupin 

- Zunanje vsiljeni finančni pogoji 

poslovanja 

- Določene uvozno-izvozne kvote 

- Korupcija in nepotizem 

- Negativna klima za tuje 

investicije 

Vir: prirejeno po de la Torre in Neckar 1988 v Segal-Horn in Faulkner 1999, 19. 

Podjetja, ki se odločajo za poslovanje v tujini, morajo oceniti ta tveganja z namenom 

obvladovanja le-teh in zmanjševanje morebitnih izgub. Osredotočijo se na politični sistem 

države kot točko, iz katere izhaja tveganje. Postopek ocene tveganja poteka običajno z metodo 

benchmarkinga ali metodo primerjave različnih dejavnikov. Izbira in teža posamezne 

spremenljivke je odvisna od ciljev in namena analize. Najpomembnejše ustanove, katere 



 

34 

ocenjujejo deželna tveganja posamezne države, so Euromoney, OECD, Dun & Bradstreet in 

drugi.
28

 

Z oceno političnega tveganja so neposredno povezani stroški v zvezi s poslovanjem v tujini in 

stroški zavarovanja poslovanja s tujino in v tujini. V Sloveniji se podjetja najpogosteje 

zavarujejo pri Slovenski izvozni banki (SID). Zavarovati je mogoče lastniški delež, 

delničarsko posojilo ali nedelničarsko posojilo. 

SID zavaruje nekomercialna tveganja v naslednjih primerih (SID 2010): 

 vojna in civilni nemiri, 

 ekspropriacija in druge razlastitve, 

 omejevanje konverzije in/ali tuje valute, 

 razdrtje pogodbe s strani države gostiteljice investicije, 

 odklonitev pravnega varstva, 

 naravnih nesreč. 

Oceno tveganja SID pripravi na podlagi ocene »Country Risk Classification«, katero 

pripravlja OECD.
29

 Države so razdeljene v 8 različnih razredov po vrsti in stopnji tveganja. V 

primeru nenadnih sprememb in težav je v okviru SID oblikovana interventna skupina, katere 

naloga je omejitev potencialnih izgub (SID 2010). BiH ima oceno 7a, Srbija 6, Hrvaška 5, 

Romunija in Madžarska 4, Poljska 2, Češka in Slovaška pa imata oceno 0. Večja je ocena, 

večje je tveganje. Za države z oceno 7b ni mogoče skleniti zavarovanja tveganj. 

3.8.6 Socialno in kulturološko okolje 

Pri analizi socialnega okolja nas zanimajo odgovori glede značilnosti populacije, distribucije 

dohodka po posameznih demografskih dejavnikih, možnosti preseljevanja in mobilnosti 

delovne sile, življenjski slog in spremembe, odnos do dela in počitka, potrošnja, stopnja 

izobrazbe in drugi (Johnson, Scholas in Winttington 2005, 68). 

Kultura ima na ekonomijo izjemen vpliv. Kulturo družbe najlažje opredelimo kot skupek 

vrednot, prepričanj, idealov, mnenj, običajev, navad, artefaktov in institucij v izbrani družbi 

Prenaša se iz generacije v generacijo in ni naučena, temveč dedna. Elementi kulture so vera, 

jezik, vrednote, navade in običaji, medtem ko so materializem, estetika, izobraževanje in 

socialne ustanove elementi, ki opredeljujejo kulturo (Czinkota et al. 1995, 214–220). V 

                                                 

28
 Institutional Investor, Economist Inteligence Unit, Moody's investor service, World Marketing 

research center in številni drugi. 

29
 Ocena se pripravlja v okviru »Arrangement on Guidlines for Officially Supported Credits« in je 

sestavni del pravnega reda Evropske unije »Council Decision 2001/76/EC z dne 22. 12. 2000, OJ L 

31/1 (SID 2010). 
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mednarodnem poslovanju ima kultura izjemen vpliv na uspešnost ali neuspešnost. Treba se je 

zavedati, da so kulturološke značilnosti lahko zelo stresne za ljudi drugih kulturnih okolij in 

da jih ni mogoče negirati, zanemariti ali kako drugače zaobiti (Tayeb 2000, 317). 

Razlike v kulturi lahko opredelimo na praktično vseh ravneh. Opredelimo jih lahko tako na 

državni ravni, kot tudi na poslovni ravni, ravni industrije, na ravni organizacije ali 

posameznika. Vzpostavitev poslovanja v tujini, izobraževanje in vključitev v poslovni proces 

ni dovolj, če zanemarimo kulturološki dejavnik. Intenzivnost stikov ali nivo posameznih 

stikov ne more odpraviti nesporazumov zaradi kulture. Potrebno je medsebojno razumevanje 

in vzpostavitev pozitivne atmosfere (Sandström 1992, 49–52). Različne kulture vplivajo na 

način motiviranja zaposlenih, način komuniciranja (verbalni in neverbalni), reševanje 

konfliktov, slog vodenja in organizacijo samo. Zlasti je to pomembno poznati pri kulturi pri 

vseh spremembah v podjetju, kar NTI vedno so (Treven 2001, 67–76). 

Po Hofstedeju (2001, 6) se kulturne razlike manifestirajo na štiri načine: s simboli, heroji, 

rituali in vrednotami, pri čemer so simboli najbolj površinska izrazna oblika in vrednote 

najbolj globinska izrazna oblika kulture. 

Poznavanje kulture je ključnega pomena za pogajanja na mednarodni ravni. Cilj je doseganje 

želenega cilja ali rešitve, sprejemljive za vse udeležence (Treven 2001, 215). V pogajanjih 

dveh skupin različnih kultur moramo upoštevati faktor neenakega poznavanja kulture 

nasprotne strani (Kavčič 1996, 272). 

3.8.7 Tehnološko okolje 

Inovacije ali uporaba obstoječih virov na drugačen način je gibalo dinamične analize 

sprememb. Še zlasti je treba vzeti v analizo inovacije na področju nabave, procesa, 

organizacije, proizvoda in trga nasploh (Schumpeter 2002, xix). Vpliv tehnologije je treba 

upoštevati v dveh pogledih; pri proizvodno in stroškovno učinkoviti proizvodnji v pretvorbi 

vhodnih virov v končne izdelke in v dodani vrednosti za kupca, ter podjetje in državo kot 

determinanto konkurenčne sposobnosti. Za večino tehnoloških izumov poskrbijo 

dobičkonosna podjetja. Pri ocenjevanju tehnoloških zmožnosti in inovacijskega potenciala je 

treba upoštevati potencial trga, zmožnosti tehnologije, naklonjenost okolja, organizacijske 

sposobnosti in potenciale in družbene pobude (Hämäläinen 2005, 104–107). V praksi je treba 

oceniti pričakovane novosti, kritične vdore tekmecev in morebitnih novih tekmecev, oceniti 

časovno dinamiko tehnoloških sprememb, vladno politiko glede razvoja in uvajanja 

tehnoloških spremembah, raven zaščite patentov in tehnologije in druga specifično pogojena 

vprašanja (Pučko 1999, 124–134). 
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3.8.8 Naravno okolje 

Treba je oceniti naravne potenciale, kot so energijska opremljenost, potrošnja energije, 

surovinska in materialna baza. Danes je skrb za okolje zelo pomemben dejavnik 

mednarodnega poslovanja. Države imajo različno urejene predpise glede zaščite okolja in 

ekologije nasploh. Tukaj naletimo na dvojno merilo. Pogosto se zgodi, da podjetja selijo 

»okoljevarstveno sporno« proizvodnjo iz razvitega sveta, ki ima strožja merila, v države v 

razvoju in revne države, katere tako strogih meril nimajo. Prilagoditev proizvodnje ekološkim 

zahtevam je zahteven, časovno potraten in drag postopek. Lažje je preseliti proizvodnjo v 

države z manj strogo zakonodajo. Kot drugo imajo okolijsko ozaveščena podjetja lahko 

konkurenčno prednost pri poslovanju na izbranem trgu doma ali v tujini. 

3.8.9 Ocena deželnega tveganja (tržno in deželno) 

Različna deželna tveganja smo navedli že v prejšnjih podpoglavjih. Pri projektih v tujini je 

izredno pomembna pravilna ocena le-teh. Poleg tržnega tveganja je najpomembnejše deželno 

tveganje ciljne države. Tveganje je lahko ekonomske, socialne ali politične narave. Pri oceni 

tveganja je zelo pomembna pravilna presoja toka denarja. Sedanja vrednost investicije in 

prilagojena vrednost investicije sta lahko povsem napačni, če se napačno oceni sprejemljivost 

toka denarja (Moose 2002, 121–130). Tveganje je potrebno opredeliti še pri oceni dodatka 

diskontnega faktorja, denarnega toka, občutljivosti oziroma robustnosti, donosnosti, dobe 

poplačila investicije, notranje stopnje donosnosti in dobičkonosnosti. 

3.9 Analiza panoge 

Skupino podjetij, katera proizvaja produkte, v katerih kupci vidijo istovrstno blago ali 

storitev, imenujemo panoga. Ponudbo sestavljajo nadomestki (substituti), med katerimi 

obstaja zelo visoka ali tudi neskončna elastičnost povpraševanja (Prašnikar in Debeljak 1998, 

313). 

Panogo je treba analizirati po ekonomskih značilnosti in prevladujočih značilnostih panoge. V 

prvem sklopu analiziramo velikost trga, analizo povpraševanja, rast trga in prodaje in 

življenjski cikel panoge. V drugem sklopu prevladujočih značilnosti panoge analiziramo tržno 

strukturo, spremembe v potrebah kupcev in uvajanju novih izdelkov, proizvodne kapacitete, 

tehnološki napredek, vertikalno integracijo,
30

 stopnjo diferenciacije, geografske značilnosti 

konkurence, ekonomijo obsega ter krivuljo izkušenj in učenja (Artač 2005, 4–22). 

                                                 

30
 Vertikalno povezovanje pomeni okrepitev konkurenčne sposobnosti podjetja, če so doseženi cilji, 

kot so zmanjševanje stroškov, tehnološki napredek in diferenciacija izdelkov. 
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Znotraj analize panoge je treba analizirati konkurenco tako proizvajalcev z enakimi proizvodi, 

kakor tudi proizvajalcev potencialnih nadomestkov. To obsega napoved prodaje, tržni
31

 in 

prodajni
32

 potencial. Napoved prodaje naredimo za določeno obdobje za posamezen izdelek 

ali skupino izdelkov ali za celo podjetje. Pri tem uporabimo podatke iz preteklih obdobjih, 

ocenjujemo uspešnost strategij in doseganja ciljev (Pompe in Vidic 2008, 231). 

Pri izboru lokacije je treba upoštevati značilnosti okolja, izbiro tehnologije, ekonomske in 

finančne kazalce investicije. Treba je ugotoviti potencialni obseg prodaje, tržni in prodajni 

potencial, dosežene cene na tržišču, cene dela, surovin, materiala in energije in potrebna 

sredstva za poslovanje v prihodnje. To obsega obratna sredstva in investicije v osnovna 

sredstva, vire financiranja … 

3.10 Finančna analiza 

Tehnike, s katerimi izvajamo finančne analize ocene posamezne investicije, delimo na 

statične in dinamične tehnike. Osnovni kriterij je vključenost časovne dimenzije denarja v 

analizo. Statične tehnike imajo vrsto pomanjkljivosti,
33

 a so primerne za hitro analizo. 

Dinamične tehnike so zahtevnejše in tudi bolj zanesljive, saj upoštevajo vrsto dejavnikov. 

Ključ je diskontiranje poznejših donosov na skupni imenovalec. Najpogosteje je to, ko 

dospeva prvi vložek (Čibej 2006, 3) Pri oceni vrednosti investicije običajno uporabimo več 

različnih tehnik. Sedanja vrednost investicije se običajno kombinira z izračunom notranje 

stopnje donosnosti (IRR), dodanim denarnim tokom (CVA) ali stroškom kapitala (WACC),
34

 

kot podlagi za primerjavo. Prvi dve metodi spadata med statične metode ter preostale med 

dinamične metode. 

Donosnost vlaganja (angl. ARR) 

Donosnost investicij je ocenjena kot odstotek ustvarjenega dobička v primerjavi s celotno 

vrednostjo investicije. Enačimo jo lahko z vrednostjo vračila investicije (angl. ROI in angl. 

ROCE). Slabost je, da zanemarja časovno komponenti, kakor tudi velikost vložkov (Čebokli 

2011). 

                                                 

31
 Tržni potencial je celotna prodaja izdelka/skupine izdelkov vseh podjetij na določenem trgu v 

določenem obdobju (Kotler 1998, 248). 

32
 Prodajni potencial je celotna prodaja izbranega izdelka enega podjetja na določenem trgu v 

določenem obdobju (Snoj 2005, 76). 

33
 Pomanjkljivosti so neupoštevanje skupnih donosov, časovne razporeditve investicijskih vložkov in 

donos ter napačna obravnava časovne dimenzije (Čibej 2006, 2) 

34
 WACC= (% dolžniškega kapitala x strošek) + (% lastniškega kapitala x strošek) 
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Doba vračanja vlaganj (angl. Payback) 

Pri dobi vračanja vlaganj izračunamo, koliko obdobij je potrebnih za povrnitev vloženih 

sredstev. Krajše je obdobje vračanja, boljše je ocenjena investicija (Collier 2009, 262). 

Izračun je poenostavljen do absurda, saj čas vračanja seštevamo toliko časa, dokler ne dobimo 

želenega rezultata (Čibej 2006, 2). 

Sedanja vrednost (angl. NPV) 

Vrednotenje po NETO sedanji vrednosti je način vrednotenja vrednosti investicije na podlagi 

denarnega toka, kjer prihodnje denarne tokove diskontiramo na sedanjo vrednost. Vključeni 

so vsi realni stroški vlaganj kot tudi stroški kapitala, davki, inflacija ali deflacija, tečajne 

razlike, tveganja in denarni tok (Moutinho, Goode in Davies 1998, 168). Pri oceni sedanje 

vrednosti je treba tudi upoštevati naslednje (Moose 2002, 107): vrednost začetne investicije, 

povpraševanje, variabilni stroški proizvodnje, fiksni stroški proizvodnje, življenjska doba 

projekta, omejitve pri prenosu sredstev med državami, davčno zakonodajo, tečajne razlike, 

diskontni faktor in amortizacija. 

Prilagojena sedanja vrednost (angl. APV) 

Vrednotenje projekta lahko naredimo kot strošek kapitala, povečan za sedanjo vrednost 

naslednjih dejavnikov: stroški poslovanja, davčni prihranki pri obračunu amortizacije in 

stroških kapitala, ovire pri izvedbi projekta, drugi davčni prihranki, vpliv na kreditni potencial 

podjetja in neposredni denarni tok projekta (Moose 2002, 119). 

Metoda notranje stopnje donosa (angl. IRR) 

Časovna dimenzija denarja je pomembna pri metodi notranje stopnje donosa. Pove nam, 

kakšna je dejanska stopnja povračila investicije v celotnem obdobju delovanja. To je 

diskontna stopnja, ki izenači sedanjo vrednost vlaganj in sedanjo vrednost investicije. Če je 

notranja stopnja donosa nižja kot strošek kapitala, se investicija ne splača (Drury 2005, 235–

236). Slabost interne stopnje donosa je, da ne upošteva velikosti investicije. Poleg tega 

upošteva le razmerja med investicijo, ne pa sam rok trajanja investicije. 

Prej naštete metode v podmeni upoštevajo stabilne tržne razmere, kar pa je v praksi praktično 

nemogoče. Zato si pomagamo z analizo občutljivosti, pričakovano vrednostjo oziroma 

matematično verjetnostjo, verjetnostno porazdelitvijo in merami rizika ter simulacijskim 

modelom (Čebokli 2011). 
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V tem poglavju smo predstavili praktična izhodišča, metode in analize, katere je treba narediti 

v postopku izbora ciljne lokacije za NTI. Sam postopek izbora je izjemno zahteven. Osnovna 

načela in navodila obstajajo, vsak postopek izbora zase pa je unikaten. 
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4 PRESOJANJE CILJNE LOKACIJE – PREJEMNICE NTI 

4.1 Paradigma »Konkurenčnost države« 

Blagostanje za družbo in prebivalce je nedvomno cilj, zaradi katerega posamezna država 

izboljšuje svojo konkurenčnost. Primerjava konkurenčnosti posameznih držav je dober 

pokazatelj razvoja vsake posamezne države in temelj za preverjanje posameznih razvojnih 

strategij, tako z zasnovne kot tudi izvajalske strani. 

Pojem konkurenčnosti države
35

 se je sprva uporabljal kot opredelitev družbenega razvoja s 

pomočjo različnih načinov ocenjevanja dejavnikov rasti in napredka. Slaba točka te skupine, 

katere predstavniki so bili klasični ekonomisti (Smith, Hume), neoklasični ekonomisti 

(Solow, Abramowitz) in tretja skupina (Rosow, Barra …), je bila v tem, da so zanemarili 

pomembnost učinkovite organizacije pri izkoriščanju proizvodnih virov (Hämäläinen 2003, 

14). V zadnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja se je začel pojavljati skupaj z izvajanjem 

različnih trgovinskih politik, protekcionizma in usmerjanja javne porabe. Razvojni preskok se 

je zgodil v zadnjem obdobju z vključevanjem neekonomskih vidikov družbenega razvoja. S 

tem je ocenjevanje konkurenčnosti držav postalo interdisciplinarno. Najbolj znana sta dva 

sistema merjenja konkurenčnosti. Prvi je sistem Svetovnega ekonomskega foruma (WEF), 

drugi pa sistem Mednarodnega inštituta za management (IMD). Paradigmo konkurenčnosti 

držav je ekonomska znanost razvila kot avtonomno področje. 

4.1.1 Teoretična izhodišča paradigme »Konkurenčnosti države« 

Opredelitev konkurenčnosti posamezne države je danes zelo priljubljen, toda težje natančno 

opredeljen pojem, ki v strokovni javnosti pušča dvome in odpira številne razprave. Bistveno 

je vprašanje, ali ocenjevanje »konkurenčnosti države« res predstavlja zanesljiv in ustrezen 

kazalec razvoja neke družbe ali države. Metodoloških ali vsebinskih pomislekov je kar nekaj. 

V nadaljevanju so navedeni trije najbolj očitni pomisleki. Prva pomanjkljivost izhaja iz 

samega imena, in sicer kot nasprotje med pojmom in indikatorji konkurenčnosti. 

Konkurenčnost je področje ekonomije, kjer analiziramo stanje in strategije, s katerimi države 

ustvarjajo in vzdržujejo okolje, katero omogoča stalno rast dodane vrednosti podjetij in 

večjega blagostanja družbe (Garelli 2006, 57). Pojem konkurenčnosti ima svojo osnovo v 

mikroekonomiji, kjer primerjamo konkurenčnost posameznih ekonomskih subjektov. Pri 

konkurenčnosti države gre za merjenje makroekonomskih kazalcev. Tukaj naletimo na drugo 

pomanjkljivost, saj je teoretični okvir zelo širok in nedefiniran. Tretja pomanjkljivost je 

                                                 

35
 Kot sinonimi se uporabljajo izrazi, kot so poslovna konkurenčnost, globalna konkurenčnost, 

sposobnost rasti, sposobnost razvoja, svetovna konkurenčnost … (Chiaiutta 2007, 1). 



 

41 

povezana z načinom pridobivanja podatkov, načinom vzorčenja, razvidnostjo sestave vzorcev 

in načinom interpretacije (Chiaiutta 2007, 2–3). 

Teoretična izhodišča za merjenje konkurenčnosti države so sestavljena tako iz dejavnikov 

konkurenčnosti na makronivoju, kakor dejavnikov konkurenčnosti na mikronivoju, to je na 

nivoju enega samega podjetja. Tukaj prihaja do prepletanja posameznih dejavnikov in 

različnih ekonomskih teorij. 

 

Slika 5: Mikrodejavniki konkurenčnosti in rasti produktivnosti 

Vir: prirejeno po Porter 2004 v Chiaiutta 2007, 15. 

Povezovanje dejavnikov različnih ravni lahko opredelimo na naslednji način (Garelli 2005, 

62–110): 

 struktura dejavnikov, kateri vplivajo na konkurenčnost države (učinkovitost 

gospodarstva, vlade, podjetij in infrastrukture), 

 lastnosti dejavnikov, katere vplivajo na konkurenčnost države: 

 privlačnost proti agresivnosti, 

 lokalno delovanje proti globalnemu delovanju, 

 sredstva proti procesom, 

 individualno tveganje proti socialni povezanosti,
36

 

 medsebojna povezanost in prepletanje dejavnikov konkurenčnosti podjetij in države ter 

njihovo spreminjanje skozi čas. 

4.1.2 Vloga vlade 

Ključna je vloga vlade kot upravljavke in usmerjevalke državnega gospodarstva. Vlada je 

edina ustanova, katera ima interes in zmožnost za celovit pregled nad učinkovitostjo 

celovitega gospodarstva. Vendar to ne pomeni centralnega načrtovanja na makroekonomski 

ravni ali toge opredelitve organizacije na mikroravni. Vključuje naj okvir za izboljšanje 

                                                 

36
 Tukaj naletimo na kulturološke dimenzije, značilne za posamezno družbo ali državo. 

Mikroekonomski temelji razvoja 

Makroekonomski, politični, pravni in socialni kontekst družbenega razvoja / 
INSTITUCIJE 

(kakovost in učinki) 

Izdelaost poslovanja in 
strategija podjetij 

Kakovost 
mikroekonomskega – 

poslovnega okolja podjetij 
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pogojev za konkurenčnost in učinkovitost zasebnega sektorja in izboljševanje učinkovitosti 

javnega sektorja. Potrebno je stalno spremljanje vseh sprememb in izboljševanje učinkovitosti 

skozi čas (Hämäläinen 2003, 245–247). 

Vlada je ključni oblikovalec strategij in gospodarskih politik v predpostavkah številnih 

ekonomskih teorij. Pojavlja se vprašanje, kdaj in na kakšen način naj vlada posega v 

gospodarstvo. Poseganje odpravlja pomanjkljivosti, vendar na drugi strani tudi ruši 

ravnovesje, katerega ustvarja »nevidna roka« (Krugman in Obstfeld 2006, 260). 

Učinkovitost vlade (Garelli 2005, 75–81) je eden izmed štirih faktorjev, ki vplivajo na 

»konkurenčnost države«. Javne finance, fiskalna politika, zakonski in institucionalni okvir so 

področja, preko katerih vlada vliva na učinkovitost. Pomembnejši odgovor od uravnoteženosti 

javnih financ, da ali ne, je, kakšno višino javne porabe lahko prenese brez večjih težav in 

slabosti posamezno gospodarstvo države. Kakšna je davčna obremenitev in kakšno rast 

potrebuje za to? Uspešnost je pogojena s sposobnostjo vlade prilagoditi kakovost odnosa med 

vlado in gospodarstvom trenutnim gospodarskim razmeram. In neprestanim prilagajanjem le-

te. Kot neskončni krog. 

Vloga vlade je ključna pri konkurenčnosti države. Pri tem je treba navesti, da vlada ustvarja 

pogoje za konkurenčnost, katero dosegajo posamezne panoge oziroma podjetja sama. Vloga 

vlade je zaposlitev vseh virov, to je delovnih virov in kapitala s povečevanjem produktivnosti. 

Za dosego tega je treba politiko nenehno prilagajati spreminjajočemu se okolju (Porter 1990, 

617). 

4.1.3 Merjenje »konkurenčnosti države« 

Indeks globalne konkurenčnosti (IGC) Svetovnega ekonomskega foruma sestavljajo kazalniki 

12 različnih, med seboj prepletajočih se področij. 

Pri ocenjevanju konkurenčnosti države gre za merjenje agregatnih indeksov pri 

interdisciplinarnem povezovanju z drugimi področji. Ob tem je pomembna tudi vloga vseh, ki 

sodelujejo v razvoju družbe, to je podjetij, vlade, zaposlenih, managerjev in lastnikov. Pri tem 

se povezujejo področja, kot so tehnološka razvitost, zakonski okvir, poslovno okolje, urejanje 

področij trga dela, kapitala in blaga, politični sistem, infrastruktura, sistemi vrednot, 

informacijska opremljenost, zdravstvo in druga področja. Ob tem se ti dejavniki povezujejo 

na globalnem nivoju. Pomembno je njihovo prepletanje, doseganje sinergij in strateških 

konkurenčnih prednosti (Chiaiutta 2007, 12–13). 

Svetovni gospodarski forum razlikuje pet faz, katere so navedene na desni strani zgornje 

tabele. Posamezna stopnja je določena s pomočjo vrednosti BDP na prebivalca in z odstotno 

vrednostjo izvoza surovin v celotnem izvozu blaga in storitev posamezne države. Če je delež 

večji od 70 %, potem je država na prvi razvojni stopnji. Med posameznimi razvojnimi 
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stopnjami so vmesne stopnje, katere ponazarjajo proces prehoda ali tranzicije (WEF 2011, 9–

10). 

 

Slika 6: Dejavniki konkurenčnosti držav po WEF 

Vir: WEF 2011, 9. 

Tabela 4: Stopnja razvoja posameznih držav po BDP na prebivalca 

Razvojna stopnja 

BDP na 

prebivalca v 

USD 

Izbrane države v raziskavi 

Na virih temelječa gospodarstva < 2.000   

Na prehodu med 1. in 2. fazo 2.000-3.000  

Na učinkovitosti temelječa gospodarstva 3.000-9.000 BiH, Srbija, FYROM, 

Črna Gora, Albanija, 

Bolgarija 

Na prehodu med 2. in 3. fazo 9.000–17.000 Hrvaška, Madžarska, 

Poljska, Romunija 

Na inovacijah temelječa gospodarstva >17.000 Češka, Slovaška 

Vir: WEF 2011, 10 in lastna raziskava. 

Posamezni sklopi imajo različno težo po razdelitvi držav v fazo razvoja.  

Tabela 5: Uteži posameznih stopenj razvoja po doseženi stopnji razvoja 

Stopnja razvoja 
Na virih temelječa 

gospodarstva 

Na učinkovitosti 

temelječa 

gospodarstva 

Na inovacijah 

temelječa 

gospodarstva 

Osnovni dejavniki 60 % 40 % 20 % 

Dejavniki učinkovitosti 35 % 50 % 50 % 

Dejavniki inovativnosti 5 % 10 % 30 % 

Vir: WEF 2011, 10. 

Osnovni dejavniki 

Institucije 
Infrastruktura 
Makroekonomija 
Zdravje / osnovna izobrazba 

Dejavniki učinkovitosti 

Višja izobrazba in usposabljanje 
Učinkovitost trga 
Učinkovitost trga dela 
Izpopolnjenost finančnega trga 
Tehnološka pripravljenost 
Velikost trga 

Dejavniki inovativnosti 

Poslovna izdelanost 
Inovacije 

Na virih sredstev 
temelječe ekonomije 

Na učinkovitosti 
temelječe ekonomije 

Na inovacijah 
temelječe ekonomije 
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Celoten koncept povzema konkurenčnost na srednji in dolgi rok. Z drugimi besedami to 

pomeni, da sprememba kratkoročnosti na kratek rok naj ne bi imela vpliva na indeks, razen v 

primeru, če tudi vpliva na spremembo konkurenčnosti v daljšem obdobju. 

4.2 Privlačnost dežele za neposredne tuje investicije 

Ocena privlačnosti države za neposredne tuje investicije velja podobno kot za merjenje 

konkurenčnosti. Vsaka investicijska odločitev pa se dotika izbrane lokacijo in jo 

opredeljujemo na osnovi posameznega izbora. Kljub temu lahko po izbranih dejavnikih s 

pomočjo metod primerjalno izračunamo privlačnost. Ocena je relativna. 

4.2.1 Najpomembnejši dejavniki in trend NTI 

Kateri dejavniki in v kolikšni meri vplivajo na trend NTI kot rezultat makroekonomskih 

dejavnikov in strategije posameznega podjetja. Rezultat procesa je izbor lokacije. Soočamo se 

s podobnimi težavami in ovirami, kot pri merjenju konkurenčnosti.  

 

Slika 7: Posamezni dejavniki in trend NTI – teoretični model 

Vir: Sethi et al. 2003, 320. 
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Trend NTI je kompleksen problem, sestavljen iz različnih med seboj prepletenih 

večdimenzionalnih spremenljivk. Največkrat uporabljeni dejavniki so dostopen trg, liberalna 

vladna politika, tehnološka infrastruktura, izobražena delovna sila in kulturološka 

naklonjenost NTI (Sethi et al. 2003, 315–318). Svetovna trgovinska organizacija (WTO 2001) 

priporoča miks prej navedenih z novimi dejavnikov: BDP, politična stabilnost, ekonomska 

stabilnost, infrastruktura, nivo trgovinskih ovir in drugi. 

Pri izbiri determinant lahko poljubno izbiramo skladno s strategijo podjetja. Uspešno 

prepletamo makroekonomske in mikroekonomske dejavnike. 

V spodnji tabeli je prikazana razvrstitev različnih dejavnikov pri sprejemanju odločitve po 

raziskavi Buckleyja, Devinneyja in Louvira (2007). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da z 

naraščanjem izkušenj odločevalcev pada strah pred pravno zaščito investicije in sredstev. 

Tabela 6: Razvrstitev dejavnikov po pomembnosti za sprejem odločitve 

Pomembnost posameznega dejavnika 

1. ROI – donosnost investicije 9. Obstoječa prisotnost na trgu 

2. Rast trga 10. Trgovinske ovire 

3. Velikost trga 11 Vstop pred konkurenco 

4. Ukvarjanje z isto dejavnostjo 12. Pristop k novim virom 

5. Stabilnost trga 13. Slabitev valute 

6. Učinkovitost sredstev 14. Investicijske spodbude 

7. Zaščita sredstev 15. Demokratično izvoljena vlada 

8. Stroški  16. Kultura 

Vir: prirejeno po Buckley, Devinney in Louvire 2007, 1083. 

Zanimiva je nepomembnost kulturološke dimenzije, političnega sistema in predvsem 

investicijskih spodbud. Najboljše so ocenjeni tržni dejavniki, kar lahko razložimo s tem, da 

danes ni problem proizvesti, problem je prodati proizvedeno. 

Foster (2000, 47) priporoča tristopenjsko analizo. V prvi stopnji analizo ciljne dežele, kulturo, 

infrastrukturo, razpoložljivo delovno silo in politično tveganje. Tej sledi analiza panoge, če že 

obstaja v ciljni deželi. V zadnji fazi pa se ocenjuje individualna vrednost projekta. 

4.2.2 Indeks privlačnosti države za neposredne tuje investicije 

Organizacija za svetovno trgovino in razvoj (UNCTAD) je objavila dva indeksa: indeks 

privlačnosti dežele za neposredne tuje investicije
37

 in indeks uspešnosti pridobivanja 

neposrednih tujih investicij.
38

 Spodaj so navedeni posamezni indikatorji za izračun indeksa. 

                                                 

37
 Angl. »FDI potential index« 

38
 Angl. »FDI performance index« 



 

46 

Tabela 7: Izbrani indikatorji za izračun indeksa privlačnosti dežele 

Vrsta indikatorja Enota 

Realna rast BDP v obdobju % 

BDP na prebivalca USUSD 

Vrednost izvoza % BDP 

Število telefonskih linij na 1.000 prebivalcev vrednost 

Število prenosnih telefonov na 1.000 prebivalcev vrednost 

Potrošnja energije na prebivalca vrednost 

R & R potrošnja % BDP 

Število študentov v terciarnem izobraževanju od celotne populacije % 

Deželno tveganje ocena 

Izvoz naravnih virov od celotnega izvoza % 

Uvoz sestavnih delov za avtomobile in elektroniko v % celotnega uvoza % 

Izvoz storitev v % celotnega svetovnega izvoza % 

Vhodne NTI od % celotnih NTI % 

Vir: prirejeno po UNCTAD 2011. 

Izbrani indeks se izračuna na naslednji način: 

IND = (Vi-Vmin) / (Vmax-Vmin), 

pri čemer je Vi vrednost indikatorja izbrane države, Vmin najmanjša vrednost indikatorja vseh 

izbranih držav in Vmax največja vrednost indikatorja izbranih držav. 

Podoben izračun bom uporabil za analizo privlačnosti posamezne dežele za neposredne tuje 

investicije. 

4.3 Pregled obstoječe literature tokov neposrednih tujih investicij 

Obstaja veliko različne literature o tem, kateri dejavniki in v kolikšni meri vplivajo na 

izvajanje neposrednih tujih investicij. V prejšnjih poglavjih so bila navedena različna 

teoretična izhodišča. Wheeler in Moody (1992) navajata, da je bilo pri vlaganju ameriških 

podjetij v tujini pomembno politično tveganje, delovanje administracije in birokracije, 

korupcija in pravni sistem. Lall in Naruja (2004) navajata pomen odprtosti držav za razvoj 

gospodarstva in pomen dostopnosti tehnologije, transfera znanja in dostopa do mednarodnih 

trgov. Vadlamannati, Tamazian in Irala (2009) razdelijo faktorje na makroekonomske 

(delovna sila, politika, makroekonomsko tveganje), institucionalne (konsistentnost vladnih 

politik, korupcija, svoboda), politične (režim in stabilnost, stopnja konfliktov) in socialne 

(stopnja pismenosti, umrljivost dojenčkov). Kinoshita in Campos (2003) opredeljujeta pomen 

lokacijskih specifičnih faktorjev, kot so nizka cena delovne sile, velikost domačega trga, 

infrastruktura in naklonjenost državam zahodne Evrope in vpliv institucionalnih dejavnikov, 

kot so politike posameznih vlad, še zlasti makroekonomska politika države ter delovanje 

institucij. Woodward in Rolfe (1993) sta poiskala vpliv na odločitev velikosti trga, stroška 

dela in transportnih stroškov. Barkema, Bell in Pennings (1996) poudarijo pomen kulturne 

dimenzije. To še zlasti velja za primer skupnih vlaganj. Henisz (2000) ugotavlja, da so 
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institucije države prejemnice izredno pomembne. To še zlasti velja v primeru povečanega 

tveganja in v primeru skupnega vlaganja. Holland in Pain (1998) analizirata pomen 

posameznih determinant na neposredne tuje investicije v državah tranzicije. Poseben 

poudarek je na stopnji in metodi privatizacije. Grabbe in Hughes (1998) opredeljujeta pomen 

članstva v EU za države CEE. Bevan in Estrin (2001) v svoji raziskavi navajata, da bo 

vključevanje držav v EU zmanjšalo oziroma bo postalo tveganje posamezne dežele povsem 

nepomembno. Pomemben vpliv imajo velikost države, tveganje, cena delovne sile in razdalja. 

Janicki in Wunnava (2004) posebej navajata pomen trgovinskih ovir in barier, katerih ukinitev 

je zelo pomembna za povečevanje neposrednih tujih investicij. Aurora, Vieira in Vieira 

(2004) poskušajo opredeliti pomen posameznih faktorjev za privlačnost neposrednih tujih 

investicij v države CEE. Kot ključen razlog za privlačnost navajajo nizko ceno delovne sile, 

četudi le-ta ni kvalificirana. Tukaj naletimo na dejavnik učinkovitosti. Basur in Tosanoglu 

(2006) poudarjata pomen regionalnih povezav za državo prejemnico. Plykinas in Akbar 

(2006) analizirata 24 determinant, katere po njunem mnenju vplivajo na neposredne tuje 

investicije. Analiza je narejena na panelu držav CEE. Determinante razdelita v štiri skupine: 

ekonomske, finančne, socialne in lokacijske. Krugell in Mathee (2008) merita privlačnost 

regij Južne Afrike za NTI. Za metodologijo sta uporabila izračun privlačnosti za NTI 

UNCTADA, vendar sta posamezne kategorije izbrala nekoliko drugače. Rezultate sta 

primerjala skozi časovno obdobje. Številne raziskave osvetljujejo vse dejavnike, ki vplivajo 

na sam proces izvajanja neposrednih tujih investicij. Zaradi same narave procesa je praktično 

nemogoče povezati še vidik izvajanja same investicije. 

V tem poglavju smo spoznali izhodišča za odločitev o izboru lokacije za NTI. Podoba 

države
39

 same vpliva na izbor pred začetkom natančnejše analize. Boljše je poznavanje ciljne 

lokacije, države prejemnice NTI, manjša je možnost za napačno odločitev. V ta namen si 

lahko pomagamo z analizami različnih organizacij. To so indeksi globalne konkurenčnosti, 

indeks privlačnosti za NTI in indeks uspešnosti pri privabljanju NTI in analize vpliva 

različnih dejavnikov na že obstoječe tokove NTI v preteklosti. Teoretično raziskovalno 

korektnost analiz onemogoča sama narava analize, da odločitev z mikronivoja podjetja 

analiziramo s pomočjo makronivoja določenega območja, države ali regije. 

                                                 

39
 Podoba BiH je bolj negativna kot na primer FYROM. Ekonomski kazalci so v obeh državah zelo 

podobni, vendar je vrednost NTI manjša v BiH. To je posledica »negativne podobe BiH«, kot 

nestabilne in neposlušne države, v kateri neprestano vre (op. a). 
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5 AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

5.1 Vpliv globalizacije na trende v avtomobilski industriji v svetu danes 

Razvoj avtomobilske industrije konec prejšnjega stoletja sta zaznamovali trgovinska 

liberalizacija skupaj z blagoslovom le-te s strani Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Do 

tedaj je v avtomobilski industriji prevladoval sistem uvozne nadomestne industrije (ISI, angl. 

Imported substitutional industralisation). Najpomembnejše države so bile Brazilija, Malezija, 

Mehika, Tajska, Turčija, Južna Koreja in deloma tudi Kitajska in Indija. Odprava uvoznih 

omejitev je imela skupaj z industrializaciji in tehnološkemu razvoju naklonjene politike 

lokalnih vlad za rezultat povečevanje proizvodnih kapacitet. Vendar se kljub temu še vedno 

večina avtomobilov proizvede v razvitih državah (Barnes in Morris 2008, 35). 

Avtomobilska industrija je ena izmed najpomembnejših panog v svetovnem merilu. 

Imenujejo jo tudi gibalo razvoja ali lokomotiva napredka. V letu 2004 je prispevala 1,9 

trilijona evrov. Če bi bila locirana v eni državi, bi bila šesta največja ekonomija na svetu. 

Zaposluje preko 50 milijonov ljudi. Značilnost avtomobilske industrije so tudi velika vlaganja 

v raziskave in razvoj katera so znašala leta 2004 85 milijard evrov (OICA 2006). 

Tabela 8: Proizvodnja motornih vozil po vrsti v obdobju 2005–2010 

Leto Osebna vozila Komercialna vozila Skupaj 
Delež sprememb 

(v %) 

2005 46.862.978 19.619.461 66.482.439 - 

2006 49.918.578 19.304.397 69.222.975 4 % 

2007 53.201.346 20.064.715 73.266.061 6 % 

2008 52.726.117 17.794.376 70.520.493 -4 % 

2009 47.683.773 14.020.224 61.703.997 -13 % 

2010 58.264.344 19.345.557 77.609.901 26 % 

Vir: OICA 2011. 

Proizvodnja v svetovnem merilu je imela padca v letu 2008 in 2009. V letu 2010 je dosegla 

rekordno proizvodnjo več kot 77 milijonov vozil. 
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Slika 8: Proizvodnja motornih vozil v odstotkih svetovne proizvodnje v obdobju 2007–

2010 

Vir: OICA 2011. 

Kakor vidimo, je Kitajska še leta 2007 proizvedla le 12,1 % svetovne proizvodnje, medtem ko 

je bil leta 2010 skoraj vsak četrti proizvedeni avtomobil kitajske proizvodnje. Delež 

proizvodnje ZDA je v tem obdobju padel za več kot 5 % in Japonske za skoraj 4 %. 

Globalno lahko avtomobilsko industrijo razdelimo na naslednje tri podkategorije (Barnes in 

Morris 2008, 36): 

 proizvajalci originalnih delov in sestavljavci vozil (potniških in komercialnih vozil), 

 uradni dobavitelji sestavnih delov skozi uradne distribucijske poti proizvajalcev vozil, 

 neodvisen trg sestavnih delov, kjer se prodaja vrši skozi ostale distribucijske poti 

(trgovci, servis …). 

Po raziskavi Calori (2003, 110–112) so managerji podjetij iz Evrope in ZDA različno 

ovrednotili ciljne konkurenčne prednosti. Za podjetja iz ZDA je najpomembnejša globalna 

prisotnost na vseh trgih, medtem ko evropski managerji stavijo na kakovost storitve prodaje in 

poprodajne aktivnosti. Tukaj naletimo na konflikt sistemov, in sicer angloameriškega 

kapitalizma in ekonomije socialne varnosti za vse. Vsem je enako, da so najpomembnejše 

konkurenčne prednosti proizvajalcev kakovost avtomobilov, finančna trdnost, široka paleta 

modelov in ugodno razmerje med konkurenčnostjo in stroški. Poznavanje različnih konceptov 

je pomembno za razumevanje trendov v avtomobilski industriji. 

Proces selitve verige dobaviteljev avtomobilske industrije v svetu poudarja strateške prednosti 

bližine proizvodnje, zniževanja stroškov in povečevanja konkurenčne prednosti. Spremembe 
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v avtomobilski industriji v svetu lahko strnemo v naslednjih točkah (Jaklič in Svetličič 2005, 

2; Ernst&Young 2006, 1; Barnes in Morris 2008, 38): 

 konsolidacija in prestrukturiranje, 

 ohranjanje oziroma povečevanje operativne dobičkonosnosti, 

 hitre tehnološke spremembe, 

 združevanje in mreženje avtomobilskih dobaviteljev z namenom zagotavljanja ponudbe 

celovitih rešitev, 

 prenos proizvodnje, znanja in zmogljivosti iz zrelih trgov (ZDA, zahodna Evropa) na 

hitrorastoče trge (Brazilija, Kitajska, vzhodna Evropa, Indija …) za povečevanje 

konkurenčne sposobnosti, 

 zniževanje stroškov poslovanja z zmanjševanjem proizvodnje v razvitih deželah 

(zmanjševanje zaposlenih, krčenje proizvodnje, težave s pokojninskimi skladi in 

upokojitvami …), 

 skrb za okolje. Dobavitelji 1. reda in strateški dobavitelji morajo imeti ISO 14001 

certifikat. 

Poleg zgoraj navedenih trendov lahko v prihodnje pričakujemo tudi pospešen razvoj 

električnih avtomobilov in optimizacijo nabavne verige v stroškovnem in organizacijskem 

oziru. V dobaviteljski verigi danes prevladuje koncept dobave izdelave po naročilu (angl. 

»BTO«) in vnaprejšnje izdelave standardnega izdelka v enakem razmerju (Reichart in Holweg 

2007, 3719). V spodnji sliki vidimo razvoj koncepta »vitke miselnosti« v posameznih fazah 

razvoja. 

 

Slika 9: Razvoj vitke koncepta skozi čas 

Vir: Reichart in Holweg 2007, 3702. 

Sredstva za investiranje so bila zmanjšana z nastopom finančne krize in notranji denarni tok 

postaja najpomembnejši vir za financiranje. Nadaljevalo se bo intenzivno skupno sodelovanje 

proizvajalcev avtomobilov in proizvajalcev sestavnih delov. Prišlo bo do standardiziranja 

posameznih sestavnih delov v smislu manjše odvisnosti od posameznega dobavitelja, 

doseganja ekonomije obsega in strateškega pristopa »pravilnega izbora« namesto 

»najcenejšega izbora«. Honda in WV sta že začela s temi aktivnostmi. Skrajšal se bo čas od 

izdelave prototipa do serijske proizvodnje. To je povezano z razvojem novih virov energije. 
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Prišlo bo do geografske prerazporeditve z nastopom novih proizvajalcev iz Indije (Tata 

Motors, Mahindra) in Kitajske (Chery, Gelly). Posamezni proizvajalci se bodo povezovali na 

osnovi zniževanja stroškov, kot so Suzuki in WV ter Chrysler in Fiat. Renault se bo skupaj z 

Nissanom pripravljal za vstop na Kitajsko. GM bo nadaljeval svoj prodor v Južno Korejo in 

na Kitajsko (Infosys 2011). 

5.2 Trendi in avtomobilska industrija v Evropi 

V raziskavi nemške avtomobilske revije Automobil Produktion o internacionalizaciji 

avtomobilske proizvodnje v obdobju 1994–2002 je jasno razviden trend selitve dobaviteljske 

verige nemške avtomobilske industrije. Območje vzhodne Evrope, kamor lahko prištevamo 

tudi BiH, je eno izmed najbolj zaželenih in primerjalno primernih v svetovnem merilu 

(Automobilski klaster B&H 2008, 2). 

Trendi v avtomobilski industriji v Evropi so podobni kot v svetu. Prevladujejo povečevanje 

števila tekmecev, združevanje in racionaliziranje nabavne verige, zakonske zahteve in zahteve 

kupcev (MacNeill in Chanaron 2005, 88–95). Zmanjšanje proizvodnje med letoma 2007 in 

2009 za eno šestino je pomenilo dodatni pritisk na proizvajalce. Soočali so se s prevelikimi 

proizvodnimi kapacitetami, zato je bil cilj njihova stroškovna konsolidacija, povečevanje 

standardiziranih delov za več različnih modelov in doseči optimalno ekonomijo obsega. 

Sodelovanje je potekalo na različnih ravneh; z združevanji, kot na primer Daimler-Chrysler, s 

strateškimi zvezami, kot Citröen-Peugeot in Toyota, ali na razvoju istih platform, GM in Fiat 

ali motorjev BMW in Ford. Optimizacija proizvodnje je privedla do zmanjševanja števila 

potrebnih zaposlenih, standardizacija delov je privedla do zniževanja investicij v opremo, 

strošek obratnih sredstev se je zmanjšal z »dobavo v pravem trenutku« (angl. »JIT«) in 

izboljšala se je kakovost proizvodov. Za dobavitelje so značilna strateška partnerstva. 

Konsolidacija ali uskupinjenje avtomobilske industrije poteka preko prevzemov, pripojitev in 

spojitev. Konec prejšnjega stoletja so bila v procesu prevzema in pripojitve udeležena cela 

podjetja, medtem ko se danes proces bolj osredotoča na manjše enote. Za te enote je značilno 

vodilno mesto na tržišču, tehnologiji ali v razvoju. Poleg prej navedenih procesov so imeli 

manjši dobavitelji na izbiro večjo inovativnost izdelkov in povečevanje dodane vrednosti le-

teh, zmanjševanje stroškov za lažje doseganje učinkovitosti in diverzifikacijo proizvodnje na 

druge panoge. Pomemben vpliv ima tudi zakonodaja s svojim prilagajanjem skrbi za okolje, z 

zmanjševanjem izpušnih plinov, uporabo človeku in okolju prijaznih materialov, zniževanjem 

porabe goriva in razvojem hibridnih in električnih avtomobilov. Pomemben generator 

sprememb so tudi okusi kupcev, ki želijo v avtomobilih več elektronike, prestiža in 

povečevanja varnosti. 
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Evropska avtomobilska industrija je v letu 2009 poskrbela za preko 6.300 patentov in inovacij 

v avtomobilski industriji, kar v svetovnem merilu pomeni 55 % vseh.
40

 Razvojni cikel 

avtomobila od ideje do začetka proizvodnje znaša le 5 let. Pri skrbi za okolje je bistveno 

zmanjšanje izpustov CO2
41

 (ACEA 2010, 26–42). 

Tehnološki razvoj je bistveno skrajšal razvojne cikle avtomobila. Obvladovanje »RP 

tehnologije« (Rapid Prototyping) omogoča učinkovitejše testiranje prototipov. Pri 

dizajniranju se uporablja integriran CAD/CAPP/CAM sistem. Ta integriran sistem je tudi 

osnova za vse nadaljnje stopnje v proizvodnji posameznih izdelkov. Visokotlačno varjenje, 

različne tehnologije obdelave kovin, plastike, stekla in lesa, izdelava zahtevnejših 

geometrijskih oblik odlivkov in hladno oblikovanih odlivkov so le nekatere izmed njih. 

Prednost se skriva v tem, da je oblika, dizajn proizvoda izhodišče, katerega nadgrajujejemo s 

simulacijami proizvodnega procesa, programiranja in ostalimi stopnjami v proizvodnji 

(Petković 2006, 168–169). Tehnološki parki v BiH obvladujejo omenjeno tehnologijo. 

Tabela 9: Evropska avtomobilska industrija v številkah 

Kategorija Vrsta Leto Podatek Komentar 

Proizvodnja Vsa vozila 2009 15,2 mio. enot 25 % vse proizvodnje 

 Osebna vozila 2009 13,9 mio. enot 29 % vse proizvodnje 

Zaposlenost Proizvodnja 2009 3,5 mio. ljudi 10 % EU proiz. delavcev 

 Celotna avto. 

industrija  

2009 12,6 mio. ljudi 6 % vseh zaposlenih v EU 

Dodana vrednost EU 27 2009 155,4 mrd. EUR 9 % proizvodnje v EU 

Prihodek EU 15 2009 427,6 mrd. EUR 4 % BDP EU 15 

Vir: ACEA 2010, 57. 

V svetovnem merilu se 30 % osebnih avtomobilov proizvede v Evropi. Letna proizvodnja leta 

2010 je na Slovaškem znašala 556.941 osebnih vozil, na Madžarskem 165.000 osebnih vozil 

in 2.890 ostalih vozil in v Srbiji 5.620 osebnih vozil in 850 drugih vozil (OICA 2011). 

Slovaška bolj in Madžarska malo manj sta izredno pomembni proizvajalki avtomobilov. 

                                                 

40
 Sledi Japonska z 22,4 %, ZDA s 15,6 %, ostale pa imajo skupaj 7,9 % (ACEA 2010, 26). 

41
 Avtomobil leta 1970 je dajal enako količino izpustov kot 100 avtomobilov danes (ACEA 2010, 41) 
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Tabela 10: Tovarne avtomobilske industrije v Evropi in izbranih državah raziskave 

Država/Mesto Proizvajalec M OV LOV TV Bus Znamka 

BiH 

Sarajevo Volkswagen   x    Škoda, Audi, Seat 

Madžarska 

Estergom Suzuki  x    Suzuki, Fiat, Opel 

Gyor Volkswagen x x    Audi 

Kaposvar Nabi     x Nabi 

Kecskemet Daimler AG  x     

Szekesfehervar Ikarus     x Ikarus 

Szentgotthard GM Europe x      

Srbija 

Kragujevac Srbija Fiat  x   x Fiat 

Priboj FAP    x x FAP, Dongfeng t. 

Slovaška 

Bratislava Volkswagen  x    VW, Audi, Porsche, 

Škoda 

Trnava PSA   x    Peugeot, Citröen 

Žilina Hyundai-KIA x x    Kia 

  EU skupaj 27 držav 297 tovarn 

  EU 27 19 držav 241 tovarn 

Legenda: M – motor, OV – osebna vozila, LOV – lahka vozila, TV – tovorna vozila, Bus – avtobus. 

Vir: ACEA 2011a. 

5.3 Avtomobilska industrija izbranih držav regije in politika NTI 

5.3.1 Madžarska 

Madžarska sodi s površino 93.060 km
2
 in 10 milijoni prebivalcev med srednje velike 

evropske države. Madžarska je članica EU, OECD in WTO. Ob spremembi političnega 

sistema v devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je preoblikoval tudi gospodarski sistem iz 

centralno-načrtnega v tržno gospodarstvo. Avtomobilska in elektronska industrija ustvarita 

30 % celotnega izvoza in prispevata 15 % k BDP (JAPTI 2011a). 

Odličen geostrateški položaj je kljub pomanjkanju industrijske tradicije privabil investitorje v 

avtomobilski industriji. Tako so prisotni proizvajalci Suzuki, Volkswagen, Daimler, GM in 

domači Ikarus. Ocenjuje se, da 640 podjetij sodeluje v avtomobilski industriji, od tega jih ima 

240 certifikate kakovosti. Število vseh zaposlenih se tako ocenjuje na 110.000. Madžarska je 

bila uspešna pri privabljanju tujih podjetij za NTI (ACEA 2011b). Liberalizacija 

gospodarstva, položaj, izobražena delovna sila in nizka cena dela so bili glavni dejavniki, ki 
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so prispevali k številnim NTI v obdobju od leta 1989 do danes (Schinger 2005, 83). Za NTI 

so potrebni politična in ekonomska stabilnost ter ustrezen zakonski okvir. Nobeden izmed 

faktorjev ni bil zapostavljen, kar verjetno predstavlja osnovo uspešno izvedenega procesa 

(Szanyi 1998, 33). Zakon o NTI se je spremenil že leta 1988 (Ellison 2008, 6). Ključ uspeha 

je v zgodnjem začetku prizadevanj za privatizacijo državnega kapitala v zasebni kapital. Poleg 

tega so bile NTI izvzete iz ostalih sprememb in tokov v industrijskem sektorju. Bile so 

izvozno usmerjene. Takšen selektiven pristop je nadzorovala in usmerjala vlada. Tako sta 

nastala dva industrijska sistema; prvi, kateri je vključeval investitorje iz tujine, in drugi, kjer 

je bila industrija v lasti države (Swain 1998, 657–658). Ekonomski dogovori so bili izrabljeni 

v ekonomske namene. Davčne olajšave so znašale od 50 do 100 % davka na dobiček za 

obdobje od 5 do 10 let. Investicije v določene panoge, kot sta avtomobilska in elektronska 

industrija, so bile privilegirane. Oblikovani so bili posebni investicijski skladi.
42

 Promovirane 

so bile svobodne davčne cone in industrijska območja. Leta 2004 je bilo takšnih območij 165 

z 2.600 podjetji. Skupni promet je znašal 18,7 mrd. EUR, od česar je bilo 72 % izvoza 

(Ellison 2008, 6–8). Številna podjetja so člani grozda PANAC, ki je bil ustanovljen leta 2000 

in ima 100 članic (ACEA 2011b). Poleg ekonomske vloge ne smemo pozabiti tudi področja 

R&D, transferja tehnološkega znanja in razvoja ostalih pomožnih dejavnosti, kot je na primer 

transport. Madžarska je postala polnopravna članica EU leta 2004, s čimer so takšne spodbude 

in olajšave postale nedovoljene. Vlada je leta 2002 začela s programom »Pametna 

Madžarska« (angl. »Smart Hungary«), s katerim poskuša s sodelovanjem univerz, inštitutov 

in obstoječih podjetij doseči večja vlaganja v R&D in preboj na višji tehnološki nivo (Ellison 

2008, 10). Lizbonska strategija je stavila na transfer znanja. Strukturni skladi EU za razvoj so 

finančno zelo zahtevni, saj so namenjeni vlaganjem v infrastrukturo, zaščiti okolja in 

zagotovitvi energije iz obnovljivih virov. Omejena sredstva, katera ima Madžarska na voljo, 

so največja nevarnost za nadaljnji razvoj (Ellison 2008, 26). 

Finančna kriza leta 2008 je pomenila zmanjšanje izvoza in domače potrošnje ter padec 

vrednosti nepremičnin, kar je pomenilo zmanjšanje BDP za –6,4 % v letu 2009 (CIA 2011). 

Proizvodnja avtomobilov se je zmanjšala skoraj za polovico; z 292.057 vozil leta 2007 na 

133.370 vozil leta 2009 (OICA 2011). Ocena za industrijsko rast v letu 2011 je 11 % (CIA 

2011), kar pomeni, da je Madžarska izven največje krize. NTI v avtomobilsko industrijo se 

nadaljujejo. Tako bo Daimler investiral 800 milijonov evrov v tovarno v Kescekmetu, katera 

naj bi proizvedla 100.000 vozil od leta 2012 dalje. Audi je investiral 80 milijonov evrov v 

novo tovarno motorjev v Gyoru. Denso (Japonska) je enako storil v Szekesfehervarju, kjer je 

vrednost investicije 100 milijonov evrov. Norsk Hidro se je odločil podvojiti kapacitete v 

Gyoru z gradnjo nove tovarne. Korejski Hancook bo vložil 528 milijonov evrov v izgradnjo 

tovarne gum v Dunaujvarosu. Skupna vrednost investicij v avtomobilsko industrijo od leta 

                                                 

42
 Investment incentive Fund (1991–1994) je bil leta 1995 nadomeščen z »Economic Development 

Fund« in »Allocation Fund« (Eltëto 1998 v Ellison 2008, 7). 
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2006 dalje in napovedanih investicij do današnjega dne znaša preko 3 milijarde evrov. 

Madžarska je pomembna za avtomobilsko industrijo danes in jutri (ACEA 2011b). 

5.3.2 Slovaška 

Slovaška meri 49.035 km
2
 in ima 5,5 milijona prebivalcev. Slovaška je članica OECD in od 

leta 2004 tudi EU. Poleg tega je tudi članica EEA (European Economic Area). Leta 2009 se je 

priključila evropski monetarni uniji s prevzemom evra kot svoje domače valute. Zanimiva je 

za NTI zaradi neoliberalne politike, univerzalne davčne stopnje za pravne in fizične osebe v 

višini 19 % in poceni delovne sile (JAPTI 2011b). 

Izobražena delovna sila, nizki stroški dela in proste kapacitete so naredile Slovaško za državo 

z največjim številom proizvedenih avtomobilov na prebivalca v svetovnem merilu. Tako je 

bilo proizvedeno povprečno nekaj manj kot 600.000 avtomobilov letno.
43

 Proizvodnje 

zmogljivosti so do 800.000 avtomobilov letno. V skupni zgodovini Češkoslovaške je bilo 

veliko dobaviteljev lociranih na Slovaškem. Danes je Volkswagen lociran v Bratislavi, Kia 

Motors Slovaška v Žilini in PSA Peugeot Citröen v Trnavi. V obdobju 1990–2002 je imela 

Slovaško zelo malo NTI zaradi izključitve tujih investitorjev iz privatizacije, nezaupanja do 

tujcev, politične in ekonomske nestabilnosti. V poznejšem obdobju je trend povsem 

nasproten. 50 dobaviteljev avtomobilske industrije ima svoje tovarne na Slovaškem. Vodilni 

so Johnson Controls NTU, SAS Automotive, INA in Lear Corporation. Povečevanje BDP je 

obenem pomenilo tudi neobičajno zmanjševanje izdatkov za R&D. To poizkuša Slovaška 

popraviti v zadnjem obdobju s spodbujanjem sodelovanja univerz z gospodarstvom
44

 (ACEA 

2011c). 

Slovaška je v obdobju 2002–2006 izvedla reformo pod vplivom novoliberalcev. Uvedla je 

enotno davčno stopnjo 19 % za DDV, davek na dobiček in dohodnino. Ukinila je davek na 

dividende, darila in prodajo nepremičnin. Trg dela je postal bolj prožen in mobilen. Poleg tega 

so poenostavili administrativne postopke pri investicijah. Reforma pokojninskega sistema
45

 je 

zagotovila sredstva za oživitev trga kapitala. Poleg ostalega sta bili izvedeni reformi 

pravosodja in izobraževanja. Vstop v EU je investitorjem pomenil zadostno stabilnost za 

povečanje investicij (Fischer, Gould in Haugton 2007, 980–985). Tako so NTI v obdobju 

2002–2008 znašale povprečno 3,3 milijarde dolarjev letno (UNCTAD 2011). 

                                                 

43
 Podatek uradne statistike OICA 2011. 

44
 Po raziskavi WEF za leto 2010 se Slovaška nahaja na 87. mestu po sodelovanju med univerzami in 

gospodarstvom. To je bistveno slabše od njene konkurenčne uvrstitve na 60. mestu in leto poprej na 

46. mestu. 

45
 Kombiniran sistem je z uvajanjem obveznih osebnih plačil zaposlenih prinesel kapital za nadaljnje 

investiranje. 
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5.3.3 Srbija 

Srbija meji na BiH. Meri 88.361 km
2
 in ima 7,3 milijona prebivalcev. Po letu 2000 se je 

začela tudi ponovno mednarodno povezovati. Srbija je članica Mednarodnega denarnega 

sklada (IMF), svetovne in evropske banke za obnovo in razvoj (IBRD in EBRD). Februarja 

2010 je podpisala začasen trgovinski sporazum z EU. Industrijski sektor, kjer je najbolj 

razvita avtomobilska industrija, ustvari 20 % BDP (JAPTI 2011c). 

Srbija ima tri tovarne avtomobilske industrije. To so Fiat Srbija iz Kragujevca, FAP Priboj in 

Ikarbus Beograd. Proizvodnja tovornjakov se je začela leta 1939 v Kragujevcu, kjer so do 2. 

svetovne vojne proizvedli 400 tovornjakov po licenci Chevroleta. Leta 1953 je bil podpisan 

nakup licenčne proizvodnje s Fiatom. Do leta 2008 je bilo proizvedeno preko 4 milijone vozil 

(Zastava Automobili AD 2011). Srbija je začela s pospeševanjem NTI leta 2006. Pospešila je 

proces privatizacije. Poleg tega je uvedla določene davčne spodbude za investitorje. V 

primeru izgradnje novih obratov je, odvisno od velikosti vlaganja, pripravljena investirati del 

denarja za nova delovna mesta. Znesek se giblje med 2 in 5 tisoč evri. Poleg tega so podjetja 

oproščena plačila določenih drugih davkov (socialnih prispevkov zaposlenih za določeno 

obdobje, komunalnih in gradbenih taks …). Od leta 2008 povrne 25 % vsake investicije, večje 

od 317 milijonov dolarjev, in ustvari več kot 1.000 delovnih mest. Za promocijo skrbi 

posebna agencija SIEPA (Serbian Investment Economics and Promotion Agency). Srbija je s 

podpisom pridružitvenega sporazuma z EU začela še intenzivnejše privabljanje tujih 

investitorjev. Največje ovire so prisotnost korupcije, zapleteni administrativni postopki in 

birokracija, nestabilna politična situacija in velika nihanja tečaja domače valute v obdobju od 

2008 do 2010 (julija 2008 je bil 1 evro vreden okoli 75 dinarjev, konec leta 2010 pa 106 

dinarjev). Podpisanih ima 41 bilateralnih sporazumov o trgovinskem sodelovanju, od katerih 

sta najpomembnejša z ZDA in Rusijo, kamor je možno izvažati brez carinskih obveznosti. 

Prednosti Srbije so v davčnih spodbudah, industrijski tradiciji in nizkem strošku dela 

(EUBusiness 2011). V Srbiji ima Cimos obrat v Kikindi. Konjiški Grah Automotive je zgradil 

tovarno v Batočini in načrtuje zgraditi novo v Svilanjcu. Intenzivni so stiki podjetij slovenske 

avtomobilske industrije za vstop v dobaviteljske verige Fiat Avto Srbija, kakor se imenuje 

podjetje danes. Investicija v prenovo naj bi znašala 940 milijonov evrov. Od leta 2012 naj bi v 

Kragujevcu proizvajali novi model »Zero«, katerega proizvodnja naj bi letno dosegla 200.000 

avtomobilov (FAS 2011). Podjetje Ikarbus iz Beograda je največji proizvajalec avtobusov v 

regiji. Po neuspeli privatizaciji leta 2009 je ponovno prešlo v lastništvo države Srbije. Ta s 

subvencijami poskuša ponovno vzpostaviti količinsko proizvodnjo iz preteklosti (Ikarbus 

2011). 

Srbija podpira vlaganja v razvoj avtomobilske industrije v državi in želi postati največji 

proizvajalec avtomobilov v regiji. To je velika priložnost tudi za avtomobilsko industrijo v 

BiH. 
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5.4 Slovenska avtomobilska industrija 

5.4.1 Kratka zgodovina slovenske avtomobilske industrije 

Prvi avtomobil se je na območju današnje Slovenije (takrat avstro-ogrske monarhije) pojavil 

leta 1898. Janez Puch s Ptuja je leta 1906 začel s prvo proizvodnjo avtomobilov. Sicer je bila 

bolj razvita proizvodnja motornih koles in sestavnih delov. 

V Sloveniji se je proizvodnja začela s sestavljanjem tovornjakov in avtobusov v Ljubljani in 

Mariboru. V Kopru je Tomos leta 1954 sestavljal motorna kolesa po licenci Pucha. Lasten 

razvoj je potrdil leta 1961 s svojim izdelanim motornim kolesom. LITOSTROJ je sestavljal 

Renault R 4, katerega sestava se je pozneje prenesla v Novo mesto. V IMV Novo mesto so 

poprej sestavljali kombije in Austinov Mini Morris. Tomos je sestavljal Citroen C2V4 

(priljubljene spačke) in Amije 6 in 8. Leta 1972 je bila proizvodnja prenesena v Novo Gorico. 

Za to prvo fazo je značilno, da so se sestavni deli uvažali in avtomobili sestavljali pri nas. 

Pomanjkanje deviz, carinske dajatve in druge ovire so primorale posamezna podjetja, da so 

iskali dobavitelje na domačem trgu. Tako je IMV postopoma povečal delež sestavnih delov 

domačega porekla do te mere, da danes proizvaja posamezne modele za vso Evropo (Clio, 

Twingo …) (Sitar 1998, 128–191). Do leta 1991 je bila slovenska avtomobilska industrija del 

jugoslovanske avtomobilske industrije. Najpomembnejše tovarne so bile Crvena Zastava 

Kragujevac, TAM Maribor, CIMOS Koper, TOMOS Koper, Avtomontaža Ljubljana, IMV in 

Adria Novo Mesto, IDA Kikinda, TAS Sarajevo, IMT Beograd, FAP Priboj in druge. 

5.4.2 Slovenska avtomobilska industrija danes 

Razpad nekdanjega trga je pomenil padanje proizvodnje do leta 1996. Podjetja so se zavedala, 

da je treba delovati tudi v drugih panogah za preživetje. Od takrat dalje je obseg proizvodnje 

samo naraščal. Dušan Bušen, direktor ACS, navaja, da slovenska avtomobilska industrija 

predstavlja preko 85 podjetij in 600 kooperantov. Ustvari desetino slovenskega BDP in petino 

slovenskega izvoza. 5 % prihodka namenja R & R (SIOL 2010). Najpomembnejše podjetje je 

Revoz iz Novega mesta. Trenutno kot edina tovarna v Evropi proizvaja modele novi Twingo, 

Clio II in coupe cabriolet renault wind. Konec leta 2009 je bilo zaposleno 2.606 delavcev. V 

letu 2010 so proizvedli 211.493 avtomobilov. Vrednost prodaje je znašala 1.320 milijonov 

evrov. Kot nadaljnji razvoj pričakujejo potrditev razvojnega projekta med partnerjema 

Renault-Nissan in Daimlerjem (Revoz 2011). TVM je proizvajalec avtobusov. Podjetje je 

nastalo leta 2001 z združitvijo delov podjetij prejšnje TAM, ustanovljene daljnega leta 1947, 

katera se ni zmogla prilagoditi spremenjenim razmeram na trgu po osamosvojitvi in izgubi 

namenske industrije. Tudi TVM je v velikih težavah zaradi težav skupine Viator & Vektor, 

katere član je (TVM 2011). Cimos nastane leta 1972 s pogodbo o sestavljanju avtomobilov 

Citröen. Konec sedemdesetih let opusti proizvodnjo avtomobilov in se usmeri v proizvodnjo 
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sestavnih delov za prvo vgradnjo v avtomobil s sodelovanjem s prej omenjenim 

proizvajalcem in tudi širše. Razpad Jugoslavije zelo vpliva na Cimos zaradi razdeljene 

proizvodnje na dve državi oziroma zaradi vpliva težkih razmer. Leta 1996 je privatiziran in od 

tedaj začenja svoj preporod. Danes je to podjetje sestavljeno iz 28 družb v 27 državah sveta. 

Danes je avtomobilska proizvodnja najpomembnejše izmed štirih področij delovanja družbe. 

Leta 2010 je imela družba 445 mio. EUR prihodkov in je zaposlovala skoraj 7.000 ljudi. 

Prihodki avtomobilske dejavnosti so dosegli 343 mio. EUR (Cimos 2011a). Iskra 

avtoelektrika je nastala leta 1960 in proizvaja različne zaganjalnike, alternatorje, mehatronske 

sisteme, generatorje, električne pogonske sisteme in druge dele za avtomobilsko, logistično in 

drugo industrijo. Danes ima 16 podjetij v 12 državah. Prihodki od prodaje so leta 2010 znašali 

160 milijonov evrov. V skupini je bilo zaposleno nekaj preko 1.500 ljudi (Iskra avtoelektrika 

2011). Začetki Hidrie segajo v leto 1955. Danes je podjetje pomemben dobavitelj delov in 

sistemov v avtomobilski industriji. V 30 družbah skupine je zaposlenih preko 2.000 ljudi. 

Vrednost prodaje v letu 2009 je znašala 157 milijonov evrov. V lastnem inovativnem centru 

združujejo tri inštitute, akademijo, več inkubatorjev in tehnoloških centrov (Hidria 2011). Za 

avtomobilsko industrijo so značilni grozdenje, promocije v tujini in iskanje novih priložnosti. 

5.4.3 ACS (Slovenski avtomobilski grozd) in drugi grozdi v avtomobilski industriji 

ACS je gospodarsko interesno združenje slovenskih dobaviteljev avtomobilske industrije in 

proizvajalcev motornih vozil. Povezali so se v grozd za krepitev svoje konkurenčne 

sposobnosti in povečevanje dodane vrednosti. GIZ ACS je osrednja komunikacijska točka 

avtomobilskega grozda, podprta z infrastrukturo. ACS podpira svoje člane pri vključevanju v 

svetovno industrijo motornih vozil s skupno promocijo in z izdelki višje tehnološke 

zahtevnosti. V ta namen pospešuje učinkovitost poslovanja članov z ustreznimi raziskavami 

in s povezovanjem s strokovnimi razvojnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini. 

GIZ je bilo ustanovljeno leta 2001. Danes združuje 54 proizvodnih podjetij in pet univerz 

(ACS 2011). ACS ima v načrtu ustanovitev mreže grozdov v jugovzhodni Evropi, katera bi se 

pozneje povezovala z ostalimi grozdi v Evropi in postala strateški dobavitelj (Bušen 2007). 

Določena podjetja so vključena tudi v orodjarski grozd. To je skupina podjetij, katera deluje 

na področju razvoja in storitev dejavnosti orodjarstva za najzahtevnejše tehnologije, kot so 

avtomobilska industrija, aeronavtična industrija in druge. Združuje 19 proizvodnih podjetij, 3 

raziskovalne institucije in se neposredno povezuje z dvema grozdoma, Plasttehnika Velenje in 

ACS Graz (TCS 2011). 

Grozd Plasttehnika postaja evropska oaza globalnih ponudnikov visoko zahtevnih 

izdelkov/storitev plasttehnike in celostnih rešitev (ideja, razvoj, proizvodnja) za 

najzahtevnejše kupce na globalnem trgu. Združuje 67 podjetij in 10 raziskovalnih ustanov in 

inštitutov. Povezuje se s šestimi različnimi združenji v Evropi (GIZ Grozd Plasttehnika 2011). 



 

59 

 

Slika 10: Povezovanje grozdov avtomobilske industrije v jugovzhodni Evropi 

Vir: Bušen 2007. 

5.5 Avtomobilska industrija v BiH 

Avtomobilska industrija v BiH ima dolgo tradicijo. Prvi proizvajalec osebnih vozil na 

področju BiH je bil sarajevski Pretis, kateri je proizvajal model »princ« proizvajalca NTU. Od 

leta 1965 dalje je bila letna proizvodnja 1.500 vozil, toda potrebe so bile večje. Tako je leta 

1969 nastala tovarna TAS Sarajevo v korporaciji z Volkswagnom. Proizvajali so do 37.000 

vozil letno do začetka vojne leta 1992. Proizvodnjo so ponovno oživili leta 1998. Leta 2008 je 

bilo narejeno 3.500 vozil. Istega leta je bila proizvodnja osebnih vozil opuščena (BH dani 

2011). Danes proizvajajo specializirana vozila (D news 2011). Avtobuse sta sestavljali 

podjetji Soko Mostar in Kosmos Banja Luka. Številna druga podjetja so bila dobavitelj 

sestavnih delov za prej omenjena podjetja in tudi Crveno Zastavo iz Kragujevca (FIPA 2005, 

18). 

Kovinsko-predelovalna industrija je v BiH nosilec razvoja. Petković, Alagić in Isaković 

(2006, 7–10) navajajo skupaj 15 livarn železa in jekla in osem livarn barvnih materialov. 

Proizvodnja leta 1990 je znašala preko 127.000 ton in je zaposlovala preko 162.000 ljudi. 

Največja težava danes je zastarelost opreme, kjer je povprečna starost okoli 30 let, in 
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energetsko potratna proizvodnja. Posledica je trenutno slabša konkurenčnost, kljub tradiciji, 

znanju in razpoložljivim virom. Avtomobilska industrija je prepoznala potencial, saj proces 

vlaganj v izgradnjo novih kapacitet in prenovo obstoječih poteka vedno bolj intenzivno. 

Številna podjetja so že povezana v verigo dobaviteljev s proizvodi, kot so kakovostni in 

precizni deli iz kovine, pogonske gredi, zavorni deli in sistemi, sklopke, filtri, električni deli, 

tekstil, usnje in drugo. Skupino Prevent sestavlja 19 podjetij, ki proizvajajo tekstilne dele za 

VW, PSA in Renault. Skupina Cimos ima naslednja podjetja: TMD Ai Gradačac, Cimos 

Srebrenica, NT Forging Novi Travnik, Cimos TMD Casting Zenica in Cimos Nimonic Zenica 

(Cimos 2011b). Unico Filter Tešanj je del skupine MANN-HUMMEL. Bekto Precisa 

Goražde sodeluje s Toyoto in Fiatom Srbija. Toyota in Mazda sodelujeta s podjetjem Jajce 

Alloy Wheels (FIPA 2010, 69–70) in podjetji, kot so Mittal Steel Zenica, Livar Jelšin Grad 

Banja Luka, Tvornica glinice Birac, BU plast Bugojno, Teslo Brčko, Famos Istočno Sarajevo, 

Zrak AEO Kiseljak, FSU Laktaši, Soko Mostar, Pobjeda Tešanj in številni drugi (FIPA 2005, 

9–11). 

Avtomobilski grozd BiH je bil ustanovljen leta 2004 s pilotskim projektom in podporo 

nemške organizacije za tehnično sodelovanje (GTZ). Leta 2005 je imel 26 članic. Delovanje 

grozda je zamrlo leta 2009, ko se je končal omenjeni projekt. Velik interes in zanimanje za 

ponovno oživitev grozda je izkazalo 17 podjetij. Nosilec delovanja bi bila skupina 

avtomobilskih podjetij pri Zunanjetrgovinski zbornici BiH (»Grupacija autoindustrije 

Spoljnotrgovinske komore BiH«) (E-kapija 2011). 

FIPA (2005, 33–41) navaja prednosti BiH za NTI v avtomobilsko industrijo: 

 stabilizacija razmer s podpisom sporazuma z EU in ostalih trgovinskih sporazumov SEE 

in FTA z Turčijo, 

 lokacija v osrčju Evrope in regionalna bližina proizvajalcev (Madžarska, Srbija, 

Slovaška, Slovenija …), 

 proces selitve avtomobilske industrije v vzhodno in centralno Evropo, 

 zaupanje dosedanjih partnerjev, 

 tradicija, izobražena delovna sila, tehnološko moderne linije, pridobljeni certifikati 

kakovosti (9001, 14001, 16949 in drugi), sodelovanje pri R&D, 

 nizki davki in davčne olajšave za investitorje, nizka cena delovne sile, 

 razpoložljiva infrastruktura v industrijskih in tehnoloških conah, kot so Zenica, Sarajevo, 

Banja Luka, Mostar, Tuzla, Tešanj in druge. 

 

Pospešena vlaganja določenih podjetij, kot so slovenski Cimos ali MLM Maribor,
46

 selitev 

proizvodnje propadlega Preventa iz Slovenije v BiH, vlaganja MANN-HUMMLA ali 

                                                 

46
 V letu 2010 so obnovili proizvodnjo v tovarni MLM Alutec Bugonjo. 



 

61 

MITTAL Steela izkoriščajo potencial in obstoječe možnosti. Drugo dejstvo, da avtomobilski 

grozd BiH ne deluje, pomeni neorganiziranost in stihijsko delovanje pristojnih inštitucij. 

Tretje dejstvo o regionalni bližini proizvajalcev v Srbiji in na Madžarskem ter sistemskih 

dobaviteljev iz ostalih držav regije (Slovenija, Avstrija) pomeni možnost takojšnje vključitve 

v dobaviteljske verige. 

Vlaganja in povečevanje proizvodnje Fiat Srbije v letu 2011 in pozneje so velika priložnost za 

podjetja iz BiH za vključitev v dobaviteljsko verigo. Trenutno s Fiatom Srbija sodeluje eno in 

edino podjetje iz BiH, to je Bekto Precisa iz Goražda. Danes obstaja vsaj 50 proizvajalcev, ki 

imajo potencial za takojšnje sodelovanje s prej omenjenim podjetjem (Kragujevac 2011). 

V tem poglavju smo spoznali avtomobilsko industrijo v svetu, obstoječe trende in 

pričakovanja za razvoj v prihodnje, na katere odločilno vpliva proces globalizacije. Podrobno 

so predstavljene najpomembnejše države v regiji v avtomobilski industriji (Madžarska, 

Slovaška, Srbija) in slovenska avtomobilska industrija danes. 
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6 PREDSTAVITEV BIH 

6.1 Analiza negospodarskega okolja BiH 

6.1.1 Politično okolje 

Država BiH je bila ustanovljena 14. decembra 1995 z Daytonskim sporazumom. Bošnjaki, 

Hrvati in Srbi so trije konstitutivni narodi. BiH meji na Hrvaško, Srbijo in Črno goro. Uradni 

jeziki so bošnjaški, srbski in hrvaški. Sestavljena je iz dveh entitet, to je entitete Federacije in 

Republike Srbske in distrikta Brčko, kateri ima poseben status pod mednarodnim nadzorom. 

Nadalje je razdeljena na 10 kantonov ali regij, od katerih ima vsaka svojo vlado (Setimes 

2011). 

Politični ustroj sestavljajo parlamentarna demokracija z dvodomnim parlamentom, tričlansko 

predsedstvo, katero vsakih osem mesecev zamenja predsednika, svet ministrov in ustavno 

sodišče. V domeni sveta predsednika je zunanja politika, imenovanje ambasadorjev, 

zunanjetrgovinski sporazumi in podobne naloge. Zakonodajna oblast je v rokah dvodomne 

skupščine. Predstavniški dom ima 42 članov, kjer vsak konstitutivni narod zastopa 14 

poslancev. Izbirajo se z volitvami na vsake štiri leta. Dom narodov ima 15 predstavnikov, 

torej vsak konstitutivni narod po 5 predstavnikov. Izvršno oblast predstavlja svet ministrov, ki 

je zadolžen za zunanjo, ekonomsko in davčno politiko ter predstavlja vlado države BiH. 

Imenovanje predsednika sveta ministrov je v pristojnosti predstavniškega doma. Ustanovno 

sodišče je sestavljeno iz dveh predstavnikov vsakega naroda in treh članov, ki jih imenuje 

predsednik Evropskega sodišča za ljudske pravice v Strasbourgu. Državno sodišče sestavlja 

44 sodnikov, ki delujejo na treh področjih; administrativnem, pritožbenem in kazenskem 

področju. Poseben status ima oddelek za vojne zločine, ki je začel z delom leta 2005 (Setimes 

2011). 

Vsaka entiteta ima podoben parlamentarni ustroj. Federacija BiH ima predsednika in 

podpredsednika. Mandat predsednika entitete RS traja dve leti. Mandat članov parlamentov 

obeh entitet traja 4 leta in se volijo na volitvah. Federacija BiH ima dvodomni parlament, 

medtem ko ima Republika Srbska enodomni parlament (Setimes 2011). 

Zapleten in drag upravno in administrativno ustrojen sistem dopolnjujeta še dve ustanovi pod 

mednarodno pristojnostjo. Pisarna visokega predstavnika skrbi predvsem za spoštovanje in 

izvajanje določil Daytonskega sporazuma in ima zelo velike pristojnosti. Potrjuje ga 

Varnostni svet OZN. Misija OVSE skrbi predvsem za uveljavitev svobodnih volitev, 

spoštovanje človeških pravic, demokratične vrednote in druge (Setimes 2011). 
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6.1.2 Geografsko in demografsko okolje 

BiH se nahaja na osrednjem delu Balkanskega polotoka. Površina BiH je 51.209 km
2
, od tega 

znaša površina kopnega 51.197 km
2
 in morja 12,2 km

2
 (FZS 2011). BiH meji na Hrvaško 

(932 km), Srbijo (357 km) in Črno goro (248 km). Morske meje ima 20 km s Hrvaško 

(Seetimes 2011). Po velikosti je 128. država na svetu. Po ocenah naj bi v njej živelo junija 

2011 4.622.163 prebivalcev (CIA 2011). Glavno mesto je Sarajevo s približno 400.000 

prebivalci. Klimatski pogoji so ugodni, saj so poletja topla in zime hladne. Površino 

predstavljajo planine in doline. BiH sestavljajo štiri različne regije; Srednja Bosna je 

najrazvitejši del BiH s površino 12.920 km
2
, kjer biva 1.294.000 prebivalcev. Bosansko-

hercegovski visoki del zajema 11.842 km
2
 in je relativno slabo naseljen z le 325.000 

prebivalci. Najmanjša regija je Sredozemska regija, imenovana tudi Nizka Hercegovina s 

5.399 km
2
 in 296.000 prebivalci. Četrta regija je pretežno nižinska Bosanska Posavina na 

severu (Ministarstvo vanskih poslova 2011). 

6.1.3 Kulturološko in socialno okolje 

Kultura prostora je bila v preteklosti pogojena s socialističnim ekonomskim sistemom, 

katerega je pri spremembi v kapitalističnega zaznamovala vojna v letih 1992–1995. Ta je 

imela velik vpliv na oblikovanje nove kulturološke podobe. BiH je kulturološko zelo različna 

država. Vsak izmed treh konstitutivnih narodov ima drugačno veroizpoved; Bošnjaki islam, 

Srbi pravoslavno vero in Hrvatje katoliško vero. Treba je upoštevati specifičnosti vsakega 

naroda. Raziskav o kulturoloških dimenzijah po vojni ni bilo narejenih, tako da o tem lahko 

zgolj ugibamo. 

Uradni jeziki v BiH so jeziki vseh treh narodov: bosanski, srbski in hrvaški. Predstavljajo 

razvoj uradnega jezika v nekdanji državi, to je srbsko-hrvaškega ali hrvaško-srbskega jezika. 

Jeziki se med seboj ne razlikujejo veliko. Različna je le uporaba različnih besed.
47

 V 

Federaciji BiH se uporablja latinična vrsta pisave, medtem ko je v Republiki Srbski v uporabi 

cirilična vrsta pisave. 

Zadnji popis je bil izveden leta 1991. Po uradnih ocenah na strani Ministarstva vanskih 

poslova (2011) naj bi v BiH živelo 3,8 mio. prebivalcev, kar je bistveno manj kot po ocenah 

ameriške obveščevalne agencije CIA, katera navaja podatek o ocenjenem številu 4.622.163 

prebivalcev junija 2011 (CIA 2011). 

                                                 

47
 V bošnjaškem jeziku je veliko tako imenovanih »turkcizmov«. Ti so se že prej uporabljali v 

pogovornem jeziku in so sedaj uradno del bošnjaškega knjižnega jezika. 
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V mestih živi 49 % odstotkov ljudi. Ocenjena povprečna stopnja naraščanja mestnega 

prebivalstva je 1,1 %
48

 v obdobju od 2010 do 2015. Povprečna starost prebivalcev znaša 40,7 

let (CIA 2011). 

6.1.4 Tehnološko okolje 

Dosežen tehnološki razvoj in posledično nivo uporabe tehnologije je danes ena izmed 

ključnih dejavnikov konkurenčnosti posameznega gospodarstva. Za tehnološki razvoj je tudi 

značilno, da se sooča z nenehnimi spremembami in izboljšavami. Tehnološki razvoj je osnova 

za vsako proizvodnjo. Če podjetje ne vlaga dovolj v raziskave in razvoj, ga bodo tekmeci 

prehiteli (Prašnikar 2004, 258). Po raziskavi Svetovnega konkurenčnega foruma (WEF) za 

leto 2011 so podatki za BiH naslednji. Po usposobljenosti za uporabo tehnologije se BiH 

nahaja na 85. mestu med vsemi državami. Po številu uporabnikov interneta se nahaja na 59. 

mestu, številu predplačnikov na internetu na 56. mestu, medtem ko so dejavniki prenosa 

tehnologije v okolje šele na 120. mestu in po prenosu tehnologij s pomočjo NTI šele na 115. 

mestu. Pri elementu inovativnosti je BiH zelo slabo uvrščena, saj se nahaja šele na 120. 

mestu. Sodelovanje univerz in gospodarstva ter naklonjenost vlade tehnološkemu razvoju sta 

najslabše ocenjena elementa. Po številu patentov na 1.000 prebivalcev se uvršča na 69. mesto, 

kar pomeni, da potencial obstaja. Treba je ustvariti primerne pogoje za razvoj in napredek. 

Pomembna je tudi ocena zaščite intelektualne lastnine, za kar pri prenosu tehnologije 

največkrat tudi gre. Po prej omenjeni raziskavi se BiH nahaja na 133. mestu, kar pomeni, da 

je stopnja zaščite izredno nizka. Kot takšna tudi ne pripomore k prenosu sodobnih tehnologij 

v BiH. 

BiH daje veliko poudarka razvoju tehnoloških parkov in industrijsko-poslovnih območij. Po 

prej omenjeni raziskavi Svetovnega trgovinskega foruma za leto 2011 se nahaja na 82. mestu 

glede ustvarjanja pogojev za razvoj grozdov, industrijskih območij in tehnoloških parkov. V 

BiH se koncept razvoja industrijsko-poslovnih območij intenzivno razvija od leta 2007
49

 

dalje. Kot nosilec razvoja so vzpostavljene Regionalne razvojne agencije (RRA). Večina teh 

nastaja na področju nekdanjih tovarn, kjer že obstaja določena infrastruktura. Industrijsko-

poslovna cona v Zenici je že privabila določene investitorje, saj je slovenski Cimos odprl 

livarno (Hadžić et al. 2007, 46). V BiH trenutno obstaja okoli 30 lokacij, kjer se nahajajo 

obrati livarn in železarn (Petković, Alagić in Isaković 2006, 8). Pomembnejši tehnološki parki 

so poleg prej omenjenega v Zenici še TP Mostar, NTP Sarajevo, TP Banja Luka in BIT Tuzla. 

                                                 

48
 Za Slovenijo je stopnja urbaniziranosti 50 % in ocenjena stopnja naraščanja za obdobje 2010–2015 

0,1 %. Vrednosti za Srbijo sta 56 % in 0,6 %, Hrvaško 58 % in 0,4 %, Slovaško 55 % in 0,1 % ter 

Madžarsko 68 % in 0,3 %. 

49
 V razvojni strategiji je opredeljeno spodbujanje razvoja grozdov, tehnoloških parkov in industrijskih 

območij kot nosilcev razvoja BiH (FMRPO 2007). 



 

65 

Projekt Predstavnika EU v BiH za spodbujanje ekonomskega razvoja je ustanovitev 5 

regionalnih razvojnih agencij. RRA ARDA pokriva severno-zahodni del BiH, NERDA 

pokriva severnovzhodni del BiH, REDAH področje Hercegovine, REZ centralno področje in 

SERDA sarajevsko regijo. Pomemben je podatek, da agencije niso omejene glede na 

geografsko pripadnost posameznim entitetam ali kantonom (REDAH 2011). 

Razvoj tehnoloških parkov je pomemben zaradi obvladovanja sodobnih tehnologij. BiH 

obvlada sisteme hitre izdelave prototipov »RP/RM/RT« in integriranega sistema tehnologije 

CAD/CAPP/CAM. Vključenost tehnoloških parkov v industrijsko-poslovna območja pomeni 

tudi obvladovanje drugih sodobnih tehnologij in tehnik, kot so stereolitologija, LOM, SLS, 

FDM, SGC in 3D. Obvladovanje teh tehnologij je potreben pogoj za industrijski razvoj v 

prihodnje (Petković 2006, 171). 

6.1.5 Naravno okolje 

Naravna bogastva, gozdovi, vodni viri, obdelovalne površine, prebivalstvo ter naravne in 

klimatske ugodnosti so najpomembnejši viri naravnega okolja v BiH. BiH ima številne 

rudnike rudnin, kot so premog, železova ruda, boksit, baker, svinec, cink, krom, kobalt, 

mangan, nikelj, glina, sadra, sol, pesek in les. Zaloge premoga se ocenjujejo na 10
109

 ton. 

Gozdne površine pokrivajo 2,4 mio. hektarov ali 46 % BiH. V veliki meri so gozdne površine 

že izkoriščene ali pa so poškodovane zaradi vplivov industrije (na primer področje Maglaja). 

Obdelovalne površine zavzemajo 2,65 mio. hektarov, od tega je travnatih površin okoli 49 %, 

travnikov je 45 %, 6 % pa je trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi) (FIPA 2010, 39–40). 

Veliko bogastvo predstavljajo vodni viri z jezeri in s številnimi rekami, kot so mejne reke 

Sava, Drina in Una ter Neretva, Bosna, Vrbas. Potencial za proizvodnjo električne energije se 

ocenjuje na 6.000 MWh, od katerih je le delno izkoriščen. Velike zaloge premoga so vir 

surovin za termoelektrarne, kot so Tuzla, Kakanj, Ugljevik (FIPA 2010). Proizvodnja 

električne energije v letu 2010 je znašala 15.600 MWh, od tega je bilo prodane na trgu za 

5.318 MWh (Elektroenergetski sektor BiH 2011). 

6.2 Gospodarsko okolje BiH 

6.2.1 Gospodarska rast 

BDP v letu 2009 je znašal 3.187 evrov na prebivalca. Uradna valuta je konvertibilna marka – 

KM (FZS 2011). V spodnji tabeli so podatki o BDP, BDP na prebivalca in gospodarski rasti 

za obdobje 2005–2010. 
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Tabela 11: BDP, BDP na prebivalca in gospodarska rast 2005–2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 – 

ocena 

BDP v mio. km
50

 18.240 21.141 24.386 28.167 27.843 28.483 

BDP na prebivalca v kmM 4.746 5.501 6.347 7.331 7.245 7.412 

Gospodarska rast (%) – realna 6,5 % 9,5 % 10,5 % 7,3 % -2,2 % 0,5 % 

Vir: DEP BiH 2010, 6. 

V letu 2009 je BiH doživela visok gospodarski padec. Leto 2010 je bilo leto konsolidacije in 

revitalizacije. To se nanaša predvsem na zaustavitev zmanjševanja izvoza in zmanjševanje 

denarnih prilivov iz tujine. Rast industrijske proizvodnje je znašala v letu 2010 1,6 %. 

Finančni sektor je nazadoval v letu 2010, katerega je obeležil tudi padec vrednosti del v 

gradbeništvu za 17,6 % glede na leto poprej. To se nanaša na zmanjšanje financiranja gradnje 

zasebnega sektorja. Zaradi padca BDP je bila manjša tudi investicijska aktivnost, financirana 

s strani države. Predelovalna industrija, ki 90 % svoje proizvodnje izvozi, je zelo odvisna od 

gospodarskih gibanj v tujini. Tako je v letu 2010 zabeležila povečanje celotne proizvodnje za 

2 %. To se predvsem nanaša na bazično predelovalno industrijo kovin, naftno industrijo, 

proizvodnjo pohištva, avtomobilsko in tekstilno industrijo. Predelava kovin je v letu 2010 

beležila rast proizvodnje za 25 % in rast izvoza za 80 %, medtem ko je leto poprej vrednost 

proizvodnje glede na preteklo leto bila manjša za 45 % (DEP BiH 2011, 7–12). 

6.2.2 Zunanjetrgovinska bilanca 

Zunanjetrgovinski primanjkljaj nastane, če je uvoz večji od izvoza. V tem primeru ima država 

zunanjetrgovinski primanjkljaj. Vsaka država teži k presežkom menjave s tujino (Senjur 1995, 

144). 

Tabela 12: Kazalci trgovinskih tokov s tujino 2005–2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 – 

ocena 

Izvoz blaga in storitev v 

mio. km 

5.590 7.058 8.123 9.090 7.672 9.193 

Stopnja rast (%) 20,4 % 26,3 % 15,1 % 11,9 % -15,6 % 19,8 % 

Uvoz blaga in storitev v 

mio. km 

12.467 12.672 14.973 17.264 13.260 14.475 

Stopnja rast (%) 11,8 % 1,6 % 18,2 % 15,3 % -23,2 % 9,2 % 

Izvoz-uvoz v mio. km -6.877 -5.614 -6.850 -8.174 -5.588 -5.282 

Bilanca (% BDP) -37,7 % -26,6 % -28,1 % -29,0 % -20,1 % -18,6 % 

Vir: DEP BiH 2010, 6. 

BiH ima velik zunanjetrgovinski primanjkljaj. V zadnjih dveh letih je primanjkljaj v odstotkih 

BDP padel za približno eno tretjino. Takšen pozitiven trend je treba zadržati tudi v prihodnje. 

                                                 

50
 1 KM = 1,95 EUR 
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Tabela 13: Najpomembnejši trgovinski partnerji (v mio. EUR) 

 2008 2009 

 Delež Vrednost mio. km Delež Vrednost v mio. km 

Skupaj BiH 100,0 % 11.759 100,0 % 9.141 

Hrvaška 17,1 % 2.012 15,7 % 1.430 

Nemčija 12,3 % 1.446 12,4 % 1.129 

Srbija 11,6 % 1.364 11,3 % 1.035 

Italija 10,3 % 1.208 10,9 % 995 

Slovenija 6,9 % 806 6,8 % 625 

Rusija 1,6 % 184 5,0 % 455 

Vir: FIPA 2010, 15. 

Najpomembnejši trgovski partnerji, poleg Nemčije in Italije, prihajajo iz prostora nekdanje 

države. To je zelo pomembno za stabilnost cele regije in ekonomski razvoj v prihodnje. Z 

Rusijo je predvsem povezana Republika Srbska, kar je lahko konkurenčna prednost pristopa 

do novih trgov s tega področja. 

6.2.3 Inflacija 

Inflacija označuje spremembo cen – kar je lahko dvig ali padec – v enem gospodarstvu 

(Samuelson in Nordhaus 2001, 683–684). Stopnja inflacije za BiH je prikazana v spodnji 

tabeli. 

Tabela 14: Inflacija v BiH v obdobju 2005–2010 v % 

 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 – 

ocena 

Inflacija v BiH v % - 6,1 % 1,5 % 7,4 % -0,4 % 2,1 % 

Vir: DEP BiH 2010, 6. 

BiH ima velika nihanja v višini inflacije. Recesija in kriza sta znižali stopnjo do te mere, da je 

v letu 2009 celo beležila deflacijo. V 2010 je dosegla podobno stopnjo kot EU. KM je v 

fiksnem razmerju vezana na evro. Stopnja inflacije ugodno in pozitivno vpliva na 

gospodarske tokove. Višina je nižja kot s primerljivimi državami v regiji. 

6.2.4 Brezposelnost 

V skladu s pravili Mednarodne organizacije za delo (trinajsta mednarodna konferenca 

statistikov dela) pojem »brezposelni« zajema vse osebe nad določeno starostjo, ki so bile v 

opazovanem obdobju; a) »brez dela«, to je, da niso bile niti zaposlene niti samozaposlene; b) 

»na voljo za delo« kot zaposleni ali samozaposleni v referenčnem obdobju; c) »iskalci dela« – 

torej so v zadnjem obdobju naredile določene korake, da bi našle delo kot zaposleni ali 

samozaposleni. 
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Po analizi, izvedeni v letu 2010, so podatki v zvezi z delovno silo v Federaciji BiH naslednji 

(Agencija za statistiko BiH 2010, 2). Anketna stopnja nezaposlenosti je 27,2-odstotna. 

Resnična nezaposlenost znaša 43,1 %, in sicer je v Federaciji BiH nezaposlenih 360.500 ljudi 

in v Republiki Srbski 145.300 ljudi. To je posledica recesije in krize. Najbolj so bili prizadeti 

sektorji predelovalne industrije, gradbeništva, turizma in trgovine.
51

 Na drugi strani je bilo 

povečanje zaposlitev v javnem sektorju za 1,9 % več v primerjavi z letom poprej (DEP BiH 

2010, 16–18). Problematična je tudi visoka stopnja nezaposlenosti med mladimi, kar je 

posledica neusklajenega izobraževalnega sistema z resničnimi potrebami gospodarstva, sive 

ekonomije in nizke izobrazbene strukture mladih (Petković, Alagić in Isaković 2006, 35). 

Tabela 15: Število brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti v BiH v obdobju 2005–

2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 – 

ocena 

Brezposelne osebe v 

BiH v 000 

508 516 527 493 498 517 

Stopnja brezposelnosti 

v % 

n. p. n. p. 44,1 % 41,5 % 42,0 % 43,1 % 

Vir: DEP BiH 2010, 6. 

Po strokovni izobrazbi imajo zaposlene (nezaposlene) osebe v 64,3 % (71,2 %) primerov 

končano srednjo šolo, 20,3 % (21,2 %) jih ima končano osnovno šolo ali nižjo izobrazbo, 

medtem ko je 15,4 % (7,7 %) je akademsko izobraženih (Agencija za statistiko BiH 2010, 4). 

Visoka brezposelnost je tudi posledica dolgotrajne brezposelnosti, kar pomeni, da je struktura 

izobrazbe neustrezna in znanje hitro zastareva. Dolgotrajna brezposelnost pomeni tudi 

spremembo delovnih navad. Trg delovne sile mora biti fleksibilen, pripravljen na spremembe 

in jih tudi zmožen izvesti (Petković et al. 2010, 23). Država poizkuša s spremembami v 

izobraževalnem sistemu, investiranjem v dodatna izobraževanja, spodbujanjem spremembe 

prekvalifikacij in subvencijami za nova delovna mesta povečati zaposlenost (Petković et al. 

2010, 35). Situacija glede brezposelnosti je zelo težka, vendar imajo potencialni investitorji na 

voljo dovolj delovne sile ob možnosti pridobitve dodatnih sredstev za izobraževanje. 

6.2.5 Strošek dela 

Strošek dela je pomembna postavka pri odločanju za ciljno državo. Seveda je to odvisno tudi 

od drugih dejavnikov, toda v stroškovno učinkoviti avtomobilski industriji je to zelo 

pomembno. Povprečna neto plača v letu 2010 je v BiH znašala 798 KM ali približno 429 

evrov. Realna rast plač v primerjavi z letom poprej je tako znašala 1 %. Če upoštevamo še 

stopnjo inflacije, so plače manjše za 1,0 % (DEP BiH 2010, 28–29). Povprečna bruto plača v 

                                                 

51
 Zmanjšanje števila zaposlenih v predelovalni industriji v BiH je bilo v letu 2010 za 3,8 % v 

primerjavi z letom prej. V gradbeništvu je ta odstotek še višji, to je 7 %. 
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predelovalni industriji dosega le približno 70 % povprečne bruto plače v BiH v enakem 

obdobju. 

Tabela 16: Povprečna bruto plača v BiH in v predelovalni industriji v BiH za obdobje 

2008–2010 

  2010 2009 2009 

Povprečna bruto plača km 1.217 1.204 1.113 

EUR 624 617 570 

Povprečna bruto plača v predelovalni industriji km 848 819 779 

EUR 434 420 399 

I PBP pred. industrija v PBP  69,6 68,0 70,0 

Vir: Agencija za statistiko BiH 2011. 

Tabela 17: Primerjava bruto plač in bruto stroška dela v predelovalni industriji za 

izbrane države v regiji 2009 

 BiH Srbija Hrvaška Slovaška Madžarska 

Bruto strošek dela v EUR  420 394 723 1.060 679 

Bruto strošek dela na uro* 2,33 2,19 4,02 5,88 3,77 

Index (BiH=100) 100 93 172 252 162 

* Op: Za izračun je bilo vzeto 180 ur dela na mesec. 

Vir: Federalni zavod za statistiko BIH 2011, Republički zavod za statistiku Srbije 2011, Republika 

Hrvatska – Državni zavod za statistiko 2011, Štatisky Urad Slovenskoj Republik 2011 in Hungarian 

Central Statistic Office 2011. 

BiH ima primerljiv bruto strošek dela na uro kot sosednja Srbija. Na Madžarskem je strošek 

višji za 62 %, na Hrvaškem je višji za 72 % in na Slovaškem za 150 %. 

6.2.6 Davki in davščine 

V BiH obstajata dva sistema obdavčitve; tako v Federaciji BiH kot tudi v Republiki Srbski. 

Obdavčitev v BiH je najugodnejša izmed vseh držav. Prispevki za socialno varnost so v višini 

10,5 %, davek na dobiček podjetij znaša 10,0 % kar je enako kot v Srbiji. Stopnja DDV je 

17,0 %, kar je tudi najmanj izmed izbranih držav. Skupna obdavčitev je v BiH več kot dvakrat 

manjša kot na Slovaškem in Madžarskem. Zaključimo lahko, da je stopnja obdavčitve zelo 

ugodna in pozitivno vpliva na morebitne neposredne tuje investicije v državo. 

Tabela 18: Izbrani podatki o obdavčitvi v izbranih državah 

 BiH Hrvaška Srbija Slovaška Madžarska 

Prispevki za socialno varnost 

(v % bruto plače) 

10,5 17,2 17,9 35,2 24,0 

Davek na dobiček (v %) 10,0 20,0 10,0 19,0 16,0 

DDV (v %) 17,0 23,0 18,0 19,0 25,0 

Stopnja celotne obdavčitve (v % 

od dobička) 

23,0 32,5 34,0 48,7 53,3 

Vir: Doing Bussines 2011. 
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6.2.7 Zaključek pregleda izbranih kategorij 

Posledice vojne v obdobju 1992–1995 so še vedno vidne in jih gospodarstvo občuti. BDP na 

prebivalca je nizek in je nižji kot v ostalih državah v regiji. Zaskrbljujoč je visok odstotek 

brezposelnih, kateri se še vedno ni znižal na stopnjo, primerljivo normalno delujočim 

državam. BiH je, enako kot ostale države v regiji, zajela recesija konec leta 2008. Po letih 

relativno visoke rasti je prišel padec in tako je v letu 2009 celo beležila negativno 

gospodarsko rast. Za stabilizacijo je zelo pomembno dejstvo, da vedno bolj pomembno vlogo 

v trgovinski menjavi zavzemajo države sosede, zgodovinsko povezana Slovenija, Nemčija, 

kot vlečna lokomotiva gospodarstva EU, in Rusija, katera je tradicionalni partner predvsem 

Republike Srbske. Stopnja inflacije je nizka. Ugoden sistem davščin in obremenitev je 

vsekakor zelo zanimiv za tuje vlagatelje. Strošek dela je nizek in nižji kot v ciljnih državah 

avtomobilske industrije v srednji in vzhodni Evropi. Gospodarska situacija ni najboljša, 

vendar se izboljšuje. Treba je narediti vse, da bo tako tudi v prihodnje. 

6.3 Neposredne tuje investicije v BiH 

6.3.1 Neposredne tuje investicije v BiH v obdobju 1994–2009 

Pomena NTI se zaveda vsaka država in vsaka vlada. Tako je tudi v BiH, kjer na državnem 

nivoju deluje posebna agencija za privabljanje neposrednih tujih investicij, imenovana FIPA 

(Foreign Investment Promotion Agency). Privabljanje tujih investitorjev in pospeševanje 

investicij investitorjev, ki že delujejo v BiH, je njena glavna naloga. Agencija naj bi bila 

povezovalna vez med državnim in zasebnim sektorjem in naj bi aktivno sodelovala pri 

ustvarjanju takšne gospodarske politike, katera bo pozitivno vplivala na neposredne tuje 

investicije v BiH. Pomemben je tudi vtis o državi BiH kot ciljni državi za neposredne tuje 

investicije (FIPA 2010a). 
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Opomba: Za leto 2010 je ocena FIPE in CB BiH. 

Slika 11: NTI v BiH v obdobju 2000–2009 

Vir: FIPA 2010, 16. 

Izrazito povečanje vrednosti je bilo v letu 2007, ki je bilo zadnje leto pred krizo. Takrat so 

bile povečane NTI v Republiko Srbsko, in sicer so bili prodani Telekom RS, Rafinerija 

Bosanski Brod, Tovarna Maziv Modriča in banjaluški Petrol (CB BiH 2008, 38). Po 

posameznih dejavnostih je bilo v obdobju 1994–2009 34 % investicij v industrijo, 22 % v 

bančni sektor, 13 % v telekomunikacije in 12 % v trgovino (FIPA 2010, 18). 

 

Slika 12: NTI po državah v obdobju 1994–2009 v mio. EUR 

Vir: FIPA 2010, 17. 

Avstrija je približno tretjino celotnega zneska investirala v bančni sektor. Investicija v 

Telekom RS je največje tuje vlaganje iz Srbije. Pri vlaganjih podjetij iz Slovenije je na prvem 

mestu Livar iz Ivančne Gorice z vlaganjem 90,5 mio. KM v »Jelšingrad tvornica čelika AD iz 

Banja Luke«, sledi Mercator z 83 mio. KM, Merkur z 69 mio. KM, Petrol z 68 mio. KM in 

Droga Kolinska z 62 mio. KM v tovarno Argeta v Hadžičih (MVTEO 2010, 9–10). 
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Slika 13: Pregled največjih tujih investicij BiH po višini investicije v obdobju 1994–2009 

Vir: MVTEO 2010, 11. 

Največje investicije v industrijo so v »Tvornico glinice BIRAČ AD Zvornik« (Litva), 

»Arcelor Mittal Zenica, d. o. o.« (Švica-Indija), »Rafinerijo Bosanski Brod« (Rusija), 

»Rafinerijo olja Modriča« (Rusija) in tovarno celuloze »Natron-Hayat, d. o. o., Maglaj« 

(Turčija) (MVTEO 2010, 9–11). 

6.3.2 Priložnosti za NTI v BiH 

FIPA (2010, 32–72) navaja dejavnosti, katere so posebej zanimive za investitorje, in sicer: 

 turizem, 

 kmetijstvo in pridelava hrane, 

 energija, 

 gozdarstvo, 

 transport, 

 rudarstvo in predelava mineralov ter rudnin, 

 avtomobilska industrija, 

 gradbeništvo. 

BiH ima dolgoletno tradicijo pri proizvodnji delov in komponent za avtomobilsko industrijo. 

Le-ta je bila med vojno 1992–1995 prizadeta, a še vedno obstaja veliko neizkoriščenih 

potencialov za prihodnje. Več v poglavju o avtomobilski industriji v BiH. 

V tem poglavju smo predstavili BiH po posameznih elementih analize okolja. Poleg tega sem 

predstavil neposredne tuje investicije v BiH v obdobju dobrih 15 let in priložnosti zanje v 

prihodnje. 
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7 RAZISKAVA »ANALIZA KONKURENČNOSTI BIH V PRIMERJAVI Z 

DRŽAVAMI V REGIJI ZA SELITEV AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE« S 

POSTOPKOM RATINGOV 

7.1 Metodologija 

7.1.1 Vzorec in omejitve raziskave 

Vzorec je namenski izbrani vzorec. Vzorec obsega izbrane države v širši regiji srednje in 

vzhodne Evrope. Zanje so značilni sprememba ekonomskega sistema v zadnjih dveh 

desetletjih, proces tranzicije in prizadevanja po neposrednih tujih vlaganjih. Dediščina obsega 

tudi dve pomembni dejstvi; obsežno industrijsko infrastrukturo in nizke stroške obstoječih in 

neizkoriščenih virov. Obstoječi proces selitve avtomobilske proizvodnje, bližina zahodnega 

trga in trga držav nekdanje Sovjetske zveze narekujejo izbor držav. Izbrane države so 

Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Albanija, FYROM, Madžarska, Romunija, 

Bolgarija, Slovaška, Češka in Poljska. 

Omejitve raziskave izhajajo iz same raziskave in merjenja. Vsaka investicija se presoja po 

različnih metodah posamično. Predpostavka je tudi, da so notranje stopnje donosnosti 

posameznih NTI enake. Pri merjenju privlačnosti posamezne države za NTI merimo 

agregatne vrednosti in indekse za celotno državo. Pravilnejše bi bilo uporabiti podatke po 

posameznih regijah ali območjih znotraj držav in jih nato primerjati. Konkurenčnost držav za 

privlačnost za NTI je zelo težko ocenjevati, saj agregatne, makroekonomske dejavnike 

primerjamo na nivo posameznega subjekta …). 

7.1.2 Metoda in izračun rezultatov 

Pri analizi konkurenčnosti smo uporabil podatke, pridobljene s strani svetovnega 

gospodarskega foruma (WEF 2011) in drugih javno dostopnih baz (World Bank, UNCTAD, 

Heritage Foundation, WTO). Izbrali smo posamezne indikatorje na osnovi teoretičnih 

izhodišč eklektične paradigme, do sedaj opravljenih raziskav, faktorjev presojanja 

posameznih investicij in teoretičnih izhodišč za prej omenjene indekse privlačnosti 

posamezne države za NTI. Posamezne dejavnike smo združili v indikator, kateremu smo 

izračunali vrednost. 
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Tabela 19: Izbrani indikatorji po posameznih dejavnikih 

Zap. št. Indikator Utež  

A,. Delovanje vlade in institucij 0,05 

A.1. Zaščita intelektualne lastnine 25 % 

A.2. Naklonjenost k zaščiti pravic in patentov naprednih tehnologij 25 % 

A.3. Moč zaščite investitorja 35 % 

A.4. Učinkovitost vlade pri sprejemanju zakonov 15 % 

B.  Makroekonomsko okolje 0,10 

B.1. Stopnja inflacije 50 % 

B.2. Gospodarska rast 25 % 

B.3. Uravnoteženost proračuna 25 % 

C. Finančno okolje 0,10 

C.1. Dostopnost do posojil 20 % 

C.2. Omejitve pri gibanju kapitala 30 % 

C.3. Kreditni rating države 20 % 

C.4. Dostopnost do lokalnega trga kapitala 30 % 

D. Davčne in carinske obremenitve 0,15 

D.1. Davčna stopnja 85 % 

D.2. Carinska stopnja 15 % 

E. Infrastruktura 0,10 

E.1. Transportna infrastruktura 40 % 

E.2. Razvoj grozdov 40 % 

E.3. Število fiksnih telefonskih linij na 1.000 prebivalcev 20 % 

F. Energija in infrastruktura 0,05 

F.1. Razpoložljivost električne energije 100 % 

G.  Tehnološko okolje 0,05 

G.1. NTI in prenos tehnologij 40 % 

G.2. Kakovost raziskovalnih institucij 30 % 

G.3. Kakovost sodelovanja izobraževalnih ustanov in podjetij na področju 

raziskav in razvoja 

30 % 

H. Velikost trga 0,05 

H.1. Velikost trga 100 % 

I. Izobraževanje 0,05 

I.1. Stopnja vključenosti v sekundarno izobraževanje 40 % 

I.2. Kakovost poslovnih šol 40 % 

I.3. Lokalna viri za izobraževanja in usposabljanja 20 % 

J. Delovna sila 0,05 

J.1. Stopnja sindikalne organiziranosti delovne sile 25 % 

J.2. Prilagodljivost plač in ostalih plačil 40 % 

J.3. Načini rekrutiranja in odpuščanja 35 % 

K. Učinkovitost 0,05 

K.1. Razmerje med plačili in učinkovitostjo 100 % 

L. Stroški virov 0,1 

L.1. Nizki stroški virov (surovine, energija, delovna sila) so konkurenčna 

prednost 

100 % 

J. Oddaljenost 0,05 

J.1. Oddaljenost med Ljubljano in prestolnicami v km 50 % 

J.2. Kulturološke in jezikovne ovire 50 % 

K. Različni indeksi poslovnega okolja 0,05 

K.1. Indeks koruptivnosti države 30 % 

K.2. Stopnja trgovinske liberalizacije 30 % 

K.3. Indeks globalne konkurenčnosti 40 % 
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Privlačnost posamezne države je izračunana po naslednji enačbi: 

IND (PRIV)j =∑ Kj x IND j,  

kjerje Kj  utež posameznega indikatorja in INDj vrednost indikatorja za posamezno državo. 

Posamezne vrednosti indikatorjev sem izračunal za posamezno državo po naslednji enačbi: 

INDj=∑ Ui,j x Ind i,j, 

kjer je Ui,j utež posameznega indikatorja in Ind i,j vrednost posameznega indikatorja za 

izbrano državo. 

Izbrani indikator se izračuna na naslednji način: 

Ind i,j = (Vi-Vmin) / (Vmax-Vmin), 

pri čemer je Vi vrednost indikatorja izbrane države, Vmin najmanjša vrednost indikatorja vseh 

izbranih držav in Vmax največja vrednost indikatorja izbranih držav. 

7.2 Rezultati raziskave 

Raziskavo smo izvedli v mesecu juniju 2011 na rezultatih preteklih obdobij 2009 in 2010. 

Uporabili smo sekundarne podatke. 

Rezultate raziskave lahko vidimo v spodnji tabeli. 

Tabela 20: Privlačnost posamezne države za NTI za leto 2011 

Država Vrednost Mesto 

Hrvaška 0,523 4. 

BiH 0,504 6. 

Srbija 0,452 9. 

Madžarska 0,449 10. 

Slovaška rep. 0,544 2. 

Češka 0,547 1. 

Poljska 0,513 5. 

Bolgarija  0,484 8. 

Romunija 0,435 11. 

Črna Gora 0,502 7. 

Albanija 0,418 12. 

FYROM 0,536 3. 

 

BiH je pristala v prvi polovici izbranih držav. Na prvih dveh mestih sta Češka in Slovaška, 

kar je povsem pričakovano. Na tretjem mestu je FYROM, katera s pomočjo intenzivne vladne 

politike poskuša privabiti tuje investitorje. Velika ovira je pomanjkanje industrijske tradicije. 
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Preseneča slabša uvrstitev Madžarske. Težava so makroekonomske razmere, ki so se s krizo 

izjemno zaostrile, padec vrednosti valute in velika zadolženost države. Na dnu je Albanija. 

V spodnjih tabeli so prikazani rezultati za posamezne indikatorje področij za državo BiH. 

Posamezni indeksi so sestavljeni iz določenih faktorjev in so med seboj različno vrednoteni. 

Tabela 21: Vrednosti posameznih indikatorjev za BiH in njihov rang za leto 2011 

Indikator Pod indikator Vrednost Rang 

Delovanje vlade in 

pravne države 

Učinkovitost zakonov in predpisov 0,22 12. 

Moč zaščite investitorja 0,44 8. 

Zaščita intelektualne lastnine 0,20 12. 

Naklonjenost NTI 0,48 9. 

Makroekonomsko 

okolje 

Stopnja inflacije v obdobju 0,96 2. 

Gospodarska rast 2006–2010 0,65 8. 

Uravnoteženost proračuna  0,78 7. 

Finančno in bančno 

okolje 

Dostopnost do posojil 0,22 11. 

Dostopnost lokalnega trga kapitala 0,30 8. 

Omejitve pri gibanju kapitala 0,40 12. 

Kreditni rating države 0 12. 

Davčne in carinske 

stopnje 

Skupna efektivna stopnja obdavčitve 0,74 2. 

Carinska stopnja 0,07 10. 

Infrastruktura 

Skupna infrastruktura (ceste, železnice, 

pristanišča, letališča, terminali …) 
0,14 12. 

Infrastruktura za delovanje grozdov 0,37 3. 

Število fiksnih telefonskih linij na 100 

prebivalcev 
0,32 6. 

Energija Zagotavljanje električne energije 0,73 4. 

Tehnološko okolje 

NTI in prenos sodobnih tehnologij 0,53 8. 

Kakovost raziskovalnih institucij 0,33 11. 

Sodelovanje izobraževalnih ustanov in 

gospodarstva 
0,33 10. 

Velikost trga Velikost trga 0,32 9. 

Izobraževanje 

Stopnja vključenosti v sekundarno izobraževanje 0,57 7. 

Kakovost poslovnih šol 0,48 6. 

Razpoložljivost specializiranih izobraževalnih 

ustanov 
0,33 12. 

Delovna sila 

Stopnja sindikalne organiziranosti in pogajalska 

moč sindikatov 0,48 8. 

Prilagodljivost višine plač in ostalih plačil 0,73 4. 

Preprostost postopkov najemanja in odpuščanja 

delovne sile 
0,67 1. 

Učinkovitost  
Razmerje med učinkom in plačilom za delo 

0,33 12. 



 

77 

Tabela 21 – nadaljevanje 

Stroški virov 

Nizki stroški virov (surovine, energija, delovna 

sila) so konkurenčna prednost 
0,73 3. 

Obvladovanje NTI 

Oddaljenost med Ljubljano in prestolnico izbrane 

države 0,64 3. 

Jezikovna in kulturološka dimenzija 1 1. 

Različni indeksi 

poslovnega okolja 

Indeks korupcije 0,24 12. 

Stopnja trgovinske svobode 0 12. 

Stopnja globalne konkurenčnosti 0,450 12. 

 

Prednosti BiH, kot države prejemnice NTI iz Slovenije, so na strani posameznega poslovnega 

subjekta, poceni viri za proizvodnjo, razpoložljiva delovna sila in energijski viri. 

Obvladovanje NTI je lažje zaradi relativne bližine, kulturološke dimenzije (jezik, ljudske 

povezave, razumevanje …) in skupne pretekle zgodovine. Davčna obremenitev je nizka in 

carinske stopnje za EU so 0. Poleg tega je makroekonomsko okolje relativno stabilno zaradi 

protektorata in sodelovanja EU. Vendar je to lahko tudi potencialna nevarnost zaradi 

nedorečenih političnih razmerij. 

Slabosti izhajajo iz zapletenega političnega sistema in sistema določanja. BiH ima 14 vlad, od 

centralne vlade, do vlade entitet in kantonov ter Distrikta Brčko. Tako ne preseneča, da je 

globalni indeks GEI znašal le 0,21 (Rebernik, Tominc in Pušnik 2010, 70–71). BiH se je 

uvrstila na zadnje mesto med vzorcem 27 držav. Finančno in bančno okolje je relativno 

nerazvito, kar pomeni, da so finančni viri težje dosegljivi. Posledice preteklih dogajanj so 

pustile sledi na nerazviti infrastrukturi (ceste, železnice …) in tehnološkem razvoju družbe. 

Dobro je razvita IKT infrastruktura. Veliko stavi na razvoj industrijskih območij in grozdov, 

kjer je še zlasti aktivno območje centralne Bosne s središčem v Zenici. Veliko oviro 

predstavlja visoka stopnja korupcije, saj je BiH najslabše ocenjena med vsemi državami v 

panelu. Učinkovitost je zelo nizka v tem trenutku. Jaklič in Svetličič (2005, 23) navaja, da 

nižji stroški dela ne pomenijo vedno tudi večje dodane vrednosti. Vendar je to agregatni 

indeks, kateri se lahko bistveno spremeni na primeru posameznega podjetja. 
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8 RAZISKAVA »ANALIZA KONKURENČNOSTI BIH V PRIMERJAVI Z 

DRŽAVAMI V REGIJI ZA SELITEV AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE« S 

POSTOPKOM PRIMERJAVE 

V nadaljevanju bom najuspešnejše države primerjal z BiH s pomočjo postopka primerjave. 

8.1 Metodologija (vzorec, omejitve, metode) 

Vzorec obsega izbrane države v regiji. Izbrali smo Slovaško, Madžarsko, Srbijo in Romunijo. 

Vse države so imele velike vrednosti NTI
52

 avtomobilske industrije v preteklem obdobju ali 

pa so investicije napovedane (kot v Srbiji). 

Omejitve izhajajo iz uporabljenega postopka samega. Postopek temelji na subjektivni oceni in 

ne na znanstveni podlagi. 

Primerjali smo jih s pomočjo postopka primerjave. Benchmarking
53

 je sistematičen in 

kontinuiran primerjalni proces in rezultat primerjave vrednosti v posameznih dejavnikih.
54

 

Poleg primerjave nam omogoči tudi vpogled, kako izboljšati obstoječe stanje in kaj je 

potrebno narediti za doseganje najboljših vrednosti. Proces benchmarkinga ima podlago v 

štirih stopnjah Demingovega PDCA cikla (Watson 1993, 3–5); načrtovanje primera (angl. 

plan), zbiranje potrebnih informacij (angl. do), analiza zbranih informacij (angl. check) in 

prilagoditev, izboljševanje in uvajanje ugotovitev (angl. act). 

Posamezne ključne faktorje smo izbrali na podlagi raziskave avtorjev Loewendahl in Ertugal-

Loewendahl leta 2001. 

                                                 

52
 Slovaška – v industrijsko območje okoli mesta Trnava so vlagali Kia, Ford, Wolkswagen in 

Peugeut, na Madžarskem so prisotni Opel, Audi, Suzuki in Mercedes, v Romuniji je partner Renault in 

v Srbiji Fiat. Tukaj niso navedeni proizvajalci sestavnih delov in sklopov. 

53
 Metodo je razvil Xerox pred tridesetimi leti. Danes se uporablja že 5. generacija osnovne različice, 

imenovana »Globalni Benchmarking«. Več v Watson 1993 in Bogataj 2002. 

54
 Z dejavnikom mislimo na proces, funkcijo, podjetje, panogo, regijo … 
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8.2 Rezultati postopka primerjave posameznih držav 

V spodnji tabeli so navedeni posamezni ključni ekonomski faktorji za izbrane države in 

primerjalna ocena za BiH. 

Tabela 22: Ključni ekonomski faktorji po izbranih državah 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

BiH 16,6 5,0 4,770 -0,4 43,891 39,0 40,5 

Madžarska 128,6 2,9 12,850 4,2 78,379 79,6 n. p. 

Romunija 161,6 5,6 7,840 5,6 216,179 34,8 36,5 

Slovaška 87,3 5,8 16,830 0,9 69,757 41,0 102,5 

Srbija 38,4 5,0 5,630 8,1 36,783 41,5 32,5 

Legenda: (1) BDP 2010 (v mio. USD), (2) letna rast BDP v % v obdobju 2000–2009, (3) BDP 2010 na 

prebivalca v dolarjih, (4) inflacija 2009 (%), (5) zunanji dolg države v letu 2009 (v mio. USD), (6) 

proračunski primanjkljaj (% celotnega BDP), (7) odprtost 2009 (uvoz+izvoz/BDP). 

Op.: pod 6 »Proračunski primankljaj v letu 2010«. 

Vir: World Bank 2011, CIA 2011. 

BiH je najmanjša izmed izbranih držav. BDP na prebivalca je najnižji. Visoka zadolženost je 

posledica preteklih dogodkov. Gospodarska rast v obdobju 2000–2009 je bila primerljiva z 

ostalimi državami. Inflacija je bila negativna v letu 2009. To je posledica fiksnega tečaja KM 

na EUR in globalne ekonomske krize. Tečajna politika je bila drugačna kot v Srbiji, kjer so 

tuja podjetja imela velike izgube zaradi tečajnih razlik, kjer je bila devalvacija 30-odstotna v 

obdobju od sredine leta 2008 do konca leta 2010. Odprtost je bistveno slabša kot pri Slovaški, 

višja kot pri Romuniji in Slovaški. To je posledica obstoječih trgovinskih vezi. 

Gospodarska rast v obdobju od 2005 do 2010 je znašala 5,0 % na leto. Stroškovni faktor za 

NTI je ugoden, saj na voljo primerno izobražena delovna sila s stroškom dela, kateri je nižji 

od ostalih držav v regiji. Obstaja tudi primerna infrastruktura, kar pa se ne naša na prometne 

povezave. Po raziskavi Svetovnega trgovinskega foruma se nahaja na 137. mestu (WEF 2011, 

389). Kakor smo že navedli, je največja ovira razvoja politično stanje v državi. BiH je po 

raziskavi Doing Bussinessa za leto 2011 na 110. mestu in najslabše uvrščena država v regiji. 

Poleg tega sta dejavnika administrativna zapletenost postopkov pri registraciji in pridobivanju 

dovoljenj najslabše ocenjena dejavnika izmed vseh ocenjenih držav. Po Indeksu poslovnega 

okolja (Doing Business 2011) je bistveno boljše ocenjena, saj se BiH nahaja na 71. mestu 

med vsemi deželi. Na voljo so tudi ustrezni viri za zagon in začetek poslovanja. 

Kakšen pa je konkurenčni položaj BiH v primerjavi z izbranimi državami. Izbor je narejen na 

osnovi že obstoječe raziskave (po Loewndahl in Ertugal-Loewndahl 2001 v Basur in 

Tosonoglu 2006). Izbor je bil narejen na podlagi petstopenjske lestvice, kjer je 1 – izrazito 

slab in 5 – izrazito močan. 
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Tabela 23: Konkurenčne prednosti in slabosti BiH za NTI 

Ključni ekonomski faktor Konkurenčni položaj (1 do 5) 

Velikost države 2 – slab 

Gospodarska rast 3 – srednji 

Število prebivalcev 2 – slab 

Dohodek na prebivalca 2 – slab 

Stroški dela 5 – izrazito močan 

Vključenost v regionalne ekonomske asociacije 4 – močan 

Izobrazbena struktura delovne sile in razpoložljivost 4 – močan 

R & R in inovacije 2 – slab 

Telekomunikacijska infrastruktura & internet 4 – močan 

Registracija NTI 2 – slab 

Razpoložljivost industrijskih objektov 4 – močan 

Politično okolje 1 – slab 

Podjetniška kultura in pobude 2 – slab 

Naklonjenost k investicijam 3 – srednji 

Ekonomska stabilnost 3 – srednji 

Politika varnosti 2 – slab 

Politična stabilnost, birokracija, korupcija 1 – slab 

 

V prejšnjem poglavju je bila ocenjena konkurenčnost oziroma potencial BiH kot prejemnice 

neposrednih tujih investicij. Privlačna je predvsem zaradi nizkih stroškov virov, izobražene 

delovne sile, dobrega geografskega položaja in ekonomske stabilnosti. Indeks koruptivnosti 

znaša po raziskavi organizacije Transparency International (2010) 3,2 točke od 10 možnih, 

kar BiH v raziskavi za leto 2010 uvršča na 91. mesto. BiH je najslabše uvrščena v regiji. 

Indeks ekonomske svobode organizacije Heritage Foundation (2011) uvršča BiH na 104. 

mesto. 

Proces internacionalizacije je dvosmeren. Tako slovenski manegerji navajajo navzočnost tujih 

podjetij kot motiv za pospešeno internacionalizacijo slovenskih podjetij skozi oblikovanje 

ustreznih strategij in optimizacijo poslovnih procesov (stroškovni vidik, povečevanje 

kakovosti, pridobivanje znanja) (Jaklič in Svetličič 2005, 131). 
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9 SLOVENSKA AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IN SELITEV PROIZVODNJE V 

BIH 

9.1 Metodologija 

9.1.1 Lastnosti vzorca 

Populacijo sestavljajo vsa podjetja, katera so vključena v dobaviteljsko verigo avtomobilske 

industrije s sedežem na področju Slovenije. V Sloveniji je 85 podjetij dobaviteljev v 

avtomobilski industriji in 600 poddobaviteljev (SIOL 2010). Ob tem je treba poudariti, da 

določenim podjetjem sodelovanje v dobaviteljski verigi avtomobilske industrije ni glavna 

dejavnost. 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli na namenskem neslučajnem vzorcu 100 podjetij iz 

slovenske avtomobilske industrije. 

Vzorec smo izbrali na podlagi podjetij, vključenih v slovenski avtomobilski grozd in ostalih 

dobaviteljev slovenske avtomobilske industrije. Standardna klasifikacija dejavnosti C.29 – 

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, kjer sem poiskal enote na podlagi glavne 

in pomožne dejavnosti podjetij. Kriterij za izbiro je bila velikost podjetja in doseženi 

prihodki. 

9.1.2 Zbiranje podatkov 

Način anketiranja je bilo izpolnjevanje vprašalnika po internetu in preko spletne pošte. 

Časovno je potekalo zbiranje podatkov v obdobju od februarja do avgusta 2010. Vprašanja v 

raziskavi so bila razdeljena na tri sklope vprašanj. Vrnjenih je bilo 35 vprašalnikov, od katerih 

je bilo devet izločenih kot neuporabnih za analizo. Ocenjujemo, da smo na ta način pridobili 

preverljive in tudi objektivne rezultate. 

9.1.3 Anketa – vprašalnik 

V drugem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo med slovenskimi podjetji avtomobilske 

industrije o možnosti prenosa proizvodnje v tujino, s poudarkom na selitvi v BiH. Za zbiranje 

podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik. Vprašanja so bila iz naslednjih vsebinskih 

sklopov: 

 splošna vprašanja o podjetju in dejavnosti, 

 ocena konkurenčne sposobnosti podjetja danes in ob prenosu v BiH, 

 motivi za prenos proizvodnje, najprimernejša organizacijska oblika prenosa proizvodnje, 

 dejavniki konkurenčnosti BiH, pogoji za prenos proizvodnje, spodbude in ovire. 



 

82 

Vprašalnik je povezal sodobne teoretične ugotovitve dejavnikov za tuje investicije na ravni 

države in motivov za internacionalizacijo poslovanja na ravni podjetja in panoge. Vsa te 

ugotovitve smo povezali s sodobnimi organizacijskimi oblikami, kot so grozdi, tehnološki 

parki ali industrijska območja. 

Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali splošno priporočilo o načelu lijaka, kjer se na 

začetku nahajajo splošna vprašanja in šele pozneje konkretna vprašanja. 

Pri določenih vprašanjih smo upoštevali možnost posebnosti pri odgovorih, zato smo 

določena vprašanja odprli z zadnjo možnostjo – drugo. 

Za merjenje ocene stanja (mnenje o stanju) smo uporabili predelano tristopenjsko Likertovo 

lestvico, ki ima numerične ocene od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo se ne strinjam in 5 zelo se 

strinjam. Tako smo se odločili, da ne bi od anketirancev po nepotrebnem zahtevali ocene, med 

katerimi bi bile razlike majhne in jih na ta način zmedle. 

Testiranje vprašalnika je zelo pomembna stopnja pri oblikovanju kakovostnega vprašalnika. V 

našem primeru gre za anketni vprašalnik, kjer smo že imeli vzorec raziskav. Za opredelitev 

motivov in razlogov neposrednih tujih investicij je bila izvedena podobna raziskava (Jaklič in 

Svetličič 2005). Za oceno determinant, katere spodbujajo neposredne tuje investicije, je bila 

izvedena raziskava Goodnowa in Hanza v letu 1972. Vprašalnik smo izdelali po njunem 

vzoru. Specifična vprašanja smo testirali s pomočjo strokovnjakov s področja, ki delujejo v 

okviru slovenskega avtomobilskega združenja. Metodološko je bil vprašalnik testiran v okviru 

učnega procesa podiplomskega študija na eni izmed fakultet v Sloveniji v letu 2010. V našem 

primeru gre za časovno presečno študijo v danem trenutku. 

9.1.4 Metode obdelave podatkov 

Pri analiziranju vprašalnika smo uporabili enostavne vrednosti aritmetične sredine, t-statistiko 

za oceno intervala zaupanja dobljenih rezultatov in deskriptivno statistiko. 

9.1.5 Omejitve raziskave 

Že izvedene raziskave ne zajemajo izključno našega vzorca, zato je treba pridobiti tudi 

primarne podatke s pomočjo ankete. Kakovost vsake raziskave je odvisna od pripravljenosti 

anketiranih podjetij za sodelovanje. Kot smo že omenili, smo zaradi lažje obravnave ponudili 

vprašanja zaprtega tipa. Kljub vsemu lahko sklepamo, da je prišlo do določenih napak. V tem 

primeru smo te vprašalnike izločili iz analize. 
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9.2 Rezultati raziskave 

9.2.1 Splošna vprašanja o podjetju 

Pri splošnih vprašanjih o podjetjih smo spraševali o položaju podjetja znotraj avtomobilske 

panoge, ustreznosti tehnološke opremljenosti in posedovanju različnih certifikatov, kateri so 

značilni za podjetja v panogi. 

Položaj dobavitelja v avtomobilski verigi 

Podjetja v avtomobilski verigi se nahajajo v različnih položajih znotraj nje. Podjetje je lahko 

proizvajalec in sestavljavec vozil, dobavitelj 1. razreda, dobavitelj 2. razreda, izvajalec 

poprodajnih in servisnih storitev ter drugi udeleženci v verigi. Le-ti so lahko različne 

izobraževalne in raziskovalne ustanove, podjetja za inženiring in drugi. 

Tabela 24: Položaj podjetij v avtomobilski industriji 

Položaj v avtomobilski verigi Število 
Delež vseh odgovorov 

(v %) 

Proizvajalec in sestavljavec vozil 0 0 

Dobavitelj 1. razreda 12 46 

Dobavitelj 2. razreda 10 38 

Poprodajne in servisne aktivnosti 2 7 

Druga podjetja 2 7 

 

V raziskavi ni sodelovalo nobeno podjetje, katero je proizvajalec in sestavljavec vozil (Revoz, 

Adria Mobil, Akrapovič).
55

 Vzorec večinoma predstavljajo dobavitelji 1. in 2. razreda. Pri 

drugih podjetjih je eno podjetje delovalo na področju raziskav in razvoja. Drugo podjetje se je 

opredelilo kot inženiring podjetje (lastna raziskava 2010). Ocenjujemo, da vzorec odraža sliko 

podjetij slovenske avtomobilske industrije nasploh. 

Tehnološka opremljenost vašega podjetja 

V avtomobilski industriji je izjemno pomembna tudi tehnološka opremljenost podjetja. Samo 

tehnološko primerno opremljena podjetja lahko vstopajo v partnerske odnose na dolgi rok. 

Tehnološko opremljena podjetja lažje širijo svojo dejavnost, saj dodana vrednost ni odvisna 

samo od nižjih stroškov dela. Takšna podjetja tudi lažje širijo svojo dejavnost na tuje z 

izločanjem delovno intenzivne proizvodnje. 

                                                 

55
 Prejel sem pisno obvestilo, da po usmeritvah podjetja ne sodelujejo v znanstveno-raziskovalnem 

delu študentov v okviru študijskega dela na fakultetah (op. a). 
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Tabela 25: Tehnološka opremljenost podjetij 

Tehnološka opremljenost podjetja Število odgovorov 
Delež vseh odgovorov 

(v %) 

Visoko tehnološka 8 31 

Tehnološko primerna 16 62 

Deloma tehnološko zastarela 2 7 

Zastarela 0 0 

 

Večina podjetij ocenjuje, da so tehnološko visoko (31 %) in tehnološko primerno opremljena 

(62 %). Del vzorca ocenjuje, da so deloma tehnološko zastarela (7 %). To lahko predstavlja 

težavo že na srednji rok (do 3 let), saj je sodelovanje vnaprej dogovorjeno na osnovi večletnih 

pogodb. Jaklič in Svetličič (2005, 89) ugotavljata, da imajo slovenska podjetja z dobrim 

tehnološkim znanjem primanjkljaje na trženjskem področju. Predlagamo rešitev v okviru 

promocije grozda ali neposredno sodelovanje s pomembnimi dobavitelji v okviru njihove 

dobaviteljske verige. 

Na podlagi odgovorov ocenjujemo, da imajo podjetja tehnološki potencial za širitev poslovne 

aktivnosti. Med poslovne priložnosti lahko štejemo tudi različno obliko vstopa na tuje trge. 

Posedovanje certifikatov ISO 

Za avtomobilsko industrijo je značilno tudi poenotenje procesov in doseganje zahtevanih 

standardov glede poteka procesov in na koncu zagotavljanje končne kakovosti izdelkov. 

Tabela 26: Posedovanje ISO standardov 

ISO standard Opis Število 
Delež vseh 

odgovorov (v %) 

14001 Ravnanje z okoljem 3 12 

16001 Učinkovito ravnanje z energijo   

9001:2008 Sistem vodenja kakovosti 7 27 

16949 Sistem vodenja kakovosti 4 15 

14001 in 16949  10 38 

14001, 16949 in 

Vlagatelji v ljudi 

 1 4 

Brez standarda  1 4 

 

Posedovanje standardov je značilno za avtomobilsko industrijo. Večina podjetij, kar 22 od 26 

(85 %), poseduje vsaj enega izmed sistemov vodenja kakovosti. To je tudi značilnost podjetij 

iz avtomobilske industrije. Preseneča, da nobeno ne poseduje standarda učinkovitega ravnanja 

z energijo. To lahko pojasnimo s tem, da je energija v Sloveniji relativno poceni in jo imajo 

podjetja dovolj na razpolago. Zahteve po tem standardu so se pojavile v zadnjem obdobju. 

Stroškovni vidik učinkovitega ravnanja z energijo bo vedno bolj pomemben. Pričakujemo 

lahko bistveno večje število podjetij, katera bodo posedovala ta certifikat. 
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9.2.2 Ocena konkurenčne sposobnosti podjetja danes in po prenosu proizvodnje v BiH 

Ocena konkurenčnih prednosti podjetja danes 

Konkurenčne prednosti so v literaturi zelo redko točno navedene. Opredeljene so z izvajanjem 

strategij, s katerimi podjetje ustvarja vrednost in je tekmec ne more izvajati, posnemati ali 

kakor koli povzemati. Viri konkurenčnih prednosti so lahko fizični, človeški ali organizacijski 

(Barney 1991, 102). Tudi izbor trga, izbira lokacije za NTI ali države prejemnice NTI so 

lahko vir konkurenčnih prednosti. Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetja je eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov za obstoj vsakega podjetja na srednji in dolgi rok. 

Internacionalizacija poslovanja izboljšuje konkurenčno sposobnost podjetja. V okviru tega 

vprašanja smo spraševali o trenutnih konkurenčnih prednostih podjetij s podjetji v panogi. 

Možni odgovori so bili od 1 (zelo se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam). Odgovori so bili 

pretvorjeni v številsko obliko. 

Tabela 27: Trenutne konkurenčne prednosti podjetij 

Konkurenčna prednost Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Cenovna konkurenčnost 1 5 3,62 0,983 

Diferenciacija izdelkov 2 5 4,04 0,774 

Inovativnost izdelkov 2 5 4,31 0,788 

Kakovost izdelkov 4 5 4,50 0,510 

Tehnološki razvoj 3 5 4,50 0,648 

R & R 2 5 4,19 0,749 

Fleksibilnost proizvodnje 3 5 4,38 0,697 

 

Podjetja največkrat navajajo kot konkurenčno prednost kakovost izdelkov in ustrezen 

tehnološki razvoj s povprečno oceno srednje vrednosti 4,5. To sta tudi najpomembnejši 

zahtevi v panogi. Sledi fleksibilnost proizvodnje s srednjo vrednostjo 4,38. Prilagajanje 

proizvodnje zahtevam proizvajalcev, tako količinsko kot tudi v vrsti izdelka, predstavlja 

prednost. Na ta način se lažje uveljavlja JIT dobava, ki je značilna za avtomobilsko industrijo, 

in zmanjšujejo se stroški vhodnih izdelkov. Inovativnost izdelkov s povprečno vrednostjo 

4,31 in R & R s povprečno vrednostjo 4,19 sta naslednji konkurenčni prednosti. Inovativni 

izdelki predstavljajo prednost, kar brez raziskav in razvoja ni mogoče doseči. Podjetja se 

strinjajo, da diferenciacija izdelkov s povprečno vrednostjo 4,04 predstavlja konkurenčno 

prednost. Po pričakovanju je najslabše ocenjena cenovna konkurenčnost. Relativno draga 

delovna sila, visoke davčne obremenitve in ostali stroški poslovanja predstavljajo največjo 

težavo k cenovni konkurenčnosti naših podjetij. Selitev proizvodnje v cenovno ugodnejšo 

državo, kot je BiH, lahko predstavlja izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetja. 
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Ocena konkurenčnih prednosti podjetja po selitvi 

V okviru tega vprašanja smo spraševali o prihodnjih konkurenčnih prednostih podjetij s 

podjetji v panogi po prenosu proizvodnje v BiH. Možni odgovori so bili od 1 (zelo se ne 

strinjam) do 5 (zelo se strinjam). Odgovori so bili pretvorjeni v številsko obliko. 

Tabela 28: Prihodnje konkurenčne prednosti podjetij 

Konkurenčna prednost Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Cenovna konkurenčnost 4 5 4,63 0,496 

Diferenciacija izdelkov 2 4 3,50 0,707 

Inovativnost izdelkov 1 4 3,08 0,796 

Kakovost izdelkov 2 4 3,42 0,809 

Tehnološki razvoj 2 4 3,23 0,710 

R & R 2 5 3,23 0,765 

Fleksibilnost proizvodnje 3 4 3,69 0,471 

 

Izrazito bi se izboljšala cenovna konkurenčnost izdelkov na račun cenejših surovin, materiala 

in stroška dela. To je tudi pričakovan rezultat. Ostale konkurenčne prednosti podjetja bi se 

izrazito poslabšale. Celotno dojemanje ekonomske situacije in delovanja gospodarstva je 

odraz takšne ocene. Poleg tega je treba poudariti tudi pomanjkanje izkušenj v zvezi z NTI. 

Primerjava rezultatov ocene konkurenčne prednosti pred in po NTI v BiH 

Razlika je na pogled velika. Ali obstaja tudi statistično značilna razlika v vrednostih obeh 

podatkov po posamezni konkurenčni sposobnosti? V ta namen bomo naredili test aritmetičnih 

sredin posamezne konkurenčne prednosti. 

Tabela 29: Primerjava aritmetičnih sredin konkurenčnih prednosti danes in po NTI v 

BiH 

Konkurenčna prednost ▲arit. sredin 
Std. nap. 

arit. sred. 
t 

Sig (2-

stranski) 

Cenovna konkurenčnost -1,000 0,215 -4,655 0,001 

Diferenciacija izdelkov 0,538 0,194 2,776 0,010 

Inovativnost izdelkov 1,231 0,237 5,186 0,000 

Kakovost izdelkov 1,077 0,214 5,026 0,000 

Tehnološki razvoj 1,269 0,180 7,042 0,000 

R & R 0,962 0,196 4,907 0,000 

Fleksibilnost proizvodnje 0,692 0,173 3,993 0,001 
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Pri 95-odstotni zanesljivosti lahko trdimo, da se aritmetične sredine posameznih 

konkurenčnih prednosti pred NTI in po njej statistično razlikujejo. Konkurenčna prednost 

cenovne konkurenčnosti bi bila boljša za celo oceno. Podobno velja za inovativnost izdelkov, 

kakovost izdelkov, R & R in tehnološki razvoj, vendar v nasprotni smeri. Najmanjši razliki 

sta pri fleksibilnosti proizvodnje in diferenciaciji izdelkov. To lahko pojasnimo s proizvodnjo 

povsem enakih izdelkov pred in po izvedbi NTI. Ocenimo lahko, da je s stališča podjetij 

smiselno raziskati možnosti za NTI v BiH v vidu selitve proizvodnje v BiH in ohranitve 

razvojnih aktivnosti v Sloveniji. Omejitev je velikost podjetja. 

9.2.3 Vir konkurenčnih prednosti pri NTI v BiH 

Če bi se podjetje odločilo za NTI, je pomembno vedeti, kaj bi bilo vir konkurenčnih prednosti 

podjetja. V spodnji tabeli so navedene posamezne vrednosti. 

Tabela 30: Vir konkurenčnih prednosti 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Regionalna bližina 2 5 3,27 0,604 

Gospodarsko sodelovanje 2 5 3,35 0,797 

Kulturološka bližina 2 5 2,73 0,827 

Jezikovno razumevanje 2 4 3,31 0,788 

Učinkovitost proizvodnje 3 5 3,81 0,567 

Okoljevarstveni predpisi 2 4 3,15 0,613 

Premagovanje administrativnih ovir 3 4 3,23 0,430 

Davčni predpisi  3 4 3,69 0,471 

Obvladovanje koruptivnosti dežele 1 4 3,38 0,697 

Sodelovanje z kupci  3 5 3,88 0,653 

Učinkovitost nabavnih procesov  2 5 3,73 0,827 

Obvladovanje logističnih procesov  3 5 3,81 0,634 

Lažje iskanje cenovne učinkovitosti  4 5 4,27 0,452 

Dostop do novih trgov  3 4 3,85 0,368 

Pozitiven vpliv na podobo, imidž podjetja 3 5 3,50 0,762 

 

Podjetja ocenjujejo, da bi lažje dosegala cenovno učinkovitost poslovanja. To gre predvsem 

na račun nižjih stroškov dela, materiala in surovin. Dostop do novih trgov in boljše 

sodelovanje s kupci bi prav tako izboljšala poslovanje podjetij. Povprečno so ocenjeni 

institucionalni in administrativni dejavniki. Bližina BiH in s tem tudi NTI podjetjem ne 

pomeni posebnega vira konkurenčnih prednosti. Jezikovno razumevanje, kot ena izmed 

trditev za vir konkurenčne prednosti slovenskih podjetij, je tukaj ocenjena povprečno. 
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Najslabše je ocenjen element kulturološke bližine. To lahko razložimo s pomanjkanjem 

izkušenj poslovanja v tujini in s tem povezanim tacitnim znanjem. 

9.2.4 Motivi za prenos proizvodnje v BiH 

 Pomen posameznih motivov po eklektični paradigmi 

Odločitve, povezane z neposrednimi tujimi vlaganji, so zelo pomembne in zahtevne. Dunning 

(1993, 56–63) razdeli motive v štiri kategorije: iskanje virov, iskanje trgov, povečevanje 

učinkovitosti in strateški motiv. Delitev motivov je narejena po tej raziskavi. Narejena je na 

osnovi nivoja države, katere privlačnost za NTI je eno izmed raziskovalnih vprašanj. Strateški 

motiv in motiv povečevanja učinkovitosti bi morala biti najpomembnejša motiva v naši 

raziskavi. Podjetja so jih ocenila po pomembnosti, pri čemer je pomenila ocena 1 sploh ni 

pomembno in 5 je zelo pomembno. 

 

 
Slika 14: Pomen posameznih skupin motivov 

Razdelitev motivov smo naredili na osnovi eklektične paradigme. Statistično značilna razlika 

je le med strateškim motivom in drugimi motivi. S 95-odstotno stopnjo verjetnosti lahko 

trdim, da se strateški motiv statistično razlikuje od izbrane vrednosti srednje vrednosti 3,75 in 

vseh ostalih motivov. Najboljše je ocenjen strateški motiv, ki ga kar 81,5 % podjetij ocenjuje 

kot pomemben ali zelo pomemben. Motiv, povezan z iskanjem novih trgov, ocenjuje 62,9 % 

podjetij kot pomemben. Slovenski trg je majhen. Za potrebno rast morajo podjetja iskati nove 

trge drugje. Podjetja se zavedajo pomena nenehnih izboljšav proizvodnega procesa in samega 

delovanja organizacij kot ključnih za obstoj. Motiv iskanja virov in motiv povečevanja 

učinkovitosti sta ocenjena po pomembnosti zelo podobno. Dobra polovica (53,9 % oziroma 

54,8 %) ga ocenjuje kot pomembnega. Takšni rezultati ne presenečajo in so podobni 

rezultatom iz anket let 1999 in 2001 na vzorcu slovenskih podjetij (Jaklič in Svetličič 2005, 
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79–81). Razlika glede na omenjeno raziskavo je le v motivu iskanje trgov, kjer je treba 

upoštevati specifičnost dobaviteljske avtomobilske industrije. 

Motiv iskanje virov 

Pri iskanju virov smo vprašanja postavili po posameznih virih za poslovanje. 

Tabela 31: Motiv iskanja virov 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Izkoriščanje cenejših surovin in materialov 1 5 3,31 1,050 

Nižji stroški dela 3 5 4,58 0,643 

Zaposlitev lokalnih strokovnjakov 2 5 4,04 0,662 

Nižji transportni stroški 3 5 3,50 0,812 

Lažje financiranje 1 5 2,85 0,967 

Nižji davki in dajatve 2 5 4,00 1,200 

Manj stroga naravovarstvena zakonodaja 1 5 2,73 1,041 

 

Kot najpomembnejši motiv se navaja iskanje nižjih stroškov dela, kjer ga kar 95 % vprašanih 

navaja kot pomemben motiv. To se sklada s pričakovanji in teoretičnimi izhodišči 

posameznih teorij (na primer Ozawove razvojne paradigme). Stroške dela je treba povezati s 

produktivnostjo, katera je nizka po Poročilu WEF (2011). Zelo pomemben motiv je tudi 

višina dajatev in davkov. BiH ima stopnjo skupne obdavčitve poslovanja podjetij v višini 

23 % (Doing Business 2011). Zaposlitev lokalnih strokovnjakov je zelo pomemben motiv. 

Tukaj sta kulturološka bližina in razumevanje jezika dejavnika integracije. Pridemo v 

nasprotje z izkoriščanjem cenejših surovin in materialov, kjer je povprečna vrednost 3,31. To 

ga uvršča v sredino. To lahko razložim z uporabljanjem surovin, katere se kupujejo na 

evropskem tržišču po trenutnih tržnih cenah in niso na voljo na lokalnem trgu. Najmanj 

pomembna motiva sta financiranje in manj stroga naravovarstvena zakonodaja. Na eni strani 

se podjetja zanašajo na že obstoječe odnose in financiranje z bankami v Sloveniji. Takšen 

odgovor je odraz dejstva, da podjetja selitve sploh ne načrtujejo. Vsaj na operativni ravni ne. 

S stališča varovanja okolja so podjetja prisiljena dosegati standarde varovanja okolja. Tako je 

motiv manj stroge naravovarstvene zakonodaje najmanj pomemben. Potrebna bi bila še 

podrobnejša analiza zaradi stopnje variabilnosti rezultatov. 
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Motiv povečevanja učinkovitosti 

Motiv povečevanja učinkovitosti obsega vprašanja, navedena v spodnji tabeli. 

Tabela 32: Motiv povečevanja učinkovitosti 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Ekonomija obsega 2 5 3,62 1,061 

Neizkoriščene zmogljivosti in sredstva 2 5 3,73 0,724 

Prestrukturiranje podjetja 2 5 3,46 0,859 

Učinkovitejša organizacija 2 5 3,73 0,962 

 

Rezultati posameznih odgovorov so zelo podobni med seboj. Pri slovenskih podjetjih ne gre v 

največji meri za ekonomijo obsega, pač za količinsko manjšo proizvodnjo. Tukaj se 

navežemo na fleksibilnost proizvodnje, obvladovanje in stroškovno učinkovitost. To lahko 

zaradi relativne bližine BiH dosežemo. 

Motiv iskanja trgov 

V BiH se nahaja nekaj dobaviteljev avtomobilske industrije. V regiji so proizvajalci sistemov 

in sklopov locirani na Madžarskem in v Srbiji, kjer se nahaja tudi proizvajalec FIAT Srbija. 

Zaradi majhnosti slovenskega trga lahko pričakujemo pomembnost motiva. 

Tabela 33: Motiv iskanja trgov 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Ohranitev/povečevanje obstoječega tržnega deleža  4 5 4,46 0,508 

Slovenski trg je premajhen, iskanje novih trgov 4 5 4,62 0,496 

Boljši odziv na zahteve lokalnih potrošnikov  3 5 3,81 0,634 

Boljše prodajne storitve  1 5 3,58 0,945 

Prisotnost na pomembnih trgih 2 5 3,96 0,662 

Lažji dostop do sosednjih trgov  3 5 4,00 0,849 

Prodor na hitro rastoče trge  3 5 3,88 0,653 

Slediti podjetjem, ki so investirala v tujini 2 5 3,04 0,916 

Slediti kupcem, ki so investirala v tujini  2 5 3,65 1,231 

Izogibanje zunanjetrgovinskim omejitvam 2 4 3,15 0,784 

Država ima prefercialne sporazume 1 4 2,96 1,038 

 

Slovenski trg je premajhen, kar podjetja sili v internacionalizacijo in iskanje tujih partnerjev. 

Prevladujoč je še vedno trgovinski način. Podjetja se zavedajo, da je ključ v ohranitvi 
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obstoječih tržnih deležev. V literaturi se je kot pomemben pojavljal motiv sledenja kupcu v 

državo, kar pri slovenskih podjetjih ni tako. Ugoden geografski položaj Slovenije in manjše 

serije zagotavljajo, kljub oddaljenosti do kupca, še vedno ustrezno dobavo izdelkov. 

Omenimo naj tudi pozitivno mnenje o položaju Slovenije v trgovinski menjavi. To je med 

drugim tudi posledica vstopa v EU. 

Strateški motiv 

Strateški motivi so najbolj izraženi. Posamezni odgovori so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 34: Strateški motiv 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Rast podjetja 3 5 4,19 0,749 

Ohranitev/pridobitev konkurenčne prednosti 4 5 4,42 0,504 

Ohranitev/pridobitev položaja pomembnega razvojnega 

dobavitelja 

3 5 4,42 0,578 

Razpršitev tveganja 3 5 3,69 0,679 

Pridobitev znanja in tehnologije 2 5 3,81 0,694 

 

Avtomobilska industrija je zelo hierarhično organizirana. Pridobiti položaj strateškega in 

pomembnega razvojnega dobavitelja je težje, kot ga pa zadržati. Konkurenčna prednost je 

tista, katera zagotavlja boljši položaj podjetju. Vodilni v podjetju in lastniki vedo, da brez 

rasti podjetja na dolgi rok ni obstoja. Prav tako sta pričakovana zadnja dva odgovora, saj je 

tehnološki nivo BiH nižji kot tehnološki nivo Slovenije. Pri nas tudi ne obstajajo večja 

tveganja za poslovanje podjetij. Vodilni v podjetjih se zavedajo pomena rasti podjetja za 

dolgoročni razvoj. 

9.2.5 Vpliv posameznih dejavnikov na izbiro BiH kot države prejemnice NTI 

Posamezne dejavnike, ki vplivajo na izbiro BiH kot države prejemnice, lahko združimo v 

posamezne skupine. 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro, so stroškovni dejavniki. Kar 73,2 % 

vprašanih meni, da so pomembni ali zelo pomembni. Sledijo institucionalni dejavniki z 

69,8 %. Zagotovitev ustreznega poslovnega okolja je odvisna od delovanja institucij. Trdim 

lahko, da je splošno poznavanje trenutne situacije v BiH dobro. Tujim investicijam prijazno 

okolje je potreben, toda ne zadostni pogoj. Sledijo tržni dejavniki z 69,2 %. Pomembnost 

tržnih dejavnikov lahko razložimo s sposobnostjo podjetij proizvesti več, z majhnostjo 

slovenskega trga in s postopkom vključitve v dobaviteljsko verigo, katera lahko traja dlje 

časa. ACS je zelo aktiven pri promocijah in skupnih nastopih v tujini (ACS 2011).  



 

92 

 

Slika 15: Vpliv posameznih dejavnikov na izbiro BiH kot države prejemnice NTI 

Povprečni čas za razvoj novega modela je pet let (ACEA 2010). Kot najmanj pomembnega (z 

59,2 %) pri izbiri ocenjujejo tehnološke dejavnike. V primerjavi z raziskavo Jakliča in 

Svetličiča (2005, 72) je razlika pri pomembnosti institucionalnih determinant, kar je 

specifičnost BiH. 

Tržni dejavniki 

Posamezni tržni dejavniki so ocenjeni v spodnji tabeli. 

Tabela 35: Tržni dejavniki izbire BiH kot države prejemnice NTI 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Izbira lokacije  3 5 4,19 0,694 

Bližina kupca/ev 2 5 3,88 0,816 

Lokacijska stvarnost  3 5 3,92 0,628 

Velikost trga 3 5 4,27 0,874 

 

Med posameznimi dejavniki ni razlik. Kot najpomembnejši dejavnik je navedena velikost 

trga. V BiH se trenutno ne nahaja noben večji proizvajalec. 

Tehnološki dejavniki 

Posamezni tehnološki dejavniki so ocenjeni v spodnji tabeli.  

Infrastrukturna zagotovitev pogojev skozi vzpostavitev tehnološkega parka in same ocene 

tehnološkega okolja je slabše ocenjena, kot sam prenos znanja skozi stopnjo integracije 

0,5%

0,4%

0,0%

0,0%

3,0%

3,5%

6,2%

1,0%

26,6%

23,1%

34,6%

29,8%

50,3%

54,2%

50,0%

44,2%

19,5%

18,8%

9,2%

25,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Institucionalni dejavnik                 

Stroškovni dejavnik                      

Tehnološki dejavnik                      

Tržni dejavnik                              

1 - sploh ni pomembno 2 - deloma je pomembno

3 - deloma je pomembno, deloma ni pomembno 4 - pomembno je

5 - zelo je pomembno



 

93 

znanstvene sfere v proizvodnjo, z dokazilom skozi certifikate kakovosti in efektom prenosa 

ter širjenja znanja.  

Tabela 36: Tehnološki dejavniki izbire BiH kot države prejemnice NTI 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Tehnološko okolje  3 5 3,50 0,648 

Stopnja integracije znanstvene sfere v proizvodnjo 3 5 3,69 0,549 

Vzpostavitev tehnološkega parka  2 4 3,12 0,766 

Certifikati kakovosti 2 5 3,85 0,613 

Prenos znanja (spillover efekt) 2 5 3,96 0,824 

 

Lahko rečemo, da so v ospredju ljudje in njihovo znanje. Tehnološko znanje je zagotovljeno s 

prenosom matičnega podjetja. 

Stroškovni dejavniki 

Posamezni stroškovni dejavniki so ocenjeni v spodnji tabeli. 

Tabela 37: Stroškovni dejavniki izbire BiH kot države prejemnice NTI 

Posamezen motiva Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Stroški selitve proizvodnje  2 5 3,85 0,967 

Fleksibilnost proizvodnje 2 5 3,81 0,634 

Učinkovitost obsega proizvodnje 3 5 3,96 0,445 

Razmerje teža/vrednost in lokacijska izbira  3 5 3,73 0,604 

Razpoložljivost surovin in materiala 2 5 3,77 0,652 

Nizka cena energije 3 5 3,73 0,827 

Standardiziranost izdelka 1 5 3,15 0,834 

Razpoložljiva delovna sila  4 5 4,35 0,485 

Stopnja kvalificiranosti in usposobljenosti  3 5 4,35 0,745 

Nizka cena delovne sile 3 5 4,19 0,694 

 

Pri stroškovnem dejavniku je najpomembnejša delovna sila v vseh pogledih. Razpoložljiva 

delovna sila in stopnja kvalificiranosti sta ocenjena kot najpomembnejša dejavnika. Strošek 

surovin, materiala in energije je ocenjen povprečno. Standardiziranost izdelka ne predstavlja 

pomembnega dejavnika pri izbiri BiH kot države prejemnice NTI. Omenimo naj geografsko 

bližino in s tem manjše stroške transportnih in komunikacijskih kanalov, manjšo jezikovno 

oviro in lažje nadzorovanje poslovanja. 
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Institucionalni dejavniki 

Posamezni institucionalni dejavniki so ocenjeni v spodnji tabeli. 

Tabela 38: Institucionalni dejavniki izbire BiH kot države prejemnice NTI 

Posamezen motiv Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Administrativne ovire 3 5 4,04 0,599 

Politično okolje  3 4 3,50 0,510 

Nizka stopnja pravne zaščite 3 5 4,35 0,745 

Prisotnost korupcije 3 5 3,85 0,675 

Gospodarska politika  3 4 3,88 0,326 

Carinske omejitve  4 5 4,50 0,510 

Davčni sistem 4 5 4,46 0,508 

Stabilnost valute/menjalni tečaj  3 5 4,38 0,697 

Investicijske spodbude  4 5 4,19 0,402 

Okoljevarstveni predpisi 1 4 3,15 0,613 

Logistična opremljenost dežele 3 4 3,81 0,402 

Informacijska opremljenost  3 5 4,04 0,599 

Kulturološki dejavnik 2 3 2,77 0,430 

Jezikovne ovire 1 5 2,96 0,958 

 

Najpomembnejši dejavnik je carinski sistem, ki je relativno ugoden. Poslovanje s podjetji iz 

EU je zaradi carine omejeno. Privilegiran je položaj entitete RS znotraj BiH, kar je ugodno za 

poslovanje s Srbijo in tudi z Rusijo. Davčni sistem je ugoden. Tečaj valute konvertibilne 

marke je v fiksnem razmerju do evra. Vlada bi lahko veliko naredila s povečanjem pravne 

zaščite in z investicijskimi spodbudami.
56

 Kot najmanj pomembni so okoljevarstveni predpisi. 

Avtomobilska industrija ne sodi med tako imenovane »umazane industrije«. Povsem 

nepomemben je kulturološki dejavnik in tudi razumevanje jezika. 

9.2.6 Dejavniki konkurenčnosti BiH, pogoji za prenos proizvodnje, spodbude in ovire 

Razpoložljivost informacij o ciljni državi BiH 

Za sprejemanje ustreznih in kakovostnih poslovnih odločitev so potrebne informacije. 

Podjetja smo spraševali o razpoložljivosti informacij in njihovi kakovosti. 

 

                                                 

56
 Tukaj je zelo dejavna Srbija z investicijskimi spodbudami (SIEPA 2011). 
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Slika 16: Razpoložljivost in kakovost informacij o BiH 

Podrobno poznavanje situacije BiH je slabo. 15 % vprašanih meni, da je informacij dovolj in 

da so dovolj kakovostne. Nekaj manj, to je 11 %, jih meni, da je informacij dovolj, a niso 

dovolj kakovostne. Skupaj dobra četrtina meni, da je informacij dovolj, to je 26 %. Na drugi 

strani v samo zanesljivost informacij, ne glede na kakovost, verjame le 22 % vprašanih. 

Neopredeljenih je približno ena tretjina anketirancev. Regionalna bližina, povezanost skozi 

skupno zgodovino v preteklosti, kulturološka bližina in tudi gospodarski ter politični interes 

pomenijo, da je dovolj informacij na voljo in so le-te tudi dovolj kakovostne za sprejemanje 

odločitev. 

Časovna dimenzija NTI 

V kolikšnem časovnem obdobju izbrana podjetja načrtujejo NTI v tujino. Možen je bil le en 

odgovor. 

Polovica podjetij razmišlja o NTI v tujino. Podrobnejše samo 19 % podjetij načrtuje NTI v 

obdobju, krajšem od 3 let. Naslednjih 27 % načrtuje v srednjeročnem obdobju od 3 do 5 letih. 

Največ, in sicer 46 %, jih načrtuje v obdobju, daljšem od 5 letih. 8 % podjetij sploh ne 

načrtuje NTI v tujino. Takšen odgovor je deloma odraz vzorca, saj se za NTI odločajo večja 

in kapitalsko močnejša podjetja. 
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Slika 17: Časovna dimenzija načrtovanja NTI 

Pomembnost oblike poslovnega sodelovanja 

V teoretičnem delu je navedenih več različnih oblik sodelovanja po različnih kriterijih. Na 

spodnji sliki je napravljena sinteza najbolj pogostih oblik sodelovanja v avtomobilski 

industriji. 

 

Slika 18: Pomembnost oblik poslovnega sodelovanja 

Najbolj pomembni obliki sodelovanja sta značilni za avtomobilsko industrijo, to sta razvojno 

partnerstvo in pogodbeno sodelovanje. Preseneča najslabše ocenjeno sodelovanje v 
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tehnoloških parkih, ki so relativno dobro razviti v BiH. Lastniške povezave in sodelovanje v 

grozdih sta ocenjeni kot pomembni. 

Način financiranja NTI 

Za vsak vstop na tuje trge je treba zagotoviti finančna sredstva. Pogosto je financiranje 

največji problem za to. Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Slika 19: Izbrani način financiranja NTI 

Podjetja bi v 80 % izvedla financiranje iz lastnih virov. V 50 % bi to storila s pomočjo 

bančnih posojil. le v približno 20 % pa bi za to poiskalo vire specializiranih inštitucij, kot so 

SID, OECD in ERB. 

Ovire za NTI v BiH 

Velikost NTI v izbrano državo je odvisna tudi od številnih ovir. Ovire so lahko znotraj ali 

zunaj podjetja. Vsaka država ima številne ustanove, katere skrbijo za pomoč podjetjem pri 

poslovanju v tujem poslovnem okolju. 
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Tabela 39: Pomembnost ovir za NTI v BiH 

Posamezna ovira Min Max 
Srednja 

vrednost 
Str. odklon 

Visoko tveganje vstopa na trg 3 5 4,23 0,863 

Visoka cena finančnih sredstev 4 5 4,23 0,430 

Premajhna pomoč vlade podjetjem, ki želijo investirati z 

vidika sofinanciranja 

3 5 4,19 0,749 

Težave pri zagotavljanju zavarovanj 3 5 4,15 0,464 

Omejena dostopnost finančnih sredstev 3 5 4,15 0,464 

Omejena možnost kontrole in nadzora  2 5 4,00 0,894 

Korupcija v državi prejemnici  2 5 3,81 0,939 

Dosežen nivo tehnološkega razvoja 3 5 3,77 0,587 

Premajhna pomoč diplomatskih in konzularnih 

predstavništev 

2 5 3,77 0,587 

Pomanjkanje znanja 3 5 3,77 0,514 

Premajhna pomoč vlade podjetjem, ki želijo investirati z 

vidika navezovanja prvih stikov s tujimi podjetji 

2 5 3,73 0,604 

Pomanjkanje kadrov 2 4 3,73 0,533 

Pomanjkanje lastnih sredstev 2 5 3,65 0,892 

Veliko tveganje poslovanja 3 5 3,62 0,571 

Pomanjkanje informacij  2 5 3,50 0,762 

Kulturološke razlike 2 5 3,38 1,098 

Neugodna zakonodaja, regulativa v Sloveniji  2 5 3,27 0,874 

Oblikovanje distribucijskih poti 2 5 3,23 0,587 

Nacionalistično vedenje javnosti in oblasti  2 5 2,77 0,863 

 

Visoko tveganje vstopa na trg je po mnenju podjetij najpomembnejša ovira. To je povezano z 

nedokončanim političnim procesom preoblikovanja države po Daytonskem sporazumu, 

razkorakom med posameznimi entitetami in načinom vodenja politike nasploh. Izpostavljen je 

bil tudi problem financiranja NTI v BiH. Podjetja težko prihajajo do bančnih sredstev za 

poslovanje že v domačem okolju. Enaka domneva velja tudi za okolje ciljne države. Podpora 

vlade Slovenije in njenih institucij prav tako predstavlja oviro pri NTI v BiH. Institucionalno 

podporo predstavljajo aktivnosti vlade in zunanjega ministrstva v Sarajevu. Eden izmed ciljev 

Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je spodbujanje 

internacionalizacije majhnih in srednjih podjetij in s tem povečevanje izvoza ter vse 

aktivnosti, ki prispevajo k lažji vključitvi podjetij v globalizacijske procese. Poleg tega deluje 

v Sarajevu tudi »Združenje Slovenski poslovni klub«, ki s svojo aktivnostjo, mreženjem in 

izmenjavo informacij izboljšuje delovanje podjetij na trgu (JAPTI 2011d). Podjetja 

ocenjujejo, da posedujejo dovolj znanja in imajo primerno kadrovsko strukturo. Vzpostavitev 

novih distribucijskih poti po mnenju podjetij ni ovira za NTI. Če upoštevamo obstoječe 

proizvajalce v regiji, je vpliv na povezovanje vsekakor pozitiven. Nacionalistično vedenje 

javnosti je po mnenju anketirancev najmanj pomembna ovira. 
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10 TESTIRANJE ZASTAVLJENIH TEZ 

V okviru prve teze smo testirali konkurenčno sposobnost privabiti NTI v primerjavi z 

državami v regiji. Za vse države v regiji velja, da so v tranziciji in imajo neizkoriščene 

industrijske kapacitete. Analizo smo izvedli na izbranih dejavnikih; vlada in delovanje 

institucij, makroekonomsko okolje, finančno in bančno okolje, davčne in carinske stopnje, 

infrastruktura, energija, tehnološko okolje, velikost trga, izobraževanje, delovna sila, 

učinkovitost, stroški virov, obvladovanje NTI, indeks korupcije, stopnja trgovinske svobode 

in indeks konkurenčnosti. Primerjalna analiza nam pokaže šibkost BiH v administrativnem 

okvirju poslovanja. Raziskava GEM o indeksu podjetniške iniciative pokaže primerjalno 

najslabše stanje glede na ostale države v regiji.
57

 Poročilo za leto 2010 kaže poslabšanje stanja 

na področju vzpostavljanja pogojev za podjetništvo, zakonodaje in vladnih spodbud. 

Izboljšanje je bilo predvsem na področju infrastrukture (GEM 2010, 48). Ključno vlogo ima 

vlada in nedokončan politični proces.
58

 Težave pri financiranju, omejitve pri gibanju kapitala 

in težja lokalna dostopnost so ovira pri privabljanju NTI. Slabe transportne povezave so 

posledica dogajanj v preteklosti, toda stanje se popravlja. Obstajajo različne iniciative, 

regionalna razvojna združenja
59

 in organizacije za napredek. Pri izgradnji industrijskih 

območij in tehnoloških parkov je BiH uvrščena na 3. mesto med izbranimi državami regije 

(WEF 2011, 480). Visoka nezaposlenost in preprosta delovna zakonodaja, nizka stopnja 

davkov in razpoložljivi viri so najpomembnejši dejavniki, ki BiH delajo konkurenčno pri 

privabljanju NTI. Analiza s pomočjo metode ratingov po izbranih dejavnikih uvršča BiH na 6. 

mesto izmed 12 izbranih držav regije. Poleg stroška dela, kateri je v BiH nizek, je treba 

pogledati tudi razmerje produktivnosti na enoto stroška dela. Ta je v BiH najslabša v regiji 

(WEF 2011, 449). Vsaka odločitev za investicije je individualna. Poleg različnih dejavnikov 

okolja je treba upoštevati tudi lokacijsko stvarnost. Geografsko je BiH blizu Slovenije. 

Kulturološka bližina, razumevanje jezika in zgodovinska povezanost ustvarjajo pogoje za 

učinkovito vodenje in kontrolo investicije. Ti dejavniki so potrebni, toda ne zadostni za 

učinkovito vodenje NTI po raziskavi Buckleyja, Devinneyja in Louviera (2007, 1083). 

Pomembna je umestitev v verigo proizvajalcev in dobaviteljev v avtomobilski industriji. 

Regionalna bližina avtomobilske industrije Madžarske in Srbije, Romunije in Slovaške 

pozitivno vpliva na NTI. Hierarhična organiziranost, vertikalna povezanost in lokacijska 

bližina BiH to le dopolnjujejo. Za potrditev rezultatov prve raziskave smo izvedli še drugo, 

katera je potrdila ugotovitve in rezultate iz prve raziskave. Prva teza je s tem dokazana. 

                                                 

57
 Primerjava je bila narejena za BiH, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo za leti 2008 in 2009 (Umihanić et 

al. 2010, 467). 

58
 Največji oviri in nevarnost za proces NTI v regiji sta korupcija (74 %) in politična nestabilnost (67). 

Šele na trejem mestu najdemo pričakovano rast stroška dela (50 %), pomanjkanje izobražene delovne 

sile (49 %) … (Ernst & Young 2009, 25). 

59
 Kot v Zenici, Tuzli, Mostarju … (op. a.). 
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V drugi tezi trdimo, da glavne konkurenčne prednosti slovenskih podjetij za NTI v BiH 

izhajajo iz regionalne bližine, razumevanja kulture BIH in poznavanja okolja BIH. Za 

slovenska podjetja v avtomobilski industriji velja, da imajo kakovostne izdelke, dober 

tehnološki razvoj in so zanesljivi partnerji. Podjetja so visoko tehnološko opremljena ali 

tehnološko ustrezno opremljena, saj se večina uvršča v to kategorijo. Glavne konkurenčne 

prednosti izhajajo iz kakovosti proizvodov, fleksibilnosti proizvodnje in inovativnosti. To je 

tudi osnova konkurenčnosti. Podjetja nikoli ne bodo dosegala takšnih ekonomij obsega, da bi 

konkurirala proizvajalcem iz Kitajske. Le-ta potrebujejo za izdelavo in dostavo pošiljke čas 6 

tednov. Fleksibilnost in regionalna bližina sta torej ključna dejavnika doseganja konkurenčnih 

prednosti. Ob tem ne smemo pozabiti tudi cenovne konkurenčnosti. Ta dejavnik bi se 

bistveno izboljšal v primerjavi s proizvodnjo izključno v Sloveniji. Učinkovitost 

obvladovanja vseh procesov proizvodnje, nabave in logistike je osnova za uspešno 

internacionalizacijo poslovanja. Sodelovanje med državama, obvladovanje korupcije v deželi, 

regionalna bližina in nizka davčna obremenitev so viri konkurenčnih prednosti
60

 v prihodnje. 

Na podlagi rezultatov raziskave ocenjujemo, da je teza 2 potrjena. Potrjen ni le del, da bi 

konkurenčna prednost izhajala iz kulturološke bližine. Po Dunningu (1998, 59) se vpliv 

kulturoloških razlik s procesom internacionalizacije podjetja manjša zaradi pridobljenih 

izkušenj in procesa samega. Na drugi strani Flores in Aguilera (2007, 1204) ugotavljata 

negativen vpliv kulturoloških različnosti na lokacijsko odločitev multinacionalnih podjetij iz 

ZDA v obdobju med leti 1980 in 2000. V naši raziskavi se podjetja tovrstnih razlik niti ne 

zavedajo zaradi regionalne bližine in skupne zgodovine ter pomanjkanja izkušenj pri procesu 

internacionalizacije. Zahteve konkurenčnosti v svetu globalizacije pač ne poznajo meja. 

Po tezi 3 slovenska avtomobilska industrija pristopa k procesom internacionalizacije 

prepočasi in premalo razvojno naravnano. Po raziskavi kar 50 % vprašanih ne načrtuje NTI v 

obdobju, krajšem od 5 let. Če vemo, da od odločitve za razvoj novega modela do serijske 

proizvodnje mine enako obdobje (ACEA 2010, 26–42), lahko pritrdimo tezi. Ob tem je treba 

upoštevati, da je za NTI potrebna tudi kapitalska moč podjetja. Proces internacionalizacije in 

pridobivanje proizvodnih kapacitet slovenske avtomobilske industrije že poteka. Kot primer 

naj navedem Cimos z vlaganji v BiH in SG Automotive z vlaganji v Srbiji. Najprimernejši 

obliki sta razvojno partnerstvo in pogodbeno sodelovanje. Le-ti sta značilni obliki sodelovanja 

v dobaviteljski verigi avtomobilske industrije. Lastniški vstopi preko lastnega podjetja ali 

skupnih vlaganj so prav tako ocenjeni kot primerni. BiH razvija infrastrukturo za NTI v 

industrijskih conah in tehnoloških parkih (Hadžić et al. 2007). To je le ogrodje, katerega je 
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 Podobna raziskava proizvajalcev v Veliki Britaniji je odkrila, da ocenjujejo vir konkurenčnih 

prednosti fleksibilnosti delovne sile, vlaganja v R & R in spodbude vlade. V primerjavi z državami 
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zahteve. Več v »The Competative Status of UK Automotive Industry«. Dostopno na: Http://www-
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treba napolniti tudi z vsebino. Tukaj bi bilo potrebno sodelovanje posameznih grozdov iz 

Slovenije (avtomobilski, orodjarski, podjetja okoli Hidrie …) in podobnih združenj in 

grozdov na strani BiH. Težava so sogovorniki na strani BiH. Avtomobilski grozd BiH sploh 

ne obstaja … Delovanje vlade BiH je osnova za vzpostavitev ustreznih pogojev za delovanje, 

poiskati je treba nosilce razvoja in z gospodarsko politiko spodbuditi takšne procese. NTI 

pozitivno vplivajo na ekonomske rezultate in kreditni rating države, pospešujejo razvoj, 

zmanjšujejo razliko v razvitosti med deželami in povečujejo pritok novih NTI (Bevan in 

Estrin 2001, 7–8). Najpomembnejši je strateški motiv, saj se vodstvo podjetij zaveda 

pomembnost rasti in širitve za pridobivanje konkurenčnih prednosti. Kot pomemben motiv je 

treba navesti iskanje cenejših virov. To je skladno z ugotovitvijo o pridobitvi ustrezne cene 

proizvodov s pomočjo NTI v BiH. Pomembna ovira k hitrejšemu in bolj intenzivnejšemu 

procesu so težave in ovire pri financiranju. Te so se še posebej poglobile z nastankom 

globalne ekonomske krize tekom leta 2008. Pretežen vir za financiranje bi bil iz lastnih virov 

in zadržanih dobičkov. S pomočjo spodbud za NTI bi vlada BiH ustvarila pogoje za priliv. V 

okviru razvojne strategije Slovenije za doseganje konkurenčnosti bi se morali opredeliti do 

procesa, katerega raziskujem. 

Globalizacija podira vse meje in prepreke. Dežele v razvoju se pogosto odločajo za 

spodbujanje avtomobilske industrije, saj omogočajo večje število zaposlitev, imajo vpliv na 

razvoj drugih industrijskih panog in doseganje višjega BDP na prebivalca (Jan in Hsiao 2004, 

1145). Za avtomobilsko industrijo je značilno dolgoročno načrtovanje. Povezovanje v 

avtomobilski industriji, katero danes pretežno poteka med proizvajalci in dobavitelji prvega 

razreda, v obliki razvojnega partnerstva zahteva zanesljivost, tehnološki nivo in razvojni 

potencial (Binder in Clegg 2007, 137). Višek kapacitet pomeni dodatni pritisk na stroške 

proizvodnje. To se blaži na tri različne načine, in sicer s selitvijo proizvodnje v dežele v 

razvoju, uporabo novih, lažjih in cenejših materialov ter z uvajanjem novih tehnologij. 

Uvajanje novih tehnologij je kapitalsko zahtevno, vendar jih posamezne vlade podpirajo z 

različnimi subvencijami in podporami. To se nanaša na ekološki dejavnik (manj emisij v 

okolje), na razvoj električnega avtomobila in recikliranje odsluženih avtomobilov.
61

 Manjša 

potrošnja težkih kovin (železo, jeklo) in povečevanje deleža ostalih materialov (lahke kovine, 

polimeri …) je naslednja cenovna optimizacija proizvodnje (ACEA 2011d, 4). Selitev 

proizvodnje je tretji način cenovne prilagoditve. Vrednost NTI v letu 2010 se je povečala za 

več kot 14 % v primerjavi z letom prej v Evropi. Avtomobilska industrija je bila pri tem 

vrednostno udeležena s 7 % in je ustvarila 33.000 novih delovnih mest. Več kakor dve tretjini 

delovnih mest je bilo ustvarjenih v proizvodnih enotah. Najpomembnejši investitorji so bili 

VW (Nemčija), Chery Automobile (Kitajska), Volvo (Švedska/Kitajska) … Pomembno je 

dejstvo, da v Evropi vlagajo tudi proizvajalci avtomobilov s sedežem izven Evrope (Ernst & 

Young 2011, 18–19). Osnovno vodilo je proizvajati več po nižji ceni. Ekonomija obsega, 
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sinergije med podjetji in mednarodna trgovina so temelj takšnih ekonomskih gibanj. Podjetja 

so prisiljena iskati načine, kako izboljšati konkurenčno sposobnost. Eden izmed načinov so 

tudi neposredne tuje investicije. Ob tem se pojavlja vprašanje, kam investirati. Raziskave 

ponujajo različne, toda precej podobne odgovore. Nekatere smo že našteli, naj dodam še 

raziskavo Ernst&Young, katera pravi, da so najpomembnejši dejavniki pri izbiri lokacije 

stanje infrastrukture (transportne, logistične in telekomunikacijske), stabilnost države in cena 

ter usposobljenost delovne sile (Ernst & Young 2011, 10). Z analizo »konkurenčnosti BiH« 

za privabljanje neposrednih tujih investicij ali pa tudi potencialom za neposredne tuje 

investicije BiH sem analiziral trenutno stanje. BiH je trenutno na drugi stopnji po teoriji 

investicijske poti. NTI v BiH so v tem obdobju znašale 3,620 mrd. EUR (FIPA 2010, 16). 

Pretežno so bile usmerjene v predelovalno industrijo ter industrijo surovin, materialov in 

trgovino. Izhodne NTI so v istem obdobju znašale le 51 mio. USD (UNCTAD 2011). Za to 

obdobje je značilno izkoriščanje naravnih bogastev in investicij v delovno intenzivne panoge, 

kar avtomobilska industrija vsekakor je. Vrednost investicij v proizvodnjo je znašala 

3.135.970 KM v obdobju 1994–2007 in je pomenila 50 % vseh tujih investicij obdobja 

(MVTEO 2010, 16). Konkurenčnost dežele (Dunning 1995 v Postelnicu in Ban 2010, 55) je 

definirana kot primerjalna analiza posameznih vrednosti ekonomskega razvoja. Ob tem je 

treba upoštevati mobilnost produkcijskih faktorjev in celotne verige dodane vrednosti. Po 

»Ozawovi preobrazbeni paradigmi izhodnih TNI (Svetličič 1996, 26), katera razpravlja o 

strošku dela kot motivu za NTI, je BiH primerna za tok vhodnih NTI. Avtomobilska industrija 

je specifična panoga. Pod proizvajalci motornih vozil so podjetja usmerjeno hierarhično 

povezana. Organizacijo usmerjajo proizvajalci tako lokacijsko, kar pomeni lego dobaviteljev 

v bližini proizvajalca, kakor tudi organizacijsko. Organiziranost v grozdih in industrijskih 

območjih se je pokazala kot najučinkovitejša. Vertikalna dimenzija je pomembna zaradi 

doseganja ekonomije obsega, nižjih transakcijskih stroškov in vertikalne konkurenčnosti 

lokalnih dobaviteljev (Depner in Bathell 2005, 55–56). Tukaj ima BiH ugodno situacijo, saj 

so močni proizvajalci avtomobilov locirani v regionalno bližnjih Madžarski in Srbiji. To se 

ujema z izhodišči teorije internalizacije, katera pravi, da podjetja zaradi ohranjanja specifičnih 

konkurenčnih prednosti pridejo do vertikalnih NTI in nižjih transakcijskih stroškov. Notranje 

specifične prednosti podjetja odražajo sposobnost managementa, da organizira notranji trg. 

Panožni specifični dejavniki so odvisni od narave proizvoda in zunanje konkurence v panogi. 

Avtomobilska industrija je tako rekoč primer takšne panoge.
62

 Državni specifični dejavniki 

vplivajo na odnose med državami, katere povezuje notranji trg skozi politične in fiskalne 

odnose. Regionalni specifični dejavniki zaokrožujejo podobnost ali različnost posameznih 

regij (Rojec 1994, 47). Podjetje mora biti zadosti veliko za takšne investicije. Za uspešno 

izveden proces je potreben dober odnos z okoljem države prejemnice zaradi zagotovitve 
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internacionalizacije panoge (Svetličič 1996, 107). 



 

103 

delovne sile, zagotovitve kapitala, naklonjenosti vlade in drugih olajšav (Henisz 2003, 178). 

Pomembnost vloge vlade se nam pokaže tudi na analizi dejavnikov Porterjevega diamanta na 

primeru avtomobilske industrije. Potrdi se pozitivna povezava med konkurenčno sposobnostjo 

podjetja in povečanim povpraševanjem trga. To je v BiH zaradi nizkega standarda vprašljivo. 

Poleg tega potrdi pozitivno razmerje med lokacijskimi dejavniki države BiH in globalno 

konkurenčnostjo podjetja in med konkurenčno sposobnostjo podjetij iz dobaviteljske verige in 

podjetja proizvajalca. Tukaj ima ključno vlogo vlada z zagotovitvijo ustreznih zakonskih 

okvirov, a spodbudami, strategijo razvoja in infrastrukturo (Sledge 2005, 29–30). Jan in Hsiao 

(2004, 1153–1154) navajata modela štirih vlog na primeru razvoja avtomobilske industrije. 

Najpomembnejša je proaktivna vloga vlade pri povezovanju domačih in tujih proizvajalcev 

avtomobilske industrije in zagotovitvi ustreznega procesa uravnoteženega prenosa 

tehnologije. Naklonjenost in časovna usklajenost spodbud je potrebna za razvoj in 

transformacijo lokalnih proizvajalcev v stalne partnerje, dobavitelje. Osrednja vloga vlade pri 

razvoju indonezijske avtomobilske industrije je potrjena z raziskavo Irawatija (2008); 

politična podpora in naklonjenost ter razvoj infrastrukture, sodelovanje univerz in 

gospodarstva pri razvoju. Dosežen tehnološki nivo države opredeljuje nivo transfera 

tehnologije; bolj je država razvita, sodobnejšo tehnologijo sprejema v okviru NTI. Vlada BiH 

je potemtakem najpomembnejši in najvplivnejši dejavnik pri povečevanju konkurenčnosti 

BiH za zagotovitev potenciala za NTI in za pridobitev podjetij za znotrajpodjetniško menjavo. 

Po različnih teorijah, kot so teorija investicijske poti ali teorija internacionalizacije, je BiH 

primerna za NTI v avtomobilski panogi. 

Mobilnost produkcijskih faktorjev je v času globalizacije še posebej izpostavljena. Poučna je 

analiza razvoja avtomobilskih industrij Slovaške in Slovenije. Slovaška se je odločila za 

model privabiti NTI s pomočjo investicijskih spodbud v smislu poceni zemljišč, davčnih 

olajšav in nižje cene delovne sile. Danes je Slovaška država z največjo proizvodnjo 

avtomobilov na prebivalca. Logistično je v srcu celine idealno izhodišče za tranzitne 

transporte proizvedenih avtomobilov. Obremenitev okolja je vedno večja. Izhodišča na 

začetku so bila podobna kot so v primeru BiH danes. Slovenija se je odločila za drugačno pot, 

saj je stavila na znanje, tradicijo in tehnološki razvoj. Šolski sistem je dobro povezan s 

potrebami po kadrih avtomobilske industrije. Slovenska dobaviteljska veriga ima priložnosti v 

razvoju zavornih sistemov nove generacije, pametnih žarometih, sistemih in modulih za 

električne avtomobile in zelene mobilnosti z zmanjševanjem emisij izpušnih plinov in drugih 

delcev. Usmerjena je v določene tržne niše, kjer ima status razvojnika in tudi predrazvojnika. 

Podpora vlade za zagotavljanje kreditnih linij za energijsko učinkovito in čisto slovensko 

avtomobilsko industrijo je pogoj za nadaljnji razvoj. Dva konzorcija članov
63

 sta bila uspešna 

na razpisu za razvojne centre slovenskega gospodarstva (Bušen 2011). Vpetost v razvoj in ne 
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le v proizvodnjo je ključnega pomena za razvoj slovenske avtomobilske industrije v 

prihodnje. Tako imamo danes kar nekaj pomembnih dobaviteljev prvega razreda in tudi 

proizvajalca Revoz iz Novega mesta. To zagotavlja rast tudi v kriznih časih, saj je vrednost 

prodaje za leto 2011 enaka tisti iz leta 2007, to je 3,2 mrd. EUR (Bušen 2011, 6). Strategija 

razvoja grozdov, podjetniških centrov, poslovnih inkubatorjev, znanstveno-tehnoloških 

centrov in tesnejšega sodelovanja gospodarstva in znanosti je lahko hibrid obeh prej 

navedenih strategij (FMRPO 2007). Ključno vlogo morajo prevzeti znanstveno-raziskovalne 

ustanove (inštituti, univerze, tehnološki parki …), ki bi skupaj z znanstveno-izobraževalnimi 

ustanovami (univerze, fakultete, ostale šole) postale nosilci prenosa znanja. Na ta način bi 

prišlo do sinergij znanja, tehnologije in proizvodnje (Petković, Serdarević in Bejić 2009, 47–

53). Ena izmed razvojnih panog je tudi avtomobilska dobaviteljska industrija. Tako bi lahko 

dosegli trajnostni razvoj. 
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11 ZAKLJUČEK 

Globalizacija je vodilo sprememb v današnjem svetu. Še zlasti intenzivna je v zadnjem 

desetletju ali dveh. Konkurenčnost podjetij je ključna za dolgoročni obstoj. To podjetja sili v 

proces internacionalizacije z iskanjem cenejših proizvodnih virov, doseganjem ekonomij 

obsega, iskanjem novih trgov in s stalnim izboljševanjem procesov v podjetju. Proces 

internacionalizacije je še zlasti intenziven za avtomobilsko industrijo, katere del je tudi 

slovenska avtomobilska industrija, kjer prihaja do selitve v države vzhodne in centralne 

Evrope. 

Avtomobilska industrija v BiH ima bogato zgodovino in tradicijo. Zaradi dogajanj konec 

prejšnjega stoletja so bile poslovne povezave, industrijske kapacitete in razvojni potenciali 

prekinjeni, uničeni ali bistveno osiromašeni. Kakšne so možnosti za vključitev v potekajoče 

procese znotraj avtomobilske industrije, je bilo prvo raziskovalno vprašanje. Posamezne 

dejavnike države BiH, ki vplivajo na izbiro države prejemnice, smo analizirali v okviru 

primerjave z 11 državami v regiji, to so Madžarska, Hrvaška, Srbija, Albanija, FYROM, Črna 

gora Bolgarija, Romunijo, Slovaško, Češka in Poljska. Primerjavo smo naredili na osnovi že 

obstoječih raziskav v svetu in izračunanih indeksov privlačnosti za NTI, kot je indeks 

potenciala za NTI UNCTADA. Tako smo analizirali dejavnike vlade in delovanja institucij, 

makroekonomskega, bančnega in finančnega okolja. Ocenili smo davčne in carinske stopnje, 

stanje obstoječe infrastrukture, razpoložljivih virov energije, tehnološkega okolja, velikosti 

trga, kakovosti izobraževanja, razpoložljive delovne sile, današnje učinkovitosti delovanja 

gospodarstva in stroškov virov. Ovrednotili smo dejavnika obvladovanja NTI, kot sta 

jezikovna dimenzija in lokacijska bližina, stopnjo korupcije, indeks trgovinske svobode in 

globalno konkurenčnost gospodarstva. Za objektivnost statističnih virov smo uporabili 

podatke iz priznanih raziskav svetovnega trgovinskega foruma, svetovne banke in drugih 

virov. Največja ovira za večjo privlačnost in bolj konkurenčno sposobnost privabiti NTI v 

BiH pomeni nedokončan politični proces. To vpliva na stabilnost, zapletenost 

administrativnih postopkov in fleksibilnost delovanja vlade in inštitucij. Ovire predstavljajo 

tudi dejavniki financiranja, saj je dostop do teh virov v BiH omejen in oteženo je tudi gibanje 

kapitala. Obstoječo prometno infrastrukturo je potrebno posodobiti. BiH načrtno vlaga v 

zagotavljanje pogojev za tehnološke parke in industrijske cone, kar je dobra osnova za razvoj 

grozdov. Visoka stopnja nezaposlenosti, preprosta delovna zakonodaja in nizke cene 

razpoložljivih virov so dejavniki, ki BiH delajo privlačno za NTI. Prav tako je BiH lokacijsko 

blizu Slovenije ter obstoječih proizvajalcev in dobaviteljev avtomobilske industrije (Srbija, 

Madžarska, Slovaška, Romunija), kar jo dela privlačno za NTI slovenske avtomobilske 

industrije. 

Analizo privlačnosti BiH za NTI, izvedeno na sekundarnih, že obstoječih podatkih in 

obstoječih merilih, smo preverili tudi z raziskavo podjetij iz slovenske avtomobilske 

industrije. Nizka cena razpoložljive in kvalificirane delovne sile, ugoden davčni sistem in 
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carinske stopnje, stabilnost valute, katera zmanjšuje valutna tveganja, velikost trga in izbira 

lokacije so najpomembnejši dejavniki, ki pozitivno vlivajo na izbiro BiH kot države 

prejemnice NTI. Nizka stopnja pravne zaščite in administrativne ovire so najpomembnejši 

dejavniki, ki negativno vplivajo na proces. Ugotovitve raziskav se med seboj dopolnjujejo in 

potrjujejo. 

Glavne prednosti slovenske avtomobilske industrije za neposredna tuja vlaganja v BiH 

izvirajo iz poznavanja regionalne bližine, kulture in poznavanja PEST okolja, je bila trditev 

druge hipoteze. Glavne konkurenčne prednosti slovenskih podjetij izhajajo iz kakovosti 

proizvodov, doseženega tehnološkega razvoja in zanesljivosti dobaviteljev. Podjetja ne bodo 

nikoli dosegala takšnih ekonomij obsega, kot bi jih s selitvijo na Kitajsko, a bodo bistveno 

bolj fleksibilna. Posamezne sestavine in specifičnosti dobavne verige avtomobilske industrije 

to le potrjujejo. Analizirana podjetja ocenjujejo, da bi se bistveno izboljšal cenovni dejavnik. 

Fleksibilnost in regionalna bližina z obvladovanjem nabavnih in logističnih procesov skupaj s 

cenovno konkurenčnostjo pomenijo glavne prednosti slovenske avtomobilske industrije. V 

raziskavi nismo potrdili trditve, da prednost izhaja iz poznavanja kulture. Ta dejavnik je bil 

najslabše ocenjen kot vir konkurenčne prednosti. To lahko razlagamo s pomanjkanjem 

izkušenj v zvezi procesa internacionalizacije in dojemanja BiH kot dela nekdanjega skupnega 

prostora. 

Slovenska podjetja pristopajo k procesom internacionalizacije prepočasi in premalo razvojno 

naravnano. Podjetja se zavedajo pomembnosti procesa, saj je strateški motiv primerjalno 

ocenjen kot najpomembnejši, a prepočasi pristopajo k spremembam. Polovica podjetij ne 

načrtuje vlaganj v obdobju, krajšem od 5 let. Toliko znaša razvojni cikel novega avtomobila. 

Vendar proces selitve proizvodnje avtomobilske industrije že teče, saj so bile izvedene velike 

investicije s strani Cimosa (trenutno šest proizvodnih tovarn) in MLM, ter preseljena večina 

proizvodnje propadlega Preventa. Analiza investicij nam pokaže podobno sliko tudi za druge 

države. Slovensko avtomobilsko industrijo pretežno sestavljajo srednja in mala podjetja, 

katera imajo omejene kapitalske vire. Za takšno investicijo je potreben zadosten kapital ali 

dovolj virov na trgu. Pridobivanje finančnih virov v BiH in Sloveniji je v trenutnih 

gospodarskih razmerah oteženo in omejeno. Po raziskavi bi se podjetja najpogosteje odločala 

za tradicionalne načine financiranja; z lastnimi sredstvi in zadržanimi dobički ter s klasičnimi 

posojili pri bankah. Zelo indikativen je izbor načina sodelovanja, kjer prevladujeta 

nekapitalska načina; to sta razvojno partnerstvo in pogodbeno sodelovanje. Potrebno bo 

izboljšati prepoznavnost in kakovost povezovanja v drugih oblikah, kot je povezovanje v 

grozdih ali tehnoloških parkih. 

Proces internacionalizacije poslovanja spodbujajo različni motivi in ovire. Za teoretična 

izhodišča smo izbrali eklektično paradigmo. Statistično odstopa strateški motiv, saj podjetja 

ocenjujejo, da bi na ta način dosegla in/ali ohranila konkurenčne prednosti. S tem bi 

zagotovili tudi nadaljnjo rast podjetja. Majhnost slovenska trga sili podjetja v iskanje novih 
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trgov. Kljub specifičnosti avtomobilske industrije je to drugi najpomembnejši motiv. S tem bi 

lažje ohranili obstoječe tržne deleže ali jih povečali ter obenem dobili pristop k novim trgom 

ali kupcem. Obstoječih virov na trgu je trenutno dovolj. Nižji stroški dela in nižji davki ter 

dajatve bi bili pomemben dejavnik. Analiza ovir nam je potrdila ugotovitve iz analize 

privlačnosti BiH za NTI. Največjo oviro predstavljajo politično tveganje, administrativne 

ovire, nestabilnost okolja in korupcija v državi. Ovira so težave pri zagotavljanju finančnih 

sredstev in premajhna pomoč slovenske vlade tovrstnim prizadevanjem. Kot najmanj 

pomembna ovira je ocenjen negativen odnos javnosti. 

Slovenska industrija bi svojo stroškovno učinkovitost lahko nadgradila s procesom 

povezovanja in NTI v BiH. Proces doseganja konkurenčnosti slovenske avtomobilske 

industrije s pomočjo procesa internacionalizacije bi moral biti model dvojne zanke. V prvi 

zanki je sodelovalno partnerstvo proizvajalcev in dobaviteljev iz Slovenije na razvojnih in 

tehnološko zahtevnih segmentih. V drugi zanki se nahajajo podjetja iz Slovenije in BiH, kjer 

sodelovanje poteka na proizvodnih segmentih z doseganjem nižje cene proizvodov, 

zagotavljanju ustrezne kakovosti, prenosa znanja in obvladovanja sodobnih tehnologij. 

Delovno intenzivni del proizvodnje bi bil prenesen v dežele s cenejšo delovno silo, na primer 

BiH. Od velikosti, tehnološkega nivoja in specifičnih značilnosti proizvodnje je odvisna 

organizacijska oblika. Ustanovitev lastnega podjetja z zadržanjem konkurenčne prednosti, kot 

je skladno z teorijo internacionalizacije, ali pa različne pogodbene oblike sodelovanja in 

partnerstva. V primeru manjših podjetij bi nosilec moralo biti združenje ali grozd s pomočjo 

sodelovanja lokalnih organizacij v industrijskih conah in tehnoloških parkih. Tako bi lahko 

izkoristili obstoječe možnosti za nadaljnji razvoj. 

Tako podjetja iz BiH kot tudi celotna industrija te prepoznavnosti danes nimajo. Obstajajo pa 

tradicija, viri, človeški viri in pozitiven odnos do takšnih vlaganj in povezovanj. Politika 

ustanavljanja podjetniških območij, razvoja tehnoloških parkov, spodbujanja povezovanja 

gospodarstva in znanosti poteka vzporedno in zagotavlja potrebno osnovo za nadaljnji razvoj. 

S pomočjo dvojne zanke pridemo do »win–win« položaja za vse udeležence. To bi bil tudi 

predlog poslovnega modela sodelovanja v prihodnje. 

11.1 Prispevek k znanosti 

V nalogi smo kot pomemben prispevek k znanosti naredili raziskavo povezovanja 

konkurenčnosti in potenciala države za vhodne NTI in kriterijev za izbor posamezne 

investicije. Tukaj gre za povezovanje različnih dejavnikov z makroekonomskega vidika 

države z individualnimi dejavniki posameznega izbora z mikroekonomskega vidika podjetja. 

Raziskavo smo naredili na dva različna načina. Po teoretičnih izhodiščih eklektične 

paradigme je bil raziskan proces internacionalizacije avtomobilske industrije in zanimivost 

BiH kot države prejemnice NTI slovenske avtomobilske industrije. Raziskava je prinesla nove 

ugotovitve o motivih, kateri spodbujajo takšen proces znotraj podjetij, in ovirah, katere 
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zavirajo takšen proces znotraj posameznega segmenta industrije. Poleg tega smo raziskali 

lokalne dejavnike države prejemnice. Do sedaj v regiji takšna raziskava še ni bila opravljena. 

Teoretični prispevek magistrskega dela se kaže v celoviti analizi dejavnikov 

internacionalizacije podjetij po teoretičnih izhodiščih za posamezno panogo v regiji. Praktične 

ugotovitve bodo v pomoč oblikovanju strategije prihodnjega razvoja avtomobilske industrije 

v Sloveniji in smernice za učinkovitejše izvajanje politike v zvezi NTI v BiH. 

11.2 Predpostavke in omejitve raziskovalnega dela 

Predpostavke in omejitve prve raziskave »Konkurenčnost in privlačnost BiH za selitev 

proizvodnje in NTI« so izhajale iz narave podatkov in uporabljenih podatkov. Uporabili smo 

postopek ratingov, katere omejitve izhajajo iz narave postopka samega. Vzorec držav obsega 

države v regiji, za katere je značilen tranzicijski prehod iz socialističnega ekonomskega 

sistema v kapitalističnega, razpoložljiva obsežna industrijska infrastruktura in nižji BDP kot v 

razvitih državah. Poleg tega smo agregatne indekse države povezali z izborom za NTI. To je 

odločitev posameznega podjetja. Točneje bi bilo analizirati posamezne regije znotraj držav. 

Takrat se soočamo z veljavnostjo in točnostjo podatkov. Zaradi tega smo uporabili različne 

vire neodvisnih organizacij. S stališča investicije smo predpostavili enake stopnje donosnosti 

projektov. Analize nismo izvedli po vrsti NTI (izgradnja novih obratov ali prenova obstoječih, 

skupna vlaganja …). Ugotovitve prve raziskave smo dopolnili z drugim delom primerjave po 

izbranih dejavnikih že izvedene raziskave avtorjev Loewendahl in Ertugal-Loewendahl 

(2001). 

Druga raziskava je bila primarna. Raziskavo smo izvedli na namenskem vzorcu slovenske 

avtomobilske industrije. Izbrali smo 100 podjetij na podlagi dveh kriterijev; članstva v 

slovenskem avtomobilskem združenju ACS in na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti 

C.29. – Proizvodnja motornih vozil, prikolic in pomožnih delov. Kriterij je bila velikost 

podjetja po prihodkih. Vzorec obsega približno šestino vseh podjetij slovenske avtomobilske 

industrije. Za vprašalnik smo uporabili že uporabljene vprašalnike iz raziskav, ki so jih v 

preteklosti izvedli Goodnow in Hansz leta 1972 ter Svetličič v obdobju od 1999–2005 in smo 

jih dopolnili s specifičnimi splošnimi vprašanji o podjetjih iz avtomobilske industrije, z virom 

informacij in vprašanji, povezanimi s financiranjem investicij. Raziskavo smo izvedli 

anonimno, saj je vprašanje investicij povezano s strateškim razvojem posameznega podjetja. 

Kakovost vsake raziskave je odvisna od pripravljenosti posameznih anketirancev za 

sodelovanje in točnost odgovorov. Zaradi lažjega izpolnjevanja in obdelave podatkov smo pri 

izdelavi upošteval načelo lijaka in zaprtost vprašanj. Izidov raziskave se ne da posploševati 

zaradi majhnega števila odgovorov (N=26). Zaradi tega tudi ni bila narejena podrobna 

statistična analiza hipotez. 
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11.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V nadaljnjih raziskavah potenciala za NTI bi bilo treba raziskati posamezne regije znotraj 

držav centralne in vzhodne Evrope. Raziskavo bi lahko izvedli tudi s primerjavo 

konkurenčnosti oziroma privlačnosti skozi časovna obdobja. Odločitev za investicijo je 

individualna izbira lokacije. Vsaka panoga ima svoje zahteve in potrebe. Na študiji primerov 

obstoječih NTI bi lahko ponovno določili dejavnike, ki vplivajo na odločitev. Oblika NTI je 

naslednji segment za nadaljnje raziskave. Ali je nova investicija boljša izbira kot obnovitev 

obstoječih obratov, skupnega vlaganja … 

V raziskavo niso vključena podjetja iz avtomobilske panoge BiH in njihova pripravljenost in 

potencial za NTI slovenske avtomobilske industrije. Tukaj bi lahko izvedli kvalitativno 

raziskavo. Poleg tega del procesov že poteka, kar omogoča raziskavo študije primera. 

Glede na to, da je za povečevanje konkurenčnosti slovenskih podjetij nujno potreben proces 

internacionalizacije poslovanja, je magistrska naloga prispevek k poglobitvi teoretičnih 

izhodišč. Raziskav na omenjeno temo na omenjenem prostoru je zelo malo in naloga 

predstavlja začetek procesa, ki že poteka. S spoznanji je lažje ustvarjati pogoje za boljše in 

učinkovitejše delovanje podjetij, povezovanje z globalizacijskimi procesi in povečevanje 

konkurenčnosti. 
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VPRAŠALNIK 

 
 
 

Raziskava »Analiza perspektivnosti trga BIH z vidika globalizacije 

avtomobilske industrije« 

 

 

V moji raziskavi »Analiza perspektivnosti trga BIH z vidika globalizacije avtomobilske 

industrije« želim analizirati dejavnike, ki vplivajo na zanimivost trga BIH za selitev 

proizvodnje avtomobilske industrije. Ti dejavniki so povezani z potekajočimi procesi 

globalizacije in gospodarskim okoljem. 

 

Prvi sklop vprašanj sestavljajo vprašanja o vašem podjetju. Drugi sklop vprašanj obsega 

proces internacionalizacije poslovanja podjetja in neposrednih tujih investicij, raziskuje 

motive, ovire, časovni okvir in samo izvedbo procesa. Tretji sklop vprašanj se nanaša na 

ciljno državo BIH. V zvezi s tem sprašujemo o posameznih dejavnikih okolja, kateri vplivajo 

na proces internacionalizacije in o seznanjenosti z trenutnimi zmožnostmi in potenciali. 

Skupaj vprašalnik obsega 13 vprašanj zaprtega ali pol zaprtega tipa.  

 

Zagotavljam Vam popolno anonimnost. V podatkih in objavah ne bo na nobenem mestu 

navedeno vaše ime ali ime vaše organizacije. 

 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali potrebna pojasnila glede izpolnjevanja vprašalnika 

pišete na e-mail naslov: matjaz_rihtarsic1@t-2.net ali me pokličete na 031-394-408. 

 

Prosim vas, da izpolnite vprašalnik na spodnjem spletnem naslovu 

 

www.surveymonkey.com 

 

 

 

 

 

mailto:matjaz_rihtarsic1@t-2.net
file:///C:/Users/Tanja%20in%20Matjaž/Desktop/Zagovor%20MR/www.surveymonkey.com
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1. sklop: Vaše podjetje 

 

1. Kakšen je položaj vašega podjetja v avtomobilski industriji? Možnih je več odgovorov. 

 

a. Proizvajalec in sestavljavec vozil. 

b. Dobavitelj 1. razreda. 

c. Dobavitelj 2. Razreda. 

d. Poprodajne in servisne storitve. 

e. Drugo:________________________________. 

2. Kako ocenjujete tehnološko opremljenost vašega podjetja? Možen je en odgovor. 

 

a. Visoko tehnološko. 

b. Tehnološko primerno. 

c. Deloma zastarelo. 

d. Zastarelo. 

 

3. Katere certifikate ISO poseduje Vaše podjetje? Možnih je več odgovorov. 

 

a. 14001 

b. 16001 

c. 16469 

d. Druge:_________________________________ 

 

Spodaj je naštetih nekaj trditev. Po Vaši presoji ocenite v kolikšni meri držijo za vaše podjetje. 

 

4. Kakšna je pomembnost posameznih oblik poslovnega sodelovanja za vaše podjetje? Po vaši presoji 

obkrožite številko na lestvici od 1 do 5, katera najbolj izraža pomembnost posamezne oblike 

sodelovanja, pri čemer je 1 (sploh ni pomembno) in 5 (zelo je pomembno). 

 

 

1 – sploh 

ni 

pomembno 

2 – 

 deloma je 

pomembno 

3 – deloma 

je 

pomembno, 

deloma ni 

pomembno 

4- 

pomembno 

je 

5- 

zelo je 

pomembno 

Avtomobilskega grozda 1 2 3 4 5 

Tehnološkega parka 1 2 3 4 5 

Pogodbenega sodelovanja 1 2 3 4 5 

Razvojnega partnerstva 1 2 3 4 5 

Lastniške povezanosti 1 2 3 4 5 
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5. Katere so trenutne konkurenčne prednosti Vašega podjetja v primerjavi z  podjetji v panogi? Po vašem 

mnenju obkrožite številko na lestvici od 1 do 5, katera najbolj ustreza posamezna konkurenčna prednosti 

pri čemer je 1 (zelo se ne strinjam) in 5 (zelo se strinjam). 

 

 

1 – zelo se 

ne strinjam 

2 – 

 ne 

strinjam se 

– delno 

se ne 

strinjam, 

delno se 

strinjam 

4- 

se strinjam 

5- 

zelo se 

strinjam 

Cenovna konkurenčnost 1 2 3 4 5 

Diferenciacija izdelkov 1 2 3 4 5 

Inovativnost izdelkov 1 2 3 4 5 

Kvaliteta izdelkov 1 2 3 4 5 

Tehnološki razvoj 1 2 3 4 5 

R & R 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost proizvodnje 1 2 3 4 5 

 

2. sklop: Proces internacionalizacije poslovanja in neposredne tuje investicije 

 

Vprašanja drugega sklopa se nanašajo na procese povezane z neposrednimi tujimi investicijami. Izbira 

najprimernejšega načina, motive in ovire pri izvedbi samega procesa in časovni okvir so vprašanja tega sklopa. 

 

6. V kolikšen časovnem obdobju načrtujete neposredne tuje investicije v tujino? Možen je en odgovor. 

a. Takoj, v obdobju do enega leta. 

b. Kratkoročno,  v obdobju enega do treh let. 

c. Srednjeročno. V obdobju treh do petih let. 

d. Dolgoročno, v obdobju daljšem od petih let. 

e. Sploh ne načrtujem. 

 

7. V primeru, če bi se odločili za neposredna tuja vlaganja v BIH, kateri način bi bil najbolj primeren za vaše 

podjetje? Po vašem mnenju obkrožite številko na lestvici od 1 do 5, katera najbolj ustreza izbrani način 

neposrednih tujih vlaganj v BIH, pri čemer je 1 (zelo se ne strinjam) in 5 (zelo se strinjam). 

 

 

1 – zelo 

se ne 

strinjam 

2 – 

 ne 

strinjam 

se 

3 –  delno 

se ne 

strinjam, 

delno se 

strinjam 

4- 

se 

strinjam 

5- 

zelo se 

strinjam 

Prevzeme obstoječih podjetij 1 2 3 4 5 

Skupna vlaganja 1 2 3 4 5 

Izgradnjo lastnih kapacitet 1 2 3 4 5 

Prenos znanja tujemu partnerju 1 2 3 4 5 

Vlaganja v industrijskih conah 1 2 3 4 5 

Vlaganja v tehnoloških parkih 1 2 3 4 5 

Drugo:_______________________________ 1 2 3 4 5 
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8. Odločitve povezane z neposrednimi tujimi vlaganji se zelo pomembna in zahtevne. Vzpodbujajo jih 

različni motivi in razlogi. Po Vašem mnenju ocenite pomembnost posameznih motivov za takšno 

odločitev. Na lestvici od 1-5, pri čemer pomeni 1 (sploh ni pomembno) in 5 (zelo je pomembno). 

 

 

1 – sploh 

ni 

pomembno 

2 – 

deloma  je 

pomembno 

3 –  delno 

se ne 

strinjam, 

delno se 

strinjam. 

4- 

Pomembno 

je 

5- 

Zelo je 

pomembno 

Izkoriščanje cenejših surovin in materialov 1 2 3 4 5 

Nižji stroški dela 1 2 3 4 5 

Zaposlitev lokalnih strokovnjakov 1 2 3 4 5 

Nižji transportni stroški 1 2 3 4 5 

Lažje financiranje 1 2 3 4 5 

Nižji davki in dajatve 1 2 3 4 5 

Manj stroga naravovarstvena zakonodaja 1 2 3 4 5 

Ekonomija obsega 1 2 3 4 5 

Neizkoriščene zmogljivosti/sredstva 1 2 3 4 5 

Prestrukturiranje podjetja 1 2 3 4 5 

Učinkovitejša organizacija 1 2 3 4 5 

Ohranitev/povečanje obstoječega tržnega deleža 1 2 3 4 5 

Slovenski trg je premajhen, iskanje novih trgov 1 2 3 4 5 

Boljši odziv na zahteve lokalnih potrošnikov 1 2 3 4 5 

Boljše po prodajne storitve 1 2 3 4 5 

Prisotnost na pomembnih trgih 1 2 3 4 5 

Lažji dostop do sosednjih trgov 1 2 3 4 5 

Prodor na hitro rastoče trge 1 2 3 4 5 

Slediti podjetjem, ki so investirala v tujini 1 2 3 4 5 

Slediti kupcem, ki so investirala v tujini 1 2 3 4 5 

Izogibanje zunanjetrgovinskim omejitvam 1 2 3 4 5 

Država ima prefercialne sporazume 1 2 3 4 5 

Rast podjetja 1 2 3 4 5 

Ohranjanje/pridobitev konkurenčnosti 1 2 3 4 5 

Ohranjanje/pridobitev položaja 

pomembnega/razvojnega dobavitelja 
1 2 3 4 5 

Razpršitev tveganja 1 2 3 4 5 

Pridobivanja znanja in tehnologije 1 2 3 4 5 

 

9. Na kakšen način bi financirali neposredno tuje investicijo v BIH? Možnih je več odgovorov. 

 

a. Z lastnimi viri  in zadržanimi dobički. 

b. Bančnimi posojili. 

c. Krediti/financiranje s strani SID. 

d. Krediti tujih inštitucij npr. OECD, ERB… 

e. Drugo:___________________________ 
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10. Na velikost neposrednih tujih vlaganj v izbrano deželo imajo vpliv tudi določene ovire. Po vašem mnenju 

ocenite pomembnost posamezne ovire za odločitev za neposredna tuja vlaganja v BIH z obkrožitvijo 

številke na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 (sploh ne vpliva) in 5 (ima zelo pomemben vpliv). 

 

 

1 – sploh 

ne vpliva 

2 – 

deloma , v 

manjši 

meri vpliva 

3 – deloma 

vpliva, 

deloma ne 

vpliva 

4- 

Ima  

pomemben 

vpliv 

5- 

Ima zelo 

pomemben 

vpliv 

Pomanjkanje znanja 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje informacij  1 2 3 4 5 

Pomanjkanje kadrov 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje lastnih sredstev 1 2 3 4 5 

Neugodna zakonodaja, regulativa v Sloveniji 1 2 3 4 5 

Neugodna zakonodaja, regulativa v tuji državi 1 2 3 4 5 

Veliko tveganje 1 2 3 4 5 

Premajhna pomoč vlade podjetjem, ki želijo 

investirati z vidika sofinanciranja 
1 2 3 4 5 

Premajhna pomoč vlade podjetjem, ki želijo 

investirati z vidika navezovanja prvih stikov s 

tujimi podjetji 

1 2 3 4 5 

Premajhna pomoč diplomatskih predstavništev 1 2 3 4 5 

Omejena dostopnost in visoka cena finančnih 

sredstev 
1 2 3 4 5 

Težave pri zagotavljanju zavarovanj 1 2 3 4 5 

Kulturološke razlike 1 2 3 4 5 

Nacionalistično vedenje javnosti/oblasti 1 2 3 4 5 

Omejena možnost kontrole, nadzora 1 2 3 4 5 

Oblikovanje distribucijskih poti 1 2 3 4 5 

Korupcija v državi prejemnici 1 2 3 4 5 

Visoko tveganje 1 2 3 4 5 

Dosežen nivo tehnološkega razvoja 1 2 3 4 5 

 

3. sklop: Okolje BIH 

 

Cilj raziskave je podati predlog za izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetja s pomočjo neposrednih tujih 

vlaganj BIH.  Okolje, kjer se neposredne tuje investicije odvijajo, je ključno za končni uspeh in izboljšanje 

konkurenčnosti. Spodaj je naštetih nekaj vprašanj in trditev, katera se nanašajo na trenutno situacijo v BIH. 

 

11. Po Vašem mnenju ocenite razpoložljivost informacije o gospodarski situaciji BIH z obkrožitvijo najbolj 

smiselnega odgovora. Možen je en odgovor. 

 

a. Razpoložljivih informacij imam dovolj in so dovolj kvalitetne za ustrezno odločitev. 

b. Razpoložljivih informacij imam dovolj, a so premalo zanesljive za ustrezno odločitev. 

c. Razpoložljive informacije podajajo ustrezno informacijo o stanju v BIH. 

d. Razpoložljive informacije so dovolj zanesljive, a jih je občutno premalo. 

e. Razpoložljivih informacij je občutno premalo in so premalo zanesljive. 
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12. Kateri dejavniki in v kolikšni meri vplivajo po vašem mnenju na izbiro odločitve o neposrednih tujih 

vlaganjih v BIH? Po vašem mnenju obkrožite številko na lestvici od 1 do 5, katera najbolj ustreza 

pomembnosti posameznega dejavnika pri čemer je 1 (zelo se ne strinjam) in 5 (zelo se strinjam). 

 

 

 

1 – sploh ni 

pomembno 

2 – 

deloma  je 

pomembno 

3 –  delno se 

ne strinjam, 

delno se 

strinjam. 

4- 

Pomembno 

je 

5- 

Zelo je 

pomembno 

Stroški selitve proizvodnje 1 2 3 4 5 

Tehnološko okolje 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost proizvodnje 1 2 3 4 5 

Učinkovitost obsega proizvodnje 1 2 3 4 5 

Stopnja integracije znanstvene sfere v 

proizvodnjo 
1 2 3 4 5 

Vzpostavitev tehnološkega parka 1 2 3 4 5 

Certifikati kakovosti 1 2 3 4 5 

Razmerje teža/vrednost in lokacijska izbira 1 2 3 4 5 

Razpoložljivost surovin in materiala 1 2 3 4 5 

Nizka cena energije 1 2 3 4 5 

Standardiziranost izdelka 1 2 3 4 5 

Razpoložljiva delovna sila 1 2 3 4 5 

Stopnja kvalificiranosti in usposobljenosti 1 2 3 4 5 

Spillover efekt (prenos znanja) 1 2 3 4 5 

Nizka cena delovne sile 1 2 3 4 5 

Politično okolje 1 2 3 4 5 

Administrativne ovire 1 2 3 4 5 

Pravna zaščita 1 2 3 4 5 

Prisotnost korupcije 1 2 3 4 5 

Gospodarska politika 1 2 3 4 5 

Carinske omejitve 1 2 3 4 5 

Davčni sistem 1 2 3 4 5 

Stabilnost valute/menjalni tečaj 1 2 3 4 5 

Investicijske vzpodbude 1 2 3 4 5 

Izbira lokacije 1 2 3 4 5 

Bližina kupca/ev 1 2 3 4 5 

Logistična ustreznost dežele 1 2 3 4 5 

Informacijska opremljenost 1 2 3 4 5 

Lokacijska stvarnost 1 2 3 4 5 

Velikost trga 1 2 3 4 5 

Kulturološki dejavnik 1 2 3 4 5 

Jezikovne ovire 1 2 3 4 5 

Okoljevarstveni predpisi 1 2 3 4 5 
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13.  Katere konkurenčne prednosti bi po vašem mnenju pridobilo vaše podjetje lahko pridobili z neposrednimi 

tujimi vlaganji v BIH? Po vašem mnenju obkrožite številko na lestvici od 1 do 5, katera najbolj določa 

pridobljen konkurenčni dejavnik vašega podjjetja s pomočjo neposrednih tujih vlaganj, pri čemer je 1 

(zelo se ne strinjam) in 5 (zelo se strinjam). 

 

 
1 – sploh 

ni 

pomembno 

2 – 

deloma  je 

pomembno 

3 –  delno se 

ne strinjam, 

delno se 

strinjam. 

4- 

Pomembno 

je 

5- 

Zelo je 

pomembno 

Cenovna konkurenčnost 1 2 3 4 5 

Diferenciacija izdelkov 1 2 3 4 5 

Inovativnost izdelkov 1 2 3 4 5 

Kvaliteta izdelkov 1 2 3 4 5 

Tehnološki razvoj 1 2 3 4 5 

R & R 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost proizvodnje 1 2 3 4 5 

Regionalna bližina 1 2 3 4 5 

Gospodarsko sodelovanje 1 2 3 4 5 

Kulturološka bližina 1 2 3 4 5 

Jezikovno razumevanje 1 2 3 4 5 

Učinkovitost proizvodnje 1 2 3 4 5 

Okoljevarstveni predpisi 1 2 3 4 5 

Premagovanje administrativnih ovir 1 2 3 4 5 

Davčni predpisi 1 2 3 4 5 

Obvladovanje koruptivnosti dežele 1 2 3 4 5 

Sodelovanje z kupci 1 2 3 4 5 

Učinkovitost nabavnih procesov 1 2 3 4 5 

Obvladovanje logističnih procesov 1 2 3 4 5 

Lažje iskanje cenovne učinkovitosti 1 2 3 4 5 

Dostop do novih trgov 1 2 3 4 5 

Pozitiven vpliv na imidž podjetja  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Hvala. 

 

 


