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POVZETEK  

Doktorska disertacija analizira pomen in vpliv subvencij na finančno uspešnost in trajnostni 

razvoj podjetij v Sloveniji. Poseben poudarek je na subvencijah za raziskave, razvoj in inovacije 

(RRI) ter trajnostni razvoj podjetij. To so tista področja, s katerimi se želi ustvariti višjo dodano 

vrednost in omogočiti trajnostno rast podjetij. Raziskovana je povezanost med subvencijami, 

RRI in trajnostnim razvojem v podjetjih. V sklopu empirične analize so obdelani finančni 

kazalniki 6190 podjetij (8 finančnih kazalnikov po posameznem podjetju za obdobje 2000-

2014). Obdelanih je 396 neanonimnih vprašalnikov, na katere so odgovorila podjetja, in 

analiziranih 629 podjetij, ki so prejela subvencije za namene RRI. Ugotovila se je pozitivna 

povezanost subvencij s finančnim kazalnikom dodane vrednosti na zaposlenega in povezanost 

subvencij s faktorji splošnega razvoja, bolj kot s faktorji inovativnosti. Subvencije so najbolj 

povezane s trajnostnim vidikom okolja in gospodarstva. Na podlagi rezultatov empirične 

analize je zasnovan model strukturnih enačb, ki kaže na možnosti za doseganje večje 

učinkovitosti subvencij na področju RRI in trajnostnega razvoja. Koristnost modela za stroko 

in prakso je za oblikovanje prihodnjih politik na področju kohezijske politike. 

Ključne besede: inovativnost, kohezijska politika, raziskave in razvoj, subvencije, trajnostni 

razvoj.  

SUMMARY  

The doctoral dissertation studies the significance and impact of subsidies on financial 

performance and sustainable development of enterprises in Slovenia. Special emphasis is 

placed on the subsidies for research, development and innovation (RDI) and sustainable 

development of enterprises. These are the areas where higher added value should be generated 

and sustainable growth of companies should be enabled. The link between subsidies, RDI and 

sustainable development of enterprises is explored. As part of the empirical analysis, financial 

indicators of 6190 enterprises are studied (8 financial indicators per individual enterprise for 

the period 2000-2014). We analysed 396 non-anonymous questionnaires, to which companies 

responded, and 629 companies that received subsidies for RDI purposes were analysed. The 

positive correlation between subsidies and the indicator of value added per employee and the 

correlation between subsidies and general development factors were found, rather than with the 

factors of innovation. Subsidies are most closely connected with a sustainability aspect of the 

environment and the economy. Based on the results of the empirical analysis, a model of 

structural equations is designed, which shows the potential for achieving greater efficiency of 

subsidies in the field of RDI and sustainable development. The utility of the model for the 

profession and practice is to formulate future policies in the field of cohesion policy. 

Key words: cohesion policy, subsidies, innovation, research and development, sustainable 
development. 

UDK: 336.56:502.131.1(043.3) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA  

Neizmerno se zahvaljujem svojemu mentorju prof. dr. Štefanu Bojnecu za vso pomoč med 

podiplomskim študijem ter usmeritev v raziskovalno delo. Posebna zahvala za vso podporo gre 

tudi moji veliki družini iz Levanjc in družini Razpet iz Ruš. 

 

Doktorsko disertacijo posvečam svojima staršema Mariji in Viktorju Žampa. 

 





 

VII 

VSEBINA 

1  Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1  Opis ožjega področja in opredelitev raziskovalnega problema.................................... 1 

1.2  Namen, cilji in temeljna teza raziskave ....................................................................... 3 

1.3  Hipoteze za kvantitativne raziskave ............................................................................. 4 

1.4  Predstavitev raziskovalnih metod ................................................................................ 7 

1.5  Predpostavke in omejitve raziskave ............................................................................. 8 

1.6  Struktura raziskave ....................................................................................................... 8 

2  Nepovratna sredstva za namene rasti gospodarstva ..................................................... 10 

2.1  Proračun Evropske unije ............................................................................................ 11 

2.2  Programski dokumenti z opredelitvijo ciljev za gospodarstvo .................................. 12 

2.3  Nepovratna sredstva in rast gospodarstva .................................................................. 14 

2.4  Centralizirani programi .............................................................................................. 15 

2.5  Decentralizirani programi .......................................................................................... 18 

2.5.1  Programski dokumenti za pripravo spodbud ................................................. 21 

2.5.2  Programi za razvoj in investicije ................................................................... 22 

3  Raziskave, razvoj, inovacije in uspešnost podjetja ........................................................ 24 

3.1  Opredelitev osnovnih pojmov .................................................................................... 24 

3.2  Pomen RRI v državi RRI kot konkurenčna prednost ................................................. 25 

3.3  Uspešnost podjetja ..................................................................................................... 31 

3.3.1  Finančna uspešnost ........................................................................................ 32 

3.3.2  Ekonomska uspešnost ter drugi vidiki uspešnosti podjetja ........................... 36 

3.4  Uspešnost in RRI ....................................................................................................... 36 

4  Trajnostni razvoj podjetja ............................................................................................... 44 

4.1  Opredelitev osnovnih pojmov .................................................................................... 44 

4.2  Trajnostni razvoj kot ključni dejavnik gospodarske rasti ........................................... 46 

4.2.1  Trajnostni razvoj gospodarskega okolja ........................................................ 48 

4.2.2  Finančna trajnostna rast podjetij .................................................................... 52 

4.2.3  Analiza stroškov in koristi EU projektov ...................................................... 53 

4.3  Družbeni vidik trajnostnega razvoja podjetja ............................................................ 54 

4.4  Okoljski vidik trajnostnega razvoja ........................................................................... 57 

4.5  Nadaljnji trajnostni razvoj organizacij ....................................................................... 59 

5  Empirična analiza vpliva subvencij na trajnostni razvoj podjetij ............................... 62 

5.1  Raziskovalni proces, konceptualni model raziskave ter opredelitev hipotez in ciljev 62 

5.2  Metode raziskovanja in postopki obdelave podatkov ................................................ 65 

5.3  Vrste podatkov in metode zbiranja podatkov ............................................................. 70 

5.3.1  Merski instrument .......................................................................................... 71 

5.3.2  Operacionalizacija konstruktov/konceptov v raziskavi ................................. 72 

5.3.3  Operacionalizacija spremenljivk – podatki iz vprašalnika ............................ 75 

5.4  Opis proučevane populacije in vzorca raziskave ....................................................... 81 



 

VIII 

5.5  Populacija in vzorec ................................................................................................... 81 

5.6  Analiza spremenljivk finančne uspešnosti in vpliv subvencij ................................. 100 

5.6.1  Analiza finančnih kazalnikov ...................................................................... 100 

5.6.2  Primerjava finančnih kazalnikov ................................................................. 104 

5.6.3  Vpliv subvencij na finančne kazalnike ........................................................ 106 

5.6.4  Analiza vidikov prispevka subvencij za podjetja, ki so prejela 
subvencijo .................................................................................................... 109 

5.6.5  Povezovanje vidikov subvencij v nabor faktorjev ....................................... 112 

5.7  Analiza podatkov MF subvencije za področje RR ................................................... 122 

5.8  Analiza spremenljivk splošnega razvoja v povezavi s subvencijami....................... 130 

5.8.1  Analiza dimenzije, splošni razvoj ................................................................ 131 

5.8.2  Korelacija med subvencijami in splošnim razvojem ................................... 139 

5.8.3  Povezave med faktorji splošnega razvoja in finančnimi kazalniki .............. 141 

5.8.4  Strukturni model faktorji subvencij in splošnega razvoja ........................... 142 

5.9  Analiza spremenljivk inovativnosti v povezavi s subvencijami .............................. 150 

5.9.1  Analiza dimenzij, inovativnost .................................................................... 151 

5.9.2  Korelacije med subvencijami, splošnim razvojem in inovativnostjo .......... 155 

5.9.3  Strukturni model S1, S2, R2, R4, R5 in I1 .................................................. 158 

5.10 Analiza spremenljivk trajnostnega razvoja v povezavi s subvencijami ................... 161 

5.10.1 Analiza dimenzij, trajnostni razvoj .............................................................. 162 

5.10.2 Korelacije med subvencijami, splošnim razvojem, inovativnostjo in 
trajnostnim razvojem ................................................................................... 169 

5.10.3 Strukturni model S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON ..................................... 172 

5.10.4 Strukturni model S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON .................................... 176 

6  Povzetek ugotovitev raziskave in implikacije .............................................................. 180 

6.1  Ugotovitve raziskave ................................................................................................ 180 

6.1.1  Hipoteza 1: Ekonomska uspešnost podjetij je pozitivno povezana s 
subvencijami. ............................................................................................... 180 

6.1.2  Hipoteza 2: RRI je s svojimi dimenzijami inovativnosti in splošnega 
razvoja pozitivno povezan s subvencijami. ................................................. 185 

6.1.3  Hipoteza 3: Trajnostni razvoj podjetij je s svojimi dimenzijami 
ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika pozitivno povezan s 
subvencijami in RRI. ................................................................................... 187 

6.2  Odgovor na raziskovalno vprašanje ......................................................................... 188 

6.3  Implikacije ............................................................................................................... 189 

7  Prispevek k znanosti in predlogi za nadaljnje raziskovanje ...................................... 192 

7.1  Prispevek k znanosti ................................................................................................. 192 

7.2  Možnosti za nadaljnje raziskave .............................................................................. 192 

8  Sklep ................................................................................................................................. 193 

Literatura .............................................................................................................................. 195 

Priloge .................................................................................................................................... 213 



 

IX 

SLIKE  

Slika 1:   Višina proračuna posameznega okvirnega programa v tekočih cenah ..................... 15 

Slika 2:   Razdelitev sredstev iz 1. razvojne prioritete glede na namen ................................... 20 

Slika 3:   Črpanje sredstev ESRR v obdobju 2007–2015 ......................................................... 21 

Slika 4:   Gibanje držav glede na globalni indeks inovativnosti med leti 2014-2017 .............. 27 

Slika 5:   Uspešnost inovacijskega sistema za posamezno državo za obdobje 2010−2015 ..... 28 

Slika 6:   Uspešnost inovacijskega sistema v Sloveniji v primerjavi z EU za leti 2010 in 2016..
 ................................................................................................................................. 28 

Slika 7:   Subvencije za RR in davčne olajšave v Sloveniji (2000–2015), v % od BDP cene za   
2010 ......................................................................................................................... 29 

Slika 8:   Vzpostavitev inovativne organizacije ....................................................................... 39 

Slika 9:   Trikotnik trajnostnega razvoja – ključni elementi in medsebojne povezave ............ 48 

Slika 10: Kultura trajnostnega organizacijskega modela ......................................................... 50 

Slika 11: Trajnost − konkurenčna prednost .............................................................................. 51 

Slika 12: Piramida družbene odgovornosti podjetja ................................................................ 55 

Slika 13: Štiri prednostna področja v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije .... 60 

Slika 14: Zasnova raziskave ..................................................................................................... 64 

Slika 15: Razlike v finančnih kazalnikih, primerjava obdobij 2000−2007 in 2008−2014 .... 108 

Slika 16: Razlike v finančnih kazalnikih, primerjava obdobij 2000−2007 in 2008−2014K . 109 

Slika 17: Odstotek podjetij, ki so prejela subvencijo, vzorec VP .......................................... 110 

Slika 18: Povezave med faktorjema subvencij in trditvami ................................................... 118 

Slika 19: Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki ................................. 120 

Slika 20: Kruskal Wallisov test, 2000−2013 .......................................................................... 127 

Slika 21: Kruskal Wallisov test, 2000−2006 .......................................................................... 127 

Slika 22: Kruskal Wallisov test, 2007−2013 .......................................................................... 128 

Slika 23: Povezave med faktorji R1, R2, R3, R4 in R5 ......................................................... 136 

Slika 24: Povezave med faktorji S2 in R2, R4 in R5 ............................................................. 142 

Slika 25: Povezave med faktorji S2 in R2, R4, R5 in CD ...................................................... 145 

Slika 26: Povezave med S1, S2, R2, R4 in R5 ....................................................................... 147 

Slika 27: Povezave med S1, S2, R2, R4 in R5 z vplivom Q30 na R2 ................................... 150 

Slika 28: Povezave med S1, S2, R2, R4, R5 in I1 ................................................................. 159 

Slika 29: Povezave med TR_EKON, TR_EKOL in TR_DR ................................................. 167 

Slika 30: Povezave in vplivi med faktorji S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON ......................... 173 

Slika 31: Povezave med faktorji S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON ...................................... 177 

 

 



 

X 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:    Spodbude EU za obdobje 2007−2013 ........................................................... 12 

Preglednica 2:    Spodbude EU za Slovenijo za obdobje 2007−2013 ...................................... 12 

Preglednica 3:    7OP, namenjena sredstva po posameznem sklopu za obdobje 2007−2013 .. 16 

Preglednica 4:    Višina finančnih sredstev posameznega sklada po OP, za obdobje 2007−2013
...................................................................................................................... 18 

Preglednica 5:    Ciljne skupine po posamezni prioriteti OP RR ............................................. 19 

Preglednica 6:   Finančna razporeditev  OP RR  po razvojnih prioritetah EU,  za  obdobje 
2007−2013 ................................................................................................... 20 

Preglednica 7:    Države z največjim številom standardov 14001 ........................................... 58 

Preglednica 8:    Število standardov 14001 po posamezni državi ............................................ 59 

Preglednica 9:    Nominalne spremenljivke ............................................................................. 75 

Preglednica 10:  Ordinarne spremenljivke ............................................................................... 75 

Preglednica 11:  Vsebinski sklop – teoretična izhodišča ......................................................... 76 

Preglednica 12:  Trditve za spremenljivko Q7, organiziranost razvoja v podjetju .................. 76 

Preglednica 13:  Trditve za spremenljivko Q8, razvoj in obstoječi dokumenti v podjetju ...... 77 

Preglednica 14:  Trditve za spremenljivko Q9, izobraževanje za razvoj v podjetju ................ 77 

Preglednica 15:  Trditve za spremenljivko Q12, vložek v RRI ............................................... 77 

Preglednica 16:  Trditve za spremenljivko Q13, sodelovanje podjetja z ostalimi institucijami
...................................................................................................................... 78 

Preglednica 17:  Trditve za spremenljivko Q15, pravilniki o inoviranju v podjetju ................ 78 

Preglednica 18:  Trditve za spremenljivko Q16, inovativni izdelki in trg ............................... 78 

Preglednica 19:  Trditve za spremenljivko Q19, nagrade zaposlenim in napredovanje .......... 79 

Preglednica 20:  Trditve za spremenljivko Q20, intelektualne pravice v podjetju .................. 79 

Preglednica 21:  Trditve za spremenljivko Q22, družbeni vidiki trajnostnega razvoja ........... 79 

Preglednica 22:  Trditve za spremenljivko Q23, okoljski vidiki trajnostnega razvoja ............ 80 

Preglednica 23:  Trditve za spremenljivko Q24, ekonomski vidiki trajnostnega razvoja ........ 80 

Preglednica 24:  Trditve za spremenljivko Q28, subvencije .................................................... 80 

Preglednica 25:  Velikost podjetja ........................................................................................... 82 

Preglednica 26:  Starost podjetja .............................................................................................. 83 

Preglednica 27:  Standardna klasifikacija dejavnosti podjetja ................................................. 83 

Preglednica 28:  Regija ............................................................................................................ 84 

Preglednica 29:  Lastniška struktura podjetja .......................................................................... 85 

Preglednica 30:  Raziskovalna enota ........................................................................................ 85 

Preglednica 31:  Izvoz podjetja ................................................................................................ 85 

Preglednica 32:  Funkcija v podjetju ........................................................................................ 85 



 

XI 

Preglednica 33:  Spol ................................................................................................................ 86 

Preglednica 34:  Izobrazba ....................................................................................................... 86 

Preglednica 35:  Organiziranost razvoja .................................................................................. 86 

Preglednica 36:  Razvoj in obstoječi dokumenti ...................................................................... 87 

Preglednica 37:  Izobraževanje za razvoj ................................................................................. 88 

Preglednica 38:  Vložek v RRI ................................................................................................. 89 

Preglednica 39:  Sodelovanje z ostalimi institucijami ............................................................. 90 

Preglednica 40:  Pravilniki o inoviranju ................................................................................... 91 

Preglednica 41:  Inovativni izdelki in trg ................................................................................. 92 

Preglednica 42:  Nagrade zaposlenim in napredovanje ........................................................... 93 

Preglednica 43:  Intelektualne pravice ..................................................................................... 94 

Preglednica 44:  Družbeni vidiki trajnostnega razvoja ............................................................ 95 

Preglednica 45:  Okoljski vidiki trajnostnega razvoja ............................................................. 96 

Preglednica 46:  Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja ......................................................... 96 

Preglednica 47:  Subvencije ..................................................................................................... 98 

Preglednica 48:  Višina subvencije .......................................................................................... 99 

Preglednica 49:  Področje prejema subvencije ......................................................................... 99 

Preglednica 50:  Populacija – finančni kazalniki ................................................................... 101 

Preglednica 51:  Vzorec VP – finančni kazalniki .................................................................. 101 

Preglednica 52:  Vzorec PS – finančni kazalniki ................................................................... 102 

Preglednica 53:  Vzorec MF – finančni kazalniki .................................................................. 102 

Preglednica 54:  Finančni kazalniki, vse skupine .................................................................. 102 

Preglednica 55:  Finančni kazalniki, normalnost porazdelitve .............................................. 103 

Preglednica 56:  Primerjava časovnih obdobij, Paired Sample t-test, ANOVA .................... 104 

Preglednica 57:  Korelacije, Paired Sample t-test, ANOVA .................................................. 105 

Preglednica 58:  Razlike med obdobjema .............................................................................. 105 

Preglednica 59:  Razlike  v  finančnih  kazalnikih  med  obdobjema  2000−2007  in  2008−2014.. 
 ...................................................................................................................... 107 

Preglednica 60:  Razlike  v  finančnih  kazalnikih  kot  izvedene  spremenljivke  za   obdobji 
2000−2007 in 2008−2014 .......................................................................... 108 

Preglednica 61:  Višina prejete subvencije ............................................................................ 110 

Preglednica 62:  Subvencije - trditve ..................................................................................... 111 

Preglednica 63:  KMO in Bartlettov preizkus, subvencije ..................................................... 112 

Preglednica 64:  Rezultati EFA, subvencije ........................................................................... 112 

Preglednica 65:  Rotirana faktorska matrika, subvencije ....................................................... 113 

Preglednica 66:  Tabela korelacij med faktorji, subvencije ................................................... 114 



 

XII 

Preglednica 67:  Povezave med spremenljivkami, subvencije ............................................... 115 

Preglednica 68:  Razlike v finančnih kazalnikih, med obdobjema ........................................ 116 

Preglednica 69:  Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki ..................... 116 

Preglednica 70:  Mere prileganja, subvencije ........................................................................ 118 

Preglednica 71:  Veljavnost in zanesljivost faktorjev S1 in S2 .............................................. 119 

Preglednica 72:  Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S1 in S2 ........................... 119 

Preglednica 73:  Mere prileganja, subvencije s finančnimi kazalniki .................................... 121 

Preglednica 74:  Regresijske uteži, subvencije ...................................................................... 121 

Preglednica 75:  Starost podjetja, vzorec MF ........................................................................ 122 

Preglednica 76:  Opisna statistika, vzorec MF ....................................................................... 123 

Preglednica 77:  Opisna statistika, vzorec .............................................................................. 124 

Preglednica 78:  Analiza korelacij ......................................................................................... 125 

Preglednica 79:  Znesek subvencije, obdobje 2000−2013 ..................................................... 125 

Preglednica 80:  Znesek subvencije, obdobje 2000−2006 ..................................................... 126 

Preglednica 81:  Znesek subvencije, obdobje 2006−2013 ..................................................... 126 

Preglednica 82:  Razlike kazalnikov v obdobjih pred/po  glede na višino  prejete subvencije v 
posameznem obdobju ................................................................................. 129 

Preglednica 83:  Z_R in GP_R, obdobje 2000−2013 ............................................................. 129 

Preglednica 84:  Z_R in GP_R, obdobje 2000−2007 ............................................................. 130 

Preglednica 85:  Z_R in GP_R, obdobje 2007−2013 ............................................................. 130 

Preglednica 86:  Razlike v  trditvah za  področje splošnega  razvoja  med podjetji, ki so/niso 
prejela subvencij ........................................................................................ 131 

Preglednica 87:  KMO in Bartlettov test, splošni razvoj ........................................................ 133 

Preglednica 88:  Rezultati EFA, splošni razvoj ...................................................................... 133 

Preglednica 89:  Rotirana faktorska matrika, splošni razvoj .................................................. 134 

Preglednica 90:  Korelacije med faktorji, splošni razvoj ....................................................... 135 

Preglednica 91:  Mere prileganja, splošni razvoj ................................................................... 137 

Preglednica 92:  Veljavnost in zanesljivost faktorjev, splošni razvoj .................................... 137 

Preglednica 93:   Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), splošni razvoj ................. 139 

Preglednica 94: Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja in prejeto 
subvencijo .................................................................................................. 140 

Preglednica 95:  Razkorak v trditvah med podjetji, ki so/niso prejela subvencije, splošni razvoj
.................................................................................................................... 141 

Preglednica 96:  Povezave med faktorji splošnega razvoja in finančnimi kazalniki ............. 141 

Preglednica 97:  Veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, R2, R4 in R5 ................................ 143 

Preglednica 98:  Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S2, R2, R4 in R5 ............. 144 



 

XIII 

Preglednica 99:   Vrednosti prileganja za faktorje S2, R2, R4 in R5 ..................................... 144 

Preglednica 100: Regresijske uteži, splošni razvoj in subvencije .......................................... 146 

Preglednica 101: Veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, S1, R2, R4 in R5 ......................... 148 

Preglednica 102: Mere prileganja za faktorje S2, S1, R2, R4 in R5 ...................................... 149 

Preglednica 103: Razlike v trditvah za področje inovativnosti med podjetji, ki so/niso prejela 
subvencije .................................................................................................. 151 

Preglednica 104: KMO in Bartlettov test, inovativnost ......................................................... 153 

Preglednica 105: Rezultati EFA, inovativnost ....................................................................... 153 

Preglednica 106: Rotirana faktorska matrika, inovativnost ................................................... 153 

Preglednica 107: Tabela korelacij med faktorji, inovativnost ................................................ 155 

Preglednica 108: Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, inovativnosti 
in prejeto subvencijo .................................................................................. 156 

Preglednica 109: Razkorak v trditvah med podjetji, ki so prejela ali niso prejela subvencije, 
inovativnost ................................................................................................ 157 

Preglednica 110: Povezave med faktorji inovativnosti in finančnimi kazalniki .................... 157 

Preglednica 111: Veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, S1, R2, R4, R5 in I1 ................... 160 

Preglednica 112: Vrednosti prileganja za S2, S1, R2, R4, R5 in I1 ....................................... 161 

Preglednica 113: Regresijske uteži za S2, R2 in I1 ................................................................ 161 

Preglednica 114: Razlike v trditvah med podjetji za področje trajnostnega razvoja, ki so prejela 
ali niso prejela subvencij ............................................................................ 162 

Preglednica 115: KMO in Bartlettov test, trajnostni razvoj ................................................... 164 

Preglednica 116: Rezultati EFA, trajnostni razvoj ................................................................. 164 

Preglednica 117: Rotirana faktorska matrika, trajnostni razvoj ............................................. 165 

Preglednica 118: Korelacije med faktorji, trajnostni razvoj .................................................. 166 

Preglednica 119: Mere prileganja za TR_EKON, TR_EKOL in TR_DR ............................. 168 

Preglednica 120: Veljavnost in zanesljivost faktorjev za  TR_EKON,  TR_EKOL in  TR_DR
.................................................................................................................... 168 

Preglednica 121: Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, inovativnosti, 
trajnostnega razvoja in prejeto subvencijo ................................................. 170 

Preglednica 122: Povezave med faktorji trajnostnega razvoja in finančnimi kazalniki ........ 171 

Preglednica 123: Razlike v trditvah med podjetji, ki so/niso prejela subvencije, trajnostni razvoj
.................................................................................................................... 172 

Preglednica 124: Mere prileganja za S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON ................................ 174 

Preglednica 125: Veljavnost in zanesljivost konstruktov za TR_EKON, TR_EKOL in TR_DR
.................................................................................................................... 174 

Preglednica 126: Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S1, S2, R2, R5, I1, TR_EKON
.................................................................................................................... 176 

Preglednica 127: Regresijske uteži za S2, I1, R2, R5, S1 ...................................................... 176 



 

XIV 

Preglednica 128: Mere prileganja za S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON ............................... 177 

Preglednica 129: Veljavnost in zanesljivost faktorjev za TR_EKON, TR_EKOL, S1 in S2 178 

Preglednica 130: Preverjanje   diskriminacijske   veljavnosti  (SIC),   S1,   S2,   TR_EKON,   
TR_EKOL .................................................................................................. 179 

Preglednica 131: Regresijske uteži za S1, S2, TR_EKON in TR_EKOL, ............................ 179 

Preglednica 132: Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki .................... 183 

Preglednica 133: Ugotovitve hipoteze 1 – povezave subvencij v povezavi s finančnimi kazalniki
.................................................................................................................... 184 

Preglednica 134: Ugotovitve hipoteze 2 – povezave subvencij v povezavi s splošnim razvojem 
in inovativnostjo......................................................................................... 187 

Preglednica 135: Ugotovitve hipoteze  3 –  povezave subvencij  v  povezavi  z  dimenzijami      
trajnostnega razvoja ................................................................................... 188 

 

 

 



 

XV 

KRAJŠAVE  

7OP 7 Okvirni program 

AMOS Modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami 

CD Čisti poslovni izid (finančni kazalnik) 

CFA Konfirmatorna faktorska analiza 

CIP Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost 

DVZ Dodana vrednost na zaposlenega (finančni kazalnik) 

EGS Evropska gospodarska skupnost 

EFA Eksploratorna faktorska analiza 

EK Evropska komisija 

EPD Enotni programski dokument 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS Evropski socialni sklad 

GP Gospodarnost poslovanja (finančni kazalnik) 

I1  Inovativnost v povezavi s trgom (faktor) 

I2 Inovativnost zaposlenih (faktor) 

I3 Inovativnost v povezami z intelektualno lastnino in patenti (faktor) 

I4 Strategija inoviranja v podjetju (faktor) 

I5 Inovativnost in konkurenca (faktor) 

IKT Informacijske in komunikacijske tehnologije 

K Kapital (finančni kazalnik) 

KS Kohezijski sklad 

MSP Mala in srednje velika podjetja 

NSRO Nacionalni strateški referenčni okvir  

OP ČV Operativni program človeških virov 

OP ROPI Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

OP RR Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

OP Operativni program 

P Čisti prihodek iz poslovanja (finančni kazalnik) 

R1 Doseganje ciljev razvoja (faktor) 

R2 Organiziranost razvojnega oddelka (faktor) 

R3 Izobraževanje za razvoj (faktor) 

R4 Vlaganja v razvoju (faktor) 

R5 Povezovanje za namene razvoja (faktor) 

ROE Čista donosnost kapitala (finančni kazalnik) 



 

XVI 

RR Raziskave in razvoj 

RRI Raziskave, razvoj in inovacije  

S Sredstva (finančni kazalnik) 

S1 Doprinos subvencij (faktor) 

S2 Povezovanje zaradi subvencij (faktor) 

SPSS Programska oprema za analiziranje družboslovnih podatkov  

SRS Strategija razvoja Slovenije 

SVLR Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

SVRK Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

TLR Raven tehnološke razvitosti 

TR_DR Družbeni vidiki trajnostnega razvoja (faktor) 

TR_EKOL Okoljski vidiki trajnostnega razvoja (faktor) 

TR_EKON Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja (faktor) 

Z         Število zaposlenih (finančni kazalnik) 

 



 

1 

1 UVOD 

Skozi uvodni del doktorske disertacije predstavljamo opis ožjega področja, raziskovalni 

problem, namen, cilje, temeljno tezo in hipoteze raziskave, raziskovalne metode, predpostavke 

in omejitve ter strukturo raziskave. 

1.1 Opis ožjega področja in opredelitev raziskovalnega problema 

V sklopu doktorske disertacije prikazujemo pomembnost kohezijske politike na gospodarsko 

rast, RRI1 ter trajnostni razvoj. Subvencije igrajo pomemben faktor pri oblikovanju politik in 

programov za doseganje konkurenčne prednosti na svetovnem trgu. Govorimo o 

makroekonomskih učinkih subvencij, s katerimi lahko ustvarjamo ter spreminjamo 

konkurenčni položaj držav znotraj posamezne dejavnosti. Haley in Haley (2013) sta ugotovila, 

da je kitajska vlada s subvencijami v industriji stekla, med leti 2004−2008 (30,3 bilijone 

dolarjev subvencij) dosegala, da je v letu 2009 proizvajala že več kot 31 % stekla na svetovni 

ravni ter s tem za trikrat povečala svojo proizvodnjo v industriji stekla od leta 2000. Posledično 

je 8 senatorjev ZDA v letu 2010 naslovilo pismo na trgovinsko predstavništvo in zbornici za 

trgovino v Washintonu, v katerem opozarjajo, da je zaradi subvencij, ki jih kitajska država 

namenja svojim podjetjem na področju industrije stekla, ameriška proizvodnja od leta 2000 

izgubila več kot 2 milijona delovnih mest. Kljub temu da je ameriška industrija stekla bila 

najučinkovitejša ne more konkurirati s subvencionirami podjetji na Kitajskem. Kitajska vlaga 

visoke zneske subvencij v industrije stekla, industrije jekla, papirja in avtomobilskih delov. 

Slovenija je postala del Evropske unije (EU) leta 2004 (Urad vlade za informiranje 2000, 24). 

S tem so se v Sloveniji odprle nove in širše oblikovane možnosti pridobivanja finančnih 

sredstev iz naslova EU. Kohezijska politika zagotavlja podporo pri gospodarski rasti, 

ustvarjanju delovnih mest, trajnostnem razvoju, poslovni konkurenčnosti ter izboljšanju 

kakovosti življenja (EU skladi 2017). EU svoja proračunska sredstva plasira na področja, kjer 

le ta omogočajo največji učinek. Na ta način se podpirajo področja, ki se iz različnih razlogov 

ne financirajo iz nacionalnih proračunov ali pa bi le to bilo predrago (EK 2014a, 3). EK namenja 

neposredne finančne prispevke v obliki nepovratnih2 ali povratnih3 sredstev projektom ter 

različnim organizacijam, ki s svojim delovanjem in aktivnostmi podpirajo evropske interese in 

                                                 
1 V finančnem obdobju 2007–2013 je EK (Evropska komisija) v svojih strateških dokumentih 
uporabljala izraz raziskave in razvoj (Research & Development); za finančno obdobje 2014–2020 
uporablja izraz raziskave in inovacije (Research & Innovation). V doktorski disertaciji za te aktivnosti 
uporabljamo kratico RRI (raziskave, razvoj in inovacije). 
2 Nepovratna sredstva so finančne spodbude, ki jih podjetjem ni potrebno vračati.  
3 Povratna sredstva so finančne spodbude, ki jih podjetja vračajo (npr. krediti s subvencionirano obrestno 
mero, pri čemer je potrebno vrniti kredit, ne pa tudi subvencionirane obrestne mere, ki se šteje kot 
nepovratno sredstvo). 
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usmeritve EU ali na kakšen drug način aktivno sodelujejo pri izvajanju programov in politik 

EU (EK 2010a; Bernini in Pellegrini 2011).  

V obdobju 2004–2006 je Slovenija imela na razpolago 239 mio EUR evropskih sredstev (Vlada 

RS 2003, 7), v obdobju 2007–2013 je bila upravičena do 4,1 milijarde EUR evropskih sredstev 

(Ministrstvo za gospodarstvo (MGRT) 2013, 3), v obdobju 2014–2020 Slovenija razpolaga z 

okvirno 3,255 milijarde EUR sredstev iz Kohezijskega sklada (KS) in strukturnih skladov (EU 

skladi 2014). 

Podjetja so v obdobju 2007–2013 imela možnosti pridobitve subvencij4, s katerimi so lahko 

dodatno vlagala v tehnološko opremo, raziskave in razvoj (RR), poslovne prostore, poslovne 

procese ter druge nematerialne investicije. Pridobivanje je bilo možno tako na nacionalni ravni 

(decentralizirani programi) kot na ravni EU (centralizirani programi). Eno od najpomembnejših 

področij predstavlja financiranje na področju RR. 

RRI igrajo pomembno vlogo pri dvigu konkurenčnosti gospodarstva. Države, ki vzpodbujajo 

inovativnost, imajo višjo gospodarsko rast. V dolgoletni raziskavi sta Acemoglu in Robinson 

(2015) pokazala, kako lahko v krajih, ki imajo enako etnično in kulturno ozadje ter enako 

geografsko lego in podnebje, pride do velikih razlik v gospodarskem in političnem razvoju. 

Države sta ločila v dve skupini: države z ekstraktivnimi ekonomskimi institucijami in države z 

inkluzivnimi ekonomskimi institucijami. Inkluzivne ekonomske institucije odpirajo pot novim 

tehnologijam, inovacijam in izobrazbi, medtem ko so ekstraktivne ekonomske institucije zaprte 

vase in se »bojijo« napredka. Države, ki so v svoji zgodovini imele inkluzivne ekonomske 

institucije, so dosegale bistveno višji razvoj in blaginjo za svoje prebivalce. 

Leta 1984 je EU pričela z izvajanjem politike in financiranja na področju raziskav, ki ju izvaja 

skozi večletne okvirne programe. Do leta 2013 se je tako izteklo sedem okvirnih programov 

(OP1–OP7). Leto 1984 je bilo leto prvega okvirnega programa. Novi program EU za raziskave 

in inovacije Obzorje 2020 se je začel leta 2014 in je največji program EU za raziskave in 

inovacije doslej. V sedemletnem obdobju (2014–2020) se razpolaga z več kot 80 milijardami 

EUR finančnih sredstev. Finančna sredstva so osredotočena na tri stebre: odlična znanost, 

vodilni položaj v industriji in družbeni izzivi (EK 2014b, 3–5). Meseca junija 2018 je EK 

(2018a) objavila podatek, da bo za naslednje obdobje 2021−2027 na voljo 100 milijard EU 

sredstev za namene raziskav in inovacij. 

ZDA po podatkih EK (2010a, 16) vlagajo najmanj 49 milijard dolarjev na leto (podatek za leto 

2004) v predkomercialna naročila (tj. naročila na področju RR), pri čemer se del denarja razdeli 

preko programa za raziskave in inovacije v malih podjetjih. Program se imenuje SBIR (Small 

Business Innovation Research). Ameriške zvezne agencije so z zakonom obvezane, da 

namenijo 2,5 % svojih proračunov za zunanje izvajanje RR za financiranje inovativnih 

                                                 
4 Izraz subvencije uporabljamo skozi doktorsko disertacijo v množini.  



 

3 

projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP). Zraven RR veliko vlagajo tudi v naročila za 

inovacije (nove tehnologije, izdelki in storitve). 

V vsakem finančnem območju EU namenja vedno več subvencij za področje RRI. Posledično 

je tudi največ raziskav na tem področju. Raziskave Wallstena (2000), González, Jaumandreu in 

Pazó (2005), Almus in Czarnitzki (2003), Šipikal, Pisár in Labudová (2013) ter Holgerja in 

Strobla (2007), ki so raziskovale vpliv subvencij na RRI v podjetjih, so bile izvedene v državah: 

Španija, Nemčija, Irska, Češka, Slovaška in Finska. Nekaj raziskav je bilo izvedenih tudi na 

temo vpliva subvencij na izvozno usmerjenost podjetij. Bojnec in Fertö (2011, 84) ugotavljata 

pozitivno povezanost izvoza z izdatki za RR v državah izvoznicah, medtem ko je regresijski 

koeficient za spremenljivke RR v državah uvoznicah mešan. Do sedaj pa ni bilo zaslediti 

raziskave o vplivu subvencij na ekonomsko uspešnost in trajnostni razvoj podjetij. 

Z raziskavo smo med seboj povezali dejavnike subvencij, RR, inovacij, ekonomske uspešnosti 

ter trajnostne rasti ter s tem pridobili pregled nad celotno skupino potencialnih vplivov in 

učinkov, ki predstavljajo pomembne modele za razvoj nadaljnjega kreiranja programov znotraj 

kohezijske politike. Rezultati raziskave lahko imajo vpliv na oblikovanje programov na ravni 

EU in nacionalni ravni. 

Predmet obravnave doktorske naloge je preučevanje povezav med subvencijami in ključnimi 

dejavniki v podjetju, ki vplivajo na trajnostno rast podjetja. Vsebina disertacije spada na 

področje ekonomije in managementa oz. po klasifikaciji Frascati 5.2 Ekonomija in poslovne 

vede. 

1.2 Namen, cilji in temeljna teza raziskave 

Namen raziskave je bil iskanje povezanosti med subvencijami EU, ključnimi dejavniki 

ekonomske uspešnosti podjetij, ki jih opredeljujemo z bilančnimi podatki in finančnimi 

kazalniki, ter drugimi pokazatelji uspešnosti, dejavniki RRI in trajnostnim razvojem podjetij. 

Na podlagi podatkov javno dostopnih baz podatkov (baza Bisnode in podatki MF) in anketnega 

vprašalnika smo preverili povezave med subvencijami in ključnimi dejavniki v podjetju ter 

vzpostavili strukturni model za posamezno področje raziskave. 

Cilji raziskave:  

- Zasnovani izvirni modeli strukturnih enačb presoje vpliva subvencij na dejavnike 

ekonomske uspešnosti, RRI in trajnostnega razvoja podjetij. 

- Pregledana relevantna znanstvena in strokovna literatura s področja financiranja EU članic 

s strani EU na način podeljevanja subvencij, preučeno poslovno okolje podjetja z vidika 

RRI in preučena trajnostna rast v podjetjih. V vsakem področju smo preučili ključne 

ugotovitve nekaterih predvsem tujih raziskav. 
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- S pomočjo javno dostopnih baz podatkov (Bisnode) zbrani podatki za analizo finančne 

uspešnosti podjetij. 

- Z vprašalnikom, ki smo ga posredovali podjetjem, smo opravili kvantitativno raziskavo v 

slovenskih podjetjih, da bi ugotovili vpliv subvencij v povezavi z ekonomsko uspešnostjo, 

RRI ter trajnostno rastjo. 

- S podatki, ki smo jih pridobili s strani MF, smo podrobneje analizirali vplive subvencij na 

RRI. 

- Na podlagi empiričnih ugotovitev potrditi ali ovreči postavljene hipoteze, ugotoviti kako, 

če sploh, subvencije vplivajo na ekonomsko uspešnost, RRI in trajnostno rast v podjetjih. 

- Na podlagi ugotovitev predlagamo implikacije za doseganje višje učinkovitosti razdeljenih 

subvencij podjetjem ter s tem povečanje pozitivnih učinkov na vse tri vidike trajnostnega 

razvoja. 

Temeljna teza je, da subvencije pozitivno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja, pri čemer 

so skupni učinki subvencij pozitivno povezani z RRI in trajnostnim razvojem v podjetju. 

Zastavljeno temeljno tezo smo testirali skozi postavljene tri hipoteze z ustrezno analizo 

podatkov. 

1.3 Hipoteze za kvantitativne raziskave 

Hipoteze so bile razvite na podlagi preučene literature in predhodno opravljene raziskave 

(Žampa, 2013). V sklopu raziskave so se preverjale tri hipoteze. 

Hipoteza 1: Ekonomska uspešnost podjetij je pozitivno povezana s subvencijami. 

Hipoteza 2: RRI je s svojimi dimenzijami inovativnosti in splošnega razvoja pozitivno povezan 

s subvencijami. 

Hipoteza 3: Trajnostni razvoj podjetij je s svojimi dimenzijami ekonomskega, družbenega in 

okoljskega vidika pozitivno povezan s subvencijami in RRI. 

Obrazložitve po posamezni hipotezi: 

Hipoteza 1: Ekonomska uspešnost podjetij je pozitivno povezana s subvencijami.  

Ekonomska uspešnost podjetij je izražena z dvema podmnožicama: finančna uspešnost 

(bilančni podatki in finančni kazalniki) in vidiki trajnostnega razvoja (ekonomski, okoljski in 

družbeni). 
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Obrazložitev: Ekonomska uspešnost podjetij se je merila s finančnimi kazalniki in vidiki 

trajnostnega razvoja. Obravnavani so bili finančnimi kazalniki: čisti prihodek iz poslovanja (P), 

kapital (K), sredstva (S), čisti poslovni izid (CD), število zaposlenih (Z), dodana vrednost na 

zaposlenega (DVZ), gospodarnost poslovanja (GP), in čista donosnost kapitala (ROE)5. 

Podatke smo najprej deflacionirali (P, K, S, CD, DVZ), postavili na enotno postavko: na 

zaposlenega (P, K, S, CD), kar pomeni, da smo te bilančne podatke spremenili v finančne 

kazalnike, pripravili smo indekse rasti na leto ter na koncu izračunali povprečje rasti za: P, K, 

S, CD, Z, DVZ, GP, ROE, za obdobja: 2000−2014, 2000−2007, 2008−2014 in 2008−2014K6. 

Povprečna rast kazalnikov se je pripravila za obdobje med leti 2000−2014, za obdobje med leti 

2000−2007 (pred finančnim obdobjem 2007−2013), za obdobje 2008−2014 (v času finančnega 

obdobja). Dodali smo še obdobje (2008−2014K), v katerem smo izvzeli leta 2009, 2010 in 

2011, saj smo dodatno želeli preveriti vpliv gospodarske krize. 

Finančno obdobje, ki je predmet merjenja, je obdobje 2007−2013. V sklopu finančne 

perspektive 2007−2013 so podjetja na osnovi razpisanih finančnih sredstev pričela s prejemom 

subvencij najhitreje konec leta 2007 oz. v letu 2008. Tako smo za rast pred finančno perspektivo 

(2000−2006) upoštevali finančne kazalnike podjetij v letih 2000−2007. Predvidevamo, da 

subvencije iz začetka finančnega obdobja 2007−2013 še ne morejo vplivati na finančne 

kazalnike podjetij v letu 2007. Za izračun povprečne rasti finančnih kazalnikov za obdobje v 

času finančnega obdobja 2007−2013 smo upoštevali finančne kazalnike podjetij v obdobju 

2008−2014. Finančne kazalnike smo analizirali s pomočjo podatkov s portala Bisnode. 

Opravila se je analiza, ali so podjetja, ki so prejela subvencije, imela tudi boljše finančne 

kazalnike v primerjavi z drugimi podjetji. 

V nadaljevanju so se iskale povezave med finančnimi kazalniki in ekonomsko uspešnostjo. Na 

podlagi pregleda predhodnih raziskav smo ugotovili, da do sedaj ni bilo opravljene analize, ki 

bi kazala finančno uspešnost podjetij pri pridobivanju subvencij. V sami analizi smo analizirali 

finančne kazalnike podjetij od leta 2000 do leta 2014 ter jih primerjali med sabo. Primerjali 

smo tudi podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik, in nato podatke primerjali s podjetji, ki niso 

odgovorila na vprašalnik. 

Drugi del ekonomske uspešnosti smo analizirali z vidiki trajnostnega razvoja. Iskale so se 

povezave med subvencijami in finančnimi kazalniki ter subvencijami in vidiki trajnostnega 

razvoja. 

                                                 
5 Podatki P, K, S, CD in Z so bilančni podatki in ne povedo veliko o uspešnosti podjetja, saj prikazujejo 
absolutne vrednosti. S preračunavanjem P, K, S in CD na zaposlenega bilančni podatki postanejo 
finančni kazalniki. Podatki DVZ, GP in ROE so že v osnovi finančni kazalniki. Bilančni podatek ostane 
samo Z. Zato v nadaljevanju uporabljamo termin finančni kazalniki. 
6 Obdobje 2008−2014K, izvzeta leta 2009, 2010 in 2011 (obdobje gospodarske krize). 
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Hipoteza 2: RRI je s svojimi dimenzijami inovativnosti in splošnega razvoja pozitivno povezan 

s subvencijami. 

Obrazložitev: Večji del EU programov za sofinanciranje projektov temelji na RRI. V obdobju 

2007–2013 je bilo za inovacije na razpolago v vseh programih 24,8 % finančnih sredstev oz. 

85,399 mrd. EUR. Slovenija je v tem obdobju imela na razpolago skupaj 4,101 mrd. EUR, za 

namene inovacij 1,168 mrd. EUR, kar znaša 28,5 % skupnega zneska. Od tega smo 23,8 % 

namenili za raziskave, tehnologijo, razvoj in inovacije; 0,8 % podjetništvu; 2,1 % inovativni 

informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT) in 1,9 % človeškim virom (EK 2015). Po 

podatkih EK (2014c, 260) je Slovenija lahko prejela podporo iz proračuna EU preko dveh 

najpomembnejših instrumentov: strukturnih skladov in 7. okvirnega programa. V finančnem 

obdobju 2007–2013 je Slovenija preko strukturnih skladov razdelila 4,101 mrd. EUR, približno 

1,013 mrd EUR je bilo povezanih z RRI. Iz 7. okvirnega programa je prejelo subvencije 849 

udeležencev iz Slovenije, skupaj okrog 152 milijonov EUR. Stopnja uspešnosti udeležencev 

pri prijavah je 15,62 %, kar je pod povprečjem EU, ki znaša 19,62 %. 

Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK 2014, 8) ima cilj v skladu z izboljšano 

inovacijsko uspešnostjo, merjeno s sinteznim kazalnikom Innovation Union Scoreboard, 

dvigniti inovacijski indeks na raven petih najuspešnejših inovacijskih sledilcev (države: LU, 

NL, BE, UK, IE, AT), to je od sedanjih 0,51 na 0,62 do leta 2020. Ali so dejansko subvencije 

pomenile tudi večjo ekonomsko uspešnost pri podjetjih, ki so prejela subvencije, smo 

ugotavljali v raziskavi z iskanjem povezanosti med posameznimi komponentami znotraj RRI 

in subvencijami. Podatke o subvencijah in RRI smo pridobili z anketnim vprašalnikom. 

Dodatne podatke o subvencijah z naslova raziskav in razvoja smo pridobili s strani MF. 

Hipoteza 3: Trajnostni razvoj podjetij je s svojimi dimenzijami ekonomskega, družbenega in 

okoljskega vidika pozitivno povezan s subvencijami in RRI. 

Obrazložitev: Trajnostni razvoj je v dokumentih, ki jih je EU pripravila za obdobje 2014–2020, 

predstavljen kot eden od ključnih dejavnikov gospodarske rasti EU. Evropski sklad za 

regionalni razvoj (ESRR) prispeva k realizaciji projektov, ki so namenjeni krepitvi ekonomske, 

socialne in teritorialne kohezije. Na ta način odpravlja glavna regionalna neravnovesja v EU s 

trajnostnim razvojem in strukturnim prilagajanjem regionalnih gospodarstev, vključno s 

preobrazbo nazadujočih industrijskih regij in regij, ki zaostajajo v razvoju (Uredba Evropskega 

parlamenta o KS 2013, 292). Kot je navedeno v Nacionalnem strateškem referenčnem obdobju 

(NSRO) (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) 2008a, 8), naj 

bi EU v finančnem obdobju 2007–2013 usmerjala omejena kohezijska sredstva predvsem za 

namene, ki zagotavljajo gospodarsko rast, konkurenčnost gospodarstva, zaposlovanje in 

trajnostno rast, kot je bilo zapisano v prenovljeni Lizbonski strategiji. 

Raziskali smo povezanost med komponentami trajnostnega razvoja, prejetimi subvencijami in 

RRI. Podatke za trajnostni razvoj, subvencije in RRI smo pridobili z vprašalnikom. Finančne 
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podatke smo pridobili preko javno dostopnega portala Bisnode, podatke o subvencijah za 

vzorec MF smo pridobili s strani MF. Podjetja v populaciji so vključena v tri vzorce: vzorec 

VP predstavljajo podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik, vzorec PS predstavljajo podjetja, ki 

so odgovorila na vprašalnik in prejela subvencijo, vzorec MF predstavljajo podjetja, ki so po 

podatkih MF prejela subvencije za namene RRI. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Proučili smo znanstveno literaturo na področju subvencij, uspešnosti podjetij, RRI in 

trajnostnega razvoja. S preučevanje literature smo si zastavili trditve za vprašalnik, ki smo ga 

najprej pilotsko testirali. Sledilo je pridobivanje in zbiranje finančnih kazalnikov iz javnega 

portala baz podatkov Bisnode, pridobivanje podatkov s strani MF, izvedba vprašalnika, 

vzpostavitev enotne baze za izvedbo raziskave v Excelu, kontrola ter vnos in obdelava podatkov 

v programu SPSS in SPSS AMOS (modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami). 

Ciljno populacijo so predstavljala podjetja, ki so bila ustanovljena pred letom 2000 in so bila 

aktivna do konca leta 2014 ter imela konec leta 2014 vsaj 5 zaposlenih. Populacija zajema 6190 

podjetij. Na podlagi pridobljenih podatkov smo kreirali tri vzorce: 

- Vzorec VP – vsa podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik (396 identificiranih podjetij, ki je 

odgovorilo na vprašalnik, znotraj populacije 6190 podjetij). 

- Vzorec PS – podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik in prejela subvencije (133 

identificiranih podjetij, ki je odgovorilo na vprašalnik in prejelo subvencije, znotraj 

populacije 6190 podjetij). 

- Vzorec MF – podatki MF (629 identificiranih podjetij, ki je prejelo subvencije za področje 

RRI, znotraj populacije 6190 podjetij). 

Z zbranimi podatki smo analizirali slovenska podjetja, in sicer smo izračunali povprečen dvig 

finančnih kazalnikov podjetij v populaciji ter za posamezen vzorec (VP, PS in MF), po 

določenih časovnih obdobjih znotraj časovnega obdobja 2000–2014. Primerjali smo podjetja, 

ki so prejela subvencije in odgovorila na vprašalnik, s podjetji, ki niso prejela subvencij in so 

odgovorila na vprašalnik. Podatke iz vseh treh vzorcev smo primerjali s podatki za celotno 

populacijo. Uporabljene raziskovalne metode v sklopu testiranja hipoteze 1 so bile: primerjava 

časovnih obdobij (Paired Sample t-test, ANOVA), preizkus ustreznosti vzorca in sferičnosti 

(KMO in Bartlettov test), eksploratorna faktorska analiza (EFA), konfirmatorna faktorska 

analiza (CFA), modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami, mere prileganja (χ2 (χ2/df), 

RMSEA, NFI, CFI, TLI in PNFI), veljavnost in zanesljivost faktorjev (λ, CR, α in AVE), 

preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), regresijske uteži (B, β) in Kruskal – Wallisov 

test. 
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Za hipotezo 2 smo podatke pridobili iz vprašalnika. Analizirali smo vplive subvencij na 

dimenzije RRI. Uporabljene raziskovalne metode v sklopu testiranja hipoteze 2 so bile: preizkus 

ustreznosti vzorca in sferičnosti (KMO in Bartlettov test), eksploratorna faktorska analiza 

(EFA), konfirmatorna faktorska analiza (CFA), SPSS AMOS, mere prileganja (χ2 (χ2/df), 

RMSEA, NFI, CFI, TLI in PNFI), veljavnost in zanesljivost faktorjev (λ, CR, α in AVE), 

preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC) in regresijske uteži (B, β). 

V sklopu hipoteze 3 smo obdelovali podatke iz vprašalnika in finančne kazalnike. Uporabljene 

metode so bile enake kot pri hipotezi 2. 

Jedro raziskave predstavlja kvantitativna analiza. Kvantitativni obdelavi podatkov sledi prikaz 

ugotovitev in možnosti implikacij. Glede na vzpostavljene hipoteze smo izide ustrezno 

interpretirali ter podali smiselno oblikovane ustrezne zaključke. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Doktorska disertacija temelji na naslednjih predpostavkah: 

- Analizira se kvantitativna uspešnost podjetij na podlagi finančno-ekonomskih podatkov 

podjetij. 

- V Sloveniji še ni bila opravljena raziskava, ki bi ugotavljala najpomembnejše povezave med 

subvencijami in cilji, ki jih zasleduje EU. Ti cilji so v doktorski disertaciji na podlagi 

preučene literature definirani kot RRI in kot trajnostni razvoj podjetij. 

- Subvencije EU se delijo z namenom in natančno določenimi cilji, ki jih mora Slovenija 

doseči. 

- Vprašalnik je bil posredovan direktorjem podjetij, saj imajo največ informacij znotraj 

organizacije o obravnavanih temah. 

- Vprašalnik je najprimernejši način pridobivanja podatkov za kvantitativne raziskave. 

Doktorska disertacija temelji na naslednjih omejitvah: 

- V raziskavo so vključena podjetja, ki smo jih definirali s pomočjo javnih baz podatkov 

(Bisnode). 

- Merili za izbor podjetij sta ustanovitev (ustanovljena pred letom 2000 in so aktivna do konca 

leta 2014) in velikost podjetja (vsaj 5 zaposlenih). Torej podjetja, ki so bila ustanovljena 

pred letom 2000 in so imela v letu 2014 v povprečju na podlagi delovnih ur zaposlenih vsaj 

5 oseb. 

- Vprašalnik ni bil anonimen, kar je lahko predstavljalo omejitev za izpolnitev vprašalnika.  

1.6 Struktura raziskave 

Doktorska disertacija je sestavljena iz šestih poglavij. V prvem poglavju opisujemo osnovno 

področje raziskovalne tematike, raziskovalni problem, namen, cilje, temeljno tezo, hipoteze, 
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raziskovalne metode ter predpostavke in omejitve raziskave. V drugem poglavju se 

osredotočamo na proračun EU, programske dokumente, ki so osnova za razdeljevanje subvencij 

ter so povezani z gospodarsko rastjo. Globje preučimo centralizirane in decentralizirane 

programe za subvencije na področju RRI. Tretje poglavje zajema proučevanje RRI in uspešnost 

podjetij. V tem poglavju se podrobneje osredotočimo na strukturiranje in kulturo 

organiziranosti RRI v podjetjih. V tem poglavju so tudi prikazane dosedanje raziskave na temo 

povezav subvencij z različnimi vidiki RRI. V četrtem poglavju natančneje definiramo in 

opišemo vse tri vidike trajnostnega razvoja (ekonomski, okoljski in družbeni vidik). Peto 

poglavje je namenjeno empirični analizi. V šestem poglavju povzamemo ugotovitve empirične 

raziskave ter podamo implikacije. V sedmem poglavju navajamo prispevek k znanosti in 

možnosti za nadaljnje raziskave. V osmem poglavju podajamo zaključek, sklepne ugotovitve. 

Sledi zapis uporabljene literature. Doktorski disertaciji so priložene tri priloge. 
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2 NEPOVRATNA SREDSTVA ZA NAMENE RASTI GOSPODARSTVA  

EU je v svoji ožji obliki bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. Sodelovanje se je pričelo na 

gospodarskem področju. Leta 1958 je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS), 

v katero so bile vključene države: Nemčija, Francija, Italija, Belgija, Luksemburg in 

Nizozemska. Sledilo je politično povezovanje in kasneje še ostala področja. EGS se je leta 1993 

preoblikovala v EU. Slovenija je postala del EU leta 2004, s tem je uresničila enega od ključnih 

strateških ciljev samostojne države. 

Slovenija je z vstopom v EU pridobila možnosti pridobivanja subvencij za namene rasti 

gospodarstva. S tem se je slovenskim podjetjem ponudila možnost prijav na različne, tako 

centralizirane kot decentralizirane razpise, ki so strukturirani po različnih področjih in namenih. 

Na ta način slovenska podjetja lažje stopajo v korak s konkurenco, tako na evropskem kot 

svetovnem trgu. 

Osnovni programski dokumenti in zakonske podlage, na podlagi katerih EU podpira rast 

gospodarstva preko subvencij so: 

- Pogodba o EU in Pogodba o delovanju EU (2016) s protokoli, ki so priloga pogodb. 

- Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o EU in Pogodbo o ustanovitvi Evropske 

skupnosti (2007). 

- Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (EK 2010b). 

- Okvir skupnosti za državno pomoč za RRI (2014). 

- Uredba o splošnih določbah o ESRR, Evropskem socialnem skladu (ESS) in KS (2006). 

- Uredba o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom (2008). 

- Izvedbena uredba komisije o ESRR, ESS in KS (2014)7. 

V nadaljevanju vsaka država sprejme svoje programske dokumente za namene rasti 

gospodarstva, ki temeljijo na osnovnih programskih dokumentih EU. Za obdobje 2007−2013 

se je na prvi ravni pripravil NSRO 2007−2013 (SVLR 2008a), v katerem je morala država 

prikazati usklajenost s Strateškimi smernicami skupnosti o koheziji (2006) in Nacionalnim 

programom reform (Lizbonska strategija), za katerega je Slovenija pripravila Program reform 

za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji (Vlada RS 2005), na drugi ravni so se sprejeli trije 

operativni programi (OP), katerih učinki naj bi vplivali na rast gospodarstva: 

- OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), (SVLR 2008b), 

                                                 
7 Izvedbena uredba komisije o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z 
metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in 
ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske 
sklade. 
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- OP razvoja človeških virov (OP ČV), (SVLR 2008c) in 

- OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), (SVLR 2008č). 

OP RR je bil najpomembnejši OP, po katerem so podjetja lahko prejela največ subvencij z 

direktnimi učinki na samo podjetje. 

2.1 Proračun Evropske unije 

EU uporablja proračunska sredstva na področjih, kjer bi finančna podpora izkazovala največji 

učinek, gre za področja, na katerih bi bilo financiranje iz nacionalnih proračunov predrago. 

Skupni izzivi so lažje izvedljivi, če se financirajo z enim samim proračunom kot pa s številnimi 

različnimi, saj se financirajo dejavnosti, ki so v interesu vseh državljanov EU. Za projekte v 

državah članicah EU in drugod po svetu se porabi približno 94 % proračuna EU, od tega ima 

korist vsak od 508 milijonov evropskih državljanov. Kohezijska sredstva so v določenih 

državah največkrat edini vir financiranja naložb v infrastrukturo. Prav tako se proračun lahko 

porablja za posojila državam (članicam EU), ki so v težavah. Na začetku vsakega finančnega 

obdobja morajo države članice s konsenzom določiti vrsto in najvišje zneske lastnih sredstev. 

Lastna sredstva so lahko tradicionalna lastna sredstva, sredstva iz davka na dodano vrednost in 

sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka (EK 2014a). 

Prihodke EU ustvarja iz prispevkov držav članic, uvoznih dajatev za proizvode iz držav zunaj 

EU in glob. EU svojim članicam pri dvigu regionalne in gospodarske razvitosti pomaga z 

različnimi instrumenti, to so lahko tako povratna kot nepovratna sredstva. EK (2014, 3) želi s 

proračunskimi sredstvi EU podpreti projekte, ki bodo imeli največji učinek na nadaljnji razvoj 

EU. Velikokrat gre za projekte, za katere bi bilo financiranje iz nacionalnih proračunov 

predrago. Med ključnimi spoznanji EK (2014č, 11), ki jih je dala kriza, je spoznanje, kako so 

države evrskega območja odvisne od blaginje drugih. Če dosega ena članica EU gospodarsko 

rast in napredek se to pozna tudi drugim. Če ima katera od članic težave, to vpliva tudi na ostale 

članice. V obeh primerih si članice med seboj pomagajo, kar pomeni, da se težave lažje 

premagajo. 

Članice EU so v soodvisnem gospodarskem sistemu in ne morejo neskončno delovati s 

primanjkljajem in dolgom. Podobno velja glede gospodarske rasti in konkurenčnosti, ni ju 

mogoče kar dopuščati. Monetarna unija ne more brez še močnejše gospodarske unije. 

EU je za 27 držav v obdobju 2007−2013 namenila skupaj 449.197,20 mrd EUR spodbud za 

različne aktivnosti, ki so podprte v osnovnih programskih dokumentih in ki bi spodbudile razvoj 

EU, kar je razvidno iz preglednice 1. 
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Preglednica 1: Spodbude EU za obdobje 2007−2013 

v mio EUR, v tekočih cenah 
Področje / 

leto 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj 

Kohezija 45.061,0  47.266,8  48.427,2  49.393,5  50.985,5  52.759,6  54.523,6  348.417,2  
Razvoj 
podeželja 

10.902,3  13.303,1  14.001,8  14.363,6  14.436,1  14.616,9  14.816,6  96.440,3  

Evropski 
sklad za 
ribištvo  

432,2  612,5  631,9  644,0  658,3  672,7  688,1  4.339,7  

Vir: po EK 2018b. 

Večletni finančni program (finančno obdobje 2007−2013) po posameznem področju za 

Slovenijo je razviden iz preglednice 2. 

Preglednica 2: Spodbude EU za Slovenijo za obdobje 2007−2013 

v mio EUR, v tekočih cenah 

Področje / leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj 
Kohezija 554,6  569,3  584,5  600,0  615,9  632,2  648,9  4.205,3  
Razvoj podeželja 149,5  139,9  136,5  134,1  124,1  118,9  113,0  916,0  
Evropski sklad za ribištvo  0,0  4,1  3,9  3,7  3,5  3,3  3,1  21,6  

Vir: po EK 2018b. 

Države s prejetimi sredstvi, na podlagi izvedbenih operacij programsko podprtih vsebin iz 

usmerjevalnih-programskih dokumentov (tako na ravni EU kot nacionalni ravni), izvajajo 

programe, s katerimi uresničujejo cilje, ki si jih je EU zastavila za posamezno finančno obdobje. 

2.2 Programski dokumenti z opredelitvijo ciljev za gospodarstvo 

Na podlagi programskih dokumentov so oblikovani različni skladi. KS, ESRR in ESS so del 

regionalne politike EU. S skladi EU izravnava razlike v kontekstu dohodkov in priložnosti med 

posameznimi regijami. Manj razvite in manj bogate regije prejmejo največ sredstev. Kljub temu 

pa so do sredstev upravičene vse evropske regije iz različnih programov. 

EU od leta 1994 namenja kohezijska sredstva iz KS z namenom zmanjševanja ekonomskih in 

socialnih neskladij in stabilizacije gospodarstva. 

ESRR skupaj z ESS, sodi v okvir strukturnih skladov. S tema dvema skladoma EU poskuša 

krepiti ekonomsko in socialno kohezijo ter pomaga pri odpravljanju največjih razvojnih 

neravnovesij. Z njimi poskuša krepiti konkurenčnost, inovativnost, ustvarjanje delovnih mest 

ter zagotavljanje trajnostnega razvoja. 

 

V nadaljevanju so predstavljene osnovne iztočnice znotraj posameznih programskih 

dokumentov, s katerimi EU podpira rast gospodarstva preko subvencij. 
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V pogodbi o EU in pogodbi o delovanju EU s protokoli (2016), ki so priloga pogodb, je 

navedeno, da EU in države članice skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za 

konkurenčnost industrije EU. Skladno s tem je njihovo ukrepanje namenjeno pospeševanju 

prilagajanja industrije strukturnim spremembam, spodbujanju okolja, ki je naklonjeno pobudam 

in razvoju podjetij v EU (zlasti MSP), spodbujanju sodelovanja med podjetji in podpiranju 

boljšega izkoriščanja potenciala na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja. Ti cilji 

so podprti v okviru strukturnih skladov (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, 

Usmerjevalni oddelek; ESS; ESRR), Evropske investicijske banke in drugih obstoječih 

finančnih instrumentov. 

Eden izmed glavnih ciljev je oblikovanje Evropskega raziskovalnega območja, pospešiti 

raziskovalne dejavnosti s prostim kroženjem znanosti in tehnologije ter s tem spodbujati 

konkurenčnost. Posledično EU spodbuja vsa podjetja (predvsem pa MSP) in raziskovalne 

institucije pri njihovih visokokakovostnih raziskovalnih in tehnološko raziskovalnih 

dejavnostih. 

Protokoli, ki se nanašajo na dodeljevanje iz strukturnih skladov, potrjujejo, da je spodbujanje 

socialne, ekonomske in teritorialne kohezije bistvenega pomena za razvoj in uspeh EU, kar 

potrjuje tudi Lizbonska pogodba (2007). Prav tako bi morali imeti strukturni skladi še naprej 

pomembno vlogo pri doseganju ciljev EU. 

V nadaljevanju pa protokoli izražajo dopuščanje večje stopnje prožnosti pri dodeljevanju 

sredstev iz strukturnih skladov. Posebno pozornost je treba nameniti tudi spremljanju napredka 

pri doseganju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. 

 

V strategiji Evropa 2020 (EK 2010a) je poseben poudarek na parametrih, ki vplivajo na izhod 

iz gospodarske in finančne krize, saj je le ta izničila leta gospodarskega in družbenega napredka 

ter razkrila pomanjkljivosti evropskega gospodarstva. Dokument vsebuje vizijo socialnega 

tržnega gospodarstva Evrope za 21. stoletje s poudarkom na: pametni rasti, ki temelji na znanju 

in inovacijah; trajnostni rasti, ki vzpodbuja zeleno in konkurenčno gospodarstvo ter 

gospodarneje izkorišča vire in vključujoči rasti, s katero utrjuje gospodarstvo z visoko stopnjo 

zaposljivosti in s tem krepi socialno in teritorialno kohezijo. Na področju pametne rasti je 

poseben poudarek na pomembnosti izkoriščanja IKT ter preoblikovanju inovativnih zamisli v 

nove proizvode ali storitve, s katerimi se ustvarja gospodarska rast in kakovostna delovna 

mesta, kar posledično vpliva tako na reševanje evropskih kot svetovnih izzivov družbe. 

Krovni cilji so podani za področja zaposlovanja, RR, podnebja in energetike ter terciarnega 

izobraževanja. 

 

Za pospeševanje napredka na področju RR je v dokumentu Evropa 2020 – Strategija za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast (EK 2010b) poudarjen namen dokumenta Vodilna 

pobuda Unija inovacij (EK 2010c), v katerem so pripravljeni okvirni pogoji za pridobivanje 

finančnih sredstev za namene RR, s katerimi bi organizacije svoje inovativne zamisli pretvorile 

v proizvode ali storitve, s katerimi bodo ustvarjali rast in odpirali nova delovna mesta. 
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V Okviru skupnosti za državno pomoč za RRI (2014) je poudarjeno, da projekti na področju 

RRI nimajo ustreznega dostopa do virov financiranja (asimetrične informacije) ali pa težave 

povzroča usklajevanje med podjetji. Raziskovalni projekti, ki prejmejo pomoč, spadajo v 

kategorijo temeljnih in uporabnih raziskav. Slednje delimo na industrijske raziskave (raven 

tehnološke razvitosti (TLR) 3-6) in eksperimentalni razvoj (TRL 6-9). Na eni strani je ta pomoč 

največkrat usmerjena v tržne nepopolnosti, povezane s pozitivnimi zunanjimi učinki, lahko pa 

odpravlja tržne nepopolnosti, kot so nepopolne in asimetrične informacije. 

Nepopolne in asimetrične informacije lahko zameglijo realno sliko pred zasebnimi vlagatelji, 

ki nato neradi financirajo RR projekte, ki na eni strani predstavljajo tudi tveganje. 

Visokokvalificirano osebje pa ne zna izkoristiti možnosti na področju zaposlitve v inovativnih 

podjetjih. Zaradi tega se največkrat projekti, ki bi družbi veliko pomenili, ne izvedejo. Znak 

tržne učinkovitosti je lahko tudi to, da se projekti z nižjo donosnostjo zasebnih naložb ne 

financirajo. Tveganje je del vsake poslovne dejavnosti, kar pa še ne pomeni, da gre za tržno 

nepopolnost. 

 

V Uredbi o splošnih določbah o ESRR, ESS in KS (2006) so natančno določeni cilji in splošna 

pravila glede pomoči, strateški pristop h koheziji, strateško spremljanje izvajanja, načrtovanje 

programov, učinkovitost, finančni prispevek skladov ter upravljanje, spremljanje in finančni 

nadzor. 

 

V Izvedbeni uredbi komisije o določitvi pravil za izvajanje ESRR, ESS in KS (2014) so določene 

metodologije za izračun podpore ciljem na področju posameznega sklada. V njej najdemo tudi 

določanje mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru doseganja uspešnosti ter ocenjevanja 

doseženih ciljev. 

 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi Uredbi o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 

združljive z notranjim trgom (2008), ki natančneje določa intenzivnost pomoči ter upravičene 

stroške znotraj posameznega sklada ter s tem onemogoča dvojno financiranje projektov. 

2.3 Nepovratna sredstva in rast gospodarstva 

Podjetja so v finančnem obdobju 2007−2013 imela številne možnosti pridobitve subvencij, s 

katerimi so lahko dodatno vlagala v tehnološko opremo, RR, poslovne prostore, poslovne 

procese ter druge nematerialne investicije. Črpanje je bilo možno tako na nacionalni ravni 

(decentralizirani programi) kot na ravni EU (centralizirani programi). Na nacionalni ravni so 

sredstva razporejala različna ministrstva, agencije ter skladi. Najzanimivejši razpisi za podjetja 

so bili: Program 4-Investicije v tehnološko opremo, Raziskovalno investicijski projekti, 

Strateški RR projekti, Centri kompetenčnosti in Centri odličnosti. Centralizirani programi so 

programi, na katere se prijave oddajajo direktno v Bruselj oz. na EK. 
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Za področje financiranja RR EU izvaja večletne okvirne programe. Prvi program se je pričel 

leta 1984. Do leta 2013 je bilo izvedenih sedem okvirnih programov (OP1-OP7). Zadnji OP7 

(7OP) je trajal v finančnem obdobju 2007−2013. Novi program EU za RR Obzorje 2020 se je 

začel leta 2014 in je največji program EU za raziskave in inovacije doslej. V novem 

sedemletnem obdobju (2014−2020) se razpolaga z več kot 80 milijardami EUR finančnih 

sredstev, osredotočenih predvsem na tri stebre: odlična znanost, vodilni položaj v industriji in 

družbeni izzivi (EK 2014b, 3-5). Projekti se ocenjujejo po treh sklopih: odličnost projekta, 

učinki projekta ter kakovost in učinkovitost izvedbe. 

Posamezen program (centralizirani in decentralizirani) in celo posamezni javni razpis določi 

skupne cilje oz. učinke, ki bi jih morali projekti, ki so bili odobreni, v določenem časovnem 

obdobju doseči. Ti cilji in učinki izhajajo iz osnovnih dokumentov, na podlagi katerih se gradi 

nadaljnji razvoj EU. 

2.4 Centralizirani programi 

V finančnem obdobju 2007–2013 sta bila za podjetja najzanimivejša dva centralizirana 

programa. To sta Sedmi okvirni program (7OP) in Okvirni program za konkurenčnost in 

inovativnost (CIP). Razlika med njima je v največji meri bila ta, da je 7OP dajal poudarek 

raziskavam in tehnološkem razvoju, na razpis so se lahko prijavila tako velika podjetja kot 

MSP-ji. CIP je bil namenjen raziskavam in inovacijam MSP.  

Za 7OP je bilo v finančnem obdobju (2007−2013) namenjenih 53,2 milijard EUR in je bil 

največji dodeljeni program tovrstnih programov do takrat (nasledil ga je Obzorje 2020). Slika 

1 prikazuje vložke v posamezne okvirne programe po posameznem obdobju. 

 

Slika 1: Višina proračuna posameznega okvirnega programa v tekočih cenah 

Vir: EK 2016. 
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V programu so bili natančno opredeljeni znanstveni in tehnološki cilji, ki bi jih program moral 

doseči. 7OP je bil sestavljen iz štirih glavnih sklopov dejavnosti, ki so oblikovali štiri posebne 

programe, ter posebnega programa, ki se je nanašal na jedrske raziskave. 

Sklopi znotraj 7OP:  

- sklop Sodelovanje je spodbujal sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi institucijami, z 

namenom zavzetja vodilnega mesta na glavnih tehnoloških področjih, 

- sklop Zamisli je podpiral osnovne raziskave na mejah znanosti, 

- sklop Človeški viri je podpiral raziskovalce in njihovo mobilnost, 

- sklop Zmogljivosti je pomagal pri razvoju na znanju temelječega gospodarstva z razvojem 

kapacitet in 

- zadnji sklop Jedrske raziskave (Euratom) je spodbujal razvoj evropskih zmogljivosti na 

področju jedrske fuzije in fisije (EK 2007). 

 

Razrez sredstev po posameznem programu je razviden iz preglednice 3. 

Preglednica 3: 7OP, namenjena sredstva po posameznem sklopu za obdobje 2007−2013 

Sklop Vrednost (v mrd) Odstotek (%) 

Sodelovanje 32.365 62,19 

Zamisli 7.460 14,34 

Človeški viri 4.728 9,09 

Zmogljivosti 4.217 8,10 

Euratom 2.751 5,29 

Skupno raziskovalno središče (JRC) 517 0,99 

Skupaj 52.038 100,00 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 2015. 

Program CIP je potekal od leta 2007 do 2013, njegov celotni proračun je znašal 3.621 milijonov 

EUR. Program CIP je vseboval tri OP. Vsak izmed programov je imel svoje posebne cilje, 

katerih namen je prispevek h konkurenčnosti podjetij in njihovi zmogljivosti na njihovih 

področjih. MIZŠ (2015), Program za inovacije in podjetništvo je združeval ukrepe za 

spodbujanje podjetništva, industrijske konkurenčnosti in inovacij. Program je bil namenjen 

zlasti MSP. Cilj strateškega podpornega programa IKT je pospeševanje izkoriščanja IKT, ki 

so steber gospodarstva znanja. Program Inteligentna energija Evropa je prispeval k hitrejšemu 

uresničevanju ciljev na področju trajnostne energije. 

7OP in CIP sta bila centralizirana programa, s katerima so lahko podjetja pridobila subvencije 

za svoje projekte na področju RRI. 
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Inovativnost in konkurenčnost 

Znotraj 7OP je bil za podjetja najzanimivejši program Sodelovanje, v katerem je potekalo 

skupno obravnavanje glavnih raziskovalnih tem, ki so bile posledica mednarodnega 

povezovanja za namen izvedbe skupnih projektov. Program je pokrival deset tematskih 

področij, in sicer z namenom spodbujanja znanosti in raziskav, napredka znanja in tehnologij.  

Glavna tematska področja so bila: 

- »Zdravje, 

- prehrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija, 

- informacijske in komunikacijske tehnologije, 

- nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije, 

- energija, 

- okolje (vključno s podnebnimi spremembami), 

- promet (vključno z aeronavtiko), 

- družbeno-ekonomske in humanistične znanosti, 

- varnost in 

- vesolje« (EK 2017a). 

V programu CIP so lahko sodelovala MSP. Njegov glavni namen je bil podpora inovacijskim 

aktivnostim, boljšemu dostopu do financiranja in podpornih storitev za podjetja, spodbujanje 

uporabe IKT ter spodbujanje večje rabe obnovljivih virov energije in energetska učinkovitost 

(EK 2014c). 

Znotraj Programa za inovacije in podjetništvo so se podpirale aktivnosti: 

- dostop do različnih finančnih instrumentov, 

- podpora centrom za pospeševanje podjetništva in inovacij, 

- spodbujanje aktivnosti za izboljšanje inovacijske politike, 

- pilotni projekti za spodbujanje aktivnosti na področju ekoloških inovacij. 

Program podpore za politiko IKT je podpiral aktivnosti na področjih: 

- IKT za zdravje, staranje in vključevanje, 

- digitalne knjižnice, 

- IKT za izboljšane javne storitve, 

- IKT za energetsko učinkovitost in pametno mobilnost in 

- večjezični spletni in internetni razvoj. 

Program Inteligentna energija – Evropa (730 mio EUR) je podpiral aktivnosti na naslednjih 

področjih: 

- uporaba novih tehnik gradnje, s katerimi bi privarčevali več kot 50 % energije v primerjavi 

s tradicionalnimi tehnikami gradnje, 
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- izboljšanje učinkovitosti shem podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov energije v Evropi, 

- pomoč evropskim mestom za razvoj energetsko učinkovitega in čistejšega prometa (npr. 

trajnostna mobilnost) (EK 2014c). 

 

V teh dveh programih so podjetja lahko prejela subvencije za projekte na področju razvoja in 

inovativnosti. 

2.5 Decentralizirani programi 

V Sloveniji je bil osnovni dokument za črpanje nepovratnih sredstev v finančnem obdobju 

2004−2006 Enotni programski dokument (EPD). EPD sledi strateškim razvojnim ciljem 

Slovenije, ki so opredeljeni v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije (Vlada RS 2001), v 

kateri je navedeno, da ob upoštevanju uravnoteženega regionalnega razvoja, tako na 

gospodarskem, socialnem in okoljskem področju za trajnostno rast blaginje ljudi potrebujemo 

napredek. V finančnem obdobju 2007−2013 je bilo na voljo 334,5 mio EUR sredstev, od tega 

je bilo 239 mio EUR sofinanciranih s strani EU, 95,5 mio EUR iz domačega (nacionalnega) 

proračuna (Vlada RS 2003, 7). 

Za finančno obdobje 2007−2013 so bili pripravljeni dokumenti na dveh ravneh. Na prvi ravni 

je bil pripravljen NSRO, na podlagi katerega so se na drugi ravni pripravili OP. MGRT (2013, 

3) navaja, da je Slovenija v obdobju 2007−2013 upravičena do sredstev kohezijske politike iz 

naslova cilja Konvergenca. 

 

V preglednici 4 je prikazana višina finančnih sredstev (EU) iz posameznega sklada, vezana na 

določen OP. 

Preglednica 4: Višina finančnih sredstev posameznega sklada po OP, za obdobje 

2007−2013 

Zap. št. OP Sklad Sredstva EU (tekoče cene) % % % 
1. OP RR  ESRR 1.709.749.522  40,66 63,57 41,69 
2. OP ČV ESRR 755.699.370  17,97 28,10 18,43 

3.1. 
OP ROPI 

KS 1.411.569.858  33,57   34,42 

3.2. ESRR 224.029.886  5,33 8,33 5,46 

4. 
Čezmejni in medregionalni 
operativni programi 

ESRR 96.941.042  2,31     

5. 
Transnacionalni operativni 
programi 

ESRR 
7.315.278 

  
0,17     

  Skupaj celotna vrednost    4.205.304.956  100,00     

  

Skupaj vrednost ESRR (brez KS in 
čezmejnih ter transnacionalnih 
programov) 

2.689.478.778    100,00   
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Zap. št. OP Sklad Sredstva EU (tekoče cene) % % % 

  

Skupaj vrednost ESRR (brez 
čezmejnih in transnacionalnih 
programov) 

4.101.048.636      100,00 

Vir: po SVLR 2008a. 

Za razvoj podjetij na področju RRI je bil v finančnem obdobju 2007–2013 najpomembnejši OP 

RR. Cilj programa je bil razvoj inovativne, dinamične in odprte Slovenije z razvitimi regijami 

in konkurenčnem, na znanju temelječem, gospodarstvu. Razvojne prioritete OP RR so bile 

skladne s sledečimi dokumenti: Strategija razvoja Slovenije (SRS), Programom reform za 

izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji in s Strateškimi smernicami Skupnosti za kohezijo 

(UMAR 2005). 

Program je imel štiri razvojne prioritete: 

- konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,  

- gospodarsko-razvojna infrastruktura, 

- povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, 

- razvoj regij (UMAR 2005). 

 

Specifični cilji so se znotraj 1. razvojne prioritete uresničevali z dvema prednostnima 

usmeritvama: 

- 1.1 - Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. 

- 1.2 - Spodbujanje podjetništva. 

V preglednici 5 so prikazane ciljne skupine, ki so se spodbujale po posamezni prioriteti znotraj 

OP RR. 

Preglednica 5: Ciljne skupine po posamezni prioriteti OP RR 

Razvojna prioriteta Ciljne skupine 

Konkurenčnost podjetij in 
raziskovalna odličnost 

MSP, velika podjetja, konzorciji podjetij in javnih 

raziskovalnih organizacij, javni zavodi, podjetniki, MSP s 

potencialom hitre rasti. 

Gospodarsko-razvojna 
infrastruktura 

Urad RS za meroslovje, državne institucije, prebivalstvo, 

raziskovalno izobraževalni zavodi, raziskovalci s področja 

kemije, medpodjetniški izobraževalni centri, študenti, 

raziskovalci, profesorji, javne in zasebne neprofitne 

organizacije. 

Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov 

Samoupravne lokalne skupnosti (občine), turisti in ponudniki 

turističnih storitev, prebivalstvo, obiskovalci športnih 
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objektov, regionalne destinacijske organizacije, uporabniki 

javne kulturne infrastrukture, planinska društva, planinci.  

Razvoj regij Samoupravne lokalne skupnosti (občine), prebivalci občin.  

Vir: Republika Slovenija 2017. 

V preglednici 6 so prikazana finančna sredstva, ki so bila dodeljena po posamezni prioriteti 

znotraj OP RR. 

Preglednica 6: Finančna razporeditev OP RR po razvojnih prioritetah EU, za obdobje 

2007−2013 

Razvoja prioriteta Pravice porabe EU  
sredstev (v EUR) 

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost 613.152.895  
2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura 269.451.040  
3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 253.235.116  
4. Razvoj regij 619.442.634  
5. Tehnična pomoč 28.003.734 
Skupaj  1.783.285.419  

Vir: Republika Slovenija 2017. 

Za podjetja je bila najpomembnejša prva razvojna prioriteta. Skladnost prve prioritete OP RR 

z aktivnostmi SRS (Umar 2005) je bila najmočnejša na področju: spodbujanja tehnološkega 

razvoja, podpiranja področij s konkurenčnimi prednostmi, podjetniškega povezovanja, razvoja 

finančnih instrumentov za razvoj MSP, spodbujanju inovativnega okolja, vzpostavljanja 

tehnoloških con, spodbujanja domačih in tujih investicij, povečevanja internacionalizacije 

domačih podjetij, dviga znanosti in izboljšanja kakovosti izobraževanja. 

 

Slika 2 prikazuje razdelitev sredstev iz 1. razvojne prioritete glede na različne namene. 

 

Slika 2: Razdelitev sredstev iz 1. razvojne prioritete glede na namen 

Vir: Republika Slovenija 2017. 
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Kazalniki v OP RR so bili: 

- Število raziskovalnih človek-let (FTE) za celotno obdobje, ločeno za poslovni sektor, 

- Število podprtih zasebnih RR projektov, 

- Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetij, 

- Število podprtih projektov MSP, od tega ločeno novonastala podjetja (sklad tveganega 

kapitala), 

- Število delujočih subjektov podpornega okolja (Republika Slovenija 2017). 

 

Projekti bi morali svoje rezultate izkazovati s številom novih inovacij in patentov, 

spodbujanjem zasebnih vlaganj v podprtih projektih, številom novih podjetij v okviru subjektov 

inovativnega okolja in številom novo ustvarjenih bruto delovnih mest. 

Vpliv pomoči pa bi se moral izraziti v povečanju DVZ v podjetjih, ki so prejela finančna 

sredstva, in to v najmanj 24 mesecih po zaključku projekta ter v višini 8−10 % (SVLR 2008a). 

2.5.1 Programski dokumenti za pripravo spodbud 

Programski dokumenti za pripravo spodbud na področju povečanja gospodarske rasti in 

konkurenčnosti so bili pripravljeni v kontekstu ESRR. Ta sklad je namenjen organizacijam, ki 

bi s svojimi projekti vplivale na krepitev ekonomsko-socialnih kazalnikov ter zmanjševale 

razvojna neravnovesja znotraj posameznih regij EU. Torej lahko govorimo o regijah z najbolj 

omejenimi možnostmi (tako podeželska kot mestna območja, območja z geografskimi in 

naravnimi ovirami, degradirana območja, redko poseljena in obmejna območja itd.). S skladom 

se izvajajo tako prednostne naloge EU, ki so usmerjene v krepitev aktivnosti na področju 

gospodarske rasti in trajnostnega razvoja (ESRR 2011). 

Na sliki 3 je prikazano črpanje sredstev iz sklada ESRR, ki ga je izvedla Slovenija. 

 

Slika 3: Črpanje sredstev ESRR v obdobju 2007–2015 

Vir: Republika Slovenija 2017.  
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2.5.2 Programi za razvoj in investicije 

V tej točki so predstavljeni posamezni javni razpisi iz 1. razvojne prioritete (za obe prednostni 

usmeritvi, ki vplivata na konkurenčnost in gospodarsko rast), ki so podpirali ukrepe, kazalnike, 

rezultate in vplive, navedene v OP RR. Torej so posledično vplivali na RR ter rast gospodarstva. 

MGRT je v finančnem obdobju 2007−2013 v okviru prve prednostne usmeritve izvedel 7 

instrumentov (javnih razpisov - JR) in sicer: 

- JR »Neposredne spodbude za RR dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« v vrednosti 8 mio 
EUR, realiziranih 33 projektov, izplačanih 4,6 mio EUR strukturnih sredstev. Operacije so 
se zaključile v letu 2010. 

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008 – RIP 
08«, vrednosti 42 mio EUR, realiziranih 14 operacij (prijave konzorcijev, skupaj 
sofinanciranih 42 podjetij). Operacije zaključene v letu 2013. 

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09, v vrednosti 
109,5 mio EUR, sofinanciranih je bilo 46 operacij, (prijave konzorcijev, skupaj 
sofinanciranih 116 podjetij). Operacije so se zaključile v letu 2013. 

- Največ sredstev prednostne usmeritve je bilo razpisanih na Javnemu razpisu za pridobitev 
sredstev ESRR − Razvojni centri slovenskega gospodarstva, in sicer 185 mio EUR, 
sofinanciranih je bilo 14 razvojnih centrov, katerim je bilo izplačanih 125,8 mio EUR 
strukturnih sredstev. 

- Javni razpis »Strateški RR projekti v podjetjih« v vrednosti 26,4 mio EUR, potrjenih 43 
operacij, sodelovalo je 88 podjetij, izplačanih je bilo 21,4 mio EUR sredstev. Operacije so 
bile potrjene leta 2009. 

- Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na 
rezultate RR aktivnosti, v vrednosti 13 mio EUR, leto 2012, sofinancirane 4 operacije 
podjetij, izplačanih 6,3 mio EUR strukturnih sredstev. 

- Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR za spodbujanje RR projektov na problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, objavljen 2013, 
v vrednosti 4,3 mio EUR, sofinanciranih 8 operacij. 

 

MIZŠ je v programskem obdobju 2007−2013 v okviru prve prednostne usmeritve izvedel 4 

instrumente (javne razpise, JR) in sicer: 

- leto 2009, JR za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009−2013, v višini 77,5 milijonov 
EUR strukturnih sredstev, sofinanciranih osem zavodov – centrov odličnosti; 

- leto 2010, JR za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010−2013, v vrednosti 45,3 mio 
EUR, sofinanciranih 7 programov kompetenčnih centrov, izplačanih 44,15 milijona EUR 
sredstev strukturnih skladov; 

- leto 2012, JR raziskovalni vavčer v vrednosti 8 mio EUR, v vrednosti 7,3 mio EUR sredstev 
strukturnih skladov; 

- leto 2012, JR za vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih 
organizacijah, sofinancirani 4 upravičenci, v višini 3,9 mio EUR sredstev strukturnih 
skladov. 
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V okviru druge prednostne usmeritve je v obdobju od 2007 do 2014 MGRT izvedel pet javnih 

razpisov za sofinanciranje tehnološke posodobitve MSP v obliki subvencij. Tovrstne naložbe 

so poleg osnovnega namena, ki je bil širjenje poslovanja, pomagale podjetjem ublažiti posledice 

gospodarske krize, niso pa jih mogle povsem odpraviti. Za ta namen je bilo skupaj razpisanih 

150,1 mio EUR sredstev, v sklopu katerih je 824 podjetij dobilo sofinanciranje za projekte, 

namenjene tehnološkim posodobitvam, v skupni vrednosti 126,3 mio EUR strukturnih sredstev. 

S pomočjo sofinanciranja so podjetja ustvarila nove zaposlitve ter ohranila obstoječe zaposlitve, 

kar je bilo v času gospodarske krize velikega pomena (Republika Slovenija 2017). 

Poleg zgoraj navedenih razpisov sta se za podjetja izvajali tudi dve operaciji za instrumente 

finančnega inženiringa, in sicer: 

- Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 
- Program instrumentov finančnega inženiringa (npr. mikrokrediti, tvegani kapital). 

Z zgoraj navedenimi programi je Slovenija v finančnem obdobju 2007−2013 prispevala h 

glavnim usmeritvam, ciljem in želenim učinkom na področju razvoja, inovacij in gospodarske 

rasti EU. 

V poglavju 2 smo se posvetili osnovnim dokumentom tako na EU kot nacionalni ravni, znotraj 

katerih so natančno navedena področja, ki so predmet kohezijske politike EU. V teh 

dokumentih najdemo temeljne usmeritve EU za razvoj močne gospodarske unije, ki 

obravnavajo RRI in trajnostni razvoj kot ključne elemente za dosego ciljev na področju 

povečanja konkurenčnosti EU. 
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3 RAZISKAVE, RAZVOJ, INOVACIJE IN USPEŠNOST PODJETJA 

V tem poglavju se posvetimo osnovnemu izrazoslovju in opisujemo pomembnost vpliva RRI 

na gospodarsko rast in blaginjo države. Poglavje pričnemo z opredelitvijo osnovnih pojmov 

znotraj RRI, kot so inovacija in inovativnost. RRI predstavlja pomembno konkurenčno prednost 

in so ključen dejavnik rasti v gospodarstvu. Merjenje inovativnosti se izvaja že vrsto let. 

Prikazujemo podatke in gibanja inovativnosti za najpomembnejše države. Slovenija spada v 

EU v drugo skupino po stopnji inovativnosti. Pomembno vlogo na vpliv in učinke RRI igrajo 

subvencije, ki vzpodbujajo aktivnosti podjetij na tem področju. V nadaljevanju predstavljamo 

uspešnost podjetja, v katerem se usmerimo na finančno in ekonomsko uspešnost. Če želi imeti 

podjetje inovativne produkte in igrati dolgoročno pomembno vlogo v boju s konkurenco na 

področju inovativnosti, mora inovativnost vpeljati v vse funkcije v podjetju, v podjetju mora 

prevladovati inovativna kultura. Vpliv RRI na uspešnost podjetja smo poskušali prikazati skozi 

štiri področja vpeljave RRI znotraj organiziranosti: organiziranost za namene RRI, znanje za 

namene RRI, vlaganja za namene RRI ter zunanje sodelovanje in povezovanje za namene RRI. 

Poglavje zaključujemo z možnostmi generiranja novih idej, ki vzpodbujajo organizacijsko 

nagnjenost k inovativnosti. 

3.1 Opredelitev osnovnih pojmov  

RR so izraz, ki opisujejo aktivnosti, ki jih podjetja ali posamezniki izvajajo z namenom 

ustvarjanja novih ali izboljšanih proizvodov ali storitev. RR dejavnost mora ustrezati petim 

ključnim merilom, biti mora: nova, ustvarjalna, negotova, sistematična, prenosljiva in/ali 

ponovljiva. Pokrivati mora tri področja: temeljne raziskave, uporabne raziskave in 

eksperimentalni razvoj (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD 2015, 21). 

Raziskave in eksperimentalni razvoj so pomemben prispevek gospodarske rasti in blaginje 

države (OECD 2015, 15). Za nacionalne in mednarodne pripravljavce politik so izdatki za RR 

zelo pomembni, saj na ta način lažje razumemo, kako RR prispevajo k ekonomski rasti in 

družbenemu blagostanju (OECD 2015, 87). 

Že Ksenofont (antični grški pisec) se je ukvarjal s pojavi, kot so na primer odnos med 

zaposlenostjo in ceno, inovacija, infrastruktura in »državna« investicija (Sedláček 2012). 

Beseda »inoviranje« prihaja iz latinskih besed »in« in »novare«, kar pomeni narediti nekaj 

novega, nekaj spremeniti. Mnogi avtorji poudarjajo pomanjkanje skladnosti pri opredelitvi in 

operacionalizaciji inovativnosti (Garcia in Calantone 2002; Tajeddini, Trueman in Larsen 2006; 

Wang in Pervaiz 2004), kar povzroča težave v praksi (Szymanski, Kroff, in Troy 2007). Večina 

avtorjev navaja inovativnost na ravni podjetja kot kulturno nagnjenost za inovacije (Deshpandé 

in Farley 2004; Kyrgidou in Spyropoulou 2013). Izraz inovativnost se uporablja tako na ravni 

proizvodov (Szymanski, Kroff in Troy 2007) kot na ravni podjetja (Akgün, Keskin, in Byrne 

2012; Wang and Pervaiz 2004). Inovativnost ne zajema samo novih idej, te ideje je potrebno 

prenesti v izvedbo (Bessant 2008, 6). Damanpour (1991) je inovativnost definiral kot 
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kontinuum, pri katerem inovativnejša podjetja razvijajo radikalnejše izdelke kot njihova 

konkurenca. Za Baregheh, Rowley in Sambrook (2009) inoviranje predstavlja proces, v 

katerem podjetja preoblikujejo ideje v nove ali izboljšane izdelke, storitve ali procese. 

Treba je razumeti razliko med izumom oz. invencijo in inovacijo. Izum (invencija) je proces, v 

katerem proizvodne dejavnike ponovno kombiniramo na nove načine (Schumpeter 1934). Kot 

navaja Urad RS za intelektualno lastnino (2017), govorimo o izumu oz. invenciji takrat, kadar 

je vsaj en bistven del tehnologije popolnoma nov. Inovacija je lahko rezultat izuma. O inovaciji 

govorimo takrat, kadar je le ta uporabljena v praksi in dosega dodano vrednost za uporabnika. 

Inovacije podjetjem omogočajo, da obdržijo svoj položaj na obstoječih trgih, vstopajo na nove 

trge ali preučijo nove tržne priložnosti (Danneels in Kleinschmidt 2001; Kyrgidou in 

Spyropoulou 2013). Uspešna postanejo takrat, ko jih sprejme trg, največkrat masovni 

(Markides in Geroski 2005). 

De Mello-Sampayo idr. (2012) ugotavljajo, da se s povečanjem stopnje inovativnosti, ne glede 

na politiko RR, poveča blaginja države. Aktivnosti podjetij na področju RR si prizadevajo 

ustvariti višje stopnje inovativnosti, kar lahko okrepi gospodarsko uspešnost in produktivnost 

v podjetjih (Crépon, Duguet in Mariesse 1998; Hall 2011). Inovacije so rezultat inovativnosti 

in vodijo do novih/izboljšanih izdelkov in storitev, večje produktivnosti in nižjih cen. 

Posledično imajo gospodarstva z visoko stopnjo inovativnosti tudi višje stopnje gospodarske 

rasti (Atkinson in McKay 2007). 

Uvajanje novih izdelkov podjetjem daje prednosti, vendar je potrebno paziti, saj prekomerna 

intenzivnost na področju inovativnosti lahko podjetju škoduje, na drugi strani pa podjetja, ki so 

manj inovativna, hkrati pa izvajajo ciljno usmerjene inovacije, povečujejo svojo učinkovitost 

in hkrati znižujejo stroške razvoja (Story, Boso in Cadogan 2015). Učinki inovativnosti so 

odvisni od tega, kako dolgo podjetja investirajo v RR in od tega, ali je pri tem bilo kaj prekinitev 

aktivnosti RR (Beneito, Rochina-Barrachina in Sanchis 2015). 

3.2 Pomen RRI v državi RRI kot konkurenčna prednost 

Podjetja so odvisna od svoje konkurenčne prednosti (Wilson 2010, 82). Če EU želi povečati 

svojo konkurenčnost, povišati gospodarsko rast in produktivnost ter okrepiti socialno kohezijo, 

bo morala dajati večji poudarek znanju, inovacijam in človeškemu kapitalu (SVLR 2008a, 7). 

Kot navajajo Tellis, Prabhu in Chandy (2009), inovacije podjetjem omogočajo prednost pred 

konkurenco in so ključna dejavnost za ohranjanje konkurenčnosti na trgu (Burgelman, 

Christensen in Wheelwright 2008). Med ključne dejavnike sodobnega gospodarstva in razvoja, 

na znanju temelječe družbe spadata inovativnost in tehnološki razvoj (SVLR 2008b, 57). 

Pomembno vlogo pri konkurenčni prednosti inovacijskih podjetij igrajo številni dejavniki na 

ravni države, kot je npr. kultura na področju inovativnosti na ravni države, poslovno okolje in 
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razvoj infrastrukture (De Soto 2000; Deshpandé idr. 2013). Že več desetletij je znano, da so 

RRI glavni elementi za doseganje gospodarske uspešnosti tako na ravni države, industrij in 

podjetij (Raymond idr. 2015). S spodbujanjem tehnološke konkurenčnosti ali cenovne 

konkurenčnosti so inovacije glavna gonilna sila produktivnosti in so ključen dejavnik rasti v 

gospodarstvu (Crepsi and Pianta 2008). Produktivnost je ključna gonilna sila konkurenčnosti, 

naložb in rasti (OECD 2016). 

SVLR (2008a, 27) ugotavlja: »Konkurenčnost slovenskega gospodarstva se povečuje, vendar 

pa hitrejša konvergenca z EU brez strukturnih reform ni možna«. Kot je navedeno v NSRO, 

Resolucija o Nacionalnem RR programu določa prednostna področja RR (prav tam, 33). Prva 

prioriteta »konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« zajema spodbujanje razvojno-

investicijskih aktivnosti v gospodarstvu, s katerimi bo Slovenija dosegla preboj slovenskega 

gospodarstva (SVLR 2008b). Smernice v sklopu OP in ESRR, ki se nanašajo na RRI in 

konkurenčnost so sledeče: 

- povečati in izboljšati strukturo vlaganj v RR (smernica 7), 

- spodbujati in omogočati inovacije (smernica 8), 

- zagotoviti odprte in konkurenčne trge (smernica 13). 

S temi smernicami je SVLR ustvarila nadaljnje možnosti, ki so vpete v povečanje aktivnosti na 

področju vlaganj v RRI ter povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

Med 137 ekonomijami sveta je Slovenija po globalnem indeksu konkurenčnosti za leti 2017 in 

2018 na 48. mestu (pred tem je bila za leti 2016 in 2017 na 56. mestu). Meritve vključujejo 12 

različnih stebrov. V sklopu inovativnosti je Slovenija dosegla 4,0 točke od 7 možnih in je od 

137 držav na 35. mestu (Schwab 2017). 

Pri mejenju konkurenčnosti probleme za poslovanje v Sloveniji predstavljajo sledeči faktorji 

(od največjega do najmanjšega problema): 

1. davčne stopnje, 

2. neučinkovita vladna birokracija, 

3. delovna zakonodaja, predpisi, 

4. davčni predpisi, 

5. nestabilna politika, 

6. dostop do finančnih sredstev, 

7. korupcija, 

8. slaba delovna etika, 

9. nezadostno izobražena delovna sila, 

10. nezadostna zmogljivost za inovacije, 

11. neustrezna infrastruktura, 
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12. nestabilnost vlade, 

13. devizni predpisi, 

14. slabo zdravje populacije, 

15. inflacija, 

16. zločini in tatvine (Schwab 2017, 266). 

Kot je razvidno iz zgornjih točk, bo morala Slovenija za povečanje konkurenčnosti uvesti 

aktivnosti, s katerimi bo zmanjšala negativne vplive najbolj problematičnih faktorjev, ki 

vplivajo na njeno konkurenčnost in posledično tudi inovativnost. 

Eden od pomembnejših kazalnikov spremljanja konkurenčnosti je spremljanje inovativnosti 

države. Na sliki 4 je prikazano gibanje desetih najuspešnejših držav glede na globalni indeks 

inovativnosti v zadnjih štirih letih. Izmed članic EU so na tej lestvici države: Švica, Švedska, 

Nizozemska, Danska, Finska, Nemčija, Združeno kraljestvo Anglije in Irska. 

 

Slika 4: Gibanje držav glede na globalni indeks inovativnosti med leti 2014-2017 

Vir: Cornell University, INSEAD in WIPO 2017. 

Na lestvici svetovne konkurenčnosti (za leto 2017), ki jo vsako leto objavljajo pri švicarskem 

inštitutu za razvoj menedžmenta IMD, je Slovenija med 63 državami zasedla 37. mesto, kar je 

šest mest višje kot v letu 2016. K izboljšanju konkurenčnosti, ki se meri na podlagi štirih 

sklopov kazalnikov, sta pripomogla zlasti večja rast in zaposlovanje (Finance 2018, 4). 

EU se zaveda pomena inovativnosti svojih članic, zato EK (EK 2017, 6) meri uspešnost 

inovacijskih sistemov po 27 različnih kazalnikih, ki so razdeljeni na štiri glavna področja: 

okvirni pogoji, naložbe, inovacijske aktivnosti in učinki. Posamezne države so nato 

strukturirane po uspešnosti inovacijskih sistemov v štiri skupine: 

1. Vodilni inovatorji 

2. Inovatorji sledilci 
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3. Zmerni inovatorji 

4. Skromni inovatorji 

Na sliki 5 je prikazana uspešnost inovacijskih sistemov za 28 držav in povprečje EU. Kot je 

razvidno iz grafikona, spadajo države Švedska, Nizozemska, Danska, Finska, Nemčija in 

Združeno kraljestvo Anglije, ki spadajo v skupino Vodilni inovatorji, med najpomembnejših 

10 držav (od 137 držav) na področju inovativnosti v svetu. 

 

Slika 5: Uspešnost inovacijskega sistema za posamezno državo za obdobje 2010−2015 

Vir: EK 2017, 6. 

Slovenija je zadnja država, ki spada v skupino Inovatorji sledilci in je malo pod povprečjem 

EU. Skupaj s Slovenijo so še v tej skupini: Luksemburg, Avstrija, Belgija, Irska in Francija. 

Uspešnost inovacijskega sistema v Sloveniji se je v primerjavi s stopnjo EU v letu 2010 

zmanjšala za 0,2 % (EK 2017, 65). 

Prednosti inovacijskega sistema v Sloveniji so: človeški viri, podjetniške naložbe in 

inovativnosti naklonjeno okolje. Slabosti na drugi strani so: financiranje in podpora, 

učinkovitost prodaje in inovatorji (prav tam). 

Na sliki 6 je prikazana uspešnost inovacijskega sistema Slovenije v primerjavi z EU.  

 

Slika 6: Uspešnost inovacijskega sistema v Sloveniji v primerjavi z EU za leti 2010 in 2016 

Vir: EK 2017, 65. 
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Slovenija pospešeno spodbuja vlaganja v RRI z različnimi spodbudami. Na sliki 7 so razvidne 

subvencije, davčne spodbude za BERD8 in davčne podpore raziskavam in razvoju, ki jih je 

Slovenija namenila podjetjem od leta 2000 do leta 2015. Iz slike je razvidno, da subvencije 

sovpadajo s finančnim obdobjem (2007−2013). Pričakujemo lahko, da bo slika podobna v 

finančnem obdobju 2014−2020, v letih 2018, 2019 in 2020 bo plasiranih največ subvencij, saj 

so se prvi pomembnejši programi (javni razpisi) za namene RR začeli izvajati z letom 2017.  

 

Slika 7: Subvencije za RR in davčne olajšave v Sloveniji (2000–2015), v % od BDP cene 

za 2010 

Vir: OECD 2017. 

Subvencije v povezavi z RRI in konkurenčnost 

Subvencije morajo ustrezati določenim kriterijem, ki podpirajo gospodarsko rast in blaginjo 

države (Šipikal, Pisár in Labudová 2013). V številnih državah vlade podeljujejo različne 

subvencije gospodarstvu z namenom pospeševanja gospodarske rasti (Bergström 2000.) Po 

Barone in Narciso (2015) so subvencije v gospodarstvu, ki spodbujajo zaposlovanje in 

produktivnost, najbolj razširjene v razvitih gospodarstvih. Programi subvencij za področje RR 

imajo različne cilje; nekateri podpirajo različne oblike podjetij (kot so: MSP, inovatorji, ne-

tehnološka podjetja), drugi so omejeni na določena geografska področja (Broekel in Graf 2012). 

Pri subvencijah niso pomembni samo cilji, ki jih želimo doseči znotraj programov, pomembna 

je tudi učinkovitost subvencij ter merjenje te učinkovitosti. Guo, Guo in Jiang (2016) 

ugotavljajo, da je bil vpliv subvencij še močnejši, ko je vlada decentralizirala programe 

subvencij. Če subvencije za namene razvoja slabše razvite regije ne uspejo privabiti zadostnega 

števila podjetij, je dolgoročni učinek na prebivalce te regije lahko negativen (Sheard 2012). 

Prav tako ugotavljata Czarnitzki in Delanote (2015), da politike plasiranja subvencij (razdeljena 

na posamezna področja) niso neučinkovita. 

                                                 
8 BERD − Business enterprise expenditure on R&D. 
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Subvencije, tako kot odstotek od BDP-ja, so v Nemčiji (1,57 %) 3-krat višje kot v ZDA (0,44 

%). V Franciji je višina subvencij v odstotku od BDP-ja podobna Nemčiji, Velika Britanija je 

po višini subvencij bližje ZDA, Japonska je nekje na sredini. Po drugi strani pa je delež 

subvencij, ki je namenjen učinkovitosti, najvišji v ZDA in na Japonskem (okoli 50 %), v drugih 

državah je nižji od 30 % (Buigues in Sekkat 2011). 

Po Czarnitzki in Toole (2007) so naložbe v RR ključni dejavnik spodbujanja inovacij in 

gospodarske rasti. Podjetja, ki so prejela subvencije, so imela bistveno uspešnejše inovacije, 

gledano tako s tehnološkega kot prodajnega vidika, v primerjavi s podjetji, ki subvencij niso 

prejela (Guo, Guo in Jiang 2016). Nekatere študije kažejo, da imajo subvencije pozitivne učinke 

na aktivnosti na področju RR (Almus in Czarnitzki 2003; Davidson in Segerstrom 1998; 

González, Jaumandreu in Pazó 2005), izboljšajo donosnost podjetja (Desai in Hines 2008; 

Girma idr. 2009), povečajo konkurenčnost podjetij (Bagwell in Staiger 1989; Brander in 

Spencer 1985) in zmanjšajo kapitalske omejitve podjetij (Claro 2006; Li 2002). 

Glede na analizo študij so vplivi subvencij za aktivnosti RR po posamezni državi precej različni, 

kar je lahko odvisno od programov in načinov podeljevanja subvencij. Za finska podjetja 

subvencije predstavljajo pomemben vir financiranja RR. Brez subvencij bi bile aktivnosti na 

področju RR in število patentov bistveno manjše. Prav tako bi bila podjetja, ki niso prejela 

subvencij, bistveno uspešnejša, če bi subvencije prejela (Czarnitzki, Ebersberger in Fier 2007). 

Po Allenu, Qianu in Qianu (2005) so subvencije pomembne za kitajska podjetja in bi naj bile 

eno izmed štirih najpomembnejših finančnih virov (zraven bančnih posojil, lastnih sredstev 

podjetij in neposrednih tujih naložb). De Jorge in Suárez, (2011) ugotavljata, da so prejemniki 

subvencij podjetja, ki so manj učinkovita, saj imajo ta podjetja težave s pridobivanjem drugih 

finančnih virov (npr. kreditov) in se zato prijavljajo na razpise za subvencioniranje aktivnosti 

na področju RR. 

Kot navajata Decramer in Vanormelingen (2016), so subvencije pozitivno vplivale na 

investicije, zaposlovanje, prodajo, dodano vrednost in produktivnost v malih podjetjih, vendar 

je učinek glede na višino subvencij majhen. Vpliva subvencij na velika podjetja nista zaznala. 

Czarnitzki in Kornelius (2006) ugotavljata, da so subvencije lahko delno izgubljene, če se jih 

porablja v zgodnji fazi preoblikovanja podjetja in bi lahko bile porabljene produktivnejše. 

Nekatere študije kažejo, da subvencije vplivajo na prekomerno proizvodnjo ali izgubo 

učinkovitosti (Larsen in Shah 1992; Lopez in Galinato 2007) ter povečujejo mednarodne spore 

(Neary 1994). 

Kemahlioglu (2008) ugotavlja, da lahko politika v okviru koalicijske vlade preprečuje enak 

dostop do subvencij vsem gospodarskim subjektom. Po Barone in Narciso (2015) prisotnost 

mafije v Italiji vpliva na razdeljevanje subvencij. Rezultati kažejo, da z ustvarjanjem fiktivnih 

podjetij in podkupovanjem uradnikov mafija črpa EU subvencije. 
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Subvencije lahko imajo velik vpliv na konkurenčnost, potrebna pa je pazljivost pri pripravi 

programov in razdeljevanju teh finančnih sredstev. 

3.3 Uspešnost podjetja 

Za razumevanje uspešnosti podjetja moramo najprej razumeti in med sabo vsebinsko ločiti ter 

razumeti dve besedi: učinkovitost in uspešnost. Če delamo stvari na pravi način, smo učinkoviti 

(Bergant 2007, 54), učinkovitost se nanaša na delovanje, uspešnost pa na stanje oziroma izid 

(Ivanko 2000, 254). 

Pogled na uspešnost podjetja se je v svetu spreminjal predvsem zaradi razvoja gospodarskega 

sistema in gospodarstva samega, ki je pred teorijo in prakso postavljal določene probleme. 

Zanimivo je, da so danes različna podjetja na različnih razvojnih stopnjah, tudi v pogledu 

razumevanja, predvsem pa celovitosti spremljanja uspešnosti (Bergant 2007, 60). 

Markič (2004, 18) trdi, da o tem, kaj je uspešnost, odločajo odjemalci, ponudniki pa z 

inoviranjem poskušajo odjemalce čim bolj zadovoljiti. Če uspešnosti ne merimo, bomo težko 

obvladovali in usmerjali organizacijo (Jeston in Nelis 2008, 160), katere namen je doseganje in 

obvladovanje kakovosti, za katero morajo v organizaciji vsi sodelovati ter s svojimi ukrepi 

pospešiti obvladovanje kakovosti. To se nanaša tako na izvršne managerje, vse funkcijske 

managerje in vse zaposlene (Ishikawa 1989). 

Raziskave kažejo, da moramo pri preverjanju uspešnosti podjetja, zraven finančne uspešnosti, 

vključiti še številne dejavnike na področju družbene učinkovitosti (Freeman 1984; Hillman, 

Keim in Luce 2001), uspešnosti diverzifikacije in uspešnosti inovacij (Balkin, Gideon in 

Gomez-Mejia 2000). 

Dodana vrednost 

Kos (2000, 19) poudarja, da visoka dodana vrednost omogoča uspešnost podjetja. Ta je edini 

in ključni vir konkurenčnosti. Če podjetja dosežejo visoko dodano vrednost, ustvarjajo 

možnosti za nadaljnja vlaganja v RR ter tako iščejo inovativne rešitve za svoje proizvode. 

Dodana vrednost je pomembno sredstvo za merjenje izidov podjetja in ostalih organizacij. 

Türker in İnel (2013) ugotavljata močne povezave med izdatki za RR aktivnosti in dodano 

vrednost na zaposlenega v MSP. Tsang, Yip in Toh (2008) so ugotovili, da investicije v RR v 

tujih podjetjih ustvarjajo višjo dodano vrednost kot pri domačih podjetjih. 

Generiranje novih idej 

Ustvarjanje ideje je dejavnost razmišljanja, ki zahteva visoko stopnjo ustvarjalnega razmišljanja 

in dejanj (Heonga idr. 2012). Moramo se zavedati, da nobena tehnologija ni povsem nova, saj 
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so vse tehnologije rekombinacija prej obstoječih dejavnikov. Prav zato je za razvoj novih 

izumov izredno pomembno predhodno znanje. 

Podjetja nenehno iščejo nove načine ustvarjanja idej (Westerski, Dalamagas in Iglesias 2013). 

Številne študije dokazujejo, da je analogno razmišljanje ključni mehanizem za ustvarjanje 

novih idej (Finke, Ward in Smith 1992; Gentner idr. 1997; Hesse 1970; Holyoak in Thagard 

1989; Koestler 1964). Posamezniki bolje rešujemo težave, če smo predhodno že imeli izkušnje 

s podobnimi težavami (Holyoak in Koh 1987; Novick 1988). 

Kljub temu da obstaja veliko izobraževalnih programov, ki se osredotočajo na ustvarjanje novih 

idej, je ocenjevanje novosti še vedno sporno vprašanje. Ugotovitve kažejo, da posamezne 

metode ne ustrezajo vsem; nekaterim ustrezajo ene metode, drugim spet druge metode 

(Eunyoung in Horii 2015). 

Poznamo številne metode, ki ideje pripeljejo do inovacij. Najbolj znane metode so (Chovan, 

Medova in Tsaggaris 2007, 53−72; Likar, Križaj in Fatur 2006, 56): 

- možganska nevihta (brainstorming), 

- zapisovanje idej (brainwriting), 

- gordonova tehnika, 

- fish bone (ishikawa diagram), 

- six thinking hats (6 klobukov), 

- mind mapping, 

- TRIZ (teorija reševanja inventivnih problemov), 

- usmerjene (prisilne) povezave, 

- sinektika, 

- miselni vzorci, 

- USOMID (ustvarjalno sodelovanje mnogih za inovativnost pri delu). 

3.3.1 Finančna uspešnost 

Finančna uspešnost je ena od najpomembnejših nalog organizacije (Chakravarthy 1986). 

Merjenje finančne uspešnosti je eden najbolj kritičnih izzivov, s katerimi se srečujejo podjetja, 

in igra ključno vlogo pri pripravi strateških načrtov, ocenjevanju doseganja ciljev podjetja in 

nagrajevanju managerjev (Venanzi 2012). Merjenje finančne uspešnosti pogosto enačimo z 

dobičkom, včasih tudi s tržno močjo (Tzelepis in Skuras 2004). 

Glancey (1988) je ugotovil, da imajo velika podjetja večjo rast sredstev kot mala podjetja. 

Predvidevamo, da spodbujajo naložbe in s tem povečujejo sredstva podjetja. Naložbe v RR in 

s tem povezane izboljšave tehnologij so eden od glavnih virov rasti produktivnosti (Griliches 

1998), kar spet nakazuje na to, da velika podjetja lažje izvajajo aktivnosti RR. Obstajajo številne 
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raziskave, ki nakazujejo, da je denarni tok občutljiv za naložbe v raziskave, posebej v primeru 

novoustanovljenih, majhnih in tehnoloških podjetij (Hall 1992; Hao in Jaffe 1993; Himmelberg 

in Petersen 1994; Bond, Harhoff in Reenen 2005). Mala, na novih tehnologijah temelječa 

podjetja, s subvencijami povečujejo naložbe. S subvencijami se zmanjša občutljivost na naložbe 

in denarni tok (Colombo, Croce in Guerini 2013). Subvencije MSP olajšajo dostop do finančnih 

virov, kar vpliva na to, da kasneje obstaja večja verjetnost pridobitve dolgoročnih finančnih 

sredstev (Meuleman in De Maeseneire 2012). 

Domadenik, Koman in Prašnikar (2018) ugotavljajo, da v Sloveniji razpršenost razdeljevanja 

subvencij po posameznem sektorju vpliva na višjo produktivnost. Izpostavljajo, da so podjetja, 

ki so prejela večji delež subvencij, bila manj produktivna v primerjavi s podjetji iz istega 

sektorja, ki so prejela nižji delež subvencij ali subvencij niso prejela. Bergström (2000) poroča, 

da subvencije vplivajo na rast podjetij, premalo pa je dokazov, da bi lahko potrdili, da 

subvencije vplivajo na produktivnost podjetij. Cerqua in Pellegrini (2014) ugotavljata, da imajo 

subvencije pozitiven učinek na zaposlovanje, investicije in prihodke podjetja, učinek na 

produktivnost pa je večinoma zanemarljiv. Prav tako o zanemarljivih ali negativnih učinkih 

subvencij na učinkovitost in produktivnost poročajo Lee 1996; Harris in Trainor 2005; 

Criscuolo idr. 2012. Avtorja Koski in Pajarinen (2015) potrjujeta te ugotovitve s trditvijo, da 

nobena vrsta subvencij nima statistično pomembnih kratkih in dolgoročnih povezav s 

produktivnostjo dela v podjetjih. Park (2014) ugotavlja, da so nacionalne raziskovalne 

institucije in velika podjetja prejela višje zneske subvencij, vendar učinkovitost in 

produktivnost v primerjavi z ostalimi ni bila boljša. Tudi Irwin in Klenow (1996) ugotavljata, 

da je vpliv subvencij v visokotehnoloških podjetjih v ZDA na produktivnost neznaten. Prav 

tako ni dokazov da subvencije vplivajo na produktivnost v Veliki Britaniji (Criscuolo idr. 2012) 

ali Italiji (Bernini in Pellegrini 2011; Cerqua in Pellegrini 2014). 

Rezultati kažejo, da v podjetjih eno do dve leti od prejema subvencij produktivnost pade za 2−4 

% v primerjavi s podjetji, ki subvencij niso prejela. Padec produktivnosti je statistično značilen 

v industrijskem sektorju, ne pa v storitvenem sektorju. Subvencije na področju RR pozitivno 

vplivajo na rast zaposlenih v podjetju (Karhunen in Huovari 2015), kar potrjuje tudi Girma idr. 

(2008) s trditvijo, da subvencije vplivajo na dodatno zaposlovanje. 

Bilančni podatki – finančni kazalniki 

Finančno uspešnost lahko kreirajo različni bilančni podatki in finančni kazalniki. Slovenski 

računovodski standard združuje računovodske kazalnike v skupine, kot so: kazalniki stanja 

financiranja, investiranja, vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki obračanja, gospodarnosti, 

dobičkonosnosti in dohodkovnosti. S kazalniki primerjamo določene kategorije. »Kazalniki so 

lahko koeficienti, stopnje udeležbe ali indeksi,« ugotavlja Bergant (2007, 34). 
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V sklopu disertacije so nam finančno uspešnost predstavljali finančni kazalniki: P, S, K, CD, 

Z, DVZ, ROE in GP. 

Prihodek 

V Slovenskih računovodskih standardih (2017) je navedeno, da so »prihodki povečanja 

gospodarskih koristi v določenem obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali 

zmanjšanj dolgov, katerih posledica so povečanja kapitala, razen tistih, ki so povezana z novimi 

vplačili lastnikov.« 

Kapital 

V Slovenskih računovodskih standardih (2017) je navedeno, da je K (lastniški kapital) ostanek 

sredstev po odštetju vseh dolgov. Formalno je razčlenjen na osnovni kapital. Dopolnjujejo ga 

vplačani presežek kapitala, preneseni in čisti dobiček poslovnega leta ter presežek iz 

prevrednotenja. K zmanjšanju prispevajo prenesene izgube in izgube poslovnega leta ter 

pridobljene lastne delnice oz. lastni poslovni deleži. 

Sredstva 

V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2017) delimo osnovna sredstva na 

opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena osnovna sredstva. Opredmetena osnovna 

sredstva so: zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva. 

Neopredmetena osnovna sredstva so koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne 

pravice ter predujmi za neopredmetena osnovna sredstva (prav tam). 

Število zaposlenih 

V bilančnih podatkih najdemo število zaposlenih v podjetju, navedeno je povprečno število 

zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. 

Čisti dobiček 

V Slovenskih računovodskih standardih (2017) je navedeno, da je čisti dobiček razlika med 

ustvarjenimi prihodki in odhodki. Čisti dobiček se nato zmanjša za obračunani davek iz dobička 

in za terjatve in obveznosti za odloženi davek. Če želimo dobiček vsebinsko opredeliti, ga 

moramo obravnavati kot informacijo, navaja Bergant (2007, 66). Informacija pa mora vedno 

imeti svojo izrazno moč in določen namen za uporabnika. Dobiček lahko obravnavamo z 

različnih vidikov npr. z »lastniškega vidika, vidika poslovodstva, ekonomskega vidika, 

finančnega vidika, vidika upnikov, vidika poslovnih partnerjev kupcev in dobaviteljev, vidika 
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konkurentov, vidika zaposlenih, davčnega vidika in družbenega vidika«. Če je cilj podjetja 

ustvarjanje dobička, mora podjetje razumeti, kaj je dobiček in kako bo podjetje dobiček merilo. 

Računovodski dobiček je definiran z računovodskimi standardi in se prikazuje v finančnih 

poročilih (Kregar 2011, 69). 

V finančnem slovarju (2018) je navedeno, da je čisti dobiček eden najpomembnejših 

ekonomskih in finančnih konceptov ter je najbolj proučevan in analiziran finančni podatek. 

Korelc (2009, 122) navaja, da mora biti za ustvarjanje dobička poslovni model učinkovit. Vodje 

lahko povečajo čiste dobičke podjetij z znižanjem stroškov (npr. RR stroški, usposabljanje, 

trženje blagovnih znamk, oglaševanje, itd.), lahko pa stroške tudi povečajo (npr. investicije, 

vzdrževanje naprav in opreme) ter s tem znižujejo čiste dobičke podjetij (Venanzi 2012). 

Dodana vrednost na zaposlenega (DVZ) 

DVZ je eden od najpomembnejših kazalnikov, ki jih spremlja EU za doseganje ciljev EU 

programov. DVZ je v skoraj vseh programih ključen kazalnik za spremljanje uspešnosti 

posameznega podjetja, ki je prejelo subvencijo (Republika Slovenija 2017). 

Izračun: Kosmati donos od poslovanja (KD) − Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje (SVZ) − Stroški blaga, materiala in storitev (SBMS) − Drugi 

poslovni odhodki (DPO) / Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (ŠZ). 

Lažji prikaz izračuna: (KD – SVZ – SBMS – DPO) / ŠZ. 

Pogoj: ŠZ > 0 

Donos na kapital (ROE) 

Izračun: ROE = Čisti dobiček/Kapital 

ROE predstavlja izhodišče finančne analize tako s perspektive obstoječega kot potencialnega 

investitorja. Dodana vrednost za lastnika se ustvari samo takrat, kadar je ROE večji, kot je bil 

strošek kapitala. Zaradi tega je donosnost kapitala ena najbolj uporabljenih in najpomembnejših 

mer profitabilnosti z vidika lastnika (Finančni slovar 2018). ROE pojasnjuje, kako učinkovito 

je upravljanje lastnikovega premoženja. 

Koeficient ROE kaže stopnjo poslovnega izida v primerjavi s trajnim kapitalom. Če želimo 

izračunati čisto dobičkonosnost trajnega kapitala, v števcu upoštevamo le čisti dobiček. Če 

želimo zagotoviti večjo primerljivost dobičkonosnosti v času, je koristno izločiti vpliv 
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sprememb efektivne davčne stopnje. Tedaj pri zgornjem izračunu uporabljamo celotni in ne 

čisti dobiček (Bergant 2007, 60). 

Gospodarnost poslovanja (GP) 

GP razumemo kot sposobnost preudarnega ravnanja s prvinami poslovnega procesa. To 

pomeni, da nam kaže razmerje med potroški poslovnega procesa (stroški) in poslovnimi učinki. 

Načelni obrazec kazalnikov gospodarnosti je torej naslednji: 

Gospodarnost = Poslovni učinki/Stroški 

Tudi kazalnikov gospodarnosti je zaradi tega lahko več, saj imamo lahko v števcu in 

imenovalcu različne veličine. Izračunavamo jih lahko na štirih ravneh (na ravni podjetja, 

proizvodnje, stroškovnih mest in poslovnega učinka (Bergant 2007, 55). 

GP je opredeljena kot razmerje med prihodki in odhodki in se izračuna kot razlika med 

poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V raziskavi je bil uporabljen kazalnik na ravni 

podjetja: GP = Poslovni prihodki/poslovni odhodki. 

V sklopu finančne uspešnosti smo za preverjanje hipoteze 1 analizirali zgoraj navedene 

finančne kazalnike. Največji poudarek EU daje finančnemu kazalniku DVZ in Z. 

3.3.2 Ekonomska uspešnost ter drugi vidiki uspešnosti podjetja 

V sklopu doktorske disertacije smo zraven vpliva subvencij na finančno uspešnost poskušali 

prikazati vpliv subvencij na ekonomsko uspešnost, ki je bila definirana z vidiki trajnostnega 

razvoja. Vidiki trajnostnega razvoja so natančneje definirani v točki 4 doktorske disertacije. 

Predhodne raziskave so pokazale, da je preživetje podjetij na dolgi rok odvisno od sposobnosti 

podjetja, da zadovolji potrebe vseh svojih deležnikov (Clarkson 1995). Podjetja so 

najučinkovitejša takrat, ko vsi njihovi deležniki dosežejo največjo vrednost (Donaldson in 

Preston 1995). Allouche in Laroche (2005) ugotavljata, da imajo boljše finančne kazalnike 

podjetja, ki so družbeno uspešnejša. Prav tako Waddock in Graves (1997) ugotavljata pozitivno 

relacijo med družbeno uspešnostjo podjetij in finančnimi kazalniki. Sheridan (1992) je ugotovil, 

da na promet (prihodek podjetja) vpliva zaznavanje organizacijske kulture s strani zaposlenih. 

3.4 Uspešnost in RRI 

Izraz organizacijsko okolje je konceptualno povezan z izrazom organizacijska kultura 

(Tsaggaris, Fatur in Likar 2013). Kultura organizacije je podsistem kulture okolja; organizacija, 

ki ne privzame dovolj kulture okolja je v njem tujka (Tavčar 2005, 5). Z organizacijsko kulturo 
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se pokaže način razmišljanja in delovanja znotraj neke organizacije. Organizacijska kultura je 

osebnost organizacije (duša organizacije) in izhaja iz vrednot ljudi (Grintal 2011). Kot navajajo 

Bertoncelj idr. (2015, 145), kultura podjetja prispeva k njegovi uspešnosti in učinkovitosti, 

vendar le takrat, kadar ustreza zahtevam podjetja kot celote, hkrati pa omogoča zaposlenim, da 

zadovoljijo svoje individualne potrebe. 

Za razvoj inovativne organizacije je potrebna primerna organizacijska kultura (Flynn idr. 2003). 

Inovacije potrebujejo inovativno organizacijo, v kateri struktura in klima zaposlenih omogočata 

razvoj njihove kreativnosti in izmenjavo znanj (Bessant in Tidd 2015). Ko se podjetje odloči, 

da bo vzpostavilo inovativno kulturo, mora pričeti s stalnim spodbujanjem in podpiranjem vseh 

procesov, ki razvijajo inovativnost. Likar, Križaj in Fatur (2006, 151-152) ugotavljajo: »Zgolj 

prazne besede o razvijanju inovacijske kulture so namreč škodljivejše kot njeno popolno 

zanemarjenje.« Podjetja, ki v svoji organizacijski kulturi vzpodbujajo inovativnost zaposlenih, 

bodo verjetno imela več inovacij (Menguc in Auh 2006). 

Inovacijski management se od rutinskega razlikuje po tem, da gre v njem za odkrivanje, 

razvijanje in uveljavljene novosti, ne pa utečene vsakdanje, ponavljajoče se prakse ali rutine 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 20). Če hoče biti organizacija uspešen usmerjevalec sprememb, 

mora razviti politiko podjetja za načrtovano inovativnost (Markič 2004, 65). Implementacija 

inoviranja v organizaciji vključuje številne posameznike, ki imajo v tem procesu različne vloge 

(Markič 2004, 27 po Rogers 1995, 371-372). Če želimo v podjetje uspešno integrirati 

inovacijsko miselnosti je ključnega pomena, da spremenimo miselnost zaposlenih, praviloma 

najprej vodilnih (Likar, Križaj in Fatur 2006, 142). Organizacijska inovacija pomeni uporabo 

nove organizacijske metode v poslovni praksi podjetja ali v organizaciji delovnega mesta in v 

odnosih podjetja z javnostjo v okolju. Gre za uporabo novih metod organiziranja delovnih 

postopkov in sistematičnega izobraževanja zaposlenih (Kregar 2011, 153). 

 
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da bodo samo podjetja, ki so pravilno organizirana, 
uspešna na področju RRI. Samo pravilno strukturirano in organizirano inovativno podjetje bo 
uspešno premostilo razliko med invencijo in inovacijo na trgu ter si povečevalo konkurenčnost 
na trgu. 

Področja za namen zaznavanja organiziranosti RRI v podjetju 

V sklopu analiziranja upravljanja podjetja na področju RRI smo kot glavna področja definirali: 

Organiziranost za namene RRI; Znanje za namene RRI; Vlaganja za namene RRI ter Zunanje 

sodelovanje in povezovanje za namene RRI. 
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Organiziranost za namene RRI 

Eden od najpomembnejših razvojev organizacije je organizacijski razvoj. Razvoj organizacije 

je širok pojem, ki zraven organizacijskega razvoja vključuje tudi tehnološki razvoj, tržni razvoj 

in ostale razvojne dejavnosti, ki jih organizacija lahko razvija v smislu povečevanja svoje 

konkurenčnosti (Ivanko 2000, 255). Rebernik idr. (2012) v sklopu organizacijskega razvoja 

navajajo, da se politika podjetja neposredno uresničuje na ravni strateškega managementa, sledi 

izvajanje na ravni izvedbenega managemente, končno pa se oblikuje v izvedbenem procesu. 

Zaradi tega obstaja zraven potrebe po inoviranju politike podjetja (upravljalvska raven) tudi 

potreba po inoviranju vodenja podjetja (managementa podjetja), kar podjetje sili v razvoj. 

Razvoj in implementacija novih idej lahko uspe samo takrat, kadar je organizacija inovativna – 

pripravljena na spremembe (Bessant 2008, 72). Po Tavčarju (2005, 20) naj management 

obvladuje organizacijo ali del organizacije tako, da učinkovito deluje in uspešno dosega 

zastavljene cilje. Učinkovit vodja tudi stalno preizkuša obstoječe organizacijske oblike z vidika 

zahtevanih sprememb okolja ali tehnologije (Ivanko 2000, 100 po Možina 1994; 410−442). Če 

voditelji ne porabijo dovolj časa za vzpodbude in pozornost inovatorjem, ne vodijo podjetja v 

pravi smeri (Engel idr. 2015). Neposredne povezave najdemo med inovacijskimi pobudami in 

vodji na ravni C (torej middle management). Če organizacijsko kulturo oblikuje tisto, kar je 

nagrajeno, je zavezanost k inovacijam oblikovana z vedenjem višjih voditeljev (prav tam). 

Za vzpostavitev uspešne inovativne organizacije se najboljši inovatorji-vodje osredotočajo na 

pet področij za izboljšanje učinkovitosti in rasti (Engel idr. 2015): 

- gradijo trdne temeljne inovativne organizacije, 

- pripravijo strategijo inoviranja (makro in tržni trendi, dinamične potrebe kupcev), 

- optimizirajo vrednosti organizacijskega portfolia, 

- povečujejo učinkovitost in hitrost inovacij (čas vstopa na trg in čas dobička), 

- izboljšujejo inovacijsko učinkovitost (skupni dobiček). 

Kot je razvidno iz slike 8, so koraki za vzpostavitev inovativne organizacije sledeči: 

postavljanje temeljev, vzpostavitev inovativne kulture, krepitev ustvarjalnosti, upravljanje 

sprememb, vključevanje zaposlenih, vključevanje kupcev, mreženje za inovacije in 

izoblikovanje svojih spretnosti. 
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Slika 8: Vzpostavitev inovativne organizacije 

Vir: prirejeno po Bessantu 2008. 

Ni dovolj oblikovati področij, na katerih bo inovativna organizacija dosegala večjo učinkovitost 

in uspešnost, potrebujemo še elemente, ki spodbujajo inovativnost, kot so: 

- participativne in neformalne strukture, 

- sproščena pravila, 

- rešetanje in upoštevanje mnogih pogledov, 

- komunikacija na štiri oči, malo birokracije, 

- interdisciplinarni timi, rušenje medoddelčnih zidov, 

- poudarki na ustvarjalnem sodelovanju, 

- gledanje navzven, pripravljenost na sprejemanje zunanjih idej, 

- prilagodljivost s spoštovanjem spreminjajočih se potreb, 

- ploska hierarhija, 

- obojesmerni pretok informacij (navzdol in navzgor) (Likar, Križaj in Fatur 2006, 149). 

 

Pri oblikovanju inovativne organizacije moramo upoštevati tudi faktorje uspeha pri inoviranju: 

- sistematičen in organiziran proces, 

- podjetniške veščine, 

- kreativnost, 

- razumevanje, 

- planiranje, 

- timsko delo, 

- vodenje, 

- učne spretnosti (Bessant 2008, 18). 
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Oblikovanje inovativne organizacije bo uspešno samo takrat, kadar bomo inovativnost uspeli 

vpeljati v vse funkcije v podjetju ter uspeli zainteresirati zaposlene. 

Znanje za namene RRI 

Izobraževanje je eden od pomembnejših faktorjev uspešne organizacije. Samo na znanju 

temelječe organizacije se lahko hitro odzovejo na spremembe (Wilson 2010, 207). Upravljanje 

znanja podjetja in znanja zaposlenih je eden od najpomembnejših izzivov, s katerimi se 

srečujejo podjetja (Newell idr. 2009). V literaturi je na področju vodenja in inovativnosti 

organizacijsko učenje opredeljeno kot namerno prizadevanje za ohranjanje in izboljšanje 

konkurenčnosti, produktivnosti in inovativnosti v negotovih tehnoloških in tržnih okoliščinah 

(Dodgson 1993). Vsa podjetja bi morala razvijati organizacijsko učenje, saj je to eno od 

pomembnejših kompetenc podjetja (Arqyris 1999). Cohen in Levinthal (2009, 749) navajata, 

da je absorpcijska sposobnost podjetja na področju znanja odvisna od absorpcijskih sposobnosti 

zaposlenih v podjetju. Nekateri avtorji opredeljujejo organizacijsko učenje kot agregacijo 

znanja posameznega zaposlenega v podjetju v kontekstu celotne organizacije (Cangelosi in Dill 

1965; March in Olsen 1976). Hutchins (1991) ter Cook in Yanow (1993) ugotavljajo, da 

podjetje ni le zbirka posameznikov – zaposlenih ter da je organizacijsko učenje sposobnost 

podjetja, da se kolektivno uči na podlagi znanj zaposlenih. 

Organizacijsko učenje pomeni učenje, ki ga izvajajo posamezniki znotraj organizacij (Argyris 

1999). Vlaganje v znanje lahko podjetje pripelje do novih izdelkov in posledično do novih 

poslovnih priložnosti (Carneiro 2000, 92). Inovacije so eden izmed pomembnih konkurenčnih 

prednosti podjetja, do katerih pridemo s pomočjo pridobivanja in deljenja znanja v podjetjih 

(Vukasović in Godicelj 2014). Znanje ni samo produkt invencij ampak je tudi vložek v 

nadaljnje inovacije (Arrow 1962) in ključna komponenta vseh oblik inovacij (Xu idr. 2010, 

574). 

Podlaga za uspešno inovacijo je inovacijski proces, ki mora biti podprt z znanjem oz. 

managementom znanja (Leber idr. 2004, 253). Canter, Joel in Schmidt (2009, 199) so z 

raziskavo, ki so jo izvedli znotraj nemških podjetij, ugotovili, da je količina kakovostnega 

znanja, ki spodbuja inovacije v podjetju, močno povezana z managementom znanja znotraj 

podjetja. Pomembnost managementa znanja v procesu RR ugotavljajo tudi Suh idr. (2014, 13). 

Kot navajata Vukasović in Godicelj (2014), je v slovenskih podjetjih management znanja 

temeljno orodje za razvoj inovacij. 

Podjetje, ki podpira znanje, bo posledično prijavljajo tudi več patentov, saj bo svoje znanje 

želelo zaščititi. Czarnitzki in Hussinger (2004) ugotavljata, da subvencije pozitivno vplivajo na 

število patentov v podjetjih. Podobno ugotavljajo Alecke idr. (2012): subvencije povečajo 

verjetnost patentnih prijav. Z njimi se strinjata tudi Bronzini in Piselli (2016), ki sta ugotovila, 
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da so subvencije vplivale na število patentnih prijav pri MSP. Patentna prijava je bila 

realizirana, če je podjetje prejelo subvencije v višini od 206.000 do 310.000 EUR. 

Vlaganja za namene RRI 

Vlaganja za namene RR imajo pozitiven vpliv na gospodarsko rast v državah v razvoju 

(Nkwoma 2015; Bondonio in Greenbaum 2014; Criscuolo idr. 2012). Vlaganja za namene RR 

imajo različne kratkoročne in dolgoročne učinke na gospodarsko rast. Vpliv vlaganj za RR je 

pozitiven v gospodarstvih z višjimi in srednjimi dohodki, medtem ko je za gospodarstva z 

nižjimi dohodki zanemarljiv (Nkwoma 2015). Vlaganja v RRI so povezana s finančnimi viri, 

ki jih imajo podjetja na razpolago. Kot navaja (Bertoncelj idr. 2016, 47), poznamo notranje in 

zunanje vire financiranja. Notranji viri financiranja so lahko: nerazdeljeni dobiček, amortizacija 

idr. Zunanji viri financiranja so lahko: kapitalski vložki, kreditne oblike financiranja, 

subvencije in druge oblike financiranja (npr. odkup dolgov oz. terjatev, …). 

Nekateri avtorji trdijo, da razpoložljivost finančnih virov igra glavno vlogo pri uspešnosti 

inovativnih produktov (Hoegl, Gibbert, in Mazursky 2008), in sicer vpliva na nabavo, 

proizvodne zmogljivosti in stroške, povezane s trženjem (Story, Boso in Cadogan 2015). 

Negotovost, visoko tveganje in nezmožnost izkoriščanja prednosti v naložbe na področju RR, 

odvračajo zasebne vlagatelje v vlaganja na področju RR (Nelson 1959; Arrow 1962). 

Montmartin and Massard (2014) ugotavljata, da tržne nepopolnosti vplivajo na vlaganja v RR 

in imajo posledično močen vpliv na makroekonomske učinke. 

Kot navaja Lautar (2011), je Slovenija relativno zelo neučinkovita z vidika vlaganj v RRI in 

tehnologijo (izračuni 30–60 % relativne učinkovitosti). 

Za namene povečevanja vlaganj v RRI vlade spodbujajo podjetja z različnimi ukrepi, ki jih 

izvajajo. Pomemben instrument vlaganj v RRI predstavljajo subvencije. 

Subvencije vplivajo na kakovost RR, prav tako pa povečujejo nadaljnja vlaganja podjetij v RR 

(Clausen 2009). González, Jaumandreu in Pazó (2005) ugotavljajo, da subvencije za področje 

RR v Španiji pospešujejo zasebna vlaganja v RR ter da bi nekatera podjetja brez subvencij 

prenehala z vložki v RR. Busom (2000) je ugotovil, da subvencije na področju RR stimulirajo 

zasebna vlaganja v RR. Takalo in Tanayama (2010) ugotavljata, da subvencije v RR 

pripomorejo k zniževanju zasebnih vložkov na področju RR, prav tako pa projekti, ki so prejeli 

subvencije, dajejo pozitivne signale za nadaljnja vlaganja za bodoče vlagatelje. Montmartin in 

Herrera (2015) ugotavljata, da direktne subvencije in davčne olajšave zmanjšujejo mejne 

stroške RR projektov ter spodbujajo podjetja, da povečujejo svoje naložbe v RR. Subvencije 

pri malih, na novih tehnologijah temelječih podjetjih, zmanjšujejo finančne omejitve in 

povečujejo naložbeno dejavnost (Colombo, Croce in Guerini 2013). Czarnitzki in Toole (2007) 

ugotavljata, da negotovost na trgu zmanjšuje naložbe na področju RR, medtem ko subvencije 
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v RR povečujejo naložbe na področju RR in ublažijo učinek negotovosti na trgu za naložbe v 

RR. 

Görg in Strobl (2007) sta ugotovila, da nižje stopnje subvencij povečujejo lastne vložke v RR 

aktivnosti, medtem ko previsoke stopnje subvencij lahko zmanjšajo lastne vložke podjetij v RR 

aktivnosti. Čeprav subvencije za RR stimulirajo dodatna zasebna vlaganja v RR, so tehnološke 

in gospodarske koristi javnega financiranja (subvencij) vprašljive (Czarnitzki in Hussinger 

2004). 

Zunanje sodelovanje in povezovanje za namene RRI 

Da bi podjetja zagotavljala ustrezno rast, se morajo usmerjati tudi na zunanje vire. Skupna točka 

motivov za povezovanje je hitrejša rast podjetij, kot bi jo omogočala samo notranja rast in 

maksimiranje vrednosti (Bertoncelj idr. 2016, 35). Podjetja, ki izvajajo notranje RR aktivnosti, 

še bodo naprej izvajala samo notranje (interne) RR aktivnosti ali pa bodo združevala notranje 

in zunanje RR aktivnosti. Nikakor pa ne bodo ta podjetja uporabljala samo zunanjih RR 

aktivnosti (Afchaa in López 2014). Za inovacije je pomembno interno znanje v podjetjih, v 

sodelovanju z znanjem zunanjih institucij (Roper in Arvanitis 2012). Če želijo podjetja rasti in 

preživeti, se morajo povezovati in sodelovati na različne načine in na različnih področjih 

(Bertoncelj idr. 2016, 45). Znanje je možno tudi kupiti, kar za nekatera podjetja predstavlja 

edini resni premik v razvoju tehnologij (Likar, Križaj in Fatur 2006, 108). 

Podporna poslovna mreža predstavlja zunanje povezave podjetja in jasno določa, kaj podjetje 

izvaja samo in kaj prepusti v izvajanje zunanji mreži (Korelc 2009, 122). Kobayashi (2003, 

152) izpostavlja, da lahko učinkovitost v podjetju povečamo samo z ustreznim ravnovesjem 

med lastno in zunanjo proizvodnjo, saj znotraj podjetja težko obvladamo vse procese v toku 

priprave, razvoja in proizvodnje izdelka. 

Če je realizacija idej za izboljšave odvisna od zunanjih dejavnikov, potem v podjetju zamre 

sposobnost razvijanja predlogov. Postopoma pa zamrejo tudi aktivnosti v delovnih skupinah 

(Kobayashi 2003, 177). 

Vključevanje kupcev v svoj inovacijski proces je za podjetja ključnega pomena (Enkel, 

Gassmann in Chesbrough 2009). S sodelovanjem kupcev v procesu inoviranja se podjetju 

znižajo stroški za RR, prav tako pa so posledično inovacije bolje sprejete s strani kupcev (Von 

Hippel 2005). Samo inovacije, ki so uporabne, omogočajo tudi posledično visoke donose 

(Levinthal in March 1993). Tržno naravnana podjetja, ki so direktno povezana s kupci in 

spremljajo aktivnosti konkurence, bodo imela več koristi od inovacijske dejavnosti kot tista, ki 

niso direktno povezana s kupci (Hult, Hurley in Knight 2004). Podjetja, ki so direktno povezana 

s kupci, lažje razumejo njihove sedanje in prihodnje potrebe (Kohli in Jaworski 1990), kar 

podjetjem pomaga pri razvoju inovativnih izdelkov, prilagojenim kupčevim potrebam. 
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Posledično taka podjetja razvijejo produkte, od katerih imajo večje koristi (Hult in Ketchen 

2001; Szymanski, Kroff in Troy 2007). 

Afchaa in López (2014) ugotavljata, da imajo subvencije pozitiven vpliv na izvajanje internih 

aktivnosti na področju RR, še posebej pozitiven vpliv imajo, ko se RR aktivnosti v podjetju 

izvajajo interno in eksterno (torej v sodelovanju z drugimi RR institucijami). Broekel, Fornahl 

in Morrison (2015) ugotavljajo, da imajo podjetja, ki se kot konzorciji prijavljajo na okvirne 

programe, zaradi subvencij več znanja s področja RR. Pri subvencijah ni pomembna samo 

višina subvencije, pomembnejše je sodelovanje, ki ga ustvarjajo različni konzorciji pri 

realizaciji RR projektov, s katerimi se posledično poveča produktivnost RR projektov (Van 

Leeuwen 2002; Janz, Lööf in Peeters 2004; Sakakibara 1997; Hagedoorn in Narula 1996; 

Hagedoorn 2002; Belderbos, Carree in Lokshin 2004; Cassiman in Veugelers 2002; Veugelers 

in Cassiman 2005). 

Grozdi imajo večje možnosti, da prejmejo subvencijo na področju RR (Busom 2000; Czarnitzki 

in Fier 2003; Czarnitzki, Ebersberger in Fier 2007; Zúñiga-Vicente idr. 2014), saj podjetja 

preko izvajanja skupnih projektov na področju RR, ki so sofinancirani preko programov EU, 

širijo svoje socialne mreže na področju RR in mreže znanja (Powel idr. 1999). Posledično 

podjetja, ki so vključena v grozde, preko teh socialnih mrež lažje dostopajo do subvencij na 

področju RR. (Maggioni, Nosvelli in Uberti 2007; Scherngell in Barber 2009). Czarnitzki, 

Ebersberger in Fier (2007) ugotavljajo, da v Nemčiji subvencije za posamezne (individualne) 

raziskave nimajo pomembnega vpliva na RR, niti na patentiranje, inovativnost v podjetjih pa 

bi se lahko izboljšala s sodelovanjem in povezovanjem. 

V poglavju 3 smo iskali vsebinske povezave, ki se nanašajo na hipotezi 2 in 3. Preučena je bila 

literatura na področju RRI in subvencij za to področje. V sklopu preverjanja teorije za nadaljnjo 

pripravo vsebin za empirični del doktorske disertacije smo se posvetili predvsem proučevanju 

organizacijske kulture podjetij za namene RR, znotraj tega pa organiziranosti podjetij za 

namene inovacij. RRI igrajo ključno vlogo pri doseganju gospodarske rasti in konkurenčnosti 

posameznega podjetja ali dejavnosti. Na ta način smo si zadali ciljna področja oz. dimenzije, ki 

smo jih nato proučevali in analizirali v empiričnem delu. Kot pomembnejša področja 

organizacijske kulture za namene RRI smo zaznali področja: Organiziranost za namene RRI; 

Znanje za namene RRI; Vlaganja za namene RRI ter Zunanje sodelovanje in povezovanje za 

namene RRI.  

Glede na izvedene meritve in kazalnike Slovenija v zadnjih letih kaže pozitiven trend v 

primerjavi z ostalimi državami, tako na področju konkurenčnosti kot inovativnosti. Zraven 

doseganja finančne uspešnosti podjetij vedno več pomenijo aktivnosti na področju RRI, kjer pa 

pomembno vlogo predstavljajo tudi subvencije. 



 

44 

4 TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA 

V zadnjih dveh desetletjih je trajnostni razvoj, s svojimi tremi vidiki, postal pomemben 

dejavnik, s katerim poskušamo vplivati na boljši vsakdan prihajajočih generacij. Z zavedanjem, 

da je trajnostni razvoj treba spremljati z različnih vidikov, v tem poglavju zajemamo 

najpomembnejše informacije. V začetku poglavja podajamo osnovne podatke o terminu 

trajnostni razvoj, osnovnih dokumentih, na katerih slonijo ukrepi za vzpostavitev trajnostnega 

razvoja in o pomembnosti vpliva vseh treh vidikov trajnostnega razvoja na naslednje generacije. 

V nadaljevanju predstavljamo pomembnost trajnostnega razvoja za doseganje gospodarske 

rasti, kar je deloma odgovornost vlade, da svoje politike in programe usmerja v doseganje vseh 

treh vidikov trajnostne rasti: doseganje ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika. 

Podjetja bodo sledila politiki in njenim usmeritvam. V sklopu tega bodo morala razviti kulturo 

trajnostnega organizacijskega modela in jo videti kot konkurenčno prednost. Usmeritve 

trajnostnega razvoja bodo podjetjem prinesla novo dodano vrednost. Na ta način opredeljujemo 

ekonomski vidik trajnostnega razvoja. Družbeni vidik trajnostnega razvoja je predstavljen skozi 

družbeno odgovornost podjetja ter opredelitev mednarodnega standarda, ki govori o družbeni 

odgovornosti. Tretji vidik predstavlja pojasnitev okoljskega pomena trajnostne rasti. V 

zaključku se posvetimo možnostim za nadaljnji trajnostni razvoj organizacij, ki ga vidimo v 

prehodu na krožno gospodarstvo. 

4.1 Opredelitev osnovnih pojmov  

Trajnost je postala strateška zahteva enaindvajsetega stoletja (Galpin, Whittington in Bell 

2015). Izraz trajnostni razvoj so prvič uporabili leta 1977. Uvedel ga je Clark Piregeas, in sicer 

v svoji knjigi z naslovom Trajnostna družba. Teoretsko popularen in operativen je postal šele 

leta 1987, in sicer s knjigo Svetovne komisije Združenih narodov za okolje (Markič 2004, 58). 

Najbolj znano definicijo trajnostnega razvoja je leta 1987 predstavila Svetovna komisija za 

okolje in razvoj (World Commission on Environment and Development), ustanovljena leta 

1983, v svojem končnem poročilu Naša skupna prihodnost (Our Common Future), ki ga 

poznamo tudi pod imenom Brundtlandino poročilo (po predsedujoči, bivši norveški predsednici 

vlade Gro Brundtland) (Ministrstvo za zunanje zadeve 2018). 

Vidnejše prve in najpomembnejše mednarodne konference, ki so se odvijale na temo 

trajnostnega razvoja (Ministrstvo za zunanje zadeve 2018), so: 

‐ Konferenca o človekovem okolju (1972); najvidnejša odločitev konference je bila 

ustanovitev Programa Združenih narodov za okolje (UNEP), 

‐ Velika konferenca o trajnostnem razvoju (1992) – t. i. Vrh o Zemlji (Earth Summit), 

‐ Konferenca ZN o okolju in razvoju (1992); sprejeta dva temeljna dokumenta na področju 

trajnostnega razvoja (Deklaracija o okolju in razvoju ter Agenda 21, načrt za uresničitev 

trajnostnega razvoja), 
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‐ Mednarodna skupnost na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju (2002), trajnostni razvoj 

razglasi za svoj vseobsegajoč cilj, 

‐ Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju (2012), bolj znana kot Rio + 20. 

Za Svet EU (2009, 2) trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje potreb sedanje generacije na 

način, da ob tem ne zmanjšamo možnosti zadovoljevanja potreb za prihodnje generacije. 

Trajnostni razvoj zahteva povrnitev izgubljenih možnosti za prihodnje generacije, saj današnje 

ekonomsko-gospodarske dejavnosti spreminjajo biotsko raznovrstnost na način, ki povzroča 

negativne posledice za nadaljnji način razvoja ekoloških storitev (Munasinghe 2009, 44). 

Podobno navajajo tudi Bertoncelj idr. (2015, 16−17), za katere trajnostni razvoj pomeni 

povečanje blagostanja z uravnoteženim dvigovanjem materialnega, socialnega in okoljskega 

blagostanja sedanje generacije, brez ogrožanja eksistenčnih pogojev prihodnjih generacij in 

celotnega ekosistema. 

Trajnostni razvoj se ukvarja z izzivi uravnoteženega razvoja med potrebami naravnega, 

človeškega in ekonomskega okolja (Jaklič 2017, 72). Za razumevanje kompleksnosti 

trajnostnega razvoja, ki uravnotežuje potrebe naravnega, človeškega in ekonomskega okolja, 

ozko ekonomsko razmišljanje ni dovolj (Jaklič 2017, 1). Sedanji razvoj ima negativne vplive 

na okolje in naravo, zato postaja vedno pomembnejše obravnavanje vidikov in načel 

trajnostnega razvoja. Celotna družba bi morala delovati in trošiti po načelih trajnostnega 

razvoja, kar zahteva tako institucionalno, organizacijsko kot finančno doslednost (BirdLife 

International 2004, 4). 

Evropski svet v Göteborgu (2001) je sprejel prvo strategijo EU za trajnostni razvoj (Svet 

evropske unije 2009, 2), ki se dopolnjuje z lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta. V 

strategiji je obravnavana kakovost življenja, enakost med generacijami ter skladnost med vsemi 

področji politike, vključno z zunanjimi vidiki. Za doseganje trajnosti družbe ima veliko vlogo 

gospodarski razvoj. Znotraj lizbonske strategije je navedena pomembnost konkurečnosti, 

gospodarske rasti ter števila delovnih mest za prispevanje k ciljem trajnostnega razvoja (Svet 

evropske unije 2009, 6). 

Zunanjo razsežnost Strategiji EU za trajnostni razvoj je leta 2002 ob upoštevanju Svetovnega 

vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu (2002) dodal Evropski svet v Barceloni (Svet 

evropske unije 2009, 2). Ključni cilji, ki jih navaja: 

‐ Varstvo okolja. Ohranjanje zmožnosti Zemlje v vsej raznolikosti ter spoštovanje omejenih 

virov in zagotavljanje varstva okolja oz. izboljšanje kakovosti okolja na način, da se 

zmanjša onesnaževanje okolja ter se hkrati spodbuja trajnostna poraba in proizvodnja z 

namenom prekinitve gospodarske rasti ob aktivnostih, ki škodujejo okolju (Svet evropske 

unije 2009, 3). 
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‐ Socialna enakost in kohezija. Spodbujanje kohezivne, zdrave, varne, pravične in socialno 

vključujoče družbe, ki spoštuje temeljne pravice in kulturno raznolikost ter ustvarja enake 

možnosti (Svet evropske unije 2009, 4). 

‐ Gospodarska blaginja. Doseganje visoke življenjske ravni ob izvajanju inovativnega, 

konkurenčnega, z znanjem bogatega in ekološko učinkovitega gospodarstva (Svet evropske 

unije 2009, 4). 

Za uresničitve zastavljenih ciljev moramo upoštevati štiri korake. Prva dva koraka zahtevata 

programske spremembe in se nanašata na integracijo in dvigovanje pomena trajnostnega 

razvoja. Tretji in četrti korak pa sta osredotočena na izvrševanje in uresničevanje predlaganih 

programskih sprememb (BirdLife International 2004, 3). 

4.2 Trajnostni razvoj kot ključni dejavnik gospodarske rasti 

Gospodarski napredek se ocenjuje v smislu blaginje (ali koristnosti), ki se meri kot 

pripravljenost plačevanja porabljenega blaga in storitev. Tako ekonomske politike običajno 

skušajo povečati BDP in spodbuditi učinkovitejšo proizvodnjo in porabo (predvsem na trgu) 

dobrin in storitev. Med druge pomembne cilje spadata stabilnost cen in zaposlenost 

(Munasinghe 2009, 35). Naložbe v človeški, družbeni in okoljski kapital ter tehnološke 

inovacije so predpogoj za ustvarjanje dolgoročne konkurenčnosti, gospodarske blaginje, 

socialne kohezije, kakovostnega zaposlovanja in boljšega varovanja okolja (Svet evropske unije 

2009, 6). 

Odgovornost vlade je, da zagotovi makroekonomsko in politično stabilnost, vpliva na razvoj 

znanja, investicij in podjetništvu naklonjenega okolja. Izvaja mikroekonomske politike 

spodbujanja konkurenčnosti ter razvija in uresničuje pozitiven, specifičen in dolgoročno 

naravnan gospodarski akcijski načrt (Jaklič 2017, 96). EU je pričela spodbujati in spremljati 

trajnostni razvoj v sklopu oblikovanja posameznih politik in programov. V svojo kohezijsko 

politiko vse močneje vključuje načela, vidike in izzive trajnostnega razvoja. Eden od 

pomembnejših ukrepov v preteklosti je bil vpeljava ciljev na področju podnebnih sprememb 

(okoljski vidiki trajnostnega razvoja) ter ublažitev teh sprememb s podpiranjem prehoda na 

nizkoogljično gospodarstvo (Komisija evropskih skupnosti 2009, 13−14). 

Paradigma trajnostnega razvoja ima tri ključne elemente: ekonomsko trajnost, ki obsega rast, 

razvoj in produktivnost; okoljsko trajnost, ki vključuje celovitost ekosistemov in biotske 

raznovrstnosti; družbeno trajnost, ki vključuje spremenljivke, kot so pravičnost, krepitev moči, 

dostopnost in udeležbo (Khan 1995). 

Trajno prilagajanje podjetij in sonaravnost njihovega delovanja zahtevata nove pristope in 

načine razmišljanja, pa tudi spremembo vrednosti, ne samo na ravni podjetij, temveč celotne 

družbe (Bertoncelj idr. 2015, 16). Trajnost pomeni več kot samo sonaravnost, saj ni samo 
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varovanje okolja (samo živeti z naravo ali ob njej), temveč obravnava širše ekonomske, 

družbenopolitične, kulturne in okoljske vidike razvoja (prav tam). 

Trajnostni razvoj zahteva uravnoteženo in integrirano analizo treh glavnih vidikov: družbenega, 

ekonomskega in okoljskega (Munasinghe 2009, 23). 

‐ Vsak od teh vidikov ima svoje zahteve in obstoječe sisteme, po katerih deluje in so mu 

prioriteta. Ekonomija poskuša izboljšati blaginjo, največkrat s povečanjem potrošnje 

izdelkov in storitev. 

‐ Okoljska perspektiva se osredotoča na zaščito naravnih virov, ekoloških sistemov. 

‐ Družbena perspektiva poudarja obogatitev medsebojnih človeških odnosov tako na 

skupinski kot individualni ravni. 

‐ Interakcije med posameznimi vidiki so prav tako zelo pomembne (Munasinghe 2009, 23). 

Podjetja so v zadnjih nekaj letih morala pregledati svoje strategije in metode ter najti načine, 

kako zadovoljiti in biti odgovoren do vseh svojih deležnikov in ne samo lastnikov. V tem 

kontekstu so se načela, povezana s trajnostnim razvojem zdela legitimna, kreativna rešitev, saj 

predlagajo uskladitev okoljskih, družbenih in gospodarskih vidikov ter na ta način spodbujajo 

spoštovanje interesov tako deležnikov kot lastnikov (Wolff 2011). 

Pomembno je, da podjetje izvaja vse potrebne aktivnosti, ki mu zagotavljajo trajnostno rast, ob 

učinkoviti rabi kombiniranih človeških in kapitalskih virov ter v daljšem časovnem obdobju. 

Manjša podjetja notranjo rast navadno načrtujejo neformalno, v večjih podjetjih pa je razvoj 

strateško načrtovan in voden (Bertoncelj idr. 2015, 35). 

Vlogo in uspešnost podjetij na okoljskem, ekonomskem in družbenem področju merimo s 

trajnostnimi indeksi Dow Jones (DJSI 2018). Kot prvo svetovno merilo trajnosti so bili uvedeni 

leta 1999. Razvijata in upravljata jih družbi Robeco SAM in S&P Dow Jones. Skupina indeksov 

spremlja uspešnost vodilnih 2500 svetovnih podjetij, ki so vključena na seznam Dow Jones 

Global Total Stock Market. Indeksi analitično spremljajo področja: 

‐ Okoljska trajnost – okoljska poročila, okoljsko primerna zasnova, okoljski sistemi vodenja 

in zaveza vrhnjega managementa za reševanje okoljske problematike. 

‐ Ekonomska trajnost – kodeksi ravnanja in skladnosti, korporativno upravljanje, upravljanje 

tveganj in kriz, strateško planiranje, management znanja in kakovosti, management 

oskrbovalne verige. 

‐ Družbena trajnost – korporativno državljanstvo, filantropija, delovna praksa, razvoj 

človeškega kapitala, družbeno poročanje, iskanje talentov in prizadevanje, da bi jih zadržali 

v podjetju, dialog z interesnimi skupinami (Bertoncelj idr. 2015, 153). 

 

Za doseganje trajnostne rasti morajo tako podjetja med sabo povezati tri ključne vidike: 

ekonomskega, okoljskega in družbenega, kar je razvidno iz slike 9. 
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Slika 9: Trikotnik trajnostnega razvoja – ključni elementi in medsebojne povezave 

Vir: prirejeno po Munasinghe 2009, 34. 

Za doseganje gospodarske rasti, ki ne bo ogrožala prihodnjih generacij ter jim omogočala 

nadaljnjo učinkovito rabo naravnih virov, bo potrebno vpeljati vse tri vidike trajnostnega 

razvoja tako na makroravni ravni skozi politike, kot na mikroravni pri posameznem podjetju, 

na katere pa lahko s svojimi programi vpliva tudi kohezijska politika. 

4.2.1 Trajnostni razvoj gospodarskega okolja 

Gospodarski razvoj mora biti trajnosten in vključujoč, kar pomeni da mora imeti koristi od 

razvoja čim več prebivalcev (Jaklič 2017, 95), torej namen razvoja ni samo ekonomska rast. V 

prihodnje bo treba paziti na rast porabe dobrin ter upoštevali trajnostno rabo predvsem naravnih 

virov. Dolgoročen razvoj je možen samo takrat, kadar bo trajnostna raba virov v mejah, ki jih 

omogoča ekološka nosilnost določenega vira (BirdLife International 2004, 3). Obstaja strah, da 

sodobne družbe namesto zagotavljanja učinkovitega ravnotežja med gospodarskimi, 

družbenimi in okoljskimi dejavniki morda nikoli ne bodo imele sposobnosti prepoznati in 

odzivati se na vedno zapletenejše vplive, povezane z gospodarskim razvojem, kot so povečana 

proizvodnja, onesnaževanje, poraba in nastajanje odpadkov (Clement 2005). 

Trajnostni razvoj se definira kot zahteva za izboljšanje ekonomske, okoljske in družbene 

uspešnosti Searcy, Karapetrovic in McCartney (2008). Sodobni koncept ekonomske trajnosti si 

prizadeva doseči čim večji tok dohodka, ki bi ga bilo mogoče ustvariti, pri čemer bi vsaj ohranili 

stanje sredstev (ali kapitala), ki ustvarjajo ta dohodek (Maler 1990; Solow 1986). 
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Institut za trajnost (2011) opredeljuje trajnost poslovanja kot povečanje produktivnosti in/ali 

zmanjšanje porabljenih virov, brez ogrožanja kakovosti izdelkov ali storitev, konkurenčnosti 

ali dobičkonosnosti, pod pogojem, da se ne obremenjuje okolja. 

Komisija evropskih skupnosti (2009, 7) je sprejela Akcijski načrt o trajnostni potrošnji in 

proizvodnji ter trajnostni industrijski politiki, ki bi moral prispevati k izboljšanju okoljske 

učinkovitosti proizvodov ter pri porabnikih spodbuditi povpraševanje po bolj trajnostnem 

blagu, ki ga bo mogoče zadovoljiti samo ob pospešitvi inovacij in novih ali nadgrajenih 

proizvodnih tehnologijah. 

Vodje priznavajo, da je za dolgoročni uspeh podjetij in družbe pomemben trajnostni razvoj 

(Galpin, Whittington in Bell 2015). Inovativne rešitve za trajnostni razvoj so odvisne od 

voditeljev in njihovega vključevanja trajnostnega razvoja znotraj organizacije ter so mogoče 

samo ob »win-win situaciji«, ki vključuje področje družbe, okolja in ekonomije (Galpin, 

Whittington in Bell 2015). Podjetja (managerji) bodo uspešno poslovali takrat, ko bodo 

odgovorni do okolja (zunanjega in notranjega), v katerem poslujejo (Jaklič 2017, 1). Samo z 

vključitvijo trajnosti v proces strateškega upravljanja organizacije bo podjetje lahko ukrepalo 

in delovalo na načelih trajnosti na vseh ravneh organizacije (Galpin, Whittington in Bell 2015). 

Korporativna trajnost je na splošno opredeljena kot poslovni pristop, ki ustvarja dolgoročno 

vrednost delničarjev z vključevanjem priložnosti in obvladovanjem tveganj s treh vidikov: 

gospodarskega, okoljskega in družbenega (DJSI 2018; Lo in Sheu 2007). Trajnostna uspešnost 

podjetja je družbena, okoljska in ekonomska uspešnost podjetja v povezavi s cilj, ki so 

pomembni tako notranjim kot zunanjim deležnikom (Epstein 2008, 53). 

Razvoj organizacijske kulture trajnosti, ki nam jo kaže slika 10, se začne z izjavo o poslanstvu, 

ki ustvarja ravnovesje med finančno in družbeno uspešnostjo, ter si prizadeva doseči uspešnost 

na obeh področjih (Galpin, Whittington in Bell 2015). Pomembno je, da podjetja, ki v svojih 

dokumentih vključujejo trajnost, vključujejo trajnost tudi v cilje, ki jih zasledujejo (prav tam). 
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Slika 10: Kultura trajnostnega organizacijskega modela 

Vir: Galpin, Whittington in Bell 2015, 3. 

Globalna raziskava več kot 1.500 vodilnih podjetij je pokazala, da večina vprašanih meni, da 

trajnost postaja vedno pomembnejši dejavnik znotraj poslovne strategije podjetja. Povečujejo 

se tveganja, če podjetje ne izvaja ukrepov na podlagi trajnosti (Berns idr. 2009). 

Vsi trije vidiki trajnostnega razvoja so enako pomembni, noben vidik ne sme imeti prednosti. 

Optimalno varianto je mogoče doseči le, če vsa tri področja (vidiki) rastejo v enakem merilu in 

noben od njih raste na račun drugega vidika (Ciegis, Kliucininkas in Ramanauskiene 2011). 

Kultura trajnostnega organizacijskega modela, ki je razvidna iz slike 11, bo ob pravilni uporabi 

vplivala na konkurenčnost podjetja. 
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Slika 11: Trajnost − konkurenčna prednost 

Vir: Galpin, Whittington in Bell 2015, 3. 

Gospodarska učinkovitost ima ključno vlogo pri zagotavljanju optimalne porabe in 

proizvodnje. Munasinghe (2009, 41) opredeljuje devet načel trajnostnega učinka: 

‐ etika, 

‐ upravljanje – vlada, 

‐ transparentnost, 

‐ poslovni odnosi, 

‐ finančni donos, 

‐ vključevanje skupnosti/gospodarski razvoj, 

‐ vrednost izdelkov in storitev, 

‐ upravljanje zaposlenih, 

‐ varstvo okolja, (prav tam). 
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Potrošniki po vsem svetu vse bolj zahtevajo trajnostne izdelke (Kara, Ibbotson in Kayis 2014). 

Zeleni, etični in trajnostni izdelki predstavljajo velike priložnosti za podjetja, zlasti za tista, ki 

so inovativna in stalno izboljšujejo obstoječe izdelke in procese (Pullmann and Sauter 2012). 

Kot ugotavljajo Ciegis, Kliucininkas in Ramanauskiene (2011) je bila v preteklosti 

osredotočenost države na področju trajnostnega razvoja predvsem na izboljšanje ekonomskega 

in okoljskega vidika, premalo pozornosti se je namenilo družbenemu vidiku. Ugotovili so rast 

na področju ekonomskega in okoljskega vidika trajnostne rasti, na področju družbenega vidika 

trajnostne rasti je rast počasnejša. 

4.2.2 Finančna trajnostna rast podjetij 

Eden izmed najbolj kritičnih problemov, s katerimi se srečujejo proizvajalci danes, je trajnost 

poslovanja (Found idr. 2006). Pri razvijanju strategij podjetij je pomembno, da vodstveni 

delavci razumejo vzročna razmerja med trajnostno uspešnostjo in finančno uspešnostjo 

(Epstein 2008, 125). Finančna uspešnost podjetja je lahko rezultat trajnostne uspešnosti 

(Epstein 2008, 175). 

Zook in Allen (2001, v Bertoncelj idr. 2015, 24) opredelita trajnostjo rast kot: 

‐ vzajemno realno rast prihodkov in dobičkov v daljšem časovnem obdobju, pri tem da je 

‐ donos za lastnike višji od celotnih stroškov kapitala podjetja (prav tam). 

Koncept trajnostne (vzdržne) rasti pa sta opredelila s štirimi merili: 

1. Merilo vzdržnih prihodkov: 5,5 – odstotna realna rast prihodkov (prilagojena za inflacijo), 

2. Merilo vzdržnih dobičkov: 5,5 – odstotna realna rast dobičkov (prilagojeno za inflacijo), 

3. Merilo vzdržnih donosov: višji donosi od stroška celotnega kapitala podjetja, 

4. Merilo časovne vzdržnosti: povprečno doseganje prvih treh meril v obdobju zadnjih desetih 

let. 

Strošek celotnega kapitala je tehtano aritmetično povprečje stroškov posameznih vrst kapitala 

(ang. weighted average cost of capital – WACC), dožniškega in lastniškega kapitala. Pri 

posamezni projektih se prilagodi glede na njihovo tveganost in finančno strukturo. 

WACC = (kAT x Pd) + (kps 𝑥 Pps) + (ks 𝑥 Ps) 
WACC – tehtano aritmetično povprečje stroškov kapitala 

kAT strošek dolga po davkih 

Pd utež stroška dolga po davkih 

kps strošek prednostnih delnic 

Pps utež stroška prednostnih delnic 

ks strošek navadnih delnic 

Ps utež stroška navadnih delnic (Zook in Allen (2001, v Bertoncelj idr. 2015, 25). 
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O trajnostni rasti govorimo, kadar rastejo tako prihodki kot dobički podjetja v daljšem obdobju, 

pri čemer podjetje ustvarja skupni donos za investitorje, ki presega strošek celotnega kapitala. 

Nominalno rast prihodkov in dobičkov ustrezno prilagodimo za inflacijo v preučevanem 

obdobju in tako dobimo realno rast (Bertoncelj idr. 2015, 28). 

Dodana vrednost podjetja igra ključno vlogo pri vzpostavljanju projektov v podjetju. Novo 

(dodano) vrednost je mogoče doseči s preoblikovanjem potencialov in znanja, integriranjem 

kupcev v poslovne procese, patenti, dvigom prepoznavnosti blagovne znamke, sodobnimi 

rešitvami na področju IKT ter strateškimi povezovanji (Bertoncelj idr. 2015, 28). Trajnostni 

ukrepi lahko zmanjšajo stroške, npr. nadomestnih materialov, manj pakiranja, manjša poraba 

energije skozi proizvodni proces, zmanjšanje odlaganja odpadkov (Epstein 2008, 176). 

4.2.3 Analiza stroškov in koristi EU projektov 

Z vidika analize stroškov in koristi EU projektov se za EU projekte, ki so javnega pomena, 

pripravlja analiza stroškov in koristi. Podjetjem za prejem subvencije ni potrebno pripraviti 

analize stroškov in koristi. Potrebno pa je razmisliti, na kak način bodo v prihodnje podjetja 

prikazovala družbeno koristnost, ki jo ustvarjajo s subvencioniranimi projekti. Tako kot 

podjetja prejmejo subvencije za svoje projekte, subvencije za svoje investicije oz. projekte 

javnega pomena prejemajo tudi občine. Projekti občin so projekti, ki največkrat zajemajo 

investicije v infrastrukturo. Rezultati teh projektov ne dosegajo finančne upravičenosti, morajo 

pa dosegati ekonomsko upravičenost investicij. V ta namen občine pripravijo investicijsko 

dokumentacijo, ki je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (2016). V Uredbi je navedeno, da je 

potrebno za projekte, sofinancirane s sredstvi EU, pripraviti analizo stroškov in koristi. Analiza 

stroškov in koristi zajema finančno in ekonomsko analizo. V Vodniku za pripravo stroškov 

analize in koristi za investicijske projekte (EK 2015a) so natančno določeni kazalniki, ki jih je 

potrebno pripraviti v sklopu finančne in ekonomske analize. V sklopu finančne analize se 

upoštevajo naslednja merila: finančna neto sedanja vrednost, finančna interna stopnja 

donosnosti, finančna relativna neto sedanja vrednost in finančni količnik relativne koristnosti. 

Diskontna stopnja, ki jo je treba upoštevati, je določena na nacionalni ravni. Prav tako je treba 

upoštevati napovedano stopnjo inflacije, ki jo v pomladanskih ali jesenskih napovedih 

gospodarskih gibanji pripravi UMAR. Razlika med finančno in ekonomsko analizo je v tem, 

da se pri ekonomski analizi vključi prihodek iz naslova javne koristi/javnega dobro. Kar 

pomeni, da na podlagi analiz pripravimo prihodke, ki ne predstavljajo direktnega priliva ali 

prihodka, temveč gre za prihodke, ki jih bo projekt doprinesel kot javno dobro. V sklopu 

ekonomske analize se nato pripravijo merila: ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska 

interna stopnja donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost in ekonomski količnik 

relativne koristnosti. Ekonomska analiza mora prikazati upravičenost naložbe, kar pomeni, da 

mora biti ekonomska neto sedanja vrednost višja od 0 in ekonomska interna stopnja donosnosti 

višja od uporabljene diskontne stopnje (EK 2015a, 15−75). 
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4.3 Družbeni vidik trajnostnega razvoja podjetja 

Družbeni razvoj se običajno nanaša na pomanjkljivosti v blaginji posameznika in splošni 

blaginji, ki izhajata iz povečanja družbenega kapitala – največkrat nalaganje zmožnosti (znanja, 

kapitala) posameznikov in skupin ljudi, ki sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev (Coleman 

1990; Putnam 1993 v Munasinghe 2009, 44). Ekonomist (2008) ugotavlja, da manj kot štiri 

odstotke anketiranih managerjev meni, da je družbena in okoljska odgovornost »izguba časa in 

denarja«. 

Družbena odgovornost  

Tako gospodarstvo kot civilna družba sta v preteklosti prepoznala družbeno odgovornost kot 

enega izmed ključnih dejavnikov konkurenčnosti in kot pomembno orodje za doseganje 

trajnostnega razvoja Slovenije (Slapnik, Hrast in Mulej 2017, 1). Skozi družbeno odgovornost 

podjetja povezujejo tako gospodarske, družbene kot okoljske cilje. S svojimi programi in 

usmeritvami bo EU poskušala povečati zavezanost evropskih podjetij ter s tem krepila 

zmogljivost Evrope za trajnostni razvoj. EK in številne članice EU so že okrepila prizadevanja 

za spodbujanje koncepta družbene odgovornosti s poudarkom na dialogu med različnimi 

udeleženci (Komisija evropskih skupnosti 2009, 3). Pomembno je, da se podjetje zaveda 

družbene odgovornosti in si prizadeva izvajati dejavnosti, ki so dobre za širše okolje (Jaklič 

2017, 50). Galbreath (2010) poudarja močne povezave med strategijo organizacije in 

uspešnostjo podjetja v smislu družbene odgovornosti. 

Družbena odgovornost podjetja izhaja iz njegove moči. Moč podjetja pa je lahko: ekonomska, 

politična in družbena. To, da podjetje ni v sporu z okoljem, pa predstavlja minimalni kriterij za 

družbeno odgovornost (Jaklič 2017, 49−50). 

Podjetja se danes vedno bolj osredotočajo na družbena vprašanja. Želijo povečati gospodarsko 

uspešnost in učinkovitost, saj želijo zadovoljiti delničarje ter hkrati delovati na družbeno 

odgovoren način v korist družbe kot celote (Kvas, Hauptman in Mumel 2017). 

Vodje organizacij/podjetij po vsem svetu sprejemajo koncept korporativne odgovornosti tako, 

da poročajo o svojih družbenih, okoljskih in ekonomskih dejavnostih (Hind, Wilson in Lenssen 

2009). 

EU predlaga svojim članicam, da pripravijo in sprejmejo Nacionalne strategije družbene 

odgovornosti. Družbena odgovornost podjetij (DOP) je v interesu podjetij, gospodarstva in 

družbe (Slapnik, Hrast in Mulej 2017, 1). 

V SRS iz leta 2005 je vključen trajnostni razvoj, ki se deloma dotika tem družbene 

odgovornosti. V SRS 2014─2020 (MGRT 2013) je zapisana družbena odgovornost. Vlada je 



 

55 

že začela pripravljati strategijo družbene odgovornosti (v letu 2017). Slovenija pred tem ni 

podrobneje opredeljevala družbene odgovornosti v svojih dokumentih. 

Kot je razvidno iz slike 12, družbeno odgovornost podjetja sestavljajo: ekonomska 

odgovornost, zakonska odgovornost, etična odgovornost in filantropska odgovornost (Jaklič 

2017, 51─52). 

 

Slika 12: Piramida družbene odgovornosti podjetja 

Vir: Jaklič 2017, 52. 

ISO 26000 govori o »družbeni odgovornosti« in ne o »družbeni odgovornosti podjetij«, ker se 

njegove smernice nanašajo na vse vrste organizacij in ne samo na podjetja (Mednarodna 

organizacija za standardizacijo (ISO) 2017, 9). 

Standard določa jasno in podrobno opredelitev družbene odgovornosti, ki govori o tem, da je 

organizacija odgovorna za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s 

preglednim in etičnim vedenjem: 

‐ prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, 

‐ upošteva pričakovanja svojih deležnikov, 

‐ se sklada z mednarodno zakonodajo in mednarodnimi normami vedenja,  

‐ se integrira v celotno organizacijo in izvaja v internih odnosih (Mednarodna organizacija 

za standardizacijo (ISO) 2017, 9). 

ISO 26000 postavlja smernice o sedmih ključnih temah: vodenje/upravljanje organizacije, 

človekove pravice, delovne prakse, okolje, poštene poslovne prakse, vprašanja, povezana s 

kupci ter vključevanje in razvoj družbe. Sedem ključnih tem vključuje natančne smernice o 37 

vprašanjih o družbeni odgovornosti. Usmeritve OECD pa zagotavljajo smernice na naslednjih 

področjih: človekove pravice, zaposlovanje in industrijski odnosi, okolje, boj proti 

podkupovanju, podkupnine in izsiljevanja podkupnin, interesi potrošnikov, znanost in 

tehnologija, konkurenčnost in obdavčitve (ISO) 2017, 11). 
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Podjetja se odločajo za uvajanje družbene odgovornosti zaradi dveh ključnih motivov, 

moralnega in ekonomskega (Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Maribor 

2007, 6). Družbeno odgovornost je v podjetje treba uvajati postopoma, s pripravo strategij. 

Podjetje mora najprej napraviti analizo stanja, določiti družbeno odgovorno ravnanje v podjetju, 

identificirati podjetje in družbo, izbrati družbena in okoljska področja, ki jih je potrebno 

obravnavati, oblikovati pobude in aktivnosti, učinkovito analizirati aktivnosti in pobude, 

poročati in pravilno komunicirati, nadgrajevati obstoječo ali oblikovati novo strategijo 

(Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Maribor 2007, 9-10). 

Navajamo aktivnosti družbeno odgovornih podjetij po področjih. 

‐ Področje zaposlenih: zadovoljstvo na delovnem mestu, zdravje in varstvo pri delu, razvoj 

zaposlenih in vseživljenjsko učenje, različnost zaposlenih in enake možnosti za 

zaposlovanje, spoštovanje človekovih pravic ter ravnovesje med delovnim in prostim 

časom. 

‐ Področje odnosa do naravnega okolja: upoštevanje zakonskih določil na področju 

izboljšanja ravnanja z okoljem, recikliranje, zmanjševanje porabe in ponovna uporaba, 

uporaba okolju prijaznejših materialov in varčevanje z energijo ter vodo in sodelovanje 

zaposlenih pri okoljevarstvenih aktivnostih podjetja. 

‐ Področje odnosa do kupcev in dobaviteljev: spoštovanje in sodelovanje s kupci in 

obravnavanje dobaviteljev kot partnerjev. 

‐ Področje odnosa do skupnosti: denarne podpore (sponzorstva, donacije), mentorstva, 

usposabljanja in svetovanja, nadomestno delo v neprofitnih organizacijah, tematska 

partnerstva in marketing z razlogom (Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica 

Maribor 2007, 13─30).  

Družbene vrednote 

Posameznikove družbene vrednote vplivajo na obravnavanje družbene odgovornosti podjetij. 

Po mnenju nekaterih raziskovalcev so posameznikove vrednote sestavljene iz dveh povezanih 

sklopov vrednot. V prvi sklop spadajo terminalne vrednote, kot je npr. zdravje. Drugi sklop 

vrednot se nanaša na načine ravnanja, instrumentalne vrednote, kot sta npr. odgovornost in 

samokontrola. Posedujemo približno osemnajst terminalnih in od šestdeset do sedemdeset 

instrumentalnih vrednot (Rokeach 1973, v Brinovec 2014). Vrednote posameznika vplivajo na 

zaznave in razlago posameznih dogodkov, prav tako pa imajo posamezniki iz različnih kultur 

in okolij drugačno strukturo vrednot, ki oblikujejo vrednosti njihovih dejanj (Gonzáles-

Rodríguez, Díaz-Fernández in Simonetti 2015). 
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4.4 Okoljski vidik trajnostnega razvoja 

Leta 1987 je bilo v pogodbi o ustanovitvi EU prvič omenjenjo okolje z vidika njegove zaščite. 

Enotna evropska listina je v pogodbo vnesla vrsto členov o okolju (Umanotera 2000, 16). 

Degradacija naravnih virov, onesnaževanje in izguba biotske raznovrstnosti predstavljajo 

težave, saj povečujejo ranljivost, spodkopavajo zdravje in zmanjšujejo odpornost (Munasinghe 

in Shearer 1995; Perrings in Opschoor 1994). Sodobna družba je za razliko od tradicionalnih 

družb nedavno priznala potrebo po zaščiti upravljanja z naravnimi viri, ker je človekovo dobro 

počutje odvisno od ekoloških storitev (Millennium Ecosystem Assessment 2003, v 

Munasinghe 2009, 42). Z neupoštevanjem okoljskih omejitev se bo povečalo tveganje za 

doseganje dolgoročnih možnosti za razvoj (Munasinghe 2009, 43). 

Okoljska razlaga trajnosti se osredotoča na splošno sposobnost preživetja in zdravje živih 

sistemov; opredeljena je v smislu celovitega, premišljenega, dinamičnega, hierarhičnega merila 

odpornosti, moči in organizacije (Costanza 2000, v Munasinghe 2009, 43). Zasebna podjetja 

bodo morala razmisliti, kako se okoljska odgovornost vklaplja v njihov osnovni koncept razvoja 

in to bo vplivalo tudi na organizacijsko kulturo (prav tam). 

Razprave o naravi in odgovornosti podjetij do narave govorijo o razvoju ustreznega 

vodstvenega vedenja, ki bo voditeljem omogočil razvoj in delovanje trajnostnih 

organizacij/podjetij (Hind, Wilson in Lenssen 2009). Organizacija je odvisna od kompleksnosti 

in strukture ekološkega ali biološkega sistema (Munasinghe 2009, 43). V zadnjih nekaj 

desetletjih podjetja poskušajo izboljšati okoljsko učinkovitost proizvodnih sistemov in 

izdelkov, katerih cilj je izvajanje koncepta trajnostnega razvoja (Baumgartner in Zielowski 

2007; Gehin, Zwolinski in Brissaud 2008; Ingwersen in Stevenson 2012). 

Vlada lahko preko ekološke politike vpliva na upoštevanje načel za zmanjšanje negativnih 

učinkov onesnaževanja (Jaklič 2017, 76). Vlade in gospodarske družbe izpopolnjujejo svoje 

poglede na področja varstva okolja in vključujejo te okoljske dimenzije v svoje strategije 

(Kregar 2011, 33). 

Komisija evropskih skupnosti (2009, 6) ugotavlja, da spremembe v trajnostni porabi in 

proizvodnji kažejo mešano sliko. Ugotovlja manjši napredek na področju prekinitve povezav 

med propadanjem okolja in uporabo naravnih virov ter gospodarsko rastjo. Na področju porabe 

energije se kažejo neugodne spremembe, pozitivni znaki so vidni v vzorcih proizvodnje (prav 

tam). 

Razvoj okoljskega standarda 

Prvi nacionalni standard (BS 7750) s področja oskrbovanja okolja je leta 1992 izdal Britanski 

institut za standarde. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je izdala standard 
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140001, ki v glavnem temelji na BS 7750. Na podlagi BS 7750 so nekatere EU države (Irska, 

Francija, Španija, idr.) razvile državne standarde oskrbovanja okolja. Kot nadgradnja teh 

standardov je nastal EMAS (Community Eco- Management and Audit Scheme), ki je bil uveden 

leta 1993, leta 1996 pa je nato bil uveden ISO 14001, ki pokriva širše območje dejavnosti kakor 

EMAS. EMAS je bil namenjen samo določenim obratom znotraj nekaterih industrij (Praznik in 

Novak 2000). Družina standardov ISO 14000 zagotavlja praktična orodja za podjetja in 

organizacije, ki želijo upravljati svoje okoljske odgovornosti. Celotna družina standardov ISO 

14000 zagotavlja orodja za upravljanje organizacij, ki upravljajo svoje okoljske vidike in 

ocenjujejo njihovo okoljsko učinkovitost. Skupaj lahko ta orodja zagotavljajo znatne 

oprijemljive gospodarske koristi, kot so: 

‐ zmanjšana uporaba surovin/virov, 

‐ zmanjšana poraba energije, 

‐ izboljšana učinkovitost procesa, 

‐ zmanjšani stroški nastajanja in odstranjevanja odpadkov in 

‐ uporaba obnovljivih virov (Mednarodna organizacija za standardizacijo 2009, 8). 

 

Organizacije na podlagi tega standarda dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do 

okolja. Standard je dobro znan tudi slovenskim podjetjem, predvsem tistim, ki se ukvarjajo s 

proizvodnjo. 

Standard v slovenskih in evropskih podjetjih 

Po podatkih Mednarodne organizacije za standardizacijo je od leta 1999 do leta 2016 ta standard 

prejelo 120.595 organizacij v EU. V Sloveniji je od leta 1999 do leta 2016 ta standard prejelo 

2.317 organizacij. 

V preglednici 7 so navedene države z največjim številom standardov 14001.  

Preglednica 7: Države z največjim številom standardov 14001 

Država Število standardov 
Kitajska 137230 
Japonska 27372 
Italija 26655 
Združeno kraljestvo Anglije 16761 
Španija 13717 
Nemčija 9444 
Indija 7725 
Francija 6695 
Romunija 6075 
ZDA 5582 

V preglednici 8 je razvidno število standardov 14001 po posameznih državah, ki spadajo v sam 

vrh po merjenju inovativnosti. 
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Preglednica 8: Število standardov 14001 po posamezni državi 

Država Število standardov znotraj družine ISO 14000 

Danska 1075 
Finska 1418 
Nemčija 9444 
Nizozemska 2677 
Švedska 3448 
Združeno kraljestvo Anglije 16761 
Države Vodilni inovatorji - skupaj 34823 

Avstrija 1190 
Belgija 1167 
Francija 6695 
Irska 930 
Luksemburg 87 
Slovenija 461 
Države Inovatorji sledilci - skupaj 10530 

Okoljski standard predstavlja pomemben instrument zavedanja organizacij o pomembnosti 

vpliva aktivnosti na okolje. Zaradi vedno večjega zavedanja zaščite naravnih virov in skrbi za 

okolje predvidevamo, da se bo pomembnost tega standarda povečevala. 

4.5 Nadaljnji trajnostni razvoj organizacij  

Slovenija je v letu 2017 sprejela dokument Slovenska strategija pametne specializacije S4, 

znotraj katerega so opredeljena prednostna področja in podpodročja: 

‐ Zdravo bivalno in delovno okolje; podpodročji: Pametna mesta in skupnosti in Pametne 

zgradbe in dom z lesno verigo; 

‐ Naravni in tradicionalni viri za prihodnost; podpodročja: Mreže za prehod v krožno 

gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane in Trajnostni turizem; 

‐ (S) Industrija 4.0; podpodročja: Tovarne prihodnosti, Zdravje – medicina, Mobilnost, 

Razvoj materialov kot končnih produktov (SVRK 2017). 

Posebno pozornost se na nacionalni ravni namenja podpodročju Mreže za prehod v krožno 

gospodarstvo. Vlada RS (2018) je z različnimi partnerji v ta namen pripravila dokument 

Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Za to področje je bil pripravljen tudi 

Akcijski načrt SRIPa – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. V akcijskem načrtu je 

opredeljenih šest fokusnih področij: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, 

sekundarne surovine, funkcionalni materiali, procesi in tehnologija ter krožni poslovni modeli 

(Štajerska gospodarska zbornica 2017). V Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 

(Vlada RS 2018) so prednostna področja zastavljena v nekoliko širši okvir, v katerem so 

opredeljeni viri, iz katerih z ekonomskimi aktivnostmi zajemamo in na katere s svojim 

delovanjem povratno vplivamo: zemlja, voda, materiali in zrak, kar nam prikazuje slika 13. 
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Slika 13: Štiri prednostna področja v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo 

Slovenije 

Vir: Vlada RS, 2018. 

EK (2018c) je sprejela Okvir za spremljanje krožnega gospodarstva, v katerem navaja, da je 

krožno gospodarstvo velika priložnost, da naše gospodarstvo preobrazimo v bolj trajnostno. 

Namen Okvira za spremljanje krožnega gospodarstva je meriti napredek na tem področju. Okvir 

vsebuje deset kazalnikov, ki so razvrščeni v štiri skupine/vidike krožnega gospodarstva: 

1. Proizvodnja in poraba 

‐ samozadostnost EU na področju surovin, 

‐ zelena javna naročila, 

‐ nastajanje odpadkov, 

‐ živilski odpadki. 

2. Ravnanje z odpadki 

‐ prispevek recikliranih materialov k povpraševanju po surovinah, 

‐ trgovanje s surovinami, ki jih je mogoče reciklirati. 

3. Sekundarne surovine 

‐ skupne stopnje recikliranja, 

‐ stopnje recikliranja za določene toke odpadkov. 

4. Konkurenčnost in inovacije 

‐ zasebne naložbe, delovna mesta in bruto dodana vrednost, 

‐ patenti. 
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V poglavju 4 smo podrobneje raziskali vse tri vidike (ekonomski, okoljski in družbeni) 

trajnostnega razvoja, ki se nanašajo na hipotezo 3. S pomočjo preučevanih teoretičnih pojmov 

na tem področju smo lahko v sklopu empiričnega dela doktorske disertacije smiselno (z 

vprašalnikom) zastavili trditve, ki se nanašajo na te tri vidike trajnostnega razvoja. Podjetja 

sama po sebi še vedno v največji meri usmerjajo svoje načrte za doseganje ciljev na področju 

ekonomskega vidika trajnostnega razvoja. Za razvoj družbenega in okoljskega vidika 

trajnostnega razvoja je pomembno doseganje ekonomskih vidikov trajnostnega razvoja. 

Podjetja bodo tako v prihodnosti ob doseganju finančne uspešnosti morala več aktivnosti 

nameniti za doseganje ciljev okoljskih in družbenih vidikov trajnostnega razvoja. Spreminjajo 

se programi in posledično učinki, ki jih morajo podjetja doseči za prejem subvencije, te 

spremembe se v največji meri nanašajo na okoljske in družbene vidike trajnostnega razvoja. Z 

nadaljevanjem aktivnosti na področju krožnega gospodarstva bo zavedanje za družbeni in 

okoljski vidik trajnostnega razvoja postalo še močnejše. 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA VPLIVA SUBVENCIJ NA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

PODJETIJ 

V empiričnem delu doktorske disertacije predstavljamo ciljno populacijo, vzorce, metode 

zbiranja podatkov, metode analize podatkov, v analizo vključene spremenljivke, obdelavo in 

analizo podatkov, interpretacijo rezultatov ter strukturne modele pripravljene po posameznih 

področjih raziskave in nadgradnje – širitve posameznih modelov z dodajanjem posameznih 

vplivnih faktorjev. 

5.1 Raziskovalni proces, konceptualni model raziskave ter opredelitev hipotez in ciljev 

Na podlagi teoretičnih spoznanj smo se lotili zbiranja podatkov. Najprej smo priskrbeli finančne 
podatke (bilančne podatke) in finančne kazalnike, sledila je priprava vprašalnika, na koncu smo 
pridobili podatke s strani MF. Po pridobitvi vseh podatkov smo oblikovali skupno bazo, ki je 
predstavljala izhodišče za testiranje hipotez. Z uporabo različnih kvantitativnih metod smo 
odgovarjali na zadana vprašanja, ki smo si jih postavili v okviru temeljnega vprašanja in 
hipotez. V spodnji shemi na kratek način, smiselno prikazujemo celotni raziskovalni proces. 
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RAZISKOVALNI PROCES
1. Pregled literature
2. Možnosti pridobitve podatkov
3. Teoretične osnove in priprava celotnega raziskovalnega modela 
4. Zbiranje podatkov: 

I. Bilančni podatki in finančni kazalniki – baza Bonitete
II. Vprašalnik – lastni vprašalnik 
III. Višina subvencij RR – baza Ministrstvo za finance

I.
Finančni kazalniki - baza 
Bonitete:
- 6190 podjetij.
-  obdobje 2000 - 2014.

I. Bilančni podatki
-  Čisti prihodek iz poslovanja
  (P), 
-  Kapital (K), 
-  Sredstva (S), 
-  Čisti poslovni izid (CD) in 
-  Število zaposlenih (Z). 
II. Finančni kazalniki
-  Dodana vrednost na
  zaposlenega (DVZ), 
-  Gospodarnost poslovanja
  (GP) in
-  Čista donosnost kapitala
  (ROE).

II.
Vprašalnik:
- Elektronska pošta (posredovano
   na 6041 naslovov, zavrnjenih 187 naslovov).  
- Anketa je bila odprta:  
   od 2. 12. 2016 do 22. 2. 2017.
- Izvedba preko spletnega orodja 1ka (www.1ka.si).
- Neanonimni vprašalnik.
- 116 podjetij je direktno  odgovorilo na  
  elektronsko pošto (ne želijo odzvati, niso prejeli  
  subvencij, ipd.).
- Primerno za obdelavo: 396 podjetij, od tega jih je  
  133 prejelo subvencije.

Sklopi vprašalnika:
I. Subvencije
II. Splošni razvoj s petimi dimenzijami
III. Inovativnost s štirimi dimenzijami
IV. Trajnostni razvoj s tremi dimenzijami
V. Splošno

III.
Višina subvencij za RR obdobje  
 2000 - 2013:
- Baza Ministrstvo za
  finance (MF).
- 1795 organizacij v bazi.
-  629 (10,16 % )podjetij iz baze    
   MF je v populaciji.
- Od 396, ki so odgovorili
  na vprašalnik jih je 81 v 
  bazi MF.
- Od 133, ki so prejeli
  subvencije, jih je 53 v  
  bazi MF.

Priprava podatkov v Excelu. 
- Deflacioniranje podatkov (P, K, 
  S, CD, DVZ) *.
- Enotna postavka: na zaposlenega  
  (P, K, S, CD,) sprememba iz 
  bilančnih podatkov v finančne 
  kazalnike. 
- Indeks rasti na leto.
- Povprečje rasti za: P, K, S, CD, Z, 
  DVZ, GP, ROE, za obdobja: 
  (2000-2014; 2000-2007; 
  2008-2014; 2008-2014K**)

Priprava podatkov v Excelu. 
- Delno izpolnjen vprašalnik: 712.
- Končan vprašalnik: 437, od tega 
41 vprašanih ni bilo mogoče 
določiti, 396 primernih za analizo.
- Prenos v Excel, analiza, določanje 
podjetij.
- Uskladitev z bazo I. (po matični 
številki podjetja).
- Priprava za vnos v SPSS.

  Priprava podatkov v Excelu. 

- Deflacioniranje podatkov.

- Izračun višine prejema 
  subvencije, po podjetju, na 
  zaposlenega, za obdobja: 2000-
  2013; 2000-2007; 2008-2013.

- Število prejema subvencije, po 
  podjetju,  za obdobja: 2000-2013; 
  2000-2007; 2008-2013.

- Uskladitev v skupno bazo s 
   podatki I. in II. 

- Priprava za vnos v SPSS.

*Priloga 1 – Deflacioniranje podatkov.

** Obdobje 2008-2014K-izvzeta leta 2009, 2010 in 2011 (obdobje krize). PRIPRAVA PODATKOV ZA OBDELAVO

ZBIRANJE PODATKOV

    - Opisne statistične analize (odstotki, kumulative, frekvence, mediane, minimalne in maksimalne  
    vrednosti, povprečne vrednosti, standardni odklon, koeficient sploščenosti in koeficient asimetrije),
- Primerjava časovnih obdobij (Paired Sample t-test, Anova),
- Preizkus ustreznosti vzorca in sferičnosti (KMO in Bartlettov test),
- Eksploratorna faktorska analiza (EFA),
- Konfirmatorna faktorska analiza (CFA),
- Mere prileganja (χ2 (χ2/df), RMSEA, NFI, CFI, TLI in PNFI),
- Veljavnost in zanesljivost faktorjev (λ, CR, α in AVE),
- Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC),
- Obravnava manjkajočih vrednosti,
- Regresijske uteži (B, β),
 - Kruskal – Wallisov test,
    - Modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami (AMOS).

OBDELAVA PODATKOV, STRUKTURNI MODELI
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Na sliki 14 prikazujemo področja zasnovane raziskave in možnosti povezav med posameznimi 

področji, ki so predmet raziskave, in sicer z namenom odgovoriti na temeljno tezo in hipoteze 

v nadaljevanju raziskave. 

 

Slika 14: Zasnova raziskave 

Opredelitev hipotez in ciljev 

Namen raziskave je raziskati povezanost med subvencijami EU, ključnimi dejavniki 

ekonomske uspešnosti podjetij, ki jih opredeljujemo s finančnimi kazalniki9, ter drugimi 

pokazatelji uspešnosti, dejavniki RRI in trajnostnim razvojem podjetij. Z raziskavo želimo 

odgovoriti na temeljno tezo, da subvencije pozitivno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja, 

pri čemer so skupni učinki subvencij pozitivno povezani z RRI in trajnostnim razvojem v 

podjetju. 

V sklopu raziskave odgovarjamo na tri hipoteze. 

Hipoteza 1: Ekonomska uspešnost podjetij je pozitivno povezana s subvencijami. 

Hipoteza 2: RRI je s svojimi dimenzijami inovativnosti in splošnega razvoja pozitivno povezan 

s subvencijami. 

                                                 
9 Podatki P, K, S, CD in Z so bilančni podatki in ne povedo veliko o uspešnosti podjetja, saj prikazujejo 
absolutne vrednosti. S preračunavanjem P, K, S in CD na zaposlenega bilančni podatki postanejo 
finančni kazalniki. Podatki DVZ, GP in ROE so že v osnovi finančni kazalniki. Bilančni podatek ostane 
samo Z. Zato v nadaljevanju uporabljamo termin finančni kazalniki. 
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Hipoteza 3: Trajnostni razvoj podjetij je s svojimi dimenzijami ekonomskega, družbenega in 

okoljskega vidika pozitivno povezan s subvencijami in RRI. 

Na podlagi empiričnih ugotovitev v nadaljevanju potrdimo ali ovržemo postavljene hipoteze, 

ter na nek način ugotovimo, kako, če sploh, so subvencije vplivale na ekonomsko uspešnost, 

RRI in trajnostni razvoj v podjetjih. Na podlagi ugotovitev v zaključku raziskave predlagamo 

spremembe na področju razdeljevanja subvencij podjetjem, ki so relevantne tudi za države, ki 

vstopajo v EU. 

5.2 Metode raziskovanja in postopki obdelave podatkov 

V sklopu raziskave smo uporabili kvantitativne metode raziskovanja, s katerimi smo želeli priti 

do objektivnih, natančnih, zanesljivih in preverljivih spoznanj. Z uporabo teh metod smo v 

naslednjem poglavju (6.1 Ugotovitve raziskave) odgovorili na postavljena raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. Pri analizi smo izhajali iz deskriptivne metode, s katero smo opisali 

proučevane pojave in notranje povezave med njimi. Uporabili smo še razčlenjevanje 

kompleksnih pojavov na homogene enote, ki smo jih nato podrobneje proučili. 

Ker gre za kompleksno proučevane predmete smo se preučevanja lotili z več vidikov. Za 

proučevanje tako kompleksnega predmeta raziskovanja predpogoj zahteva širok nabor možnih 

vplivnih dejavnikov. V tem kontekstu so obravnavani vplivni dejavnik ekonomska uspešnost, 

splošni razvoj, inovativnost in trajnostni razvoj, za katere menimo, da vplivajo na dejavnik 

subvencij. 

V sklopu raziskave je bil tako oblikovan vprašalnik, pridobljeni podatki iz javno dostopnih baz 

Bisnode in podatki Ministrstva za finance. 

Postopki obdelave podatkov po posamezni vrsti zbranega podatka 

Z zbranimi podatki (trije načini zbiranja) smo oblikovali skupno podatkovno bazo, v kateri smo 

podatke uredili in pripravili za obdelavo. V statističnem programu SPSS in MS Excel smo 

obdelali zbrane podatke. Za strukturno modeliranje enačb smo uporabili temu namenjen 

program SPSS AMOS. Posamezna področja, ki vplivajo na dejavnik subvencij, smo poskušali 

sproti nadgrajevati in združevati v smiselno oblikovane celote ter poiskati povezave med 

posameznimi dejavniki, ki vplivajo na subvencije, ter tako na koncu prikazati skupni model.  

V nadaljevanju opisujemo posamezne metode, ki smo jih uporabili: 

- opisne statistične analize (odstotki, kumulative, frekvence, mediane, minimalne in 

maksimalne vrednosti, povprečne vrednosti, standardni odklon, koeficient sploščenosti in 

koeficient asimetrije), 

- primerjava časovnih obdobij (Paired Sample t-test, ANOVA), 
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- preizkus ustreznosti vzorca in sferičnosti (KMO in Bartlettov test), 

- EFA, 

- CFA, 

- mere prileganja (χ2 (χ2/df), RMSEA, NFI, CFI, TLI in PNFI), 

- veljavnost in zanesljivost faktorjev (λ, CR, α in AVE), 

- preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), 

- obravnava manjkajočih vrednosti, 

- regresijske uteži (B, β), 

- Kruskal – Wallisov test in 

- modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami (programsko orodje: SPSS AMOS). 

Z opisnimi statističnimi analizami smo raziskali sestavo zbranih podatkov in poiskali različne 

zveze med njimi. Opisne statistike omogočajo vpogled v normalnost porazdelitve, ki je pogoj 

za nadaljnje analize. Na normalnost porazdelitve kažeta koeficienta asimetrije in sploščenosti 

(preglednica 55). Kriterij za normalno porazdelitev je nahajanje koeficientov znotraj intervala 

[-2,2]. Če je vrednost obeh koeficientov 0, je porazdelitev popolnoma simetrična. Če so 

koeficienti negativni, kažejo na levo asimetričnost porazdelitve spremenljivk. Pozitivne 

vrednosti koeficientov kažejo na desno asimetričnost porazdelitve. Če imajo koeficienti 

sploščenosti pozitivne vrednosti, kažejo na koničastost krivulje porazdelitve, negativne 

vrednosti koeficientov kažejo na sploščenost porazdelitve. Pred začetkom analiz preverimo 

normalnost oz. nenormalnost porazdelitve, saj na podlagi tega izbiramo statistične metode 

obdelave podatkov. 

Analizo korelacij izvedemo s parametričnim testom med pari spremenljivk. Pri Pearsonovem 

koeficientu korelacije se vrednosti gibljejo na intervalu [-1,1]. Negativne vrednosti nakazujejo 

obratno sorazmerje med spremenljivkama, pozitivne pa premo sorazmernost. Bližje kot je 

vrednost koeficienta absolutni vrednosti 1, močnejša je povezava med spremenljivkama. 

Vrednosti okoli 0 pa kažejo na odsotnost povezave med spremenljivkama. Sig (statistična 

značilnost) kaže na to, ali je povezanost sprejemljiva (pri stopnji tveganja 1% (**) ali 5% (*)). 

Z bivariatno korelacijsko analizo smo raziskali povezave med spremenljivkami in preverili 

morebiten obstoj multikolinearnosti med spremenljivkami. Uporabili smo metodo osnovnih 

statističnih t-testov in analizo variance za preverjanje razlik med posameznimi skupinami 

meritev glede na njihove značilnosti ter Paired-Sample t-test za preverjanje razlik med 

časovnimi obdobji. 

Za preverjanje razsežnosti faktorjev znotraj posameznih skupin smo izvedli EFA ali odkrivalno 

analizo podatkov (angl. exploratory factor analysis) po metodi največjega verjetja (angl. 

maximum likelihood) in rotacijo Varimax, s katero smo želeli pridobiti čim jasnejšo strukturo 

faktorske matrike. Faktorska analiza je veljavna le, če so izpolnjeni določeni pogoji. Prvi pogoj 

je, da so spremenljivke, vključene v faktorsko analizo, normalno porazdeljene. 

Najpomembnejši pogoj je faktoriabilnost, kar pomeni, da morajo biti vsaj male korelacije med 
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spremenljivkami, da lahko identificiramo skupne faktorje. Torej morajo spremenljivke imeti 

dovolj skupnega, da lahko izvedemo faktorsko analizo in določimo faktorje. To preverimo s 

Kaiser-Meyer Olkin (KMO) testom in Bartlettovim testom sferičnosti. Če ta dva testa pokažeta 

ustreznost, lahko izvedemo faktorsko analizo. 

S Kaiser-Meyer Olkin (KMO) testom smo preverili ustreznost vzorčenja in ugotavljali, ali so 

parcialne korelacije med pari spremenljivk nizke. Zaželena je visoka povezanost med pari 

spremenljivk, ki se razvrščajo na en faktor. Torej naj bi bila vrednost KMO višja od 0,5, kar 

kaže na visoko povezanost med pari. V nadaljevanju smo preverili ustreznost podatkov še z 

Barlettovim preizkusom sferičnosti, s katerim smo preverjali medsebojno neodvisnost 

manifestnih spremenljivk. Vrednosti χ², ki so statistično značilne na ravni p<0,05 nakazujejo, 

da med manifestnimi spremenljivkami obstaja povezanost in da korelacijska matrika ni 

enotska10. 

Faktorsko analizo izvedemo na vseh merjenih spremenljivkah, ki se nanašajo na subvencije, 

splošni razvoj, inovativnost in trajnostni razvoj. Predpostavljamo, da so posamezni teoretično 

predpostavljeni faktorji medsebojno distinktivni ter tako predstavljajo ločene faktorje. V 

koraku, kjer preverjamo predvsem večdimenzionalnost osrednjega faktorja (subvencije, splošni 

razvoj, inovativnost, trajnostni razvoj) in (pod)faktorjev, ki ga opredeljujejo, uporabimo pri 

interpretaciji rezultatov tudi vsebinski kriterij, in sicer v kolikšni meri posamezne manifestne 

spremenljivke merijo posamezni faktor, za katerega smo predpostavili, da ga merijo, ob tem 

smo težili k ohranitvi teoretično predpostavljenih faktorjev. 

V programu SPSS - AMOS smo nato izvedli CFA ali potrjevalno analizo podatkov (angl. 

confirmatory factor analysis), kjer smo upoštevali in nadgradili dognanja bivariatne 

korelacijske analize in EFA. V sklopu CFA smo vključili opazovane oz. merjene (manifestne) 

spremenljivke in jim ustvarili latentne spremenljivke (faktorje). Na ta način smo preverili, v 

kolikšni meri posamezne manifestne spremenljivke predstavljajo manjše število faktorjev 

(latentnih spremenljivk). V kontekstu CFA smo najprej ocenili prileganje oz. ustreznost 

merskega modela z več merami prileganja, saj vsak indikator ocenjuje ustreznost modela z 

različnega vidika. Hkrati pa smo s CFA ocenili še veljavnost in zanesljivost faktorjev, ki smo 

jih oblikovali. 

Z EFA smo izvedli tudi redukcijo obsežnega nabora spremenljivk na manjše število faktorjev, 

ki jih z visoko stopnjo zanesljivosti določijo posamezni seti spremenljivk. EFA je torej preizkus 

dimenzionalnosti merjenega pojava, ki predvideva, da je vsaka merjena spremenljivka v 

določeni meri povezana z vsakim faktorjem; pri tem ugotavljamo, katere spremenljivke, ki bi 

glede na teoretične predpostavke morale predstavljati faktor, resnično predstavljajo določen 

faktor, medtem ko CFA predvideva, da vsaka manifestna spremenljivka meri le en faktor. 

                                                 
10 Če je vrednost korelacijskega koeficienta povezanosti med pari manifestnih spremenljivk enaka 0, je 
korelacijska matrika enotska (angl. uniform correlation matrix). 
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Razlika je tudi ta, da število faktorjev pri EFA ni vnaprej določeno, pri CFA pa je število 

faktorjev določeno vnaprej in s testom zgolj potrjujemo faktorje. Tako je namen CFA 

preizkušanje stopnje logičnosti in sistematičnosti reprezentativnosti manifestnih spremenljivk 

posameznega teoretično predpostavljenega faktorja. Če ugotovimo razhajanja, nam EFA služi 

kot usmeritev, kako teoretsko predpostavljene faktorje prilagodimo, da bodo le-ti zanesljivi in 

veljavni faktorji (Hair idr. 2010). 

Na podlagi rezultatov EFA smo oblikovali faktorje in nato izvedli CFA s strukturnim 

modeliranjem enačb z metodo največjega verjetja. Tako smo v sklopu SEM najprej preverili 

manifestne spremenljivke, za katere smo z EFA ugotovili, da imajo jasno faktorsko strukturo, 

in jim skladno s teoretično predpostavljenim konceptualnim modelom dodelili latentne faktorje. 

Govorimo o merskem modelu, katerega namen je izvedba CFA. Poskušali smo ustvariti takšne 

latentne faktorje, ki bi dosegli visoke vrednosti uteži na manifestnih spremenljivkah, ki te 

faktorje sestavljajo, hkrati pa smo strmeli k visoki zanesljivosti in veljavnosti faktorjev, ki smo 

jih oblikovali. Ko smo dosegli ustrezne vrednosti mer prileganja merskega modela, smo 

sestavili strukturni model za vsako področje. Vključili smo le tiste latentne faktorje, za katere 

smo ugotovili, da imajo ali neposreden ali posreden vpliv. Namen modificiranega strukturnega 

modela je tako bil oblikovanje takšnega modela, s katerim bi lahko zanesljivo in veljavno 

napovedovali vplive subvencij in med seboj primerjali vplive. 

V nadaljevanju smo preverili mere prileganja in ugotavljali, ali kažejo na ujemanje teoretičnih 

predpostavk z dejanskimi podatki. Pri tem smo uporabili absolutni indikator prileganja χ2 

(zaželeno je, da je njegova vrednost čim manjša in ni statistično značilna). Pomanjkljivost tega 

indikatorja je, da narašča s kompleksnostjo modela in velikostjo vzorca, zaradi česar lahko 

njegova interpretacija postane problematična (Hair idr. 2010). Kot rešitev tega problema smo 

uporabili normirani χ2, ki je popravljen s številom prostostnih stopenj (χ2/df), zato se v primeru 

velikih vzorcev izkaže kot ustreznejša mera prileganja. 

V prvi skupini smo absolutno prileganje merskega modela ocenjevali predvsem glede na 

vrednosti indikatorja RMSEA (root mean square error of approximation), ki je najustreznejši 

indikator v primeru velikih vzorcev (Hair idr. 2010). Nižja kot je njegova vrednost, boljše je 

prileganje modela. Vrednosti RMSEA naj ne bi bile višje od 0,5 (čeprav se kot mejna vrednost 

navaja tudi vrednost 0,8, ki je sprejemljiva; vse, kar presega 1, priča o slabem prileganju 

modela). Kot referenčna indikatorja med absolutnimi indikatorji smo uporabili tako indikatorja 

GFI in RMSEA, saj pri indikatorjih, ki so močno odvisni od velikosti vzorca (χ2 in normirani 

χ2), ni možno pričakovati doseganja veljavnih vrednosti, a se jim kljub temu želimo približati, 

da bi lahko govorili o ustreznem prileganju modela. 

V drugi skupini smo merili inkrementalne indikatorje, ki jih uporabimo za ocenjevanje modela. 

Ti indikatorji ocenjujejo prileganje modela z vidika primerjave dejanskih povezav med 

spremenljivkami v modelu in povezav med spremenljivkami v alternativnem modelu, kjer 

manifestne spremenljivke med seboj niso povezane. Uporabili smo indikator NFI (normed fit 
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index), pri katerem vrednost 1 nakazuje popolno prileganje, prileganje je sprejemljivo, če NFI 

ni nižji od 0,9. Indikatorja TLI (Tucker-Lewis index) in CFI (comparative fit index) za razliko 

od NFI upoštevata kompleksnost modela in velikost vzorca. Modela se dobro prilegata, če so 

njune vrednosti večje ali enake 0,9. 

Z indikatorjem PNFI (parsimony normed fit index) smo ocenjevali parsimoničnost modela in 

se nanaša na zagotavljanje želene stopnje napovedovanja s čim manjšim številom spremenljivk 

v modelu. Vrednost tega indeksa naj bi bila višja od 0,6. 

Sledilo je preverjanje veljavnosti in zanesljivosti faktorjev. Zanesljivost merjenja v najširšem 

smislu pomeni, da ponovljena merjenja istega pojava v istih okoliščinah dajo enake ali podobne 

rezultate, hkrati pa se zanesljivost nanaša tudi na stopnjo povezanosti različnih spremenljivk, 

ki merijo isti pojav (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). Ker z našim merskim inštrumentom 

v sklopu te raziskave opravljamo prvo meritev, je možno zanesljivost merjenja preverjati z 

vidika notranje konsistentnosti merjenja. Notranja konsistentnost faktorjev se nanaša na 

povezanost manifestnih spremenljivk znotraj opredeljenega faktorja. Višja korelacija med njimi 

pomeni večjo je verjetnost, da manifestne spremenljivke merijo isti faktor (Churchill 1979). 

Notranjo konsistentnost smo diagnosticirali s koeficientom zanesljivosti – Cronbachovim alpha 

koeficientom. Spodnja meja vrednosti tega koeficienta se nahaja pri 0,7, kar kaže na doseganje 

notranje konsistentnosti merjenja. V primerih manjšega števila spremenljivk je lahko vrednost 

tega koeficienta tudi 0,6 (Robinson, Shaver in Wrightsman 1991). V sklopu preverjanja 

notranje konsistentnosti merjenja smo izvedli tudi analizo kompozitne zanesljivosti (angl. 

composite reliability; v nadaljevanu CR), ki za razliko od Cronbachovega alpha koeficienta ne 

precenjuje notranje konsistentnosti, ko jo preverjamo z večjim številom spremenljivk. 

Kompozitno veljavnost opredelimo (λ označuje vrednost standardiziranih uteži): 

CR = 
∑

∑  ∑
 

Najnižja še sprejemljiva vrednost CR je 0,6. Višja kot je njegova vrednost, boljša je kompozitna 

zanesljivost faktorja (Fornell in Larcker 1981). 

Za preverjanje veljavnosti faktorja smo preverjali konvergentno, diskriminantno in nomološko 

veljavnost. Konvergentna veljavnost označuje stopnjo povezanosti različnih spremenljivk, za 

katere predpostavljamo, da merijo isti faktor. Visoka povezanost kaže na dejansko merjenje 

istega faktorja. Za pokazatelja konvergentne veljavnosti smo uporabili Fornell-Larckerjevo 

(1981) mero povprečja ekstrahiranih varianc (angl. average variance extracted; v nadaljevanju 

AVE), ki je opredeljeno kot povprečje kvadratov standardiziranih regresijskih uteži na 

posameznem faktorju. Vrednosti AVE, ki so višje od 0,5, kažejo na konvergentno veljavnost 

faktorjev. Konvergentna veljavnost je neločljivo povezana z diskriminacijsko veljavnostjo 

faktorjev, ki označuje stopnjo, do katere sta dva faktorja med seboj distinktivna. Nizka 

povezanost med faktorji kaže na njihovo distinktivnost, kar zagotavlja diskriminacijsko 
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veljavnost. Diskriminacijsko veljavnost preverjamo z mero kvadrata korelacij med faktorji 

(angl. squared interconstruct correlation; v nadaljevanju SIC). O diskriminacijski veljavnosti 

govorimo takrat, ko vrednosti SIC ne presegajo vrednosti AVE (Fornell in Larcker 1981). 

Takrat so posamezni faktorji med seboj zadovoljivo distinktivni. V nasprotnem primeru – ko 

so korelacije med konstrukti visoke – obstaja bojazen, da posamezni teoretično predpostavljeni 

faktorji predstavljajo eno dimenzijo proučevanega pojava (prav tam). 

Z regresijsko analizo smo analizirali odnos med odvisno spremenljivko in eno neodvisno 

spremenljivko v sklopu posameznega poglavja. 

Na podatkih MF smo uporabili tudi Kruskal-Wallisov test, ki se v praksi uporablja kot 

alternativa za analizo variance; je neparametričen test (brez distribucije) in se uporablja, če 

predpostavke enosmerne ANOVA niso izpolnjene. Z njim smo primerjali enakost porazdelitve 

v primeru k neodvisnih vzorcev. 

5.3 Vrste podatkov in metode zbiranja podatkov  

Poskušali smo zbrati čim širši nabor podatkov, za katere sklepamo, da bi v sklopu celotnega 

raziskovalnega procesa lahko doprinesla k zastavljenim ciljem raziskovalne naloge. 

Podatke smo pridobili iz treh različnih virov: 

‐ Bilančni podatki in finančni kazalniki. Podatki (od leta 2000 do leta 2014) za podjetja so 
bili zbrani preko portala Bisnode. 

‐ Podatki iz vprašalnika. Podatki so bili zbrani z vprašalnikom, posredovanim podjetjem po 
elektronski pošti. Vprašalnik se nahaja v prilogi 2. 

‐ Subvencije za raziskave in razvoj. Podatke o subvencijah (od leta 2000 do leta 2013) smo 
pridobili s strani MF. 

Metode zbiranja 

Splošne finančne podatke smo pridobili s pomočjo dostopa preko portala Bisnode. Ti podatki 

so vneseni in statistično obdelani v skupni bazi v Excelu. 

V raziskavi smo uporabili vprašalnik, ki se nahaja v prilogi 1. Vprašalnik ni bil anonimen. 

Vključeval je več vrst vprašanj: vprašani je izbiral med da/ne, vprašani je obkrožil odgovor, ki 

kaže intenzivnost strinjanja ali nestrinjanja z navedeno izjavo (Likertova lestvica) ali pa je 

vprašani izbral več odgovorov na vprašanje. Vprašalnik smo pilotsko testirali. Najprej je 

vprašalnik pregledal izkušen sodelavec in podal svojo oceno, nato smo vprašalnik preizkusili 

na petih pilotsko anketiranih podjetjih. Z izvedenimi testnimi vprašalniki smo preverili 

razumevanje vprašalnika in možnost analize ter smiselnost pridobljenih podatkov. Končni 

verziji vprašalnika, ki je bil poslan v anketiranje, smo priložili spremno pismo oziroma nagovor, 

znotraj katerega smo vprašanim želeli pojasniti namen, cilje in vsebino raziskave, ter jim 



 

71 

obrazložiti, kako in zakaj so vprašani vključeni v raziskavo. Vprašalnik je bil posredovan po 

elektronski pošti. Podatki, ki smo jih zbrali z vrnjenimi vprašalniki, predstavljajo primarne 

podatke. 

Z MF smo prejeli seznam prejemnikov subvencij na področju raziskav in razvoja med leti 

2000─2013. Podatke smo uskladili v skupni bazi v Excelu. 

5.3.1 Merski instrument 

Zbrani so bili podatki iz treh različnih virov. Finančni kazalniki, ki so predmet raziskave, so 

bili: P, K, S, CD, Z, DVZ, GP in ROE. Za populacijo smo zbrali bilančne podatke in finančne 

kazalnike, jih deflacionirali11 (P, K, S, CD, DVZ), postavili na enak imenovalec (na 

zaposlenega), kar pomeni, da so bilančni podatki postali finančni kazalniki (razen Z), izračunali 

indekse rasti na leto, izvzeli zgornjih in spodnjih 5 % po posameznem kazalniku (za pripravo 

podatkov populacije) in izračunali povprečje rasti na leto za obdobja: 2000−2014; 2000−2007; 

2008−2014; 2008−2014K12. 

Vprašalnik je delno izpolnilo 712 podjetij, končalo ga je 437 podjetij, od tega 41 vprašanih ni 

bilo mogoče določiti. Za analizo je bilo primernih 396 vprašalnikov. Vprašalnik je bil sestavljen 

iz šestih sklopov vprašanj. Drugi, tretji, četrti in peti sklop vprašanj predstavljajo teoretične 

faktorje. Sklopi vprašanj so bili: 

- Osnovna vprašanja o podjetju. 
- Splošni razvoj. 
- Inovativnost. 
- Trajnostni razvoj. 
- Subvencije. 
- Podatki o anketirancu. 
 
Pridobljene podatke iz vprašalnika smo nato vnesli v skupno bazo. 

S strani MF smo prejeli podatke o višini prejetih sredstev za raziskave in razvoj, za različne 

institucije, za obdobje 2000−2013. Podatke smo deflacionirali in izračunali višino prejete 

subvencije in število prejema subvencij, po podjetju, na zaposlenega, za obdobja: 2000−2013; 

2000−2006; 2007−2013. Gre za natančno leto prejema subvencije, zato so obdobja časovnega 

zajema enaka obdobjema finančnega obdobja, ki sta bila 2000−2006 in 2007−2013. Podatke 

smo nato vnesli v skupno bazo ter jih uskladili s podatki za posamezno podjetje. 

                                                 
11 Priloga 1, Deflacioniranje finančnih kazalnikov. 
12 Obdobje 2008-2014K-izvzeta leta 2009, 2010 in 2011 (obdobje krize). 
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5.3.2 Operacionalizacija konstruktov/konceptov v raziskavi 

V sklopu teoretičnih izhodišč smo si po posameznem sklopu (subvencije, splošni razvoj, 

inovativnost in trajnostni razvoj) znotraj vprašalnika postavili dimenzije oz. področja za 

posamezne spremenljivke. Z raziskovalnimi metodami smo nato znotraj posameznega področja 

potrjevali področja, ki smo jih teoretično zastavili, in nato na podlagi analiz spremenljivke 

postavili v smiselno in vsebinsko oblikovane faktorje. 

Za hipotezo 2 smo v sklopu vprašalnika na podlagi proučene literature opredelili glavna 

področja, ki smo jih želeli preveriti s trditvami v vprašalniku. Ta področja so: 

- Organiziranost za namene RRI. 
- Znanje za namene RRI. 
- Vlaganja za namene RRI. 
- Zunanje sodelovanje in povezovanje za namene RRI. 

V sklopu področja Organiziranost za namene RRI smo ugotovili, da razvoj in implementacija 

novih idej lahko uspe samo takrat, kadar je organizacija inovativna – pripravljena na 

spremembe (Bessant 2008, 72). Engel idr. 2015 ugotavljajo, da se najboljši inovatorji − vodje 

za vzpostavitev uspešne inovativne organizacije osredotočajo na pet področij za izboljšanje 

učinkovitosti in rasti. 

V sklopu področja Znanje za namene RRI smo ugotovili, da so inovacije eden izmed 

pomembnih konkurenčnih prednosti podjetja, do katerih pridemo s pomočjo pridobivanja in 

deljenja znanja v podjetjih (Vukasović in Godicelj 2014). Canter, Joel in Schmidt (2009, 199) 

je ugotovil, da je količina kakovostnega znanja, ki spodbuja inovacije v podjetju, močno 

povezana z managementom znanja znotraj podjetja. Pomembnost managementa znanja v 

procesu RR ugotavljajo tudi Suh idr. (2014, 13). Kot navajata Vukasović in Godicelj (2014), je 

v slovenskih podjetjih management znanja temeljno orodje za razvoj inovacij. Podjetje, ki 

podpira znanje, bo posledično prijavljajo tudi več patentov, saj bo svoje znanje želelo zaščititi. 

Czarnitzki in Hussinger (2004) ugotavljata, da subvencije pozitivno vplivajo na število patentov 

v podjetjih. Podobno ugotavljajo Alecke idr. (2012), da subvencije povečajo verjetnost 

patentnih prijav. Z njimi se strinjata tudi Bronzini in Piselli (2016), ki sta ugotovila, da so 

subvencije vplivale na število patentnih prijav pri MSP. 

V sklopu področja Vlaganja za namene RRI smo ugotovili, da imajo vlaganja za namene RR 

pozitiven vpliv na gospodarsko rast v državah v razvoju (Nkwoma 2015; Bondonio in 

Greenbaum 2014; Criscuolo idr. 2012). Subvencije vplivajo na kakovost RR, prav tako pa 

povečujejo nadaljnja vlaganja podjetij v RR (Clausen 2009). González, Jaumandreu in Pazó 

(2005) ugotavljajo, da subvencije za področje RR v Španiji pospešujejo zasebna vlaganja v RR 

ter da bi nekatera podjetja brez subvencij prenehala z vložki v RR. Busom (2000) je ugotovil, 

da subvencije na področju RR stimulirajo zasebna vlaganja v RR. 
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V sklopu področja Zunanje sodelovanje in povezovanje za namene RRI smo ugotovili, da je za 

inovacije hkrati z znanjem zunanjih institucij pomembno tudi interno znanje v podjetjih (Roper 

in Arvanitis 2012). S sodelovanjem kupcev v procesu inoviranja se podjetju znižajo stroški za 

RR, prav tako pa so posledično inovacije bolje sprejete s strani kupcev (Von Hippel 2005). 

Broekel, Fornahl in Morrison (2015) ugotavljajo, da imajo podjetja, ki se kot konzorciji 

prijavljajo na okvirne programe, več znanja s področja RR. Pri subvencijah ni pomembna samo 

višina subvencije, pomembnejše je sodelovanje, ki ga ustvarjajo različni konzorciji pri 

realizaciji RR projektov, s katerimi se posledično poveča produktivnost RR projektov (Van 

Leeuwen 2002; Janz, Lööf in Peeters 2004; Sakakibara 1997; Hagedoorn in Narula 1996; 

Hagedoorn 2002; Belderbos, Carree in Lokshin 2004; Cassiman in Veugelers 2002, Veugelers 

in Cassiman 2005). Grozdi imajo večje možnosti, da prejmejo subvencijo na področju RR 

(Busom 2000; Czarnitzki in Fier 2003; Czarnitzki, Ebersberger in Fier 2007; Zúñiga-Vicente 

idr. 2014), saj podjetja preko izvajanja skupnih projektov na področju RR, ki so sofinancirani 

preko programov EU, širijo svoje socialne mreže na področju RR in mreže znanja (Powel idr. 

1999). 

Za hipotezo 3 smo v sklopu vprašalnika na podlagi proučene literature ugotovili, da trajnostni 

razvoj zajema tri glavne vidike: ekonomskega, okoljskega in družbenega. Na podlagi teh 

vidikov smo si zastavili trditve, ki smo jih preverjali z vprašalnikom. 

Po preučitvi literature smo nato pripravili vprašalnik. 

V sklopu splošnega razvoja smo na podlagi preučene literature ter priprave hipoteze (predvsem 

hipoteza 2) opredelili dimenzije, za katere smatramo, da predstavljajo aktivnosti podjetja in so 

pomembne za RR dejavnost. Te dimenzije so: 

- Organiziranost razvoja v podjetju. 
- Razvoj in obstoječi dokumenti. 
- Izobraževanje za razvoj. 
- Vložek v RRI. 
- Sodelovanje z institucijami. 

Trditve za ta področja smo pridobili s proučevanjem sledeče literature: Czarnitzki in Toole 

2008; Montmartin in Herrera 2015; Karhunen in Huovari 2014; Chor 2009; Asker in Baccara 

2010; Holger in Strobl 2007; Impullitti 2010; Likar, Fatur 2009; Likar, Fatur 2010; Fatur 2005; 

Baumgartner in Zielowski 2007; De Jorge in Suárez 2011; Hind, Wilson in Lenssen 2009; 

Laincz 2009; Argyris 1999; Girma idr. 2008; Afchaa in López 2014; Asker in Baccara 2010; 

Becker 2015; Heeley in Jacobson 2008; Lach 2002; Henningsen idr. 2015; Borck idr. 2012;  

Hottenrott in Lopes-Bento 2015; Bessant 2008; Engel idr. 2015. 

V nadaljevanju smo enako pripravili za sklop inovativnost za hipotezo 2, s tem da smo opredelili 

štiri dimenzije oz. področja, za katere predvidevamo, da predstavljajo pomembne skupine 

aktivnosti za dvig inovativnosti v podjetjih. Te dimenzije so: 
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- Pravilniki o inoviranju. 
- Inovativni izdelki in trg. 
- Nagrade zaposlenim in napredovanje. 
- Intelektualne pravice. 

Trditve za ta področja smo pridobili s proučevanjem sledeče literature: Almus in Czarnitzki 

2003; Baregheh, Rowley in Sambrook 2009; Takalo in Tanayama 2009; Broekel idr. 2015; 

González idr. 2005; Clausen 2009; Czarnitzki idr. 2011; Schultz idr. 2015; Tellis idr. 2009; 

González idr. 2005; Bérubé in Mohnen 2009; Story idr. 2015; Likar in Fatur 2009; Likar in 

Fatur 2010; Tomšič 2015; Almus in Czarnitzki 2003; Balkin, Markman in Gomez-Mejia 2000; 

Kangasharju 2007; Tomšič 2015; Akgün, Keskin in Byrne 2012; Chu idr. 2016. 

V sklopu trajnostnega razvoja za namene raziskovanja hipoteze 3 so bile opredeljene tri 

dimenzije, ki so s svojimi trditvami nato v sklopu EFA tvorile faktorje z enakimi nazivi. V 

sklopu trajnostnega razvoja smo opredelili 3 dimenzije: 

- Družbeni vidiki trajnostnega razvoja. 
- Okoljski vidiki trajnostnega razvoja. 
- Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja. 

Trditve za ta področja smo pridobili s proučevanjem sledeče literature: Baumgartner in 

Zielowski 2007; Tomšič 2015; Hojnik 2016; Bergström 2000; Rivera-Lirio in Muñoz-Torres 

2010; Searcy, Karapetrovic in McCartney 2008; Wolff 2011; DJSI 2018; Institut za trajnost 

2011; Pullmann in Sauter 2012; Munasinghe 2009; Munasinghe in Shearer 1995; Lo in Sheu 

2007; Khan 1995; Gehin, Zwolinski in Brissaud 2008; Found idr. 2006; Epstein in Buhovac 

2014; Epstein 2008; Costanza 2000; Clement 2005; Mah 2011; Meuleman in De Maeseneire 

2011; Nkwoma 2015; Alexopoulos, Kounetas in Tzelepis 2011; Alexopoulos idr. 2011; Rickard 

2012. 

Za sklop Subvencije smo trditve zastavili na podlagi sledeče literature: Alecke idr. 2012; Almus 

in Czarnitzki 2003; Bagwell in Staiger 1989; Barone in Narciso 2015; Becker 2015; Hussinger 

2008; González idr. 2005; Czarnitzki in Toole 2008; Brautzsch idr. 2014; Clausen 2009; 

Kangasharju 2007; Henningsen idr. 2015; Czarnitzki idr. 2011; Borck idr. 2012; De Jorge in 

Suárez 2011; Montmartin in Herrera 2015; Chu idr. 2016; Bouckaert in De Borger 2012; 

Buigues in Sekkat 2011; Karhunen in Huovari 2014; Laincz 2009; González idr. 2005; Sheard 

2012; Fang idr. 2007; Chor 2009; Asker in Baccara 2010; Bérubé in Mohnen 2009; Holger in 

Strobl 2007; Nkwoma 2015; Rickard 2012. 

 
Po izvedeni EFA smo po posameznem področju dobili faktorje, ki smo jih teoretično smiselno 
zaokrožili. 
 
Za področje splošnega razvoja smo v sklopu izvedene EFA dobili pet faktorjev, ki smo jih 
smiselno teoretično zaokrožili kot področja: 
- R1 – Doseganje ciljev razvoja, 
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- R2 – Organiziranost razvojnega oddelka, 
- R3 – Izobraževanje za razvoj, 
- R4 – Vlaganja v razvoju, 
- R5 – Povezovanje za namene razvoja. 
 
Za področje inovativnosti smo v sklopu izvedene EFA dobili pet faktorjev, ki smo jih smiselno 
teoretično zaokrožili kot področja: 
‐ I1  –  Inovativnost v povezavi s trgom, 
‐ I2  –  Inovativnost zaposlenih, 
‐ I3  –  Inovativnost v povezami z intelektualno lastnino in patenti, 
‐ I4  –  Strategija inoviranja v podjetju, 
‐ I5  –  Inovativnost in konkurenca. 
 
V sklopu trajnostnega razvoja so bile opredeljene tri dimenzije, ki so s svojimi trditvami nato v 
sklopu EFA tvorile faktorje z enakimi nazivi. 
- TR – DR (družbeni vidiki trajnostnega razvoja), 
- TR – EKOL (okoljski vidiki trajnostnega razvoja) in 
- TR – EKON (ekonomski vidiki trajnostnega razvoja). 
 
Z raziskavo smo tako dobili faktorje za posamezno področje raziskave, ki smo jih v 
nadaljevanju po posameznem področju raziskali in poskušali najti povezavo z našimi cilji 
raziskave. 

5.3.3 Operacionalizacija spremenljivk – podatki iz vprašalnika 

V analizo so bile glede na tip merjenja vključene nominalne in ordinarne spremenljivke. 

Posamezne spremenljivke so opredeljene v spodnjih preglednicah. V preglednici 9 sta navedeni 

nominalni spremenljivki. 

Preglednica 9: Nominalne spremenljivke 

Oznaka spremenljivke Naziv spremenljivke 
Q34 Funkcija v podjetju 
Q35 Spol anketiranca 

V preglednici 10 so opredeljene ordinarne spremenljivke v sklopu vprašalnika.  

Preglednica 10: Ordinarne spremenljivke 

Oznaka spremenljivke Naziv spremenljivke 
Q1 Velikost podjetja 
Q2 Lastniška struktura podjetja 
Q4 Višina izvoza 
Q7 Organiziranost razvoja v podjetju 
Q8 Razvoj in obstoječi dokumenti v podjetju 
Q9 Izobraževanje za razvoj v podjetju 
Q12 Vložek v RRI 
Q13 Sodelovanje podjetja z ostalimi institucijami  
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Oznaka spremenljivke Naziv spremenljivke 
Q15 Pravilniki o inoviranju v podjetju 
Q16 Inovativni izdelki in trg 
Q19 Nagrade zaposlenim in napredovanje 
Q20 Intelektualne pravice v podjetju 
Q22 Družbeni vidiki trajnostnega razvoja 
Q23 Okoljski vidiki trajnostnega razvoja 
Q24 Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja 
Q28 Subvencije 
Q29 Področje prejema subvencij (2007-2013) 
Q30 Višina prejetih subvencij (2007-2013) 
Q31 Odstotek vloženih sredstev v RRI 
Q36 Starost anketiranca 
Q37 Stopnja izobrazbe anketiranca 

Posredno merljive spremenljivke so: Q7, Q8, Q9, Q12, Q13, Q15, Q16, Q19, Q20, Q22, Q23, 

Q24, Q28. Vse ostale spremenljivke so neposredno merljive spremenljivke. 

S trditvami so se merile posredno merljive spremenljivke, in sicer z Likertovo petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico. 

V spodnji preglednici 11 je prikazan vsebinski sklop posamezne spremenljivke in v 

nadaljevanju trditve po posameznih spremenljivkah. 

Preglednica 11: Vsebinski sklop – teoretična izhodišča 

Sklop Spremenljivke 
Razvoj Q7, Q8, Q9, Q12, Q13 
Inovativnost Q15, Q16, Q19, Q20 
Trajnostni razvoj Q22, Q23, Q24 
Subvencije Q28 

V spodnjih preglednicah so prikazane trditve po posameznih merljivih spremenljivkah. V 

preglednici 12 so predstavljene trditve za spremenljivko organiziranost razvoja v podjetju.  

Preglednica 12: Trditve za spremenljivko Q7, organiziranost razvoja v podjetju 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q7a 
Postopki razvoja so natančno navedeni v različnih dokumentih podjetja (npr. 
poslovni načrt, strategija razvoja ipd). 

Q7b 
Če pride v delovnem procesu razvoja do nepredvidenih odstopanj od običajnih 
rezultatov, sistematično analiziramo vzroke za to. 

Q7c Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, vodstvo zahteva ukrepanje. 
Q7d Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, lahko odgovorne doletijo sankcije. 

Q7e 
Le redko se nam zgodi, da bi se po uvedbi izboljšave stvari sčasoma same od sebe 
vrnile na stari tir. 

Q7f V razvoj so vključeni vsi zaposleni v podjetju. 
Q7g Konkurenca ne more dosegati naših rezultatov na področju razvoja. 

V preglednici 13 so predstavljene trditve za spremenljivko razvoj in obstoječi dokumenti v 

podjetju. 
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Preglednica 13: Trditve za spremenljivko Q8, razvoj in obstoječi dokumenti v podjetju 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q8a 
Poznamo in uporabljamo različne tehnike za generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza problemov ipd.). 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen organigram. Jasne so povezave med 
posameznimi raziskovalci. 

Q8c Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno vizijo in cilje s strani vodstva podjetja. 
Q8d V podjetju imamo pripravljene dokumente, s katerimi podpiramo razvoj. 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso nacionalno zakonodajo s področja raziskav, 
razvoja in inoviranja. 

V preglednici 14 so predstavljene trditve za spremenljivko izobraževanje za razvoj v podjetju. 

Preglednica 14: Trditve za spremenljivko Q9, izobraževanje za razvoj v podjetju 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q9a 
Načrtno spodbujamo medsebojno druženje izumiteljev (npr. strokovne ekskurzije, 
klub izumiteljev ipd.). 

Q9b Zaposleni si lahko sami izbirajo izobraževanje, ki ga želijo. 

Q9c 
Podpiramo neformalno in formalno izobraževanje naših zaposlenih za namene 
razvoja. 

Q9d 
Vlaganja v izobraževanja za namene razvoja ne obravnavamo kot strošek, ampak 
kot investicijo, ki lahko ustvarja vrednost podjetja. 

Q9e 
Izumiteljem nudimo dostop do potrebnih znanj in sredstev, da lahko nadalje 
razvijajo svojo ustvarjalnost. 

V preglednici 15 so predstavljene trditve za spremenljivko vložek v RRI. 

Preglednica 15: Trditve za spremenljivko Q12, vložek v RRI 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q12a 
Za potrebe razvoja (investicije, raziskave, nagrade, promocija, izobraževanje ipd.) 
letno planiramo proračun potrebnih sredstev. 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in investicije) so ključnega pomena za preživetje 
našega podjetja na dolgi rok. 

Q12c Hitro se odzovemo na pomembne spremembe s področja tehnologije in razvoja. 
Q12d Strategija trženja je vključena pri samem razvoju proizvoda/storitev. 

Q12e 
Razvojni oddelek se konstantno povečuje (naloge v razvojnem oddelku in število 
zaposlenih v razvojnem oddelku). 

Q12f 
Zaposleni v razvoju so seznanjeni z višino vlaganj v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) pri posameznem projektu. 

Q12g 
Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in investicije) posredno povečujemo 
konkurenčno prednost podjetja. 

Q12h 
Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz naslova stalnih proizvodov/storitev za 
namene izboljšanja prodaje novih proizvodov / storitev. 

V preglednici 16 so predstavljene trditve za spremenljivko sodelovanje podjetja z ostalimi 

institucijami. 
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Preglednica 16: Trditve za spremenljivko Q13, sodelovanje podjetja z ostalimi 

institucijami 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q13a Za potrebe razvoja in raziskav sodelujemo z raziskovalnimi institucijami. 

Q13b 
Brez raziskovalnih institucij ne bi bili sposobni sami razviti novih 
proizvodov/storitev. 

Q13c Raziskovalne institucije bistveno pripomorejo k razvoju naših storitev/proizvodov. 
Q13d Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z našimi dobavitelji. 
Q13e Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z našimi kupci. 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in investicije) se povezujemo tudi z drugimi 
podjetji. 

Q13g Za potrebe razvoja in raziskav se vključujemo v grozde, združenja, zadruge ipd. 

V preglednici 17 so predstavljene trditve za spremenljivko pravilniki o inoviranju v podjetju. 

Preglednica 17: Trditve za spremenljivko Q15, pravilniki o inoviranju v podjetju 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q15a Inovativnost je ena od deklariranih vrednot našega podjetja. 

Q15b 
Ko se izteče rok za izvedbo inovacijskega projekta, preverimo, ali se je to dejansko 
zgodilo. 

Q15c Strategija inoviranja je v podjetju jasno opredeljena. 
Q15d S strategijo inoviranja v podjetju so seznanjeni vsi zaposleni. 
Q15e Odločitve v zvezi z inovativnimi proizvodi/storitvami sprejema vodstvo podjetja. 
Q15f Za namene inovacij je v podjetju vzpostavljen sistem spremljanja inovacij. 

Q15g 
Poznamo tudi neformalne oblike zbiranja idej, ki jih evidentiramo kot inovativne 
predloge (npr. zvezek za zapisovanje idej, ki se porodijo ob jutranji kavi). 

V preglednici 18 so predstavljene trditve za spremenljivko inovativni izdelki in trg. 

Preglednica 18: Trditve za spremenljivko Q16, inovativni izdelki in trg 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q16a 
V povprečju trgu ponudimo več inovativnih proizvodov/storitev kot naša 
konkurenca. 

Q16b 
Naši inovativni proizvodi/storitve so plodnejši kot proizvodi/storitve naše 
konkurence. 

Q16c Naši inovativni proizvodi/storitve na trgu so kreativni. 
Q16d Z našimi inovativnimi proizvodi/storitvami stopamo na nova tržišča. 

Q16e 
Z inovativnimi proizvodi/storitvami povečujemo razpršenost in s tem zmanjšamo 
tveganje za podjetje. 

Q16f Nenehno spremljamo zaupanje naših kupcev. 
Q16g Hitro se odzovemo na spremembe cen naših konkurentov na trgu. 

Q16h 
Naše podjetje nima težav predstaviti bistveno drugačen proizvod/storitev na trgu v 
primerjavi s konkurenco. 

Q16i Tržne priložnosti predstavljajo osnovo razvoja inovativnih proizvodov / storitev. 
Q16j Uporabniki so vključeni v oblikovanje in načrtovanje novih proizvodov / storitev. 

Q16k 
Inoviranje proizvodov/storitev in procesov je pogoj za večjo konkurenčnost 
podjetja. 
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V preglednici 19 so predstavljene trditve za spremenljivko nagrade zaposlenim in 

napredovanje. 

Preglednica 19: Trditve za spremenljivko Q19, nagrade zaposlenim in napredovanje 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q19a Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo priznanja. 
Q19b Inovativnost je eden od kriterijev pri napredovanju posameznika v podjetju. 
Q19c Postopek (formula) za izračun nagrade je zaposlenim razumljiv. 
Q19d V podjetju imamo izdelan pravilnik o nagrajevanju inovativnosti. 

Q19e 
Postopek prijave predloga je dovolj enostaven, da delavec, ki prvič podaja predlog, 
nima nikakršnih težav (npr. ni potrebno preučevanje navodil, brošur ipd.). 

Q19f 
Sistem plač omogoča, da zaposleni, ki so pri delu uspešnejši, prejmejo tudi ustrezno 
višje plačilo. 

Q19g 
Nagrajevanje inovacij je integrirano v sistem plač (npr. inovativnost posameznika 
vpliva na variabilni del njegove plače). 

V preglednici 20 so predstavljene trditve za spremenljivko intelektualne pravice v podjetju. 

Preglednica 20: Trditve za spremenljivko Q20, intelektualne pravice v podjetju 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q20a Uspešnost razvoja prikazujemo tudi s prijavljenimi patenti. 
Q20b Zaposleni so vključeni v intelektualne pravice novih proizvodov/storitev. 
Q20c Inovacije prijavimo kot patente. 
Q20d Intelektualno lastnino v podjetju vedno zaščitimo. 
Q20e V podjetju spoštujemo patentne zaščite in se izogibamo nelojalni konkurenci. 

V preglednici 21 so predstavljene trditve za spremenljivko družbeni vidiki trajnostnega razvoja. 

Preglednica 21: Trditve za spremenljivko Q22, družbeni vidiki trajnostnega razvoja 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q22a 
V podjetju kreiramo veliko informacij, ki se nanašajo na družbene in politične 
trende. 

Q22b V podjetju so odnosi z lokalno skupnostjo pomembni.  
Q22c V podjetju smo odgovorni do države. 
Q22d V podjetju smo odgovorni do lokalnega okolja. 

Q22e 
V podjetju spoštujemo zakone, predpise in druge postavljena pravila, ki veljajo za 
vse. 

Q22f 
Podjetje spoznava interese in pričakovanja v družbi ter ravna skladno s temi 
pričakovanji. 

Q22g 
Etično odločanje zajema enakopravnost, poštenost, nepristranskost in individualno 
obravnavanje posameznikov. 

Q22h 
Podjetje želi dati družbi prispevek, ki ga ne vzpodbujajo ekonomski, pravni ali 
etični vzgibi. 

Q22i V podjetju skrbimo za razvoj zaposlenih in vseživljenjsko učenje. 
Q22j Zavedamo se pomembnosti ravnovesja med delovnim in prostim časom. 
Q22k V podjetju skrbimo za zdravje in varnost pri delu. 
Q22l Pri zaposlovanju upoštevamo nediskriminantnost in enake možnosti zaposlovanja. 
Q22m Podjetje neposredno skrbi za kulturno in rekreativno dejavnost zaposlenih. 



 

80 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q22n Podjetje redno plačuje davke. 

V preglednici 22 so predstavljene trditve za spremenljivko okoljski vidiki trajnostnega razvoja. 

Preglednica 22: Trditve za spremenljivko Q23, okoljski vidiki trajnostnega razvoja 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q23a V podjetju se upoštevajo vrednote in norme okoljevarstvenikov. 
Q23b Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. 
Q23c V podjetju upoštevamo načela energetske učinkovitosti. 
Q23d Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi pozitivnimi okoljskimi učinki. 
Q23e V podjetju skrbimo za ogljični odtis. 
Q23f Podjetje v proizvodnji/storitvah uporablja material iz sekundarnih surovin. 
Q23g Pri poslovanju nas omejujejo okoljske direktive. 
Q23h Podjetje izpolnjuje zahteve iz nacionalnih okoljskih predpisov, uredb.  
Q23i Vlada propagira varstvo okolja.  
Q23j Podjetje je dobro seznanjeno s certifikatom ISO 14000. 

V preglednici 23 so predstavljene trditve za spremenljivko ekonomski vidiki trajnostnega 

razvoja. 

Preglednica 23: Trditve za spremenljivko Q24, ekonomski vidiki trajnostnega razvoja 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q24a Podjetje zadnjih 10 let dosega rast dobička. 
Q24b Podjetje zadnjih 10 let povečuje prihodek. 
Q24c Podjetje zadnjih 10 let povečuje število zaposlenih. 
Q24d Podjetje diverzificira − uvaja nove proizvode/storitve. 
Q24e Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za investitorje, ki presega strošek celotnega 
kapitala. 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. 
Q24h Podjetje sistematično išče in razvija poslovne priložnosti. 

Q24i 
Poslovni načrt in strategija razvoja podjetja (oz. ostali dokumenti v podjetju) se 
izvajata po predvidevanjih. 

Q24j Podjetje ima zabeležke/dokumente/pravila o doseganju trajnostne rasti. 
Q24k V podjetju ocenjujemo poslovna tveganja na daljši rok. 

V preglednici 24 so predstavljene trditve za spremenljivko subvencije. 

Preglednica 24: Trditve za spremenljivko Q28, subvencije 

Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q28a 
Pri prijavah za subvencije sodelujemo z raziskovalnimi in svetovalnimi 
institucijami. 

Q28b Za namene subvencij se povezujemo v konzorcije, mreže itd. 
Q28c Subvencije so nam omogočile lažje prijavljanje patentov. 
Q28d Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke opremljenosti podjetja. 
Q28e S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na nove tuje trge. 
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Oznaka 
spremenljivke 

Trditev 

Q28f Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v podjetju. 
Q28g Subvencije so pripomogle k dvigu konkurenčnosti podjetja. 
Q28h Subvencije so pripomogle k energijski učinkovitosti podjetja.  
Q28i Subvencije so nam povzročile likvidnostne težave. 

Q28j 
Zaradi subvencij smo pričeli sodelovati z institucijami znanja (fakultete, inštituti 
ipd.). 

Q28k S subvencijami smo lažje preskočili ovire na področju raziskav in razvoja. 
Q28l Subvencije so pripomogle k zmanjšanju nestabilnosti podjetja na trgu. 
Q28m S subvencijami smo dosegli večjo rast podjetja kot bi jo sicer. 
Q28n S subvencijami se je dvignil nivo izobraženosti v podjetju. 

Q28o 
Subvencije so vplivale na povečanje števila certifikatov (npr. ISO, SIQ, TÜV) v 
podjetju. 

Q28p Brez subvencij bi bila lastna vlaganja v raziskave in razvoj na nivoju podjetja višja. 

Q28q 
Zaradi subvencij smo vložili več lastnih sredstev v raziskave in razvoj kot bi jih 
sicer.  

Q28r Subvencije so vplivale na povišanje marketinških aktivnosti na trgu. 
Q28s Subvencije so vplivale na povečanje zaposlovanja v podjetju. 

Q28t 
S subvencijami smo izvedli projekte, ki jih drugače ne bi, saj bi bili lastni vložki 
previsoki. 

Q28u Subvencije so nam zameglile pogled v naše osnovne cilje in vizijo podjetja. 
Q28v S subvencijami smo povečali tržni delež podjetja. 
Q28w S subvencijami smo razvili nove proizvode/storitve, ki jih drugače ne bi razvili. 
Q28x Prijave na subvencije so preveč birokratizirane. 

5.4 Opis proučevane populacije in vzorca raziskave 

Proučevana populacija zajema podjetja, ki so bila ustanovljena pred letom 2000, so bila aktivna 

do konca leta 2014 ter so imela na podlagi delavnih ur v letu 2014 vsaj 5 zaposlenih. Po podatkih 

AJPESa je bilo v mesecu juniju 2015 takih podjetij 6190. Od tega je bilo 5175 podjetij 

organiziranih kot gospodarska družba, 1015 podjetij pa je bilo registriranih kot samostojni 

podjetnik. 

Za analizo finančnih kazalnikov je bilo analiziranih vseh 6190 podjetij. Za analizo ostalih 

podatkov vzorec predstavljajo podjetja, ki so izpolnila vprašalnik in predstavljajo 6,39 % 

populacije. Struktura vzorca je podobna populacijski strukturi. 

5.5 Populacija in vzorec 

Populacija zajema 6190 podjetij. Za pripravo analize finančnih kazalnikov je bilo analiziranih 

vseh 6190 podjetij. V nadaljevanju smo za primerjavo vzorcev s populacijo na podlagi 

pridobljenih podatkov in smiselne razdelitve vzorce razdelili na: 

‐ Vzorec VP – vprašalnik (396 podjetij) od 6190 podjetij. 
‐ Vzorec PS – prejeli subvencije (133 podjetij) od 6190 podjetij. 
‐ Vzorec MF – ministrstvo za finance (629 podjetij) od 6190 podjetij. 
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V odvisnosti od baze podatka smo nato analizirali podobnost vzorca populacijski strukturi. 

Značilnosti posameznega vzorca in primerjava s populacijo so predstavljene v nadaljevanju 

(poglavje 5.5.1). 

Opisne statistike populacije in vzorca  

V nadaljevanju so prikazani rezultati statistične obdelave, analize podatkov ter interpretacija 

dobljenih rezultatov. Za celotno populacijo in posamezen vzorec so predstavljeni podatki o: 

velikosti, starosti, standardni klasifikaciji dejavnosti in regiji podjetja. Ostali podatki so 

predstavljeni za posamezni vzorec (VP, PS ali MF) v odvisnosti od pridobljenih podatkov.  

V spodnjih preglednicah smo primerjali vzorce (po posamezni skupini) s populacijo: 

- Vzorec VP – vprašalnik (396 od 6190) 
- Vzorec PS – prejeli subvencije (133 od 6190) 
- Vzorec MF – ministrstvo za finance (629 od 6190) 

Podatki o podjetjih 

Iz preglednice 25 je razvidno, da največji delež v populaciji predstavljajo mikro podjejta, sledijo 

mala podjetja, srednje velika in velika podjetja. Skupaj mikro in mala podjetja predstavljajo 

86,77 % populacije. Vzorec VP je podoben vzorcu populacije, medtem ko pri vzorcih PS in MF 

opazimo večje število srednje velikih in velikih podjetij. Pri velikosti podjetja se delež vzorca 

MF ne sklada popolnoma s populacijo. V vzorcu MF je več velikih podjetij, več srednje velikih 

podjetij, približno enako malih podjetij in manj mikro podjetij.  

Preglednica 25: Velikost podjetja 

Velikost podjetja 

Št.* 
podjetij – 

pop.* 

Delež v 
%  

−pop. 

Št. 
podjetij − 

vzorec 
VP 

Delež v 
% − 

vzorec 
VP 

Št. 
podjetij 
– vzorec 

PS 

Delež v 
% 

vzorec 
PS 

Št. 
podjetij – 

vzorec 
MF 

Delež v 
% 

vzorec 
MF 

Mikro podjetje13 2819 45,54 150 37,88 33 24,81 107 17,01 
Malo podjetje14  2552 41,23 175 44,19 65 48,87 262 41,65 
Srednje veliko 
podjetje15 

663 10,71 55 13,89 25 18,80 
183 

29,09 

Veliko podjetje16  156 2,52 16 4,04 10 7,52 77 12,24 

Skupaj 6190 100,00 396 100,00 133 100,00 629 100,00 

Št. – število. 
Pop. – populacija. 

Kot je razvidno iz preglednice 26, je največ podjetij starih 16−30 let. Vzorci sledijo populaciji.  

                                                 
13 Predstavlja od 5−9 zaposlenih. 
14 Predstavlja od 10−49 zaposlenih. 
15 Predstavlja od 50−249 zaposlenih. 
16 Predstavlja od 250 in več zaposlenih. 
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Preglednica 26: Starost podjetja 

Starost 
podjetja 

Število 
podjetij− 

populacija 

Delež v 
%− 

populacij
a 

Število 
podjetij 
−vzorec 

VP 

Delež v 
% − 

vzorec 
VP 

Število 
podjetij – 

vzorec 
PS 

Delež v 
% − 

vzorec 
PS 

Število 
podjetij 
– vzorec 

MF 

Delež v 
% − 

vzorec 
MF 

Do 15 let 247 3,99 12 3,03 0 0,00 22 3,50 
16−30 let  5706 92,18 365 92,17 122 91,73 538 85,53 
31 let in 
več 

237 3,83 19 4,80 11 8,27 
69 

10,97 

Skupaj 6190 100,00 396 100,00 133 100,00 629 100,00 

Največ podjetij (27,30 %) posluje v predelovalni dejavnosti, kar je razvidno iz preglednice 27. 

Sledita področji G in F, kateri v vzorcu PS in MF nista visoki. V vseh vzorcih je odstotek 

poslovanja v predelovalni dejavnosti najvišji. Zanimivo je, da opazimo večje število podjetij v 

dejavnostih J in M. Vzorec MF se ne sklada s populacijo, vendar se sklada z vzorcem PS in 

deloma z vzorcem VP. 

Preglednica 27: Standardna klasifikacija dejavnosti podjetja 

SKD17 

Število 
podjetij − 
populacija 

Delež v % 
− 

populacija 

Število 
podjetij − 

vzorec 
VP 

Delež v 
% − 

vzorec 
VP 

Število 
podjetij – 

vzorec 
PS 

Delež v 
% − 

vzorec 
PS 

Število 
podjetij –

vzorec 
MF 

Delež v 
% − 

vzorec 
MF 

A 65 1,05 4 1,01 1 0,75 2 0,32 
B 23 0,37 2 0,51 1 0,75 4 0,64 
C 1690 27,30 138 34,85 70 52,63 332 52,78 
D 25 0,40 7 1,77 2 1,50 5 0,79 
E 96 1,55 8 2,02 2 1,50 9 1,43 
F 664 10,73 41 10,35 7 5,26 21 3,34 

                                                 
17 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD), označitve: 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
B Rudarstvo 
C Predelovalne dejavnosti 
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
F Gradbeništvo 
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
H Promet in skladiščenje 
I Gostinstvo 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
L Poslovanje z nepremičninami 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 
P Izobraževanje 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
S  Druge dejavnosti 
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SKD17 

Število 
podjetij − 
populacija 

Delež v % 
− 

populacija 

Število 
podjetij − 

vzorec 
VP 

Delež v 
% − 

vzorec 
VP 

Število 
podjetij – 

vzorec 
PS 

Delež v 
% − 

vzorec 
PS 

Število 
podjetij –

vzorec 
MF 

Delež v 
% − 

vzorec 
MF 

G 1423 22,99 58 14,65 6 4,51 54 8,59 
H 472 7,63 19 4,80 3 2,26 6 0,95 
I 312 5,04 12 3,03 3 2,26 3 0,48 
J 283 4,57 33 8,33 14 10,53 74 11,76 
K 58 0,94 2 0,51 0 0,00 3 0,48 
L 87 1,41 3 0,76 0 0,00 3 0,48 
M 601 9,71 48 12,12 21 15,79 101 16,06 
N 190 3,07 10 2,53 0 0,00 6 0,95 
O 2 0,03 1 0,25  0 0,00 0 0,00 
P 37 0,60 5 1,26 1  0,75 5 0,79 
Q 61 0,99 2 0,51 0 0,00 0 0,00 
R 26 0,42  0,00 0 0,00 0 0,00 
S  75 1,21 3 0,76 2  1,50 1 0,16 
Skupaj 6190 100,00 396 100,00 133 100,00 629 100,00 

Iz preglednice 28 je razvidno, da ima največji delež populacije sedež v Osrednjeslovenski regiji, 

sledita Podravska in Savinjska regija. Vzorec PS ostaja dokaj podoben populaciji. Vzorec PS 

predstavlja večji delež podjetij iz Pomurske regije.  

Preglednica 28: Regija 

Regija 

Število 
podjetij 
– pop.* 

Delež 
v % − 
pop.* 

Število 
podjetij 
− vzorec 

VP 

Delež 
v % − 
vzorec 

VP 

Število 
podjetij 
− vzorec 

PS 

Delež 
v % − 
vzorec

PS 

Število 
podjetij 
− vzorec 

MF 

Delež v 
% − 

vzorec 
MF 

Gorenjska 596 9,63 33 8,33 12 9,02 63 10,02 
Goriška 333 5,38 25 6,31 8 6,02 31 4,93 
Jugovzhodna 
Slo. 

385 6,22 25 6,31 5 3,76 
36 

5,72 

Koroška 200 3,23 6 1,52 2 1,50 27 4,29 
Primorsko-
notranjska 

128 2,07 13 3,28 4 3,01 
10 

1,59 

Obalno-kraška 326 5,27 27 6,82 8 6,02 23 3,66 
Osrednjeslove-
nska 

2160 34,89 130 32,83 38 28,57 
189 

30,05 

Podravska 789 12,75 46 11,62 18 13,53 76 12,08 
Pomurska 237 3,83 23 5,81 15 11,28 29 4,61 
Savinjska 717 11,58 44 11,11 16 12,03 109 17,33 
Spodnjeposavs
ka 

209 3,38 17 4,29 5 3,76 
19 

3,02 

Zasavska 110 1,78 7 1,77 2 1,50 17 2,70 
Skupaj 6190 100,00 396 100,00 133 100,00 629 100,00 

*pop. – populacija. 

Lastniška struktura podjetij v preglednici 29 kaže, da je največ podjetij, ki je odgovorilo na 

vprašalnik, v celoti v domačem lastništvu. Sledijo podjetja, ki so v celoti v tujem lastništvu. 



 

85 

Preglednica 29: Lastniška struktura podjetja 

Lastniška struktura 
Število podjetij 

− vzorec VP 
Delež v % − 
vzorec VP 

V celoti domače lastništvo (100 %) 346 87.37 
Domače lastništvo; večinski domači delež (od 50 %−99 %) 10 2.53 
Mešano; delno – delno (50 % domači in 50 % tuji lastnik) 2 0.51 
Tuje lastništvo; večinski tuji delež (50 %−99 %) 16 4.04 
V celoti tuje lastništvo (100 %) 22 5.56 
Skupaj 396 100 

Samo 19,45 % podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, ima registrirano raziskovalno enoto pri 

Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) (preglednica 30). 

Preglednica 30: Raziskovalna enota 

Podjetje ima prijavljeno raziskovalno enoto pri ARRS 
Število podjetij 

−vzorec VP 
Delež v % − vzorec 

VP 
DA 77 19,45 
NE 319 80,55 
Skupaj 396 100,00 

Večji del podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, ne izvaža. V preglednici 31 lahko vidimo, da 

je 31,06 % podjetij ustvarilo do 30 % prihodkov na tujem trgu. 12,37 % podjetij ustvari več kot 

81 % prihodkov na tujem trgu. 

Preglednica 31: Izvoz podjetja 

Višina izvoza 
Število podjetij 

−vzorec VP 
Delež v % − 
vzorec VP 

Podjetje ne izvaža. 151 38,13 
Podjetje ustvari do 30 % prihodkov na tujem trgu. 123 31,06 
Podjetje ustvari od 31 – 60 % prihodkov na tujem trgu. 47 11,87 
Podjetje ustvari od 61 – 80 % prihodkov na tujem trgu. 26 6,57 
Podjetje ustvari več kot 81 % prihodkov na tujem trgu. 49 12,37 
Skupaj 396 100,00 

Podatki o anketirancu 

Preglednica 32 prikazuje, da je na vprašalnik odgovorilo največ direktorjev in delavcev v 

upravi.  

Preglednica 32: Funkcija v podjetju 

Funkcija v podjetju Frekvenca Delež v % − vzorec VP 
Direktor 207 52,27 
Vodja razvoja 23 5,81 
Delavec v upravi 89 22,47 
Vodja proizvodnje 5 1,26 
Drugo 72 18,18 
Skupaj 396 100,00 
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Na vprašalnik je odgovorilo več moških kot žensk, kar je razvidno iz preglednice 33. 

Preglednica 33: Spol 

Spol anketiranca Frekvenca Delež v % − vzorec VP 
Moški 246 62,12 
Ženska 150 37,88 
Skupaj 396 100,00 

Največ vprašanih ima zaključeno VI. ali V. stopnjo izobrazbe (preglednica 34). 

Preglednica 34: Izobrazba  

Zaključena izobrazba anketiranca Frekvenca Delež v % - vzorec VP 
III. stopnja  15 3,79 
IV. stopnja 76 19,19 
V. stopnja 127 32,07 
VI. stopnja 139 35,10 
VII. stopnja ali več 39 9,85 
Skupaj 396 100,00 

Razvoj  

V sklopu razvoja smo pri snovanju vprašalnika opredelili pet dimenzij oz. področij: 
- Organiziranost razvoja v podjetju. 

- Razvoj in obstoječi dokumenti. 

- Izobraževanje za razvoj. 

- Vložek v RRI. 

- Sodelovanje z institucijami. 

Iz preglednice 35 je razvidno, da so anketirani v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,70) trditvi, da sistematično analizirajo vzroke, če pride v delovnem procesu razvoja do 

nepredvidenih odstopanj od običajnih rezultatov. Najnižjo povprečno oceno (2,84) pa trditvi, 

da konkurenca ne more dosegati njihovih rezultatov na področju razvoja. Standardni odkloni 

trditev se gibljejo od 0,995 do 1,144. Izračunali smo koeficient asimetričnosti in koeficient 

sploščenosti. Koeficient asimetričnosti je pri vseh trditvah negativen, kar nakazuje na asimetrijo 

v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci 

v povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Tudi koeficient sploščenosti je pri večini 

trditev manjši od nič, posledično so trditve sploščeno porazdeljene. Izjema sta le trditvi s 

koeficientoma sploščenosti 0,512 in 0,407, kar pomeni, da imata bolj koničasto porazdelitev. 

Preglednica 35: Organiziranost razvoja  

Oznaka 
sprem. 

Organiziranost razvoja v podjetju. 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q7a 
Postopki razvoja so natančno 
navedeni v različnih dokumentih 

3,26 1,143 -,287 -,797 
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Oznaka 
sprem. 

Organiziranost razvoja v podjetju. 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

podjetja (npr. poslovni načrt, 
strategija razvoja ipd.). 

Q7b 

Če pride v delovnem procesu 
razvoja do nepredvidenih odstopanj 
od običajnih rezultatov, 
sistematično analiziramo vzroke za 
to. 

3,70 0,995 -,856 ,512 

Q7c 
Če ciljev glede razvojnih procesov 
ne dosežemo, vodstvo zahteva 
ukrepanje. 

3,66 1,014 -,840 ,407 

Q7d 
Če ciljev glede razvojnih procesov 
ne dosežemo, lahko odgovorne 
doletijo sankcije. 

2,88 1,052 -,062 -,616 

Q7e 
Le redko se nam zgodi, da bi se po 
uvedbi izboljšave stvari sčasoma 
same od sebe vrnile na stari tir. 

3,31 1,018 -,484 -,324 

Q7f 
V razvoj so vključeni vsi zaposleni 
v podjetju. 

3,33 1,144 -,444 -,739 

Q7g 
Konkurenca ne more dosegati naših 
rezultatov na področju razvoja. 

2,84 1,039 ,224 -,374 

 Povprečje 3,28    

Iz preglednice 36 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,13) trditvi, da ima njihov razvojni oddelek jasno opredeljeno vizijo in cilje s strani vodstva 

podjetja. Najnižjo povprečno oceno (2,64) pa trditvi, da ima razvojni oddelek pripravljen 

organigram in da so jasne povezave med posameznimi raziskovalci. Standardni odkloni trditev 

se gibljejo med 1,126 in 1,235. Koeficient asimetričnosti je pri treh trditvah negativen, kar 

nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. Pri dveh trditvah nakazuje 

obratno. Koeficienti sploščenosti so pri vseh trditvah manjši od nič, posledično so trditve 

sploščeno porazdeljene. Vendar pa oba koeficienta pri nobeni od trditev ne presegata meje (-

2,2), ki bi kazala nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju od popolne 

normalne distribucije govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 36: Razvoj in obstoječi dokumenti  

Oznaka 
sprem. 

Razvoj in obstoječi dokumenti 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne 
tehnike za generiranje idej in 
uvajanje izboljšav (brainstorming, 
diagram ribja kost, borza problemov 
ipd.). 

2,98 1,126 -,093 -,887 

Q8b 

Za razvojni oddelek imamo 
pripravljen organigram. Jasne so 
povezave med posameznimi 
raziskovalci. 

2,64 1,129 ,197 -,825 



 

88 

Oznaka 
sprem. 

Razvoj in obstoječi dokumenti 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno 
opredeljeno vizijo in cilje s strani 
vodstva podjetja. 

3,13 1,235 -,320 -,969 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene 
dokumente, s katerimi podpiramo 
razvoj. 

3,00 1,162 -,112 -,863 

Q8e 

V razvojnem oddelku spremljamo 
vso nacionalno zakonodajo s 
področja raziskav, razvoja in 
inoviranja. 

2,76 1,150 ,053 -,952 

 Povprečje 2,90    

Iz preglednice 37 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,85) trditvi, da vlaganja v izobraževanja za namene razvoja ne obravnavajo kot strošek ampak 

kot investicijo, ki lahko ustvarja vrednost podjetja. Najnižjo povprečno oceno (2,69) pa trditvi, 

da načrtno spodbujajo medsebojno druženje izumiteljev. Standardni odkloni trditev se gibljejo 

od 0,988 do 1,185. Koeficient asimetričnosti je pri večini trditev negativen, kar nakazuje na 

asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so 

anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Koeficient sploščenosti je pri 

treh trditvah manjši od nič, posledično so te trditve sploščeno porazdeljene. Izjema sta le trditvi 

s koeficientoma sploščenosti 0,624 in 0,737, kar pomeni, da imata bolj koničasto porazdelitev. 

Vendar pa oba koeficienta pri nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala 

nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije 

govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 37: Izobraževanje za razvoj  

Oznaka 
sprem. 

Izobraževanje za razvoj 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q9a 
Načrtno spodbujamo medsebojno 
druženje izumiteljev (npr. strokovne 
ekskurzije, klub izumiteljev ipd.). 

2,69 1,185 ,162 -,970 

Q9b 
Zaposleni si lahko sami izbirajo 
izobraževanje, ki ga želijo. 

3,36 1,135 -,445 -,535 

Q9c 
Podpiramo neformalno in formalno 
izobraževanje naših zaposlenih za 
namene razvoja. 

3,80 0,988 -,930 ,624 

Q9d 

Vlaganja v izobraževanja za namene 
razvoja ne obravnavamo kot strošek, 
ampak kot investicijo, ki lahko 
ustvarja vrednost podjetja. 

3,85 1,013 -,964 ,737 

Q9e 
Izumiteljem nudimo dostop do 
potrebnih znanj in sredstev, da lahko 
nadalje razvijajo svojo ustvarjalnost. 

3,48 1,159 -,662 -,332 

 Povprečje 3,43    
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Iz preglednice 38 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,67) trem trditvam: 

- vlaganja v RRI so ključnega pomena za preživetje podjetja na dolgi rok, 

- hitro se odzovemo na pomembne spremembe s področja tehnologije in ravzoja,  

- z vlaganji v RRI posredno povečujemo konkurenčnost podjetja. 

Najnižjo povprečno oceno (2,69) je dobila trditev, da se razvojni oddelek konstantno povečuje. 

Standardni odkloni trditev se gibljejo od 0,970 do 1,142. Koeficient asimetričnosti je pri večini 

trditev negativen, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. To 

je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno visoko 

oceno. Koeficient sploščenosti je samo pri treh trditvah manjši od nič, kar pomeni, da so te 

trditve sploščeno porazdeljene. Pri ostalih trditvah je koeficient sploščenosti večji od nič, kar 

pomeni da gre bolj za koničasto porazdelitev. Vendar pa oba koeficienta pri nobeni od trditev 

ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub 

odstopanju od popolne normalne distribucije govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh 

spremenljivkah. 

Preglednica 38: Vložek v RRI  

Oznaka 
sprem. 

Vložek v RRI 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q12a 

Za potrebe razvoja (investicije, 
raziskave, nagrade, promocija, 
izobraževanje ipd.) letno planiramo 
proračun potrebnih sredstev. 

3,29 1,142 -,432 -,653 

Q12b 

Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) so ključnega pomena za 
preživetje našega podjetja na dolgi 
rok. 

3,67 1,073 -,804 ,150 

Q12c 
Hitro se odzovemo na pomembne 
spremembe s področja tehnologije in 
razvoja. 

3,67 0,970 -,827 ,631 

Q12d 
Strategija trženja je vključena pri 
samem razvoju proizvoda/storitev. 

3,61 0,973 -,803 ,454 

Q12e 

Razvojni oddelek se konstantno 
povečuje (naloge v razvojnem 
oddelku in število zaposlenih v 
razvojnem oddelku). 

2,69 1,099 ,041 -,826 

Q12f 

Zaposleni v razvoju so seznanjeni z 
višino vlaganj v RRI (raziskave, 
razvoj in investicije) pri posameznem 
projektu. 

2,98 1,134 -,306 -,857 

Q12g 
Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) posredno povečujemo 
konkurenčno prednost podjetja. 

3,67 1,116 -,951 ,322 

Q12h 
Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz 
naslova stalnih proizvodov / storitev 

3,60 1,047 -,754 ,241 
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Oznaka 
sprem. 

Vložek v RRI 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

za namene izboljšanja prodaje novih 
proizvodov / storitev. 

 Povprečje 3,40    

Iz preglednice 39 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,73) trditvi, da se za namene RR povezujejo s svojimi kupci. Najnižjo povprečno oceno (2,45) 

pa trditvi, da se za namene razvoja in raziskav vključujejo v grozde, združenja zadruge, ipd. 

Standardni odkloni trditev se gibljejo od 1,054 do 1,301. Koeficient asimetričnosti je pri vseh 

trditvah, razen eni, negativen, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično 

porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z 

relativno visoko oceno. Tudi koeficient sploščenosti je pri vseh trditvah, razen eni, manjši od 

nič, posledično je večina trditev sploščeno porazdeljenih. Izjema je le trditev s koeficientom 

sploščenosti 0,531, kar pomeni, da ima bolj koničasto porazdelitev. Vendar pa koeficienta pri 

nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala nesprejemljivo nenormalno porazdelitev 

in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije govorimo o normalnosti porazdelitev na 

vseh spremenljivkah. 

Preglednica 39: Sodelovanje z ostalimi institucijami 

Oznaka 
sprem. 

Sodelovanje z ostalimi institucijami 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q13a 
Za potrebe razvoja in raziskav 
sodelujemo z raziskovalnimi 
institucijami. 

2,90 1,301 -,022 -1,185 

Q13b_r* 
Brez raziskovalnih institucij ne bi bili 
sposobni sami razviti novih 
proizvodov/storitev. 

3,47 1,099 -,172 -,823 

Q13c_r* 
Raziskovalne institucije bistveno 
pripomorejo k razvoju naših 
storitev/proizvodov. 

3,44 1,099 -,149 -,814 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi dobavitelji. 

3,50 1,054 -,723 -,097 

Q13e 
Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi kupci. 

3,73 1,017 -,928 ,531 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) se povezujemo tudi z 
drugimi podjetji. 

3,38 1,067 -,750 -,135 

Q13g 
Za potrebe razvoja in raziskav se 
vključujemo v grozde, združenja, 
zadruge ipd. 

2,45 1,169 ,404 -,750 

 Povprečje 3,27    
* Spremenljivke so obrnjene. 
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Inovativnost  

V sklopu inovativnosti smo v vprašalniku opredelili 4 dimenzije oz. področja: 
- Pravilniki o inoviranju. 

- Inovativni izdelki in trg. 

- Nagrade zaposlenim in napredovanje. 

- Intelektualne pravice. 

Iz preglednice 40 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,74) trditvi, da odločitve v zvezi z inovativnimi proizvodi/storitvami sprejema vodstvo 

podjetja. Najnižjo povprečno oceno (2,935) pa trditvi, da je za namene inovacij v podjetju 

vzpostavljen sistem spremljanja inovacij. Standardni odkloni trditev se gibljejo od 1,031 do 

1,161. Koeficient asimetričnosti je pri vseh trditvah negativen, kar nakazuje na asimetrijo v levo 

oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v 

povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Tudi koeficient sploščenosti je pri vseh 

trditvah, razen dveh, manjši od nič, posledično je večina trditev sploščeno porazdeljenih. Izjema 

sta le trditvi s koeficientoma sploščenosti 0,120 in 1,006, kar pomeni, da imata bolj koničasto 

porazdelitev. Vendar pa koeficienta pri nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala 

nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije 

govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 40: Pravilniki o inoviranju  

Oznaka 
sprem. 

Pravilniki o inoviranju 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q15a 
Inovativnost je ena od deklariranih 
vrednot našega podjetja. 

3,54 1,065 -,731 ,120 

Q15b 
Ko se izteče rok za izvedbo 
inovacijskega projekta, preverimo, ali 
se je to dejansko zgodilo. 

3,28 1,085 -,612 -,271 

Q15c 
Strategija inoviranja je v podjetju jasno 
opredeljena. 

3,02 1,060 -,261 -,494 

Q15d 
S strategijo inoviranja v podjetju so 
seznanjeni vsi zaposleni. 

3,07 1,049 -,410 -,511 

Q15e 
Odločitve v zvezi z inovativnimi 
proizvodi/storitvami sprejema vodstvo 
podjetja. 

3,74 1,031 -1,099 1,006 

Q15f 
Za namene inovacij je v podjetju 
vzpostavljen sistem spremljanja 
inovacij. 

2,93 1,125 -,052 -,733 

Q15g 

Poznamo tudi neformalne oblike 
zbiranja idej, ki jih evidentiramo kot 
inovativne predloge (npr. zvezek za 
zapisovanje idej, ki se porodijo ob 
jutranji kavi). 

3,37 1,161 -,617 -,386 

 Povprečje  3,28    
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Iz preglednice 41 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,97) trditvi, da je inoviranje proizvodov/storitev in procesov pogoj za večjo konkurenčnost 

podjetja. Najnižjo povprečno oceno (3,29) pa trditvi, da v povprečju ponudijo več inovativnih 

proizvodov/storitev kot njihova konkurenca. Standardni odkloni trditev se gibljejo od 0,870 do 

1,061. Koeficient asimetričnosti je pri vseh trditvah negativen, kar nakazuje na asimetrijo v levo 

oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v 

povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Koeficient sploščenosti je pri dveh trditvah 

manjši od nič, kar nakazuje, da sta ti dve trditvi sploščeno porazdeljeni. Ostalih devet trditev 

ima koeficient sploščenosti večji od nič, kar pomeni, da imajo te trditve bolj koničasto 

porazdelitev. Vendar pa koeficienta pri nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala 

nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije 

govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 41: Inovativni izdelki in trg  

Oznaka 
sprem. 

Inovativni izdelki in trg 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q16a 
V povprečju trgu ponudimo več 
inovativnih proizvodov / storitev kot 
naša konkurenca. 

3,29 1,040 -,360 -,244 

Q16b 
Naši inovativni proizvodi/storitve so 
plodnejši kot proizvodi/storitve naše 
konkurence. 

3,32 ,979 -,376 ,092 

Q16c 
Naši inovativni proizvodi/storitve na 
trgu so kreativni. 

3,57 ,945 -,855 ,808 

Q16d 
Z našimi inovativnimi 
proizvodi/storitvami stopamo na nova 
tržišča. 

3,46 1,061 -,623 -,145 

Q16e 
Z inovativnimi proizvodi/storitvami 
povečujemo razpršenost in s tem 
zmanjšamo tveganje za podjetje. 

3,56 ,996 -,810 ,397 

Q16f 
Nenehno spremljamo zaupanje naših 
kupcev. 

3,91 ,870 -1,038 1,732 

Q16g 
Hitro se odzovemo na spremembe cen 
naših konkurentov na trgu. 

3,59 ,967 -,663 ,250 

Q16h 

Naše podjetje nima težav predstaviti 
bistveno drugačnega 
proizvod/storitev na trgu v primerjavi 
s konkurenco. 

3,56 ,996 -,648 ,162 

Q16i 
Tržne priložnosti predstavljajo 
osnovo razvoja inovativnih 
proizvodov/storitev. 

3,70 ,938 -,961 1,080 

Q16j 
Uporabniki so vključeni v 
oblikovanje in načrtovanje novih 
proizvodov/storitev. 

3,48 ,972 -,724 ,354 

Q16k 
Inoviranje proizvodov/storitev in 
procesov je pogoj za večjo 
konkurenčnost podjetja. 

3,97 ,934 -1,106 1,487 

 Povprečje  3,58    
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Iz preglednice 42 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,66) trditvi, da sistem plač omogoča, da zaposleni, ki so pri delu uspešnejši, prejmejo tudi 

ustrezno višje plačilo. Najnižjo povprečno oceno (3,53) pa trditvi, da imajo v podjetju izdelan 

pravilnik o nagrajevanju inovativnosti. Standardni odkloni trditev se gibljejo od 1,039 do 1,216. 

Koeficient asimetričnosti je pri večini trditev negativen, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. 

negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v 

povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Koeficient sploščenosti je pri večini trditev 

manjši od nič, kar nakazuje, da je večina trditev sploščeno porazdeljenih. Vendar pa koeficienta 

pri nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala nesprejemljivo nenormalno 

porazdelitev in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije govorimo o normalnosti 

porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 42: Nagrade zaposlenim in napredovanje  

Oznaka 
sprem. 

Nagrade zaposlenim in napredovanje 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q19a 
Najuspešnejšim inovatorjem javno 
podeljujemo priznanja. 

2,81 1,186 ,034 -,961 

Q19b 
Inovativnost je eden od kriterijev pri 
napredovanju posameznika v 
podjetju. 

3,19 1,039 -,544 -,370 

Q19c 
Postopek (formula) za izračun 
nagrade je zaposlenim razumljiv. 

2,84 1,098 -,190 -,780 

Q19d 
V podjetju imamo izdelan pravilnik o 
nagrajevanju inovativnosti. 

2,53 1,214 ,366 -,814 

Q19e 

Postopek prijave predloga je dovolj 
enostaven, da delavec, ki prvič podaja 
predlog, nima nikakršnih težav (npr. 
ni potrebno preučevanje navodil, 
brošur ipd.). 

2,94 1,174 -,165 -,777 

 
Q19f 

Sistem plač omogoča, da zaposleni, ki 
so pri delu uspešnejši, prejmejo tudi 
ustrezno višje plačilo. 

3,66 1,140 -,871 ,063 

Q19g 

Nagrajevanje inovacij je integrirano v 
sistem plač (npr. inovativnost 
posameznika vpliva na variabilni del 
njegove plače). 

3,16 1,216 -,372 -,777 

 Povprečje  3,02    

Iz preglednice 43 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,45) trditvi, da v podjetju spoštujejo patentne zaščite in se izogibajo nelojalni konkurenci. 

Najnižjo povprečno oceno (2,19) pa trditvi, da inovacije prijavijo kot patente. Standardni 

odkloni trditev se gibljejo od 1,161 do 1,281. Koeficient asimetričnosti je pri večini trditev 

pozitiven, kar nakazuje na asimetrijo v desno oz. pozitivno asimetrično porazdelitev. To je v 

skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno nizko oceno. 

Koeficient sploščenosti je pri vseh trditvah manjši od nič, kar nakazuje, da so trditve sploščeno 

porazdeljene. Koeficienta pri nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala 
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nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije 

govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 43: Intelektualne pravice  

Oznaka 
sprem. 

Intelektualne pravice 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q20a 
Uspešnost razvoja prikazujemo tudi s 
prijavljenimi patenti. 

2,36 1,211 ,482 -,790 

Q20b 
Zaposleni so vključeni v intelektualne 
pravice novih proizvodov/storitev. 

2,39 1,161 ,325 -,959 

Q20c Inovacije prijavimo kot patente. 2,19 1,124 ,590 -,566 

Q20d 
Intelektualno lastnino v podjetju 
vedno zaščitimo. 

2,53 1,206 ,201 -1,049 

Q20e 
V podjetju spoštujemo patentne 
zaščite in se izogibamo nelojalni 
konkurenci. 

3,45 1,281 -,661 -,586 

 Povprečje  2,58    

Trajnostni razvoj  

Trajnostni razvoj smo v vprašalniku poskušali opredeliti iz treh dimenzij oz. vidikov:  
- Družbeni vidiki trajnostnega razvoja. 

- Okoljski vidiki trajnostnega razvoja. 

- Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja. 

Iz preglednice 44 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(4,68) trditvi, da podjetje redno plačuje davke. Najnižjo povprečno oceno (2,72) pa trditvi, da 

v podjetju kreirajo veliko informacij, ki se nanašajo na družbene in politične trende. Standardni 

odkloni trditev se gibljejo od 0,678 do 1,046. Koeficient asimetričnosti je pri večini trditev, 

razen eni, negativen, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. 

To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno visoko 

oceno. Koeficient sploščenosti je pri večini trditev, razen dveh, višji od nič, kar nakazuje, da 

imajo te trditve bolj koničasto porazdelitev. Kot kriterij normalnosti porazdelitve opredelimo 

nahajanje koeficientov asimetričnosti in sploščenosti znotraj intervala [-2, 2]. Tukaj je 

normalnost porazdelitve spremenljivk v določenih primerih večja od meje (koeficient 

sploščenosti ali asimetrije je večji od -2, 2). Če vrednosti padejo (-2, 2), govorimo o rahlem 

odstopanju od normalnosti in je treba opozoriti, katere spremenljivke imajo nenormalno 

porazdelitev, saj padejo izven intervala dopustnega odstopanja od normalnosti porazdelitve. 

Znotraj intervala se ne nahajajo naslednje trditve: podjetje redno plačuje davke; pri 

zaposlovanju upoštevamo nediskriminatornost in enake možnosti zaposlovanja; v podjetju 

skrbimo za varnost pri delu; v podjetju skrbimo za razvoj zaposlenih in vseživljenjsko učenje; 

v podjetju spoštujemo zakone, predpise in druga postavljena pravila, ki veljajo za vse; v 

podjetju smo odgovorni do države. Večji del teh trditev ima tudi visoko povprečno vrednost. 
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Preglednica 44: Družbeni vidiki trajnostnega razvoja  

Oznaka 
sprem. 

Družbeni vidiki trajnostnega razvoja 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q22a 
V podjetju kreiramo veliko 
informacij, ki se nanašajo na 
družbene in politične trende. 

2,72 1,092 ,018 -,699 

Q22b 
V podjetju so odnosi z lokalno 
skupnostjo pomembni. 

3,68 1,093 -,844 ,144 

Q22c V podjetju smo odgovorni do države. 4,14 ,800 -1,100 2,078 

Q22d 
V podjetju smo odgovorni do 
lokalnega okolja. 

4,24 ,764 -1,091 1,926 

Q22e 
V podjetju spoštujemo zakone, 
predpise in druga postavljena pravila, 
ki veljajo za vse. 

4,47 ,709 -1,733 4,582 

Q22f 
Podjetje spoznava interese in 
pričakovanja v družbi ter ravna 
skladno s temi pričakovanji. 

3,98 ,813 -,841 1,317 

Q22g 

Etično odločanje zajema 
enakopravnost, poštenost, 
nepristranskost in individualno 
obravnavanje posameznikov. 

4,27 ,784 -1,346 2,916 

Q22h 
Podjetje želi dati družbi prispevek, ki 
ga ne vzpodbujajo ekonomski, pravni 
ali etični vzgibi. 

4,01 ,903 -1,161 1,942 

Q22i 
V podjetju skrbimo za razvoj 
zaposlenih in vseživljenjsko učenje. 

4,02 ,855 -1,142 2,236 

Q22j 
Zavedamo se pomembnosti 
ravnovesja med delovnim in prostim 
časom. 

4,08 ,858 -1,070 1,677 

Q22k 
V podjetju skrbimo za zdravje in 
varnost pri delu. 

4,37 ,764 -1,633 4,103 

Q22l 
Pri zaposlovanju upoštevamo 
nediskriminatornost in enake 
možnosti zaposlovanja. 

4,34 ,765 -1,422 2,890 

Q22m 
Podjetje neposredno skrbi za kulturno 
in rekreativno dejavnost zaposlenih. 

3,61 1,046 -,543 -,176 

Q22n Podjetje redno plačuje davke. 4,68 ,678 -2,847 9,880 
 Povprečje  4,04    

Iz preglednice 45 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(4,22) trditvi, da podjetje upošteva vrednote in norme okoljevarstvenikov. Najnižjo povprečno 

oceno (3,03) pa trditvi, da podjetje pri poslovanju omejujejo okoljske direktive. Standardni 

odkloni trditev se gibljejo od 0,875 do 1,238. Koeficienti asimetričnosti so pri vseh trditvah 

negativni, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v 

skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. 

Koeficient sploščenosti je pri polovici trditev višji od nič, kar nakazuje, da imajo te trditve bolj 

koničasto porazdelitev. Pri drugi polovici trditev je koeficient sploščenosti nižji od nič, kar 

nakazuje na bolj sploščeno porazdelitev. Vendar pa koeficienta pri nobeni od trditev ne 
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presegata meje (-2,2), ki bi kazala nesprejemljivo nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju 

od popolne normalne distribucije govorimo o normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 

Preglednica 45: Okoljski vidiki trajnostnega razvoja  

Oznaka 
sprem. 

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q23a 
V podjetju se upoštevajo vrednote in 
norme okoljevarstvenikov. 

4,22 ,754 -1,034 1,906 

Q23b Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. 3,08 1,227 -,234 -,878 

Q23c 
V podjetju upoštevamo načela 
energetske učinkovitosti. 

3,96 ,877 -1,042 1,726 

Q23d 
Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi 
pozitivnimi okoljskimi učinki. 

3,84 1,005 -,985 ,882 

Q23e V podjetju skrbimo za ogljični odtis. 3,37 1,111 -,460 -,373 

Q23f 
Podjetje v proizvodnji/storitvah 
uporablja material iz sekundarnih 
surovin. 

3,29 1,066 -,381 -,262 

Q23g 
Pri poslovanju nas omejujejo 
okoljske direktive. 

3,03 1,120 -,027 -,628 

Q23h 
Podjetje izpolnjuje zahteve iz 
nacionalnih okoljskih predpisov, 
uredb. 

4,12 ,875 -1,138 1,771 

Q23i Vlada propagira varstvo okolja. 3,52 ,977 -,442 ,129 

Q23j 
Podjetje je dobro seznanjeno s 
certifikatom ISO 14000. 

3,22 1,238 -,225 -,824 

 Povprečje  3,57    

Iz preglednice 46 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,93) trditvi, da podjetje diverzificira – uvaja nove proizvode/storitve. Najnižjo povprečno 

oceno (3,14) pa trditvi, da podjetje ustvarja skupni donos za investitorje, ki presega strošek 

celotnega kapitala. Standardni odkloni trditev se gibljejo od 0,840 do 1,119. Koeficienti 

asimetričnosti so pri vseh trditvah negativni, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno 

asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili 

trditve z relativno visoko oceno. Koeficient sploščenosti je pri šestih trditvah višji od nič, kar 

nakazuje, da imajo te trditve bolj koničasto porazdelitev. Pri petih trditvah je koeficient 

sploščenosti nižji od nič, kar nakazuje na bolj sploščeno porazdelitev.  

Preglednica 46: Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja  

Oznaka 
sprem. 

Ekonomski vidiki trajnostnega 
razvoja 

Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q24a 
Podjetje zadnjih 10 let dosega rast 
dobička. 

3,61 ,994 -,403 -,269 

Q24b 
Podjetje zadnjih 10 let povečuje 
prihodek. 

3,65 1,009 -,479 -,217 

Q24c 
Podjetje zadnjih 10 let povečuje 
število zaposlenih. 

3,49 1,119 -,427 -,549 
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Oznaka 
sprem. 

Ekonomski vidiki trajnostnega 
razvoja 

Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q24d 
Podjetje diverzificira – uvaja nove 
proizvode/storitve. 

3,93 ,863 -,957 1,333 

Q24e Podjetje vstopa deluje na novih trgih. 3,74 1,044 -,928 ,577 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za 
investitorje, ki presega strošek 
celotnega kapitala. 

3,14 1,040 -,172 -,397 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. 3,64 ,948 -,652 ,335 

Q24h 
Podjetje sistematično išče in razvija 
poslovne priložnosti. 

3,88 ,840 -,963 1,631 

Q24i 

Poslovni načrt in strategija razvoja 
podjetja (oz. ostali dokumenti v 
podjetju) se izvajata po 
predvidevanjih. 

3,59 ,913 -,709 ,610 

Q24j 
Podjetje ima 
zabeležke/dokumente/pravila o 
doseganju trajnostne rasti. 

3,25 1,023 -,269 -,435 

Q24k 
V podjetju ocenjujemo poslovna 
tveganja na daljši rok. 

3,59 ,975 -,726 ,355 

 Povprečje  3,59    

Subvencije 

Iz spodnje preglednice 47 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno 

oceno (3,98) trditvi, da so subvencije v podjetju povzročile likvidnostne probleme. Subvencije 

lahko povzročijo likvidnostne težave, saj morajo podjetja v celoti v naprej sama financirati 

projekte, šele po potrditvi zahtevka ali zahtevkov podjetje prejme subvencijo, za katero je 

založilo lastna sredstva. Vračilo sredstev oz. prejem subvencije lahko traja tudi več mesecev. 

Najnižjo povprečno oceno (2,50) so anketiranci dodelili trditvi, da so subvencije v podjetju 

omogočile lažje prijavljanje patentov. Standardni odkloni trditev se gibljejo od 0,965 do 1,348. 

Koeficienti asimetričnosti so pri skoraj vseh trditvah negativni, kar nakazuje na asimetrijo v 

levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z ugotovitvami, da so anketiranci v 

povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Koeficient sploščenosti je pri štirih trditvah 

višji od nič, kar nakazuje, da imajo te trditve bolj koničasto porazdelitev. Pri ostalih trditvah je 

koeficient sploščenosti nižji od nič, kar nakazuje na bolj sploščeno porazdelitev. Vendar pa 

koeficienta pri nobeni od trditev ne presegata meje (-2,2), ki bi kazala nesprejemljivo 

nenormalno porazdelitev in kljub odstopanju od popolne normalne distribucije govorimo o 

normalnosti porazdelitev na vseh spremenljivkah. 
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Preglednica 47: Subvencije  

Oznaka 
sprem. 

Družbeni vidiki trajnostnega razvoja 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q28a 
Pri prijavah za subvencije sodelujemo 
z raziskovalnimi in svetovalnimi 
institucijami. 

3,45 1,215 -,772 -,396 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo 
v konzorcije, mreže itd. 

2,97 1,348 -,095 -1,295 

Q28c 
Subvencije so nam omogočile lažje 
prijavljanje patentov. 

2,50 1,185 ,296 -,931 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
tehnološke opremljenosti podjetja. 

3,68 1,202 -,961 ,144 

Q28e 
S pomočjo subvencij smo lažje 
vstopili na nove tuje trge. 

3,47 1,178 -,695 -,292 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na 
izvoz v podjetju. 

3,38 1,172 -,428 -,603 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

3,80 ,965 -1,138 1,499 

Q28h 
Subvencije so pripomogle k 
energijski učinkovitosti podjetja. 

3,33 1,126 -,361 -,512 

q28i_r 
Subvencije so nam povzročile 
likvidnostne težave.* 

3,98 1,055 -1,094 ,766 

Q28j 
Zaradi subvencij smo pričeli 
sodelovati z institucijami znanja 
(fakultete, inštituti ipd.) 

2,68 1,171 ,140 -,956 

Q28k 
S subvencijami smo lažje preskočili 
ovire na področju raziskav in razvoja. 

3,25 1,083 -,401 -,493 

Q28l 
Subvencije so pripomogle k 
zmanjšanju nestabilnosti podjetja na 
trgu. 

3,02 1,083 -,118 -,651 

Q28m 
S subvencijami smo dosegli večjo rast 
podjetja kot bi jo sicer. 

3,48 1,070 -,572 -,265 

Q28n 
S subvencijami se je dvignil nivo 
izobraženosti v podjetju. 

3,36 1,047 -,328 -,632 

Q28o 
Subvencije so vplivale na povečanje 
števila certifikatov (npr. ISO, SIQ, 
TÜV) v podjetju. 

2,51 1,105 ,484 -,198 

q28p_r 
Brez subvencij bi bila lastna vlaganja 
v raziskave in razvoj na nivoju 
podjetja višja. 

3,56 1,069 -,470 -,414 

Q28q 
Zaradi subvencij smo vložili več 
lastnih sredstev v raziskave in razvoj 
kot bi jih sicer. 

3,06 1,043 -,244 -,538 

Q28r 
Subvencije so vplivale na povišanje 
marketinških aktivnosti na trgu. 

3,00 1,080 -,220 -,774 

Q28s 
Subvencije so vplivale na povečanje 
zaposlovanja v podjetju. 

3,47 1,056 -,616 -,347 

Q28t 
S subvencijami smo izvedli projekte, 
ki jih drugače ne bi, saj bi bili lastni 
vložki previsoki. 

3,55 1,048 -,853 ,398 

q28u_r 
Subvencije so nam zameglile pogled 
v naše osnovne cilje in vizijo podjetja. 

3,96 ,988 -,977 ,839 
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Oznaka 
sprem. 

Družbeni vidiki trajnostnega razvoja 
Povprečna 
vrednost 

(1-5) 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Q28v 
S subvencijami smo povečali tržni 
delež podjetja. 

3,23 1,165 -,335 -,691 

Q28w 
S subvencijami smo razvili nove 
proizvode/storitve, ki jih drugače ne 
bi razvili. 

3,36 1,110 -,418 -,491 

Q28x 
Prijave na subvencije so preveč 
birokratizirane. 

3,79 1,030 -,579 -,260 

 Povprečje  3,33    

V preglednici 48 prikazujemo odgovore anketirancev glede višine prejete subvencije v obdobju 

2007–2013. Razdelili smo jih v sedem razredov. 236 vprašanih ni prejelo subvencije. Največ 

podjetij (14,4 %) je prejelo do 100.000 EUR subvencije, samo 1 % podjetij je prejelo več kot 

2.000.001 EUR subvencije v obdobju 2007−2013. 

Preglednica 48: Višina subvencije  

Oznaka 
sprem. 

Višina prejete subvencije Število Odstotek 
Kumula-

tiva 
odstotka 

Q30/1 
Podjetje je prejelo do 100.000 EUR subvencij v obdobju 
od 2007 do 2013. 

57 14,4 14,4 

Q30/2 
Podjetje je prejelo od 100.001 EUR do 300.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

30 7,6 22,0 

Q30/3 
Podjetje je prejelo od 300.001 EUR do 500.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

16 4,0 26,0 

Q30/4 
Podjetje je prejelo od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

14 3,5 29,5 

Q30/5 
Podjetje je prejelo od 1.000.001 EUR do 2.000.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

12 3,0 32,6 

Q30/6 
Podjetje je prejelo več kot 2.000.001 EUR subvencij v 
obdobju od 2007 do 2013. 

4 1,0 33,6 

Q30/7 Podjetje ni prejelo sredstev 263 66,4 100,0 
 Povprečje  396 100  

 

Kot je razvidno iz preglednice 49 (v vprašalniku je bilo možno označiti več odgovorov), so podjetja v 

največji meri prejela subvencije za področje tehnološke opreme, RRI ter zaposlovanja. 

Preglednica 49: Področje prejema subvencije  

   Enote Navedbe 
Oznaka 
sprem. 

Področje prejema 
subvencije 

Frekvence Veljavni 
% 

Veljavni 
Ustrezni 

%  
Ustrezni 

Frekvence % 

Q29a Tehnološka oprema 90 153 59 % 1149 8 % 90 24 %

Q29b 
Raziskave/ razvoj/
inovacije 

68 153 44 % 1149 6 % 68 18 %

Q29c Energetska učinkovitost. 30 153 20 % 1149 3 % 30 8 %

Q29d 
Izgradnja poslovnih/ 
proizvodnih prostorov 

19 153 12 % 1149 2 % 19 5 %

Q29e Zaposlovanje 63 153 41 % 1149 5 % 63 17 %
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   Enote Navedbe 
Oznaka 
sprem. 

Področje prejema 
subvencije 

Frekvence Veljavni 
% 

Veljavni 
Ustrezni 

%  
Ustrezni 

Frekvence % 

Q29f Tuje neposredne investicije 5 153 3 % 1149 0 % 5 1 %
Q29g Svetovanja 9 153 6 % 1149 1 % 9 2 %
Q29h Subvencije obrestne mere 29 153 19 % 1149 3 % 29 8 %
Q29i Izobraževanja 42 153 27 % 1149 4 % 42 11 %
Q29j Promocije in trženja 11 153 7 % 1149 1 % 11 3 %
Q29k Turizem 3 153 2 % 1149 0 % 3 1 %
Q29l  Drugo 3 153 2 % 1149 0 % 3 1 %
  Skupaj 153  1149 372 100 %

5.6 Analiza spremenljivk finančne uspešnosti in vpliv subvencij 

V tej točki raziskave smo želeli prikazati vpliv subvencij na finančno uspešnost podjetij, torej 

ugotoviti, ali so subvencije vplivale na finančno uspešnost podjetij. S finančnega vidika smo 

analizirali 6190 podjetij, pri katerih smo merili povprečne rasti finančnih kazalnikov: S, P, K, 

CD, Z, GP, ROE in DVZ, za 4 različna časovna obdobja 2000−2014, 2000−2007, 2008−2014 

in 2008−2014K (izvzeta leta 2009, 2010 in 2011). Podatke smo pridobili iz javno dostopnih 

baz podatkov Bisnode. 

Ker je finančna uspešnost zgolj podmnožica ekonomske uspešnosti, smo iskali še povezave 

med finančnimi podatki, subvencijami in vidiki trajnostnega razvoja za podjetja, ki so 

odgovorila na vprašalnik. 

5.6.1 Analiza finančnih kazalnikov 

V sklopu raziskave smo tako pripravili osnovno analizo povprečnega dviga osmih finančnih 

kazalnikov, kar je pomenilo, da smo podatke deflacionirali18 (P, K, S, CD, DVZ), postavili 

podatke na enotno postavko: na zaposlenega (P, K, S, CD)19, izračunali indekse rasti na leto ter 

povprečje rasti za posamezni kazalnik, za posamezna časovna obdobja, znotraj katerih smo 

vzorce razdelili na skupine: 

‐ Populacijo (P), 
‐ Podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik (vzorec VP), 
‐ Podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik − prejeli sredstva (vzorec PS) in 
‐ Podjetja iz baze MF (vzorec MF). 

Za analizo obdobja 2000−2006 smo uporabili pridobljene finančne kazalnike za obdobja 

2000−2007. Finančno obdobje je trajalo 2007−2013. Prvi rezultati finančnega obdobja se lahko 

                                                 
18 Podatke o deflacioniranju najdete v prilogi 1. 
19 Sprememba iz bilančnih podatkov v finančne kazalnike. 
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kažejo od leta 2008 dalje z vključitvijo leta 2014, saj predvidevamo, da se vpliv na finančne 

kazalnike začne v letu 2008 in dalje. 

Iz preglednice 50 je razvidno, da so podjetja v populaciji v vseh letih dosegala najvišjo rast 

finančnega kazalnika K, v obdobju od 2000 do 2007 je bil najvišji dvig finančnega kazalnika 

K, v obdobju od 2008 do 2014 prav tako dvig finančnega kazalnika K, če izvzamemo leta s 

krizo je bil najvišji dvig kazalnika ROE. 

Preglednica 50: Populacija – finančni kazalniki 

P / Finančni kazalnik 2000−2014 2000−2007 2008−2014 2008−2014K 
S 1,390 1,784 1,064 1,053 
P 1,383 1,768 1,060 1,059 
K 1,410 1,769 1,104 1,084 
CD 1,072 1,103 1,010 1,008 
Z 1,062 1,090 1,022 1,029 
GP 1,050 1,061 1,039 1,041 
ROE 1,207 1,531 0,944 1,176 
DVZ 1,354 1,686 1,051 1,052 

Iz preglednice 51 je razvidno, da so podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik, v vseh letih 

dosegala najvišjo rast finančnega kazalnika K, v obdobju od 2000 do 2007 je bil najvišji dvig 

finančnega kazalnika S, v obdobju od 2008 do 2014 je bil najvišji dvig finančnega kazalnika 

K, če izvzamemo leta s krizo je bil najvišji dvig finančnega kazalnika ROE. 

Preglednica 51: Vzorec VP – finančni kazalniki 

VP / Finančni kazalnik 2000−2014 2000−2007 2008−2014 2008−2014K 
S 1,388 1,768 1,061 1,051 
P 1,377 1,729 1,058 1,058 
K 1,407 1,772 1,101 1,094 
CD 1,054 1,088 1,005 1,006 
Z 1,056 1,087 1,022 1,028 
GP 1,055 1,065 1,046 1,047 
ROE 1,11 1,585 0,934 1,202 
DVZ 1,36 1,675 1,055 1,056 

Iz preglednice 52 je razvidno, da so podjetja, ki so odgovorila na vprašalnik in prejela 

subvencije, v vseh letih dosegala najvišjo rast finančnega kazalnika K, v obdobju od 2000 do 

2007 je bil najvišji dvig finančnega kazalnika S, v obdobju od 2008 do 2014 je bil najvišji dvig 

finančnega kazalnika ROE, če izvzamemo leta s krizo je bil najvišji dvig finančnega kazalnika 

ROE. 
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Preglednica 52: Vzorec PS – finančni kazalniki 

PS / Finančni kazalnik 2000−2014 2000−2007 2008−2014 2008−2014K 
S 1,383 1,750 1,079 1,056 
P 1,378 1,728 1,064 1,054 
K 1,393 1,798 1,104 1,096 
CD 1,047 1,047 1,006 1,006 
Z 1,060 1,087 1,021 1,033 
GP 1,053 1,060 1,048 1,048 
ROE 1,250 1,549 1,183 1,360 
DVZ 1,356 1,659 1,063 1,059 

Iz preglednice 53 je razvidno, da so podjetja, ki so prejela subvencije in so v MF, v vseh letih 

dosegala najvišjo rast finančnega kazalnika K, v obdobju od 2000 do 2007 je bil najvišji dvig 

finančnega kazalnika K, v obdobju od 2008 do 2014 je bil najvišji dvig finančnega kazalnika 

K, če izvzamemo leta s krizo je bil najvišji dvig finančnega kazalnika ROE. 

Preglednica 53: Vzorec MF – finančni kazalniki 

MF / Finančni kazalnik 2000−2014 2000−2007 2008−2014 2008−2014K 
S 1,371 1,711 1,066 1,052 
P 1,365 1,713 1,063 1,060 
K 1,391 1,721 1,101 1,081 
CD 1,038 1,053 1,004 1,004 
Z 1,051 1,071 1,010 1,015 
GP 1,049 1,055 1,043 1,045 
ROE 1,261 1,477 1,058 1,265 
DVZ 1,348 1,641 1,059 1,060 

Za lažjo primerjavo med posameznimi skupinami smo rezultate opredelili še v spodnji 

preglednici 54, iz katere lahko povzamemo, da so skupine dosegale približno podobne dvige 

posameznih finančnih kazalnikov po vnaprej določenih obdobjih. Le finančni kazalnik ROE 

dosega neenakomerne dvige rasti. 

Preglednica 54: Finančni kazalniki, vse skupine 

Finančni 
kazalnik 

Populacija/ 
Vzorec 

Obdobje 

2000−2014 2000−2007 2008−2014 2008−2014K 

S 

P-populacija      1,39       1,78       1,06             1,05  
VP-vzorec       1,39         1,77         1,06        1,05  
PS-vzorec         1,38        1,75           1,08       1,06  
MF-vzorec         1,37          1,71          1,07            1,05  
Povprečje        1,38          1,75           1,07           1,05  

P 

P-populacija     1,38  1,77            1,06   1,06  
VP-vzorec         1,38          1,73       1,06            1,06  
PS-vzorec      1,38           1,73        1,06       1,05  
MF-vzorec         1,37      1,71        1,06         1,06  
Povprečje         1,38     1,73    1,06     1,06  

K 
P-populacija     1,41        1,77      1,10  1,08  
VP-vzorec      1,41     1,77    1,10     1,09  
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Finančni 
kazalnik 

Populacija/ 
Vzorec 

Obdobje 

2000−2014 2000−2007 2008−2014 2008−2014K 
PS-vzorec       1,39     1,80    1,10      1,10  
MF-vzorec  1,39     1,72     1,10   1,08  
Povprečje    1,40  1,77    1,10   1,09  

CD 

P-populacija       1,07    1,10    1,01   1,01  
VP-vzorec    1,05     1,09     1,01   1,01  
PS-vzorec       1,05      1,05      1,01      1,01  
MF-vzorec             1,04                  1,05               1,00                1,00  
Povprečje        1,05    1,07     1,01        1,01  

Z 

P-populacija       1,06      1,09     1,02      1,03  
VP-vzorec         1,06         1,09   1,02     1,03  
PS-vzorec        1,06      1,09    1,02  1,03  
MF-vzorec    1,05  1,07    1,01   1,02  
Povprečje        1,06      1,08        1,02       1,03  

GP 

P-populacija        1,05           1,06       1,04      1,04  
VP-vzorec         1,06     1,07       1,05     1,05  
PS-vzorec         1,11       1,59    0,93     1,20  
MF-vzorec      1,05    1,06    1,04    1,05  
Povprečje      1,07    1,19  1,02     1,08  

ROE 

P-populacija     1,21     1,53      0,94  1,18  
VP-vzorec      1,11      1,59  0,93    1,20  
PS-vzorec        1,25         1,55   1,18   1,36  
MF-vzorec        1,26       1,48  1,06      1,27  
Povprečje       1,21        1,54      1,03      1,25  

DVZ 

P-populacija        1,35    1,69   1,05     1,05  
VP-vzorec        1,36        1,68   1,06     1,06  
PS-vzorec      1,36         1,66    1,06    1,06  
MF-vzorec     1,35           1,64       1,06         1,06  
Povprečje         1,35        1,67    1,06  1,06  

Na normalnost porazdelitve kažeta koeficienta asimetrije in sploščenosti. Zanimajo nas še 

najnižje in najvišje vrednosti finančnih kazalnikov, povprečne vrednosti (arimetrična sredina) 

in standardni odklon. Zaradi nezadovoljivih (nenormalnih) porazdelitev, v preglednici 55, v 

analizi ne bomo obravnavali ROE, saj vrednosti tega finančnega kazalnika precej nihajo. Tudi 

pri finančnem kazalniku CD bomo previdnejši s posploševanjem rezultatov, medtem ko je 

porazdelitev bilančnega podatka zaposlovanje nekoliko čez mejo, vendar ne kritično. 

Preglednica 55: Finančni kazalniki, normalnost porazdelitve 

Fin-
ančni 
Kaza-
lnik 

Oznaka-
obdobje 

N 
SD 

(povp-
rečje) 

M 
(medi
-ana) 

SD 
(st.od-
klon) 

Koefic-
ient 

asimet-
rije 

Koefici
-ent 

splošče
-nosti 

Min-
imum 

Max-
imum Vel-

javni 
Manj-
kajoči 

S 

S_0014 396 0 1.39 1.37 0.17 .883 .499 1.100 1.928 
S_0007 396 0 1.77 1.74 0.34 1.417 2.450 1.291 3.113 
S_0814 396 0 1.06 1.06 0.10 .419 .079 .867 1.362 
S_kriza 396 0 1.05 1.05 0.12 .480 -.093 .827 1.416 

P 
P_0014 396 0 1.38 1.35 0.16 1.136 1.650 1.095 1.964 
P_0007 396 0 1.73 1.70 0.28 1.381 2.567 1.278 2.943 
P_0814 396 0 1.06 1.06 0.10 .577 .416 .863 1.368 
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Fin-
ančni 
Kaza-
lnik 

Oznaka-
obdobje 

N 
SD 

(povp-
rečje) 

M 
(medi
-ana) 

SD 
(st.od-
klon) 

Koefic-
ient 

asimet-
rije 

Koefici
-ent 

splošče
-nosti 

Min-
imum 

Max-
imum Vel-

javni 
Manj-
kajoči 

P_kriza 396 0 1.06 1.05 0.13 .720 .683 .812 1.445 

K 

K_0014 396 0 1.41 1.39 0.22 .982 1.884 .905 2.231 
K_0007 396 0 1.77 1.73 0.37 1.464 2.971 1.037 3.381 
K_0814 396 0 1.10 1.10 0.14 .661 1.567 .754 1.623 
K_kriza 396 0 1.09 1.08 0.16 .700 1.382 .701 1.636 

CD 

CD_0014 396 0 1.06 1.01 0.18 6.373 49.100 .918 2.794 
CD_0007 396 0 1.09 1.01 0.24 5.093 31.196 .983 3.269 
CD_0814 396 0 1.01 1.00 0.02 3.812 24.510 .940 1.186 
CD_kriza 396 0 1.01 1.00 0.02 4.689 26.221 .977 1.156 

Z 

Z_0014 396 0 1.06 1.05 0.07 1.444 2.945 .952 1.365 
Z_0007 396 0 1.09 1.07 0.10 1.506 3.175 .926 1.505 
Z_0814 396 0 1.02 1.02 0.06 1.037 1.525 .916 1.264 
Z_kriza 396 0 1.03 1.03 0.07 .761 1.010 .907 1.272 

GP 

GP_0014 396 0 1.05 1.05 0.04 .873 .844 .964 1.193 
GP_0007 396 0 1.07 1.06 0.06 1.013 1.049 .953 1.232 
GP_0814 396 0 1.05 1.04 0.04 .815 .616 .955 1.173 
GP_kriza 396 0 1.05 1.04 0.04 .583 .377 .946 1.178 

ROE 

ROE_0014 396 0 1.12 1.21 1.74 -.996 5.233 -6.545 7.539 
ROE_0007 396 0 1.59 1.35 1.66 .432 9.237 -9.977 8.258 
ROE_0814 396 0 0.93 1.05 1.68 -1.701 7.699 -7.830 5.478 
ROE_kriza 396 0 1.20 1.18 1.53 -.661 4.165 -5.329 6.145 

DVZ 

DVZ_0014 396 0 1.36 1.35 0.09 1.029 1.718 1.101 1.689 
DVZ_0007 396 0 1.68 1.65 0.18 1.290 2.247 1.333 2.343 
DVZ_0814 396 0 1.05 1.05 0.05 .846 1.649 .941 1.243 
DVZ_kriza 396 0 1.06 1.05 0.07 .227 .717 .869 1.301 

5.6.2 Primerjava finančnih kazalnikov  

Uporabljen Paired Sample t-test, ANOVA omogoča primerjavo med dvema časovnima 

obdobjema. Analiza daje rezultat v treh preglednicah. Preglednica 56 prikazuje povprečne 

vrednosti in standardne odklone finančnih kazalnikov pred finančnim obdobjem (2000–2007) 

in v času finančnega obdobja (2008–2014). 

Preglednica 56: Primerjava časovnih obdobij, Paired Sample t-test, ANOVA 

Primerjava časovnih obdobij 

Finančni kazalnik 
Oznaka-
obdobje 

Povprečje N 
Standardni 

odklon 
Standardna 

napaka 

S 
S_0007 1.77049 396 .335873 .016878 
S_0814 1.06143 396 .101027 .005077 

P 
P_0007 1.73469 396 .284524 .014298 
P_0814 1.05826 396 .104577 .005255 

K 
K_0007 1.77189 396 .372756 .018732 
K_0814 1.10209 396 .137834 .006926 

CD CD_0007 1.09003 396 .240577 .012089 



 

105 

Primerjava časovnih obdobij 

Finančni kazalnik 
Oznaka-
obdobje 

Povprečje N 
Standardni 

odklon 
Standardna 

napaka 
CD_0814 1.00610 396 .021109 .001061 

Z 
Z_0007 1.08775 396 .099095 .004980 
Z_0814 1.02277 396 .063039 .003168 

GP 
GP_0007 1.06555 396 .055434 .002786 
GP_0814 1.04541 396 .040962 .002058 

DVZ 
DVZ_0007 1.67666 396 .176933 .008891 
DVZ_0814 1.05498 396 .054419 .002735 

Preglednica 57 prikazuje povezave oziroma korelacije med kazalniki v teh dveh obdobjih. 

Povezanost je statistično značilna (s tveganjem nižjim od 1 %) pri P, Z in GP (sig<0.001). Pri 

korelaciji obdobij pri DVZ (sig<0.06) pa govorimo o malo večjem tveganju (5,6 %), da je 

trditev napačna. Povsod je povezava pozitivna, razen pri DVZ. Višja kot je bila torej DVZ v 

obdobju 2000−2007, nižja je bila v obdobju 2008−2014. Pri drugih, pozitivno povezanih 

kazalnikih v dveh časovnih obdobjih, velja, višji kot je bil kazalnik v obdobju 2000−2007, višji 

je bil v obdobju 2008−2014. Pri kazalnikih S, K in CD povezave niso statistično značilne. 

Preglednica 57: Korelacije, Paired Sample t-test, ANOVA  

Korelacije 

Finančni kazalnik Oznaka-obdobje N Korelacija p. 

S S_0007 & S_0814 396 .057 .259 
P P_0007 & P_0814 396 .207 .000 
K K_0007 & K_0814 396 .057 .260 

CD CD_0007 & CD_0814 396 .061 .228 
Z Z_0007 & Z_0814 396 .252 .000 

GP GP_0007 & GP_0814 396 .386 .000 
DVZ DVZ_0007 & DVZ_0814 396 -.096 .057 

Iz preglednice 58 je razvidno, da so vse razlike v kazalnikih v obdobju 2000−2007 in v obdobju 

2008−2014 statistično značilne p(<0.001). Pri vseh kazalnikih je zaznati padec vrednosti v 

obdobju 2008−2014. 

Preglednica 58: Razlike med obdobjema 

  Razlike med obdobjema    

Finančni 
kazalnik 

Oznaka-
obdobje Povpre-

čje 
St. 

odklon 

St. 
napaka 
arimet. 
sredine 

95% Interval 
zaupanja v razliki t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Spodnji Zgornji 

S S_0007 - 
S_0814 

.7090 .3451 .017347 .67495 .74316 40.876 395 .000 

P P_0007 - 
P_0814 

.6764 .2820 .014173 .64856 .70429 47.725 395 .000 

K K_0007 - 
K_0814 

.6697 .3900 .019599 .63126 .70833 34.174 395 .000 
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  Razlike med obdobjema    

Finančni 
kazalnik 

Oznaka-
obdobje Povpre-

čje 
St. 

odklon 

St. 
napaka 
arimet. 
sredine 

95% Interval 
zaupanja v razliki t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Spodnji Zgornji 

CD CD_0007 - 
CD_0814 

.0839 .2402 .012072 .06019 .10766 6.953 395 .000 

Z Z_0007 - 
Z_0814 

.0649 .1031 .005186 .05478 .07517 12.531 395 .000 

GP GP_0007-
GP_0814 

.0201 .0547 .002751 .01472 .02554 7.320 395 .000 

DVZ DVZ_0007-
DVZ_0814 

.6216 .1900 .009549 .60290 .64045 65.104 395 .000 

5.6.3 Vpliv subvencij na finančne kazalnike  

V sklopu te točke smo ugotavljali, ali med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014 obstajajo 

pomembne razlike v finančnih kazalnikih glede na to, ali so podjetja prejela ali niso prejela 

subvencije. Preglednica 59 prikazuje povprečja za vrednosti finančnih kazalnikov glede na to, 

ali so prejeli ali niso prejeli subvencije med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014. Razlike so 

ponazorjene tudi grafično. 

Na podlagi preglednice 59 in slike 16 ugotavljamo: 

1. Finančni kazalniki  S, P in K: Ni pomembnih razlik v vrednosti finančnih kazalnikov 

glede na to, ali so prejeli subvencijo ali ne. Zanemarljivo je višje povprečje K v obdobju 

2000−2007 za podjetja, ki so prejela subvencijo. Torej: kot da bi subvencijo prejela 

podjetja, ki so imela višji K in manjši S. Razlike so očitne v obdobjih. Pri vseh treh finančnih 

kazalnikih gre za približno enak padec v obdobju 2008−2014. 

2. Finančni kazalnik  CD: Kaže se razlika med tistimi, ki so/niso prejeli subvencije. V 

obdobju 2000−2007 je bil CD nižji pri tistih, ki so prejeli subvencijo, kot pri tistih, ki je 

niso, medtem ko se to v obdobju 2008−2014 izravna, torej se pri podjetjih, ki so prejela 

subvencijo, CD dvigne na raven tistih, ki je niso dobili. Pri tem finančnem kazalniku je 

zaradi nenormalne porazdelitve potrebna pozornost pri zaključevanju. 

3. Finančni kazalnik  Z: Ni razlik med podjetji, ki so prejela ali niso prejela subvencije. 

4. Finančni kazalnik  GP: Pri tem finančnem kazalniku so manjše razlike. Nakazuje se, da 

so podjetja, ki so prejela subvencijo, imela v obdobju 2000−2007 nekoliko nižji indeks GP, 

potem pa se je izenačil s podjetji, ki niso prejela subvencije (medtem ko velja, da je na 

splošno po krizi padel). 

5. Finančni kazalnik  ROE: Pri tem finančnem kazalniku nastanejo pomembne razlike 

(vendar se je ROE prav tako izkazal kot nenormalno porazdeljena spremenljivka). Pri 
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pregledovanju vrednosti za posamezno podjetje smo ugotovili, da gre za finančni kazalnik, 

ki izredno niha pri večini podjetij. Finančni kazalnik kaže, da so podjetja, ki so bila deležna 

subvencije, v obdobju 2000−2007 izkazovala nižji ROE, po krizi pa je bil za ROE nižji 

padec v primerjavi s podjetji, ki niso prejela subvencije. Zaradi velikih nihanj tega 

finančnega kazalnika pri posameznem podjetju smo pri ugotovitvah pri tem finančnem 

kazalniku previdni. 

6. Finančni kazalnik  DVZ: Nekoliko nižja vrednost DVZ v obdobju 2000−2007 za podjetja, 

ki so prejela subvencijo se v obdobju 2008−2014 kot razlika skorajda izniči. Ne glede na 

to, ali so prejeli subvencijo ali ne, je padec DVZ v obdobju 2008−2014 velik (vendar ne 

tako velik kot pri S, P in K). 

V preglednici 59 so prikazane razlike med obdobjema med podjetji, ki so prejela in tistimi, ki 

niso prejela subvencij. 

Preglednica 59: Razlike v finančnih kazalnikih med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014 

Kazalniki Obdobje Prejeli subvencijo Niso prejeli subvencije 

S 
2000−2007 1.755 1.778 

2008−2014 1.078 1.053 

P 
2000−2007 1.734 1.735 
2008−2014 1.065 1.055 

K 
2000−2007 1.795 1.760 
2008−2014 1.105 1.101 

CD 
2000−2007 1.056 1.107 
2008−2014 1.007 1.006 

Z 
2000−2007 1.087 1.088 
2008−2014 1.021 1.023 

GP 
2000−2007 1.060 1.068 
2008−2014 1.048 1.044 

DVZ 
2000−2007 1.662 1.684 
2008−2014 1.063 1.051 

Na sliki 15 so prikazane razlike v finančnih kazalnikih med obdobjema 2000−2007 in 

2008−2014. Kot je razvidno iz slike, ni zaznati večjih razlik, razen pri kazalniku CD. 
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Slika 15: Razlike v finančnih kazalnikih, primerjava obdobij 2000−2007 in 2008−2014 

Razlike v padcu vrednosti finančnih kazalnikov med obdobjema so višje pri podjetjih, ki niso 

prejela subvencij v primeru finančnih kazalnikov: S, P, CD, GP in DVZ. Razlike v padcu 

vrednosti med obdobjema se kažejo višje (v primerjavi s podjetji, ki niso prejela subvencije) 

pri podjetjih, ki so prejela subvencijo pri finančnih kazalnikih K in Z, torej imajo podjetja, ki 

niso prejela subvencij, pri K in Z manjši padec. Razlika, ki je prikazana v preglednici 60, je 

izvedena spremenljivka, ki obdobju 2000−2007 (var_0007) odšteje obdobje 2008−2014 

(var_0814). 

Preglednica 60: Razlike v finančnih kazalnikih kot izvedene spremenljivke za obdobji 

2000−2007 in 2008−2014 

Kazalnik Prejeli subvencijo Niso prejeli subvencije 
S 0.678 0.725 
P 0.670 0.680 
K 0.690 0.660 

CD* 0.049 0.102 
Z 0.066 0.064 

GP 0.013 0.024 
DVZ 0.600 0.633 

Samo pri finančnem kazalniku CD je razlika v padcu vrednosti v obdobju 2007−2014 statistično 

značilna, ko gre za primerjavo podjetij, ki so prejela subvencijo s tistimi, ki je niso. Zgolj tu je 

razlika med podjetji, ki so prejela ali niso prejela subvencije dovolj velika, da ima to statistično 

značilen pomen. 
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Slika 16 prikazuje grafični prikaz za obdobji 2000−2007 in 2008−2014K. V samih finančnih 

kazalnikih in kot je razvidno iz spodnje slike ne opazimo bistvenih razlik. 

 

Slika 16: Razlike v finančnih kazalnikih, primerjava obdobij 2000−2007 in 2008−2014K 

V primerjavi treh obdobij smo izračunali razlike v finančnih kazalnikih. Kot je razvidno iz 

podatkov, v primerjavi podatkov obdobja 2007−2007 z obdobjema 2008−2014 in 2008−2014K 

ni bistvenih razlik, zato smo v nadaljevanju za vse izračune uporabljali obdobje 2008−2014 in 

ne 2008−2014K. 

5.6.4 Analiza vidikov prispevka subvencij za podjetja, ki so prejela subvencijo 

Podjetij, ki so prejela subvencijo v obdobju 2007−2013, je v vzorcu (PS) 133 (33,6 %). 

Preglednica 61 zadeva le podjetja, ki so prejela subvencijo, in višino prejetih subvencij v 

finančnem obdobju 2007−2013. Na sliki 18 je po podatkih iz vprašalnika predstavljen odstotek 

podjetij, ki so prejela subvencijo ali je niso. 



 

110 

 

Slika 17: Odstotek podjetij, ki so prejela subvencijo, vzorec VP 

V preglednici 61 prikazujemo odgovore anketirancev glede višino prejete subvencije v obdobju 

2007–2013. Razdelili smo jih v sedem razredov. 236 vprašanih ni prejelo subvencije. Največ 

podjetij (14,4 %) je prejelo do 100.000 EUR subvencije, samo 1 % podjetij je prejelo več kot 

2.000.001 EUR subvencije v obdobju 2007−2013. 

Preglednica 61: Višina prejete subvencije 

Oznaka 
sprem. 

Višina prejete subvencije Število Odstotek 
Kumulativa 

odstotka 

Q30/1 
Podjetje je prejelo do 100.000 EUR subvencij v obdobju 
od 2007 do 2013. 

57 14,4 14,4 

Q30/2 
Podjetje je prejelo od 100.001 EUR do 300.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

30 7,6 22,0 

Q30/3 
Podjetje je prejelo od 300.001 EUR do 500.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

16 4,0 26,0 

Q30/4 
Podjetje je prejelo od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

14 3,5 29,5 

Q30/5 
Podjetje je prejelo od 1.000.001 EUR do 2.000.000 EUR 
subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

12 3,0 32,6 

Q30/6 
Podjetje je prejelo več kot 2.000.001 EUR subvencij v 
obdobju od 2007 do 2013. 

4 1,0 33,6 

Q30/7 Podjetje ni prejelo sredstev 263 66,4 100,0 
 Vsota  396 100  

V preglednici 62 so prikazani rezultati posameznih trditev za področje subvencij, za podjetja, 

ki so prejela subvencije. Izračunano je povprečje trditev, standardni odklon, koeficient 

asimetrije in koeficient sploščenosti. 

Iz preglednice 62 je razvidno, da so anketiranci v povprečju dodelili najvišjo povprečno oceno 

(3,98) trditvi, da so subvencije v podjetju povzročile likvidnostne probleme. Največji 

likvidnostni problem v sklopu subvencij predstavlja pogoj, da morajo podjetja največkrat v 

celoti izvesti projekt z lastnimi ali kreditnimi sredstvi, ki jih nato na podlagi zahtevka dobijo 

povrnjene, kar lahko traja tudi več mesecev. Najnižjo povprečno oceno (2,50) so anketiranci 

dodelili trditvi, da so subvencije v podjetju omogočile lažjo prijavljanje patentov. Standardni 

odkloni trditev se gibljejo od 0,965 do 1,348. Za vsako trditev prikazujemo še koeficient 

asimetričnosti in sploščenosti. Koeficienti asimetričnosti so pri skoraj vseh trditvah negativni, 
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kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. To je v skladu z 

ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Koeficient 

sploščenosti je pri štirih trditvah višji od nič, kar nakazuje, da imajo te trditve bolj koničasto 

porazdelitev. Pri ostalih trditvah je koeficient sploščenosti nižji od nič, kar nakazuje na bolj 

sploščeno porazdelitev. 

Preglednica 62: Subvencije - trditve  

Oznaka Trditev Povprečje SD 
Koeficient 
asimetrije 

Koeficient 
sploščenosti 

Q28a 
Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi institucijami. 

3,45 1,215 -,772 -,396 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

2,97 1,348 -,095 -1,295 

Q28c 
Subvencije so nam omogočile lažje 
prijavljanje patentov. 

2,50 1,185 ,296 -,931 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke 
opremljenosti podjetja. 

3,68 1,202 -,961 ,144 

Q28e 
S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na nove 
tuje trge. 

3,47 1,178 -,695 -,292 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v 
podjetju. 

3,38 1,172 -,428 -,603 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

3,80 ,965 -1,138 1,499 

Q28h 
Subvencije so pripomogle k energijski 
učinkovitosti podjetja. 

3,33 1,126 -,361 -,512 

q28i_r 
Subvencije so nam povzročile likvidnostne 
težave.* 

3,98 1,055 -1,094 ,766 

Q28j 
Zaradi subvencij smo pričeli sodelovati z 
institucijami znanja (fakultete, inštituti ipd.) 

2,68 1,171 ,140 -,956 

Q28k 
S subvencijami smo lažje preskočili ovire na 
področju raziskav in razvoja. 

3,25 1,083 -,401 -,493 

Q28l 
Subvencije so pripomogle k zmanjšanju 
nestabilnosti podjetja na trgu. 

3,02 1,083 -,118 -,651 

Q28m 
S subvencijami smo dosegli večjo rast podjetja 
kot bi jo sicer. 

3,48 1,070 -,572 -,265 

Q28n 
S subvencijami se je dvignil nivo izobraženosti 
v podjetju. 

3,36 1,047 -,328 -,632 

Q28o 
Subvencije so vplivale na povečanje števila 
certifikatov (npr. ISO, SIQ, TÜV) v podjetju. 

2,51 1,105 ,484 -,198 

q28p_r 
Brez subvencij bi bila lastna vlaganja v 
raziskave in razvoj na nivoju podjetja višja.* 

3,56 1,069 -,470 -,414 

Q28q 
Zaradi subvencij smo vložili več lastnih 
sredstev v raziskave in razvoj kot bi jih sicer. 

3,06 1,043 -,244 -,538 

Q28r 
Subvencije so vplivale na povišanje 
marketinških aktivnosti na trgu. 

3,00 1,080 -,220 -,774 

Q28s 
Subvencije so vplivale na povečanje 
zaposlovanja v podjetju. 

3,47 1,056 -,616 -,347 

Q28t 
S subvencijami smo izvedli projekte, ki jih 
drugače ne bi, saj bi bili lastni vložki previsoki. 

3,55 1,048 -,853 ,398 

q28u_r 
Subvencije so nam zameglile pogled v naše 
osnovne cilje in vizijo podjetja.* 

3,96 ,988 -,977 ,839 
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Oznaka Trditev Povprečje SD 
Koeficient 
asimetrije 

Koeficient 
sploščenosti 

Q28v 
S subvencijami smo povečali tržni delež 
podjetja. 

3,23 1,165 -,335 -,691 

Q28w 
S subvencijami smo razvili nove 
proizvode/storitve, ki jih drugače ne bi razvili. 

3,36 1,110 -,418 -,491 

Q28x 
Prijave na subvencije so preveč 
birokratizirane. 

3,79 1,030 -,579 -,260 

* Spremenljivke so obrnjene (1-se popolnoma strinjam, 5-se sploh ne strinjam). 
Velikost vzorca N=133 (toliko jih je prejelo subvencije). 
Minimum je 1, maksimum je 5. 

5.6.5 Povezovanje vidikov subvencij v nabor faktorjev 

V nadaljevanju smo izvedli KMO in Bartlettov test. V preglednici 63 ugotavljamo močne 

medsebojne povezave med posameznimi pari manifestnih spremenljivk, saj je vrednost KMO 

zelo visoka in znaša 0.849. Da korelacijska matrika ni enotska, nakazuje tudi statistična 

značilnost χ² pri Bartlettovem preizkusu (χ²=1757.152; df=276; p<0,001). S tem smo zadostili 

pogojem za izvedbo EFA. 

Preglednica 63: KMO in Bartlettov preizkus, subvencije 

Kaiser-Meyer-Olkin preizkus ustreznosti vzorca .849 

Bartlettov preizkus sferičnosti 
hi kvadrat 1757.152 
stopnje svobode (df) 276 
statistična značilnost (sig) .000 

Rezultati EFA kažejo, da so subvencije večdimenzionalen faktor, in sicer predlaga obstoj pet 

medsebojno distinktivnih dimenzij, medsebojno različnih faktorjev. Na prvi faktor se tako 

razvrščajo spremenljivke, ki skupaj pojasnjujejo 20 % variance subvencij, kar je več kot pri 

ostalih faktorjih. Pet faktorjev naj bi skupaj pojasnilo 53,9 % variance subvencij, vendar pa po 

pregledu matrike uteži (z rotacijo) ugotovimo, da so smiselni le dva do trije faktorji. 

Preglednica 64: Rezultati EFA, subvencije 

Skupaj pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteži 
Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 
% 

Variance 

Kumu-
lativa 
v % 

Skupaj 
% 

Variance 

Kumu-
lativa 
v % 

Skupaj 
% 

Variance 

Kumu-
lativa 
v % 

1 8.508 35.449 35.449 7.918 32.992 32.992 4.852 20.219 20.219 

2 2.883 12.014 47.463 2.354 9.809 42.802 2.748 11.450 31.668 

3 1.426 5.941 53.403 1.163 4.848 47.650 2.322 9.677 41.345 

4 1.291 5.378 58.781 .979 4.080 51.730 2.221 9.255 50.600 

5 1.139 4.747 63.528 .530 2.207 53.937 .801 3.337 53.937 
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Štirje faktorji se na podlagi EFA kažejo kot smiselna smer redukcije. Prvi vključuje Q28a in 

Q28b, drugi spremenljivke Q28d-h, tretji Q28s in Q28t. Četrti faktor je zgolj Q28u_r 

(rekodirano oz. obrnjeno Q28u). Preostali faktorji in spremenljivke nimajo jasne strukture in se 

porazdeljujejo kot možnosti pripadnosti več faktorjem hkrati (velja, da mora biti razlika med 

utežmi vsaj 0,2, da je pripadnost faktorju in struktura faktorja jasna). Rezultate EFA bomo 

preverili še s CFA (v AMOS) in dodatnimi analizami, ki bodo soodločale o smiselnosti 

redukcije spremenljivk v faktorje. V preglednici 65 so s temno barvo označene spremenljivke, 

ki so vključene v posamezen faktor. 

Preglednica 65: Rotirana faktorska matrika, subvencije 

 Rotirana faktorska matrikaa 

Oznaka Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Q28a 
Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi institucijami. 

.028 .178 .053 .742 -.025 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

.013 -.006 .202 .927 .068 

Q28c 
Subvencije so nam omogočile lažje prijavljanje 
patentov. 

.151 .076 .489 .521 .251 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke 
opremljenosti podjetja. 

.786 .135 .010 .129 -.014 

Q28e 
S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na nove 
tuje trge. 

.851 .117 .092 .079 .405 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v 
podjetju. 

.682 .295 .074 .077 .433 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

.645 .288 -.087 -.005 .204 

Q28h 
Subvencije so pripomogle k energijski 
učinkovitosti podjetja. 

.625 .170 .180 .030 -.093 

q28i_r 
Subvencije so nam povzročile likvidnostne 
težave.* 

-.015 -.106 -.652 -.125 .042 

Q28j 
Zaradi subvencij smo pričeli sodelovati z 
institucijami znanja (fakultete, inštituti ipd.) 

.130 .085 .393 .424 -.001 

Q28k 
S subvencijami smo lažje preskočili ovire na 
področju raziskav in razvoja. 

.363 .279 .391 .383 .037 

Q28l 
Subvencije so pripomogle k zmanjšanju 
nestabilnosti podjetja na trgu. 

.542 .404 .372 .077 -.069 

Q28m 
S subvencijami smo dosegli večjo rast podjetja 
kot bi jo sicer. 

.693 .521 .111 -.005 -.048 

Q28n 
S subvencijami se je dvignil nivo izobraženosti 
v podjetju. 

.327 .506 .235 .144 -.044 

Q28o 
Subvencije so vplivale na povečanje števila 
certifikatov (npr. ISO, SIQ, TÜV) v podjetju. 

.514 .149 .602 .149 .058 

q28p_r 
Brez subvencij bi bila lastna vlaganja v 
raziskave in razvoj na nivoju podjetja,višja.* 

-.096 -.058 -.354 -.058 -.112 

Q28q 
Zaradi subvencij smo vložili več lastnih 
sredstev v raziskave in razvoj kot bi jih sicer. 

.118 .489 .269 .193 .203 



 

114 

 Rotirana faktorska matrikaa 

Oznaka Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Q28r 
Subvencije so vplivale na povišanje 
marketinških aktivnosti na trgu. 

.361 .291 .278 .050 .451 

Q28s 
Subvencije so vplivale na povečanje 
zaposlovanja v podjetju. 

.168 .504 .043 .025 .092 

Q28t 
S subvencijami smo izvedli projekte, ki jih 
drugače ne bi, saj bi bili lastni vložki previsoki. 

.378 .598 .092 .212 .006 

q28u_r 
Subvencije so nam zameglile pogled v naše 
osnovne cilje in vizijo podjetja.* 

.072 -.132 -.597 -.116 -.003 

Q28v 
S subvencijami smo povečali tržni delež 
podjetja. 

.587 .650 .159 -.045 .173 

Q28w 
S subvencijami smo razvili nove 
proizvode/storitve, ki jih drugače ne bi razvili. 

.495 .532 .120 .087 .139 

Q28x Prijave na subvencije so preveč birokratizirane. -.001 -.087 -.049 -.079 .019 
Metoda največjega verjetja. 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser normalizacijo. 
a. Rotacija se je skonvergirala v 7 iteracijah. 
* obrnjena lestvica. 

Preglednica 66 kaže na to, da sta faktorja 4 in 2 ter 3 in 4 medsebojno premalo distinktivna, saj 

sta preveč povezana, kar je vplivalo na odločitev, da smo obdržali le dva faktorja. 

Preglednica 66: Tabela korelacij med faktorji, subvencije 

Faktorska transformacijska matrika 

Faktor 1 2 3 4 5 

1 .799 .416 .258 .234 .259 

2 -.294 -.102 .291 .904 -.034 

3 -.319 .698 .449 -.186 -.418 

4 -.013 .475 -.804 .301 -.194 

5 .416 -.321 .030 .057 -.848 

Metoda največjega verjetja. 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser normalizacijo. 

Na tak način smo dobili iz nabora trditev, ki merijo subvencije, dva faktorja: 

‐ prvi (S1) je opisno opredeljen kot Prispevek subvencij in 
‐ drugi (S2) kot Povezovanje zaradi subvencij. 

Korelacije v preglednici 67 prikazujejo povezanosti med spremenljivkami. Nakazujejo na to, 

da sta trditvi Q28s in Q28t vprašljiva kombinacija za ločen faktor, saj sta preveč povezani s 

preostalimi. Tudi CFA pokaže, da z vključitvijo takega faktorja model korelacij ne ustreza, se 

ne prilega podatkom. Q28u (obrnjena) ni povezana z nobeno od preostalih spremenljivk. 
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Preglednica 67: Povezave med spremenljivkami, subvencije 

Povezave 

  Q28a Q28b Q28d Q28e Q28f Q28g Q28h Q28s Q28t q28u_r 

Q28a 

Personov 
koeficient 

1 .697** ,119 ,106 ,098 ,063 ,139 ,051 .345** -.200* 

Statistična 
značilnost 

  ,000 ,172 ,225 ,261 ,472 ,110 ,563 ,000 ,021 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28b 

Personov 
koeficient 

.697** 1 ,139 ,128 ,127 -,010 ,061 ,058 .205* -.211* 

Statistična 
značilnost 

,000   ,111 ,141 ,145 ,906 ,482 ,507 ,018 ,015 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28d 

Personov 
koeficient 

,119 ,139 1 .704** .537** .560** .537** .238** .439** -,036 

Statistična 
značilnost 

,172 ,111   ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,684 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28e 

Personov 
koeficient 

,106 ,128 .704** 1 .805** .634** .534** .229** .436** -,024 

Statistična 
značilnost 

,225 ,141 ,000   ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,785 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28f 

Personov 
koeficient 

,098 ,127 .537** .805** 1 .662** .433** .345** .398** -,027 

Statistična 
značilnost 

,261 ,145 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,758 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28g 

Personov 
koeficient 

,063 -,010 .560** .634** .662** 1 .422** .196* .422** ,064 

Statistična 
značilnost 

,472 ,906 ,000 ,000 ,000   ,000 ,024 ,000 ,466 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28h 

Personov 
koeficient 

,139 ,061 .537** .534** .433** .422** 1 .186* .333** -,125 

Statistična 
značilnost 

,110 ,482 ,000 ,000 ,000 ,000   ,032 ,000 ,152 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28s 

Personov 
koeficient 

,051 ,058 .238** .229** .345** .196* .186* 1 .393** -,092 

Statistična 
značilnost 

,563 ,507 ,006 ,008 ,000 ,024 ,032   ,000 ,294 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Q28t 

Personov 
koeficient 

.345** .205* .439** .436** .398** .422** .333** .393** 1 -,156 

Statistična 
značilnost 

,000 ,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,074 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

q28u_r 

Personov 
koeficient 

-.200* -.211* -,036 -,024 -,027 ,064 -,125 -,092 -,156 1 

Statistična 
značilnost 

,021 ,015 ,684 ,785 ,758 ,466 ,152 ,294 ,074   

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 
**. Korelacija je statistično značilna pri 0.01 (1 %). 

*. Korelacija je statistično značilna pri 0.05 (5 %). 
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Finančni kazalniki (preglednica 68) kot razlike (v finančnem obdobju (2000−2007) in v času 

finančnega obdobja (2008−2014)) so bili za potrebe nadaljnje analize tvorjeni kot izvedene 

spremenljivke, razlike (var_0814-0007). Odgovarjajo na to, ali je razlika manjša ali večja glede 

na to, kakšno subvencijo so prejeli in kakšna je povezanost z mehkejšimi vidiki tega, kaj so 

subvencije za podjetja prinesle. 

Preglednica 68: Razlike v finančnih kazalnikih, med obdobjema 

Izračun/finančni 
kazalnik 

S_R P_R K_R CD_R Z_R GP_R DVZ_R 

N 396 396 396 396 396 396 396 
Povprečje -0.7091 -0.676 -0.670 -0.084 -0.065 -0.020 -0.622 
mediana -0.6558 -0.626 -0.615 -0.008 -0.052 -0.015 -0.599 
Standardni odklon 0.34519 0.282 0.390 0.240 0.103 0.055 0.190 
Koeficient asimetrije -1.283 -1.2 -1.166 -5.12 -0.748 -0.642 -1.087 
Koeficient sploščenosti 2.322 2.532 2.926 31.548 2.402 1.249 2.011 
Minimum -2.13 -2.02 -2.35 -2.26 -0.54 -0.19 -1.32 
Maximum -0.08 0 0.5 0.15 0.33 0.15 -0.18 

Kot je razvidno iz preglednice 69 ni zaznati povezav med faktorjema subvencij in finančnimi 

kazalniki. Kažejo se pa povezave med posameznimi finančnimi kazalniki. 

Preglednica 69: Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki 

                                          Povezave 

  S2 S1 S_R P_R K_R CD_R Z_R GP_R DVZ_R 

S2 

Personov 
koeficient 

1 ,126 ,023 ,048 ,119 ,036 ,015 ,055 ,014 

Statistična 
značilnost 

  ,149 ,795 ,584 ,174 ,682 ,865 ,530 ,870 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

S1 

Personov 
koeficient 

,126 1 ,081 ,028 ,077 -,071 ,083 ,079 ,115 

Statistična 
značilnost 

,149   ,352 ,748 ,377 ,415 ,340 ,368 ,189 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

S_R 

Personov 
koeficient 

,023 ,081 1 .535** .512** ,001 ,034 ,035 .164** 

Statistična 
značilnost 

,795 ,352   ,000 ,000 ,989 ,497 ,493 ,001 

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 

P_R 

Personov 
koeficient 

,048 ,028 .535** 1 .439** -,022 .154** ,073 .240** 

Statistična 
značilnost 

,584 ,748 ,000   ,000 ,658 ,002 ,147 ,000 

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 

K_R 

Personov 
koeficient 

,119 ,077 .512** .439** 1 -,028 .138** .107* .212** 

Statistična 
značilnost 

,174 ,377 ,000 ,000   ,581 ,006 ,033 ,000 

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 
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                                          Povezave 

  S2 S1 S_R P_R K_R CD_R Z_R GP_R DVZ_R 

CD_R 

Personov 
koeficient 

,036 
-

,071 
,001 -,022 -,028 1 ,038 -,043 -,032 

Statistična 
značilnost 

,682 ,415 ,989 ,658 ,581   ,449 ,399 ,524 

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 

Z_R 

Personov 
koeficient 

,015 ,083 ,034 .154** .138** ,038 1 ,087 ,041 

Statistična 
značilnost 

,865 ,340 ,497 ,002 ,006 ,449   ,082 ,419 

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 

GP_R 

Personov 
koeficient 

,055 ,079 ,035 ,073 .107* -,043 ,087 1 ,073 

Statistična 
značilnost 

,530 ,368 ,493 ,147 ,033 ,399 ,082   ,150 

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 

DVZ_R 

Personov 
koeficient 

,014 ,115 .164** .240** .212** -,032 ,041 ,073 1 

Statistična 
značilnost 

,870 ,189 ,001 ,000 ,000 ,524 ,419 ,150   

N 133 133 396 396 396 396 396 396 396 
**. Korelacija je statistično značilna pri 0.01 (1 %). 
*. Korelacija je statistično značilna pri 0.05 (5 %). 

Rezultati CFA, ki smo jo izvedli na podlagi izsledkov faktorske strukture z EFA, pokažejo, da 

je prileganje modela v obstoječi strukturi delno ustrezno. 

Kot smiselna kombinacija se izkažeta dva medsebojno povezana faktorja na sliki 18. Med njima 

je 0.15 povezava oziroma kovarianca. Tak model se prilega podatkom z RMSEA=0,071, 

CFI=0,960. Iz S1 je bila izločena še Q28h, saj ima nižjo utež od preostalih in glede na velikost 

vzorca ne ustreza pogojem. Na tak način smo dobili iz nabora trditev, ki merijo subvencije, dva 

faktorja: prvi (S1) je opisno opredeljen kot prispevek subvencij in drugi (S2) kot povezovanje 

zaradi subvencij. Slabost drugega faktorja je to, da ga predstavljata zgolj dve spremenljivki, kar 

pa je v nadaljevanju, pri vključenosti tudi drugih faktorjev v AMOS, dovolj da zadostimo 

pogojem identifikacije. 
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Slika 18: Povezave med faktorjema subvencij in trditvami 

Kot je razvidno iz preglednice 70, mere prileganja presegajo mejne vrednosti (razen PNFI in 

p). Glede na to, da pri večini mere prileganja modela dosegamo veljavne vrednosti, ob 

zavedanju, da je namen strukturnega modela konfirmativne narave, ugotovimo zadovoljivo 

prileganje modela. 

Preglednica 70: Mere prileganja, subvencije 

 

 

 

 

 

 

Sledilo je preverjanje veljavnosti in zanesljivosti faktorjev v merskem modelu. Vanj smo 

vključili 6 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 2 faktorja. Kot je razvidno iz spodnje 

preglednice 71, oba faktorja dosegata visoke vrednosti kompozitne zanesljivosti, saj vrednosti 

CR presegajo mejne vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo notranjo konsistentnost faktorjev s 

Cronbachovim α koeficientom, le-ta kaže na visoko zanesljivost faktorjev. Notranjo 

konsistentnost faktorjev tako lahko ocenimo kot dobro. 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  23.824 
df  8 
p > 0,05 0.002 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 2.978 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.071 
NFI ≥ 0,90 0.943 
CFI ≥ 0,90 0.960 
TLI ≥ 0,90 0.896 
PNFI ≥ 0,60 0.359 
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Cronbach alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk v faktor S1 je 0,880, za S2 je 

0,819. Vrednosti presegata mejne vrednosti (0.6) in kažeta na smiselnost povezovanja v faktorje 

oziroma konsistentnost faktorjev. Ta dva faktorja sta pripravljena v namen nadgradnje s 

finančnimi kazalniki v SPSS AMOS. 

Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc (AVE), ki se nanašajo na konvergentno veljavnost 

faktorjev, kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Standardizirane regresijske uteži 

λ so pri vseh merjenih spremenljivkah višje od 0,7 in so statistično značilne na ravni p<0,001. 

Preglednica 71: Veljavnost in zanesljivost faktorjev S1 in S2 

Faktor Sprem. Trditev λ20 CR21 α22 AVE23 

S1 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke 
opremljenosti podjetja. 

0.725 

0.925 0.88 0.702 
Q28e 

S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na 
nove tuje trge. 

0.943 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v 
podjetju. 

0.85 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

0.705 

S2 
Q28a 

Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi institucijami. 

0.851 
0.896 0.819 0.704 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

0.82 

Za preverjanje diskriminacijske veljavnosti smo izračunali kvadrate korelacij med 

posameznimi faktorji v modelu (SIC). Da lahko govorimo o diskriminacijski veljavnosti − da 

med faktorji ne obstajajo visoke korelacije, morajo biti vrednosti SIC manjše od vrednosti AVE. 

Oba faktorja v merskem modelu sta medsebojno distinktivna, saj so vrednosti AVE višje od 

vrednosti SIC, kar je razvidno iz preglednice 72. 

Preglednica 72: Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S1 in S2 

Diskriminantna 
veljavnost  S1 S2 

Faktor  AVE/SIC 0.7025 0.7036 

S1 0.7025   

S2 0.7036   

                                                 
20 λ – vrednost uteži na faktorju. 
21 CR – kompozitna zanesljivost. 
22 α – Cronbachov alpha koeficient. 
23 AVE – povprečje ekstrahiranih varianc. 
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5.6.5.1 Strukturni model, subvencije 

Pri preverbi strukturnega modela (slika 19) se je finančni kazalnik P izkazal kot edini smiselni 

kazalnik. Preverba strukturnega modela za razliko od merskega modela analizira odnose med 

posameznimi faktorji v modelu. V nadaljevanju tako analiziramo (posreden) vpliv S1 in S2 na 

P, saj smo le pri tem finančnem kazalniku našli možnost za tvorbo smiselnega modela (nanj pa 

vplivajo tudi drugi finančni kazalniki prikazani spodaj v sliki 19). 

 

Slika 19: Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki 

Analiza merskega modela, ki smo jo izvedli s konfirmativno faktorsko analizo, kaže na 

zadovoljivo prileganje modela podatkovni matriki glede na večino mer prileganja. V 

nadaljevanju preverjamo strukturni model vpliva dejavnikov na P z vključitvijo finančnih 

kazalnikov, izraženih kot razlika med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014. Večja kot je 

razlika, slabši je izid za podjetje. 
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Tak model pojasnjuje 35 % (razlike med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014) finančnega 

kazalnika P. Subvencije nanj posredno vplivajo preko razlike v kapitalu, povezava je sicer 

statistično značilna, vendar šibka (.11). Najmočnejša povezava se kaže med K_R in S_R ter 

S_R in P_R. 

Kot je razvidno iz preglednice 73, vse mere prileganja presegajo mejne vrednosti (razen PNFI). 

Ker pri večini mere prileganja modela dosegajo veljavne vrednosti, ob zavedanju, da je namen 

strukturnega modela konfirmativne narave, prileganje označimo kot dobro (RMSEA = 0.021). 

Preglednica 73: Mere prileganja, subvencije s finančnimi kazalniki 

 

 

 

 

 

 

V preglednici 74 so prikazane regresijske uteži (β), kakršne so prikazane na sliki modela (na 

povezavah in vplivih). Služijo za lažjo primerjavo, saj so relativizirane (-1,1). Višja vrednost 

pomeni močnejši vpliv. V preglednici 74 lahko vidimo, da ima najmočnejši vpliv v modelu 

S_R na P_R (0.418) in najmanj močnega Z_R na P_R. Nestandardizirane uteži (B) imajo 

prediktivno vrednost, saj služijo kot napoved v enotah, kakršne veljajo za posamezno 

spremenljivko. Če bi uspeli izboljšati S_R za eno enoto, bi se to (ob predpostavki, da vsi ostali 

parametri v modelu ostanejo enaki) odrazilo na povišanju P_R za približno 0.341 enote. Če bi 

za posamezno enoto v vzorcu (posamezno podjetje) vnesli vse njegove realne parametre 

oziroma vrednosti na spremenljivkah, vključenih v tem modelu, bi lahko povsem natančno 

izračunali napoved P_R s pomočjo regresijske enačbe. 

Preglednica 74: Regresijske uteži, subvencije 

Nestandardizirane in standardizirane 
regresijske uteži 

B β 

P_R < S_R 0.341 0.418 
P_R < Z_R 0.299 0.11 

P_R < DVZ_R 0.191 0.129 

P_R < K_R 0.132 0.183 

V tej točki smo analizirali finančne kazalnike po posameznih obdobjih, jih medsebojno 

primerjali in ugotovili razlike, ki so vplivale na nadaljnjo odločitev o uporabi finančnih 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  45.634 
df  39 
p > 0,05 0.216 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 1.17 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.021 
NFI ≥ 0,90 0.94 
CFI ≥ 0,90 0.99 
TLI ≥ 0,90 0.984 
PNFI ≥ 0,60 0.555 
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kazalnikov v nadaljnjih izračunih. V nadaljevanju smo prikazali medsebojne povezave med 

posameznimi pari manifestnih spremenljivk. Oblikovali smo dva faktorja znotraj področja 

subvencij ter ugotavljali povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki. Prikazali 

smo povezavo med faktorjema, ki smo jo potrdili z merami prileganja in s kazalniki 

zanesljivosti in veljavnosti. Oblikovali in preverili smo strukturni model vpliva dejavnikov na 

P z vključitvijo finančnih kazalnikov. 

5.7 Analiza podatkov MF subvencije za področje RR 

V tej točki smo poskušali ugotoviti povezanost med podatki, ki smo jih prejeli s strani MF, in 

drugimi spremenljivkami. 

Za analizo podatkov smo za vzorec MF starost podjetij prikazali v štirih razredih (preglednica 

75), ki so bili tvorjeni na podlagi analize starosti in razdeljeni v dokaj enakomerne razrede, in 

sicer v podjetja, stara do 20 let (18,3 %), podjetja, stara od 22,1 do 23,5 let (28,2 %), največ v 

razredu je bilo podjetij, starih 23,6–25 let (34,5 %), najstarejših podjetij, starih več kot 25,1 let, 

pa je bilo 19 %. Povprečna vrednost znaša v razredu 2,54. Prikazujemo še koeficient 

asimetričnosti in sploščenosti. Koeficient asimetričnosti je negativen, kar nakazuje na skoraj 

normalno porazdelitev (pri 0), rahlo asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. 

Koeficient sploščenosti je blizu ena, kar nakazuje na bolj sploščeno porazdelitev, vendar še 

vedno normalno porazdelitev. 

Preglednica 75: Starost podjetja, vzorec MF 

Razred Starost podjetja v razredih % N  Povprečje 2.54 

1 do 20. leta 18,3 % 109  St. odklon 1.00 
2 22,1 – 23,5 leta 28,2 % 168  Min 1.00 

3 23,6 - 25. leta 34,5 % 205  Max 4.00 

4 več kot 25.1 let 19 % 113  Koeficient asimetričnosti -0.09 
 Skupaj 100 % 630  Koeficient sploščenosti -1.04 

Analiza opisne statistike 

Podatke smo združili po skupinah: znesek subvencije na podjetje, znesek subvencije po podjetju 

po posameznem starostnem razredu, število subvencij na podjetje in znesek subvencije na 

zaposlenega, za obdobja 2000−2013, 2000−2006 ter 2007−2013. Večina spremenljivk po 

subvencijah ima nenormalno porazdeljene rezultate (preglednica 76), kar je razvidno iz 

koeficientov asimetrije in sploščenosti (če presegajo vrednosti -2, 2) z izjemo treh spremenljivk, 

kjer so zneski subvencij v razredih, ki so normalno porazdeljeni. V nadaljevanju bodo za analizo 

uporabljene statistične metode, ki so namenjene nenormalno porazdeljenim spremenljivkam 

(t.i. neparametrične različice testov), kar izključuje modeliranje v AMOS, kjer je pogoj 

normalna porazdelitev spremenljivk. Poskusili smo z modeliranjem, kjer vnaprej določiš 
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metodo Asymptoticaly Free distribucijo (ki bi pogojno lahko zadovoljevala pogoje za 

strukturno modeliranje nenormalno porazdeljenih spremenljivk), vendar pa se tudi to izkaže za 

neprimerno. 

Preglednica 76: Opisna statistika, vzorec MF  

Subvencije Veljavni Manjkajoči* Povprečje Mediana 
Stand. 
odklon 

Znesek subvencije 2000−2013 630 0 110994,5 27505,2 264293,7 
Znesek subvencije 2000−2006 398 232 63707,2 17951,9 147713,6 
Znesek subvencije 2007−2013 320 310 138496,7 51215,9 313843,3 
Znesek subvencije 2000−2013 / razredi 630 0 2,5 2,0 1,1 
Znesek subvencije 2000−2006 / razredi 629 1 1,8 1,0 1,0 
Znesek subvencije 2007−2013 / razredi 629 1 1,9 1,0 1,2 
Število subvencij 2000−2013 629 1 5,0 3,0 5,0 
Število subvencij 2000−2006 441 189 3,1 2,0 2,9 
Število subvencij 2007−2013 452 178 3,9 3,0 3,2 
Znesek subvencije 2000−2013 / na 
zaposlenega 

630 0 3801,9 649,7 11666,9 

Znesek subvencije 2000−2006 / na 
zaposlenega 

396 234 2032,1 358,2 6750,2 

Znesek subvencije 2006−2013 / na 
zaposlenega 

319 311 4450,7 905,4 9645,1 

*če niso v tem obdobju prejeli subvencije, se šteje kot manjkajoči (namesto vrednosti 0).   

se nadaljuje, preglednica 76 

 Subvencije 
Koeficient 
asimetrije 

Koeficient 
sploščenosti 

Min. Max. 

Znesek subvencije 2000−2013 7,89 92,67 109,31 4012007,48 
Znesek subvencije 2000−2006 6,04 52,15 109,31 1761722,30 
Znesek subvencije 2007−2013 7,73 79,89 130,52 3933025,93 
Znesek subvencije 2000−2013 / razredi 0,02 -1,36 1,00 4,00 
Znesek subvencije 2000−2006 / razredi 1,03 -0,29 1,00 4,00 
Znesek subvencije 2007−2013 / razredi 0,85 -0,91 1,00 4,00 
Število subvencij 2000−2013 1,86 3,71 1,00 29,00 
Število subvencij 2000−2006 1,65 2,47 1,00 16,00 
Število subvencij 2007−2013 1,71 3,28 1,00 18,00 
Znesek subvencije 2000−2013 / na 
zaposlenega 

8,87 103,24 0,39 158871,20 

Znesek subvencije 2000−2006 / na 
zaposlenega 

8,10 80,46 0,79 85527,67 

Znesek subvencije 2006−2013 / na 
zaposlenega 

7,08 77,88 0,40 125018,48 

Podobno prihaja do nenormalnih porazdelitev tudi pri finančnih kazalnikih (preglednica 77), ki 

so izvedeni kot razlika (npr. razlika v sredstvih je S_R). Zgolj spremenljivki razlika pri 

zaposlenih (Z_R) in razlika v gospodarnosti poslovanja (GP_R) imata normalno porazdelitev. 

Temneje so označeni tisti podatki, ki kažejo na normalno porazdelitev. 
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Preglednica 77: Opisna statistika, vzorec 

  S_R P_R K_R CD_R Z_R GP_R ROE_R DVZ_R 

N 
Veljavne 628 628 628 628 628 628 628 628 
Manjkajoče 0 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje -,6521 -,6566 -,6243 -,0529 -,0621 -,0136 -,4403 -,5862 
Mediana -,6263 -,6327 -,5843 -,0014 -,0481 -,0140 -,1724 -,5650 
Standardni odklon ,29023 ,27714 ,34762 ,19960 ,09186 ,05030 2,10611 ,17393 
Mera simetrije -1,227 -1,276 -1,275 -6,923 -,955 -,253 -1,165 -1,063 
St. napaka mere asimetrije ,098 ,098 ,098 ,098 ,098 ,098 ,098 ,098 
Mera sploščenosti 2,905 3,286 3,307 57,961 1,713 1,048 4,215 2,245 
St. napaka mere sproščenosti ,195 ,195 ,195 ,195 ,195 ,195 ,195 ,195 
Minimum -2,10 -2,00 -2,25 -2,23 -,46 -,21 -9,48 -1,35 
Maximum -,01 -,10 ,16 ,19 ,18 ,13 8,44 -,18 

Analiza korelacij 

Tudi pri analizi korelacij je potrebno upoštevati normalnost porazdelitve spremenljivk: 

‐ za normalno porazdeljene spremenljivke smo uporabili Pearsonov koeficient, 
‐ za nenormalno porazdeljene spremenljivke smo uporabili Spearmanov koeficient, kar je 

prikazano v ločenih preglednicah. 
 

V preglednici 78 smo za normalno porazdeljene spremenljivke uporabili Pearsonov koeficient. 

Rezultati pokažejo, da je število subvencij med časovnimi obdobji statistično značilno 

povezano. Tista podjetja, ki so prejela subvencijo v prvem časovnem obdobju, so z veliko 

verjetnostjo prejela subvencije tudi v drugem časovnem obdobju. Gre za močno povezanost 

(Pearsonov koeficient je .800). Tudi spremenljivka, ki povzema obe časovni obdobji, (logično) 

visoko korelira s posamičnim obdobjem, kar zgolj potrjuje, da je izvedena iz obeh in je v 

interpretaciji nerelevantna. 

 

Čeprav šibkejše povezave, pa so pomembne pri vidiku starosti podjetja. Tu niso uporabljeni 

razredi, temveč številska spremenljivka starosti. Ugotavljamo, da starejše je podjetje, večja je 

verjetnost, da bo prejelo subvencijo. Povezava, ki je sicer šibka, vendarle statistično značilna, 

je med starostjo podjetja in med spremenljivko, ki razlikuje število zaposlenih po dveh časovnih 

obdobjih. Veča se razlika v številu zaposlenih v prvem in drugem obdobju s starostjo podjetja; 

starejše kot je podjetje, večja razlika v številu zaposlenih je razvidna v primerjavi obeh obdobij. 

Podobno je z razliko v GP. Večja kot je razlika v GP, večja je razlika v številu zaposlenih med 

obema obdobjema. 
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Preglednica 78: Analiza korelacij  

  

Število 
subvencij 
2000-
2013 

Število 
subvencij 
2000-
2006 

Število 
subvencij 
2007-
2013 

Starost 
podjetja 

Zaposleni_ 
razlika 

GP 
_razlika 

Število 
subvencij 
2000−2013 

Pearsonov koeficient 1 .800** .847** .139** ,042 ,002 
St. značilnost (2-str.)   ,000 ,000 ,000 ,293 ,965 
N 628 628 628 628 628 628 

Število 
subvencij 
2000−2006 

Pearsonov koeficient .800** 1 .360** .127** ,030 ,006 
St. značilnost (2-str.) ,000   ,000 ,001 ,460 ,873 
N 628 628 628 628 628 628 

Število 
subvencij 
2007−2013 

Pearsonov koeficient .847** .360** 1 .105** ,039 -,003 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,000   ,008 ,326 ,942 
N 628 628 628 628 628 628 

Starost 
podjetja 

Pearsonov koeficient .139** .127** .105** 1 .191** .081* 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,001 ,008   ,000 ,043 
N 628 628 628 628 628 628 

Zaposleni_ 
razlika 

Pearsonov koeficient ,042 ,030 ,039 .191** 1 .161** 
St. značilnost (2-str.) ,293 ,460 ,326 ,000   ,000 
N 628 628 628 628 628 628 

Gospodarn-
ost 
poslovanja_
razlika 

Pearsonov koeficient ,002 ,006 -,003 .081* .161** 1 
St. značilnost (2-str.) ,965 ,873 ,942 ,043 ,000   
N 

628 628 628 628 628 628 

**. Korelacija je statistično značilna pri 0.01. 

*. Korelacija je statistično značilna pri 0.05. 
 

Za preostale (nenormalno porazdeljene) spremenljivke je bila opravljena analiza korelacij s 

Spearmanovim rho koeficientom (priloga 3), s katerim smo preverjali medsebojno povezanost 

med pari spremenljivk. Uporabimo ga v primeru statistično značilnega odstopanja porazdelitve 

spremenljivk od normalne porazdelitve. 

 

Glede na to, da so spremenljivke nepredvidljive v porazdelitvi (nenormalna porazdelitev) smo 

za obdobje 2000−2013 ustvarili izvedeno spremenljivko višine prejetih subvencij po razredih 

(preglednica 79), ki je normalno porazdeljena, saj je bila za ta namen ustvarjena na podlagi 

frekvenčnih porazdelitev. 

Preglednica 79: Znesek subvencije, obdobje 2000−2013 

Znesek subvencije 2000-2013 / razredi % 

< 8.000 EUR 25,6 % 
8.001-28.000 EUR 24,9 % 
28.001-110.000 EUR 24,9 % 
110.001EUR > 24,6 % 
Skupaj 100 % 
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V nadaljevanju smo v preglednici 80 pripravili višino prejetih subvencij po razredih za obdobje 

2000−2006.  

Preglednica 80: Znesek subvencije, obdobje 2000−2006 

Znesek subvencije 2000-2006 / razredi % 

< 8.000 EUR 57,4 % 
8.001-28.000 EUR 18,8 % 
28.001-110.000 EUR 14,3 % 
110.001EUR > 9,5 % 
Skupaj 100 % 

V preglednici 81 smo pripravili višino prejetih subvencij po razredih za obdobje 2007−2013.  

Preglednica 81: Znesek subvencije, obdobje 2006−2013 

Znesek subvencije 2007-2013 / razredi % 

< 8.000 EUR 58,5 % 
8.001-28.000 EUR 11,1 % 
28.001-110.000 EUR 14,6 % 
110.001EUR > 15,7 % 
Skupaj 100 % 

 

Za preverjanje razlik med analiziranimi skupinami, glede na njihove značilnosti, smo uporabili 

neparametrično različico t-testa. Ko sta glede na neodvisno spremenljivko obstajali več kot 2 

skupini anketirancev (4 razredi za kategorije višine prejetih subvencij po obdobjih), smo 

uporabili Kruskal Wallisov test, ki predstavlja neparametrično različico analize variance 

(ANOVA). 

Za dve spremenljivki (Z_R in GP_R) se glede na oba koeficienta (asimetrije in sploščenosti) 

izkaže, da gre za normalne porazdelitve zato so bile analize za ta dva pripravljene ločeno, s 

parametričnimi različicami testov. 

Neparametrični t-test za preverjanje razlik v višini prejetih subvencij (razdeljeno v štiri razrede) 

kaže na to, da obstajajo statistično značilne razlike v razliki poslovnega izida (CD_R) prej/po 

glede na to, v kateri razred se podjetje uvršča glede na višino pridobljenih sredstev v obdobju 

vseh let v letih 2000−2013. 

V celotnem obdobju se med razredi kot edina statistično značilna kaže razlika v višini prejete 

subvencije glede na poslovni izid (CD_R), slika (20). 
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Slika 20: Kruskal Wallisov test, 2000−2013 

Iz slike 21 je razvidno, da se prvem obdobju (2000−2006) statistično značilne razlike glede na 

višino prejetih subvencij kažejo v razlikah kazalnikov poslovnega izida (CD_R), ROE_R in 

DVZ_R, kar pomeni, da obstaja pomembna razlika glede na to, kakšno višino subvencij je 

podjetje prejelo v prvem obdobju v razmerju do razlike v teh treh kazalnikih, ki so obravnavana 

kot razlika med obdobji. Ugotavljamo, da je razlika v poslovnem izidu (CD_R) med obema 

obdobjema relevantna glede na to, kolikšna je višina prejete subvencije v prvem obdobju. 

 

Slika 21: Kruskal Wallisov test, 2000−2006 
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Iz slike 22 je razvidno, da se v drugem obdobju (med 2007 in 2013) statistično značilne razlike 

glede na višino prejetih subvencij kažejo zgolj v razliki ROE_R., torej glede na višino prejete 

subvencije v drugem obdobju (po 2007) se kaže razlika v ROE_R (med obema obdobjema). 

 

Slika 22: Kruskal Wallisov test, 2007−2013 

Tam, kjer so se razlike pokazale za statistično pomembne, smo v preglednici 82 pripravili 

znotraj treh razredov višine prejetih subvencij, povprečje razlike pred/po po posameznem 

kazalniku. V naslednjih treh odstavkih interpretativno razlagamo razlike. 

V celotnem časovnem obdobju (2000−2013) se kažejo razlike v poslovnem izidu (CD_R) (ki 

je edini od kazalnikov v tem obdobju statistično značilen): večja negativna razlika v razliki 

poslovnega izida (CD_R) (med obdobjema pred/po) je v skupini najmanjših prejetih in 

največjih prejetih subvencij. 

V prvem finančnem obdobju (2000−2006) so razlike statistično značilne pri vseh treh razlikah 

kazalnikov. Najmanjšo negativno razliko v razliki poslovnega izida (CD_R) (prej/po) je zaznati 

v razredu z najvišjimi prejetimi subvencijami in največjo razliko v poslovnem izidu (CD_R) 

pri podjetjih, ki so prejela najnižje subvencije. Negativna razlika v ROE_R (med obema 

obdobjema) je najbolj izrazita v drugem in tretjem razredu, torej v podjetjih, ki niso prejela ne 

najmanjših in ne najvišjih subvencij. Pri razliki DVZ_R so negativne razlike najmanj očitne, 

nekoliko izstopajo razlike v DVZ_R kot višje v razredu z najnižjimi subvencijami. 

Negativni predznak pomeni, da so podjetja imela višji kazalnik, bodisi poslovni izid (CD_R), 

ROE_R ali DVZ_R v obdobju 2000−2006 v primerjavi z obdobjem 2007−2013. 
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V drugem finančnem obdobju (2007−2013) so razlike med obema obdobjema v ROE_R še 

očitnejše. Podjetja, ki so prejela najmanjše najvišje subvencije, so imela največjo negativno 

razliko ROE_R glede na obdobje pred/po. Podjetja v razredu prejetih subvencij 28.001-110.000 

so edina s pozitivno (minimalno) razliko v razliki ROE_R. 

Preglednica 82: Razlike kazalnikov v obdobjih pred/po glede na višino prejete 

subvencije v posameznem obdobju 

Višina prejetih 
subvencij 

Razredi 
Razlika* CD 

pred/po 
Razlika ROE 

pred/po 
Razlika DVZ 

pred/po 

Povprečje Povprečje Povprečje 

Višina prejetih 
subvencij v razredih 
za celoto obdobje 
2000−2013 

< 8.000 EUR -.062   

8.001−28.000 EUR -.047   

28.001−110.000 EUR -.041   

110.001EUR > -.062   

Višina prejetih 
subvencij v razredih 
za obdobje 2000−2006 

< 8.000 EUR -.059 -.339 -.602 
8.001−28.000 EUR -.057 -.725 -.577 
28.001−110.000 EUR -.044 -.684 -.575 
110.001EUR > -.023 -.122 -.526 

Višina prejetih 
subvencij v razredih 
za obdobje 2007−2013 

< 8.000 EUR  -.563  

8.001−28.000 EUR  -.291  

28.001−110.000 EUR  .012  

110.001EUR >  -.510  

*Razlika za kazalnike je računana kot obdobje PO minus obdobje PRED. 

V nadaljevanju preizkusimo še razlike pri normalno porazdeljenih razlikah kazalnikov Z_R in 

GP_R. Parametrična različica testa za normalno porazdeljeni spremenljivki (Z_R in GP_R) ne 

kaže statistično pomembnih razlik. V naslednjih treh preglednicah prikazujemo razlike v 

subvencijah. Preglednica 83 prikazuje preverjanje razlik v subvencijah za celotno obdobje 

2000−2013, preglednica 84 za prvo obdobje 2000−2006 in preglednica 85 za obdobje 

2007−2013. 

Preglednica 83: Z_R in GP_R, obdobje 2000−2013 

ANOVA 

 Vsota 
kvadratov 

Število 
prostorskih 

stopenj 

Srednji 
kvadrat 

F 
Statistična 
značilnost 

Z_R 

Med 
skupinami 

.032 3 .011 1.256 .289 

Znotraj skupin 5.259 624 .008     
Skupaj 5.291 627       

GP_R 

Med 
skupinami 

.002 3 .001 .325 .807 

Znotraj skupin 1.584 624 .003     
Total 1.586 627       
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Preglednica 84: Z_R in GP_R, obdobje 2000−2007 

ANOVA 

 Vsota 
kvadratov 

Število 
prostorskih 

stopenj 

Srednji 
kvadrat 

F 
Statistična 
značilnost 

Z_R 

Med 
skupinami 

.011 3 .004 .417 .741 

Znotraj skupin 5.280 624 .008     
Total 5.291 627       

GP_R 

Med 
skupinami 

.001 3 .000 .085 .968 

Znotraj skupin 1.586 624 .003     
Total 1.586 627       

Preglednica 85: Z_R in GP_R, obdobje 2007−2013 

ANOVA 

 Vsota 
kvadratov 

Število 
prostorskih 

stopenj 

Srednji 
kvadrat 

F 
Statistična 
značilnost 

Z_R 

Med 
skupinami 

.008 3 .003 .330 .803 

Znotraj skupin 5.283 624 .008     
Total 5.291 627       

GP_R 

Med 
skupinami 

.008 3 .003 1.071 .361 

Znotraj skupin 1.578 624 .003     
Total 1.586 627       

5.8 Analiza spremenljivk splošnega razvoja v povezavi s subvencijami 

V raziskavi smo želeli prikazati vpliv subvencij na splošni razvoj v podjetju, kar se nanaša na 

hipotezo 2. Z vidika splošnega razvoja smo na podlagi preučene literature in vprašalnika 

pripravili pet osnovnih dimenzij: organiziranost razvoja v podjetju, razvoj in obstoječi 

dokumenti v podjetju, izobraževanje za razvoj, vložek v RRI in sodelovanje podjetja z 

institucijami. 

Pri iskanju povezav splošnega razvoja s subvencijami smo najprej na podlagi trditev iz 

vprašalnika iskali razlike v trditvah med podjetji, ki so prejela subvencijo, in tistimi, ki 

subvencije niso prejela. Z rezultati KMO in Bartlettovega testa smo zadostili pogojem za 

izvedbo EFA. Rezultati EFA pokažejo obstoj šest medsebojno distinktivnih faktorjev. Rezultate 

EFA smo preverili s CFA, s katero smo potrdili pet faktorjev znotraj splošnega razvoja. Kot 

smiselne kombinacije se izkažejo povezave med vsemi povezanimi faktorji (R1, R2, R3, R4 in 

R5). Sledilo je preverjanje in potrjevanje veljavnosti in zanesljivosti faktorjev v merskem 

modelu. Preverjene so bile diskriminacijske veljavnosti. Po potrjevanju faktorjev smo 

analizirali korelacije med subvencijami (višina prejete subvencije, prejem subvencije, S1 in S2) 
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in faktorji splošnega razvoja, ki smo jih predhodno preverili. V nadaljevanju smo še izračunali 

korelacijske koeficiente med faktorji splošnega razvoja in finančnimi kazalniki. Sledilo je 

oblikovanje strukturnih modelov za področje subvencij, splošnega razvoja in finančnih 

kazalnikov. 

5.8.1 Analiza dimenzij, splošni razvoj 

V preglednici 86 ugotavljamo razlike v razvojnih vidikih glede na to, ali je podjetje prejelo 

subvencije ali jih ni. Obarvani kvadratki v stolpcu ANOVA pomenijo, da je statistična 

značilnost manj kot 0,05, razlike med podjetji, ki so prejela subvencijo, in tistimi, ki je niso, so 

statistično značilne z manj kot 5 % tveganjem. 

Preglednica 86: Razlike v trditvah za področje splošnega razvoja med podjetji, ki so/niso 

prejela subvencij 

Ozna-
ka 

Trditev 

Prejeli 
subvencijo 

Niso prejeli 
subvencije 

ANO
-VA 

Razlike 
v 

trditvah Pov.* SD Pov. SD p 

Organiziranost razvoja v podjetju        

Q7a 
Postopki razvoja so natančno navedeni v različnih 
dokumentih podjetja (npr. poslovni načrt, 
strategija razvoja ipd). 

3.58 1.07 3.10 1.14 0.00 0.48 

Q7b 
Če pride v delovnem procesu razvoja do 
nepredvidenih odstopanj od običajnih rezultatov, 
sistematično analiziramo vzroke za to. 

3.85 0.93 3.62 1.02 0.03 0.23 

Q7c 
Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, 
vodstvo zahteva ukrepanje. 

3.86 0.94 3.56 1.04 0.01 0.30 

Q7d 
Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, 
lahko odgovorne doletijo sankcije. 

2.92 1.00 2.86 1.08 0.56 0.07 

Q7e 
Le redko se nam zgodi, da bi se po uvedbi 
izboljšave stvari sčasoma same od sebe vrnile na 
stari tir. 

3.45 0.99 3.24 1.03 0.06 0.21 

Q7f V razvoj so vključeni vsi zaposleni v podjetju. 3.30 1.14 3.34 1.15 0.73 -0.04 

Q7g 
Konkurenca ne more dosegati naših rezultatov na 
področju razvoja. 

2.92 1.03 2.79 1.04 0.23 0.13 

Razvoj in obstoječi dokumenti v podjetju       

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne tehnike za 
generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

3.29 1.12 2.83 1.10 0.00 0.46 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med posameznimi 
raziskovalci. 

3.03 1.17 2.44 1.06 0.00 0.59 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno vizijo in 
cilje s strani vodstva podjetja. 

3.43 1.14 2.98 1.25 0.00 0.45 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene dokumente, s 
katerimi podpiramo razvoj. 

3.29 1.11 2.86 1.16 0.00 0.44 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso nacionalno 
zakonodajo s področja raziskav, razvoja in 
inoviranja. 

3.04 1.12 2.62 1.14 0.00 0.42 
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Ozna-
ka 

Trditev 

Prejeli 
subvencijo 

Niso prejeli 
subvencije 

ANO
-VA 

Razlike 
v 

trditvah Pov.* SD Pov. SD p 

Izobraževanje za razvoj       

Q9a 
Načrtno spodbujamo medsebojno druženje 
izumiteljev (npr. strokovne ekskurzije, klub 
izumiteljev ipd.). 

2.64 1.13 2.71 1.21 0.55 -0.08 

Q9b 
Zaposleni si lahko sami izbirajo izobraževanje, ki 
ga želijo. 

3.55 1.03 3.26 1.17 0.02 0.29 

Q9c 
Podpiramo neformalno in formalno izobraževanje 
naših zaposlenih za namene razvoja. 

3.92 0.83 3.74 1.06 0.09 0.18 

Q9d 
Vlaganja v izobraževanja za namene razvoja ne 
obravnavamo kot strošek, ampak kot investicijo, ki 
lahko ustvarja vrednost podjetja. 

3.98 0.89 3.78 1.07 0.07 0.20 

Q9e 
Izumiteljem nudimo dostop do potrebnih znanj in 
sredstev, da lahko nadalje razvijajo svojo 
ustvarjalnost. 

3.70 1.05 3.37 1.20 0.01 0.33 

Vložek v RRI       

Q12a 
Za potrebe razvoja (investicije, raziskave, nagrade, 
promocija, izobraževanje ipd.) letno planiramo 
proračun potrebnih sredstev. 

3.62 0.97 3.12 1.19 0.00 0.50 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in investicije) so 
ključnega pomena za preživetje našega podjetja na 
dolgi rok. 

3.93 0.96 3.54 1.11 0.00 0.39 

Q12c 
Hitro se odzovemo na pomembne spremembe s 
področja tehnologije in razvoja. 

3.80 0.83 3.60 1.03 0.05 0.20 

Q12d 
Strategija trženja je vključena pri samem razvoju 
proizvoda/storitev. 

3.78 0.85 3.53 1.02 0.01 0.25 

Q12e 
Razvojni oddelek se konstantno povečuje (naloge 
v razvojnem oddelku in število zaposlenih v 
razvojnem oddelku). 

2.98 1.04 2.54 1.10 0.00 0.45 

Q12f 
Zaposleni v razvoju so seznanjeni z višino vlaganj 
v RRI (raziskave, razvoj in investicije) pri 
posameznem projektu. 

3.22 1.04 2.86 1.16 0.00 0.36 

Q12g 
Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in investicije) 
posredno povečujemo konkurenčno prednost 
podjetja. 

3.93 0.92 3.53 1.18 0.00 0.40 

Q12h 
Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz naslova 
stalnih proizvodov/storitev za namene izboljšanja 
prodaje novih proizvodov/storitev. 

3.75 0.93 3.52 1.09 0.04 0.23 

Sodelovanje podjetja z institucijami       

Q13a 
Za potrebe razvoja in raziskav sodelujemo z 
raziskovalnimi institucijami. 

3.42 1.30 2.63 1.22 0.00 0.79 

Q13b 
Brez raziskovalnih institucij ne bi bili sposobni 
sami razviti novih proizvodov/storitev. 

3.25 1.07 3.59 1.10 0.00 -0.34 

Q13c 
Raziskovalne institucije bistveno pripomorejo k 
razvoju naših storitev/proizvodov. 

3.15 1.05 3.58 1.10 0.00 -0.43 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z 
našimi dobavitelji. 

3.62 0.97 3.44 1.09 0.13 0.17 

Q13e 
Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z 
našimi kupci. 

3.92 0.84 3.63 1.08 0.01 0.30 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in investicije) se 
povezujemo tudi z drugimi podjetji. 

3.59 0.94 3.28 1.11 0.01 0.32 

Q13g 
Za potrebe razvoja in raziskav se vključujemo v 
grozde, združenja zadruge ipd. 

2.74 1.20 2.30 1.12 0.00 0.44 

* Pov. – Povprečje. 
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V preglednici 87 ugotavljamo, da med posameznimi pari manifestnih spremenljivk za področje 

splošnega razvoja obstajajo močne medsebojne povezave, saj je vrednost KMO zelo visoka, in 

sicer znaša 0.940. Da korelacijska matrika ni enotska, nakazuje tudi statistična značilnost χ² pri 

Bartlettovem preizkusu (χ²=7818.782; df=496; p<0,001). Zadostili smo pogojem za izvedbo 

EFA. 

Preglednica 87: KMO in Bartlettov test, splošni razvoj 

Kaiser-Meyer-Olkin preizkus ustreznosti vzorca .940 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi kvadrat 7818.782 

stopnje svobode (df) 496 

statistična značilnost (sig) 0.000 

Rezultati EFA v preglednici 88 kažejo, da je doprinos splošnega razvoja večdimenzionalen 

faktor, in sicer predlaga obstoj šest medsebojno distinktivnih faktorjev, medsebojno različnih 

faktorjev. Na prvo dimenzijo (faktor) se tako razvrščajo spremenljivke, ki skupaj pojasnjujejo 

11,6 % variance splošnega razvoja. Šest dimenzij oziroma faktorjev naj bi skupaj pojasnilo 57,7 

% variance splošnega razvoja. 

Preglednica 88: Rezultati EFA, splošni razvoj 

Skupaj pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteži 
Rotacijski seštevki kvadratov 

uteži 

Skupaj 
% 

Vari-
ance 

Kumulati
va v % 

Skupaj 
% 

Vari-
ance 

Kumulat
iva v % 

Skupaj 
% Vari-

ance 
Kumulati
va v % 

1 12.671 
39.59

7 
39.597 12.103 

37.82
2 

37.822 3.712 11.601 11.601 

2 2.484 7.761 47.359 2.264 7.076 44.897 3.663 11.446 23.047 

3 1.808 5.651 53.009 1.428 4.464 49.361 3.242 10.132 33.179 

4 1.450 4.532 57.541 1.070 3.342 52.703 3.019 9.435 42.613 

5 1.418 4.431 61.972 .993 3.102 55.806 2.803 8.759 51.372 

6 1.042 3.256 65.228 .618 1.931 57.737 2.037 6.365 57.737 

Šest faktorjev se na podlagi EFA, v preglednici 89, kaže kot smiselna smer redukcije. Prvi 

vključuje Q7b-Q7d, drugi vključuje Q8a-Q8e, tretji vključuje Q9b-Q9d, četrti vključuje Q12b, 

Q12g, Q12h, peti vključuje Q13a, Q13b, Q13c in Q13g ter zadnji, šesti vključuje Q13d-Q13f. 

Preostali faktorji in spremenljivke nimajo jasne strukture in se porazdeljujejo kot možnosti 

pripadnosti več faktorjem hkrati (velja, da mora biti razlika med utežmi vsaj 0,2, da je 

pripadnost faktorju in struktura faktorja jasna). Rezultate EFA smo preverili še s CFA (v 

AMOS) in dodatnimi analizami, ki so soodločale o smiselnosti redukcije spremenljivk v 

faktorje. 
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Preglednica 89: Rotirana faktorska matrika, splošni razvoj 

Ozna-
ka 

Rotirana faktorska matrikaa 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Q7a 
Postopki razvoja so natančno navedeni v različnih 
dokumentih podjetja (npr. poslovni načrt, 
strategija razvoja ipd). 

.396 .183 .185 .150 .552 .009 

Q7b 
Če pride v delovnem procesu razvoja do 
nepredvidenih odstopanj od običajnih rezultatov, 
sistematično analiziramo vzroke za to. 

.226 .318 .012 .173 .672 .144 

Q7c 
Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, 
vodstvo zahteva ukrepanje. 

.165 .188 .095 .157 .746 .134 

Q7d 
Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, 
lahko odgovorne doletijo sankcije. 

.160 .043 .135 .114 .516 .137 

Q7e 
Le redko se nam zgodi, da bi se po uvedbi 
izboljšave stvari sčasoma same od sebe vrnile na 
stari tir. 

.144 .067 .109 .161 .265 .203 

Q7f V razvoj so vključeni vsi zaposleni v podjetju. .134 .159 .073 .301 .292 .064 

Q7g 
Konkurenca ne more dosegati naših rezultatov na 
področju razvoja. 

.258 .217 -.010 .249 .156 .095 

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne tehnike za 
generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

.512 .231 .123 .175 .301 .026 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med posameznimi 
raziskovalci. 

.762 .175 .239 .146 .186 .126 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno vizijo in 
cilje s strani vodstva podjetja. 

.663 .375 .104 .142 .235 .192 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene dokumente, s 
katerimi podpiramo razvoj. 

.654 .232 .240 .165 .319 .117 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso nacionalno 
zakonodajo s področja raziskav, razvoja in 
inoviranja. 

.634 .181 .333 .106 .278 .090 

Q9a 
Načrtno spodbujamo medsebojno druženje 
izumiteljev (npr. strokovne ekskurzije, klub 
izumiteljev ipd.). 

.353 .200 .335 .357 .106 .085 

Q9b 
Zaposleni si lahko sami izbirajo izobraževanje, ki 
ga želijo. 

.166 .131 .129 .719 .084 .097 

Q9c 
Podpiramo neformalno in formalno izobraževanje 
naših zaposlenih za namene razvoja. 

.057 .208 .069 .802 .222 .164 

Q9d 
Vlaganja v izobraževanja za namene razvoja ne 
obravnavamo kot strošek, ampak kot investicijo, ki 
lahko ustvarja vrednost podjetja. 

.112 .351 .054 .710 .221 .135 

Q9e 
Izumiteljem nudimo dostop do potrebnih znanj in 
sredstev, da lahko nadalje razvijajo svojo 
ustvarjalnost. 

.333 .353 .147 .538 .173 .178 

Q12a 
Za potrebe razvoja (investicije, raziskave, nagrade, 
promocija, izobraževanje ipd.) letno planiramo 
proračun potrebnih sredstev. 

.359 .438 .223 .230 .309 .109 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in investicije) so 
ključnega pomena za preživetje našega podjetja na 
dolgi rok. 

.227 .674 .093 .213 .166 .145 

Q12c 
Hitro se odzovemo na pomembne spremembe s 
področja tehnologije in razvoja. 

.190 .510 .033 .334 .226 .294 
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Ozna-
ka 

Rotirana faktorska matrikaa 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Q12d 
Strategija trženja je vključena pri samem razvoju 
proizvoda/storitev. 

.202 .448 .130 .164 .359 .320 

Q12e 
Razvojni oddelek se konstantno povečuje (naloge 
v razvojnem oddelku in število zaposlenih v 
razvojnem oddelku). 

.426 .503 .288 .186 .058 .179 

Q12f 
Zaposleni v razvoju so seznanjeni z višino vlaganj 
v RRI (raziskave, razvoj in investicije) pri 
posameznem projektu. 

.363 .553 .329 .169 .152 .156 

Q12g 
Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in investicije) 
posredno povečujemo konkurenčno prednost 
podjetja. 

.299 .688 .096 .242 .250 .212 

Q12h 
Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz naslova 
stalnih proizvodov/storitev za namene izboljšanja 
prodaje novih proizvodov/storitev. 

.110 .628 .115 .312 .144 .169 

Q13a 
Za potrebe razvoja in raziskav sodelujemo z 
raziskovalnimi institucijami. 

.373 .182 .702 .098 .159 .150 

Q13b 
Brez raziskovalnih institucij ne bi bili sposobni 
sami razviti novih proizvodov/storitev. 

-.100 -.100 -.833 -.061 -.094 -.118 

Q13c 
Raziskovalne institucije bistveno pripomorejo k 
razvoju naših storitev/proizvodov. 

-.112 -.091 -.918 -.078 -.110 -.129 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z 
našimi dobavitelji. 

.004 .140 .286 .130 .166 .669 

Q13e 
Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z 
našimi kupci. 

.171 .286 .082 .156 .174 .693 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in investicije) se 
povezujemo tudi z drugimi podjetji. 

.173 .250 .261 .175 .112 .609 

Q13g 
Za potrebe razvoja in raziskav se vključujemo v 
grozde, združenja zadruge ipd. 

.250 .075 .528 .103 .100 .230 

Metoda: največja verjetnost. 
Metoda rotacije: Varimax z normalizacijo Kaiserja. 
a. Rotacija se je skonvergirala v 7 iteracijah. 

Preglednica 90 kaže na to, da faktorja 3 in 2 medsebojno močno korelirata oz. sta močno 

povezana, zato obdržimo le faktor iz spremenljivk Q12.  

Preglednica 90: Korelacije med faktorji, splošni razvoj 

Faktorska transformacijska matrika  

Faktor 1 2 3 4 5 6 

1 .464 .455 .471 .371 .363 .291 
2 .088 .315 -.852 .354 .200 .046 

3 .690 -.019 -.168 -.638 .193 -.226 

4 -.246 .404 -.082 -.531 -.097 .691 

5 -.309 -.364 -.004 -.112 .860 .138 

6 .380 -.630 -.130 .188 -.203 .604 

Metoda: največja verjetnost. 
Metoda rotacije: Varimax z normalizacijo Kaiserja. 
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S CFA preverjamo, v kolikšni meri posamezne manifestne spremenljivke predstavljajo manjše 

število faktorjev oziroma latentnih spremenljivk. 

Na tak način smo dobili iz nabora trditev, ki merijo splošni razvoj, pet faktorjev : 

‐ prvi (R1) je opisno opredeljen kot Doseganje ciljev razvoja, 
‐ drugi (R2) kot Organiziranost razvojnega oddelka, 
‐ tretji (R3) kot Izobraževanje za razvoj, 
‐ četrti (R4) kot Vlaganja v razvoju in 
‐ peti (R5) kot Povezovanje za namene razvoja. 

Kot smiselne kombinacije se izkažejo povezave med vsemi povezanimi faktorji na sliki 23. 

Najnižja povezava oz. kovarianca je med faktorjema R2 in R3 (0,46), najvišja povezava je med 

faktorjema R2 in R4 (0,69). Na tak način smo dobili iz nabora trditev, ki merijo splošni razvoj, 

pet faktorjev. 

 

Slika 23: Povezave med faktorji R1, R2, R3, R4 in R5 
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Kot je razvidno iz preglednice 91 so mere prileganja v okvirih dovoljenih vrednosti. Ker pri 

vseh mere prileganja modela dosegamo veljavne vrednosti, potrjujemo prileganje modela. 

Preglednica 91: Mere prileganja, splošni razvoj 

 

 

 

 

 

Preverili smo veljavnost in zanesljivost faktorjev v merskem modelu, katerih rezultati so 

prikazani v preglednici 92. Vanj smo vključili 17 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 5 

faktorjev. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, vsi faktorji dosegajo visoke vrednosti 

kompozitne zanesljivosti, saj vrednosti CR presegajo mejne vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo 

notranjo konsistentnost faktorjev s Cronbachovim α koeficientom, le-ta kaže na visoko 

zanesljivost faktorjev. Notranjo konsistentnost faktorjev ocenimo kot dobro. 

Cronbach alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk v faktor R1 in je 0,769, za R2 

je 0,887, za R3 je 0,850, za R4 je 0,837 in za R5 znaša 0,803. Vrednosti presegajo mejne 

vrednosti (0.6) in kažejo na smiselnost povezovanja v faktorje oziroma konsistentnost faktorjev. 

Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc, ki se nanašajo na konvergentno veljavnost faktorjev 

kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Standardizirane regresijske uteži λ so pri 

vseh merjenih spremenljivkah višje od 0,7 (razen pri Q7d) in so statistično značilne na ravni 

p<0,001. 

Preglednica 92: Veljavnost in zanesljivost faktorjev, splošni razvoj 

Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

R1 

Q7b 

Če pride v delovnem procesu razvoja do 
nepredvidenih odstopanj od običajnih 
rezultatov, sistematično analiziramo 
vzroke za to. 

0.792 

0.857 0.769 0.549 
Q7c 

Če ciljev glede razvojnih procesov ne 
dosežemo, vodstvo zahteva ukrepanje. 

0.829 

Q7d 
Če ciljev glede razvojnih procesov ne 
dosežemo, lahko odgovorne doletijo 
sankcije. 

0.576 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  284.499 
df  109 
p > 0,05 0 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 2.61 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.064 
NFI ≥ 0,90 0.925 
CFI ≥ 0,90 0.952 
TLI ≥ 0,90 0.94 
PNFI ≥ 0,60 0.742 
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Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

R2 

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne tehnike 
za generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

0.652 

0.913 0.887 0.603 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med 
posameznimi raziskovalci. 

0.833 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno 
vizijo in cilje s strani vodstva podjetja. 

0.827 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene 
dokumente, s katerimi podpiramo razvoj. 

0.83 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso 
nacionalno zakonodajo s področja 
raziskav, razvoja in inoviranja. 

0.78 

R3 

Q9b 
Zaposleni si lahko sami izbirajo 
izobraževanje, ki ga želijo. 

0.732 

0.917 0.850 0.673 
Q9c 

Podpiramo neformalno in formalno 
izobraževanje naših zaposlenih za namene 
razvoja. 

0.898 

Q9d 

Vlaganja v izobraževanja za namene 
razvoja ne obravnavamo kot strošek, 
ampak kot investicijo, ki lahko ustvarja 
vrednost podjetja. 

0.823 

R4 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) so ključnega pomena za 
preživetje našega podjetja na dolgi rok. 

0.773 

0.903 0.837 0.640 
Q12g 

Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) posredno povečujemo 
konkurenčno prednost podjetja. 

0.905 

Q12h 

Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz 
naslova stalnih proizvodov/storitev za 
namene izboljšanja prodaje novih 
proizvodov/storitev. 

0.709 

R5 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi dobavitelji. 

0.709 

0.877 0.803 0.576 
Q13e 

Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi kupci. 

0.813 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) se povezujemo tudi z drugimi 
podjetji. 

0.752 

Za preverjanje diskriminacijske veljavnosti (preglednica 93) smo izračunali kvadrate korelacij 

med posameznimi faktorji v modelu (SIC). Da lahko govorimo o diskriminacijski veljavnosti 

− da med faktorji ne obstajajo visoke korelacije, morajo biti vrednosti SIC manjše od vrednosti 

AVE. Vsi faktorji v merskem modelu so medsebojno distinktivni, saj so vrednosti AVE višje 

od vrednosti SIC. 
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Preglednica 93: Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), splošni razvoj 

  R2 R4 R5 R3 R1 

Faktor  AVE/SIC 0.603 0.640 0.576 0.673 0.549 

R2 0.603 -  0.280 0.215 0.420 

R4 0.640  - 0.407 0.397 0.392 

R5 0.576 0.280 0.407 - 0.253 0.263 

R3 0.673 0.215 0.397 0.253 - 0.271 

R1 0.549 0.420 0.392 0.263 0.271 - 

5.8.2 Korelacija med subvencijami in splošnim razvojem  

V nadaljevanju obravnavamo korelacije med posameznimi manifestnimi spremenljivkami, ki 

se nanašajo na splošni razvoj, in spremenljivkami, ki se nanašajo na subvencije. Analizo 

korelacij izvedemo s parametričnim testom med pari spremenljivk. Pri Pearsonovem 

koeficientu korelacije se vrednosti gibljejo na intervalu [-1,1]. Sig (statistična značilnost) kaže 

na to, ali je povezanost sprejemljiva (pri stopnji tveganja 1% (**) ali 5% (*)). 

Predhodno smo tvorili izvedene spremenljivke kot faktorje na preprost izračun, kot povprečje 

spremenljivk: 

‐ R1=povprečje (7b+7c+7d), 
‐ R2=povprečje (8a+8b+8c+8d+8e), 
‐ R3=povprečje (9b+9c+9d), 
‐ R4=povprečje (12b+12g+12h), 
‐ R5=povprečje (13d+13e+13f). 

V nadaljevanju preverimo korelacije s kazalniki in spremenljivkami, ki predstavljajo 

subvencije. 

 
V sklopu razvoja smo opredelili naslednje faktorje: 
‐ prvi (R1) je opisno opredeljen kot Doseganje ciljev razvoja, 
‐ drugi (R2) kot Organiziranost razvojnega oddelka, 
‐ tretji (R3) kot Izobraževanje za razvoj, 
‐ četrti (R4) kot Vlaganja v razvoju in 
‐ peti (R5) kot Povezovanje za namene razvoja. 

Faktor R1 predstavlja ukrepe, ki vplivajo na doseganje ciljev razvoja, kot so npr. nepredvidena 

odstopanja, nedoseganje ciljev, prevzemanje odgovornosti. 

Faktor R2 predstavlja organiziranost razvojnega oddelka v podjetju z vidika uporabe tehnik, 

povezav med sodelavci v razvoju, opredeljenih ciljev in vizije podjetja ter poznavanje 

dokumentov in zakonodaje na področju razvoja. 

Faktor R3 predstavlja možnosti izobraževanj za namene razvoja. 
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Faktor R4 predstavlja povečanje produktivnosti in konkurenčne prednosti zaradi vlaganja v 

razvoj. 

Faktor R5 predstavlja povezovanje za namene razvoja s kupci, dobavitelji in drugimi podjetji. 

Iz preglednice 94 je razvidno, da so subvencije najbolj povezane s faktorjem splošnega razvoja 

R2. Vse povezave faktorjev splošnega razvoja s tem, ali so med leti 2007−2013 prejeli 

subvencijo, so statistično značilne. Manj močna je povezanost z R1 in R3. 

S1 je statistično značilno povezana le z R4, medtem ko ima S2 višjo stopnjo povezanosti z 

dimenzijami razvoja. Najmočnejša povezava S2 je z R2, nato še z R5 in R4, medtem ko je 

korelacija z R3 šibkejša. Ponovno lahko ugotovimo, da so faktorji splošnega razvoja 

medsebojno povezani, vendar nobena od korelacij ni previsoka (večja kot 0.7), da bi bil ogrožen 

pogoj multikolinearnosti. V matriki korelacij je tudi spremenljivka višina prejete subvencije. 

Pri tej spremenljivki smo upoštevali le veljavne vrednosti (se pravi za tista podjetja, ki so prejela 

subvencijo). 

Preglednica 94: Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja in prejeto 

subvencijo 

Povezave 

  

Prejeli 
subve-
ncijo 

Višina 
prejete 
subve-
ncije 

S1 S2 R1 R2 R3 R4 

Prejeli 
subvencijo  

Pearsonov koeficient 1               
St. značilnost (2-str.) 0               
N 396               

Višina 
prejete 
subvencije 

Pearsonov koeficient .a 1             
St. značilnost (2-str.) ,000 0             
N 133 133             

S1 Pearsonov koeficient .a .227** 1           
St. značilnost (2-str.) 0,000 ,009 0           
N 133 133 133           

S2 Pearsonov koeficient .a .263** ,126 1         
St. značilnost (2-str.) 0,000 ,002 ,149 0         
N 133 133 133 133         

R1 Pearsonov koeficient .111* ,013 ,083 ,107 1       
St. značilnost (2-str.) ,027 ,882 ,342 ,218 0       
N 396 133 133 133 396       

R2 Pearsonov koeficient .231** ,170 ,069 .346** .556** 1     
St. značilnost (2-str.) ,000 ,051 ,429 ,000 ,000 0     
N 396 133 133 133 396 396     

R3 Pearsonov koeficient .114* ,098 ,142 .190* .417** .431** 1   
St. značilnost (2-str.) ,023 ,261 ,103 ,028 ,000 ,000 0   
N 396 133 133 133 396 396 396   

R4 Pearsonov koeficient .172** ,151 .241** .272** .483** .593** .562** 1 
St. značilnost (2-str.) ,001 ,082 ,005 ,002 ,000 ,000 ,000 0 
N 396 133 133 133 396 396 396 396 

R5 Pearsonov koeficient .140** .178* ,157 .292** .409** .437** .415** .518** 
St. značilnost (2-str.) ,005 ,040 ,071 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 396 133 133 133 396 396 396 396 
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**. Korelacije statistično značilne pri 0.01. 

*. Korelacije statistično značilne pri 0.05. 

a. Ni možen izračun, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Korelacije nam povedo, da je prispevek subvencij povezan z vlaganji v razvoju. Povezovanje 

zaradi subvencij pa je najmočneje povezano z organiziranostjo razvojnega oddelka, 

povezovanjem razvojnega oddelka in vlaganji v razvoj. Izobraževanje za namene razvoja ima 

šibko povezanost s povezovanjem zaradi subvencij. 

V preglednici 95 smo izračunali razkorak v trditvah (na podlagi vprašalnika) med podjetji, ki 

so prejela subvencijo, in podjetji, ki je niso. Zaznati je (kot statistično značilen) padec vrednosti 

na vseh vidikih razvoja. Največji je ta razkorak med podjetji, ki (ni)so prejela subvencije na R2 

ter R4. Najmanjši je razkorak na R1. 

Preglednica 95: Razkorak v trditvah med podjetji, ki so/niso prejela subvencije, splošni 

razvoj 

Faktor 
Prejeli subvencijo 

Niso prejeli 
subvencije 

Skupaj Anova 
Razkorak 

Povprečje SD Povprečje SD Povprečje SD Sig 

R1 3.546 0.7980 3.3485 0.86036 3.415 0.84415 0.027 0.1979 

R2 3.215 0.9163 2.7445 0.95043 2.9025 0.96401 0 0.4705 

R3 3.814 0.7757 3.5932 0.97666 3.6675 0.91909 0.023 0.2213 

R4 3.872 0.7651 3.5311 0.99521 3.6456 0.93734 0.001 0.3411 

R5 3.711 0.7151 3.4499 0.95038 3.5379 0.88619 0.005 0.2619 

5.8.3 Povezave med faktorji splošnega razvoja in finančnimi kazalniki 

V nadaljevanju smo še iskali korelacije faktorjev razvoja s finančnimi kazalniki (2008−2014), 

ki so prav tako (posredno in neposredno) povezne s subvencijami. V preglednici 96 

prikazujemo povezave med faktorji razvoja in finančnimi kazalniki. Ugotovili smo, da le 

finančni kazalnik CD statistično značilno korelira oz. je povezan z R4 in R5. 

Preglednica 96: Povezave med faktorji splošnega razvoja in finančnimi kazalniki 

Povezave 
 P_R K_R CD_R Z_R GP_R DVZ_R 

R1 
Pearsonov koeficient -,049 -,049 ,001 -,018 -,013 -,002 
St. značilnost (2-str.) ,328 ,327 ,985 ,720 ,796 ,974 
N 396 396 396 396 396 396 

R2 
Pearsonov koeficient -,059 -,004 ,094 ,004 -,045 ,026 
St. značilnost (2-str.) ,242 ,929 ,061 ,944 ,377 ,609 
N 396 396 396 396 396 396 

R3 
Pearsonov koeficient ,011 -,025 ,006 -,005 ,022 -,043 
St. značilnost (2-str.) ,821 ,623 ,910 ,925 ,668 ,394 



 

142 

Povezave 
 P_R K_R CD_R Z_R GP_R DVZ_R 

N 396 396 396 396 396 396 

R4 
Pearsonov koeficient ,019 ,025 .131** ,015 -,002 ,002 
St. značilnost (2-str.) ,701 ,624 ,009 ,759 ,974 ,974 
N 396 396 396 396 396 396 

R5 
Pearsonov koeficient ,002 -,004 .138** -,043 ,038 ,057 
St. značilnost (2-str.) ,962 ,944 ,006 ,397 ,447 ,260 
N 396 396 396 396 396 396 

**. Korelacije statistično značilne pri 0.01 
*. Korelacije statistično značilne pri 0.05. 

5.8.4 Strukturni model faktorji subvencij in splošnega razvoja 

V nadaljevanju smo iskali medsebojno povezanost med subvencijami in splošnim razvojem. Iz 

slike 24 je razvidno, da ima model močne medsebojne povezave med R2, R4 in S2. Vpliv S2 

na R5 je močen (0,74). Če bi se za eno enoto povečal S2, bi se to odražalo v spremembi razlike 

R5 za 0,74 enote, kar posledično pomeni, da povezovanje zaradi subvencij vpliva na 

povezovanje za namene razvoja. 

 

Slika 24: Povezave med faktorji S2 in R2, R4 in R5 
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Preverili smo veljavnost in zanesljivost faktorjev v merskem modelu. Ti rezultati so prikazani 

v preglednici 97. Vanj smo vključili 13 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 4 faktorje. Kot je 

razvidno iz preglednice 97, vsi faktorji dosegajo visoke vrednosti kompozitne zanesljivosti, saj 

vrednosti CR presegajo mejne vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo notranjo konsistentnost faktorjev 

s Cronbachovim α koeficientom, le-ta kaže na visoko zanesljivost faktorjev. Notranjo 

konsistentnost faktorjev tako ocenimo kot dobro. 

Cronbach alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk. Za posamezen faktor znaša: S2 

je 0,819, za R2 je 0,887, za R4 je 0,837 in za R5 znaša 0,803. Vrednosti presegajo mejne 

vrednosti (0.6) in kažejo na smiselnost povezovanja v faktorje oziroma konsistentnost faktorjev. 

Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc AVE, ki se nanašajo na konvergentno veljavnost 

faktorjev kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Standardizirane regresijske uteži 

λ so pri vseh merjenih spremenljivkah višje od 0,7 in so statistično značilne na ravni p<0,001.  

Preglednica 97: Veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, R2, R4 in R5 

Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

S2 
Q28a 

Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi 
institucijami. 

0.81 
0.910 0.819 0.734 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

0.901 

R2 

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne tehnike 
za generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

0.646 

0.913 0.887 0.603 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med 
posameznimi raziskovalci. 

0.839 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno 
vizijo in cilje s strani vodstva podjetja. 

0.825 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene dokumente, 
s katerimi podpiramo razvoj. 

0.83 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso 
nacionalno zakonodajo s področja raziskav, 
razvoja in inoviranja. 

0.781 

R4 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) so ključnega pomena za 
preživetje našega podjetja na dolgi rok. 

0.774 

0.902 0.837 0.639 Q12g 
Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) posredno povečujemo 
konkurenčno prednost podjetja. 

0.912 

Q12h 

Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz 
naslova stalnih proizvodov/storitev za 
namene izboljšanja prodaje novih 
proizvodov/storitev. 

0.697 
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Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

R5 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi dobavitelji. 

0.723 

0.877 0.803 0.576 
Q13e 

Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi kupci. 

0.768 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) se povezujemo tudi z drugimi 
podjetji. 

0.784 

Za preverjanje diskriminacijske veljavnosti (preglednica 98) smo izračunali kvadrate korelacij 

med posameznimi faktorji v modelu (SIC). Da lahko govorimo o diskriminacijski veljavnosti 

(da med faktorji ne obstajajo visoke korelacije), morajo biti vrednosti SIC manjše od vrednosti 

AVE. Vsi faktorji v merskem modelu so medsebojno distinktivni, saj so vrednosti AVE višje 

od vrednosti SIC in zato zadovoljujejo pogoje veljavnosti. 

Preglednica 98: Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S2, R2, R4 in R5 

  R2 R4 R5 S2 

Faktor  AVE/SIC 0.620 0.639 0.576 0.734 

R2 0.620 - 0.473   0.373 

R4 0.639 0.473 -   0.461 

R5 0.576     -   

S2 0.734 0.373 0.461   - 

Kot je razvidno iz preglednice 99, so mere prileganja znotraj mejnih vrednosti. Ker pri vseh 

merah prileganja modela dosegamo veljavne vrednosti, potrjujemo prileganje zgornjega 

modela. 

Preglednica 99: Vrednosti prileganja za faktorje S2, R2, R4 in R5 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi spoznanj iz prehodnih poglavij, ki se nanašajo na subvencije in dimenzije splošnega 

razvoja, tvorimo smiseln model (slika 25), kateremu dodamo še finančni kazalnik CD oziroma 

razliko v CD med obema obravnavanima obdobjema. Model se z merami prileganja izkaže kot 

zadovoljiv (RMSEA=0.07, CFI=.943), da ga potrdimo, vendar pa je pomembno poudariti, da 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  203.537 
df  61 
p > 0,05 0 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 3.337 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.077 
NFI ≥ 0,90 0.92 
CFI ≥ 0,90 0.942 
TLI ≥ 0,90 0.913 
PNFI ≥ 0,60 0.617 
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pojasnjuje izredno majhen delež pojasnjene variance CD (le 3%), zato tak model aplikativno 

ne prispeva veliko k pojasnjevanju finančnih kazalnikov. Glede na to, da medsebojno povezane 

latentne spremenljivke oziroma faktorji S2, R4 in R2 napovedujejo kar 55 % pojasnjene 

variance od R5, obdržimo tak model in ga kasneje skušajmo dopolniti še z vidikom 

inovativnosti. 

Ker ima CD v finančnih kazalnikih nenormalno porazdelitev, težko govorimo o povezavi 

razvoja s finančnimi kazalniki. Prav tako ima izredno majhen delež pojasnjene variance. 

Zaključili bi torej lahko, da splošni razvoj ni v povezavi s finančnimi kazalniki. 

 

Slika 25: Povezave med faktorji S2 in R2, R4, R5 in CD 

V preglednici 100 so prikazane regresijske uteži (β), kakršne so prikazane na sliki modela (na 

povezavah in vplivih) in služijo za lažjo primerjavo, saj so relativizirane (-1,1). Višja vrednost 

pomeni močnejši vpliv. V preglednici 100 lahko vidimo regresijske uteži vplivov (ne pa tudi 

korelacij). Nestandardizirane uteži (B) imajo prediktivno vrednost, saj služijo kot napoved v 

enotah, kakršne veljajo za posamezno spremenljivko. Standardizirana regresijska utež (β) znaša 

za vpliv S2 na R5 0.744, kar v nestandarizirani različici uteži (B) znaša 0.439. To 
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interpretiramo: če bi ob nespremenjenih drugih pogojih S2 povečali za eno enoto, bi se to 

odrazilo v zvišanju R5 za 0.439. Podobna interpretacija velja za veliko slabši vpliv R5 na 

CD_R. Že iz deleža pojasnjene variance je kazalo, da CD_R ne prispeva veliko k strukturnemu 

modelu, saj tak vpliv pojasnjuje zanemarljiv delež pojasnjene variance. To se prav tako odraža 

v vrednosti regresijske uteži, ki ima (po standardizirani uteži) v primerjavi z drugimi vplivi 

nizko vrednost (0.162), (po nestandardizirani uteži) kar bi pomenilo, da bi ob zvišanju R5 za 

eno enoto izboljšali CD_R za 0.046 enote. 

Preglednica 100: Regresijske uteži, splošni razvoj in subvencije 

Nestandardizirane in standardizirane regresijske uteži B β 

R5 <  S2 0.439 0.744 
CD_R <  R5 0.046 0.162 

V poskusu nadgrajevanja modela smo v obstoječ model namesto CD_R vključili spremenljivko 

S1, ki je povezana z R4. Prispevek subvencij je povezan z R4, povezava je sicer v primerjavi z 

drugimi povezavami v modelu šibka (0.11), vendar je statistično značilna. 

Iz slike 26 je razvidno, da ima model močne medsebojne povezave med R5 in R4, med R5 in 

S2 ter med R4 in R5. 

Vpliv S2 na R2 je močen (0,81). Če bi se S2 povečal za eno enoto, bi se to odražalo v spremembi 

razlike R2 za 0,63 enote. 
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Slika 26: Povezave med S1, S2, R2, R4 in R5 

Preverili smo veljavnost in zanesljivost faktorjev v merskem modelu, rezultati so prikazani v 

preglednici 101. Vanj smo vključili 17 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 5 faktorjev. Vsi 

faktorji dosegajo visoke vrednosti kompozitne zanesljivosti, saj vrednosti CR presegajo mejne 

vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo notranjo konsistentnost faktorjev s Cronbachovim α 

koeficientom, le-ta kaže na visoko zanesljivost faktorjev. Notranjo konsistentnost faktorjev 

tako ocenimo kot dobro. 

Cronbach alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk. Za posamezen faktor znaša: za 

S2 je 0,819, za S1 je 0,88, za R2 je 0,887, za R4 je 0,837 in za R5 znaša 0,803. Vrednosti 

presegajo mejne vrednosti (0.6) in kažejo na smiselnost povezovanja v faktorje oziroma 

konsistentnost faktorjev. 

Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc AVE, ki se nanašajo na konvergentno veljavnost 

faktorjev kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Pri S2 znaša AVE 0,452, ta 
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vrednost je nižja od mejne vrednosti 0,5, torej je pod mejo sprejemljivosti. Standardizirane 

regresijske uteži λ so pri vseh merjenih spremenljivkah višje od 0,7 in so statistično značilne na 

ravni p<0,001. Pri spremenljivkah Q28a in Q8a so sicer nižje od 0,7, vendar so še vedno dovolj 

visoke, da lahko trdimo, da so statistično značilne, saj so višje od 0,6. 

Preglednica 101: Veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, S1, R2, R4 in R5 

Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

S2 
Q28a 

Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi institucijami. 

0.613 
0.731 0.819 0.452 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

0.727 

S1 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke 
opremljenosti podjetja. 

0.727 

0.931 0.88 0.660 
Q28e 

S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na 
nove tuje trge. 

0.939 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v 
podjetju. 

0.851 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

0.711 

R2 

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne tehnike za 
generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

0.642 

0.912 0.887 0.603 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med 
posameznimi raziskovalci. 

0.84 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno 
vizijo in cilje s strani vodstva podjetja. 

0.82 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene dokumente, s 
katerimi podpiramo razvoj. 

0.833 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso 
nacionalno zakonodajo s področja raziskav, 
razvoja in inoviranja. 

0.939 

R4 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) so ključnega pomena za 
preživetje našega podjetja na dolgi rok. 

0.774 

0.902 0.837 0.64 
Q12g 

Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) posredno povečujemo 
konkurenčno prednost podjetja. 

0.908 

Q12h 

Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz 
naslova stalnih proizvodov/storitev za 
namene izboljšanja prodaje novih 
proizvodov/storitev. 

0.7 

R5 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se povezujemo 
z našimi dobavitelji. 

0.708 

0.877 0.803 0.576 
Q13e 

Za namene razvoja in raziskav se povezujemo 
z našimi kupci. 

0.798 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) se povezujemo tudi z drugimi 
podjetji. 

0.767 



 

149 

Kot je razvidno iz preglednice 102, so mere prileganja znotraj mejne vrednosti. Ker pri večjem 

delu mere prileganja modela dosegamo veljavne vrednosti (razen NFI), potrjujemo prileganje 

modela. 

Preglednica 102: Mere prileganja za faktorje S2, S1, R2, R4 in R5 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju modelu dodamo q30r (Višina prejete subvencije 2007−2013), da preverimo ali 

ima le-ta pomemben vpliv v modelu (slika 27). Model z merami prileganja dosega zadovoljive 

rezultate, vendar pa je njegov vpliv na R2 nepomemben. To se kaže skozi znižanje deleža 

pojasnjene variance R2 za 2 % (prej je bil ta delež 65 %). Ugotavljamo, da tak model pojasnjuje 

v skupnem manj variance R2 kot zgornji, brez dodane spremenljivke, ki ima sicer signifikanten, 

vendar slab vpliv na R2 (0.10). 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  319.825 
df  114 
p > 0,05 0 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 2.805 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.068 
NFI ≥ 0,90 0.891 
CFI ≥ 0,90 0.926 
TLI ≥ 0,90 0.901 
PNFI ≥ 0,60 0.664 
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Slika 27: Povezave med S1, S2, R2, R4 in R5 z vplivom Q30 na R2 

Višina prejete subvencije (q30r) poslabša model, njegov vpliv je zanemarljiv. 

5.9 Analiza spremenljivk inovativnosti v povezavi s subvencijami 

V raziskavi smo želeli prikazati vpliv subvencij na inovativnost v podjetju, kar se nanaša na 

hipotezo 2. Z vidika inovativnosti smo v vprašalniku pripravili trditve za štiri osnovne dimenzije 

oz. področja, s katerimi smo želeli preveriti organiziranost inovativnosti v podjetju: pravilniki 

o inoviranju, inovativni izdelki in trg, nagrade zaposlenim in napredovanje in intelektualne 

pravice. 
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Pri iskanju povezav inovativnosti s subvencijami smo najprej na podlagi trditev iz vprašalnika 

iskali razlike v trditvah med podjetji, ki so za področje inovativnosti prejela subvencijo, in 

podjetji, ki subvencije niso prejela. Z rezultati KMO in Bartlettovega testa smo zadostili 

pogojem za izvedbo EFA. Rezultati EFA pokažejo obstoj pet medsebojno distinktivnih 

faktorjev. Rezultate EFA smo preverili s CFA, s katero smo potrdili tri faktorje znotraj področja 

inovativnosti. Kot smiselne kombinacije se izkažejo povezave med vsemi povezanimi faktorji 

(I1, I2 in I3). Sledilo je preverjanje in potrjevanje veljavnosti in zanesljivosti faktorjev v 

merskem modelu. Preverjene so bile diskriminacijske veljavnosti. Po potrjevanju faktorjev smo 

analizirali korelacije med subvencijami (višina prejete subvencije, prejem subvencije, S1 in 

S2), faktorji splošnega razvoja in faktorji inovativnosti, ki smo jih predhodno preverili. V 

nadaljevanju smo še izračunali korelacijske koeficiente med faktorji inovativnosti in finančnimi 

kazalniki. Sledilo je oblikovanje strukturnih modelov za področje subvencij, splošnega razvoja, 

inovativnosti in finančnih kazalnikov. 

5.9.1 Analiza dimenzij, inovativnost 

V preglednici 103 ugotavljamo razlike v razvojnih vidikih glede na to, ali je podjetje prejelo 

subvencije ali jih ni. Obarvani kvadratki v stolpcu ANOVA pomenijo, da je statistična 

značilnost manj kot 0,05, razlike med podjetji, ki so prejela subvencijo, in tistimi, ki je niso, so 

statistično značilne z manj kot 5 % tveganjem. 

Preglednica 103: Razlike v trditvah za področje inovativnosti med podjetji, ki so/niso 

prejela subvencije 

Oznaka Trditev 
Prejeli 

subvencijo 
Niso prejeli 
subvencije 

ANOVA 
Razlike 

Pov.*** SD Pov. SD p.   
Pravilniki o inoviranju       

Q15a 
Inovativnost je ena od deklariranih vrednot našega 
podjetja. 

3,83 0,84 3,40 1,14 0,00 0,43 

Q15b 
Ko se izteče rok za izvedbo inovacijskega 
projekta, preverimo, ali se je to dejansko zgodilo. 

3,59 0,90 3,11 1,13 0,00 0,48 

Q15c 
Strategija inoviranja je v podjetju jasno 
opredeljena. 

3,24 0,98 2,90 1,08 0,00 0,34 

Q15d 
S strategijo inoviranja v podjetju so seznanjeni vsi 
zaposleni. 

3,23 0,97 2,98 1,08 0,03 0,24 

Q15e 
Odločitve v zvezi z inovativnimi 
proizvodi/storitvami sprejema vodstvo podjetja. 

3,94 0,79 3,64 1,12 0,01 0,30 

Q15f 
Za namene inovacij je v podjetju vzpostavljen 
sistem spremljanja inovacij. 

3,16 1,11 2,82 1,12 0,00 0,34 

Q15g 

Poznamo tudi neformalne oblike zbiranja idej, ki 
jih evidentiramo kot inovativne predloge (npr. 
zvezek za zapisovanje idej, ki se porodijo ob 
jutranji kavi). 

3,56 1,05 3,28 1,20 0,03 0,28 

Inovativni izdelki in trg       

Q16a 
V povprečju trgu ponudimo več inovativnih 
proizvodov/storitev kot naša konkurenca. 

3,48 0,97 3,19 1,06 0,01 0,29 

Q16b 
Naši inovativni proizvodi/storitve so plodnejši kot 
proizvodi/storitve naše konkurence. 

3,47 0,89 3,25 1,01 0,03 0,23 
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Oznaka Trditev 
Prejeli 

subvencijo 
Niso prejeli 
subvencije 

ANOVA 
Razlike 

Pov.*** SD Pov. SD p.   

Q16c 
Naši inovativni proizvodi/storitve na trgu so 
kreativni. 

3,80 0,77 3,45 1,00 0,00 0,35 

Q16d 
Z našimi inovativnimi proizvodi/storitvami 
stopamo na nova tržišča. 

3,79 0,93 3,30 1,09 0,00 0,49 

Q16e 
Z inovativnimi proizvodi/storitvami povečujemo 
razpršenost in s tem zmanjšamo tveganje za 
podjetje. 

3,81 0,85 3,43 1,04 0,00 0,38 

Q16f Nenehno spremljamo zaupanje naših kupcev. 4,05 0,67 3,84 0,95 0,02 0,21 

Q16g 
Hitro se odzovemo na spremembe cen naših 
konkurentov na trgu. 

3,71 0,76 3,53 1,05 0,08 0,18 

Q16h 
Naše podjetje nima težav predstaviti bistveno 
drugačnega proizvoda/storitev na trgu v primerjavi 
s konkurenco. 

3,74 0,89 3,47 1,04 0,01 0,27 

Q16i 
Tržne priložnosti predstavljajo osnovo razvoja 
inovativnih proizvodov/storitev. 

3,88 0,79 3,61 0,99 0,01 0,27 

Q16j 
Uporabniki so vključeni v oblikovanje in 
načrtovanje novih proizvodov/storitev. 

3,65 0,86 3,40 1,01 0,02 0,25 

Q16k 
Inoviranje proizvodov/storitev in procesov je 
pogoj za večjo konkurenčnost podjetja. 

4,20 0,75 3,86 1,00 0,00 0,34 

Nagrade zaposlenim in napredovanje       

Q19a 
Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo 
priznanja. 

2,89 1,22 2,76 1,17 0,33 0,12 

Q19b 
Inovativnost je eden od kriterijev pri napredovanju 
posameznika v podjetju. 

3,28 0,93 3,14 1,09 0,21 0,14 

Q19c 
Postopek (formula) za izračun nagrade je 
zaposlenim razumljiv. 

2,87 1,14 2,82 1,08 0,64 0,05 

Q19d 
V podjetju imamo izdelan pravilnik o 
nagrajevanju inovativnosti. 

2,73 1,31 2,43 1,15 0,02 0,30 

Q19e 

Postopek prijave predloga je dovolj enostaven, da 
delavec, ki prvič podaja predlog, nima nikakršnih 
težav (npr. ni potrebno preučevanje navodil, 
brošur ipd.). 

3,04 1,17 2,89 1,18 0,24 0,15 

Q19f 
Sistem plač omogoča, da zaposleni, ki so pri delu 
uspešnejši, prejmejo tudi ustrezno višje plačilo. 

3,80 1,03 3,59 1,19 0,09 0,21 

Q19g 
Nagrajevanje inovacij je integrirano v sistem plač 
(npr. inovativnost posameznika vpliva na 
variabilni del njegove plače). 

3,26 1,17 3,11 1,24 0,24 0,15 

Intelektualne pravice       

Q20a 
Uspešnost razvoja prikazujemo tudi s 
prijavljenimi patenti. 

2,61 1,32 2,24 1,13 0,00 0,37 

Q20b 
Zaposleni so vključeni v intelektualne pravice 
novih proizvodov/storitev. 

2,56 1,18 2,30 1,14 0,03 0,26 

Q20c Inovacije prijavimo kot patente. 2,44 1,20 2,06 1,06 0,00 0,37 

Q20d Intelektualno lastnino v podjetju vedno zaščitimo. 2,69 1,13 2,45 1,24 0,06 0,24 

Q20e 
V podjetju spoštujemo patentne zaščite in se 
izogibamo nelojalni konkurenci. 

3,69 1,18 3,33 1,31 0,01 0,36 

*. Velikost vzorca N=396. 

**. Minimum je 1, maksimum je 5. 

***. Pov. – Povprečje. 

V preglednici 104 ugotavljamo, da med posameznimi pari manifestnih spremenljivk obstajajo 

močne medsebojne povezave, saj je vrednost KMO zelo visoka in znaša 0.943. Da korelacijska 
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matrika ni enotska, nakazuje tudi statistična značilnost χ² pri Bartlettovem preizkusu 

(χ²=8853.748; df=435; p<0,001). Zadostili smo pogojem za izvedbo EFA.  

Preglednica 104: KMO in Bartlettov test, inovativnost 

Kaiser-Meyer-Olkin preizkus ustreznosti vzorca .943 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi kvadrat 8853.748 

stopnje svobode (df) 435 

statistična značilnost (sig) 0.000 

Rezultati EFA v preglednici 105 kažejo, da je prispevek subvencij večdimenzionalen faktor, in 

sicer predlaga obstoj pet medsebojno različnih faktorjev. Na prvi faktor se tako razvrščajo 

spremenljivke, ki skupaj pojasnjujejo 17,3 % variance inovativnosti. Pet faktorjev naj bi skupaj 

pojasnilo 62,1 % variance inovativnosti. 

Preglednica 105: Rezultati EFA, inovativnost 

Skupaj pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Ekstrakcijski seštevki kvadratov 

uteži 
Rotacijski seštevki kvadratov 

uteži 

Skupaj 
% 

Varia-
nce 

Kumula
tiva v % 

Skupaj 
% Varia-

nce 
Kumulati
va. v % 

Skupaj 
% 

Varia-
nce 

Kumulativ
a  v % 

1 13,185 43,949 43,949 12,632 42,107 42,107 5,209 17,364 17,364 

2 3,091 10,303 54,252 2,599 8,663 50,770 4,456 14,852 32,216 

3 1,677 5,588 59,840 1,521 5,071 55,841 3,307 11,023 43,239 

4 1,335 4,451 64,291 1,043 3,475 59,316 3,011 10,038 53,278 

5 1,126 3,755 68,046 ,836 2,785 62,101 2,647 8,824 62,101 

Pet faktorjev se na podlagi EFA kažejo kot smiselna smer redukcije. Prvi vključuje Q16e-Q16k, 

drugi vključuje Q19a-Q19g, tretji vključuje Q20a-Q20d, četrti vključuje Q15b, Q15d in peti 

vključuje Q16a-Q16b. Preostali faktorji in spremenljivke nimajo jasne strukture in se 

porazdeljujejo kot možnosti pripadnosti več faktorjem hkrati (velja, da mora biti razlika med 

utežmi vsaj 0,2, da je pripadnost faktorju in struktura faktorja jasna). Rezultate EFA smo 

preverili še s CFA in dodatnimi analizami, ki so soodločale o smiselnosti redukcije 

spremenljivk v faktorje. 

Preglednica 106: Rotirana faktorska matrika, inovativnost 

Oznaka 
Rotirana faktorska matrikaa 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Q15a Inovativnost je ena od deklariranih vrednot našega podjetja. ,424 ,184 ,180 ,532 ,313 

Q15b Ko se izteče rok za izvedbo inovacijskega projekta, preverimo, 
ali se je to dejansko zgodilo. 

,368 ,265 ,268 ,629 ,215 

Q15c Strategija inoviranja je v podjetju jasno opredeljena. ,251 ,371 ,227 ,695 ,239 

Q15d S strategijo inoviranja v podjetju so seznanjeni vsi zaposleni. ,270 ,386 ,139 ,635 ,195 
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Oznaka 
Rotirana faktorska matrikaa 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Q15e Odločitve v zvezi z inovativnimi proizvodi/storitvami sprejema 
vodstvo podjetja. 

,472 ,175 ,002 ,411 ,174 

Q15f Za namene inovacij je v podjetju vzpostavljen sistem spremljanja 
inovacij. 

,208 ,441 ,307 ,548 ,081 

Q15g 
Poznamo tudi neformalne oblike zbiranja idej, ki jih 
evidentiramo kot inovativne predloge (npr. zvezek za 
zapisovanje idej, ki se porodijo ob jutranji kavi). 

,381 ,264 ,197 ,432 ,142 

Q16a V povprečju trgu ponudimo več inovativnih proizvodov/storitev 
kot naša konkurenca. 

,334 ,125 ,111 ,192 ,803 

Q16b Naši inovativni proizvodi/storitve so plodnejši kot 
proizvodi/storitve naše konkurence. 

,401 ,108 ,059 ,224 ,783 

Q16c Naši inovativni proizvodi/storitve na trgu so kreativni. ,517 ,179 ,119 ,269 ,620 

Q16d Z našimi inovativnimi proizvodi/storitvami stopamo na nova 
tržišča. 

,558 ,189 ,244 ,184 ,415 

Q16e Z inovativnimi proizvodi/storitvami povečujemo razpršenost in 
s tem zmanjšamo tveganje za podjetje. 

,652 ,154 ,173 ,183 ,379 

Q16f Nenehno spremljamo zaupanje naših kupcev. ,671 ,157 ,039 ,162 ,119 

Q16g Hitro se odzovemo na spremembe cen naših konkurentov na 
trgu. 

,642 ,157 ,129 ,116 ,042 

Q16h Naše podjetje nima težav predstaviti bistveno drugačnega 
proizvoda/storitev na trgu v primerjavi s konkurenco. 

,570 ,150 ,187 ,117 ,332 

Q16i Tržne priložnosti predstavljajo osnovo razvoja inovativnih 
proizvodov/storitev. 

,704 ,180 ,129 ,116 ,190 

Q16j Uporabniki so vključeni v oblikovanje in načrtovanje novih 
proizvodov/storitev. 

,608 ,227 ,099 ,217 ,201 

Q16k Inoviranje proizvodov/storitev in procesov je pogoj za večjo 
konkurenčnost podjetja. 

,699 ,172 ,067 ,228 ,178 

Q19a Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo priznanja. ,142 ,633 ,253 ,190 ,132 

Q19b Inovativnost je eden od kriterijev pri napredovanju posameznika 
v podjetju. 

,296 ,572 ,159 ,176 ,253 

Q19c Postopek (formula) za izračun nagrade je zaposlenim razumljiv. ,156 ,759 ,234 ,171 ,100 

Q19d V podjetju imamo izdelan pravilnik o nagrajevanju 
inovativnosti. 

,032 ,687 ,273 ,280 ,067 

Q19e 
Postopek prijave predloga je dovolj enostaven, da delavec, ki 
prvič podaja predlog, nima nikakršnih težav (npr. ni potrebno 
preučevanje navodil, brošur ipd.). 

,195 ,681 ,209 ,283 ,102 

Q19f Sistem plač omogoča, da zaposleni, ki so pri delu uspešnejši, 
prejmejo tudi ustrezno višje plačilo. 

,285 ,593 ,097 ,063 ,050 

Q19g 
Nagrajevanje inovacij je integrirano v sistem plač (npr. 
inovativnost posameznika vpliva na variabilni del njegove 
plače). 

,232 ,689 ,158 ,137 ,023 

Q20a Uspešnost razvoja prikazujemo tudi s prijavljenimi patenti. ,133 ,285 ,861 ,114 ,079 

Q20b Zaposleni so vključeni v intelektualne pravice novih 
proizvodov/storitev. 

,158 ,384 ,698 ,193 ,017 

Q20c Inovacije prijavimo kot patente. ,116 ,207 ,890 ,113 ,085 

Q20d Intelektualno lastnino v podjetju vedno zaščitimo. ,169 ,217 ,632 ,192 ,143 

Q20e V podjetju spoštujemo patentne zaščite in se izogibamo nelojalni 
konkurenci. 

,370 ,289 ,279 ,146 ,119 

Metoda največjega verjetja. 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser normalizacijo. 
a. Rotacija se je skonvergirala v 7 iteracijah. 
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Preglednica 107 kaže na to, da sta faktorja 3 in 2 ter 1 in 4 močneje povezana in morda nista 

dovolj distinktivna, da bi ju lahko ločeno obravnavali. V prvem paru obdržimo drugega, saj je 

vsebinsko bolj zanimiv. V drugem paru močno povezanih faktorjev obdržimo prvega, ker je 

predstavljen skozi večji nabor spremenljivk. 

Preglednica 107: Tabela korelacij med faktorji, inovativnost 

Faktorska transformacijska matrika 

Faktor 1 2 3 4 5 

1 .500 .457 .457 .416 .400 
2 .398 -.249 -.715 .090 .510 

3 -.083 .631 -.519 .384 -.423 

4 .765 -.091 .016 -.289 -.568 

5 -.012 .568 -.102 -.767 .280 

Metoda največjega verjetja. 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser normalizacijo. 

CFA ne potrjuje zadostnega prileganja podatkov pri povezanosti teh treh faktorjev: I1, I2, I3, 

zato se bomo v nadaljevanju poslužili najprej korelacijske analize, da ugotovimo, s katerimi 

drugimi vidiki (faktorji splošnega razvoja in faktorja subvencij) so povezani faktorji 

inovativnosti. Za vse faktorje je bila pripravljena izvedena spremenljivka, preprosta povprečja 

manifestnih spremenljivk, ki predstavljajo faktorje. 

V nadaljevanju bomo zato pri analizi korelacij upoštevali vseh pet faktorjev inovativnosti, ki 

jih opredelimo kot: 

‐ prvi (I1) je opisno opredeljen kot Inovativnost v povezavi s trgom, 
‐ drugi (I2) kot Inovativnost zaposlenih, 
‐ tretji (I3) kot Inovativnost v povezavi z intelektualno lastnino in patenti, 
‐ četrti (I4) kot Strategija inoviranja v podjetju in 
‐ peti (I5) kot Inovativnost in konkurenca. 

Faktor I1 predstavlja vpliv inovativnosti na trg (priložnosti, uporabniki, cene), zaupanje kupcev, 

primerjavo s konkurenco in tržne priložnosti. Faktor I2 predstavlja vključevanje zaposlenih v 

postopke inoviranja, nagrade zaposlenih za inovativnost in vključevanje inovativnosti v plače. 

Faktor I3 predstavlja področje patentov in intelektualne lastnine, faktor I4 seznanjenost s 

strategijo inoviranja, faktor I5 pa predstavlja inovativnost v povezavi s prednostjo pred 

konkurenco. 

5.9.2 Korelacije med subvencijami, splošnim razvojem in inovativnostjo 

V nadaljevanju obravnavamo korelacije med posameznimi manifestnimi spremenljivkami, ki 

se nanašajo na inovativnost. Analizo korelacij izvedemo s parametričnim testom med pari 

spremenljivk. 
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Predhodno smo tvorili izvedene spremenljivke kot faktorje na preprost izračun, kot povprečje 

spremenljivk. 

I1=povprečje (Q15b-d), I2=povprečje (Q16a,Q16b); I3=povprečje (Q16e-k); I4=povprečje 

Q19a-g) in I5=povprečje (Q20a-d). V nadaljevanju preverimo korelacije s kazalniki in 

spremenljivkami, ki predstavljajo inovativnost in subvencije. 

Iz preglednice 108 lahko razberemo močno povezanost med I1 in R2 (več kot 0.739), pa tudi 

med I1 in R4, zato v strukturnem modeliranju dosedanje modele dopolnjujemo predvsem z I1 

in jih povezujemo z R2 in R4. Podobno kot pri dimenzijah razvoja se tudi inovativnost podobno 

povezuje z dimenzijami subvencij, le I4 s S1 in I2 s S2. Višina subvencije ne kaže na statistično 

značilne povezanosti z dimenzijami inovativnosti. I1, I3 in I5 kažejo na statistično povezanost 

s tem, ali so prejeli subvencijo ali ne, kar nakazuje na razlike v vidikih inovativnosti med 

podjetji, ki so prejela subvencijo in ki je niso. 

Preglednica 108: Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, 

inovativnosti in prejeto subvencijo 

Povezave 
 I1 I2 I3 I4 I5 

Prejeli 
subvencijo 

Pearsonov koeficient .174** .125* .172** ,083 .142** 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,012 ,001 ,097 ,005 
N 396 396 396 396 396 

Višina prejete 
subvencije 

Pearsonov koeficient ,074 -,027 ,024 ,149 .183* 
St. značilnost (2-str.) ,400 ,761 ,781 ,088 ,035 
N 133 133 133 133 133 

S1 
Pearsonov koeficient ,031 ,040 .192* .239** ,116 
St. značilnost (2-str.) ,723 ,651 ,027 ,006 ,184 
N 133 133 133 133 133 

S2 
Pearsonov koeficient .229** ,052 .214* .294** .393** 
St. značilnost (2-str.) ,008 ,556 ,013 ,001 ,000 
N 133 133 133 133 133 

R1 
Pearsonov koeficient .551** .361** .479** .416** .331** 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 396 396 396 396 396 

R2 
Pearsonov koeficient .739** .430** .522** .558** .505** 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 396 396 396 396 396 

R3 
Pearsonov koeficient .478** .315** .429** .479** .258** 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 396 396 396 396 396 

R4 
Pearsonov koeficient .629** .454** .596** .523** .335** 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 396 396 396 396 396 

R5 
Pearsonov koeficient .466** .388** .566** .407** .329** 
St. značilnost (2-str.) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 396 396 396 396 396 

I1 
Pearsonov koeficient 1 .548** .612** .659** .526** 
St. značilnost (2-str.)   ,000 ,000 ,000 ,000 
N   396 396 396 396 
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Povezave 
 I1 I2 I3 I4 I5 

I2 
Pearsonov koeficient   1 .634** .373** .292** 
St. značilnost (2-str.)     ,000 ,000 ,000 
N     396 396 396 

I3 
Pearsonov koeficient     1 .503** .399** 
St. značilnost (2-str.)       ,000 ,000 
N       396 396 

I4 
Pearsonov koeficient       1 .570** 
St. značilnost (2-str.)         ,000 
N         396 

I5 
Pearsonov koeficient         1 
St. značilnost (2-str.)           
N           

**. Korelacije statistično značilne pri 0.01 
*. Korelacije statistično značilne pri 0.05 
a. Ni možen izračun, ker je ena od spremenljivk konstanta 

Razlike med podjetji, ki so prejela subvencijo, in podjetji, ki je niso, so največje v faktorju 

inovativnosti I1, kar predsdtavlja dodaten razlog, da I1 vključimo kot nadgradnjo strukturnega 

modela. 

Preglednica 109: Razkorak v trditvah med podjetji, ki so prejela ali niso prejela 

subvencije, inovativnost 

Faktor 

Prejeli subvencijo 
Niso prejeli 
subvencije 

Skupaj Anova 
Razkorak 

Povprečje SD Povprečje SD Povprečje SD p 

I1 3.353 0.825 3.000 1.000 3.119 0.959 0.000 0.353 

I2 3.477 0.887 3.221 0.998 3.307 0.968 0.012 0.257 

I3 3.863 0.526 3.592 0.816 3.683 0.742 0.001 0.270 

I4 3.124 0.832 2.964 0.938 3.017 0.906 0.097 0.160 

I5 2.575 1.066 2.263 1.010 2.368 1.039 0.005 0.312 

V nadaljevanju smo analizirali še korelacije faktorjev inovativnosti s finančnimi kazalniki 

(2007−2014), ki so prav tako (posredno in neposredno) povezane s subvencijami. V preglednici 

110 prikazujemo povezave med faktorji inovativnosti in finančnimi kazalniki. Ugotovili smo, 

da le finančni kazalnik CD statistično značilno korelira z I5, pri čemer pa je pomembno 

poudariti, da pojasnjuje izredno majhen delež pojasnjene variance CD (le 3 %), zato tak model 

aplikativno ne doprinese veliko k pojasnjevanju finančnih kazalnikov. 

Preglednica 110: Povezave med faktorji inovativnosti in finančnimi kazalniki 

Povezave 

 I1 I2 I3 I4 I5 

S_R 
Pearsonov koeficient .010 .032 .020 .013 -.007 
St. značilnost (2-str.) .846 .531 .684 .790 .885 
N 396 396 396 396 396 
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Povezave 

 I1 I2 I3 I4 I5 

P_R 
Pearsonov koeficient -.014 -.012 -.016 -.025 -.056 
St. značilnost (2-str.) .779 .807 .751 .623 .266 
N 396 396 396 396 396 

K_R 
Pearsonov koeficient .032 .018 -.042 -.004 .011 
St. značilnost (2-str.) .522 .725 .401 .940 .833 
N 396 396 396 396 396 

CD_R 
Pearsonov koeficient .072 .048 .080 .117* .137** 
St. značilnost (2-str.) .152 .343 .112 .020 .006 
N 396 396 396 396 396 

Z_R 
Pearsonov koeficient .025 .004 -.064 -.025 -.078 
St. značilnost (2-str.) .621 .939 .204 .621 .121 
N 396 396 396 396 396 

GP_R 
Pearsonov koeficient -.052 .027 .030 -.040 -.033 
St. značilnost (2-str.) .305 .595 .558 .428 .511 
N 396 396 396 396 396 

DVZ_R 
Pearsonov koeficient .034 -.023 .094 .079 .031 
St. značilnost (2-str.) .505 .649 .061 .117 .543 
N 396 396 396 396 396 

**. Korelacije statistično značilne pri 0.01. 

*. Korelacije statistično značilne pri 0.05. 

5.9.3 Strukturni model S1, S2, R2, R4, R5 in I1 

V nadaljevanju smo iskali medsebojno povezanost med subvencijami, splošnim razvojem in 

inovativnostjo. Iz slike 28 je razvidno, da ima model močne medsebojne povezave med R4 in 

I1. Vse ostale povezave so šibke (pod 0,5). Vpliv I1 na R2 je močen (0,76). 

Model na sliki 28 pojasnjuje 73 % variance R2, ki je v modelu endogena spremenljivka. To 

pomeni, da je le 27 % vplivov na R2 v takem modelu nepojasnjenih. Najmočnejši vpliv na R2 

ima I1 (.76). Na R2 posredno vplivajo R4 in R5, ki sta prav tako med seboj povezani (.39). R4 

ima večji vpliv (.60) na I1 kakor S2 (.21). S2 ima tudi direkten vpliv na R2 (.27), vendar manjši 

kakor I1. 
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Slika 28: Povezave med S1, S2, R2, R4, R5 in I1 

Preverili smo veljavnosti in zanesljivosti faktorjev v merskem modelu. Ti rezultati so prikazani 

v preglednici 111. Vanj smo vključili 20 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 6 faktorjev. Vsi 

faktorji dosegajo visoke vrednosti kompozitne zanesljivosti, saj vrednosti CR presegajo mejne 

vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo notranjo konsistentnost faktorjev s Cronbachovim α 

koeficientom, le-ta kaže na visoko zanesljivost faktorjev. Notranjo konsistentnost faktorjev 

tako ocenimo kot dobro. 

Cronbachova alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk. Za posamezen faktor znaša: 

S2 je 0,819, S1 je 0,88, za R2 je 0,887, za R4 je 0,837, za R5 je 0,803 in za I1 znaša 0,883. 

Vrednosti presegajo mejne vrednosti (0.6) in kažejo na smiselnost povezovanja v faktorje 

oziroma konsistentnost faktorjev. 
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Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc AVE, ki se nanašajo na konvergentno veljavnost 

faktorjev kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Standardizirane regresijske uteži 

λ so pri večini merjenih spremenljivkah višje od 0,7 in so statistično značilne na ravni p<0,001. 

S tem potrjujemo veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, S1, R2, R4, R5 in I1. 

Preglednica 111: Veljavnost in zanesljivost faktorjev S2, S1, R2, R4, R5 in I1 

Faktor  Sprem. Trditev λ CR α AVE 

S2 
Q28a 

Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi institucijami. 

0.72 
0.905 0.819 0.737 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

0.978 

S1 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke 
opremljenosti podjetja. 

0.729 

0.931 0.88 0.661 
Q28e 

S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na 
nove tuje trge. 

0.938 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v 
podjetju. 

0.851 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

0.713 

R2 

Q8a 

Poznamo in uporabljamo različne tehnike za 
generiranje idej in uvajanje izboljšav 
(brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

0.633 

0.907 0.887 0.586 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med 
posameznimi raziskovalci. 

0.821 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno 
vizijo in cilje s strani vodstva podjetja. 

0.814 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene dokumente, s 
katerimi podpiramo razvoj. 

0.828 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso 
nacionalno zakonodajo s področja raziskav, 
razvoja in inoviranja. 

0.78 

R4 

Q12b 
Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) so ključnega pomena za preživetje 
našega podjetja na dolgi rok. 

0.738 

0.885 0.837 0.601 Q12g 
Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) posredno povečujemo 
konkurenčno prednost podjetja. 

0.894 

Q12h 
Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz naslova 
stalnih proizvodov/storitev za namene 
izboljšanja prodaje novih proizvodov/storitev. 

0.677 

R5 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se povezujemo 
z našimi dobavitelji. 

0.732 

0.878 0.803 0.577 
Q13e 

Za namene razvoja in raziskav se povezujemo 
z našimi kupci. 

0.79 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) se povezujemo tudi z drugimi 
podjetji. 

0.756 
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Faktor  Sprem. Trditev λ CR α AVE 

I1 

Q15b 
Ko se izteče rok za izvedbo inovacijskega 
projekta, preverimo, ali se je to dejansko 
zgodilo. 

0.978 

0.935 0.883 0.724 
Q15c 

Strategija inoviranja je v podjetju jasno 
opredeljena. 

0.78 

Q15d 
S strategijo inoviranja v podjetju so 
seznanjeni vsi zaposleni. 

0.633 

Kot je razvidno iz preglednice 112 se mere prileganja nahajajo znotraj veljavnih vrednosti, 

razen NFI. Ker pri večini mer prileganja modela dosegamo veljavne vrednosti, potrjujemo 

prileganje modela. Model ustreza, saj je RMSEA nižja od 0,08, kar je sprejemljiva vrednost. 

CFI, TLI, PNFI ustrezajo kriterijem mer prileganja. 

Preglednica 112: Vrednosti prileganja za S2, S1, R2, R4, R5 in I1 

 

 

 

 

 

 

V preglednici 113 so prikazane regresijske uteži (β). Višja vrednost pomeni močnejši vpliv. Če 

bi se za eno enoto povečal I1, bi se to odražalo v spremembi razlike R2 za 0,76 enote. Močan 

je tudi vpliv S2 na R2. Če bi se za eno enoto povečal S2, bi se to odražalo v spremembi razlike 

R2 za 0,73 enote. 

Preglednica 113: Regresijske uteži za S2, R2 in I1 

Nestandardizirane in standardizirane 
regresijske uteži 

B β 

R2 < S2 0.187 0.266 
R2 < I1 0.818 0.756 

5.10 Analiza spremenljivk trajnostnega razvoja v povezavi s subvencijami 

V tem delu raziskave smo želeli prikazati vpliv subvencij na trajnostni razvoj v podjetju, kar se 

nanaša na hipotezo 3. Z vidika trajnostnega razvoja smo pripravili tri osnovne dimenzije: 

družbeni vidik, ekonomski vidik in okoljski vidik, ki smo jih predvideli na podlagi teoretičnih 

spoznanj.  

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  462.192 
df  162 
p > 0,05 0 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 2.853 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.068 
NFI ≥ 0,90 0.887 
CFI ≥ 0,90 0.923 
TLI ≥ 0,90 0.9 
PNFI ≥ 0,60 0.684 
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Pri iskanju povezav trajnostnega razvoja s subvencijami smo najprej na podlagi trditev iz 

vprašalnika iskali razlike v trditvah med podjetji, ki so prejela subvencijo, in med tistimi, ki 

subvencije niso prejela. Z rezultati KMO in Bartlettovega testa smo zadostili pogojem za 

izvedbo EFA. Rezultati EFA pokažejo obstoj šest medsebojno distinktivnih faktorjev, vendar 

po pregledu matrike uteži (z rotacijo) ugotovimo, da sta smiselna le dva do trije faktorji. CFA 

ni potrdila nobenega od faktorjev (ne posamičnih ne povezanih), zato smo tvorili tri faktorje 

kot enostavne izračune povprečij in pred tem preverili Cronbachovo alfo, če je taka združitev 

smiselna, kar smo tudi potrdili. Preverili smo tudi povezave med vsemi tremi vidiki trajnostnega 

razvoja. Po potrjevanju faktorjev smo analizirali korelacije med subvencijami (višina prejete 

subvencije, prejem subvencije, S1 in S2), faktorji splošnega razvoja, faktorji inovativnosti in 

faktorji trajnostnega razvoja. V nadaljevanju smo še izračunali korelacijske koeficiente med 

faktorji trajnostnega razvoja in finančnimi kazalniki. Sledilo je oblikovanje strukturnih 

modelov za področje subvencij, splošnega razvoja, inovativnosti in trajnostnega razvoja. 

5.10.1 Analiza dimenzij, trajnostni razvoj 

V preglednici 114 ugotavljamo razlike v razvojnih vidikih glede na to, ali je podjetje prejelo 

subvencije ali jih ni. Obarvani kvadratki v stolpci ANOVA pomenijo, da je statistična 

značilnost manj kot 0,05, razlike med podjetji, ki so prejela subvencijo, in tistimi, ki je niso, so 

statistično značilne z manj kot 5 % tveganjem. 

Preglednica 114: Razlike v trditvah med podjetji za področje trajnostnega razvoja, ki so 

prejela ali niso prejela subvencij  

Oznaka Trditev 
Prejeli 

subvencijo 
Niso prejeli 
subvencije 

ANOVA 
Razlike 

Pov.* SD Pov. SD p. 
Družbeni vidiki       

Q22a 
V podjetju kreiramo veliko informacij, ki 
se nanašajo na družbene in politične trende. 

2.83 0.99 2.67 1.14 0.18 0.16 

Q22b 
V podjetju so odnosi z lokalno skupnostjo 
pomembni. 

3.78 0.96 3.63 1.16 0.18 0.15 

Q22c V podjetju smo odgovorni do države. 4.24 0.69 4.10 0.85 0.09 0.14 

Q22d 
V podjetju smo odgovorni do lokalnega 
okolja. 

4.31 0.65 4.21 0.81 0.22 0.10 

Q22e 
V podjetju spoštujemo zakone, predpise in 
druge postavljena pravila, ki veljajo za vse. 

4.56 0.54 4.43 0.78 0.08 0.13 

Q22f 
Podjetje spoznava interese in pričakovanja 
v družbi ter ravna skladno s temi 
pričakovanji. 

4.11 0.64 3.91 0.88 0.03 0.20 

Q22g 
Etično odločanje zajema enakopravnost, 
poštenost, nepristranskost in individualno 
obravnavanje posameznikov. 

4.35 0.64 4.24 0.85 0.19 0.11 

Q22h 
Podjetje želi dati družbi prispevek, ki ga ne 
vzpodbujajo ekonomski, pravni ali etični 
vzgibi. 

4.08 0.79 3.98 0.95 0.31 0.10 

Q22i 
V podjetju skrbimo za razvoj zaposlenih in 
vseživljenjsko učenje. 

4.10 0.67 3.98 0.93 0.22 0.12 
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Oznaka Trditev 
Prejeli 

subvencijo 
Niso prejeli 
subvencije 

ANOVA 
Razlike 

Pov.* SD Pov. SD p. 

Q22j 
Zavedamo se pomembnosti ravnovesja 
med delovnim in prostim časom. 

4.03 0.73 4.10 0.92 0.43 -0.07 

Q22k 
V podjetju skrbimo za zdravje in varnost 
pri delu. 

4.38 0.65 4.37 0.82 0.82 0.01 

Q22l 
Pri zaposlovanju upoštevamo 
nediskriminantnost in enake možnosti 
zaposlovanja. 

4.38 0.66 4.33 0.82 0.55 0.05 

Q22m 
Podjetje neposredno skrbi za kulturno in 
rekreativno dejavnost zaposlenih. 

3.61 0.89 3.60 1.12 0.97 0.01 

Q22n Podjetje redno plačuje davke. 4.75 0.58 4.65 0.72 0.16 0.10 
Okoljski vidiki       

Q23a 
V podjetju se upoštevajo vrednote in norme 
okoljevarstvenikov. 

4.31 0.63 4.18 0.81 0.11 0.13 

Q23b Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. 3.34 1.15 2.95 1.24 0.00 0.39 

Q23c 
V podjetju upoštevamo načela energetske 
učinkovitosti. 

4.06 0.72 3.92 0.95 0.12 0.14 

Q23d 
Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi 
pozitivnimi okoljskimi učinki. 

4.01 0.84 3.76 1.07 0.02 0.25 

Q23e V podjetju skrbimo za ogljični odtis. 3.55 1.03 3.27 1.14 0.02 0.28 

Q23f 
Podjetje v proizvodnji/storitvah uporablja 
material iz sekundarnih surovin. 

3.47 0.93 3.19 1.12 0.01 0.28 

Q23g 
Pri poslovanju nas omejujejo okoljske 
direktive. 

3.04 1.08 3.03 1.14 0.93 0.01 

Q23h 
Podjetje izpolnjuje zahteve iz nacionalnih 
okoljskih predpisov, uredb. 

4.23 0.76 4.06 0.93 0.06 0.17 

Q23i Vlada propagira varstvo okolja. 3.62 0.90 3.47 1.01 0.16 0.15 

Q23j 
Podjetje je dobro seznanjeno s certifikatom 
ISO 14000. 

3.44 1.22 3.12 1.24 0.02 0.32 

Ekonomski vidiki       
Q24a Podjetje zadnjih 10 let dosega rast dobička. 3.68 0.99 3.57 1.00 0.30 0.11 
Q24b Podjetje zadnjih 10 let povečuje prihodek. 3.77 0.98 3.59 1.02 0.09 0.18 

Q24c 
Podjetje zadnjih 10 let povečuje število 
zaposlenih. 

3.72 1.05 3.38 1.14 0.00 0.34 

Q24d 
Podjetje diverzificira − uvaja nove 
proizvode/storitve. 

4.16 0.67 3.81 0.92 0.00 0.35 

Q24e Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. 4.05 0.86 3.58 1.10 0.00 0.47 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za 
investitorje, ki presega strošek celotnega 
kapitala. 

3.38 0.93 3.02 1.07 0.00 0.36 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. 3.79 0.82 3.57 1.00 0.03 0.22 

Q24h 
Podjetje sistematično išče in razvija 
poslovne priložnosti. 

4.04 0.71 3.81 0.89 0.01 0.23 

Q24i 
Poslovni načrt in strategija razvoja podjetja 
(oz. ostali dokumenti v podjetju) se izvajata 
po predvidevanjih. 

3.80 0.74 3.49 0.98 0.00 0.31 

Q24j 
Podjetje ima zabeležke/dokumente/pravila 
o doseganju trajnostne rasti. 

3.41 0.91 3.16 1.07 0.02 0.25 

Q24k 
V podjetju ocenjujemo poslovna tveganja 
na daljši rok. 

3.78 0.87 3.50 1.02 0.01 0.28 

*. Povp. – Povprečje. 
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V preglednici 115 ugotavljamo, da med posameznimi pari manifestnih spremenljivk obstajajo 

močne medsebojne povezave, saj je vrednost KMO zelo visoka in znaša 0.934. Da korelacijska 

matrika ni enotska, nakazuje tudi statistična značilnost χ² pri Bartlettovem preizkusu 

(χ²=8753.538; df=595; p<0,001). Zadostili smo pogojem za izvedbo EFA.  

Preglednica 115: KMO in Bartlettov test, trajnostni razvoj 

Kaiser-Meyer-Olkin preizkus ustreznosti vzorca .934 

Bartlettov preizkus sferičnosti 
hi kvadrat 8753.538 
stopnje svobode (df) 595 
statistična značilnost (sig) 0.000 

Rezultati EFA v preglednici 116 kažejo, da je trajnostni razvoj večdimenzionalen faktor, in 

sicer predlaga obstoj šest medsebojno distinktivnih dimenzij, medsebojno različnih faktorjev. 

Na prvi faktor se tako razvrščajo spremenljivke, ki skupaj pojasnjujejo 18,6 % variance 

trajnostnega razvoja. Šest dimenzij oziroma faktorjev naj bi skupaj pojasnilo 57,7 % variance 

trajnostnega razvoja, vendar pa po pregledu matrike uteži (z rotacijo) ugotovimo, da sta 

smiselna le dva do trije faktorji. 

Preglednica 116: Rezultati EFA, trajnostni razvoj 

Skupaj pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteži 
Rotacijski seštevki 

kvadratov uteži 

Skupaj 
% 

Varia-
nce 

Kumu-
lativa v 

% 
Skupaj 

% 
Varia-

nce 

Kumula
-tiva v 

% 
Skupaj 

% 
Varia-

nce 

Kumula
-tiva v 

% 

1 12.256 35.017 35.017 11.625 33.215 33.215 6.525 18.642 18.642 

2 4.066 11.617 46.634 3.669 10.483 43.698 4.320 12.343 30.985 

3 2.633 7.523 54.157 2.280 6.513 50.211 4.300 12.287 43.272 

4 1.353 3.865 58.022 .952 2.720 52.931 1.974 5.639 48.911 

5 1.272 3.634 61.656 .897 2.562 55.493 1.877 5.361 54.272 

6 1.105 3.158 64.814 .776 2.218 57.711 1.204 3.439 57.711 

Z rotirano faktorsko matriko (preglednica 117) se šest faktorjev na podlagi EFA kaže kot 

smiselna smer redukcije. Prvi vključuje Q22c-Q22g in Q22k, Q22l, Q22n, Q23a, drugi 

vključuje Q24d-Q24i, tretji vključuje Q23b-Q23g in Q23j, četrti se ne kaže kot smiselni, peti 

vključuje Q24a-Q24b ter zadnji, šesti vključuje Q22a. Preostali faktorji in spremenljivke 

nimajo jasne strukture in se porazdeljujejo kot možnosti pripadnosti več faktorjem hkrati (velja, 

da mora biti razlika med utežmi vsaj 0,2, da je pripadnost faktorju in struktura faktorja jasna). 

Rezultate EFA smo preverili še s CFA in dodatnimi analizami, ki so soodločale o smiselnosti 

redukcije spremenljivk v faktorje. 
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Preglednica 117: Rotirana faktorska matrika, trajnostni razvoj 

Oznaka 
Rotirana faktorska matrikaa 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Q22a 
V podjetju kreiramo veliko informacij, ki se 
nanašajo na družbene in politične trende. 

,047 ,222 ,245 -,028 ,096 ,543 

Q22b 
V podjetju so pomembni odnosi z lokalno 
skupnostjo. 

,473 -,037 ,315 ,121 ,017 ,412 

Q22c V podjetju smo odgovorni do države. ,785 ,090 ,163 ,010 -,035 ,296 

Q22d 
V podjetju smo odgovorni do lokalnega 
okolja. 

,791 ,031 ,225 ,065 -,007 ,257 

Q22e 
V podjetju spoštujemo zakone, predpise in 
druge postavljena pravila, ki veljajo za vse. 

,812 ,142 ,092 ,035 ,060 -,021 

Q22f 
Podjetje spoznava interese in pričakovanja v 
družbi ter ravna skladno s temi pričakovanji. 

,577 ,106 ,319 ,059 ,226 ,323 

Q22g 
Etično odločanje zajema enakopravnost, 
poštenost, nepristranskost in individualno 
obravnavanje posameznikov. 

,660 ,153 ,199 ,005 ,348 ,065 

Q22h 
Podjetje želi dati družbi prispevek, ki ga ne 
vzpodbujajo ekonomski, pravni ali etični 
vzgibi. 

,540 ,077 ,295 -,004 ,384 ,176 

Q22i 
V podjetju skrbimo za razvoj zaposlenih in 
vseživljenjsko učenje. 

,433 ,241 ,309 ,080 ,622 ,066 

Q22j 
Zavedamo se pomembnosti ravnovesja med 
delovnim in prostim časom. 

,545 ,127 ,154 ,052 ,575 ,010 

Q22k 
V podjetju skrbimo za zdravje in varnost pri 
delu. 

,694 ,079 ,150 ,060 ,441 -,074 

Q22l 
Pri zaposlovanju upoštevamo 
nediskriminantnost in enake možnosti 
zaposlovanja. 

,682 ,153 ,049 -,011 ,237 ,006 

Q22m 
Podjetje neposredno skrbi za kulturno in 
rekreativno dejavnost zaposlenih. 

,325 ,194 ,292 ,105 ,483 ,300 

Q22n Podjetje redno plačuje davke. ,686 ,191 ,058 ,097 ,055 -,204 

Q23a 
V podjetju se upoštevajo vrednote in norme 
okoljevarstvenikov. 

,667 ,137 ,303 ,088 ,089 -,002 

Q23b Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. ,015 ,220 ,633 -,002 ,156 ,049 

Q23c 
V podjetju upoštevamo načela energetske 
učinkovitosti. 

,370 ,123 ,633 ,097 ,274 ,016 

Q23d 
Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi 
pozitivnimi okoljskimi učinki. 

,273 ,184 ,679 ,108 ,278 ,060 

Q23e V podjetju skrbimo za ogljični odtis. ,159 ,099 ,707 ,023 ,127 ,022 

Q23f 
Podjetje v proizvodnji/storitvah uporablja 
material iz sekundarnih surovin. 

,125 ,099 ,662 -,036 ,148 ,102 

Q23g 
Pri poslovanju nas omejujejo okoljske 
direktive. 

,124 -,004 ,427 ,024 -,037 ,088 

Q23h 
Podjetje izpolnjuje zahteve iz nacionalnih 
okoljskih predpisov, uredb. 

,516 ,189 ,421 ,006 -,007 -,016 

Q23i Vlada propagira varstvo okolja. ,278 ,126 ,397 -,035 -,074 ,102 

Q23j 
Podjetje je dobro seznanjeno s certifikatom 
ISO 14000. 

,138 ,305 ,504 ,080 -,024 ,124 

Q24a Podjetje zadnjih 10 let dosega rast dobička. ,069 ,438 ,100 ,736 ,030 ,048 
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Oznaka 
Rotirana faktorska matrikaa 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 
Q24b Podjetje zadnjih 10 let povečuje prihodek. ,055 ,469 ,001 ,820 ,071 ,050 

Q24c 
Podjetje zadnjih 10 let povečuje število 
zaposlenih. 

,085 ,454 ,025 ,606 ,043 -,073 

Q24d 
Podjetje diverzificira − uvaja nove 
proizvode/storitve. 

,309 ,597 ,127 ,136 ,087 -,129 

Q24e Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. ,112 ,688 ,134 ,117 -,058 -,093 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za investitorje, 
ki presega strošek celotnega kapitala. 

-
,013 

,570 ,215 ,184 ,121 ,123 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. ,116 ,746 ,036 ,357 ,060 ,121 

Q24h 
Podjetje sistematično išče in razvija poslovne 
priložnosti. 

,249 ,738 ,086 ,094 ,178 ,105 

Q24i 
Poslovni načrt in strategija razvoja podjetja 
(oz. ostali dokumenti v podjetju) se izvajata 
po predvidevanjih. 

,142 ,581 ,312 ,247 ,108 ,240 

Q24j 
Podjetje ima zabeležke/dokumente/pravila o 
doseganju trajnostne rasti. 

,080 ,525 ,402 ,138 ,082 ,284 

Q24k 
V podjetju ocenjujemo poslovna tveganja na 
daljši rok. 

,170 ,503 ,413 ,122 ,145 ,194 

Metoda največjega verjetja. 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser normalizacijo. 
a. Rotacija se je skonvergirala v 7 iteracijah. 

Preglednica 118 kaže na to, da faktorja 5 in 4 medsebojno močno korelirata, zato obdržimo le 

faktorje 1, 2, 3. 

Preglednica 118: Korelacije med faktorji, trajnostni razvoj 

Faktorska transformacijska matrika  

Faktor 1 2 3 4 5 6 

1 .628 .477 .405 .323 .291 .158 
2 .515 -.507 .197 -.646 .141 .041 

3 -.540 .136 .759 -.274 .093 .176 

4 .191 .092 .118 -.051 -.885 .395 

5 .022 .698 -.307 -.631 .011 -.138 

6 .111 .021 .337 .050 -.323 -.876 

Metoda največjega verjetja. 
Rotacijska metoda: Varimax z Kaiser normalizacijo. 

 

Na ta način smo v sklopu trajnostnega razvoja dobili sledeče faktorje: 

‐ prvi (TR_DR) predstavlja družbene vidike trajnostnega razvoja, 
‐ drugi (TR_EKON) predstavlja ekonomske vidike trajnostnega razvoja in 
‐ tretji (TR_EKOL) predstavlja okoljske vidike trajnostnega razvoja. 
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CFA ne potrjuje nobenega od faktorjev (ne posamičnih ne povezanih). Tvorili smo tri faktorje 

kot enostavne izračune povprečij in pred tem preverili Cronbach alfa (preglednica 120), če je 

taka združitev smiselna. Izpuščen je q23g, saj je njegova utež prenizka. 

Iz slike 29 je razvidno, da ima model močne medsebojne povezave med TR_EKOL. Vse ostale 

povezave so šibke (pod 0,5). 

 

Slika 29: Povezave med TR_EKON, TR_EKOL in TR_DR 

Kot je razvidno iz preglednice 119, vrednosti prileganja takega modela (obojestranske 

povezave med TR_DR, TR_EKOL, TR_EKON) ne moremo potrditi. Kreiramo nove izvedene 

spremenljivke, saj mere zanesljivosti kažejo na to, da so faktorji zanesljivi in veljavni. Skušali 

smo jih vključiti v model z drugimi vidiki, pred tem pa poglejmo, kako se take izvedene 

spremenljivke oziroma ti trije faktorji povezujejo z drugimi faktorji, vezanimi na subvencije. 
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Preglednica 119: Mere prileganja za TR_EKON, TR_EKOL in TR_DR 

 

 

 

 

 

 

V naslednjem koraku smo preverili veljavnost in zanesljivost faktorjev v merskem modelu. 

Vanj smo vključili 19 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 3 faktorje. Kot je razvidno iz 

preglednice 120, vsi faktorji dosegajo visoke vrednosti kompozitne zanesljivosti, saj vrednosti 

CR presegajo mejne vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo notranjo konsistentnost faktorjev s 

Cronbachovim α koeficientom, le-ta kaže na visoko zanesljivost faktorjev. Notranjo 

konsistentnost faktorjev tako ocenimo kot dobro. 

Cronbachova alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk v faktor. TR_DR je 0,913, 

za TR_EKOL je 0,850 in TR_EKOL je 0,916. Vrednosti presegajo mejne vrednosti (0.6) in 

kažejo na smiselnost povezovanja v faktorje oziroma konsistentnost faktorjev. 

Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc (AVE), ki se nanašajo na konvergentno veljavnost 

faktorjev, kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Standardizirane regresijske uteži 

λ so pri večini merjenih spremenljivkah višje od 0,7 (razen pri Q22n, Q23b, Q23f, Q24d, Q24e, 

Q24f in Q24i) in so statistično značilne na ravni p<0,001. 

Potrjujemo faktorja TD_DR in TD_EKOL. Faktor TD_EKON nima zadostnega števila 

merjenih spremenljivk, višjih od 0,7. 

Preglednica 120: Veljavnost in zanesljivost faktorjev za TR_EKON, TR_EKOL in 

TR_DR 

Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

TD_DR 

Q22c V podjetju smo odgovorni do države. 0,786 

,931 ,913 ,567 

Q22d 
V podjetju smo odgovorni do lokalnega 
okolja. 

0,806 

Q22e 
V podjetju spoštujemo zakone, predpise 
in druga postavljena pravila, ki veljajo 
za vse. 

0,823 

Q22f 
Podjetje spoznava interese in 
pričakovanja v družbi ter ravna skladno 
s temi pričakovanji. 

0,713 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  642.033 
df  167 
p > 0,05 0 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 3.845 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.085 
NFI ≥ 0,90 0.854 
CFI ≥ 0,90 0.887 
TLI ≥ 0,90 0.872 
PNFI ≥ 0,60 0.751 
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Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

Q22g 

Etično odločanje zajema enakopravnost, 
poštenost, nepristranskost in 
individualno obravnavanje 
posameznikov. 

0,766 

Q22k 
V podjetju skrbimo za zdravje in varnost 
pri delu. 

0,759 

Q22l 
Pri zaposlovanju upoštevamo 
nediskriminantnost in enake možnosti 
zaposlovanja. 

0,727 

Q22n Podjetje redno plačuje davke. 0,67 

TR_EKOL 

Q23b Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. 0,642 

,910 ,850 ,543 

Q23c 
V podjetju upoštevamo načela energetske 
učinkovitosti. 

0,798 

Q23d 
Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi 
pozitivnimi okoljskimi učinki. 

0,839 

Q23e V podjetju skrbimo za ogljični odtis. 0,714 

Q23f 
Podjetje v proizvodnji/storitvah 
uporablja material iz sekundarnih 
surovin. 

0,673 

TR_EKON 

Q24d 
Podjetje diverzificira − uvaja nove 
proizvode/storitve. 

0,676 

,916 ,859 ,517 

Q24e Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. 0,694 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za 
investitorje, ki presega strošek celotnega 
kapitala. 

0,635 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. 0,814 

Q24h 
Podjetje sistematično išče in razvija 
poslovne priložnosti. 

0,797 

Q24i 
Poslovni načrt in strategija razvoja 
podjetja (oz. ostali dokumenti v podjetju) 
se izvajata po predvidevanjih. 

0,682 

5.10.2 Korelacije med subvencijami, splošnim razvojem, inovativnostjo in trajnostnim 

razvojem 

V nadaljevanju obravnavamo korelacije med posameznimi manifestnimi spremenljivkami, ki 

se nanašajo na trajnostni razvoj. Analizo korelacij izvedemo s parametričnim testom med pari 

spremenljivk. 

Predhodno smo tvorili izvedene spremenljivke kot faktorje na preprost izračun, kot povprečje 

spremenljivk. 

Iz preglednice 121 je razvidno, da so subvencije najbolj povezane s TR_EKOL in TR_EKON. 

Tako prejem subvencije kot višina prejete subvencije se kažeta kot statistično značilni za 

TR_EKOL in TR_EKON. TR_DR ne kaže statistične značilnosti s subvencijami. 

TD_DR kaže povezavo z R1, R2, R3, R4, R5, I1, I2, I3 in I4. 
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TR_EKOL kaže povezavo s S1, S2, R1, R2, R3, R4, R5, I1, I2, I3, I4, I5, TR_DR in višino 

prejete subvencije. 

TR_EKON kaže povezavo s S1, R1, R2, R3, R4, R5, I1, I2, I3, I4, I5, TR_DR, TR_EKOL in 

višino prejete subvencije. 

Preglednica 121: Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, 

inovativnosti, trajnostnega razvoja in prejeto subvencijo  

Povezave 

 TR_DR TR_EKOL TR_EKON 

Prejeli 
subvencijo 

Pearsonov koeficient .083 .150** .210** 
St. značilnost (2-str.) .097 .003 .000 
N 396 396 396 

Višina prejete 
subvencije 

Pearsonov koeficient .085 .152** .194** 
St. značilnost (2-str.) .091 .002 .000 
N 396 396 396 

S1 
Pearsonov koeficient .041 .281** .322** 
St. značilnost (2-str.) .637 .001 .000 
N 133 133 133 

S2 
Pearsonov koeficient .083 .369** .154 
St. značilnost (2-str.) .340 .000 .076 
N 133 133 133 

R1 
Pearsonov koeficient .267** .426** .458** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

R2 
Pearsonov koeficient .243** .433** .462** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

R3 
Pearsonov koeficient .471** .383** .374** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

R4 
Pearsonov koeficient .334** .412** .470** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

R5 
Pearsonov koeficient .312** .385** .452** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

I1 
Pearsonov koeficient .325** .499** .502** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

I2 
Pearsonov koeficient .241** .310** .471** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

I3 
Pearsonov koeficient .400** .478** .656** 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

I4 Pearsonov koeficient .321** .500** .433** 
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Povezave 

 TR_DR TR_EKOL TR_EKON 
St. značilnost (2-str.) .000 .000 .000 
N 396 396 396 

I5 
Pearsonov koeficient .099* .420** .365** 
St. značilnost (2-str.) .050 .000 .000 
N 396 396 396 

TR_DR 
Pearsonov koeficient 1 .457** .377** 
St. značilnost (2-str.)  .000 .000 
N  396 396 

TR_EKOL 
Pearsonov koeficient  1 .414** 
St. značilnost (2-str.)   .000 
N   396 

**. Korelacije statistično značilne pri 0.01. 

*. Korelacije statistično značilne pri 0.05. 

V nadaljevanju smo še iskali korelacije faktorjev razvoja s finančnimi kazalniki (2007−2014), 

ki so prav tako (posredno in neposredno) povezne s trajnostnim razvojem. V preglednici 122 

prikazujemo povezave med faktorji trajnostnega razvoja in finančnimi kazalniki. Ugotovili 

smo, da le finančni kazalnik DVZ statistično značilno korelira s TR_EKOL. 

Preglednica 122: Povezave med faktorji trajnostnega razvoja in finančnimi kazalniki 

Povezave 

 TR_DR TR_EKOL TR_EKON 

S_R 
Pearsonov koeficient .078 .047 -.003 
St. značilnost (2-str.) .123 .350 .954 
N 396 396 396 

P_R 
Pearsonov koeficient .071 .031 .051 
St. značilnost (2-str.) .157 .536 .309 
N 396 396 396 

K_R 
Pearsonov koeficient .072 .043 .003 
St. značilnost (2-str.) .154 .391 .956 
N 396 396 396 

CD_R 
Pearsonov koeficient -.032 .071 .087 
St. značilnost (2-str.) .523 .156 .082 
N 396 396 396 

Z_R 
Pearsonov koeficient .013 .035 -.008 
St. značilnost (2-str.) .791 .490 .872 
N 396 396 396 

GP_R 
Pearsonov koeficient -.005 -.018 .042 
St. značilnost (2-str.) .928 .727 .404 
N 396 396 396 

DVZ_R 
Pearsonov koeficient .007 .103* .061 
St. značilnost (2-str.) .882 .041 .223 
N 396 396 396 

**. Korelacije statistično značilne pri 0.01. *. Korelacije statistično značilne pri 0.05. 
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V preglednici 123 smo izračunali razlike v trditvah med podjetji, ki so prejela subvencijo, in 

podjetji, ki je niso. Največji je ta razkorak med podjetji, ki (ni)so prejela subvencije na 

TR_EKON ter TR_EKOL, kar bi posledično pomenilo, da podjetja, ki so prejela subvencije, 

posvečajo več pozornosti tema dvema vidikoma trajnostnega razvoja kot podjetja, ki subvencij 

niso prejela. 

Preglednica 123: Razlike v trditvah med podjetji, ki so/niso prejela subvencije, trajnostni 

razvoj 

Faktor 
Prejeli subvencijo 

Niso prejeli 
subvencije 

Skupaj ANOVA 
Razlike 

Povprečje SD Povprečje SD Povprečje SD p 

TR_DR 4.383 0.448 4.278 0.662 4.313 0.600 0.097 0.106 

TR_EKOL 3.686 0.725 3.419 0.881 2.903 0.840 0.003 0.267 

TR_EKON 3.868 0.566 3.547 0.770 3.668 0.723 0.000 0.322 

5.10.3 Strukturni model S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON 

V nadaljevanju smo iskali medsebojne odnose med subvencijami, splošnim razvojem in 

inovativnostjo. Iz slike 30 je razvidno, da je najmočnejša povezanost med R5 in S2 (.32) in 

najšibkejša med R5 in S1 (.19). Med vplivi izstopa močan vpliv I1 na R2 (0.76), pomemben je 

tudi R2 na TR_EKON (.40). I1 in S2 zgolj posredno vplivata na TR_EKON, in sicer preko R2, 

medtem ko imata S1 in R5 direkten vpliv na TR_EKON. Vsi faktorji v modelu pojasnijo skupaj 

38 % variance TR_EKON. Če bi se I1 povečal za eno enoto, bi se to odražalo v spremembi 

razlike R2 za 0,83 enote (to razberemo iz tabele B koeficientov; Standardizirane in 

nestandardizirane regresijske uteži). Najmanj močen med vplivi je vpliv S2 na R2. S1, S2, I1 

in R5 imajo bodisi posreden ali neposreden vpliv oziroma povezanost z R2 in pojasnijo skupaj 

velik delež R2, kar 71 % pojasnjene variance R2. 
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Slika 30: Povezave in vplivi med faktorji S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON 

Kot je razvidno iz preglednice 124, se mere prileganja nahajajo znotraj veljavnih vrednosti, 

razen NFI. Tak model lahko potrdimo. Mere zanesljivosti kažejo na to, da so faktorji zanesljivi 

in veljavni. Tak model združuje več vidikov, vse do sedaj obravnavane koncepte oziroma vsaj 

katerega od področij. Model lahko potrdimo (na podlagi mer zanesljivosti in veljavnosti) vendar 

je precej kompleksen. 
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Preglednica 124: Mere prileganja za S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON 

 

 

 

 

 

 

Pri veljavnosti in zanesljivosti faktorjev smo upoštevali 23 manifestnih spremenljivk, ki tvorijo 

6 faktorjev. Kot je razvidno iz preglednice 125, vsi faktorji dosegajo visoke vrednosti 

kompozitne zanesljivosti, saj vrednosti CR presegajo mejne vrednosti 0,6. Ko ocenjujemo 

notranjo konsistentnost faktorjev s Cronbachovim α koeficientom, le-ta kaže na visoko 

zanesljivost faktorjev. Notranjo konsistentnost faktorjev tako ocenimo kot dobro. 

Cronbachova alpha kaže na zanesljivost združevanja spremenljivk v faktor S2 je 0,819, za R2 

je 0,887, za I1 je 0,883, R5 je 0,803, TR_EKON je 0.842 in S1 0,88. Vrednosti presegajo mejne 

vrednosti (0.6) in kažejo na smiselnost povezovanja v faktorje oziroma konsistentnost faktorjev. 

Vrednosti povprečja ekstrahiranih varianc (AVE), ki se nanašajo na konvergentno veljavnost 

faktorjev, kažejo na njihovo visoko konvergentno veljavnost. Standardizirane regresijske uteži 

λ so pri večini merjenih spremenljivkah višje od 0,7 oziroma so vselej višje od 0,6 in so 

statistično značilne na ravni p<0,001. 

Nekoliko problematično je področje diskriminantne veljavnosti, kjer pri faktorju R2 ni 

zadovoljenih pogojev. Izgleda da sta si R2 in I1 morda preveč podobna faktorja oziroma sta 

premalo diskriminantna, to nakazuje tudi vpliv I1 na R2, ki je močen, kar je razvidno iz 

prejšnjega poglavja. 

Preglednica 125: Veljavnost in zanesljivost konstruktov za TR_EKON, TR_EKOL in 

TR_DR 

Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

S2 
Q28a 

Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi 
institucijami. 

0.709 
0.906 0.819 0.741 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

0.99 

R2 Q8a 
Poznamo in uporabljamo različne 
tehnike za generiranje idej in uvajanje 

0.634 0.931 0.887 0.607 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  473.167 
df  195 
p > 0,05 0 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 2.426 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 0.06 
NFI ≥ 0,90 0.892 
CFI ≥ 0,90 0.933 
TLI ≥ 0,90 0.912 
PNFI ≥ 0,60 0.751 
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Faktor Sprem. Trditev λ CR α AVE 

izboljšav (brainstorming, diagram ribja 
kost, borza problemov ipd.). 

Q8b 
Za razvojni oddelek imamo pripravljen 
organigram. Jasne so povezave med 
posameznimi raziskovalci. 

0.82 

Q8c 
Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno 
vizijo in cilje s strani vodstva podjetja. 

0.812 

Q8d 
V podjetju imamo pripravljene 
dokumente, s katerimi podpiramo 
razvoj. 

0.828 

Q8e 
V razvojnem oddelku spremljamo vso 
nacionalno zakonodajo s področja 
raziskav, razvoja in inoviranja. 

0.784 

I1 

Q15b 
Ko se izteče rok za izvedbo 
inovacijskega projekta, preverimo, ali se 
je to dejansko zgodilo. 

0.791 

0.935 0.883 0.726 
Q15c 

Strategija inoviranja je v podjetju jasno 
opredeljena. 

0.942 

Q15d 
S strategijo inoviranja v podjetju so 
seznanjeni vsi zaposleni. 

0.815 

R5 

Q13d 
Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi dobavitelji. 

0.744 

0.878 0.803 0.577 
Q13e 

Za namene razvoja in raziskav se 
povezujemo z našimi kupci. 

0.786 

Q13f 
Za namene RRI (raziskave, razvoj in 
investicije) se povezujemo tudi z 
drugimi podjetji. 

0.749 

TR_EKON 

Q24e Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. 0.647 

0.896 .842 0.507 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za 
investitorje, ki presega strošek celotnega 
kapitala. 

0.639 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. 0.808 

Q24h 
Podjetje sistematično išče in razvija 
poslovne priložnosti. 

0.765 

Q24i 
Poslovni načrt in strategija razvoja 
podjetja (oz. ostali dokumenti v 
podjetju) se izvajata po predvidevanjih. 

0.685 

S1 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
tehnološke opremljenosti podjetja. 

0.728 

0.934 0.88 0.669 
Q28e 

S pomočjo subvencij smo lažje vstopili 
na nove tuje trge. 

0.939 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na 
izvoz v podjetju. 

0.861 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

0.723 

Za preverjanje diskriminacijske veljavnosti (preglednica 126) smo izračunali kvadrate korelacij 

med posameznimi faktorji v modelu (SIC). Da lahko govorimo o diskriminacijski veljavnosti, 
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morajo biti vrednosti SIC manjše od vrednosti AVE, to pomeni, da med faktorji ne obstajajo 

visoke korelacije. 

Preglednica 126: Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S1, S2, R2, R5, I1, 

TR_EKON 

  R2 R5 S2 S1 I1 TR_EKON 

Faktor  AVE/SIC 0.607 0.577 0.741 0.669 0.726 0.507 

R2 0.607 - 0.274 0.112 0.019 0.671 0.259 
R5 0.577 0.274 - 0.047 0.045 0.278 0.289 
S2 0.741 0.112 0.047 - 0.006 0.030   
S1 0.669 0.019 0.045 0.006 - 0.016 0.140 
I1 0.726 0.671 0.278 0.030 0.016 - 0.321 
TR_EKON 0.507 0.259 0.289   0.140 0.321 - 

Pogled na regresijske uteži kaže na možnost interpretacije vplivov skozi relativne vrednosti 

primerjave vplivov med seboj; najmočnejši vpliv v modelu je vpliv I1 na R2, kar ponovno 

vzpostavlja razlog za previdnost pri uporabi takega modela, saj sta očitno I1 in R2 zelo 

povezani, nista pa multikolineralni. Če bi za eno enoto povečali I1, bi se to na R2 odražalo kar 

za 0.835 enote. 

Preglednica 127: Regresijske uteži za S2, I1, R2, R5, S1 

Nestandardizirane in standardizirane 
regresijske uteži 

B β 

R2 < S2 0.175 0.249 
R2 < I1 0.835 0.758 

TR_EKON < R2 0.26 0.403 
TR_EKON < R5 0.226 0.296 
TR_EKON < S1 0.171 0.287 

5.10.4 Strukturni model S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON 

Iskali smo še medsebojno povezanost in vplive med subvencijami, TR_EKOL in TR_EKON. 

Za najmočnejšega od vplivov v takem modelu se izkaže S2 na TR_EKOL (0.42), kar je 

razvidno iz slike 31. 
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Slika 31: Povezave med faktorji S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON 

Model se sprejemljivo prilega podatkom po nekaterih kriterijih (RMSEA, CFI, PNFI), ki so 

sicer najpogosteje uporabljeni kriteriji za potrjevanje prileganja modela podatkom. Pojasnjuje 

30 % variance TR_EKON. Največji delež pojasnjujeta S1 in S2, saj pojasnita tudi 31 % 

variance TR_EKOL, kar je več kot pojasnijo vsi faktorji skupaj pri TR_EKON. Mere prileganja 

kažejo na sprejemljivost takega modela, vendar pa nekatere (NFI in TLI) nakazujejo, da 

moramo biti pri uporabi takšnega modela previdni. Previdnost pri uporabi takega modela 

nakazuje tudi relativno nizek delež pojasnjene variance (le 30 %). 

Preglednica 128: Mere prileganja za S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
χ2  328.545 
df  114 
p > 0,05 0.000 
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Mere zanesljivosti ter diskriminacijska veljavnost v spodnjih dveh preglednicah dokazujejo, da 

so tvorjeni faktorji smiselni in veljavni ter zanesljivi. 

Preglednica 129: Veljavnost in zanesljivost faktorjev za TR_EKON, TR_EKOL, S1 in S2 

Konstrukt Sprem. Trditev λ CR α AVE 

S2 
Q28a 

Pri prijavah za subvencije sodelujemo z 
raziskovalnimi in svetovalnimi 
institucijami. 

0.909 
0.902 0.819 0.718 

Q28b 
Za namene subvencij se povezujemo v 
konzorcije, mreže itd. 

0.781 

TR_EKON 

Q24d 
Podjetje diverzificira − uvaja nove 
proizvode/storitve. 

0.672 

0.916 0.859 0.518 

Q24e Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. 0.702 

Q24f 
Podjetje ustvarja skupni donos za 
investitorje, ki presega strošek celotnega 
kapitala. 

0.643 

Q24g Podjetje povečuje tržni delež. 0.817 

Q24h 
Podjetje sistematično išče in razvija 
poslovne priložnosti. 

0.786 

Q24i 
Poslovni načrt in strategija razvoja 
podjetja (oz. ostali dokumenti v 
podjetju) se izvajata po predvidevanjih. 

0.681 

TR_EKOL 

Q23b Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. 0.663 

0.910 0.850 0.544 

Q23c 
V podjetju upoštevamo načela 
energetske učinkovitosti. 

0.782 

Q23d 
Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi 
pozitivnimi okoljskimi učinki. 

0.84 

Q23e V podjetju skrbimo za ogljični odtis. 0.713 

Q23f 
Podjetje v proizvodnji/storitvah 
uporablja material iz sekundarnih 
surovin. 

0.673 

S1 

Q28d 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
tehnološke opremljenosti podjetja. 

0.737 

0.937 0.88 0.678 
Q28e 

S pomočjo subvencij smo lažje vstopili 
na nove tuje trge. 

0.938 

Q28f 
Subvencije so pozitivno vplivale na 
izvoz v podjetju. 

0.867 

Q28g 
Subvencije so pripomogle k dvigu 
konkurenčnosti podjetja. 

0.732 

Mere Veljavne vrednosti Dejanske vrednosti 
Normirani χ2 (χ2/df) ≤ 3,00 328.545 
RMSEA ≤ 0,05 - 0,08 ≥ 114 
NFI ≥ 0,90 0.000 
CFI ≥ 0,90 328.545 
TLI ≥ 0,90 114 
PNFI ≥ 0,60 0.000 



 

179 

Za preverjanje diskriminacijske veljavnosti (preglednica 130) smo izračunali kvadrate korelacij 

med posameznimi faktorji v modelu (SIC). Da lahko govorimo o diskriminacijski veljavnosti 

(da med faktorji ne obstajajo visoke korelacije), morajo biti vrednosti SIC manjše od vrednosti 

AVE. Vsi faktorji v merskem modelu so medsebojno distinktivni, saj so vrednosti AVE višje 

od vrednosti SIC in zato zadovoljujejo pogoje veljavnosti. 

Preglednica 130: Preverjanje diskriminacijske veljavnosti (SIC), S1, S2, TR_EKON, 

TR_EKOL 

  TR_EKON S2 S1 TR_EKOL 

Faktor  AVE/SIC 0.518 0.718 0.678 0.544 

S1 0.518 - 0.057 0.200 0.217 

S2 0.718 0.057 - 0.036 0.227 

TR_EKOL 0.678 0.200 0.036 - 0.142 

TR_EKON 0.544 0.217 0.227 0.142 - 

Najmočnejši vpliv v modelu, ki je razviden tudi iz slike 25, je iz S2 na TR_EKOL (0.419) in 

najšibkejši iz S1 na TR_EKOL (0.297). Če namesto relativnih, standardiziranih vrednosti 

obravnavamo absolutne, pa lahko rečemo, da imajo vsi dokaj podobno napovedno vrednost. Za 

med 0.254 in 0.296 enote bi se spremenil izid napovedovanja, če bi za eno enoto povečali 

napovedno spremenljivko. Npr: Če bi za eno enoto povečali S1, bi se to odražalo v TR_EKOL 

za 0.296 enote (preglednica 131). 

Preglednica 131: Regresijske uteži za S1, S2, TR_EKON in TR_EKOL, 

Nestandardizirane in standardizirane 
regresijske uteži 

B β 

TR_EKOL < S1 0.296 0.297 
TR_EKOL < S2 0.266 0.419 
TR_EKON < S1 0.254 0.316 
TR_EKON < TR_EKOL 0.281 0.348 
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6 POVZETEK UGOTOVITEV RAZISKAVE IN IMPLIKACIJE 

V sklopu poglavja 5 natančno analiziramo vse podatke, s katerimi želimo potrditi ali ovreči 

postavljene hipoteze. Za lažjo interpretacijo rezultatov v tej točki podrobneje predstavljamo 

ugotovitve raziskave po posamezni hipotezi. V zaključku na podlagi ugotovitev predlagamo 

implikacije za področje priprave programov in javnih razpisov na področju subvencij. 

6.1 Ugotovitve raziskave 

V empiričnem delu analize, točka 5, smo raziskovali zastavljene hipoteze. V nadaljevanju 

predstavljamo ugotovitve po posamezni hipotezi. 

6.1.1 Hipoteza 1: Ekonomska uspešnost podjetij je pozitivno povezana s subvencijami. 

Finančni podatki podjetij in podatki dimenzij trajnostnega razvoja so nam predstavljali 

ekonomsko uspešnost. 

 

1. Finančni podatki vzorca VP in PS v povezavi s subvencijami 

Ugotavljali smo, ali obstajajo pomembne razlike v finančnih kazalnikih v primerjavi med 

obdobjema 2000−2007 in 2008−2014 glede na to, ali so podjetja prejela ali niso prejela 

subvencije. 

Pri finančnih kazalnikih S, P in K niso bile ugotovljene pomembne razlike v vrednosti finančnih 

kazalnikov glede na to, ali je podjetje prejelo subvencijo ali ne24. Višje povprečje K v obdobju 

2000−2007 za podjetja, ki so prejela subvencijo, je zanemarljivo. Kakor da bi dajali več 

subvencijo tistim, ki so imeli več K in manj S. Razlike so očitne v obdobjih. Pri vseh treh 

finančnih kazalnikih gre za približno enak padec v obdobju 2008−2014. Ugotovljen je bil padec 

v finančnem obdobju 2008−2014, kar lahko pomeni, da podjetja, ki so prejela subvencijo, niso 

dosegala višje rasti finančnih kazalnikov v obdobju prejema subvencije. 

Pri finančnem kazalniku CD se načeloma kaže razlika med podjetji, ki so/niso prejela 

subvencije. V obdobju 2000−2007 je bil CD nižji pri podjetjih, ki so prejela subvencijo, kot pri 

podjetjih, ki je niso, medtem ko se to v obdobju 2008−2014 izravna, torej da se pri podjetjih, ki 

so prejela subvencijo, CD dvigne na raven tistih, ki je niso dobili. Zaradi nenormalne 

porazdelitve pri tem finančnem kazalniku je zaključevanju treba posvetiti pozornost. 

Ugotavljamo, da so imele subvencije pozitiven vpliv, ko primerjamo rezultate med podjetji, ki 

so/niso prejela subvencije. 

                                                 
24 Razvidno iz preglednice 58 (Razlike med obdobjema) in slike 15 (Razlike v finančnih kazalnikih, 
primerjava obdobij 2000−2007 in 2008−2014). 
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Pri finančnem kazalniku Z ni razlik oz. vpliva med podjetji, ki so/niso prejela subvencije. 

Pri finančnem kazalniku GP so manjše razlike. Ugotavljamo, da so podjetja, ki so prejela 

subvencijo, imela v obdobju 2000−2007 nekoliko nižji indeks GP, ki se je potem izenačil s 

podjetji, ki niso prejela subvencije (medtem ko velja, da je ta indeks na splošno padel v 

finančnem obdobju 2008−2014). Subvencije so imele manjši pozitiven vpliv. 

Pri finančnem kazalniku ROE nastanejo pomembne razlike, čeprav se je tudi ROE izkazal kot 

nenormalno porazdeljena spremenljivka. Finančni kazalnik kaže, da so podjetja, ki so bila 

deležna subvencije v obdobju 2000−2007, izkazovala nižji ROE, v obdobju 2008−2014 pa je 

ROE padel v primerjavi s podjetji, ki niso prejela subvencije. Zaradi velikih nihanj tega 

finančnega kazalnika pri posameznem podjetju smo pri ugotovitvah previdni. Pri tem 

finančnem kazalniku ugotavljamo, da so podjetja, ki so prejela subvencije, imela nižji padec 

tega kazalnika. Ugotavljamo, da so imele subvencije pozitiven vpliv, ko primerjamo rezultate 

med podjetji, ki so/niso prejela subvencije, vendar moramo biti pazljivi saj se je finančni 

kazalnik ROE izkazal kot nenormalno porazdeljena spremenljivka. 

Pri finančnem kazalniku DVZ se nekoliko nižja vrednost DVZ v obdobju 2000−2007 za 

podjetja, ki so prejela subvencijo v obdobju 2008−2014, kot razlika skorajda izniči. Ne glede 

na to, ali so prejeli subvencijo ali ne, je padec DVZ v obdobju 2008−2014 velik (vendar ne tako 

velik kot pri S, P in K). Ugotavljamo, da so imele subvencije pozitiven vpliv, ko primerjamo 

rezultate med podjetji, ki so/niso prejela subvencije. 

 

2. Finančni podatki vzorca MF v povezavi s subvencijami 

V sklopu podatkov MF25 smo dodatno poizkušali najti odgovore na to, ali višina subvencije in 

število prejemov subvencije vplivata na finančne kazalnike podjetij. Tukaj obravnavamo, 

primerjamo vplive subvencije v dveh obdobjih (2000−2006 in 2007−2013) na finančne 

kazalnike podjetij. 

Za normalno porazdeljene spremenljivke smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. 

Povezava med starostjo podjetja in med spremenljivko, ki razlikuje število zaposlenih po dveh 

časovnih obdobjih, je sicer šibka, ampak statistično značilna. S starostjo podjetja se veča razlika 

v številu zaposlenih v prvem in drugem obdobju; starejše je podjetje, večja razlika v številu 

zaposlenih je razvidna v primerjavi obeh obdobij. Podobno je z razliko v gospodarnosti 

poslovanja. Večja razlika v gospodarnosti pomeni večjo razliko v številu zaposlenih med obema 

obdobjema. 

                                                 
25 Poglavje 5.7. 
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Za preostale (nenormalno porazdeljene) spremenljivke je bila opravljena analiza korelacij s 

Spearmanovim koeficientom. Neparametrični t-test za preverjanje razlik glede na to, kako 

visoke subvencije so podjetja prejela (v štirih razredih), kažejo na to, da obstajajo statistično 

značilne razlike v razliki poslovnega izida (CD_R) prej/po glede na to, v kateri razred se 

podjetje uvršča glede na višino pridobljenih sredstev v obdobju vseh let (2000−2013). V 

celotnem obdobju se kot edina statistično značilna kaže razlika med razredi v višini prejete 

subvencije glede na poslovni izid (CD_R). 

V prvem obdobju (pred 2006) se statistično značilne razlike glede na višino prejetih subvencij 

kažejo v razlikah kazalnikov poslovnega izida CD_R, ROE_R in DVZ_R. Ugotovimo, da 

obstaja pomembna razlika glede na to, kakšno višino subvencij je podjetje dobilo v prvem 

obdobju v razmerju do razlike v teh treh kazalnikih, ki so obravnavana kot razlika med obdobji. 

Razlika v poslovnem izidu (CD_R) med obema obdobjema je relevantna glede na to, kolikšna 

je višina prejete subvencije v prvem obdobju. 

V drugem obdobju (med 2007 do 2013) se statistično značilne razlike glede na višino prejetih 

subvencij kažejo zgolj v razliki ROE_R, torej glede na to, kako visoko subvencijo je prejelo 

podjetje v drugem obdobju (po 2007), opazimo razliko v ROE_R (med obema obdobjema). 

V celotnem časovnem obdobju (2000−2013) se kažejo razlike v poslovnem izidu (CD_R) (ki 

je edini od kazalnikov v tem obdobju statistično značilen): večja negativna razlika v razliki 

poslovnega izida (CD_R) (med obdobjema pred/po) je v skupini najmanjših prejetih in 

največjih prejetih subvencij. 

V prvem finančnem obdobju (2000−2006) so razlike statistično značilne pri vseh treh razlikah 

kazalnikov. Najmanjšo negativno razliko v razliki poslovnega izida (CD_R) (prej/po) je zaznati 

v razredu z najvišjimi prejetimi subvencijami in največjo razliko v poslovnem izidu (CD_R) 

pri podjetjih, ki so prejela najnižje subvencije. Negativna razlika v ROE_R (med obema 

obdobjema) je najizrazitejša v drugem in tretjem razredu, torej v podjetjih, ki niso prejela ne 

najmanjših in ne najvišjih subvencij. Pri razliki DVZ_R so negativne razlike najmanj očitne, 

nekoliko izstopajo razlike v DVZ_R kot višje v razredu z najnižjimi subvencijami. 

V drugem finančnem obdobju (2007−2013) so razlike med obema obdobjema v ROE_R še 

očitnejše. Podjetja, ki so dobila najmanjše bodisi najvišje subvencije, so imela največjo 

negativno razliko ROE_R glede na obdobje pred/po. Podjetja v razredu prejetih subvencij 

28.001−110.000 so edina s pozitivno (minimalno) razliko v razliki ROE_R. 

V nadaljevanju smo preizkusili še razlike pri normalno porazdeljenih razlikah kazalnikov Z_R 

in GP_R. Nobena parametrična različica testa za normalno porazdeljeni spremenljivki (Z_R in 

GP_R) ne kaže statistično pomembnih razlik. 
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V poglavju 5.7 smo med drugim tudi ugotovili, da je število subvencij med časovnimi obdobji 

statistično značilno povezano. Podjetja, ki so subvencijo prejela v prvem časovnem obdobju, 

so z veliko verjetnostjo prejela subvencijo tudi v drugem časovnem obdobju. Gre za močno 

povezanost (Pearsonov koeficient je .800). Čeprav šibkejše, so povezave pomembne tudi pri 

vidiku starosti podjetja, in sicer kažejo na to, da starejše je podjetje, večja je verjetnost, da bo 

prejelo subvencijo. 

 

3. Povezave med faktorjema subvencij (S1 in S2) in finančnimi kazalniki 

V nadaljevanju smo s Pearsonovim koeficientom iskali povezave med faktorjema subvencij 

(S2-Povezovanje zaradi subvencij in S1-Prispevek subvencij) in finančnimi kazalniki. Povezav 

med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki ni zaznati26. 

Preglednica 132: Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki 

        Povezave 
  S_R P_R K_R CD_R Z_R GP_R DVZ_R 
S2  NE NE NE NE NE NE NE 
S1  NE NE NE NE NE NE NE 

 

4. Strukturni model 

Pri preverjanju strukturnega modela se je finančni kazalnik P izkazal kot edini smiselni finančni 

kazalnik27. Preverba strukturnega modela za razliko od merskega modela analizira odnose med 

posameznimi faktorji v modelu. V nadaljevanju tako analiziramo (posreden) vpliv faktorjev 

Prispevek subvencij (S1) in Povezovanja zaradi subvencij (S2) na P, saj smo le pri tem 

finančnem kazalniku našli možnost za tvorbo smiselnega modela. Analiza merskega modela, 

ki smo jo izvedli s konfirmativno faktorsko analizo, kaže na zadovoljivo prileganje modela 

podatkovni matriki glede na večino mer prileganja. V nadaljevanju smo preverili strukturni 

model vpliva dejavnikov na finančni kazalnik P z vključitvijo ostalih finančnih kazalnikov, 

izraženih kot razlika med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014. Večja je razlika, slabši je izid 

za podjetje. Tak model pojasnjuje 35 % (razlike med obdobjema 2000−2007 in 2008−2014) 

finančnega kazalnika P. Subvencije nanj posredno vplivajo preko razlike v kapitalu, povezava 

je sicer statistično značilna, vendar šibka (.11). Najmočnejša povezava se kaže med K_R in 

S_R ter S_R in P_R. 

 

 

                                                 
26 Preglednica 69 (Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki). 
27 Slika 19 (Povezave med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki). 
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Sklep:  

‐ Pri vzorcu VP in PS trije finančni kazalniki (S, P, K) niso povezani s subvencijami. Dva 

finančna kazalnika (CD, ROE) sta povezana s subvencijami (s tem, da imamo pri obeh 

kazalnikih nenormalne porazdelitve). Pri finančnem kazalniku Z ni razlik. Finančni 

kazalnik GP ima majhen vpliv. DVZ je edini kazalnik, pri katerem najdemo pozitivno 

povezavo med kazalnikom in subvencijami. 

‐ Pri vzorcu MF finančna kazalnika Z in GP nista povezana s subvencijami. Finančni 

kazalniki CD, ROE in DVZ prikazujejo povezanost s subvencijami v obdobju 2000−2006, 

v obdobju 2007−2013 najdemo povezanost le s kazalnikom ROE. 

‐ Pri preverjanju strukturnega modela subvencij (S1 in S2) s finančnimi kazalniki, se je 

finančni kazalnik P izkazal kot edini smiselni. 

5. Povezava z dimenzijami trajnostnega razvoja 

Ekonomsko uspešnost predstavljamo skozi faktorje trajnostnega razvoja. Iz preglednice 121 

(Povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, inovativnosti, trajnostnega 

razvoja in prejeto subvencijo) je razvidno, da so subvencije najbolj povezane s TR_EKOL in 

TR_EKON. Tako prejem subvencije in višina prejete subvencije se kažeta kot statistično 

značilni za TR_EKOL in TR_EKON. TR_DR ne kaže statistične značilnosti s subvencijami. 

Razlog za to bi lahko bil v tem, da programi v finančnem obdobju 2007−2013 niso vsebovali 

elementov družbenega vidika trajnostnega razvoja. 

Sklep:  

‐ Prejem in višina prejete subvencije kažeta na statistično značilno povezanost z ekonomskim 

in okoljskim vidikom trajnostnega razvoja. Družbeni vidik trajnostnega razvoja ne kaže 

statistično značilne povezanosti s subvencijami. 

V preglednici 133 povzemamo zgornje ugotovitve, ter hipotezi 1 dajemo zaključek.  

Preglednica 133: Ugotovitve hipoteze 1 – povezave subvencij v povezavi s finančnimi 

kazalniki 

Meritev Utemeljitev Potrditev 

Finančni 

kazalniki vzorec 

VP in PS 

En finančni kazalnik kaže pozitiven vpliv v povezavi s 

subvencijami (DVZ). Trije finančni kazalniki (P, S, K) ne 

kažejo povezave s subvencijami. En finančni kazalnik (GP) 

kaže manjši pozitiven vpliv. Dva finančna kazalnika (CD, 

ROE) kažeta pozitiven vpliv s tem, da so pri teh dveh 

kazalnikih spremenljivke nenormalno porazdeljene. 

Delno 
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Meritev Utemeljitev Potrditev 

Finančni 

kazalniki vzorec 

MF 

Trije finančni kazalniki (CD, ROE, DVZ) kažejo pozitiven 

vpliv v povezavi s subvencijami. 
Delno 

Finančni 

kazalniki in 

faktorji subvencij 

Povezave med finančnimi kazalniki in faktorjema subvencij. 

ni zaznati. 
NE 

Strukturni model 
Samo finančni kazalnik P se je izkazal kot smiselni finančni 

kazalnik. 
Delno 

Trajnostni razvoj 

v povezavi s 

subvencijami 

Subvencije so najbolj povezane s trajnostnim vidikom 

okolja in ekonomije. 
Delno 

Hipoteza 1 ni povsem zavrnjena. 

6.1.2 Hipoteza 2: RRI je s svojimi dimenzijami inovativnosti in splošnega razvoja 

pozitivno povezan s subvencijami. 

V sklopu hipoteze 2 smo iskali povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, 

faktorji inovativnosti in prejeto subvencijo. 

V prvem delu analize, kjer smo ugotavljali povezanost subvencij s splošnim razvojem, smo 

ugotovili, da so subvencije najbolj povezane s faktorjem splošnega razvoja R2 (Organiziranost 

razvojnega oddelka). Vse povezave faktorjev splošnega razvoja s tem, ali so med leti 

2007−2013 prejeli subvencijo, so statistično značilne. Manj močna je povezanost z R1 

(Doseganje ciljev razvoja) in R3 (Izobraževanje za razvoj). 

S1 predstavlja prispevek subvencij in S2 povezovanje zaradi subvencij. S1 (Prispevek 

subvencij) je statistično značilno povezana le z R4 (Vlaganja v razvoju), medtem ko ima S2 

(Povezovanje zaradi subvencij) višjo stopnjo povezanosti z dimenzijami razvoja. Najmočnejša 

povezava S2 (Povezovanje zaradi subvencij) je z R2 (Organiziranost razvojnega oddelka) nato 

še z R5 (Povezovanje za namene razvoja) in R4 (Vlaganja v razvoju), medtem ko je korelacija 

z R3 (Izobraževanje za razvoj) šibkejša. 

Iz strukturnega modela je razvidno, da ima model močne medsebojne povezave med R2 

(Organiziranostjo v razvoju), R4 (Vlaganji v razvoju) in S2 (Povezovanje zaradi subvencij). 

Vpliv S2 (Povezovanje zaradi subvencij) na R5 (Povezovanje za namene razvoja) je močen 

(0,74). Če bi se za eno enoto povečal S2 (Povezovanje zaradi subvencij), bi se to odražalo v 

spremembi razlike R5 (Povezovanje za namene razvoja) za 0,74 enote. Kar posledično pomeni, 

da povezovanje zaradi subvencij vpliva na povezovanje za namene razvoja. 
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V poskusu nadgrajevanja modela smo v obstoječ model vključili spremenljivko S1 (Prispevek 

subvencij), ki je povezana z R4 (Vlaganji v razvoju). Prispevek subvencij je povezan z R4 

(Vlaganji v razvoju), povezava je sicer v primerjavi z drugimi povezavami v modelu šibka 

(0.11), vendar je statistično značilna. 

Iz strukturnega modela povezav med S1, S2, R2, R4 in R5 je razvidno, da ima model močne 

medsebojne povezave med R5 (Povezovanje za namene razvoja) in R4 (Vlaganji v razvoju), 

med R5 (Povezovanje za namene razvoja) in S2 (Povezovanje zaradi subvencij) ter med R4 

(Vlaganji v razvoju) in R5 (Povezovanje za namene razvoja). 

Vpliv S2 (Povezovanje zaradi subvencij) na R2 (Organiziranost razvojnega oddelka) je močen 

(0,81). Če bi se za eno enoto povečal S2 (Povezovanje zaradi subvencij), bi se to odražalo v 

spremembi razlike R2 (Organiziranost razvojnega oddelka) za 0,63 enote. 

V drugem delu analize smo iskali povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega 

razvoja in faktorji inovativnosti. 

Ugotavljamo močno povezanost (več kot 0.739) med I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) in 

R2 (Organiziranost razvojnega oddelka), pa tudi med I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) in 

R4 (Vlaganja v razvoju). 

Razlike med podjetji, ki so prejela subvencijo, in podjetji, ki subvencije niso prejela, so največje 

v faktorju inovativnosti I1. To je bil dodaten razlog, da smo v nadgradnjo strukturnega modela 

vključili I1 (Inovativnost v povezavi s trgom). 

V nadaljevanju smo v strukturnem modelu iskali medsebojno povezanost med faktorjema 

subvencij, faktorji splošnega razvoja in faktorji inovativnosti. Model ima močne medsebojne 

povezave med R4 (Vlaganja v razvoju) in I1 (Inovativnost v povezavi s trgom). Vse ostale 

povezave so šibke (pod 0,5). Vpliv I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) na R2 (Organiziranost 

razvojnega oddelka) je močen (0,76). Če bi se za eno enoto povečal I1, bi se to odražalo v 

spremembi razlike R2 (Organiziranost razvojnega oddelka) za 0,76 enote. Močan je tudi vpliv 

S2 (Povezovanje zaradi subvencij) na R2 (Organiziranost razvojnega oddelka). Če bi se za eno 

enoto povečal S2, bi se to odražalo v spremembi razlike R2 za 0,73 enote. 

Strukturni model pojasnjuje 73 % variance R2. Najmočnejši vpliv na R2 (Organiziranost 

razvojnega oddelka) ima I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) in je (.76). Na R2 (Organiziranost 

razvojnega oddelka) posredno vplivajo R4 (Vlaganja v razvoju) in R5 (Povezovanje za namene 

razvoja), ki sta prav tako med seboj povezani (.39). R4 (Vlaganja v razvoju) ima večji vpliv 

(.60) na I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) kakor na S2 (Povezovanje zaradi subvencij), kjer 

znaša (.21). S2 (Povezovanje zaradi subvencij) ima tudi direkten vpliv na R2 (Organiziranost 

razvojnega oddelka) in je (.27), vendar manjši kakor I1 (Inovativnost v povezavi s trgom). 

V preglednici 134 povzemamo zgornje ugotovitve ter Hipotezi 2 dajemo sklep.  
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Preglednica 134: Ugotovitve hipoteze 2 – povezave subvencij v povezavi s splošnim 

razvojem in inovativnostjo 

 Splošni razvoj Inovativnost 

R1 R2 R3 R4 R5 I1 I2 I3 I4 I5 

S1-faktor NE NE NE DA NE NE NE NE DA NE 

S2-faktor NE DA šibka DA DA DA NE šibka DA DA 

Prejeli 

subvencijo 
šibka DA šibka DA DA DA šibka DA NE DA 

Višina prejete 

subvencije 
NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE 

Hipoteza 2 ni povsem zavrnjena. 

6.1.3 Hipoteza 3: Trajnostni razvoj podjetij je s svojimi dimenzijami ekonomskega, 

družbenega in okoljskega vidika pozitivno povezan s subvencijami in RRI. 

V sklopu zadnje hipoteze smo ugotavljali povezanost med faktorji subvencij, faktorji splošnega 

razvoja, faktorji inovativnosti in faktorji trajnostnega razvoja. 

Ugotovili smo, da so subvencije najbolj povezane s TR_EKOL in TR_EKON. Tako prejem 

subvencije in višina prejete subvencije se kažeta kot statistično značilni za TR_EKOL in 

TR_EKON. TR_DR ne kaže statistične značilnosti s subvencijami. 

Strukturni model S1, S2, R2, R5, I1 in TR_EKON 

V nadaljevanju smo iskali medsebojne odnose med subvencijami, splošnim razvojem in 

inovativnostjo. Ugotovili smo, da je najmočnejša povezanost med R5 (Povezovanje za namene 

razvoja) in S2 (Povezovanje zaradi subvencij) in znaša (.32), najšibkejša je med R5 

(Povezovanje za namene razvoja) in S1 (Prispevek subvencij), kjer znaša (.19). Med vplivi 

izstopa močan vpliv I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) na R2 (Organiziranost razvojnega 

oddelka) in je (0.76), pomemben je tudi vpliv R2 (Organiziranost razvojnega oddelka) na 

TR_EKON (.40). I1 (Inovativnost v povezavi s trgom) in S2 (Povezovanje zaradi subvencij) 

zgolj posredno vplivata na TR_EKON, in sicer preko R2 (Organiziranost razvojnega oddelka), 

medtem ko imata S1 (Prispevek subvencij) in R5 (Povezovanje za namene razvoja) direkten 

vpliv na TR_EKON. Vsi faktorji v modelu pojasnijo skupaj 38 % variance TR_EKON. Če bi 

se za eno enoto povečal I1 (Inovativnost v povezavi s trgom), bi se to odražalo v spremembi 

razlike R2 (Organiziranost razvojnega oddelka) za 0,83 enote. Najmanj močen med vplivi je 

vpliv S2 (Povezovanje zaradi subvencij) na R2 (Organiziranost razvojnega oddelka). S1, S2, I1 

in R5 imajo bodisi posreden ali neposreden vpliv oziroma povezanost z R2 (Organiziranost 
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razvojnega oddelka) in pojasnijo skupaj velik delež R2 (Organiziranost razvojnega oddelka), 

kar 71 % pojasnjene variance R2 (Organiziranost razvojnega oddelka). 

Strukturni model S1, S2, TR_EKOL in TR_EKON 

Raziskali smo še medsebojno povezanost in vplive med subvencijami, TR_EKOL in 

TR_EKON. Za najmočnejšega od vplivov v takem modelu se izkaže S2 (Povezovanje zaradi 

subvencij) na TR_EKOL (0.42). 

Strukturni model pojasnjuje 30 % variance TR_EKON. Največji delež pojasnjujeta S1 

(Prispevek subvencij) in S2 (Povezovanje zaradi subvencij), saj pojasnita tudi 31 % variance 

TR_EKOL, kar je več, kot pojasnijo vsi faktorji skupaj pri TR_EKON. Mere prileganja kažejo 

na sprejemljivost takega modela, vendar pa nekatere (NFI in TLI) nakazujejo, da moramo biti 

pri uporabi takšnega modela previdni. 

Preglednica 135: Ugotovitve hipoteze 3 – povezave subvencij v povezavi z dimenzijami 

trajnostnega razvoja 

 Trajnostni razvoj 

TR_DR TR_EKOL TR_EKON 

S1-faktor NE DA DA 

S2-faktor NE DA NE 

Prejeli subvencijo NE DA DA 

Višina prejete subvencije NE DA DA 

Hipoteza 3 ni povsem zavrnjena.  

6.2 Odgovor na raziskovalno vprašanje 

V prvem poglavju smo postavili temeljno tezo, da subvencije pozitivno vplivajo na uspešnost 

poslovanja podjetja, pri čemer so skupni učinki subvencij pozitivno povezani z RRI in 

trajnostnim razvojem v podjetju. V točki 6.1 smo natančno definirali ugotovitve raziskave po 

posamezni hipotezi. V sklopu navedenega ugotavljamo, da temeljne teze, da subvencije 

pozitivno vplivajo na uspešnost poslovanja ter so njeni učinki pozitivno povezani z RRI in 

trajnostnim razvojem, ne moremo zagovarjati, saj nismo uspeli potrditi postavljenih hipotez, s 

katerimi bi lahko zagovarjali postavljeno temeljno tezo. 
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6.3 Implikacije 

Ugotovitve raziskave lahko pomembno vplivajo na prihodnje oblikovanje politik. V 

nadaljevanju predlagamo implikacije za pripravo programov in javnih razpisov, s katerimi bi 

lahko dosegali večjo učinkovitost subvencij. 

Spremljanje finančnih kazalnikov 

V sklopu prvega dela vpliva subvencij na finančne kazalnike bi predlagali večji poudarek na 

pripravi programov ter spremljanju finančnih kazalnikov. Predlagamo, da se poveča 

spremljanje in doseganje finančnega kazalnika DVZ in Z, ki sta kot najpomembnejša kazalnika 

navedena tudi v spremljanju ciljev programov EU. Na podlagi empirične analize smo ugotovili, 

da bi bilo smiselno dodatno vključiti finančni kazalnik P. 

Subvencije morajo vplivati na finančno uspešnost podjetij. Na podlagi tega predlagamo 

implikacije pri pripravi programov. 

‐ Kot je ugotovil Glancey (1988), velika podjetja lažje rastejo kot mala. Tako bi morala imeti 

manjša podjetja višjo stopnjo sofinanciranja projektov. V finančnem obdobju 2007−2013 

so velika podjetja že imela nižjo stopnjo sofinanciranja projektov. 

‐ Denarni tok je občutljiv za naložbe v RRI, posebej v primeru novoustanovljenih, majhnih 

in tehnoloških podjetij, so ugotovili Hall 1992; Hao in Jaffe 1993; Colombo, Croce in 

Guerini 2013; Himmelberg in Petersen 1994; Bond, Harhoff in Reenen 2005. Smiselno bi 

bilo, da bi bili programi pripravljeni tako, da bi bilo MSP v sklopu projekta, za katerega je 

podjetje prejelo subvencijo, omogočeno predfinanciranje projektov. Prav tako bi lahko 

MSP večkrat oddajala zahtevke znotraj določenih časovno daljših projektov. Na ta način bi 

zmanjšali likvidnostne težave podjetij v sklopu projektov, za katere so prejeli subvencije. 

‐ Cerqua in Pellegrini (2014) ugotavljata, da imajo subvencije pozitiven učinek na 

zaposlovanje, investicije in prihodke podjetja. S tega vidika bi torej predlagali, da se znotraj 

programov za pripravo subvencij pripravi kazalnike, kot so povečanje zaposlenih, 

povečanje lastnih vložkov v investicije in povečanje prihodkov podjetja. 

Spremljanje RRI 

Posebno pozornost smo namenili RRI v povezavi s subvencijami. Prikazati smo želeli vpliv 

RRI v državi na konkurenčno prednost in gospodarsko rast. Posvetili smo se zaznavam 

organiziranosti RRI v podjetju, ki smo jo opredelili skozi področja: organiziranost za namene 

RRI, znanje za namene RRI, vlaganja za namene RRI ter zunanje sodelovanje in povezovanje 

za namene RRI.  

Ugotovili smo, da so vidni pozitivni učinki subvencij na področju vlaganj v razvoju in 

povezovanju za namene razvoja. Pozitivne vplive na vlaganja v RRI so ugotovili Busom 2000; 
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González, Jaumandreu in Pazó 2005; Czarnitzki in Toole 2007; Clausen 2009; Takalo in 

Tanayama 2010; Colombo, Croce in Guerini 2013; Montmartin in Herrera 2015. V povezavi 

subvencij s povezovanjem za namene RRI so ugotovili Hagedoorn in Narula 1996; Sakakibara 

1997; Powel idr. 1999; Busom 2000; Cassiman in Veugelers 2002; Hagedoorn 2002; Van 

Leeuwen 2002; Czarnitzki in Fier 2003; Belderbos, Carree in Lokshin 2004; Janz, Lööf in 

Peeters 2004; Veugelers in Cassiman 2005: Czarnitzki, Ebersberger in Fier 2007; Maggioni, 

Nosvelli in Uberti 2007; Scherngell in Barber 2009; Afchaa in López 2014; Zúñiga-Vicente 

idr. 2014; Broekel, Fornahl in Morrison 2015. 

Ugotovili smo slab ali ničen vpliv subvencij na področja: 

‐ doseganje ciljev razvoja, 

‐ organiziranost razvojnega oddelka, 

‐ izobraževanje za razvoj, 

‐ inovativnost zaposlenih. 

 

Ta področja bi morala imeti znotraj programov za subvencije večji pomen, zato v nadaljevanju 

predlagamo ukrepe znotraj posameznega področja. 

 

Ukrepi znotraj doseganja ciljev razvoja: 

‐ natančno navedeni cilji in vizija podjetja, s katerima so seznanjeni vsi zaposleni, 

‐ natančno, v internih dokumentih, navedeni postopki razvoja nove storitve ali proizvoda, 

‐ analiziranje vzrokov za napake ali nedoseganje ciljev, 

‐ optimizacija procesov, v katere je vključen razvoj. 

Ukrepi znotraj organiziranosti razvojnega oddelka: 

‐ natančno pripravljeni pravilniki o organiziranosti razvojnega oddelka, 

‐ pripravljena strategija razvojnega oddelka, 

‐ prijavljena enota na ARRS, 

‐ zaposlovanje mladih raziskovalcev, 

‐ sodelovanje z institucijami znanja, 

‐ uporaba primernih IKT orodij. 

Ukrepi znotraj izobraževanja za razvoj: 

‐ načrtno spodbujanje druženja raziskovalcev (npr. strokovne ekskurzije, debatna ura), 

‐ dodatno izobraževanje raziskovalcev (npr. vsaj eno izobraževanje letno na lastno izbiro), 

‐ podpiranje formalnega in neformalnega izobraževanja, 

‐ ureditev dostopa do potrebnih baz znanj, 

‐ uporaba primernih IKT-orodij. 

Ukrepi znotraj inovativnosti zaposlenih: 

‐ opredeljena strategija inoviranja, 
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‐ opredeljeni pravilniki o inoviranju in nagrajevanju inovativnosti, 

‐ vzpodbujanje inovativnosti po različnih metodah (zunanje izobraževanje), 

‐ vzpodbujanje neformalne oblike zbiranja idej, ki jih evidentiramo kot inovativne predloge 

(npr. zvezek za zapisovanje idej, ki se porodijo ob jutranji kavi), 

‐ spremljanje inovativnosti zaposlenih, 

‐ javno podeljevanje nagrad inovatorjem, 

‐ vključevanje zaposlenih v intelektualne pravice novih proizvodov ali storitev. 

Spremljanje vidikov trajnostnega razvoja 

V četrti točki doktorske disertacije smo posebno pozornost namenili trajnostnem razvoju, ki se 

je v osnovnih dokumentih EU začel pojavljati pred slabimi dvajsetimi leti. Takrat so se 

oblikovali prvi dokumenti, ki narekujejo cilje in usmeritve kohezijske politike s treh vidikov 

trajnostnega razvoja: ekonomskega, okoljskega in družbenega. Ekonomski vidik, ki opredeljuje 

gospodarsko rast in konkurenčnost gospodarstva EU, se je pojavljal skozi celotno obdobje 

kohezijske politike EU. Okoljskemu vidiku v povezavi z gospodarstvom posveča kohezijska 

politika večjo pozornost v zadnjih dveh finančnih obdobjih. Družbenega vidika v kohezijski 

politiki v povezavi z gospodarstvom še ni bilo zaznati. 

V sklopu trajnostnega razvoja bi bilo potrebno večji poudarek dajati družbenemu vidiku 

trajnostnega razvoja. To bi lahko dosegli na način, da bi programi in javni razpisi od prijavljenih 

projektov dodatno zahtevali učinke na družbenem področju. Podobno ugotavljajo tudi Ciegis, 

Kliucininkas in Ramanauskiene (2011), da so se države v preteklosti na področju trajnostnega 

razvoja osredotočale predvsem na izboljšanje ekonomskega in okoljskega vidika, premalo 

pozornosti se je namenilo družbenemu vidiku. 

Ukrepi, ki bi vzpodbudili družbene vidike trajnostnega razvoja v podjetjih: 

‐ pridobitev certifikata ISO 26000, 

‐ aktivno sodelovanje z lokalnim okoljem ter denarne podpore (občine, OŠ, društva), 

‐ priprava strategije za družbeno odgovornost, 

‐ oblikovanje pobud in aktivnosti za doseganje družbene odgovornosti, 

‐ doseganje visoke stopnje zadovoljstva na delovnem mestu, 

‐ doseganje visoke stopnje zdravja in varstva pri delu, 

‐ spodbujanje vseživljenjskega učenja, 

‐ spodbujanje različnosti zaposlenih, 

‐ upoštevanje usreznega ravnovesja med delovnim in prostim časom, 

‐ povečanje sodelovanja s kupci, 

‐ povečanje sodelovanja z dobavitelji, 

‐ spoštovanje zakonov in predpisov, 

‐ spodbujanje kulturne in rekreativne dejavnosti zaposlenih. 

S temi ukrepi bi povečali pozitivne vplive, ki jih prinašajo subvencije. 
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7 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V tej točki želimo podrobneje predstaviti, na kakšen način doktorska disertacija prispeva k 

znanosti, in predlagati možnosti za nadaljnje raziskovanje na področju subvencij. 

7.1 Prispevek k znanosti 

Prispevek doktorske disertacije k znanosti temelji na lastno izvedeni empirični raziskavi. Po 

dostopnih podatkih je ta raziskava prva raziskava v Sloveniji, ki je merila vpliv subvencij na 

doseganje namenov in ciljev EU na področju gospodarstva. Prav tako je prva raziskava, ki bo 

v celoti merila vpliv subvencij tako na finančno uspešnost, RRI in trajnostni razvoj v podjetjih. 

Prispevek k znanosti je zasnova izvirnega modela strukturnih enačb vpliva subvencij na 

ekonomsko uspešnost, RRI in trajnostni razvoj podjetij. 

Prispevek k znanosti daje empirična analiza primarno zbranih podatkov, saj je bilo zaradi 

specifičnosti nepovratnih sredstev in definiranja namenov treba pripraviti lasten vprašalnik in 

zbrane podatke kasneje analizirati z ustreznimi orodji. Podatki z vprašalnika so bili kombinirani 

z obstoječimi sekundarnimi finančnimi kazalniki iz baz podatkov o podjetjih. Zbrani podatki 

so bili nato obdelani z ustrezno statistično obdelavo. 

Teoretični prispevek doktorske disertacije k znanosti se odraža v nadgradnji vsebin obstoječe 

domače in tuje znanstvene literature, katerim so na podlagi rezultatov empirične raziskave 

dodane ugotovitve lastne raziskave ter implikacije. 

7.2 Možnosti za nadaljnje raziskave 

Subvencije imajo veliko pomen pri gospodarski rasti. Zadnja leta se vse več pozornosti posveča 

aktivnostim in merjenju uspešnosti na področju subvencij. Možnosti za nadaljnje raziskave je 

več, prav gotovo bi bilo smiselno primerjati modele razdeljevanja sredstev po posameznih 

državah npr. ZDA, Japonska, Kitajska in EU in ugotavljati razlike, ki vplivajo na učinkovitost 

plasiranih finančnih sredstev. Na dolgi rok je smiselno opravljati raziskave, kako bi subvencije 

lahko vplivale na blaginjo vseh prebivalcev na svetu. Razvitejše države bi lahko s kohezijsko 

politiko pomagale manj razvitim državam. 

Zanimive bi bile tudi raziskave vpliva subvencij na ustvarjanje prevladujočega položaja v 

svetovnem merilu znotraj določene industrije. 
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8 SKLEP 

Kohezijska politika v EU ima poseben pomen za države, ki se priključujejo EU. Države, ki se 

priključujejo EU, so načeloma manj razvite od članic EU, še posebej države na vzhodu. Tako 

se velik del kohezijskih sredstev namenja razvoju regij s poudarkom na primarni infrastrukturi 

(npr. vodovod, ceste, kanalizacija). Gre za sredstva iz KS. V nadaljevanju za povečanje 

gospodarske rasti in konkurenčne prednosti države prejmejo sredstva po posameznem skladu, 

kot sta npr. ESRR in ESS. 

EU ima jasne cilje, ki jih opredeljuje skozi različne osnovne dokumente, kot so npr. Pogodba o 

EU in Pogodba o delovanju EU s protokoli, Lizbonska pogodba, Evropa 2020 itd. To so osnovni 

dokumenti, na podlagi katerih EU sprejema nadaljnje ukrepe za doseganje ciljev znotraj teh 

dokumentov. Ti dokumenti so »živi« in se prilagajajo glede na dolgoročne usmeritve in cilje 

EU. Posledično se cilji kohezijske politike vežejo na te dokumente. Kohezijska politika se 

oblikuje na nekaj let. Govorimo o finančnih obdobjih, kot so bila npr. 2007−2013, 2014−2020 

in prihodnje bo 2021−2027. Znotraj posameznega finančnega obdobja se nato oblikuje višina 

kohezijskih sredstev po različnih področjih, za katere EU meni, da jih je potrebno finančno 

vzpodbuditi za doseganje ciljev EU. EU na ta način konkurira svetovnemu gospodarstvu. V 

preteklosti je bilo veliko finančnih sredstev namenjenih doseganju gospodarske rasti in 

konkurenčnosti evropskega gospodarstva, torej nekako poudarek predvsem na gospodarski 

rasti. V finančnem obdobju 2007−2013 se je na področju razdeljevanja finančnih sredstev za 

namene rasti gospodarstva začelo posebno pozornost namenjati tudi okoljski problematiki. 

Zaenkrat še ni zaslediti razdeljevanja finančnih sredstev za namene rasti gospodarstva v 

povezavi z družbenimi vplivi. 

V doktorski disertaciji smo analizirali razdeljevanje finančnih sredstev za namene rasti 

gospodarstva skozi RRI ter vidike trajnostnega razvoja. 

V sklopu hipoteze 1 smo ugotavljali rast finančnih kazalnikov glede na podjetja, ki so prejela 

subvencije, v primerjavi s podjetji, ki subvencij niso prejela. DVZ je edini kazalnik, pri katerem 

najdemo pozitivno povezavo med finančnim kazalnikom in subvencijami. V nadaljevanju smo 

iskali povezanost med faktorjema subvencij in finančnimi kazalniki. Pri preverjanju 

strukturnega modela subvencij (S1 in S2) s finančnimi kazalniki se je izkazal kot edini smiselni 

finančni kazalnik P. Ugotovili smo tudi, da so podjetja, ki so prejela subvencije v prvem 

časovnem obdobju, z veliko verjetnostjo prejela subvencije tudi v drugem časovnem obdobju 

in da starejše je podjetje, večja je verjetnost, da bo prejelo subvencijo. 

V sklopu hipoteze 2 smo iskali povezave med faktorjema subvencij, faktorji splošnega razvoja, 

faktorji inovativnosti in prejeto subvencijo. Znotraj faktorjev splošnega razvoja smo ugotovili 

največjo povezanost s faktorjema subvencij in prejeto subvencijo z R4 (Vlaganja v razvoju) in 

R5 (Povezovanje za namene razvoja). Znotraj faktorjev inovativnosti smo ugotovili šibko 

povezanost med določenimi faktorji inovativnosti in faktorji subvencij ter prejeto subvencijo. 
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V sklopu hipoteze 3 smo ugotavljali povezanost med faktorji subvencij, faktorji splošnega 

razvoja, faktorji inovativnosti in faktorji trajnostnega razvoja. Faktorji trajnostnega razvoja so 

s faktorjema subvencij in prejeto subvencijo povezani s TR_EKOL in TR_EKON. Povezave s 

TR_DR ni zaznati, kar nekako tudi nakazuje na zgoraj navedeno dejstvo začetka priprave 

dokumentov in programov EU za področje gospodarske rasti in okolja. 

V prihodnosti bi torej morala EU v svojih programih v povezavi z gospodarstvom večjo 

pozornost posvečati družbenim vidikom trajnostnega razvoja. Kar posledično pomeni, da bi 

javni razpisi za gospodarstvo morali vsebovati elemente vpliva razdeljevanja subvencij na 

družbeno odgovornost podjetij. 
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P
riloga 1 

Deflacioniranje finančnih kazalnikov 

V sklopu priprave deflacioniranja finančnih kazalnikov smo najprej izračunali povprečja rasti za posamezne dejavnosti (glede na standardno 

klasifikacijo) po posameznem letu (od leta 2000-2014) za dejavnosti, za katere so bili podatki na razpolago. To so bile dejavnosti: A, B in C. 

Za servisno dejavnost so podatki za deflacijo na razpolago od leta 2007−2014. Sledil je izračun povprečja rasti inflacije za servisno dejavnost 

2007−2014, ki je znašal 101,96. Izračun povprečja rasti za vse ostale dejavnosti je v obdobju 2007−2014 znašal 101,0881. Posledično pomeni, da 

je v tem obdobju servisna dejavnost imela nižjo rast za 0,865. Za leta 2000−2006, v katerih se še ni ločeno izračunavala rast za servisno dejavnost, 

smo na ta način uporabili rast 0,865 ter tako dobili podatke za deflacioniranje servisnih dejavnosti. 

Preglednica: Podatki za deflacioniranje 
št. podjetij 
v populaciji 65 23 1690 25 96 664 1423 472 312 283 58 87 601 190 2 37 61 26 75 
Leto/ 
SKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
2000 105,80 101,08 105,35 102,40 101,86 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21  103,21  
2001 101,90 101,18 104,17 102,40 101,86 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55  101,55 
2002 104,10 101,71 101,95 102,40 101,86 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72  101,72   
2003 97,00 100,40 99,98 99,93 101,86 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46   98,46 
2004 99,60 101,03 101,91 103,28 101,86 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59  100,59 
2005 106,40 99,64 101,12 97,84 101,86 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39  100,39 
2006 106,90 100,25 101,67 101,87 97,26 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72  100,72  
2007 113,40 102,06 101,61 117,82 101,11 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43  103,43  
2008 84,50 103,15 102,56 107,62 101,83 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53 103,53  103,53  
2009 101,40 100,32 98,72 106,99 101,96 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60  100,60  
2010 109,80 101,08 102,78 99,51 98,73 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93   99,93  
2011 104,30 100,96 103,00 102,38 100,17 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26  100,26  
2012 108,60 100,54 100,29 99,89 100,75 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90  100,90  
2013 93,90 99,88 99,93 99,68 100,74 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83   99,83  
2014 100,00 99,85 100,09 92,03 114,20 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23 100,23  100,23  
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Dopis in vprašalnik 

Dopis  

Spoštovani! 

Sem mlada raziskovalka Univerze na Primorskem, Fakultete za management. Moje področje 

raziskovanja doktorskega študija se nanaša na subvencije v finančni perspektivi 2007–2013 in 

vplivu le teh na raziskave, razvoj, investicije ter trajnostni razvoj. Izredno bi me osrečilo, če bi 

mi pri raziskavi pomagali z izpolnitvijo vprašalnika. Izpolnjevanje vam bo vzelo približno 10 

minut časa. 

Želim preveriti aktivnosti podjetij na področju raziskav, razvoja, investicij ter trajnostnem 

razvoju v podjetjih, ki so odgovorila na vprašalnik in prejela subvencije ter jih primerjati z 

ostalimi, zato vprašalnik ni anonimen. 

Vprašalnik: Vprašalnik – razvoj in subvencije 

Če vam zgornje povezave ne odpre, prosim, da kopirate povezavo: 

https://www.1ka.si/a/109717  

Iskreno cenim vaš čas in pozornost, ki ju boste namenili izpolnitvi vprašalnika in se vam že 

vnaprej lepo zahvaljujem. Vaše sodelovanje bo pripomoglo k zaključku mojega doktorata in 

nadaljnjim raziskavam stroke na tem področju. 

Želim vam lep dan. 

mag. Sabina Žampa 

Vprašalnik 

Najlepše se vam zahvaljujem za čas, ki ste si ga vzeli, za sodelovanje v raziskavi. Izpolnjevanje 

vprašalnika vam bo vzelo približno 10 minut časa. 

I. OSNOVNA VPRAŠANJA O PODJETJU

1. Naziv podjetja

Vpišite naziv podjetja:___________________________ ali davčno številko:__________________ 

2. Velikost podjetja (izberi)
2-1 Mikro podjetje (0−9 zaposlenih) 
2-2 Malo podjetje (10−49 zaposlenih) 
2-3 Srednje veliko podjetje (50−249 zaposlenih) 
2-4 Veliko podjetje (250 in več zaposlenih) 



Priloga 2 

3. Lastniška struktura podjetja (izberi)
3-1 V celoti domače lastništvo (100 %) 
3-2 Domače lastništvo; večinski domači delež (od 50 % do 99 %) 
3-3 Mešano; delno – delno (50 % domači in 50 % tuji lastnik) 
3-4 Tuje lastništvo; večinski tuji delež (od 50 % do 99 %) 
3-5 V celoti tuje lastništvo (100 %) 

4. Prijavljena raziskovalno-razvojna (RR) enota

V podjetju imamo organizirano RR enoto prijavljeno pri ARRS (Agenciji za raziskovalno 

dejavnost RS). 

4-1 DA 
4-2 NE 

5. Višina izvoza (izberi)
5-1 Podjetje ne izvaža 
5-2 Podjetje ustvari do 30 % prihodkov na tujem trgu 
5-3 Podjetje ustvari od 31 do 60 % prihodkov na tujem trgu 
5-4 Podjetje ustvari od 61 do 80 % prihodkov na tujem trgu 
5-5 Podjetje ustvari več kot 81 % prihodkov na tujem trgu 

Prosim, da pri vsaki trditvi obkrožite le eno oceno, pri čemer pomeni: 
1 – sploh se ne strinjam, 
2 – se ne strinjam, 
3 – se niti ne strinjam niti strinjam, 
4 – se strinjam, 
5 – se povsem strinjam. 

II. SPLOŠNI RAZVOJ
Zap. 
št. 

Trditve 1 sploh se ne strinjam – 5 se 
povsem strinjam 

Organiziranost razvoja 
I-1 Postopki razvoja so natančno navedeni v različnih dokumentih 

podjetja (npr. poslovni načrt, strategija razvoja ipd). 
1 2 3 4 5 

I-2 Če pride v delovnem procesu razvoja do nepredvidenih odstopanj od 
običajnih rezultatov, sistematično analiziramo vzroke za to. 

1 2 3 4 5 

I-3 Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, vodstvo zahteva 
ukrepanje. 

1 2 3 4 5 

I-4 Če ciljev glede razvojnih procesov ne dosežemo, lahko odgovorne 
doletijo sankcije. 

1 2 3 4 5 

I-5 Le redko se nam zgodi, da bi se po uvedbi izboljšave stvari sčasoma 
same od sebe vrnile na stari tir. 

1 2 3 4 5 

I-6 V razvoj so vključeni vsi zaposleni v podjetju. 1 2 3 4 5 
I-7 Konkurenca ne more dosegati naših rezultatov na področju razvoja. 1 2 3 4 5 
Razvoj in obstoječi dokumenti  
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II-1 Poznamo in uporabljamo različne tehnike za generiranje idej in 
uvajanje izboljšav (brainstorming, diagram ribja kost, borza 
problemov ipd.). 

1 2 3 4 5 

II-2 Za razvojni oddelek imamo pripravljen organigram. Jasne so 
povezave med posameznimi raziskovalci. 

1 2 3 4 5 

II-3 Razvojni oddelek ima jasno opredeljeno vizijo in cilje s strani 
vodstva podjetja. 

1 2 3 4 5 

II-4 V podjetju imamo pripravljene dokumente, s katerimi podpiramo 
razvoj. 

1 2 3 4 5 

II-5 V razvojnem oddelku spremljamo vso nacionalno zakonodajo s 
področja raziskav, razvoja in inoviranja. 

1 2 3 4 5 

Izobraževanje za razvoj  
III-1 Načrtno spodbujamo medsebojno druženje izumiteljev (npr. 

strokovne ekskurzije, klub izumiteljev ipd.). 
1 2 3 4 5 

III-2 Zaposleni si lahko sami izbirajo izobraževanje, ki ga želijo.  1 2 3 4 5 
III-3 Podpiramo neformalno in formalno izobraževanje naših zaposlenih 

za namene razvoja. 
1 2 3 4 5 

III-4 Vlaganja v izobraževanja za namene razvoja ne obravnavamo kot 
strošek ampak kot investicijo, ki lahko ustvarja vrednost podjetja. 

1 2 3 4 5 

III-5 Izumiteljem nudimo dostop do potrebnih znanj in sredstev, da lahko 
nadalje razvijajo svojo ustvarjalnost. 

1 2 3 4 5 

Vložek v RRI (raziskave, razvoj in investicije) 
IV-1 Za potrebe razvoja (investicije, raziskave, nagrade, promocija, 

izobraževanje ipd.) letno planiramo proračun potrebnih sredstev. 
1 2 3 4 5 

IV-2 Vlaganja v RRI (raziskave, razvoj in investicije) so ključnega 
pomena za preživetje našega podjetja na dolgi rok. 

1 2 3 4 5 

IV-3 Hitro se odzovemo na pomembne spremembe s področja tehnologije 
in razvoja. 

1 2 3 4 5 

IV-4 Strategija trženja je vključena pri samem razvoju proizvoda / storitev. 1 2 3 4 5 
IV-5 Razvojni oddelek se konstantno povečuje (naloge v razvojnem 

oddelku in število zaposlenih v razvojnem oddelku). 
1 2 3 4 5 

IV-6 Zaposleni v razvoju so seznanjeni z višino vlaganj v RRI (raziskave, 
razvoj in investicije) pri posameznem projektu. 

1 2 3 4 5 

IV-7 Z vlaganji v RRI (raziskave, razvoj in investicije) posredno 
povečujemo konkurenčno prednost podjetja. 

1 2 3 4 5 

IV-8 Pripravljeni smo žrtvovati prihodke iz naslova stalnih  
proizvodov/storitev za namene izboljšanja prodaje novih 
proizvodov/storitev. 

1 2 3 4 5 

Sodelovanje z ostalimi institucijami 
V-1 Za potrebe razvoja in raziskav sodelujemo z raziskovalnimi 

institucijami. 
1 2 3 4 5 

V-2 Brez raziskovalnih institucij ne bi bili sposobni sami razviti novih 
proizvodov/storitev. 

1 2 3 4 5 

V-3 Raziskovalne institucije bistveno pripomorejo k razvoju naših 
storitev/proizvodov. 

1 2 3 4 5 

V-4 Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z našimi dobavitelji. 1 2 3 4 5 
V-5 Za namene razvoja in raziskav se povezujemo z našimi kupci.
V-6 Za namene RRI (raziskave, razvoj in investicije) se povezujemo tudi 

z drugimi podjetji. 
1 2 3 4 5 

V-7 Za potrebe razvoja in raziskav se vključujemo v grozde, združenja 
zadruge ipd. 

1 2 3 4 5 
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III. INOVATIVNOST
Zap. 
št. 

Trditve 1 sploh se ne strinjam – 5 se 
povsem strinjam 

Pravilniki o inoviranju 
VI-1 Inovativnost je ena od deklariranih vrednot našega podjetja. 1 2 3 4 5 
VI-2 Ko se izteče rok za izvedbo inovacijskega projekta, preverimo, ali 

se je to dejansko zgodilo. 
1 2 3 4 5 

VI-3 Strategija inoviranja je v podjetju jasno opredeljena. 1 2 3 4 5 
VI-4 S strategijo inoviranja v podjetju so seznanjeni vsi zaposleni. 1 2 3 4 5 
VI-5 Odločitve v zvezi z inovativnimi proizvodi/storitvami sprejema 

vodstvo podjetja. 
1 2 3 4 5 

VI-6 Za namene inovacij je v podjetju vzpostavljen sistem spremljanja 
inovacij. 

1 2 3 4 5 

VI-7 Poznamo tudi neformalne oblike zbiranja idej, ki jih evidentiramo 
kot inovativne predloge (npr. zvezek za zapisovanje idej, ki se 
porodijo ob jutranji kavi). 

1 2 3 4 5 

Inovativni izdelki in trg 
VII-1 V povprečju trgu ponudimo več inovativnih proizvodov / storitev kot 

naša konkurenca. 
1 2 3 4 5 

VII-2 Naši inovativni proizvodi/storitve so plodnejši kot 
proizvodi/storitve naše konkurence. 

1 2 3 4 5 

VII-3 Naši inovativni proizvodi/storitve na trgu so kreativni. 1 2 3 4 5 
VII-4 Z našimi inovativnimi proizvodi/storitvami stopamo na nova tržišča. 1 2 3 4 5 
VII-5 Z inovativnimi proizvodi/storitvami povečujemo razpršenost in s tem 

zmanjšamo tveganje za podjetje. 
1 2 3 4 5 

VII-6 Nenehno spremljamo zaupanje naših kupcev. 1 2 3 4 5 
VII-7 Hitro se odzovemo na spremembe cen naših konkurentov na trgu. 1 2 3 4 5 
VII-8 Naše podjetje nima težav predstaviti bistveno drugačen 

proizvod/storitev na trgu v primerjavi s konkurenco. 
1 2 3 4 5 

VII-9 Tržne priložnosti predstavljajo osnovo razvoja inovativnih 
proizvodov/storitev. 

1 2 3 4 5 

VII-10 Uporabniki so vključeni v oblikovanje in načrtovanje novih 
proizvodov/storitev. 

1 2 3 4 5 

VII-11 Inoviranje proizvodov/storitev in procesov je pogoj za večjo 
konkurenčnost podjetja. 

1 2 3 4 5 

Nagrade zaposlenim in napredovanje 
VIII-1 Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo priznanja. 1 2 3 4 5 
VIII-2 Inovativnost je eden od kriterijev pri napredovanju posameznika v 

podjetju. 
1 2 3 4 5 

VIII-3 Postopek (formula) za izračun nagrade je zaposlenim razumljiv. 1 2 3 4 5 
VIII-4 V podjetju imamo izdelan pravilnik o nagrajevanju inovativnosti. 1 2 3 4 5 
VIII-5 Postopek prijave predloga je dovolj enostaven, da delavec, ki prvič 

podaja predlog, nima nikakršnih težav (npr. ni potrebno preučevanje 
navodil, brošur ipd.). 

1 2 3 4 5 

VIII-6 Sistem plač omogoča, da zaposleni, ki so pri delu uspešnejši, 
prejmejo tudi ustrezno višje plačilo. 

1 2 3 4 5 

VIII-7 Nagrajevanje inovacij je integrirano v sistem plač (npr. inovativnost 
posameznika vpliva na variabilni del njegove plače). 

1 2 3 4 5 

Intelektualne pravice 
IX-1 Uspešnost razvoja prikazujemo tudi s prijavljenimi patenti. 1 2 3 4 5 
IX-2 Zaposleni so vključeni v intelektualne pravice novih 

proizvodov/storitev. 
1 2 3 4 5 

IX-3 Inovacije prijavimo kot patente. 1 2 3 4 5 
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IX-4 Intelektualno lastnino v podjetju vedno zaščitimo. 1 2 3 4 5 
IX-5 V podjetju spoštujemo patentne zaščite in se izogibamo nelojalni 

konkurenci. 

IV. TRAJNOSTNI RAZVOJ
Zap. 
št. 

Trditve 1 sploh se ne strinjam – 5 se 
povsem strinjam 

Družbeni vidiki 
X-1 V podjetju kreiramo veliko informacij, ki se nanašajo na družbene in 

politične trende. 
1 2 3 4 5 

X-2 V podjetju so odnosi z lokalno skupnostjo pomembni.  1 2 3 4 5 
X-3 V podjetju smo odgovorni do države. 1 2 3 4 5 
X-4 V podjetju smo odgovorni do lokalnega okolja. 1 2 3 4 5 
X-5 V podjetju spoštujemo zakone, predpise in druge postavljena pravila, 

ki veljajo za vse. 
1 2 3 4 5 

X-6 Podjetje spoznava interese in pričakovanja v družbi ter ravna skladno 
s temi pričakovanji. 

1 2 3 4 5 

X-7 Etično odločanje zajema enakopravnost, poštenost, nepristranskost 
in individualno obravnavanje posameznikov. 

1 2 3 4 5 

X-8 Podjetje želi dati družbi prispevek, ki ga ne vzpodbujajo ekonomski, 
pravni ali etični vzgibi. 

1 2 3 4 5 

X-9 V podjetju skrbimo za razvoj zaposlenih in vseživljenjsko učenje. 1 2 3 4 5 
X-10 Zavedamo se pomembnosti ravnovesja med delovnim in prostim 

časom. 
1 2 3 4 5 

X-11 V podjetju skrbimo za zdravje in varnost pri delu. 1 2 3 4 5 
X-12 Pri zaposlovanju upoštevamo nediskriminantnost in enake možnosti 

zaposlovanja. 
1 2 3 4 5 

X-13 Podjetje neposredno skrbi za kulturno in rekreativno dejavnost 
zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

X-14 Podjetje redno plačuje davke. 1 2 3 4 5 

Ekološki vidiki 
XI-1 V podjetju se upoštevajo vrednote in norme okoljevarstvenikov. 1 2 3 4 5 
XI-2 Podjetje proizvaja tudi ekoinovacije. 1 2 3 4 5 
XI-3 V podjetju upoštevamo načela energetske učinkovitosti. 1 2 3 4 5 
XI-4 Spodbujamo naložbe z dolgoročnimi pozitivnimi okoljskimi učinki. 1 2 3 4 5 
XI-5 V podjetju skrbimo za ogljični odtis. 1 2 3 4 5 
XI-6 Podjetje v proizvodnji/storitvah uporablja material iz sekundarnih 

surovin. 
1 2 3 4 5 

XI-7 Pri poslovanju nas omejujejo okoljske direktive.  1 2 3 4 5 
XI-8 Podjetje izpolnjuje zahteve iz nacionalnih okoljskih predpisov, 

uredb. 
1 2 3 4 5 

XI-9 Vlada propagira varstvo okolja. 1 2 3 4 5 
XI-10 Podjetje je prejelo certifikat ISO 14000. 1 2 3 4 5 
Ekonomski vidiki 
XII-1 Podjetje kontinuirano zadnjih 10 let dosega rast dobička. 1 2 3 4 5
XII-2 Podjetje kontinuirano zadnjih 10 let povečuje prihodek. 1 2 3 4 5 
XII-3 Podjetje kontinuirano zadnjih 10 let povečuje število zaposlenih. 1 2 3 4 5 
XII-4 Podjetje diverzificira - uvaja nove proizvode/storitve. 1 2 3 4 5 
XII-5 Podjetje vstopa/deluje na novih trgih. 1 2 3 4 5 
XII-6 Podjetje ustvarja skupni donos za investitorje, ki presega strošek 

celotnega kapitala. 
1 2 3 4 5 

XII-7 Podjetje povečuje tržni delež. 1 2 3 4 5 
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XII-8 Podjetje sistematično išče in razvija poslovne priložnosti. 1 2 3 4 5 
XII-9 Poslovni načrt in strategija razvoja podjetja (oz. ostali dokumenti v 

podjetju) se izvajata po predvidevanjih. 
1 2 3 4 5 

XII-10 Podjetje ima zabeležke/dokumente / pravila o doseganju trajnostne 
rasti. 

1 2 3 4 5 

XII-11 V podjetju ocenjujemo poslovna tveganja na daljši rok. 1 2 3 4 5 

V. SUBVENCIJE

Ste v letih 2007 – 2013 prejeli subvencije? 

PS-1 DA 
PS-2 NE 

Zap. št. Trditve 1 sploh se ne strinjam – 5 se 
povsem strinjam 

Subvencije 
XIII-1 Pri prijavah za subvencije sodelujemo z raziskovalnimi in 

svetovalnimi institucijami. 
1 2 3 4 5 

XIII-2 Za namene subvencij se povezujemo v konzorcije, mreže itd. 1 2 3 4 5 
XIII-3 Subvencije so nam omogočile lažje prijavljanje patentov. 1 2 3 4 5
XIII-4 Subvencije so pripomogle k dvigu tehnološke opremljenosti 

podjetja. 
1 2 3 4 5 

XIII-5 S pomočjo subvencij smo lažje vstopili na nove tuje trge. 1 2 3 4 5 
XIII-6 Subvencije so pozitivno vplivale na izvoz v podjetju. 1 2 3 4 5 
XIII-7 Subvencije so pripomogle k dvigu konkurenčnosti podjetja. 1 2 3 4 5 
XIII-8 Subvencije so pripomogle k energijski učinkovitosti podjetja.  1 2 3 4 5 
XIII-9 Subvencije so nam povzročile likvidnostne težave. 1 2 3 4 5 
XIII-10 Zaradi subvencij smo pričeli sodelovati z institucijami znanja 

(fakultete, inštituti ipd.). 
1 2 3 4 5 

XIII-11 S subvencijami smo lažje preskočili ovire na področju raziskav in 
razvoja. 

1 2 3 4 5 

XIII-12 Subvencije so pripomogle k zmanjšanju nestabilnosti podjetja na 
trgu. 

1 2 3 4 5 

XIII-13 S subvencijami smo dosegli večjo rast podjetja kot bi jo sicer. 1 2 3 4 5 
XIII-14 S subvencijami se je dvignil nivo izobraženosti v podjetju. 1 2 3 4 5 
XIII-15 Subvencije so vplivale na povečanje števila certifikatov (npr. ISO, 

SIQ, TÜV) v podjetju. 
1 2 3 4 5 

XIII-16 Brez subvencij bi bila lastna vlaganja v raziskave in razvoj na 
nivoju podjetja, višja. 

1 2 3 4 5 

XIII-17 Zaradi subvencij smo vložili več lastnih sredstev v raziskave in 
razvoj kot bi jih sicer. 

1 2 3 4 5 

XIII-18 Subvencije so vplivale na povišanje marketinških aktivnosti na 
trgu. 

1 2 3 4 5 

XIII-19 Subvencije so vplivale na povečanje zaposlovanja v podjetju. 1 2 3 4 5 
XIII-20 S subvencijami smo izvedli projekte, ki jih drugače ne bi, saj bi 

bili lastni vložki previsoki. 
1 2 3 4 5 

XIII-21 Subvencije so nam zameglile pogled v naše osnovne cilje in vizijo 
podjetja. 

1 2 3 4 5 

XIII-22 S subvencijami smo povečali tržni delež podjetja. 1 2 3 4 5 
XIII-23 S subvencijami smo razvili nove proizvode/storitve, ki jih drugače 

ne bi razvili. 
1 2 3 4 5 
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XIII-24 Prijave na subvencije so preveč birokratizirane.  1 2 3 4 5 

Koliko odstotkov (%) od letnih prihodkov od poslovanja vloži vaše podjetje v povprečju v RRI (raziskave, 
razvoj in investicije)? 
OP-1 Podjetje ne vlaga v RRI. 
OP-2 Podjetje vloži do 5 % prihodkov v RRI. 
OP-3 Podjetje vloži od 6 % do 10 % prihodkov v RRI. 
OP-4 Podjetje vloži od 11 % do 20 % prihodkov v RRI. 
OP-5 Podjetje vloži od 21 % do 30 % prihodkov v RRI. 
OP-6 Podjetje vloži več kot 31 % prihodkov v RRI. 

Podjetje je v finančni perspektivi 2007–2013 prejelo subvencije na področju (možnih več odgovorov).): 
FP-1 Tehnološke opreme 
FP-2 Raziskav/razvoja/inovacij 
FP-3 Energetske učinkovitosti 
FP-4 Izgradnje poslovnih/proizvodnih prostorov 
FP-5 Zaposlovanja 
FP-6 Tujih neposrednih investicij 
FP-7 Svetovanja 
FP-8 Subvencije obrestne mere 
FP-9 Izobraževanja 
FP-10 Promocije in trženja 
FP-11 Turizma 
FP-12 Drugo 

Podjetje je v finančni perspektivi 2007–2013 prejelo subvencije v višini: 
VS-1 Podjetje je prejelo do 100.000 EUR subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 
VS-2 Podjetje je prejelo od 100.001 EUR do 300.000 EUR subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 
VS-3 Podjetje je prejelo od 300.001 EUR do 500.000 EUR subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 
VS-4 Podjetje je prejelo od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 
VS-5 Podjetje je prejelo od 1.000.001 EUR do 2.000.000 EUR subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 
VS-6 Podjetje je prejelo več kot 2.000.001 EUR subvencij v obdobju od 2007 do 2013. 

VI. PODATKI O ANKETIRANCU
Funkcija v podjetju 
F-1 Direktor 
F-2 Vodja razvoja 
F-3 Delavec v upravi 
F-4 Vodja proizvodnje 
F-5 Drugo 

Spol 
S-1 Moški 
S-2 Ženska 
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Starost 
ST-1 Od 18 do vključno 30 let 
ST-2 Od 31 do vključno 40 let 
ST-3 Od 41 do vključno 50 let 
ST-4 Od 51 do vključno 60 let 
ST-5 Več kot 61 let 

Zaključena stopnja izobrazbe  
IZ-1 III. stopnja
IZ-2 IV. stopnja
IZ-3 V. stopnja
IZ-4 VI. stopnja
IZ-5 VII. stopnja ali več
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Spermanov koeficient 

Korelacije 

Znesek 
subvenci
je 2000-
2013 

Znese
k 
subve
ncije 
2000-
2006 

Znesek 
subvenci
je 2007-
2013 

Znesek 
subven
cije 
2000-
2013 / 
na 
zaposle
nega 

Znesek 
subven
cije 
2000-
2006 / 
na 
zaposle
nega 

Znesek 
subvenc
ije 
2007-
2013 / 
na 
zaposle
nega 

Število 
subven
cij 
2000-
2013 

Število 
subven
cij 
2000-
2006 

Število 
subven
cij 
2007-
2013 

Staros
t 
podjet
ja 

Sredst
va_raz
lika 

Prodaja
_razlik
a 

Kapital
_razlik
a 

Čisti 
dobiče
k_razli
ka 

Zaposl
eni_raz
lika 

Gosp
odarn
ost 
poslo
vanja
_razli
ka 

ROE
_razli
ka 

ZDV_r
azlika 

Znesek subvencije 
2000-2013 

Spearman 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed) 

N 628 

Znesek subvencije 
2000-2006 

Spearman 
Correlation 

.465** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 628 628 

Znesek subvencije 
2007-2013 

Spearman 
Correlation 

.888** ,006 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,878 

N 628 628 628 

Znesek subvencije 
2000-2013 / na 
zaposlenega 

Spearman 
Correlation 

.294** .324** .164** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 628 628 628 628 

Znesek subvencije 
2000-2006 / na 
zaposlenega 

Spearman 
Correlation 

.215** .425** ,018 .740** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,714 ,000 

N 396 396 396 396 396 

Znesek subvencije 
2007-2013 / na 
zaposlenega 

Spearman 
Correlation 

.201** .214** .165** .839** .488** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

N 318 318 318 318 89 318 
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Število subvencij 
2000-2013 

Spearman 
Correlation 

.485** .380** .350** .265** .213** .227** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 628 628 628 628 396 318 628 

Število subvencij 
2000-2006 

Spearman 
Correlation 

.367** .470** .171** .191** .232** .177** .800** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 

Število subvencij 
2007-2013 

Spearman 
Correlation 

.429** .175** .394** .243** .143** .216** .847** .360** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 

Starost podjetja Spearman 
Correlation 

.123** .094* .090* -,003 -,006 -,072 .139** .127** .105** 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,018 ,025 ,945 ,902 ,199 ,000 ,001 ,008 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 

Sredstva_razlika Spearman 
Correlation 

,028 ,026 ,018 ,029 ,015 ,003 ,049 ,061 ,022 .095* 1 

Sig. (2-tailed) ,484 ,513 ,652 ,470 ,764 ,964 ,223 ,128 ,583 ,017 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 

Prodaja_razlika Spearman 
Correlation 

,033 ,026 ,023 ,008 ,017 ,023 ,038 ,067 ,000 ,047 .604** 1 

Sig. (2-tailed) ,414 ,512 ,560 ,844 ,730 ,687 ,340 ,095 ,994 ,241 ,000 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 

Kapital_razlika Spearman 
Correlation 

,038 ,038 ,023 -,006 -,065 ,004 ,040 ,039 ,028 .142** .509** .440** 1 

Sig. (2-tailed) ,348 ,339 ,573 ,883 ,196 ,946 ,313 ,333 ,477 ,000 ,000 ,000 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 628 

Čisti 
dobiček_razlika 

Spearman 
Correlation 

,013 ,051 -,012 -.116** -,012 -.205** ,043 ,059 ,015 ,019 -,021 -,011 ,000 1 

Sig. (2-tailed) ,754 ,205 ,762 ,004 ,817 ,000 ,276 ,138 ,702 ,642 ,595 ,786 ,997 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 628 628 

Zaposleni_razlika Spearman 
Correlation 

-,007 -,021 ,002 -.120** -.129* -,108 ,042 ,030 ,039 .191** .178** .182** .172** -,031 1 

Sig. (2-tailed) ,854 ,605 ,952 ,003 ,010 ,054 ,293 ,460 ,326 ,000 ,000 ,000 ,000 ,435 
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N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 628 628 628 

Gospodarnost 
poslovanja_razlik
a 

Spearman 
Correlation 

-.099* ,029 -.127** -,020 ,029 -,058 ,002 ,006 -,003 .081* ,003 .107** .091* -,017 .161** 1 

Sig. (2-tailed) ,013 ,475 ,001 ,609 ,567 ,303 ,965 ,873 ,942 ,043 ,937 ,007 ,022 ,672 ,000 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628  

ROE_razlika Spearman 
Correlation 

-,026 -,002 -,028 ,031 ,048 ,026 ,002 -,007 ,009 -,048 ,045 ,026 .088* .135** -,071 ,065 1 

Sig. (2-tailed) ,523 ,969 ,483 ,431 ,342 ,645 ,965 ,867 ,829 ,232 ,265 ,510 ,027 ,001 ,075 ,101 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 

ZDV_razlika Spearman 
Correlation 

,075 .096* ,035 ,036 ,050 ,012 ,041 ,067 ,005 ,070 .118** .184** .182** -,007 ,061 ,002 ,031 1 

Sig. (2-tailed) ,061 ,016 ,385 ,363 ,318 ,838 ,301 ,094 ,900 ,078 ,003 ,000 ,000 ,859 ,128 ,966 ,445 

N 628 628 628 628 396 318 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 

**. Korelacija je statistično značilna pri 0.01. 

*. Korelacija je statistično značilna pri 0.05. 




