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1 Uvod 

1.1 Predmet analize 
V zadnjih dveh desetletjih je mednarodna trgovina močno naraščala, celo hitreje od 
proizvodnje. Značilna je še hitrejša rast neposrednih tujih investicij (NTI). Trend hitre 
globalizacije zadnjih desetletij ni zaobšel Slovenije, saj se poslovanje slovenskih podjetij s 
tujino od leta 1991 prav tako povečuje.   

Podjetja se lahko pri načinu dostopa do tujih trgov odločajo med različnimi možnostmi: 

− izvoz proizvodov na tuje trge, 
− proizvodnja in prodaja preko podružnic v tujini, kar zahteva neposredne investicije 

v tujo državo, 
− pogodbena vezava na podjetje v tuji državi, ki po licenci proizvaja in prodaja 

določeno vrsto proizvoda. 

Slovenska podjetja za poslovanje na tujih trgih večinoma uporabljajo izvoz in neposredne 
tuje naložbe. Licenčno in franšizno poslovanje se uporablja bolj poredko (pogosteje v 
preteklosti, glej Eaton in Kortum, 1996). Podjetja se odločajo za različne oblike 
poslovanja na različnih trgih. Na trgih EU nastopajo večinoma z izvozom, poslovanje prek 
podjetij v tujini pa je bolj značilno za trge srednje in vzhodne Evrope, še posebej za trge 
nekdanje Jugoslavije ter bolj oddaljene trge, kjer pridejo do izraza večji transportni stroški 
(Svetličič in Jaklič, 2001). Predmet analize te magistrske naloge so izhodne neposredne 
tuje investicije in sicer z vidika podjetja investitorja. Analitični inštrumentarij je v tem 
primeru drugačen kot v primeru pomena NTI za podjetje prejemnika. 

Slovenske izhodne neposredne investicije v tujino (INTI) močno naraščajo šele po letu 
1997, največji porast pa je prav v zadnjih treh letih. Neposredne naložbe Slovenije v tujino 
naraščajo hitreje kot NTI v Slovenijo, a so po obsegu še vedno bistveno manjše. Tako je v 
letu 2002 evidentirano stanje 3.854 milijonov € vhodnih NTI v Sloveniji in 1.417 
milijonov € slovenskih neposrednih naložb v tujini, vendar je stopnja rasti pri slednjih 
večja. Največ INTI je bilo leta 2002 v manj razvitih državah: v državah nekdanje 
Jugoslavije (58%) ter ostalih vzhodnoevropskih državah1 (11%) (Vir: Banka Slovenije, 
lastni izračuni). Podobne trende nakazujejo nekatera slovenska podjetja, ki so že izvedla 
ali napovedujejo investicije na Kitajsko in nekatere druge azijske države. To govori bodisi 
o iskanju bolj ugodnih proizvodnih virov (nižja cena delovne sile, dostop do naravnih 
virov) bodisi o poskusu lažjega pristopa na te trge in zavarovanju plačil (Damijan, 2001). 

Zunanjetrgovinski tokovi so se naglo povečevali, izvoz in uvoz, merjena v evrih, sta se 
med leti 1992 in 2002 več kot podvojila. V obdobju do leta 1999 je rast izvoza poganjalo 
povpraševanje na trgih EU (letna rast izvoza v EU v obdobju 1992-1999 je znašala 9%), v 
obdobju 1999-2002 pa rast povpraševanja na trgih nekdanje Jugoslavije ter Rusije (letna 

                                                 
1 Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Estonija, Latvija, Litva, Romunija, Bolgarija.  
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rast izvoza v države nekdanje Jugoslavije je znašala 9,9%, rast izvoza v EU pa le 1%) 
(Damijan in Majcen, 2003). Z letom 2002 je prišlo do zastoja rasti izvoza v obe skupini 
držav.  

Za slovenska podjetja je pomembno tudi dejstvo, da so v obdobju med 1992 in 2001 bruto 
plače v delovno in surovinsko intenzivnih panogah naraščale bistveno hitreje od njihove 
produktivnosti, kar je vplivalo na zmanjšanje njihove izvozne konkurenčnosti. Tako je 
izvoz teh panog v EU v obdobju 1992-2001 celo upadel (usnjarska, papirna) ali naraščal 
po zelo nizkih stopnjah (lesna, živilska in tekstilna industrija). Njihov delež v skupnem 
izvozu slovenske industrije v EU se je med 1994 in 2001 zmanjšal z 31% na 17% 
(Damijan in drugi, 2003). Primerjalna prednost Slovenije v nizkih plačah se torej 
zmanjšuje, zato so pričakovane INTI s ciljem izkoriščanja primerjalnih prednosti držav 
gostiteljic pri proizvodnih virih. 

V literaturi je zaradi naraščajoče pomembnosti INTI v mednarodni trgovini pogosto 
obravnavan učinek INTI na domače države oziroma podjetja. INTI delijo na vertikalne in 
horizontalne. Teorija napoveduje pojav prvih v primeru večjih razlik v relativni prisotnosti 
produkcijskih faktorjev, oz. velikosti držav, in slednje v primeru manjših razlik. Tokovi 
NTI prevladujejo med razvitimi državami, zato ne preseneča dejstvo, da raziskave kažejo 
na prevladovanje horizontalnih INTI. Teorije napovedujejo nadomestljivost med INTI in 
izvozom ter posledično povečanje nezaposlenosti v domači državi v primeru horizontalnih 
INTI. Zadnje tuje raziskave na ravni trgovinskih tokov med podružnicami 
multinacionalnih podjetij v ZDA govorijo v prid nadomestljivosti med izvozom in INTI 
(Brainard, 1997a; Helpman, Melitz in Yeaple, 2003). Večina raziskav je bila narejena za 
razvite države, z neproporcialno visokim deležem za ZDA in Švedsko2. ZDA pa so zaradi 
velike oddaljenosti in s tem povezanih visokih transportnih stroškov ter zaradi velikega 
trga zelo specifičen primer, ki ne dovoljuje posploševanja, še posebej, če vemo, da je 
okrog 70% slovenskih INTI usmerjeno na zelo tvegane trge jugovzhodne, srednje in 
vzhodne Evrope, katerih specifičnosti poslovanja zahtevajo ne nujno standardne poslovne 
prijeme. Za države v razvoju in tranzicijske države je to področje relativno slabo 
raziskano. Nekaj raziskav je bilo narejenih za Slovenijo (npr. Damijan, 2001; Jaklič in 
Svetličič, 2001, 2003; Prašnikar in drugi, 2001) in za ostale tranzicijske države (Svetličič 
in Rojec, 2003). Rezultati teh raziskav kažejo na prevladujoč trgovinski motiv, kjer 
podjetje ustanovi podružnico z namenom podpore izvozu. Pri takem tipu podružnic je 
pričakovan komplementarni učinek na izvoz. 

1.2 Namen magistrske naloge 
Namen magistrske naloge je analiza izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij v obdobju 1994 – 2002, njihovih determinant in motivov ter dolgoročnih 

                                                 
2 Razlog je dostopnost do podatkov, ki je v ZDA in na Švedskem boljša.  
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implikacij. Cilj magistrskega dela je odgovoriti na empirično preverljiva vprašanja. Prvič, 
katere značilnosti podjetja ali države investicije so najpomembnejše pri odločitvi 
slovenskih podjetij za direktno investiranje v tujino? Drugič, ali investicije v tujino 
dolgoročno zmanjšujejo izvoz podjetij v konkretno državo? Z drugimi besedami, sta INTI 
in izvoz komplementa ali substituta? In tretjič, kakšen tip investicij prevladuje? Ali so to 
bodisi trgovinske podružnice, bodisi horizontalne ali vertikalne proizvodno naravnane 
INTI?  

Osnova za empirične implikacije izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij je teoretični model Helpmana, Melitza in Yeapla (2003), v nadaljevanju HMY. 
HMY predstavljajo multi-državni multi-sektorski model splošnega ravnotežja za 
pojasnjevanje odločitev heterogenih podjetij, da prodajajo na tuje trge bodisi neposredno 
preko izvoza bodisi posredno preko lastne podružnice v tujini (INTI). Osrednja točka 
HMY modela (za razliko od glavnine drugih modelov, ki temeljijo na monopolistično-
konkurenčnem okviru s homogenimi podjetji) je heterogenost podjetij3. HMY model kaže, 
da je heterogenost v produktivnosti podjetij pomemben dejavnik strukture mednarodne 
trgovine. Prodor na tuje trge preko izvoza predstavlja določene fiksne vstopne stroške, ki 
pa so nižji od fiksnih stroškov v primeru investicije v lastno podružnico v tujini. Najmanj 
produktivna podjetja, ki teh fiksnih stroškov ne morejo pokriti, prodajajo samo na 
domačem trgu, bolj produktivna podjetja izvažajo, najbolj produktivna podjetja pa 
investirajo v lastno podružnico v tujini. Heterogenost v produktivnosti je torej faktor, ki 
razlaga, zakaj se pri enakih trgovinskih in investicijskih priložnostih nekatera podjetja 
odločijo za prodajo doma, druga za izvoz in tretja za INTI. Teoretični model HMY, z 
nadgradnjo možnosti razlik v relativni faktorski obilnosti po vzoru Heada in Riesa (2003), 
je osnova za preverjanje hipotez oz. iskanja odgovorov na zgornja vprašanja. 

Empirično delo v nalogi je pomembno tudi zaradi količine in podrobnosti podatkov, ki jih 
je za potrebe raziskave, ustrezno zakodirane, dala na razpolago Banka Slovenije (več o 
podatkih v podpoglavju 5.1), saj lahko hipoteze preverimo na ravni podjetij, za razliko od 
HMY, ki so za osnovo imeli podatke za ZDA na ravni industrijskih sektorjev. Magistrsko 
delo potrjuje ugotovitve HMY, da na odločitev podjetja za INTI odločilno vpliva relativna 
produktivnost. Poleg tega sta pomembna dejavnika pri odločitvi tudi velikost in kapitalska 
intenzivnost podjetja. Na področju nekdanje Jugoslavije INTI dolgoročno nadomeščajo 
izvoz, medtem ko za INTI v EU lahko govorimo o komplementarnosti med izvozom in 
INTI. 

1.3 Struktura magistrske naloge 
V drugem poglavju opisujem trende v slovenskih INTI in zunanji trgovini v obdobju 
1994-2002. V tretjem poglavju sledi kratek povzetek najpomembnejših teorij, ki so temelj 

                                                 
3 Glej Montagna (2001) za vpeljavo heterogenosti v standardne monopolistično-konkurenčne teorije.  
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za empirične raziskave: Markusenov model za lokacijo proizvodnje, HMY model 
odločitev podjetja za investicije v tujino, z razširitvijo z možnostjo razlik v relativni 
faktorski obilnosti med državami, Head-Riesovo modifikacijo HMY modela ter model z 
negotovo rastjo povpraševanja Roba in Vettasa. V četrtem poglavju so predstavljene 
nekatere empirične raziskave, ki so bile narejene za druge države. V petem poglavju so 
predstavljene osnovne hipoteze za kasnejše empirične preveritve, metodologija 
empiričnega dela raziskave ter podatkovna osnova, t.j. podatki Banke Slovenije o izvozu 
in INTI slovenskih podjetij po posameznih državah. Glavne empirične rezultate raziskave 
opisujem v šestem poglavju, medtem ko so v sklepu povzete osnovne ugotovitve 
raziskave. 

2 Trendi v slovenski zunanji trgovini in izhodnih neposrednih 
investicijah 

2.1 Trendi v zunanji trgovini 

Za obdobje po letu 1991 je značilna hitra rast slovenskih zunanjetrgovinskih tokov, saj sta 
se izvoz in uvoz, merjena v evrih, med leti 1992 in 2002 več kot podvojila. Slovenija v 
zadnjih letih beleži trgovinski primanjkljaj, vendar je rast izvoza v zadnjih treh letih višja 
od rasti uvoza. Slovenski izvoz je v letu 2002 znašal skoraj 11 milijard evrov, uvoz pa je 
bil za približno 600 milijonov evrov večji. 

Tabela 1: Slovenski izvoz in uvoz v letih 1998-2002, v mln. €, rast v % 
 1998 1999 2000 2001 2002 

Izvoz 8.051,9 8.037,0 9.505,1 10.348,7 10.965,9 

Rast izvoza (%) 8,6 -0,2 18,3 8,9 6,0 
Uvoz 8.999,4 9.482,0 10.995,7 11.345,4 11.577,8 

Rast uvoza (%) 8,6 5,4 16,0 3,2 2,0 
 Vir: WIIR, 2003 

V obdobju do leta 1999 je rast izvoza poganjalo povpraševanje na trgih EU (letna rast 
izvoza v EU v obdobju 1992-1999 je znašala 9%), v obdobju 1999-2001 pa rast 
povpraševanja na trgih nekdanje Jugoslavije ter Rusije. Letna rast izvoza v države 
nekdanje Jugoslavije je znašala 9,9%, rast izvoza v EU pa le 1% (glej tabelo 2). Na 
podlagi tega je prišlo do ponovne preusmeritve slovenskega izvoza v manj razvite države4. 
Delež manj razvitih držav v slovenskem izvozu se je med letoma 1999 in 2001 povečal za 
4 odstotne točke, od tega samo delež držav nekdanje Jugoslavije za 1,7 odstotne točke. Na 
                                                 
4 Domadenik in drugi (2003) preučujejo investicijsko obnašanje slovenskih podjetij v obdobju 1995-1998 
(glej tudi: Prašnikar, 1999). Naložbe podjetij v fizični kapital v tem obdobju so močno odvisne od prihodka 
podjetja, kar potrjuje akceleratorski oziroma neoklasični model investicij. Če jemljemo naložbene odločitve 
podjetij v dinamičnem okviru, je mogoče sklepati, da so jih podjetja oblikovala tudi na ocenah, da se bo 
visoka gospodarska rast v EU in s tem rast povpraševanja nadaljevala tudi ob koncu devetdesetih let 
prejšnjega in na začetku tega stoletja. To se ni zgodilo. Zato je bila rast povpraševanja na trgih nekdanje 
Jugoslavije za slovenska podjetja dobrodošla. 
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drugi strani se delež razvitih držav, predvsem EU, v slovenskem izvozu dramatično 
zmanjšuje (za 4 odstotne točke med letoma 1999 in 2001)5. Za slovenske izvozne 
proizvode na trge EU je v zadnjih letih značilno absolutno padanje cen ter manjša rast 
povpraševanja, kar ob enakih količinah pomeni vrednostno manjši izvoz. Izvoz v Nemčijo, 
najpomembnejši slovenski izvozni trg, se je med letoma 1999 in 2001 zmanjšal za več kot 
7%. Gre za naravni proces umikanja tradicionalnih slovenskih izvoznih proizvodov s trgov 
EU, poraja pa se vprašanje, kako hitro jih bodo slovenska podjetja uspela nadomestiti z 
novimi proizvodi z višjo dodano vrednostjo. 

Tabela 2: Geografska struktura slovenske zunanje trgovine, 1992–2001 (v %) 
 Izvoz Uvoz 

  
1992 1999  2001 

stopnje 
rasti* 
99/92 

stopnje 
rasti * 
01/99 

1992 1999 2001 
stopnje 
rasti * 
99/92 

stopnje 
rasti * 
01/99 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 6,2 4,0 100,0 100,0 100,0 9,5 1,0 

Razvite države 65,9 72,0 68,1 8,5 1,3 65,9 78,2 77,2 12,8 0,3 

  EU-15 60,9 66,1 62,2 9,0 1,0 59,9 68,6 67,6 13,2 0,2 

Nemčija 21,1 30,7 26,2 12,1 -3,8 18,1 20,1 19,2 11,2 -1,4 

Italija 13,0 13,8 12,5 7,0 -0,8 12,9 16,8 17,7 13,7 3,5 

Avstrija 5,0 7,3 7,5 12,0 5,5 8,5 8,0 8,3 8,6 2,7 

Francija 10,6 5,7 6,8 -2,7 13,1 9,0 11,0 10,6 12,7 -0,6 

  EFTA-4 1,9 1,3 1,3 1,1 3,5 3,3 2,4 1,7 4,6 -14,8 

  Druge razvite države 5,0 4,5 4,6 4,8 4,9 6,0 7,2 7,8 12,5 5,2 

Države v razvoju 34,1 28,0 31,9 1,6 11,0 34,1 21,8 22,8 1,8 3,3 

CEFTA-6 3,6 7,3 8,0 17,4 9,1 5,0 8,5 9,5 18,1 7,0 

Nekdanja Jugoslavija 22,6 15,2 16,9 -1,4 9,9 19,8 5,7 5,3 -9,4 -2,8 

Hrvaška 14,2 7,9 8,6 -4,0 9,1 13,9 4,5 4,0 -7,7 -4,6 

  Druge 7,9 5,6 6,9 -0,7 16,2 9,3 7,6 8,0 5,6 3,5 

 Vir: Damijan in Majcen, 2003.  
 * Letne stopnje rasti, geometrijske sredine. 

Izvoz na trge nekdanje Jugoslavije ter Rusije je lahko pomembno dopolnilo izvozu v 
razvite države, ne more pa postati prevladujoča izvozna usmeritev slovenskega 
gospodarstva. Zastoj rasti izvoza tudi v države nekdanje Jugoslavije v letu 2003, ki je 
verjetno deloma že rezultat nadomestitvenega učinka slovenskih INTI na tem območju, 
nakazuje, da izpada izvoza na trge EU dolgoročno ni mogoče popolnoma nadomestiti s 
povečanjem izvoza na trge manj razvitih držav. 

2.2 Trendi v izhodnih neposrednih tujih investicijah 
Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je konec leta 2002 znašala 1.417 milijonov 
€. Od tega je 62,8% predstavljal lastniški delež, ostalo pa neto terjatve do tujih povezanih 
                                                 
5 Razlogi za to večinoma tičijo v manjšem povpraševanju po slovenskih delovno intenzivnih proizvodih, 
predvsem Nemčije po slovenskih dodelavnih poslih v tekstilni industriji. Tega upada ne more nadomestiti 
niti povečanje izvoza v Revozu izdelanih avtomobilov nazaj v Francijo (povečanje izvoznega deleža za 
dobro odstotno točko). 
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podjetij6. Stanje INTI je v letu 2002 doseglo 6,3% slovenskega BDP. V EU je na primer 
stanje INTI v letu 2002 predstavljalo 41% BDP. Med novimi vzhodnoevropskimi 
pristopnicami EU imata večji odstotek le Estonija in Madžarska, 10,5 in 7,3% (WIR, 
2003). 

Slovenske INTI so v regiji pomembne. To dokazuje tudi podatek, da je med 25 največjimi 
multinacionalnimi podjetji izhajajoč iz Centralne in vzhodne Evrope 8 slovenskih: 
Gorenje, Krka, Mercator, Petrol, Intereuropa, Lek, Merkur in Iskraemeco7. 

Tabela 3: Stanje in rast knjigovodske vrednosti izhodnih neposrednih naložb v tujini, 
1994-2002 (stanje konec leta, v mln. €). Stopnja rasti INTI in delež INTI kot delež 

BDP sta prikazana v odstotkih.  
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

INTI 288,6 382,3 370,6 416,2 542,8 624,7 825,3 1139,2 1416,9 

porast INTI  - 93,7 -11,7 45,6 126,6 81,9 200,6 313,9 277,7 

stopnja rasti INTI v % - 32,5 -3,1 12,3 30,4 15,1 32,1 38,0 24,4 

INTI kot % BDP 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 3,1% 3,3% 4,2% 5,2% 6,3% 

Vir: Banka Slovenije, Prikaz stanja mednarodnih naložb Slovenije, 2003. 

Iz tabele 3 je razvidno, da slovenske INTI močno naraščajo šele po letu 1997, največji 
porast pa je prav v zadnjih treh letih. Neposredne naložbe Slovenije v tujino naraščajo 
hitreje kot NTI v Slovenijo, a so po obsegu še vedno bistveno manjše kot NTI v Slovenijo. 
Tako je v letu 2002 stanje vhodnih NTI v Sloveniji 3.854 mln. € in slovenskih 
neposrednih naložb v tujini 1.417 mln. €, vendar je stopnja rasti pri slednjih večja (Vir: 
Banka Slovenije, 2003). 

Največji delež slovenskih INTI je v državah nekdanje Jugoslavije (59%). Slovenska 
podjetja so do leta 2002 največ investirala na Hrvaškem (511 mln. €), sledi Bosna in 
Hercegovina s 156 mln. € slovenskih INTI.  

Iz tabele 4 sledi, da je kljub naraščanju stanja naložb v države na ozemlju nekdanje 
Jugoslavije v obdobju 1997-2002 delež teh naložb, v primerjavi s skupnimi slovenskimi 
INTI, počasi padal, predvsem na račun naložb v države EU, ki očitno pridobivajo na 
pomenu pri tej obliki mednarodnega sodelovanja. 

                                                 
6 Po priporočilih MDS in OECD so neposredne naložbe definirane kot: 

− lastniški kapital in reinvestirane dobičke, 
− terjatve do povezanih oseb v tujini, 
− obveznosti do povezanih oseb v tujini.  

Deset odstotkov udeležbe v kapitalu oz. v glasovalnih pravicah je kriterij v definiciji neposrednih naložb. 

Slovenske naložbe v tujini v drugem kolenu so posredno lastništvo slovenskih družb, ki imajo 10 ali več 
odstoten delež v družbi v prvem kolenu v tujini, družba v prvem kolenu pa ima 10 ali več odstoten delež v 
družbi v drugem kolenu v tujini. 
7 Vir: WIR, 2003. Podjetja so razvrščena glede na vrednost neposredno investiranih sredstev v tujini.  
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Tabela 4: Slovenske INTI po skupinah držav v obdobje 1997 – 2001, stanje konec 
leta v mln. € 

 1997 1998  1999 2000 2001  2002

 mln. € % mln. € % mln. € % mln. € % mln. € % mln. € % 

EU 42,5 10,4 82,0 14,4 90,8 15,4 119,3 14,3 184,3 18,3 288,0 20,3 
Avstrija 14,3 3,5 29,8 5,2 24,6 4,2 41,5 5,0 53,2 5,3 62,8 4,4 
Nemčija 30,4 7,5 38,8 6,8 41,0 7,0 44,5 5,3 84,7 8,4 78,1 5,5 
Nizozemska -0,2 - 0,8 0,1 0,4 0,1 -0,7 - 16,9 1,7 102,9 7,3 
V. Britanija 5,6 1,4 6,4 1,1 10,2 1,7 12,3 1,5 13,0 1,3 10,8 0,8 

Ex-YU 275,1 67,7 382,4 67,4 383,7 65,2 535,7 64,2 585,4 58,1 822,9 58,1 
BiH 17,3 4,3 22,5 4,0 30,5 5,2 68,6 8,2 91,6 9,1 155,8 11,0 

SČG 26,1 6,4 31,2 5,5 26,6 4,5 32,3 3,9 45,7 4,5 96,1 6,8 

Makedonija 17,1 4,2 22,4 3,9 36,9 6,3 50,6 6,1 51,4 5,1 60,3 4,3 

Hrvaška 214,6 52,8 306,2 54,0 289,7 49,3 388,5 46,6 396,5 39,3 510,7 36,0 

Ostalo 89,1 21,9 103,1 18,2 113,7 19,3 178,9 21,5 238,7 23,7 306,0 21,6 
Skupaj 406,7 100 567,4 100 588,1 100 833,8 100 1008,3 100 1416,9 100

Vir: Banka Slovenije, lastni izračuni8 

Do 1996 je nove naložbe v države nekdanje Jugoslavije preprečevalo politično stanje, 
vojna v BiH, embargo proti ZR Jugoslaviji in nestabilno stanje v Makedoniji.  

Po Daytonskem sporazumu o miru, ki je bil podpisan 14.12.1995, so se razmere v BiH 
začele umirjati in ustvarila se je klima za poglabljanje sodelovanja s trgovanjem in tudi 
investicijami. Rast investicij je bila v 1996 in 1997 še počasna (8 oz. 10%), v letu 1998 pa 
so slovenska podjetja izdatno investirala v Bosno in Hercegovino, INTI v BiH so se 
povečale za 30%. V letu 2000 so izhodne NTI v BiH že bile na drugem mestu, takoj za 
Hrvaško. Tudi z druge strani so slovenske investicije v BiH zelo pomembne, saj je 
Slovenija v prvi polovici 2003, po podatkih Foreign Investment Promotion Agency of 
BiH, na tretjem mestu po vlaganjih v to državo, takoj za Hrvaško in Kuvajtom. 9 

Tudi pri investicijah v Srbijo in Črno Goro je opazen vpliv političnih razmer. Po 
»normalizaciji« v 2000 so se v letu 2001 slovenske INTI v Srbijo in Črno Goro povečale 
kar za 41% oziroma za 13,4 mln. €, leta 2002 pa za 110% na skupaj 96 mln. €. 

Najbolj konstantna rast INTI v državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije je v Makedoniji 
in Hrvaški, saj v teh državah ni bilo take destabilizacije razmer kot v BiH ter Srbiji in Črni 
Gori. Hrvaška je v celotnem obdobju 1994-2002 država z najvišjimi slovenskimi INTI. 

                                                 
8 Preračun USD v EUR je narejen na podlagi povprečnih letnih tečajev, objavljenih v Biltenu BS. 
9 Vir: Poročilo mešane delovne komisije strokovnjakov za spodbujanje sodelovanja med Slovenijo ter Bosno 
in Hercegovino, 2003. 
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Slika 1: Izhodne NTI v države nekdanje SFRJ, EU ter skupne izhodne NTI za 
obdobje 1997-2002; stanje konec leta, v mln. €. 
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 Vir: Tabela 4 

Slovenske INTI so do neke mere posledica zgodnje vključitve slovenskih podjetij v 
investiranje v tujino. Prve investicije so bile že v petdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Investicije v obdobju skupne države SFRJ so bile v glavnem sistemsko pogojene, čeprav 
so s samoupravljanjem 1965 podjetja postala avtonomna. Na začetku so služile kot 
platforma za uvoz materialov in mehanizacije, ki je bila potrebna za proizvodnjo. Dobile 
so namen spodbujanja izvoza, služile pa so tudi za pobeg sistemu, saj podružnice v tujini, 
zlasti v zahodnem svetu, niso omejevali taki predpisi kot v Jugoslaviji. Po osamosvojitvi 
Slovenije so INTI postale normalen razvojni del rasti podjetij, čeprav je veliko podjetij že 
nabralo znanje o internacionalizaciji še v SFRJ (Jaklič in Svetličič, 2003). 

Jaklič in Svetličič (2003) delita INTI po 1990 na tri obdobja. 

− Začetna tranzicijska stopnja (1990-1993), za katero je značilen hiter porast INTI 
na eni strani in dezinvestiranje ter prestrukturiranje na drugi strani. 

− Faza utrditve v sredini devetdesetih (1994-1998) s počasnejšo rastjo INTI, ki so jo 
generirale zlasti investicije že obstoječih multinacionalk. Te so utrjevale svojo 
mrežo podružnic. 

− Novi val internacionalizacije (od 1999), ki ga je zaznamovala hitra razširitev INTI 
obstoječih in novih multinacionalk. Značilna je tudi hitra razširitev na trge 
nekdanje Jugoslavije. 
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Slika 2: Izhodne NTI v države nekdanje SFRJ za obdobje 1997-2002; stanje konec 
leta, v mln. €. 
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 Vir: Tabela 4 

3 Pregled teorij 

V literaturi se uporabljajo različni kriteriji za delitev multinacionalnih podjetij. Delimo jih 
lahko glede na motiv investiranja v tujino (World Investment Report, 1998 in Damijan, 
2000). INTI lahko razdelimo na tri skupine10, glede na glavni motiv za investicijo: 

− INTI, ki iščejo trg (»market – seeking « INTI). 

Njihov osnovni motiv je vstop na novi trg ali povečanje tržnega deleža (ki ga je 
podjetje imelo prej, npr. z izvozom). Na ta način se podjetja tudi izognejo 
transakcijskim stroškom in oviram (transportni stroški, carine, uvozne ovire in druge 
tržne ovire).   

− INTI, ki iščejo produkcijske faktorje, naravne vire ali druga sredstva (»resources – 
seeking « INTI). 

Osnovni motiv je v tem primeru pridobitev cenejših ali kvalitetnejših produkcijskih 
faktorjev, naravnih virov ali sredstev (blagovne znamke, fizična infrastruktura in 
podobno).  

                                                 
10 Dunning (1993) navaja še četrto glavno skupino, »strategic  asset seekers«, kjer je glavni motiv pridobitev 
strateško pomembnega premoženja v tuji državi z namenom pridobitve konkurenčne prednosti ali 
zmanjšanja konkurenčnosti pri konkurenci.  
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− INTI, ki iščejo učinkovitost (»efficiency – seeking« INTI) 

Cenejši viri in sredstva ter ugodna lokacija proizvodnje za potencialno velik trg (npr. 
EU, NAFTA) so glavni motivi za te vrste INTI.  

Dodatni motiv, ki je pomemben, je trgovinski motiv11, ki sovpada predvsem s trgovinskimi 
podružnicami oz. predstavništvi. Podjetja lahko ustanavljajo podružnice, katerih namen je 
direktna prodaja (v nasprotju indirektne preko uvoznikov), ki poveča dobičkonosnost in 
potencialno močno poveča izvoz v določeno državo. Taka investicija je v bistvu še vedno 
blizu izvoznemu načinu trgovanja z določeno državo.  

Za razlikovanje med tipi, ki se med seboj pogosto prepletajo, se lahko uporabi struktura 
prodaje podružnic multinacionalk, podobno pri delitvi med horizontalnimi in vertikalnimi 
INTI. Pri izhodnih NTI je namreč lahko več različnih oblik proizvodnje (Markusen, 1998): 

− Vertikalne INTI, ko podjetje seli del proizvodne verige v drugo državo. Razlog za 
to je lahko izkoriščanje ugodnejših pogojev proizvodnje, kot je cenejša delovna 
sila12 ali boljši dostop do naravnih virov. 

− Horizontalne INTI13, ko podjetje podvaja proizvodnjo v drugi državi z namenom 
izkoriščanja prednosti NTI v primerjavi z izvozom. Prednost INTI je bližina trga. 
S tem se zmanjšajo transportni stroški in odpravijo stroški carin.   

Omeniti je treba tudi trgovinske podružnice v tujini. Njihov namen je prodaja proizvodov 
na debelo ali drobno iz matične družbe. Naloga INTI te vrste je tudi pospeševanje izvoza 
in posredovanje pri uvozu surovin iz države gostiteljice. 

»Market seeking« motiv je navadno povezan s horizontalno strukturo, medtem ko sta 
»efficiency seeking« in »resource seeking« povezana z vertikalno strukturo (Ekholm, 
Forslid in Markusen, 2003). Pogost pojav je INTI, ki služi kot izvozna platforma.14 
Podjetje podvoji proizvodnjo v tuji državi z nizko ceno proizvodnih faktorjev za potrebe 

                                                 
11 Dunning (1993) imenuje to obliko »support investments«, in jo skupaj z »escape investments« in »passive 
investments« loči od glavnih štirih skupin INTI glede na motiv za investiranje. 
12 Zanimiv je primer Švedske, kjer je prisotna relokacija proizvodnje v države z visokimi plačami. V tem 
primeru podjetja selijo strokovno intenzivne procese proizvodnje v države, kjer je dovolj usposobljene 
strokovne delovne sile Posledica je povečanje zaposlenosti modrih ovratnikov v materinskih podjetjih (glej: 
Blomström (1997), Blomström (2000), Braconier (2000) in Lipsey, Ramstetter ter Blomström (2000)).    
13 Na podlagi empiričnih podatkov o strukturi prodaje podružnic za ZDA se sklepa, da je večina NTI 
horizontalnih (Markusen, 2002). Podatki za tuje podružnice v ZDA in podružnice v lasti ameriških podjetij v 
tujini kažejo, da izvoz ameriških podružnic v tujini nazaj v ZDA predstavlja 13% celotne prodaje podružnic, 
medtem ko izvoz tujih podružnic v ZDA nazaj v materinska podjetja predstavlja le 2% prodaje podružnic 
(Brainard, 1997). Jungnickel (1995) ugotavlja, da je le 15% nemških INTI usmerjeno v države s cenejšim 
delom in da je več kot 80% nemških INTI z motivom iskanja trgov, »market seeking«.   
14 Ekholm, Forslid in Markusen (2003) razvijejo teoretični model s tremi državami, ki pojasnjuje ta pojav. 
Pomembnost tega tipa INTI so izpostavili že Hanson, Mataloni in Slaughter (2001). 
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oskrbovanja tretjega trga. V tem primeru sta kombinirana motiva »market seeking« in 
»resource seeking«. Taka INTI združuje elemente vertikalne in horizontalne strukture.    

3.1 Povezanost med NTI in trgovino v teorijah mednarodne trgovine 
Različne zunanjetrgovinske teorije poskušajo problem nadomestljivosti oz. 
komplementarnosti med NTI in izvozom rešiti že vse od 1950. let. Pri tem so sklepi 
posameznih teorij bistveno odvisni od začetnih predpostavk. Neoklasični Heckscher – 
Ohlinov model napoveduje popolno nadomestljivost med NTI in izvozom. Trgovina naj bi 
izenačila faktorske cene med državami, zato mobilnost faktorjev praktično ni potrebna 
(glej Mundell, 1957).  

Brainardova (1993a) je razvila »factor – proportions« model trgovine z namenom razlage 
vertikalne integracije podjetij v tujino. Model napoveduje, da bolj razvite države selijo 
proizvodnjo standardiziranih proizvodov v države s cenejšim delom. Brainardova 
ugotavlja, da med državama ne pride do NTI, niti do medpanožne trgovine, če se državi ne 
razlikujeta v relativnem obilju produkcijskih faktorjev. Kadar pa se državi glede 
relativnega obilja produkcijskih faktorjev razlikujeta, pride do NTI. V primeru kapitalsko 
intenzivne proizvodnje pride do NTI v državo z nižjim razmerjem med ceno kapitala in 
dela ter v državo z višjim razmerjem v primeru delovno intenzivne proizvodnje. Pri tem 
podružnica v tujini z nižjimi stroški izdelane proizvode izvaža nazaj v matično državo. 
Posledica je komplementarnost trgovine in NTI. Problem modela je, da ne more razložiti 
večine tokov NTI, ki so med razvitimi državami.  

V naslednjem poskusu je Brainardova (1993b, 1997) modelirala horizontalno trgovino z 
diferenciranimi produkti, tako da je vključena tudi znotrajpanožna trgovina. V nasprotju s 
Heckscher-Ohlin-Samuelsonovim modelom je ovržena predpostavka identične 
tehnologije. Posamezna podjetja torej lahko uporabljajo različno teorijo za proizvodnjo 
enakega proizvoda. Model razlaga odločitev podjetja med koncentracijo proizvodnje v eni 
državi in izkoriščanjem ekonomij obsega na eni strani ter bližino do končnih porabnikov 
na drugi strani. Model se zato imenuje »proximity – concentration trade – off« model. V 
tem primeru so torej obravnavane horizontalne INTI, katerih namen je oskrba lokalnega 
trga. Ta model napoveduje nadomestljivost med INTI in trgovino. Brainardova je potrdila 
ugotovitve na vzorcu podatkov za ZDA. Proizvodnja podružnic multinacionalk narašča v 
primeru višjih transportnih in trgovinskih stroškov, manjših investicijskih ovir in nižjih 
ekonomij obsega na ravni obrata, relativno glede na raven podjetja. 

Linderjev15 model, ki temelji na konceptu potencialne trgovine, razlaga empirične 
ugotovitve, da poteka večina trgovinskih in NTI tokov med razvitimi državami. Teorija 
napoveduje večji obseg trgovine med državama, ki sta si podobni glede strukture 
povpraševanja. Implikacija teorije je komplemetarnost NTI in trgovine.  

                                                 
15 Linderjeva in Vernonova terorija sta povzeti po Damijan, 2002. 
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Vernonova teorija življenjskega cikla razlikuje tri faze v življenjskem ciklu proizvoda: 
uvajanje, zrelost in standardizacija. Implikacija teorije je, da v fazi zrelosti podjetje delno 
seli proizvodnjo v tujino in NTI nadomešča trgovino. V fazi standardizacije se podjetje 
odloči za proizvodnjo na stroškovno najbolj ugodni lokaciji v tujini in s tem NTI postane 
komplementaren trgovini.  

Nekatere ostale novejše zunanjetrgovinske teorije (glej Markusen, 1983), ki temeljijo na 
diferenciranih proizvodih, prav tako napovedujejo komplementarnost med NTI in 
izvozom. Značilni sta predvsem dve skupini, in sicer modeli s horizontalnimi 
multinacionalkami (npr. Markusen, 1984 in 1995) ter modeli, ki opisujejo vertikalne 
neposredne investicije v tujini (npr. Helpman, 1984). 

Markusen, Venables, Konan in Zhang (1996) so razvili združen model pojava različnih 
kombinacij vertikalnih in horizontalnih multinacionalk ter podjetij, ki proizvajajo in 
prodajajo le na domačem trgu. V nadaljevanju so predstavljeni Markusenov (2002) model 
za izbiro načina in lokacijo proizvodnje, modeli postopne internacionalizacije, Helpman – 
Melitz – Yeaplov (2003) model splošnega ravnotežja, Head – Riesova (2003) razširitev 
slednjega in Rob-Vettasov (2001) dinamični model z negotovo rastjo povpraševanja. 
Markusnov model razlaga odločitev podjetja za INTI ter tudi odločitev za vertikalno 
bodisi horizontalno strukturo. Modeli postopne internacionalizacije so pomembni pri 
razlagi stopenj pri internacionalizaciji podjetja, modela HMY ter Heada in Riesa pa 
vpeljeta še dimenzijo heterogenosti podjetij v panogi, ki je tudi pomembna za razlago 
INTI. Model Roba in Vettasa z negotovo rastjo povpraševanja razlaga hkratni obstoj 
oskrbovanja tujega trga z izvozom in INTI. 

3.1.1 Markusenov model delnega ravnotežja za lokacijo proizvodnje 
Ta razlaga vpliv značilnosti držav in tehnologije na izbiro lokacije proizvodnje za eno 
podjetje in dve državi. Značilnosti tehnologije vključujejo ekonomije obsega na ravni 
podjetja in na ravni proizvodnega obrata, značilnosti države pa vključujejo skupno 
velikost trga obeh držav, razliko v velikosti trga med državama, razlike v mejnih stroških 
in stroške trgovine (transportni stroški). 

Osnove modela so: 

− dve državi, označeni z i in j, 

− dve dobrini, X in Y, 

− produkcijski faktor, L, 

− Y proizvajata konkurenčni industriji v obeh državah s konstantnim dobičkom, 

− X proizvaja eno podjetje, ki ima sedež v državi i. 

− Podjetje, ki proizvaja X, ima lahko: 

 en proizvodni obrat v državi i, tip-d (domače oz. nacionalno podjetje),  
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 obrate v obeh državah, tip-h (horizontalna multinacionalka),  

 ali obrat v državi j, tip-v (vertikalna multinacionalka). 

− Trga sta segmentirana, tako da je cenovna politika na obeh trgih neodvisna. 

Funkcija koristnosti za individualnega potrošnika v državi i v primeru, da je proizvod X 
proizvajan v državi i (tip-d ali tip-h) je podana z enačbo: 

 
i

jiii

i

ii

i

ii
mi L

YY
L
X

L
XU

+
+














−








=

2

2
βα . (1)  

Li predstavlja populacijo države i. Skupna funkcija koristnosti v državi i je potem: 
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Če je produkcijska funkcija Y linearna funkcija Lyi (delo dodeljeno Y) s koeficientom y 
(koeficient za efektivnost) in ob omejitvi nacionalnega proračuna, potem velja, da je vsota 
stroškov dela in dobička nacionalnega podjetja enaka potrošnji dobrin X in Y: 

 jiiiiiiii YYXpyL ++=Π+ ,  (3) 

kjer je pi cena dobrine X v enotah Y v državi i. 

Če enačbo (3) vstavimo v enačbo za skupno funkcijo koristnosti in jo maksimiramo, 
dobimo vrednost za pi: 

 ii
i

i X
L

p βα −= . (4) 

Definiramo iiΠ  kot dobiček podjetja na domačem trgu, zmanjšan za fiksne stroške. 

Domače podjetje ima tri tipe stroškov, vse v enotah Y: ci so mejni stroški proizvodnje, G je 
fiksni strošek obrata in F fiksni strošek podjetja. Če uporabimo enačbo (4), je enačba za 
dobiček podjetja potem: 
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Za ravnotežno količino dobrine X za domači trg sledi: 
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Če vstavimo enačbo (6) nazaj v enačbo (5), lahko dobimo enačbo za dobiček v prodaji na 
domačem trgu: 
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Če ima podjetje horizontalno ali vertikalno NTI v državi j, je dobiček iz prodaje na trgu j 
enak: 
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Pri izvozu je treba upoštevati še transportne stroške t, tako da je enačba za dobiček v 
primeru izvoza iz i v j naslednja: 
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V primeru vertikalne NTI v j in izvoza nazaj iz j v i, je enačba za dobiček pred fiksnimi 
stroški enaka zgornji, le z zamenjanimi indeksi i in j. 

Končni rezultat za dobiček podjetja za tri različne načine prodaje na tujem trgu j je: 
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kjer indeksi d, v in h označujejo tip podjetja (proizvodnja doma, vertikalna in horizontalna 
multinacionalka).  

Enačbe (10), (11) in (12) pojasnjujejo izbiro podjetja za tip in lokacijo proizvodnje pri 
različnih začetnih pogojih, kot so relativne velikosti držav i in j, skupna velikost trgov, 
velikost trgovinskih stroškov, fiksnih stroškov obratov in mejnih stroških proizvodnje v 
državah i in j. 

Vpliv začetnih pogojev 

Pri predpostavki enakih mejnih stroškov v obeh državah in konstantni skupni velikosti 
trgov i in j dobiček pri tipu-h, horizontalni multinacionalki, ni odvisen od relativne 
velikosti trgov. Dobiček tip-d podjetja s proizvodnjo doma se povečuje z večanjem 
domačega trga, trga i, medtem ko se dobiček tipa-v podjetja (vertikalne multinacionalke) 
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povečuje z večanjem tujega trga, j. Tip-h proizvodnje bo izbran, ko bosta velikosti trgov i 
in j približno enaki. Tip-d bo izbran, ko bo domači večji in tip-v, ko bo tuji trg večji. 
Grafično so dobički v različnih načinih prodaje na tujem trgu prikazani na sliki 3. Kot 
optimalni je izbran način z najvišjim dobičkom, izračunanim po enačbah (10), (11) in (12). 

Slika 3: Relativna velikost trgov in izbira načina proizvodnje 

Relativna velikost trga i

D
ob

ič
ek

tip-v

tip-d

tip-h

 
 Vir: Markusen, 2002 

Pri zvečanju skupne velikosti trgov se poveča območje, kjer je optimalna izbira podjetja za 
proizvodnjo tipa-h. Enačbe (10), (11) in (12) pojasnjujejo primer povečanja Li in Lj. Vse 
tri krivulje se pomaknejo navzgor, vendar je v primeru tipa-h premik večji. 

V primeru znižanja transportnih stroškov se spremeni naklon krivulj za tip-v in tip-d tako, 
da je območje z izbiro tipa-h manjše. 

Z zgornjimi primeri se lahko pojasni hitrejše naraščanje aktivnosti multinacionalk kot 
trgovine, saj je velikost trgov naraščala hitreje kot so transportni stroški padali. 

Območje z izbiro h-tipa se poveča tudi v primeru, da se povečajo fiksni stroški podjetja 
(F) relativno na fiksne stroške obrata (G). Bolj verjetno je, da bodo v industriji 
prevladovale horizontalne multinacionalke, če so ekonomije obsega na ravni podjetja 
pomembnejše od ekonomij obsega na ravni proizvodnega obrata.  

Zmanjšanje mejnih stroškov v državi j povzroči premik krivulje za tip-v navzgor, in 
spremembo pri tipu-h, kjer se dobiček manjša s povečevanjem relativne velikosti trga i 
(Slika 4). Tip-v je tako izbran, čeprav je trg j manjši. Manjši stroški proizvodnje odtehtajo 
manjši trg. S tem primerom se lahko razloži premestitve proizvodnih obratov v države z 
nižjimi proizvodnimi stroški.  
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Slika 4: Mejni stroški proizvodnje manjši v državi j 

Relativna velikost trga i
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 Vir: Markusen, 2002 

3.1.2 Teorije postopne internacionalizacije 
Modeli postopne internacionalizacije (Luostarinen, 1970a in 1970b; Johanson, 1975 in 
1997) pojasnjujejo odločitve za INTI in druge oblike internacionalizacije. Osnovna ideja 
modelov je, da je za internacionalizacijo ključnega pomena poznavanje trga ter da 
internacionalizacija podjetja poteka po stopnjah. Najprej podjetje začne z izvozom v 
bližnje države in se šele po nabranih izkušnjah odloči za naprednejše oblike 
internacionalizacije in bolj oddaljene države. 

Kritika teh modelov je, da se lahko podjetja učijo na izkušnjah drugih (Eriksson, 1997) ali 
pa posnemajo odločitve uveljavljenih podjetij (Björkman, 1990 in 1996). 

Primer INTI iz tranzicijskih držav hkrati potrjuje model postopne internacionalizacije in 
njegove kritike. Kot napoveduje model, so INTI skoncentrirane v geografsko in kulturno 
bližnjih državah. Pri INTI iz tranzicijskih držav je pogosto preskakovanje določenih 
stopenj, krajše trajanje stopenj in zamenjani vrstni red v določenih primerih (Svetličič in 
Rojec, 2003).   

3.2 Helpman-Melitz-Yeaplov model splošnega ravnotežja 
Helpman, Melitz in Yeaple (2003), v nadaljevanju HMY, predstavljajo multi-državni 
multi-sektorski model splošnega ravnotežja za pojasnjevanje odločitev heterogenih 
podjetij, da prodajajo na tuje trge bodisi neposredno preko izvoza bodisi posredno preko 
lastne podružnice v tujini (INTI). Osrednja točka HMY modela (za razliko od glavnine 
drugih modelov, ki temeljijo na monopolistično-konkurenčnem okviru s homogenimi 
podjetji) je heterogenost podjetij. HMY model kaže, da je heterogenost v produktivnosti 
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podjetij pomemben dejavnik strukture mednarodne trgovine. Prodor na tuje trge preko 
izvoza predstavlja določene fiksne vstopne stroške, ki pa so nižji od fiksnih stroškov v 
primeru investicije v lastno podružnico v tujini. Najmanj produktivna podjetja, ki teh 
fiksnih stroškov ne morejo pokriti, prodajajo samo na domačem trgu, bolj produktivna 
podjetja izvažajo, najbolj produktivna podjetja pa investirajo v lastno podružnico v tujini. 
S tem lahko pojasnimo hkratni obstoj vseh treh načinov prodaje v določeni panogi. 

Za lažje razumevanje kasnejših empiričnih implikacij je na kratko predstavljena osnovna 
struktura HMY modela. 

Predpostavimo N držav, ki uporabljajo delo kot edini proizvodni dejavnik za proizvodnjo 
dobrin v H+1 sektorjih, od katerih H sektorjev proizvaja diferencirane produkte, eden pa 
homogenega. Predpostavimo, da se delež βh dohodka potroši za diferencirane produkte 
sektorja h, delež ∑−

h
hβ1  pa za homogeno dobrino, ki služi kot numeraire. 

Država i ima na razpolago Li enot dela. Vzamemo, da je ∑
h

hβ dovolj majhen in da so 

razlike v Li dovolj majhne, da se homogeni proizvod proizvaja v vseh državah in so plače 
mednarodno izenačene. Homogeni proizvod je proizveden z eno enoto dela na enoto 
produkta, zaradi česar je skupna plača enaka 1. 

Fiksni stroški 

Podjetje, ki se odloči za vstop v panogo, ima fiksne stroške vstopa fE. Ko se podjetje 
odloči za proizvodnjo, ima dodatne fiksne stroške za zaposlene fD. Če se podjetje odloči za 
izvoz, ima dodatne fiksne stroške fX vstopa na tuji trg. fX  zajema stroške distribucijske in 
servisne mreže na tujem trgu, podobni stroški za domači trg pa so všteti v fD. Pri izvozu 
moramo upoštevati še transportne stroške τij > 1, ki so modelirani v skladu s predpostavko 
ledene gore.16 V primeru, da podjetje vstopi na tuji trg z neposredno investicijo, ima fiksne 
stroške fI. Ti stroški, fI, vključujejo stroške distribucijske in servisne mreže, stroške 
vzpostavitve podružnice in dodatne fiksne stroške za zaposlene. Razlika med fI in fX je 
torej enaka donosom obsega na ravni podjetja v določenem sektorju. 

Po vstopu podjetja delujejo v monopolistični konkurenci. Elastičnost substitucije med 

diferenciranimi proizvodi je enaka 1
1

1
>

−
=

α
ε , medtem ko je funkcija povpraševanja 

enaka ε−pAi . Cena različice posameznega monopolističnega proizvajalca s koeficientom 

dela a je na domačem trgu enaka 
α
ap = , pri čemer je 1/α pribitek na stroške (markup). 

                                                 
16 Da na cilj prispe ena enota, mora podjetje na pot poslati τij enot. 



 18

Za uvozne proizvode iz države j pa je cena na domačem trgu enaka 
α

τ ap ji=  in s tem 

zaradi transportnih stroškov višja od domačih proizvodov. 

Podjetje, ki ob teh pogojih ostane v panogi, vedno prodaja na domačem trgu, za prodor na 
tuje trge pa ima možnost izbire med izvozom in INTI. V ravnotežju ima podjetje na tujem 
trgu le eno izmed obeh oblik sodelovanja, medtem ko je v dinamičnem modelu z 
negotovostjo možna tudi kombinacija obeh.17 

Predpostavimo, da so fiksni stroški proizvodnje doma manjši od izvoznih, največji pa so 
fiksni stroški INTI : 

 ( ) IX
ij

D fff <<
−ε

τ
1 . (13) 

Operativni dobiček18 

Za doseganje operativnega dobička veljajo naslednji pogoji: 

 dobiček pri prodaji doma: D
ii

D fBa −= −επ 1 , (14) 

 dobiček pri izvozu v državo j: ( ) X
jijij

X fBa −=
−ε

τπ
1 , (15) 

 dobiček pri INTI v državi j: I
jj

I fBa −= −επ 1 , (16) 

kjer je ( )
εα

α
−

−
= 1

1 i
i AB . 

Zgornje pogoje za dobiček lahko predstavimo tudi grafično (glej Slika 5). Ker je ε >1, 

vrednost po x osi narašča z naraščajočim 
a
1 , ki je kazalec produktivnosti. Naklon funkcije 

i
Dπ  je Bi, naklon funkcije j

Iπ pa Bj. Naklon ij
Xπ , dobička v primeru izvoza, je ( ) jij Bε

τ
−1  in 

je manjši od naklona funkcije dobička v primeru INTI. 

 

                                                 
17 Za dinamičen model z negotovostjo, kjer se podjetje lahko odloči za hkratno prisotnost izvoza in 
horizontalne INTI glej podpoglavje 3.4 ter Rob in Vettas (2001). 
18 Gre za dobiček iz poslovanja na posameznem trgu. 
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Slika 5: Dobički od prodaje doma, izvoza ter prodaje preko podružnice v tujini 

a1−ε

π

-fD

-fX

-fI

(ai
D)1−ε

(aij
I)

1−ε

πi
D

πi
I

πi
X
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INTI

(ai
X)1−ε

 
 Vir: Helpman, Melitz in Yeaple, 2003  

Vrednosti na osi x, ki določajo območja z različnim obnašanjem podjetja, so: ( ) ε−1i
Da , 

( ) ε−1ij
Xa  in ( ) ε−1ij

Ia . Pri vrednosti ε−1a , manjši od ( ) ε−1i
Da , podjetje dela z izgubo, zato 

izstopi iz panoge, pri večji vrednosti pa podjetje prodaja doma. Za izvoz se podjetje odloči 

pri vrednosti ε−1a , večji od ( ) ε−1ij
Xa , pri vrednosti ( ) ε−1ij

Ia pa ga nadomesti z INTI. Velja 
torej, da najmanj produktivna podjetja prodajajo samo na domačem trgu, bolj produktivna 
podjetja izvažajo, najbolj produktivna podjetja pa investirajo v lastno podružnico v tujini. 

Zgornje ugotovitve veljajo, če je proizvodnja podružnic namenjena za lokalni trg. HMY 
razširijo model tudi z možnostjo izvoza podružnic, kjer potem podružnica služi kot 
izvozna platforma (glej: Helpman, Melitz in Yeaple, 2003). 

3.2.1 Razširitev modela z razlikami v relativni faktorski obilnosti med 
državami19 

Če v modelu HMY zgoraj predpostavimo različne plače in je δ razmerje plač med državo j 
in državo i, dobimo za enačbo dobička v primeru INTI: 

 ( ) I
jj

I fBa −= −εδπ 1 . (17) 

                                                 
19 Izračuni so narejeni na osnovi predpostavk modela HMY (2003).  
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Za dobiček v primeru izvoza še vedno velja:  

 ( ) X
jijij

X fBa −=
−ε

τπ
1 . (18) 

Da obstaja presečišče med funkcijami dobička v primeru izvoza in INTI mora veljati 
naslednja neenačba: 

 δτ >ij
. (19) 

V primeru veljavnosti zgornje enačbe torej obstaja produktivnost ( ) ε−1ij
Ia , nad katero je 

INTI bolj dobičkonosen način oskrbovanja tujega trga: 

 ( ) ( ) j
XIij

I B
ffa εε

ε

τδ −−

−

−
−

= 11

1 . (20) 

Meja produktivnosti se torej manjša z manjšanjem razlike v fiksnih stroških in 
manjšanjem razmerja plač δ. V primeru, da so plače v državi j nižje, se namreč za INTI 
odločijo tudi manj produktivna podjetja.  

3.3 Headov in Riesov model s heterogenimi podjetji in razlikami v 
relativni faktorski obilnosti  

Head in Ries (2003), v nadaljevanju HR, sta razširila model HMY z razlikami v relativni 
faktorski obilnosti med državami in možnostjo zaprtja domačega proizvodnega obrata ter 
oskrbovanjem domačega trga s proizvodnjo v tujini. 

Pri predpostavki kvadratne funkcije koristnosti, 

 ∑
=







 −+=

N

i
ii QQQU

1

2
0 2

1 , (21) 

je njun rezultat za dobiček v različnih načinih oskrbovanja tujega trga j naslednji: 

 X
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X fA
w
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 −−
=

2

2

1 τ
π   in  (22) 
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w

−














 −
=

2

2

1
π , (23) 

kjer je wi plača v državi i, wj plača v državi j in A mera za produktivnost podjetja. 

Če je ε+= ij ww , je razmerje naklonov funkcij dobička pri INTI in izvozu: 
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.  (24) 

Naklon funkcije dobička za INTI je večji od naklona funkcije dobička pri izvozu in zato 
pri XI ff >  obstaja produktivnost AI, kjer se funkciji sekata, če je razmerje naklonov večje 
od 1. Razmerje naklonov je večje od 1 ob pogoju τε A<<0 . Investitorji so 
produktivnejši od izvoznikov, če plača na tujem trgu ni manjša od plače doma. 

V primeru, da je delo v državi j cenejše (negativni ε), obstaja možnost več presečišč med 
funkcijama. Trditev, da so investitorji produktivnejši od izvoznikov, ne drži več 
neomejeno.  

Za podjetja je najugodnejša postavitev proizvodnje v državo z velikim trgom in poceni 
delovno silo. Head in Ries sta obravnavala vpliv heterogenosti v produktivnosti na 
primeru dveh držav, kjer ima ena velik trg in druga nizke stroške proizvodnje. 

V tem primeru, poleg treh že opisanih možnosti oskrbovanja domačega in tujega trga, 
nastopi še možnost selitve proizvodnje na tuji trg in oskrbovanje domačega z izvozom (za 
oznako se uporablja indeks R). Tak način je prednosten, če so fiksni stroški obrata visoki 
in je v državi j velik trg ali relativno nizka cena produkcijskih faktorjev.  

V enačbe za dobiček je treba sedaj vključiti še velikosti trgov. Mi in Mj naj predstavljata 
število potrošnikov na trgih i in j. Dobiček v različnih načinih oskrbovanja trgov je:  
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Head in Ries pokažeta rezultate zgornjih enačb v odvisnosti od začetnih pogojev.20 Na 
spodnjih slikah (6, 7, 8 in 9) je prikazana razlika med dobičkom podjetja v primeru INTI 
in proizvodnjo doma. Razlika je prikazana za oba primera, za podvojevanje proizvodnje in 
za selitev proizvodnje na tuji trg. 
                                                 
20 Za določitev funkcij dobička v različnih načinih proizvodnje so privzete vrednosti za faktorje M, f, w in τ 
(glej Head in Ries, 2003).  
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1. ij MM > , ij ww > , fiksni stroški obratov visoki 

Kot je razvidno s slike 6, je dobiček v primeru premestitve proizvodnje večji od 
dobička pri podvojevanju proizvodnje za vse vrednosti produktivnosti (A).  

Slika 6: Koristi od INTI v odvisnosti od produktivnosti podjetja v primeru večjega 
trga j in višjih plač v državi j, ob visokih fiksnih stroških  
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ris

t 
od

 I
N

TI

ΠR−ΠX

ΠI−ΠX

 
 Vir: Head in Ries, 2003 

V tem primeru je torej za bolj produktivna podjetja optimalna izbira premestitev 
proizvodnje v državo j ter izvoz nazaj v i, za manj produktivna pa proizvodnja doma in 
izvoz v j. 

2. ij MM > , ij ww > , fiksni stroški obratov nizki 

Kot kaže slika 7, je dobiček v primeru premestitve proizvodnje večji od dobička pri 
podvojevanju proizvodnje za manjše vrednosti produktivnosti, medtem ko je za visoke 
vrednosti produktivnosti dobiček v primeru podvojevanja proizvodnje večji. 

Za najmanj produktivna podjetja je tu še vedno optimalna izbira proizvodnje v i in 
izvoza v j, za bolj produktivna premestitev proizvodnje v j, in za najbolj produktivna 
horizontalna INTI v j ter proizvodnja na obeh trgih. 
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Slika 7: Koristi od INTI v odvisnosti od produktivnosti podjetja v primeru večjega 
trga j in višjih plač v državi j, ob nizkih fiksnih stroških 

0
produktivnost (A)

ko
ris

t o
d 

IN
TI

ΠR−ΠX

ΠI−ΠX

 
 Vir: Head in Ries, 2003 

3. ij MM < , ij ww < , fiksni stroški obratov visoki 

Slika 8: Koristi od INTI v odvisnosti od produktivnosti podjetja v primeru manjšega 
trga j in nižjih plač v državi j, ob visokih fiksnih stroških 
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 Vir: Head in Ries, 2003 
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Tu je situacija obratna, za produktivna podjetja je optimalna izbira proizvodnja doma 
in izvoz na trg j, za manj produktivna pa selitev proizvodnje v j z namenom 
izkoriščanja cenejše delovne sile v državi j in izvoz nazaj v i. 

4. ij MM < , ij ww < , fiksni stroški obratov nizki 

Slika 9: Koristi od INTI v odvisnosti od produktivnosti podjetja v primeru manjšega 
trga j in nižjih plač v državi j, ob nizkih fiksnih stroških 
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 Vir: Head in Ries, 2003 

Za manj produktivna podjetja je še vedno optimalna izbira selitev proizvodnje v tujino 
in oskrbovanje domačega trga z izvozom iz j v i. Za bolj produktivna podjetja je 
najbolje proizvajati le v državi i in izvažati v j, za najbolj produktivna pa je optimalna 
izbira horizontalna INTI in podvojena proizvodnja. 

3.4 INTI in izvoz v primeru negotove rasti povpraševanja 
Rob in Vettas (2001) sta obravnavala primer vstopa na tuji trg v primeru negotove rasti 
povpraševanja.21 Dinamični model razlaga izbiro med možnostmi izvoza, INTI ter 
kombinacije obeh v odvisnosti od začetnih pogojev. 

Podjetje se lahko za vstop na tuji trg odloča med izvozom in INTI, oziroma kombinacijo 
obeh. Kot v ostalih teorijah velja, da je INTI optimalnejša izbira pri visokih stroških 
izvoza (trgovinski stroški), zadostnem povpraševanju na tujem trgu in dovolj nizkih 
stroških proizvodnje. INTI zahteva višje fiksne stroške, ki so ireverzibilni. V primeru 
naraščanja povpraševanja je torej INTI prava izbira, če pa povpraševanje na tujem trgu ne 

                                                 
21 Obravnavan je primer horizontalne integracije z »market seeking« motivom.  
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dosega pričakovanj, so lahko kapacitete proizvodnje v tujini neizpolnjene. V slednjem 
primeru je torej ugodneje, da podjetje oskrbuje tuji trg z izvozom. Podjetje v danem 
časovnem obdobju izbere optimalno kombinacijo INTI in izvoza.  

Model izbire temelji na negotovosti povpraševanja ter ireverzibilnosti investicij. 
Kvalitativni rezultat je, da bo podjetje čakalo in vstopilo na trg z INTI, ko bo 
povpraševanje doseglo določeno stopnjo. Kdaj bo nastopila investicija, je odvisno od 
relativnih stroškov izvoza in INTI ter pričakovanj o rasti povpraševanja. V fazi pred 
vstopom se izvoz povečuje z rastjo povpraševanja. Ko podjetje vstopi na trg z INTI, je 
investicija relativno visoka. Dodatno investiranje nastopi z večanjem povpraševanja. V 
obdobju po vstopu se podjetje odloči za INTI ali za kombinacijo INTI in izvoza.   

Izvozno in investicijsko obnašanje podjetij v modelu po vstopu je odvisno od vrednosti 
parametrov, kot so stroški izvoza, fiksni stroški vstopa z INTI, fiksni stroški dodatne 
proizvodnje, število potrošnikov, verjetnost, da se bo rast povpraševanja ustavila in če se 
rast ne ustavi, število novih kupcev v naslednjem obdobju. Po pričakovanjih dvig v 
dodatnih fiksnih stroških proizvodnje povzroči večjo raven izvoza in manj dodatnega 
investiranja, obratno pa je pri dvigu stroškov izvoza. Povečana verjetnost za ustavitev rasti 
povpraševanja povzroči zmanjšanje novih investicij, medtem ko je vpliv na izvoz odvisen 
še od drugih faktorjev. Prav tako se v primeru večjega trga pričakuje več dodatnih 
investicij. 

Vzorci obnašanja podjetij so konsistentni z opazovanim obnašanjem in teorijami postopne 
internacionalizacije. INTI nastopi z zamikom po obdobju oskrbovanja tujega trga z 
izvozom. 

Glavna teoretična ugotovitev Roba in Vettasa je, da je optimalna odločitev podjetja, v 
določenih pogojih, oskrbovanje tujega trga s kombinacijo INTI in izvoza. Izvoz in INTI v 
tem primeru vsebujeta precej komplementarnih značilnosti. Izvoz je sredstvo za 
ugotavljanje bodočega povpraševanja, INTI pa izkorišča prednosti po ugotovljeni stopnji 
povpraševanja. Teorija razlaga empirične ugotovitve hkratnega obstoja izvoza in INTI ter 
se na nek način nanaša na empirične študije, ki opazujejo komplementarnost med izvozom 
in INTI. 22  

4 Pregled empiričnih raziskav za druge države 

4.1 Gibanja INTI in trgovine v svetu 
Trgovina je v svetu v zadnjih desetletjih v povprečju naraščala hitreje od BDP, dejavnost 
tujih podružnic pa je naraščala hitreje od obeh (Tabela 5). Tokovi INTI v svetu so 
naraščali do 2001, ko so padli kar za 41%. Trend padanja se je nadaljeval tudi v letu 2002, 

                                                 
22 Rob in Vettas (2001) obravnavata primer proizvodnje enega produkta, medtem ko v realnosti podjetja 
proizvajajo asortiman produktov. Več o empiričnih študijah v naslednjem poglavju (4).  
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in sicer so se tokovi INTI zmanjšali za 9%. Kljub padanju tokov v zadnjih dveh letih so 
NTI pomemben dejavnik v mednarodni trgovini v svetu, saj je bila prodaja tujih podružnic 
v letu 2002 za faktor 2,3 večja od skupnega svetovnega izvoza. 

Razlogi za padec tokov v letih 2001-2002 so (WIR, 2003): 

− počasnejša rast BDP, svetovna realna rast BDP se je iz 4,7% v letu 2000 zmanjšala 
na 2,3% v letu 2001, nato pa spet povečala na 3,0%; 

− znižanje tečajev na svetovnih borzah; 
− zmanjšanje dobičkov podjetij, kar je pripomoglo tudi k zmanjšanemu 

reinvestiranemu dobičku, ki je del tokov NTI. 

Za razliko od svetovnega trenda v zadnjih dveh letih, pa se neposredni investicijski tokovi 
v območje Srednje in vzhodne Evrope povečujejo, v letu 2002 so se glede na 2001 
povečali za 15%. Prav tako se povečujejo izhodni tokovi iz tega območja, kjer je gonilna 
sila Ruska federacija (WIR, 2003).  

Tabela 5: Letna rast izbranih spremenljivk za vse države za obdobje 1986-2002, v % 
 1986-

1990 
1991-
1995 

1996-
2000 2000 2001 2002 

INTI-tokovi 25,7 16,5 35,7 9,5 -40,8 -9,0 

INTI-stanje 18,0 10,6 16,8 19,8 5,5 8,7 

Prodaja tujih 
podružnic 16,0 10,1 10,9 19,6 9,2 7,4 

Bruto proizvodnja 
tujih podružnic 17,3 6,7 7,9 16,2 14,7 6,7 

BDP (konstantne 
cene v USD)  10,8 5,6 1,3 2,6 -0,5 3,4 

Bruto investicije 13,4 4,2 1,0 2,8 -3,9 1,3 

Izvoz dobrin in 
nefaktorskih 
storitev 

15,6 5,4 3,4 11,4 -3,3 4,2 

 Vir: WIR, 2003 

Zanimiva je geografska porazdelitev NTI. Nasprotno od pričakovanj, da se z NTI 
izkorišča cenejše proizvodne faktorje v državah v razvoju, številke kažejo, da je večina 
NTI, tako izhodnih kot vhodnih, med razvitimi državami (Tabela 6). Manjša odstopanja se 
kažejo v sredini 90-ih, vendar je ta možno pripisati odpiranju Kitajske in vlaganj na 
Kitajsko prek ameriških in drugih podružnic lociranih v Hong Kongu, tako da je tako 
izhodni kot vhodni tok NTI pripisan državi v razvoju (Markusen, 2002). Razvite države 
proizvedejo več kot 90% izhodnih tokov in prejmejo več kot 70% vhodnih tokov NTI.     
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Tabela 6: Tokovi NTI kot del celotnih tokov NTI za obdobje 1983-1999, v % 
 Razvite države Države v razvoju Srednja in vzhodna 

Evropa 

 Vhodne Izhodne Vhodne Izhodne Vhodne Izhodne 

1983-1987 76 95 24 5 0 0 

1988-1992 78 93 21 7 1 0 

1993 62 85 35 15 3 0 

1994 59 83 39 17 3 0 

1995 65 85 32 15 4 0 

1996 58 85 38 15 3 0 

1997 58 86 38 14 4 1 

1998 71 95 26 5 3 0 

1999 74 91 24 8 1 0 

 Vir: Markusen, 2002  

Absolutno največji neposredni vlagatelj v tujino so bile, od konca 2. svetovne vojne do 
1980, ZDA. V letih 1971-1980 so vlaganja ZDA predstavljale 44% vseh INTI iz držav 
OECD. V 80-ih so NTI v svetu začele strmo naraščati: zunanji tokovi so narasli za 220% 
in notranji za 308%. V tem desetletju je delež ZDA v INTI iz OECD znašal le še 15% in le 
40% vhodnih NTI (Baldwin, 1995). Do leta 2002 je delež ZDA v stanju INTI v svetu 
padel na 22% v primerjavi z 38% v letu 1980. Države EU so imele v letu 1980 enak delež 
INTI v svetu, 38%, vendar je njihov delež do leta 2002 narasel na 50%. Skupni delež 
razvitih držav v stanju svetovnih INTI v letu 2002 je bil 87% (WIR, 2003). 

Delež razvitih držav v stanju vhodnih NTI je v letu 2002 predstavljal 65%, od tega 19% 
ZDA in EU 37% (WIR, 2003). V primeru majhnih razlik v relativni obilnosti 
produkcijskih faktorjev zunanjetrgovinske teorije napovedujejo horizontalno strukturo 
multinacionalk, v primeru večjih razlik pa vertikalno strukturo. Ker je večina NTI tokov 
med razvitimi državami, torej ne preseneča, da je večina empiričnih raziskav narejena za 
primer horizontalnih INTI. V nadaljevanju so na kratko predstavljene pomembnejše 
empirične raziskave, ki med drugim potrjujejo predvidevanja teorij opisanih v tretjem 
poglavju. 

4.2 Empirične raziskave za vpliv INTI na domačo proizvodnjo 
Vpliv INTI na domačo produkcijo, izvoz in posledično na zaposlenost je predmet velikega 
števila študij, teoretičnih in empiričnih. Tako veliko število študij je predvsem posledica 
hitrega porasta dejavnosti multinacionalk in politike industrijskih držav do gospodarske 
rasti, ki generira delovna mesta.  

Izsledki empiričnih raziskav, ki temeljijo na ključnem vprašanju, ali sta izvoz in INTI 
komplementa ali substituta, oziroma ali proizvodnja v tujini nadomešča ali dopolnjuje 
domačo zaposlenost, so deljeni. Nekatere potrjujejo komplementarnost, druge 
nadomestljivost (van den Berghe, 2001). Zaradi kompleksnosti raziskav, njihove 
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heterogenosti v pristopih in metodologijah, je OECD leta 1995 ugotovila, da ni splošnega 
zaključka glede vpliva INTI v proizvodnjo na zaposlenost (OECD, 1995). 

Tovrstne raziskave so omejene tudi zaradi dostopnosti podatkov. Izjemi sta Švedska in 
ZDA, kjer podatke zbirata IUI (The Research Institute of Industrial Economics) na 
Švedskem in BEA (Bureau of Economic Analysis) v ZDA. Zaradi dostopnosti podatkov je 
nesorazmeren delež raziskav narejen za ti dve državi. 

Razlog za različne ugotovitve raziskav je tudi to, da so vplivi INTI na izvoz lahko različni. 
Teorije, ki vključujejo modele s horizontalnimi multinacionalkami, predvidevajo 
nadomestljivost med izvozom in INTI, saj proizvodnja v tuji podružnici nadomesti 
izvoz.23 Teorije, ki vključujejo modele z vertikalnimi multinacionalkami, pa napovedujejo 
komplementarnost med izvozom in INTI. Pri vertikalnih integracijah je vpliv 
komplementaren, ker se poveča trgovanje med materinsko družbo in podružnicami. 

Splošni model Markusena, Venablesa, Konana in Zhanga (1996), ki vključuje obe različici 
INTI, razlaga odločitev podjetja za bodisi horizontalno bodisi vertikalno INTI. Preverjanje 
modela s podatki o ameriških multinacionalkah potrjuje to teorijo (Amiti, 2003). 
Horizontalne integracije prevladujejo, če sta državi približno enaki glede velikosti in 
obilnosti produkcijskih faktorjev ter so transportni stroški srednji ali visoki. V tem primeru 
je opazen učinek substitucije med izvozom in INTI. Če se državi razlikujeta v velikosti in 
prisotnosti virov proizvodnje in so transportni stroški nizki, prevladujejo vertikalne INTI. 
V tem primeru je opazen efekt komplementarnosti med izvozom in INTI. V ta kontekst 
lahko vključimo tudi raziskavo Koningsa in Murphya (2001), narejeno na vzorcu preko 
1200 multinacionalk iz EU s podružnicami v EU ter Srednji in vzhodni Evropi. Raziskava 
se sicer osredotoča na vpliv INTI na zaposlenost in ugotavlja, da je v proizvodnem 
sektorju opazna substitucija med državami EU, za substitucijo med državami EU in 
državami v Srednji in vzhodni Evropi pa ni dokazov. Med podobnimi državami, kjer lahko 
pričakujemo horizontalno integracijo, torej obstaja učinek substitucije.  

Prav tako na izvoz materinskega podjetja vpliva izvoz podružnic na tretje trge, ki so bili 
prej servisirani s strani materinskega podjetja. Tudi pri vertikalni integriranosti podjetja v 
primeru več držav, je lahko prisoten učinek substitucije med posameznimi državami. Od 
stopnje vertikalne integriranosti je odvisno, koliko bo izvoza polizdelkov iz materinskega 
podjetja v podružnice. Podatki potrjujejo, da se, v primeru vertikalnih INTI v države v 
razvoju in tranzicijske države, poveča izvoz iz teh držav. Elteto (2000) in Hunya (2003) 
ugotavljata, da multinacionalne družbe na Madžarskem proizvedejo 70% izvoza 
industrijskih izdelkov. V Sloveniji je ta delež približno ena tretjina (Banka Slovenije, 
2003). 

                                                 
23 V primeru negotove rasti povpraševanja je lahko učinek tudi komplementaren (glej podpoglavje 3.4). 
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Pri raziskovanju vpliva INTI na izvoz je pomembno tudi opazovano časovno obdobje. 
Dokazi, ki potrjujejo komplementarnost NTI in izvoza ter posledično zaposlenosti, ne 
upoštevajo nujno dolgoročnega vpliva INTI (van der Berghe, 2001). Svensson (1996) je v 
svoji raziskavi, ki zajema podatke za švedske multinacionalke v daljšem časovnem 
obdobju, potrdil učinek nadomeščanja proizvodnje doma s proizvodnjo v podružnicah na 
tujem. Dolgoročno proizvodnja v tujini nadomesti izvoz iz domače države v tretje države. 

Pri vplivu INTI na izvoz in zaposlenost je potrebno upoštevati nujnost 
internacionalizacije. Poiskati  je potrebno odgovor na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če 
podjetje ne bi investiralo v tujino. Čeprav ima določena INTI negativen učinek na 
zaposlenost in izvoz, bi lahko bil ta učinek še večji, če bi podjetje propadlo v primeru 
neinvestiranja v tujino. Na primeru Italije je bilo pokazano, da so podjetja, ki investirajo v 
tujino, uspešnejša od podjetij, ki delujejo zgolj na domačem trgu (Barba Navaretti, 2002). 

Opisani dejavniki, ki vplivajo na rezultate raziskav, pojasnjujejo različne ugotovitve 
raziskav, ki so bile narejene na temo vpliva INTI na izvozom ter posledično na 
zaposlenost. Splošnega vpliva INTI na izvoz ne moremo napovedati, ampak je potrebno 
upoštevati značilnosti posameznih držav. Tudi zato je podrobna analiza izvozno-
investicijskega obnašanja slovenskih podjetij smiselna. 

4.3 Vpliv heterogenosti na izvozno in investicijsko obnašanje podjetij 
V podpoglavju 3.2 opisano teorijo so Helpman, Melitz in Yeaple (2003) preverili na 
panožnih podatkih za ameriško industrijo. Rezultati empirične raziskave potrjujejo teorijo. 
Stopnja heterogenosti v industrijski panogi vpliva na strukturo mednarodne trgovine in 
investicij. Red velikosti tega vpliva je enak kot pri vplivu trgovinskih ovir – HMY namreč 
predpostavljajo model horizontalnih INTI, ki napoveduje oskrbovanje tujega trga z INTI v 
primeru višjih trgovinskih ovir in nižjih ekonomij obsega. Najmanj produktivna podjetja, 
ki ne izstopijo, prodajajo na domačem trgu, bolj produktivna tudi izvažajo in le najbolj 
produktivna tudi investirajo v tujino. HMY v nadaljevanju potrdijo nadomestljivost med 
izvozom in INTI. 

Girma, Kneller in Pisu (2003) so na podatkih za 5.332 britanskih podjetij potrdili napovedi 
HMY, da je produktivnost največja pri multinacionalkah in najmanjša pri neizvoznikih. Za 
razliko od HMY ne primerjajo povprečne produktivnosti podjetij z različnimi načini 
oskrbovanja trgov, ampak testirajo hipotezo s primerjanjem kumulativne distribucije 
produktivnosti različnih tipov podjetij. V testiranje hipoteze o vplivu heterogenosti med 
podjetji na mednarodno trgovino so vpeljali koncept stohastične dominance, ki so ga 
preverjali s testom Kolmogorova in Smirnova. V raziskavi tudi zavrnejo hipotezo, ki 
napoveduje konvergenco produktivnosti različnih tipov podjetij, saj ne potrdijo domneve, 
da produktivnost raste hitreje pri neizvoznikih kot izvoznikih in podjetjih z INTI.  

Head in Ries (2003) sta na podatkih 1070 japonskih proizvodnih podjetij ugotovila, da je 
vpliv produktivnosti na odločitev podjetij med izvozom in INTI odvisna od načina 
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merjenja produktivnosti. Delitev podjetij na domača, izvozna in tista, ki poleg izvoza 
oskrbujejo tuje trge tudi z INTI, se da konsistentno razložiti tudi z velikostjo podjetja. 
Večja podjetja se odločajo za izvoz in največja za INTI. 

Bernard in Jensen (1999) sta merila skupno faktorsko produktivnost za ameriške 
proizvodne obrate v obdobju 1984-1992. Ugotovila sta, da so izvozniki bolj produktivni 
od neizvoznikov. Preverjala sta tudi vpliv izvoza na produktivnost in prišla do ugotovitve, 
da imajo izvozniki počasnejšo rast produktivnosti, ter na tej podlagi zaključila, da izvoz ne 
generira rasti produktivnosti. Bernard, Eaton, Jensen in Kortum (2003) so ponovili 
raziskavo z Rikardijanskim modelom trgovine z diferenciranimi produkti in pokazali, da le 
najproduktivnejša podjetja v panogi izvažajo. 

5 Empirična preveritev povezave med INTI in trgovino v 
slovenskih podjetjih 

5.1 Podatki 
Podatke o izvozni in investicijski aktivnosti vseh slovenskih podjetij za obdobje 1994-
2002 je, ustrezno zakodirane, dala na razpolago Banka Slovenije. To, za razliko od 
raziskave Helpmana, Melitza in Yeapla (2003), omogoča neposredno testiranje nekaterih 
hipotez na podjetniških, namesto na panožnih podatkih.  

Celotna baza podatkov vsebuje vse trgovinske in investicijske tokove določenega podjetja 
s posameznimi državami v obdobju 1994 – 2002. Baza podatkov zajema podatke za 
32.021 različnih podjetij za obdobje 1994-2002 iz različnih dejavnosti. Od tega 19.983 
podjetij ni imelo niti izvoza niti NTI v tujini, 11.155 podjetij je izvažalo vsaj v enem 
opazovanem letu, vendar ni imelo izhodnih NTI. 883 podjetij iz vzorca je s tujino 
sodelovalo tudi preko izhodnih NTI. 

5.1.1 Neposredne naložbe vzorčnih podjetij v tujino 
V vzorcu je 883 podjetij, ki so v opazovanem obdobju imele izhodno NTI. V spodnji 
tabeli so podatki o izhodnih NTI, agregirani po skupinah držav. Skupine držav so: 

− EU, ki poleg držav EU zajema še države EFTE, 
− Ex-YU, države na ozemlju nekdanje SFRJ, 
− kandidatke, skupina srednje in vzhodno evropskih držav, ki poleg novih pristopnic 

v EU vključuje še Bolgarijo in Romunijo, 
− OECD brez Evrope: ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija in Japonska, 
− ostale države. 

Podobno kot v tabeli 4 na str. 7, je večina izhodnih NTI v vzorcu v državah nekdanje 
Jugoslavije, sledijo države EU s CEFTO in države Srednje in vzhodne Evrope (Tabela 7). 
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Tabela 7: Stanje INTI konec leta za obdobje 1994-2002, v mln. €  
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 (%) 

EU 40,8 34,8 34,8 29,0 56,0 39,4 79,8 89,5 176,8 21,7 

Ex-YU 137,6 149,9 142,4 148,5 195,7 212,8 273,9 382,5 477,7 58,7 

Kandidatke 4,8 4,3 5,3 8,3 15,0 16,7 27,9 54,7 68,3 8,4 

Ex-SZ 0,5 0,6 0,7 2,3 1,1 4,7 9,5 19,5 27,8 3,4 

OECD brez Evrope -0,2 -1,2 -2,4 -4,3 -5,2 -10,1 -6,1 3,3 5,6 0,7 

Ostalo 13,0 16,5 25,1 32,9 27,8 39,2 53,1 56,6 57,5 7,1 

Skupaj 196,4 204,9 205,9 216,7 290,4 302,7 438,0 606,1 813,6 100,0 

 Vir: Banka Slovenije, lastni izračuni 

S spodnje slike vidimo, da izhodne NTI strmo naraščajo v zadnjih treh letih, ko so se več 
kot podvojile. Vzorčna podjetja so največ investirala v države nekdanje Jugoslavije, ki so 
v zadnjem letu s stanjem 477,7 mln. EUR predstavljale več kot polovico celotnih izhodnih 
NTI vzorčnih podjetij. V zadnjem letu so se močno povečale tudi NTI v državah EU z 
EFTO, ki so v letu 2002 narasle na 176,8 mln. EUR. Glede na prejšnje leto so se zvišale 
za 97,6 odstotkov.  

Slika 10: Izhodne NTI v države EU, države nekdanje Jugoslavije in skupne INTI 
slovenskih podjetij v obdobju 1994-2002, v mln. € 
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 Vir: Tabela 7 

Rasti izhodnih NTI glede na prejšnje leto v odstotkih (glej tabelo 8) kažejo na visoko rast 
v zadnjih treh letih. Kljub temu da imajo NTI v državah nekdanje Jugoslavije absolutno 
največji delež v skupnih NTI, je v rast INTI v odstotkih za države nekdanje Jugoslavije 
manjša kot skupna rast izhodnih NTI. Za države nekdanje Jugoslavije je rast slovenskih 
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izhodnih NTI v zadnjih treh letih med 25 in 40 odstotna, medtem ko je skupna rast med 35 
in 45 odstotna.   

Tabela 8: Rast izhodnih NTI glede na prejšnje leto po skupinah držav v obdobju 
1995-2002, v % 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

EU -14,7 0,0 -16,5 92,7 -29,6 102,5 12,0 97,6 

Ex-YU 9,0 -5,0 4,3 31,8 8,8 28,7 39,7 24,9 

Kandidatke -12,0 25,2 55,9 80,5 11,5 66,9 96,3 24,9 

Ex-SZ 26,8 13,6 219,7 -54,0 345,3 102,9 105,5 42,5 

OECD brez Evrope - - - - - - - 67,1 

Ostalo 26,8 52,1 30,9 -15,4 40,8 35,4 6,6 1,6 

Skupaj 4,3 0,5 5,2 34,0 4,2 44,7 38,4 34,2 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Največji delež izhodnih NTI v državah nekdanje Jugoslavije je na Hrvaškem, stanje konec 
leta 2002 je bilo 310,2 mln. EUR. Sledita BiH ter Srbija in Črna Gora s po 79,3 in 64,4 
mln. EUR. V zadnjem letu so se relativno najbolj povečale investicije v BiH ter Srbiji in 
Črni Gori. 

Slika 11: Izhodne NTI v državah nekdanje SFRJ v časovnem obdobju 1994-2002, v 
mln. EUR 
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Tabela 9: INTI v državah na ozemlju nekdanje SFRJ po letih, stanje konec leta v 
obdobju 1994-2002, v mln. EUR 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

BiH 10,8 11,4 10,9 10,9 11,6 16,3 21,9 35,1 79,3 

Hrvaška 102,2 108,0 101,0 109,9 152,4 164,3 212,3 291,5 310,2 

Makedonija 4,4 6,8 6,7 4,9 6,2 8,2 13,7 20,3 23,7 

Srbija in Črna 
Gora 20,2 23,8 23,7 22,7 25,5 24,0 26,0 35,5 64,4 

Skupaj YU 137,6 149,9 142,4 148,5 195,7 212,8 273,9 382,5 477,7 

Ostalo 58,9 55,0 63,6 68,3 94,7 89,9 164,1 223,6 335,9 

Skupaj 196,4 204,9 205,9 216,7 290,4 302,7 438,0 606,1 813,6 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Tabela 10: Izhodne NTI po dejavnostih24 za obdobje 1994-2002, stanje konec leta v 
mln. EUR 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

74 Druge posl. dej. 9,92 9,62 13,65 24,33 83,84 48,21 84,07 133,30 244,68 

24 

Pro. kemikalij, 
kemičnih izd., 
umetnih vlaken 10,07 11,57 12,25 14,92 17,37 28,38 47,42 84,21 105,04 

52 

Trg. na drobno brez 
motornih vozil, 
poprav. izd. 7,09 7,46 5,93 6,47 6,40 10,58 14,57 73,48 72,09 

15 
Pro. hrane, pijač, 
krmil 15,44 15,65 16,28 17,35 18,13 19,69 41,34 53,96 61,33 

50 

Poprav., trg. z 
motornimi vozili, 
gorivi 11,54 14,13 15,86 13,34 17,03 32,44 43,19 35,27 45,56 

63 
Pomožne prom. dej., 
turist. org. 4,60 5,00 5,30 6,95 7,21 15,49 20,63 31,88 35,31 

51 
Posredništvo, trg. na 
debelo, brez vozil 36,16 34,11 31,10 18,52 14,33 13,04 18,64 30,42 34,27 

31 
Pro. el. strojev, 
aparatov. 1,30 1,47 1,44 3,25 4,11 5,25 12,31 13,78 25,02 

34 
Pro. motornih vozil, 
prikolic, polprikolic 0,67 0,67 0,64 2,55 9,58 1,42 2,02 24,90 24,60 

61 Vodni promet 4,67 6,36 12,97 19,16 12,08 20,40 25,01 29,31 24,49 

17 Pro. tekstilij 2,69 2,72 2,55 2,36 2,67 2,96 3,35 5,36 14,99 

  Ostalo 92,30 96,13 87,97 87,55 97,62 104,84 125,46 90,37 126,23 

  Skupaj 196,44 204,90 205,93 216,73 290,38 302,69 438,03 606,23 813,62 

Vir: BS, lastni izračuni 

                                                 
24 Seznam dvomestnih šifer dejavnosti po SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti) je v tabeli P – 10 v 
prilogi. Za podrobnejšo razčlenitev dejavnosti glej SURS, 2004. 
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Tabela 10 predstavlja izhodne NTI po dejavnostih. V zadnjih letih je bilo največ izhodnih 
NTI v dejavnostih, združenih pod oznako – druge poslovne dejavnosti25, in sicer 245 mln. 
EUR. V dejavnosti proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken je bilo v 
letu 2002 105 mln. EUR izhodnih NTI, sledijo trgovina na drobno z 72 mln. in 
proizvodnja hrane, pijač in krmil z 61 mln. EUR izhodnih NTI.  

Če opazujemo samo podjetja v industriji (SKD 15-37) in podjetja v trgovinskih in 
storitvenih dejavnostih (SKD 38-52), lahko opazimo, da relativni delež izhodnih NTI v 
industriji narašča glede na trgovino in storitve (Tabela 11). Delež izhodnih NTI v industriji 
je od leta 1994 do 2002 narasel od 40 na 65%.  

Tabela 11: Izhodne NTI v industriji ter trgovini in storitvah, 1994-2002, stanje konec 
leta, v mln. € in delež v % 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

97,92 102,22 97,99 84,04 88,94 106,47 127,72 148,45 170,83 
Storitve in 
trgovina 59,6% 60,7% 61,0% 53,5% 50,1% 51,2% 43,7% 37,6% 35,4% 

66,27 66,18 62,59 72,94 88,59 101,55 164,76 246,77 311,68 
Industrija 40,4% 39,3% 39,0% 46,5% 49,9% 48,8% 56,3% 62,4% 64,6% 

Skupaj  164,19 168,40 160,58 156,98 177,53 208,02 292,48 395,22 482,51 

 Vir: BS, lastni izračuni 

5.1.2 Izvoz podjetij 
Izvoz podjetij, merjen v evrih, je v opazovanem časovnem obdobju naraščal in leta 2002 
dosegel 10 milijard EUR (Tabela 12). V letu 2002 je bilo največ izvoza v države EU, 6,1 
milijarde EUR, oziroma 61% celotnega izvoza. Izvoz v države na ozemlju nekdanje 
Jugoslavije je bil leta 2002 1,8 milijarde EUR, oziroma 18% celotnega izvoza. Kljub 
temu, da imajo podjetja več investicij v države na ozemlje nekdanje Jugoslavije, je EU 
izvozno najpomembnejše območje za podjetja. 

Zanimivo je, da je število podjetij, ki izvažajo v države nekdanje Jugoslavije večje kot 
število podjetij, ki izvažajo v države EU. V letu 2002 je v EU izvažalo 3.629 podjetij, v 
bivšo Jugoslavijo pa kar 4.314. Izvoz v države nekdanje Jugoslavije je torej bolj razpršen 
po podjetjih, saj je leta 2002 podjetje v povprečju izvozilo za 0,4 mln. EUR. Izvoz v EU je 
bolj skoncentriran, povprečen izvoz na podjetje je bil 1,7 mln. EUR. 

                                                 
25 Pod oznako druge poslovne dejavnosti spadajo: pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske 
dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, dejavnost 
holdingov, prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje, tehnično preizkušanje in 
analiziranje, oglaševanje, dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile, poizvedovalne dejavnosti in 
varovanje, čiščenje objektov in opreme ter raznovrstne poslovne dejavnosti (Vir: SURS, 2004). 
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Tabela 12: Izvoz  podjetij po skupinah držav v obdobju 1994-2002, v mln. EUR 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2002 
(%) 

EU 1.746 2.096 3.380 3.952 4.429 5.092 5.853 6.078 6.144 61,0 
N 2.124 2.369 3.143 3.390 3.733 3.819 3.685 3.710 3.629 
Ex-YU 715 790 962 1.086 1.176 1.147 1.405 1.648 1.790 17,8 
N 3.158 3.428 4.039 4.257 4.288 4.122 4.193 4.251 4.314 
Kandidatke 227 286 349 412 525 568 732 810 928 9,2 
N 742 833 900 969 1.033 1.030 1.079 1.040 1.077 
Ex-SZ 211 242 274 344 268 171 266 391 419 4,2 
N 571 621 516 479 450 373 419 399 403 
OECD brez 
Evrope 235 228 217 248 266 278 317 305 337 3,3 
N 353 383 438 455 494 525 555 553 550 
Ostalo 1.562 1.776 649 637 956 308 385 401 455 4,5 
N 1.480 1.621 962 989 1.017 859 804 725 788 
Skupaj 4.696 5.419 5.830 6.681 7.619 7.564 8.957 9.634 10.074 100,0 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Med državami nekdanje Jugoslavije podjetja izvozijo največ na Hrvaško, v letu 2002 za 
871 milijonov EUR (Tabela 13). Tja izvaža tudi največje število slovenskih podjetij, 3.355 
v letu 2002. 

Izvoz podjetij v Bosno in Hercegovino v letu 2002 je znašal 455 ml. EUR. Izvoz je 
skokovito narasel že prvo leto po Daytonskem sporazumu, leta 1996 se je iz 82 mln. 
povečal na 191 mln. EUR, kar kaže na hiter odziv slovenskih podjetij pri vstopu na nov 
trg takoj po delni normalizaciji razmer. 

Vpliv politične aktualne politične situacije se kaže tudi v Jugoslaviji, zdajšnji Srbiji in 
Črni Gori. Zaostritev mednarodnih sankcij v letu 1998 je povzročilo zmanjšanje števila 
izvoznikov in skupnega izvoza podjetij v letih 1998 in 1999. Padec režima Slobodana 
Miloševića v oktobru 2000 in ustavitev mednarodnih sankcij na začetku 2001 se je odražal 
v povečanju izvoza slovenskih podjetij ter števila izvoznikov v to državo. V letu 2000 se 
je izvoz povečal, iz 76 mln. v letu 1999, na 150 mln. EUR, v letu 2001 pa že na 249 mln., 
medtem ko je število izvoznikov v letu 2001 naraslo na 1.424 v primerjavi s 708 v letu 
1999.  
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Tabela 13: Izvoz v države na ozemlju nekdanje Jugoslavije v obdobju 1994-2002, v 
mln. EUR 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BiH 47,5 82,3 190,5 231,7 269,5 328,0 393,1 425,9 455,3 

N 520 810 1.534 1.685 1.889 2.037 2.070 1.970 1.962 

Hrvaška 502,1 578,0 588,8 648,6 687,2 593,9 707,2 838,0 870,8 

N 2.818 2.972 3.157 3.324 3.373 3.144 3.202 3.294 3.355 

Makedonija 154,2 125,4 120,3 118,1 131,5 148,2 154,6 135,4 146,8 

N 994 1.001 1.033 977 989 1.026 1.031 915 922 

Srbija in Črna Gora 12,8 6,7 64,3 87,6 86,4 76,4 149,7 249,1 315,6 

N 19 47 802 943 843 708 977 1.424 1.704 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Izvoz podjetij z INTI je bil v letu 2002 5,8 milijard EUR (Tabela 14). To je 58% izvoza 
vseh podjetij, čeprav predstavlja število podjetij z INTI le 7% vseh podjetij, ki izvažajo. 

Tabela 14: Izvoz podjetij z INTI v skupine držav v obdobju 1994-2002, v mln. EUR 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2002 
(%) 

EU 879 1.019 1.858 2.001 2.244 2.469 2.931 3.090 3.001 51,9 

N 376 390 447 464 471 488 486 488 480  

Ex-YU 494 553 637 710 746 708 893 1.059 1.171 20,3 

N 449 479 515 514 502 516 515 531 528  

Kandidatke 196 244 283 345 423 434 522 589 663 11,5 

N 232 261 278 272 291 287 285 283 273  

Ex-SZ 173 191 227 291 228 144 235 326 378 6,5 

N 179 197 168 169 173 158 166 159 152  

OECD brez 
Evrope 179 168 160 182 196 197 244 226 263 4,6 

N 151 161 166 152 161 171 175 181 181  

Ostalo 1.030 1.136 289 358 397 198 261 275 301 5,2 

N 317 337 271 280 290 249 228 223 228  

Skupaj 2.952 3.312 3.454 3.886 4.233 4.150 5.085 5.565 5.778 100,0 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Podjetja z INTI imajo, kljub temu da je večina INTI usmerjena v države nekdanje 
Jugoslavije, največ izvoza v EU, 52%. Izvoz v nekdanjo Jugoslavijo predstavlja 20% 
izvoza podjetij z INTI. Koncentracija izvoza je še vedno večja pri izvozu v EU, saj tja 
izvaža 480 opazovanih podjetij z INTI, v nekdanjo Jugoslavijo pa 528. Povprečna 
vrednost izvoza na podjetje je za EU 6,3 mln. EUR, za nekdanjo Jugoslavijo pa 2,2 mln. 
EUR. Če primerjam vse izvoznike s tistimi, ki imajo tudi INTI, je očitno, da imajo slednji 
v povprečju večji izvoz na podjetje.  
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Izvoz podjetij z INTI predstavlja 65% celotnega izvoza v države nekdanje Jugoslavije. 
Trend izvoza v časovnem obdobju 1994-2002 (Tabela 15) je po pričakovanju podoben kot 
zgoraj opisani za celoten izvoz (Tabela 13). 

Tabela 15: Izvoz v države na ozemlju nekdanje Jugoslavije za podjetja z INTI v 
obdobju 1994-2002, v mln. EUR 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BiH 34,5 58,5 120,9 152,4 176,6 214,3 272,2 302,0 327,1 

N 184 246 346 359 370 401 414 411 396 

Hrvaška 354,4 412,1 404,7 434,6 446,1 362,0 432,6 515,7 534,9 

N 499 510 524 510 505 517 503 509 516 

Makedonija 93,2 75,8 82,0 77,6 87,0 94,0 98,0 89,8 99,9 

N 271 279 281 277 286 290 288 272 271 

Srbija in Črna Gora 12,0 5,8 31,9 42,6 36,7 37,4 88,8 155,2 207,3 

N 16 24 231 268 247 228 268 334 394 

 Vir: BS, lastni izračuni 

5.1.3 Priprava podatkov za preverjanje empiričnih hipotez 
Ker posamezno podjetje v bazi podatkov nastopa večkrat, šteje celotna baza okrog 
850.000 opazovanj. Glede na potrebe analize ter na značilnosti zastopanih podjetij je baza 
podatkov ustrezno selekcionirana, in sicer so izločena: 

− finančna in druga storitvena podjetja, zajeta v dejavnostih SKD 53 – 74, 

− podjetja v primarnih dejavnostih, zajeta v dejavnostih SKD 1 – 14, 

− vsa podjetja z manj kot 6 časovnimi opazovanji, 

− vsa podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. 

Na ta način je ustvarjena nova baza podatkov, ki vsebuje podatke za 1.824 (v letu 1994) 
do 2.919 podjetij (v letu 2002). Ker imajo zajeta podjetja lahko trgovinske in investicijske 
povezave z več državami, je skupno število opazovanj v obdobju 1994-2002 enako 
289.534 oziroma med 16.362 (leto 1994) in 32.131 (leto 2002) letnih opazovanj. Opozoriti 
velja, da v kasnejših ekonometričnih ocenah vsaka izvozna ali investicijska aktivnost 
posameznega podjetja z določeno državo nastopa kot posebna enota opazovanja. 

Iz vsebinskih razlogov so posamezna podjetja razvrščena glede na njihovo pripadnost, 
bodisi industrijskemu bodisi storitvenemu sektorju. Pri tem spadajo v industrijski sektor 
vsa podjetja v panogah SKD med 15 in 3726, v storitveni sektor pa vsa podjetja iz panog 
SKD 40 do 52 (gre za gradbena in trgovinska podjetja ter podjetja v dejavnostih z oskrbo 
el. energijo, plinom in vodo). Ostala storitvena podjetja (finančna, druge poslovne in javne 
storitve ipd.) so iz vsebinskih razlogov izločena.  
                                                 
26 Seznam dejavnosti je prikazan v tabeli P – 10 v prilogi. 
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5.2 Empirične hipoteze 
Osrednja točka HMY in HR modela je heterogenost podjetij v produktivnosti, kar določa 
njihovo obnašanje glede prodaje na tuje trge. Samo najbolj produktivna podjetja lahko 
pokrijejo visoke fiksne stroške vstopa na tuj trg. Na podlagi HMY modela lahko 
oblikujem osnovne empirično preverljive hipoteze glede izvoznega in investicijskega 
obnašanja podjetij.  

1. Ali heterogenost v produktivnosti vpliva na odločitev za INTI? Kateri faktorji so 
pomembni za odločitev slovenskih podjetij za INTI?  

2. Ali investicije v tujino dolgoročno zmanjšujejo izvoz najbolj produktivnih podjetij v 
konkretno državo? Z drugimi besedami, sta INTI in izvoz komplementa ali substituta? 

3. Ali so slovenske INTI »market-seeking« motivirane ali celo »resource-seeking« 
investicije z namenom iskanja cenejše delovne sile v tujini ali so zgolj trgovinsko 
motivirane investicije bolj produktivnih slovenskih podjetij? Ali prevladujejo 
vertikalne ali horizontalne INTI?   

5.2.1 Odločitev podjetja za izhodne NTI 
Na odločitev podjetja za investicijo v tujino vpliva precejšnje število dejavnikov. 
Predpostavimo, da je neko podjetje dovolj produktivno, da lahko proizvaja kakovostne 
proizvode in da lahko financira vstopne stroške na konkretni izvozni trg. Odločitev 
podjetja za ustanovitev podružnice v tujini in za tip podružnice (horizontalna ali vertikalna 
proizvodna ali trgovinska podružnica) je med drugim odvisna od:  

− produktivnosti podjetja in njegove velikosti (le zelo velika in produktivna podjetja 
lahko pokrijejo fiksne stroške investicije, ki pa so različni glede na tip podružnice, 
lokacijo, dejavnost),   

− pretekle izvozne usmerjenosti v konkretno državo,  

− strukturnih značilnosti samega podjetja (kapitalsko intenzivna podjetja imajo 
najverjetneje »market-seeking« motive za INTI, medtem ko imajo delovno 
intenzivna podjetja verjetno »resource-seeking« motive za INTI), 

− specifičnih značilnosti države prejemnice investicije. 

Verjetnost investicije podjetja i v državo j v letu t, [ ]1Pr =ijtinitial , glede na zgoraj 
navedene dejavnike lahko ocenimo z naslednjim linearnim verjetnostnim modelom: 

[ ] ijt
k

ikkitijtitititijt SdExExShrlrkryinitial εβββββββ +++++++== ∑−−−−− 6151413121101Pr      (28) 
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pri čemer: 

l
DVy =  merilo za produktivnost podjetja je dodana vrednost na 

zaposlenega, 

l  merilo za velikost podjetja je število zaposlenih,  

l
Kk =  kapitalska intenzivnost so sredstva na zaposlenega,  

1,

1,
1,

−

−
− =

tm

ti
ti y

y
ry  relativna produktivnost podjetja glede na povprečje celotne 

panoge m, 

1,

1,
1,

−

−
− =

tm

ti
ti k

k
rk  relativna kapitalska intenzivnost podjetja glede na povprečje 

celotne panoge m, 

1,

1,
1,

−

−
− =

tm

ti
ti l

l
rl  relativna velikost podjetja glede na povprečje celotne panoge 

m, 

1−ijtExSh  delež izvoza podjetja i v državo j v času t-1, 

1−itdEx  delež izvoza podjetja i v regijo v času t-1. 
 
Vse spremenljivke na desni strani modela (28) vstopajo kot odložene spremenljivke (t-1), 
saj na tekočo odločitev podjetja za INTI vplivajo pretekle izkušnje in značilnosti podjetja. 

Značilnosti države prejemnice slovenskih INTI ne vstopajo direktno v model, saj se le-te 
ne spreminjajo skozi presečne enote (podjetja) in skozi čas. Namesto tega specifične 
značilnosti države prejemnice modeliramo kot »unobserved« fiksne učinke lokacije za 
INTI ( jα ). Za eksplicitno upoštevanje teh fiksnih učinkov lokacije uporabljamo pri oceni 

modela panelno tehniko, in sicer model s fiksnimi učinki (fixed effects model, FE). FE 
pristop eksplicitno predpostavlja, da so fiksni učinki jα  korelirani s pojasnjevalnimi 

spremenljivkami na desni strani ( ( ) 01; ≠Ε −tijkj Xα ).27 Glede napake modela itε  veljajo 

standardne predpostavke glede porazdelitve ( itε ~ ),0.(.. 2
εσdii ) in nekoreliranosti s 

pojasnjevalnimi spremenljivkami ( ( ) 01; =Ε −tijkit Xε ). 

Opozoriti velja, da spremenljivki za velikost in produktivnost v model (28) vstopata kot 
relativni spremenljivki, torej kot relativna velikost oz. produktivnost podjetja glede na 
panožno povprečje. S tem izločimo razlike, ki obstajajo med sektorji glede minimalne 
velikosti za doseganje ekonomij obsega ter dosežene dodane vrednosti na zaposlenega (le-

                                                 
27 Druga panelna tehnika, model s spremenljivimi učinki (random effects model, RE), predpostavlja 
neodvisnost med jα in pojasnjevalnimi spremenljivkami ( ( ) 01; =Ε −tijkj Xα ).Glej več o razlikah med FE in 

RE modelom v Hsiao (1986), Baltagi (1995) in Wooldridge (2002). 
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ta je denimo v tekstilni panogi nekajkrat nižja kot v kapitalsko intenzivnih panogah). 
Dodatno so pri ocenah modela vključeni tudi sektorski dummyji, ki izločijo še preostali 
del razlike med panogami. 

5.2.2 Nadomestljivost ali komplementarnost med izvozom in INTI 
Zanima me dolgoročno in v ekonomski literaturi izjemno pomembno vprašanje, ali sta 
INTI in izvoz komplementa ali substituta. To vprašanje ni pomembno samo z vidika 
posameznega podjetja, ampak predvsem z vidika celotnih gospodarstev. Obstaja strah, da 
INTI nadomestijo izvoz, domačo proizvodnjo in posledično povzročijo povečanje 
nezaposlenosti v domači državi. Mnoge mednarodne trgovinske politike so zasnovane na 
implicitnem prepričanju, da sta trgovina in NTI substituta.28 

Na tej stopnji je pomemben tip investicije, pri trgovinskem predstavništvu je pričakovan 
komplementarni učinek, kolikor lahko tu sploh govorimo o komplementarnosti, saj je taka 
investicija v bistvu še vedno bližje izvoznemu načinu trgovanja z določeno državo. 
Podjetje lahko s takim načinom direktne prodaje (v nasprotju s posredno preko uvoznikov) 
poveča dobičkonosnost in potencialno močno poveča izvoz v določeno državo. Tak način 
direktne prodaje bi lahko vgradili v teoriji HMY in HR kot novo opcijo oskrbovanja 
tujega trga. Ta zahteva višje fiksne stroške od posrednega izvoza (brez INTI), vendar se 
izraža v manjših mejnih stroških z višjimi mejnimi dobički. 

Pomembnost tega motiva za INTI je opisal Damijan (2001) na podlagi anketnih podatkov 
za 125 največjih slovenskih podjetij. Raziskava kaže, da je glavni motiv za INTI 
povečevanje izvoza z ustanavljanjem trgovskih predstavništev ali celo trgovinske mreže v 
tujini. Posebej je to izraženo pri slovenskih investicijah na trge nekdanje Jugoslavije, kjer 
je glavni motiv za INTI zavarovanje plačil, saj je slaba finančna disciplina na teh trgih 
najpomembnejša pri odločanju podjetij za INTI. Motivi, kot so cenejši proizvodni faktorji, 
velikost trgov, visoki vstopni stroški in bližina, so tudi navedeni kot pomembni, ti pa 
govorijo v prid proizvodnim INTI.   

V primeru proizvodne INTI lahko govorimo o nadomestljivosti oz. komplementarnosti 
med izvozom in proizvodnjo v tujini. Pri prevladujočem horizontalnem tipu INTI bi bil po 
pričakovanjih opazen substitutiven učinek, medtem ko je pri prevladujočem vertikalnem 
tipu realno pričakovati nove trgovinske tokove, izvozne in uvozne.   

Teoretični modeli HMY in HR napovedujejo popolno zamenjavo izvoza s proizvodnjo v 
tuji podružnici v primeru horizontalne INTI. Predpostavka pri tem je proizvodni obrat, ki 
proizvaja en sam proizvod. V primeru multinacionalk, še posebej večjih, pa je realno 

                                                 
28 Kanada je denimo dolga leta ohranjala visoke carinske stopnje v trgovini z ZDA, delno zaradi prepričanja, 
da bodo visoke vstopne ovire in s tem manjša trgovina privabile več ameriških NTI. Nasprotno so se ZDA 
zavzemale za znižanje trgovinskih ovir z Mehiko (v okviru NAFTA sporazuma) z namenom, da bi 
povečanje trgovine med državama zmanjšalo mehiške migracijske tokove proti ZDA (glej Ethier, 1995). 
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pričakovati hkratni obstoj izvoza in proizvodnje v tujini, saj lahko določeno podjetje z 
INTI del proizvodnega portfelja še vedno izvaža.  

Predpostavimo, da gre pri slovenskih podjetij za horizontalni proizvodni motiv pri INTI v 
manj razvite države z namenom ustanovitve proizvodnega obrata. V tem primeru lahko 
pričakujemo, da bo dolgoročno prišlo do zmanjševanja slovenskega izvoza v te države, 
torej bodo INTI na dolgi rok nadomestile sedanji izvoz. Če prevladuje čisti trgovinski 
motiv za INTI, kot kažejo pretekle raziskave,29 torej ustanovitve predstavništev v državi 
prejemnici z namenom zavarovanja plačil na sicer nestabilnih trgih, pa takšnega 
nadomeščanja med INTI in izvozom ne moremo pričakovati. V tem primeru ostajata INTI 
in izvoz komplementarna, saj ustanovitve trgovinskih predstavništev samo še pospešujejo 
izvoz v države prejemnice slovenskih INTI. Na žalost podatki, s katerimi razpolagamo 
(glej poglavje 6), ne vsebujejo tovrstnih informacij o tipu podružnice,30 zato je dolgoročno 
razmerje med INTI in izvozom potrebno ocenjevati posredno.  

Regresijska enačba, ki jo ocenjujemo, je: 

 ijt
k

ikktGDPjitjtEXtotitjtjEX SgsIntiginitialg εββββββ ++++++= ∑−− 5,4,3,2,10,, , (29) 

kjer odvisno spremenljivko, rast izvoza v državo j ( jEXg , ), ocenjujemo kot funkcijo 

začetne investicije v državo j ( jinitial ), rasti skupnega izvoza ( EXtotg ), prodaje podružnice 

( jsInti ) in rasti BDP per capita ( jGDPg , ). Prodaja podružnice je aproksimirana z velikostjo 

investicije relativno na prodajo materinske družbe31. 

5.2.3 Horizontalne ali vertikalne INTI 
Najenostavnejši način za ločitev horizontalnih in vertikalnih INTI je dinamika izvoza po 
opravljeni investiciji. Pričakovanje pri vertikalnih integracijah je povečanje trgovinskih 
tokov, torej tudi povečanje uvoza iz določene države v letih po INTI. V tem koraku 
preverjamo enačbo: 

 ijt
k

ikktGDPjitjtIMtotitjjIM SgsIntiginitialg εββββββ ++++++= ∑−− 5,4,31,2,10, . (30) 

Problem pri tovrstni analizi je prisotnost trgovinskih podružnic, ki naj bi spodbujale izvoz, 
ni pa jasno, kakšen vpliv imajo na uvoz materinske družbe. Če je INTI s trgovinskim 
motivom nekakšna predhodnica INTI z »market seeking« motivom, potem ima lahko tudi 

                                                 
29 Glej: Damijan (2001), Prašnikar in drugi (2001), Jaklič in Svetličič (2001). 
30 Tovrstne informacije je mogoče pridobiti le z neposrednimi anketami med podjetji, ki investirajo v tujini, 
za kar pa je naš vzorec podjetij bistveno prevelik. 
31 Aproksimirana prodaja podružnice je pomemben faktor tudi zaradi tega, ker na ta način vključimo tudi 
podjetja, ki so že imela INTI na začetku opazovanega obdobja.  
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INTI z »resource seeking« motivom za začetek INTI s trgovinskim motivom, katere 
namen je uvoz, npr. surovin, iz države gostiteljice.  

6 Rezultati 

6.1 Heterogenost podjetij v produktivnosti in vpliv na poslovanje s tujino 

Produktivnost podjetja je merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega v EUR.  

Analiza vzorca podjetij, prikazana v tabeli 16, kaže razlike v produktivnosti podjetij glede 
na tip njihove prodajne specializacije. Merilo za produktivnost je definirano kot dodana 
vrednost na zaposlenega. Podjetja so, poleg delitve na industrijski ter trgovinski in 
storitveni sektor, razdeljena na tri skupine, v skladu z modelom HMY (glej sliko 5): 

− podjetja, ki prodajajo zgolj na domačem trgu, 

− podjetja, ki izvažajo in 

− podjetja z izhodnimi neposrednimi investicijami v tujini. 

Tabela 16: Razlike v produktivnosti (DV na zaposlenega) med podjetji, ki prodajajo 
doma, izvozniki in investitorji v tujino za obdobje 1994 – 2002, v 1000 EUR 

  tip Doma Izvoz INTI 

  sektor Ind Stor Ind Stor Ind Stor 

         

1994 DV/zaposl. 15,0 10,0 11,9 17,0 14,9 19,7 

  st.dev. 9,6 6,3 9,2 17,4 9,9 17,5 

  N 65 284 678 389 254 154 

1996 DV/zaposl. 17,6 13,6 14,5 20,1 18,1 23,7 

  st.dev. 15,5 13,8 9,9 20,8 11,8 19,6 

  N 77 387 886 623 271 179 

1998 DV/zaposl. 18,3 14,5 16,7 21,6 20,7 27,3 

  st.dev. 12,4 12,2 10,5 17,8 12,9 20,8 

  N 100 474 992 772 280 188 

2000 DV/zaposl. 17,8 16,2 19,7 24,4 22,3 27,1 

  st.dev. 12,9 15,4 15,5 20,9 13,1 21,5 

  N 107 501 1.013 879 276 188 

2002 DV/zaposl. 16,8 17,2 21,4 26,9 25,4 30,8 

  st.dev. 10,0 15,1 13,5 24,7 24,0 22,8 

  N 108 475 1.000 882 274 180 

Vir: BS, lastni izračuni 

Kot kaže tabela 16, je bilo leta 2002 v selekcionirani bazi 108 industrijskih in 475 
storitvenih podjetij, ki prodajajo zgolj na domačem trgu. Med industrijskimi podjetji je 
bilo leta 2002 1000 izvoznikov, med storitvenimi pa 882. Podjetij z vsaj eno izhodno NTI 
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v časovnem obdobju 1994-2002 je bilo leta 2002 v industrijskem sektorju 274, v 
storitvenem pa 180.  

Tabela 16 kaže, da implikacija modela HMY glede heterogenosti podjetij v produktivnosti 
ter posledičnemu tipu njihove aktivnosti drži tudi za Slovenijo. Razlike v produktivnosti 
med tremi tipi podjetij so statistično značilne (glej tabele P – 3, P – 4 in P – 5 v prilogi).  

Slika 12, ki kaže razvoj povprečne produktivnosti omenjenih treh skupin industrijskih 
podjetij, nazorno prikazuje, da so slovenska podjetja, ki prodajajo samo na domačem trgu, 
najmanj produktivna, sledijo izvozniki, medtem ko so podjetja z INTI najbolj produktivna. 

Podobna struktura je, z nekaterimi izjemami, tudi po posameznih panogah (glej tabelo P – 
6 v prilogi, ki prikazuje razlike v produktivnosti na ravni panog za leto 2002).  

Slika 12: Razlike v produktivnosti med industrijskimi podjetji, ki prodajajo doma, 
izvozniki in investitorji v tujino, 1994-2002, v 1000 EUR 
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Vir: Tabela 16 

Za podjetja definiramo tudi relativno produktivnost (ry), relativno kapitalsko intenzivnost 
(rk) in relativno število zaposlenih (rl) glede na povprečje v panogi. Če primerjamo 
podjetja glede na način prodaje, lahko potrdimo, da so podjetja, ki so izvozniki, bolj 
produktivna od podjetij, ki prodajajo zgolj doma, in manj produktivni od podjetij z INTI. 
Še večje razlike med podjetji so v relativni kapitalski intenzivnosti in relativni velikosti, 
merjeni s številom zaposlenih, glede na povprečje v panogi (Tabela 17 za leto 2002, za 
celotno obdobje glej tabelo P – 7 v prilogi).  
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Tabela 17: Razlike v relativni produktivnosti (ry), relativni kapitalski intenzivnosti 
(rk) in relativnim številom zaposlenih (rl) med podjetji, ki prodajajo doma, izvozniki 

in investitorji v tujino v letu 2002 
 Industrija Trgovina in storitve 
 doma izvoz INTI doma izvoz INTI 

ry 0,89 0,96 1,12 0,87 1,02 1,14 

rk 0,56 0,88 1,39 0,71 0,90 1,65 

rl 0,31 0,67 1,97 0,51 0,76 2,24 

N 47 633 250 184 315 132 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Za INTI vzorčnih podjetij je značilna koncentracija v države EU in države na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije. Ti dve skupini držav se bistveno razlikujeta po BDP per capita in 
ceni dela, tako da bi na podlagi modela HR lahko pričakovali razlike v produktivnosti med 
podjetji, ki investirajo v eno bodisi drugo skupino držav. Podjetja z nižjo produktivnostjo 
naj bi investirala v države s cenejšo delovno silo. 

Tabela 18 delno potrjuje teorijo HR, saj je relativna produktivnost podjetij z INTI na 
področju nekdanje Jugoslavije manjša od podjetij z INTI v EU. Tudi produktivnost 
podjetij z INTI drugje je manjša od podjetij z INTI v EU, saj je večina investicij zunaj EU 
in YU v državah z manjšo BDP per capita od Slovenije (nekdanja SZ in vzhodnoevropske 
države). Najmanjša podjetja so izvozniki, z najmanjšo produktivnostjo in kapitalsko 
intenzivnostjo. To dejstvo sicer ni v skladu s teorijo HR (je pa v skladu z napovedmi 
HMY). Lahko ga razložimo s tveganjem, ki je prisotno pri investicijah na trge nekdanje 
Jugoslavije ter ostale manj razvite države. Prav to je lahko tudi razlog za višjo kapitalsko 
intenzivnost podjetij z INTI v YU in EU, saj podjetja z višjo kapitalsko intenzivnostjo 
lažje absorbirajo tveganje pri investicijah. Prav tako naj še enkrat poudarim, da vzorčni 
podatki ne vsebujejo informacije o tipu investicije. Če bi lahko izločili INTI s trgovinskim 
motivom, ki so namenjene le za pospeševanje izvoza in zavarovanje plačil, od proizvodnih 
in bi podjetja s takimi investicijami uvrstili med izvoznike, bi se lahko slika tudi 
spremenila. Podjetja z investicijami v YU so med investitorji najmanjša in najmanj 
produktivna32. Največjo produktivnost, kapitalsko intenzivnost in velikost imajo podjetja z 
INTI v EU in YU. Podjetja, ki imajo INTI le v YU, se od ostalih bistveno razlikujejo tudi 
v strukturi izvoza, saj vsa ostala podjetja v večji meri izvažajo na trge EU. Po 
pričakovanju so na trge EU najbolj vezana podjetja z INTI le v EU, saj izvoz v EU 
predstavlja 66% celotnega izvoza33.   

                                                 
32 Relativna velikost podjetja je določena kot relativno število zaposlenih glede na povprečje v panogi. 
Zaposlenost v  hčerinskih družbah ni upoštevana, zato je lahko podjetje po naših merilih manjše, čeprav je 
relativno veliko, vključujoč hčerinska podjetja. Manjša relativna velikost podjetij z investicijami na področje 
bivše SFRJ bi torej lahko kazala tudi na proizvodno naravnanost INTI. 
33 Države EU predstavljajo ključni trg za slovenska podjetja. Prašnikar in drugi (2003) prikazujejo pojav 
histereze v nastopanju slovenskih podjetij na teh trgih. Zaradi visokih vstopno-izstopnih stroškov jih 
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Tabela 18: Značilnosti podjetij v odvisnosti od lokacije INTI v letu 2002, y in k sta 
izražena v 1000 EUR    

 ry y rk k rl l dEx_eu dEx_yu N 

Izvozniki 0,97 22,1 0,87 85,7 0,68 110 0,54 0,36 1.016 

INTI v YU 1,05 25,0 1,22 129,3 1,48 252 0,41 0,49 212 

INTI v EU 1,09 23,2 1,14 84,7 2,14 400 0,66 0,15 22 

INTI v YU in EU 1,31 30,8 2,32 303,5 4,21 753 0,42 0,38 61 

INTI drugje 1,06 24,2 1,18 98,2 1,23 205 0,44 0,19 19 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Tabela 19 potrjuje, da so produktivnost, kapitalska intenzivnost in velikost povezani s 
številom INTI. Podjetja z INTI v več državah34 so v povprečju bolj produktivna, 
kapitalsko intenzivnejša in imajo večje število zaposlenih. Le najbolj produktivna podjetja 
lahko krijejo fiksne stroške investicij v več državah. Dovolj velika podjetja lažje 
financirajo fiksne stroške INTI v več državah, posebej če so podjetja kreditno omejena35.  

Tabela 19: Primerjava značilnosti podjetij z različnim številom INTI v letu 2002 
Št. INTI ry rk rl N 

0 0,97 0,87 0,68 1.016 

1 1,02 1,12 1,31 183 

2-5 1,17 1,59 2,37 106 

nad 5 1,41 2,98 6,04 25 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Enako razmišljanje velja tudi v primeru izvoza v več držav. Za vsak izvozni trg obstajajo 
določeni fiksni stroški, ki jih lahko krijejo le dovolj produktivna in velika podjetja. 

                                                                                                                                                   
podjetja ne zapustijo tudi, če s svojim prihodki na kratek rok ne pokrivajo svojih stroškov. V takih primerih 
se posledično poslabša njihov finančni položaj. 
34 Podatki ne vsebujejo informacije o številu investicij v eni državi, tako da je merilo za število INTI 
pravzaprav število držav, v katerih ima podjetje INTI. 
35 V slovenskem bančništvu obstaja pravilo, ki navzgor omejuje kredit s skupno vrednostjo projekta. Tudi 
Slovenska izvozna agencija, ki zavaruje izvozna podjetja, lahko daje prednost večjim podjetjem, in na 
podlagi zavarovanja banke odobrijo kredit.  
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Tabela 20 kaže na razlike v karakteristikah med podjetji, ki imajo različno število izvoznih 
trgov. Pri podjetjih v industrijskih panogah produktivnost, kapitalska intenzivnost in 
velikost podjetij narašča s številom izvoznih trgov. Pri trgovini in storitvah pri podjetjih z 
največjim številom izvoznih trgov (med 16 in 30) ne velja, da imajo največjo relativno 
produktivnost in kapitalsko intenzivnost, so pa največja. 
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Tabela 20: Primerjava značilnosti podjetij z različnim številom držav izvoza v letu 
2002, ločeno za industrijska in storitvena podjetja 

 Industrija Trgovina in storitve 

Št. držav 
izvoza ry rk rl N ry rk rl N 

0 0.86 0.73 0.27 72 0.84 0.94 0.68 143 

1 0.89 0.83 0.35 72 0.93 0.94 0.65 94 

2-5 1.00 0.92 0.52 238 1.02 1.01 1.01 129 

6-15 1.01 1.02 0.76 279 1.37 1.19 1.53 73 

16-30 1.03 1.19 1.65 151 1.10 1.02 5.85 8 

30-50 1.10 1.26 2.85 54 - - - 0 

nad 50 1.38 1.25 5.88 17 - - - 0 

 Vir: BS, lastni izračuni 

Naslednji korak je empirično testiranje glavne hipoteze HMY, da bolj produktivna 
podjetja za način oskrbovanja tujih trgov izberejo INTI namesto izvoza. Enačba, ki so jo 
testirali HMY, je: 

 OFDIEXP
k

kkii DDKKSky 65
2

43210 lnlnlnln ααααααα ++++++= ∑ , (31) 

pri čemer je k kapitalska intenzivnost in K skupni kapital podjetja. DEXP in DOFDI sta 
dummy spremenljivki. Prva ima vrednost 1, če je podjetje izvoznik in druga, če ima 
podjetje INTI.  

Teorija napoveduje naslednjo razvrstitev za regresijske koeficiente za dummy 
spremenljivke v enačbi (31): 650 αα << . Podjetja z INTI imajo torej največjo skupno 

faktorsko produktivnost, sledijo izvozniki in na koncu podjetja, ki prodajajo le na 
domačem trgu. Regresijski koeficienti so lahko zaradi vključitve kapitalske intenzivnosti v 
(31) namreč interpretirani kot skupna faktorska produktivnost36. 

V nadaljevanju je testiranje omejeno na izvoznike in podjetja z INTI, saj me v 
nadaljevanju zanima relacija med izvozom in INTI, poleg tega pa je delež neizvoznih 
podjetij v vzorcu relativno majhen. Prilagojena enačba, ki jo testiramo, je:  

 OFDI
k

kk DSrkry 3210 αααα +++= ∑ . (32) 

Rezultati v tabeli 21 ne potrjujejo predvidevanj modela HMY, saj so koeficienti za DOFDI 
statistično neznačilni in imajo le za industrijo pozitiven predznak. Sklepali bi lahko, da je 
za razlike v produktivnosti (y) odločilna razlika v kapitalski intenzivnosti med podjetji z 
INTI in izvozniki brez INTI. Vendar spremenljivka DOFDI določa le, ali ima podjetje 
kjerkoli v tujini neposredno investicijo ali ne, zato v tej fazi ne moremo testirati HR 

                                                 
36 Za primer glej: Griliches in Mairese, 1990 
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modela, ki bi tudi lahko razložil negativen predznak koeficienta pri DOFDI. Večina 
investicij slovenskih podjetij je namreč v državah nekdanje Jugoslavije, za katere pa 
model HR napoveduje manjšo relativno produktivnost. 

Tabela 21: HMY regresija za leto 2002, odvisna spremenljivka je relativna 
produktivnost (ry) 

Var Skupaj  Industrija  
Trgovina 

in storitve  

rk 0,27 (23,29) 0,24 (19,76) 0,35 (13,38) 

DOFDI -0,02 (-0,42) 0,02 (0,34) -0,11 (-1,42) 

Konst 0,74 (9,45) 0,75 (10,23) 0,66 (3,38) 

Sek. dum. Da Da Da Da Da Da 

N 1.329  882  447  

R2
Adj 0,28  0,30  0,28  

 Vir: BS, lastni izračuni 

Možno je tudi, da INTI vpliva na produktivnost podjetja. Da bi preverili vpliv INTI na 
relativno produktivnost podjetij, ocenjujemo naslednjo enačbo: 

 13210 −+++= ∑ t
k

kktt initialSrkry αααα . (33) 

Ocenjujemo odvisnost relativne produktivnosti od relativne kapitalske intenzivnosti in 
začetne investicije v prejšnjem letu. Spremenljivka initial je dummy spremenljivka z 
vrednostjo 1, če je v tem letu podjetje prvič investiralo v določeno državo. Rezultati v 
tabeli 22 kažejo na pozitiven, statistično značilen, koeficient za relativno kapitalsko 
intenzivnost (rk), tako posebej za industrijo ter trgovino in storitve kot za vsa podjetja 
skupaj. Drugače je pri vplivu začetne investicije (initial), kjer je koeficient pri industriji 
pozitiven, vendar statistično neznačilen, pri trgovini in storitvah pa negativen in statistično 
značilen. To lahko v neki meri razloži rezultate zgornje HMY regresije – storitvenim 
podjetjem se namreč po začetni investiciji zmanjša relativna produktivnost. Ti rezultati 
dopolnjujejo ugotovitve Bernarda in Jensena (1999), ki na podatkih o ameriških 
industrijskih podjetij ugotavljata, da izvoznikom produktivnost narašča počasneje kot 
neizvoznikom. Izvoz in INTI torej ne generirata rasti produktivnosti.  
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Tabela 22: Regresija za obdobje 1994-2002, odvisna spremenljivka je relativna 
produktivnost. 

Var Skupaj  Industrija  

Trgovina 
in 

storitve  

rk 0,27 (59,06) 0,25 (49,18) 0,30 (34,26) 

initialt-1 -0,05 (-2,06) 0,04 (1,55) -0,26 (-4,65) 

Konst 0,74 (28,53) 0,75 (33,67) 0,70 (9,29) 

Sek. dum. Da Da Da Da Da Da 

N 10.912  7.191  3.721  

R2
Adj 0,24  0,25  0,24  

 Vir: BS, lastni izračuni 

Za vpliv relativne produktivnosti na odločitev za začetno INTI je torej treba preveriti, 
kateri faktorji vplivajo na odločitev za INTI. 

6.2 Odločitev za izhodno NTI 
V tej točki sledi ekonometrična ocena verjetnosti odločitve podjetja za izhodno NTI v 
odvisnosti od strukturnih značilnosti podjetja ter značilnosti namembne lokacije (države).  

6.2.1 Probit model na ravni podjetja 
Na začetku ocenjujem odločitev za INTI v odvisnosti od strukturnih značilnosti podjetja. 
Opazujem odločitev za začetno investicijo na katerikoli trg, kasneje bom obravnaval tudi 
raven, kjer je država izvoza in INTI določena. 

V tem koraku je ocenjen panelni probit model, kjer je odvisna spremenljivka verjetnost za 
investiranje v nedoločeno tujo državo, pojasnjevalne spremenljivke pa so značilnosti 
podjetja. Enačba, ki jo ocenjujem, je: 

 [ ] it
k

ikkitititit Srlrkryinitial εβββββ +++++== ∑−−− 413121101Pr . (34) 

[ ]1Pr =itinitial označuje verjetnost, da podjetje i investira v tujo podružnico v času t v 

katerokoli državo, 1−itry  je odložena relativna produktivnost (relativna dodana vrednost na 

zaposlenega), 1−itrk  je odložena relativna kapitalska intenzivnost in 1−itrl  relativno število 

zaposlenih. Sik označuje sektorske dummye in itε  normalno porazdeljene napake s 

porazdelitvijo ),0.(.. 2
εσdii .  

Pri oceni modela (34) je pomembno upoštevati, ali gre za prvo izhodno NTI posameznega 
podjetja ali za ponovno investicijo oziroma dokapitalizacijo. V primeru ponovne 
investicije in dokapitalizacije v isto državo namreč podjetje že razpolaga z določenimi 
izkušnjami na tem trgu (pozitivnimi ali negativnimi), kar pomeni, da je njegova odločitev 
za dodatno investicijo endogena. Ta problem simultanosti je potrebno rešiti v okviru 
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dinamičnega modela, ki predhodne odločitve za INTI ustrezno instrumentalizira z 
odloženimi vrednostmi zajetih spremenljivk.37 Glede na izredno velik vzorec podatkov 
(skupaj 289.534 opazovanj) je ta način reševanja endogenosti v našem primeru zaenkrat 
računsko prezahteven. S tega vidika je smiselno pri oceni (34) upoštevati zgolj prve 
izhodne NTI posameznega podjetja v neko državo. Tabela 23 kaže, da so slovenska 
podjetja v obdobju 1995-2002 na letni ravni opravila med 26 in 101 začetnih izhodnih 
NTI, od tega večino v industrijskem sektorju. Ker se podatki začenjajo z letom 1994, je za 
to leto le podatek o skupnem številu investicij. Za obdobje 1995-2002 je v podatkih torej 
528 začetnih investicij, od tega 376 v industrijskem sektorju (SKD 14-37) in 161 v 
trgovini in storitvah (SKD 38-52). 

Tabela 23 Število začetnih INTI, 1994-2002 

 Industrija
Trgovina in 

storitve Skupaj

1994 248 170 418 

1995 18 8 26 

1996 29 17 46 

1997 37 23 60 

1998 59 26 85 

1999 55 13 68 

2000 41 18 59 

2001 58 25 83 

2002 70 31 101 

Skupaj 
1995-2002 367 161 528 

Vir: BS, lastni izračuni 
Opomba: številke za leto 1994 zajemajo vse investicije 

Tabela 24 kaže ocene za enačbo (34), za skupni panel, deljen na industrijska in storitvena 
podjetja ter za leto 2002. 

                                                 
37 Glej Arellano in Bover (1995); Blundell in Bond (1998) ter Blundell in Bond (1999) za diskusijo načinov 
reševanja simultanosti v dinamičnih panelih s pomočjo dif-GMM in sys-GMM metod. 
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Tabela 24: Rezultati probit modela za odločitev slovenskih podjetij za izhodne NTI 
za obdobje 1995-2002 

Var Skupaj 1995-2002 Industrija 1995-2002 Storitve 1995-2002 Skupaj 2002  

ryt-1 0,07 (1,93) 0,09 (1,90) 0,02 (0,37) 0,05 (0,61) 

rkt-1 0,08 (5,73) 0,09 (4,29) 0,08 (3,85) 0,17 (3,71) 

rlt-1 0,14 (17,82) 0,17 (15,69) 0,11 (8,80) 0,17 (7,17) 

Konst. -2,39 (-16,86) -2,24 (-15,76) -1,82 (-10,86) -1,94 (-7,01) 

Sek. dum. Da  Da  Da  Da  

Čas. dum. Da  Da  Da  -  

N 10.803  7.170  3.633  1.279  

Pseudo R2 0,14  0,16  0,11  0,17  

χ2 494  395  115  100  

Vir: BS, lastni izračuni 
Opombi: z-statistike so v oklepajih, odvisna spremenljivka je dummy spremenljivka z vrednostjo 1, če je 
podjetje v času t imelo začetno investicijo, in 0 v nasprotnem primeru 

Na odločitev za izhodno NTI ima največji vpliv relativna velikost podjetja, izražena z 
relativnim številom zaposlenih glede na povprečje v panogi. Koeficient je pozitiven in 
statistično značilen za vse primere. Prav tako je pomembna tudi relativna kapitalska 
intenzivnost, za katero je koeficient pozitiven in statistično značilen za vse primere. V 
skladu z napovedmi HMY je koeficient za relativno produktivnost pozitiven za vse 
primere, vendar je za leto 2002 statistično neznačilen.  Bolj produktivna podjetja, še 
posebej industrijska,  se bodo bolj verjetno odločila za INTI, če bodo glede na povprečje v 
panogi bolj produktivna, bolj kapitalsko intenzivna in večja. 

6.2.2 Probit model na ravni podjetja z določenim trgom 
Na tej ravni je za vsako opazovanje vsebovan tudi podatek o državi destinacije INTI in 
države izvoza oz. uvoza. Poleg tega je znan tudi delež izvoza oz. uvoza v posamezno 
državo glede na skupni izvoz oz. uvoz podjetja v določenem letu. 

Enačba, ki jo ocenjujemo, je: 

[ ] ijt
k

ikkitijtitititijt SdExExShrlrkryinitial εβββββββ +++++++== ∑−−−−− 6151413121101Pr ,    (35) 

kjer je 1−ijtExSh  delež izvoza podjetja i v državo j v času t-1 in 1−itdEx  delež izvoza 

podjetja i v regijo v času t-1. 

Zaradi strukture in obsega podatkov je smiselno obravnavati posebej posamezne skupine 
držav. Na podlagi razlik v karakteristikah podjetij z INTI v različnih regijah (glej tabelo 
18 na str. 45) lahko z delitvijo opazovanj, glede na regijo izvoza, na EU oz. YU, 
opazujemo razlike v načinu odločanja za INTI med regijami. Ker je večina slovenskih 
INTI v državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije in v državah EU, so rezultati za enačbo 
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(35) prikazani za ti dve regiji, YU in EU. Lahko bi tudi obravnavali vsa opazovanja 
naenkrat in regije ločili z dummy spremenljivkami, vendar tu nastopi še problem 
ponavljajočih se opazovanj. 

Regije je smiselno ločiti, da se lahko izloči specifične značilnosti regij, kot so razlike v 
trgovinskih ovirah, tveganjih, povezanih z izvozom in INTI, cenah proizvodnih faktorjev 
in drugih značilnosti trgov (npr. konkurenčnost, marže). V državah nekdanje Jugoslavije je 
bil v preteklosti precejšen problem zavarovanje plačil pri izvozu, za te države je značilna 
tudi manjša konkurenčnost kot na trgih EU, zato je lahko politika cen drugačna.  

Koeficienti za značilnosti podjetij (relativna produktivnost, kapitalska intenzivnost in 
velikost) v tabeli 25 so po predznaku enaki kot pri agregirani analizi v tabeli 24, vendar z 
razliko, da je koeficient za relativno produktivnost statistično značilen in relativno 
pomemben le za EU. Za YU je koeficient statistično neznačilen. Ta ugotovitev se ujema z 
napovedmi HR, da v države z višjimi plačami investirajo bolj produktivna podjetja. Pri 
investicijah v države nekdanje Jugoslavije v obdobju 1994-2002 so bile značilne tudi 
spremembe v okolju, saj so se tveganja, fiksni stroški INTI, izvoza in trgovinski stroški v 
opazovanem obdobju močno spreminjali. 

Tabela 25: Rezultati probit modela odločitve industrijskih podjetij za INTI za 
skupini držav EU in nekdanje YU, panelni podatki za 1995-2002   

Var. EU  YU  

ryt-1 0,27 (3,54) 0,02 (0,43) 

rkt-1 0,14 (4,90) 0,07 (3,25) 

rlt-1 0,11 (10,65) 0,08 (11,48) 

ExShij,t-1 -0,73 (-3,52) -0,17 (-1,80) 

deExit-1 0,10 (0,61) 0,12 (1,50) 

Konst. -2,97 (-13,51) -2,19 (-20,23) 

Sek. dum. Da  Da  

Čas. dum. Da  Da  

N 11.748  18.801  

Pseudo R2 0,24  0,08  

χ2 278  423  

 Vir: BS, lastni izračuni 
Opombe: odvisna spremenljivka je dummy spremenljivka z vrednostjo 1, če je podjetje v času t v državi j 

imelo začetno investicijo, in 0 v nasprotnem primeru, uteži v ocenjevanju enačbe temeljijo na številu 
opazovanj posameznega podjetja v  določenem letu, z statistike v oklepajih 

Koeficient za delež izvoza v državo, glede na celoten izvoz podjetja, v preteklem letu je 
negativen za obe regiji, a statistično značilen le za EU38. Razlago lahko iščemo v rezultatih 
                                                 
38 Rezultati v neki meri potrjujejo rezultate Prašnikarja in drugih (2003) o »distressed« izvozu slovenskih 
podjetij v države EU. 
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v tabeli 20, ki kažejo, da na produktivnost pozitivno vpliva razpršen izvoz. Visok delež 
izvoza v določeno državo lahko pomeni manj razpršen izvoz, s tem manjšo produktivnost 
ter posledično manjšo verjetnost investiranja v tujino. Prav tako temu rezultatu pomembno 
prispeva dejstvo, da so tudi izvozna podjetja brez INTI velikokrat močno usmerjena v 
izvoz v določene države. Negativen koeficient zato ne more pomeniti tega, da pretekla 
izvozna usmerjenost ne igra pomembne vloge pri odločanju za investicijo v določeno 
državo. Prej bi lahko govorili o tem, da večja, kapitalno intenzivnejša in v določenih 
primerih produktivnejša, podjetja investirajo na tuji trg z namenom povečanja tržnega 
deleža na trgu z izvozom oz. prodajo preko podružničnega proizvodnega obrata. 

Drugače je pri predznaku koeficienta pri deležu izvoza v opazovano regijo v preteklem 
letu (deExit-1). Koeficienta sta pozitivna, a statistično neznačilna. Na odločitev podjetij za 
investiranje v določeno regijo torej lahko vpliva poznavanje bližnjih trgov, v skladu s 
teorijo postopne internacionalizacije.  

6.3 Sta izhodna NTI in izvoz komplementa ali substituta? 
V konkretnem primeru nas zanima, ali investicije v tujino dolgoročno zmanjšujejo izvoz 
slovenskih podjetij v konkretno državo. V ta namen ocenjujem že predstavljeni model 
(29). Pričakovane povezave v modelu so naslednje. V primeru, da gre pri slovenskih 
izhodnih NTI za substitutivnost med izvozom in INTI (prevladujoče horizontalne INTI), 
lahko pričakujemo negativno povezavo med rastjo izvoza v določeno državo ter pretekle 
začetne investicije (koeficient 1β ) oziroma prodajo hčerinske družbe39 (koeficient 3β ). 

Značilni negativni predznaki obeh koeficientov torej kažejo na nadomestljivost med 
izvozom in INTI. Če pa prevladuje čisti trgovinski motiv za INTI (ustanovitev trgovinskih 
predstavništev), takšnega nadomeščanja med INTI in izvozom ne moremo pričakovati.V 
tem primeru bosta koeficienta 1β  in 3β  pozitivna in/ali neznačilna, podobno pri 

prevladujočih vertikalnih investicijah. 

Z namenom identifikacije razlik v izvoznem in investicijskem obnašanju slovenskih 
podjetij na različnih trgih, so v model vključeni tudi dummyi za investicije v države 
nekdanje Jugoslavije (DYU), ki dodatno nastopajo tudi v interakciji s posameznimi 
spremenljivkami. Z vključitvijo te spremenljivke je doseženo zajetje razlike v obnašanju 
istega podjetja v primeru INTI v različnih državah.  

                                                 
39 Opozoriti velja, da naša podatkovna baza ne vsebuje informacij o prodajah podružnic matičnih podjetij v 
tujini, zato jih aproksimiramo z vrednostjo vložka matičnega podjetja v ustanovljeno podružnico. Vrednost 
vložka matičnega podjetja v ustanovljeno podružnico pa ne daje informacije o tem, ali gre za proizvodno ali 
trgovinsko predstavništvo. Rezultati ankete, ki so jo leta 2001 na Inštitutu za jugovzhodno Evropo naredili 
med 125 največjimi slovenskimi podjetji (glej Damijan, 2001, Prašnikar in drugi, 2001), kažejo na večinski 
trgovinski motiv za INTI pri slovenskih podjetjih. Le na Hrvaškem so anketirana slovenska podjetja eno 
tretjino celotne prodaje na tem trgu opravila preko svojih podružnic, v ostalih državah nekdanje Jugoslavije 
pa je bil ta delež manjši od 20%. Pri interpretaciji rezultatov je torej potrebno precej previdnosti.  
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Model (29) je ocenjen na vzorcu industrijskih izvoznih podjetij in podjetij, ki imajo INTI, 
in sicer pri slednjih upoštevamo samo tista opazovanja podjetje i - država j, kjer obstaja 
INTI. Izločene so povezave tega podjetja z drugimi državami, kjer podjetje nima INTI. 
Zaradi različnega števila opazovanj za posamezna podjetja so v modelu uporabljene tudi 
uteži.  

Kot v prejšnjem podpoglavju tudi tu najprej na ravni podjetja opazujemo vpliv začetne 
investicije na izvoz podjetja, v obdobju od enega do pet let poprej. V tem primeru je izvoz 
kar skupni izvoz podjetja, rezultati v tabeli 26 pa kažejo na pozitiven efekt začetne 
investicije v prvem letu, ki se s časom manjša, tako da je že po drugem letu negativen, 
vendar so koeficienti po prvem letu statistično neznačilni. V tem koraku torej ni mogoče z 
gotovostjo zaključiti, da substitucija med izvozom in INTI ne obstaja. 

Tabela 26: Rezultati regresije za rast skupnega izvoza za vsa podjetja za obdobje 
1995-2002 

Var. t-1  t-2  t-3  t-4  t-5  

initialt-1 0,17 (2,99) -0,02 (-0,31) -0,07 (-1,10) -0,60 (-0,92) -0,11 (-1,62) 

Konst. 0,28 (4,36) -0,14 (-2,16) 0,11 (1,78) 0,11 (1,59) 0,17 (2,45) 

Sek. dum. Da  Da  Da  Da  Da  

Čas. dum. Da  Da  Da  Da  Da  

N 6.139  5.301  4.444  3609  2798  

R2
Adj 0,02  0,02  0,01  0,01  0,02  

F 5,44  4,29  2,83  2,74  3,19  

 Vir: BS, lastni izračuni 
 Opombi: odvisna spremenljivka je rast izvoza podjetja, t-statistike so v oklepajih  

Pri naslednjem koraku, analizi modela (29) na ravni podjetja z določenim trgom vključimo 
dodatne spremenljivke: rast skupnega izvoza podjetja, rast BDP per capita v opazovani 
državi izvoza oz. INTI in dummy spremenljivko za države nekdanje Jugoslavije, 
samostojno in v interakciji s spremenljivkama začetne investicije in prodaje hčerinske 
družbe. Zanimajo nas razlike med izvoznim in investicijskim obnašanjem podjetij za 
območje EU in nekdanje Jugoslavije, zato so iz analize izvzeta opazovanja v državah 
izven tega območja.   

Rezultati v tabeli 27 kažejo na manjšo rast izvoza pri podjetjih po začetni investiciji, ki je 
večja pri začetnih investicijah v državah nekdanje Jugoslavije. To bi lahko kazalo na večji 
trgovinski motiv investicij v države nekdanje Jugoslavije in potrjevalo že omenjene 
prejšnje raziskave narejene na to temo. Še vedno pa je prevladujoč proizvodni motiv. 
Vendar so koeficienti statistično neznačilni in lahko le ugotovim, da se učinki 
komplementarnosti in substitutivnosti med seboj uničijo.   

Drugače je pri koeficientih pri prodaji hčerinskih podjetij. Tu je opazen statistično 
značilen pozitivni učinek, oziroma komplementarnost (za obdobje po enem letu). Za INTI 
v bivši Jugoslaviji je učinek obraten, v povprečju je opazna nadomestljivost, oziroma 
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manjša rast izvoza pri podjetjih z večjo prodajo v hčerinskih družbah. Koeficient se z 
zamikom v letih povečuje, kar je smiselno, če vemo, da je prodaja aproksimirana z 
velikostjo INTI (in je v primeru proizvodne investicije potreben določen čas za začetek oz. 
doseganje optimalne ravni proizvodnje). 40  

Koeficienta pri skupni rasti izvoza in rasti BDP per capita v državi izvoza sta po 
pričakovanjih pozitivna in statistično značilna. 

Sklepamo lahko, da so učinki trgovinskega motiva in »resource seeking« na eni strani ter 
»market seeking« na drugi strani medsebojno izključujoči (neznačilni koeficienti pri 
začetnih investicijah). Lahko tudi govorimo o močni komplementarnosti med prodajo 
hčerinskih družb in izvozom v EU, kar kaže na prevladujoč trgovinski motiv, oziroma 
vertikalno investiranje (preverjanje vertikalnega investiranja sledi v nadaljevanju naloge, v 
podpoglavju 6.4). V državah nekdanje Jugoslavije je stanje drugačno. Tu je opazen učinek 
substitucije, ki za spoznanje prevlada nad učinkom komplementarnosti in se z zamikom v 
letih povečuje.  

Tabela 27: Rezultati modela izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij po državah, regresija za rast izvoza za skupini držav EU in nekdanje 

Jugoslavije za obdobje 1995-2002 
Var i=1  i=2  i=3  

DYU -0,02 (-0,84) -0,01 (-0,24) -0,01 (-0,38) 

Initialt-i -0,11 (-1,46) -0,12 (-1,35) -0,08 (-0,89) 

Initialt-i* DYU 0,01 (0,13) 0,01 (0,09) 0,16 (1,40) 

gEXtot 0,68 (73,80) 0,68 (64,03) 0,73 (57,83) 

sIntit-i 4,82 (2,04) 2,48 (0,93) 4,40 (1,49) 

sIntit-i* DYU -4,85 (-2,04) -3,37 (-1,23) -6,41 (-2,10) 

gGDPpc 1,23 (14,88) 1,19 (13,25) 1,17 (12,35) 

Konst. -0,22 (-5,89) -0,04 (-1,04) 0,00 (-0,03) 

Sek. Dum. Da  Da  Da  

Čas. Dum. Da  Da  Da  

N 33.979  28.484  23.885  

R2
Adj 0,15  0,14  0,13  

F 169,9  134,9  110,0  

 Vir: BS, lastni izračuni 
 Opombi: odvisna spremenljivka je rast izvoza podjetja v določeno državo,  
  t-statistike so v oklepajih 

Koeficienti v zgornji tabeli so pristranski v tem smislu, da nižja rast izvoza še ne pomeni 
absolutnega upada izvoza v določeno državo. Da bi se izognil tej pristranskosti, ponovim 

                                                 
40 Rezultati do neke mere tudi potrjujejo ugotovitve Jakličeve in Svetličiča (2003), da je za že uveljavljene 
investitorje pomembnejši »efficiency- seeking« motiv za INTI. 
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model še z odvisno spremenljivko, ki je dummy spremenljivka z vrednostjo 1, če podjetje 
poveča izvoz (merjen v EUR) v določeno državo, in 0, če se izvoz ne poveča. 

Rezultati se ne spremenijo bistveno, razen da se v primeru YU substitutivnost in 
komplementarnost medsebojno skoraj izničita. Za investicije v EU lahko potrdimo, da je 
prodaja preko podružnic v povprečju komplementarna izvozu.  

Tabela 28: Rezultati modela izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij po državah, regresijski model za rast izvoza za skupini držav EU in 

nekdanje Jugoslavije za obdobje 1995-2002 
Var i=1  i=2  i=3  

DYU 0,07 (7,30) 0,08 (7,12) 0,07 (5,74) 

Initialt-i 0,03 (1,04) -0,03 (-0,91) 0,07 (1,96) 

Initialt-i* DYU -0,09 (-2,81) -0,01 (-0,40) -0,05 (-1,21) 

gEX 0,13 (41,82) 0,14 (37,63) 0,15 (33,37) 

sIntit-i 4,98 (5,86) 3,35 (3,49) 5,38 (4,87) 

sIntit-i* DYU -4,84 (-5,66) -3,23 (-3,29) -5,28 (-4,63) 

gGDPpc 0,54 (17,61) 0,53 (15,92) 0,48 (12,77) 

Konst. 0,33 (24,59) 0,34 (22,89) 0,44 (28,92) 

Sek. Dum. Da  Da  Da  

Čas. Dum. Da  Da  Da  

N 36.974  30.924  25.863  

R2
Adj 0,06  0,06  0,06  

F 72,7  62,1  47,9  

 Vir: BS, lastni izračuni 
 Opombi:  odvisna spremenljivka je dummy za rast izvoza, z vrednostjo 1 v primeru povečanja  
  izvoza merjenega v EUR, 0 v nasprotnem primeru,  
  t-statistike so v oklepajih 

6.4 Horizontalne ali vertikalne INTI 
Rezultati za vpliv INTI na izvoz nam ne odgovorijo natančno na prevladujoči tip investicij 
slovenskih podjetij v tujini. V ta namen preverjam enačbo (30). 

V primeru vertikalnih investicij pričakujemo pozitivna koeficienta 1β  in 3β  iz enačbe 

(30), vendar je tudi tu pomembno vedeti, da je pri investicijah pomemben trgovinski 
motiv, kjer lahko pričakujemo tudi povečanje uvoza in ne le izvoza. 
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V tem primeru pri pristopu z rastjo uvoza kot neodvisno spremenljivko ne dobimo 
statistično značilnih koeficientov za 1β  in 3β  (Tabela 29), zato so za interpretacijo bolj 

primerni rezultati z dummy spremenljivko za rast uvoza kot odvisno spremenljivko 
(Tabela 30).  

Tabela 29: Rezultati modela izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij po državah, regresija za rast uvoza za skupini držav EU in nekdanje 

Jugoslavije za obdobje 1995-2002 
Var i=1  i=2  i=3  

DYU -0,08 (-2,7) -0,10 (-2,85) -0,11 (-2,71) 

Initialt-i -0,11 (-1,46) -0,08 (-0,98) 0,08 (0,83) 

Initialt-i* DYU -0,08 (-0,84) 0,06 (0,56) 0,14 (1,20) 

GIMtot 0,84 (66,53) 0,86 (61,08) 0,85 (53,34) 

sIntit-i 0,80 (0,35) -0,12 (-0,05) -2,50 (-0,86) 

sIntit-i* DYU -0,48 (-0,21) 1,81 (0,68) 1,82 (0,58) 

gGDPpc -0,06 (-0,42) 0,28 (1,60) -0,10 (-0,54) 

Konst. -0,04 (-0,91) -0,05 (-1,07) -0,08 (-1,62) 

Sek. Dum. Da  Da  Da  

Čas. Dum. Da  Da  Da  

N 20.891  17.420  14.512  

R2
Adj 0,18  0,18  0,17  

F 132,9  115,9  89,8  

 Vir: BS, lastni izračuni 
 Opombi:  odvisna spremenljivka je rast uvoza podjetja v določeno državo, 
   t-statistike so v oklepajih 

Koeficienta 1β  in 3β sta pozitivna in statistično značilna za različne časovne zamike (glej 

tabelo 30), tako da lahko potrdimo, da INTI spodbujajo uvoz iz države destinacije. Ta 
učinek je manjši za INTI v države nekdanje Jugoslavije (negativni in statistično značilni 
koeficienti pri interakciji z DYU), vendar je še vedno pozitiven. Po pričakovanjih je 
pozitiven koeficient pri rasti skupnega uvoza. Koeficient je negativen pri rasti BDP per 
capita, kar ni presenetljivo, saj je bila rast uvoza iz EU večja kot iz YU. V primeru EU pa 
rast BDP per capita, predvsem v zadnjih letih, ni dosegala rasti v državah nekdanje YU. 

Na podlagi rezultatov za rast uvoza bi bilo preveč tvegano sklepati, da je večina investicij 
v EU in YU vertikalne narave, izraziteje za EU. Pri uvozu namreč ni podobnega pojava 
kot zmanjšanje v primeru horizontalnih investicij pri izvozu, ki uravnovesi 
komplementarnost pri vertikalnih investicijah in investicijah s trgovinskim motivom.  

Za slovenske INTI na trge nekdanje Jugoslavije je bila v času skupne države značilna 
vertikalna struktura proizvodnje. Slovenska podjetja so praviloma izvajala nižje stopnje 
produkcijskega procesa v drugih republikah, uvažala surovine oz. polizdelke in nato 
končne izdelke izvažala nazaj v druge republike. Rezultat tega je bil velik trgovinski tok 
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znotraj podjetij. Rast uvoza pri večjih INTI (Tabela 30) kaže, da se ponovno vzpostavlja 
podobna struktura. Zmanjšanje izvoza materinskih družb z rastjo prodaje hčerinskih 
podjetij v YU lahko pomeni, da so INTI v državah nekdanje Jugoslavije tudi platforma za 
izvoz v druge države. Tudi Jaklič in Svetličič (2003) opazujeta močno zmanjšanje uvoza v 
nekaterih primerih. 41 Učinek horizontalne integracije v YU torej očitno prevlada. 

Tabela 30: Rezultati modela izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij po državah, regresijski model za rast uvoza za skupini držav EU in nekdanje 

Jugoslavije za obdobje 1995-2002 
Var i=1  i=2  i=3  

DYU 0,09 (10,40) 0,08 (7,36) 0,08 (6,37) 

Initialt-i 0,10 (3,75) 0,13 (4,32) 0,11 (3,18) 

Initialt-i* DYU -0,05 (-1,72) -0,10 (-2,81) -0,06 (-1,48) 

gIMtot 0,10 (35,30) 0,10 (32,48) 0,11 (29,23) 

sIntit-i 6,45 (7,90) 5,47 (5,95) 4,58 (4,33) 

sIntit-i* DYU -6,16 (-7,49) -4,36 (-4,63) -3,93 (-3,60) 

gGDPpc -0,42 (-14,36) -0,37 (-11,47) -0,38 (-10,48) 

Konst. -0,42 (-14,36) 0,36 (26,47) 0,34 (23,67) 

Sek. Dum. Da  Da  Da  

Čas. Dum. Da  Da  Da  

N 36.446  30.509  25.540  

R2
Adj 0,05  0,05  0,05  

F 60,4  49,1  39,6  

 Vir: BS, lastni izračuni 
 Opombi:  odvisna spremenljivka je dummy za rast uvoza, z vrednostjo 1 v primeru povečanja  
  uvoza merjenega v EUR, 0 v nasprotnem primeru,  
  t-statistike so v oklepajih 

Obstajajo torej INTI s trgovinskim motivom, katerih namen je tudi lažji dostop do surovin, 
in vertikalne INTI, ki izkoriščajo boljšo dostopnost do proizvodnih faktorjev v državi. V 
obeh primerih je namreč posledica povečanje uvoza, ne moremo pa z zagotovostjo trditi, 
katere prevladujejo.  

Lahko predvidevam, tudi na podlagi raziskav opravljenih z anketami med podjetji 
(Damijan, 2001 in Prašnikar in drugi, 2001), in rezultatov za dinamiko izvoza, da na 
področju EU prevladujejo INTI s trgovinskim motivom, pri katerih je razmerje med INTI 
in izvozom ter tudi uvozom komplementarno. Drugače je v državah nekdanje Jugoslavije, 
kjer je prevladujoč učinek substitutivnost med izvozom in INTI kot posledica 
horizontalnih INTI. Opazna je že tudi vertikalna integracija z namenom izkoriščanja 

                                                 
41 Jaklič in Svetličič (2003) razpolagata s podatki, pridobljenimi z anketami med približno 100 slovenskimi 
podjetji. Nobeno od podjetij ni poročalo zmanjšanja izvoza zaradi INTI.  
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cenejše delovne sile in proizvodnih virov, katere učinek se bo, sodeč po ostalih raziskavah 
in zgornjih rezultatih, v naslednjih letih še povečal.  

6.4.1 Analiza izvoznega in investicijskega obnašanja po panogah 
V tem poglavju na kratko predstavim analizo izvoznega in investicijskega obnašanja 
podjetij v posameznih panogah. Na tem mestu niso obravnavane vse panoge, temveč le 
štiri izbrane: tekstilna in obutvena, lesna, živilska, kemijska. Najprej je predstavljena 
povprečna produktivnost v posameznih panogah in povprečno število zaposlenih.  

Povprečna produktivnost podjetij po panogah 
Razlike v povprečni produktivnosti panog, merjeni z dodano vrednostjo na zaposlenega, 
so precejšnje (glej tabelo P – 8 v prilogi). Spodnja slika nazorno kaže na razlike v 
produktivnosti izbranih panog. Panoge proizvodnja tekstilij (SKD 17), proizvodnja 
oblačil, strojenje in dodelava krzna (SKD 18) ter proizvodna usnja in usnjenih izdelkov 
(SKD 19) so združene pod imenom tekstilna in obutvena. Prikazane so tudi lesna (SKD 
20), ki je prav tako na dnu po produktivnosti, živilska (SKD 15) ter kemijska (SKD 24), ki 
ima najvišjo produktivnost med industrijskimi panogami. Za primerjavo je prikazana tudi 
produktivnost vseh industrijskih panog. 

Slika 13: Povprečna produktivnost (DV na zaposlenega) po izbranih panogah za 
obdobje 1994-2002, v 1000 EUR na zaposlenega 
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Produktivnost v industrijskih panogah, merjena v EUR, raste. Pri izbranih panogah je rast 
najpočasnejša v živilski industriji, najhitrejša pa v kemijski. Če primerjamo podatke o 
povprečnem številu zaposlenih na podjetje v panogi (glej sliki 13 in 14 ter tabelo P – 8 v 
prilogi), lahko opazimo, da rast produktivnosti pri tekstilni in obutveni ter lesni panogi 
sovpada z močnim padanjem števila zaposlenih v podjetjih.42 

Slika 14: Povprečno število zaposlenih v podjetjih po panogah za obdobje 1994-2002 
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 Vir: Tabela P – 8 v prilogi 

Vpliv INTI na zaposlenost 

V vzorcu so panoge z najnižjo dodano vrednostjo na zaposlenega tekstilna in obutvena 
industrija (SKD 17 – proizvodnja tekstila, SKD 18 – proizvodnja oblačil, strojenje, 
dodelava krzna ter SKD 19 – proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov) ter obdelava in 
predelava lesa (SKD 20).43  

Pri teh panogah je opazna rast produktivnosti ter zmanjševanje števila zaposlenih po 
podjetjih (glej sliki 13 in 14). Za panoge z majhno dodano vrednostjo na zaposlenega se 

                                                 
42 Koman (2003) prikazuje proces »kreativne destrukcije« v oblačilni, čevljarski in lesni industriji v 
Sloveniji v obdobju 1990-2002. Konkurenca izloča manj produktivne proizvajalce. Pojavljajo se novi, ki 
temeljijo svoj obstoj na uporabi bolj učinkovitih proizvodnih metod. Hkrati se tisti, ki ostanejo, 
prestrukturirajo v opravljanje zahtevnejših opravil. Ta proces se bo v naslednjih letih prav gotovo nadaljeval. 
Melitz (2002) potrjuje, da je izstop podjetij iz panoge povezan z manjšo produktivnostjo teh podjetij. 

 
43 Glej tabelo P – 8 v prilogi. 
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pričakuje selitev proizvodnje v države s cenejšo delovno silo. V ta namen preverjamo 
naslednjo enačbo: 

  ijttjtEXtotitjtjEMP GDPpcginitialg εββββ ++++= − ,3,2,10,, ln . (36) 

V primeru investicij povezanih z zmanjševanjem števila zaposlenih doma se pričakuje 
negativni koeficient 1β .  

Spet so opazovane le izbrane panoge: tekstilna in obutvena, živilska, lesna ter kemijska. 
Rezultati potrjujejo, da so INTI v panogah z nizko produktivnostjo povezane s selitvijo 
proizvodnje. Koeficient 1β je negativen in statistično značilen pri tekstilni in obutveni ter 
lesni industriji. V primeru živilske industrije je koeficient negativen, vendar statistično 
neznačilen, medtem ko je pri kemijski industriji koeficient pozitiven in statistično 
neznačilen (značilen je pri 90% stopnji zaupanja). V splošnem je za industrijo koeficient 
negativen in statistično značilen pri 90% stopnji zaupanja.  

Koeficient pri rasti skupnega izvoza podjetja je po pričakovanju pozitiven in statistično 
značilen za vse panoge. Koeficient pri BDP per capita je statistično neznačilen, razen za 
celotno industrijo, kjer je po pričakovanjih pozitiven in statistično pozitiven. V državah z 
manjšim BDP na prebivalca je bolj smiselno pričakovati INTI povezane s selitvijo 
proizvodnje, oz. povedano drugače, z zmanjševanjem števila zaposlenih doma. 

Tabela 31: Rezultati regresije za rast zaposlenosti za izbrane panoge, panelni podatki 
za obdobje 1995-1994 

 
Živilska  

Tekstilna 
in 

obutvena 
 Lesna  Kemijska  Industrija 

skupaj  

Initialt-i -0,02 (-0,65) -0,18 (-5,45) -0,18 (-2,96) 0,06 (1,75) -0,02 (-1,86) 

gIMtot 0,04 (5,66) 0,04 (8,18) 0,11 (11,83) 0,13 (7,12) 0,07 (29,89) 

lnGDPpc -0,01 

 

(-1,23) 0,00 (-0,68) 0,00 (-0,05) 0,01 (0,80) 0,01 (6,27) 

Konst, 0,43 (6,98) 0,21 (5,56) 0,49 (8,22) 0,47 (7,61) 0,26 (17,24) 

Čas, dum, Da  Da  Da  Da  Da  

Sek. dum. Ne  Ne  Ne  Ne  Da  

N 3.662  8.354  3.713  3.758  65.719  

R2
Adj 0,04  0,04  0,10  0,05  0,02  

F 15,16  36,48  42,32  20,63  159,60  

Vir: BS, lastni izračuni 
Opombi:  odvisna spremenljivka je dummy spremenljivka za rast zaposlenosti, z vrednostjo 1 v primeru 
 povečanja in 0 v nasprotnem primeru,  
 t-statistike so v oklepajih 

V panogah z najnižjo produktivnostjo negativni koeficienti kažejo na prevlado proizvodno 
naravnanih investicij. Koeficienti za vpliv prodaje podružnic na izvoz, prikazani v tabeli 
32, kažejo na komplementarni učinek pri INTI v EU ter nadomestitveni učinek pri INTI v 
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YU v primeru tekstilne in obutvene panoge. Pri živilski in kemijski panogi je prisoten 
komplementarni učinek pri INTI v EU, medtem ko je za INTI v nekdanjo Jugoslavijo 
manjši. V primeru lesne panoge je ravno obratno, nadomestitveni učinek je prisoten pri 
INTI v EU, medtem ko se v primeru INTI v YU komplementarni in nadomestitveni učinki 
skoraj izničijo. 

Tabela 32: Rezultati modela izvoznega in investicijskega obnašanja slovenskih 
podjetij po državah, regresijski model za rast izvoza po izbranih panogah za obdobje 

1995-2002 

 Živilska  
Tekstilna 

in 
obutvena 

 Lesna  Kemijska 
 

DYU 0,05 (1,85) 0,10 (4,14) 0,12 (2,75) 0,06 (2,17) 

Initialt-i -0,01 (-0,12) 0,01 (0,15) 0,04 (0,28) -0,30 (-3,83) 

Initialt-i* DYU 0,00 (0,03) -0,09 (-1,03) -0,44 (-2,50) 0,11 (1,24) 

gIMtot 0,12 (10,75) 0,12 (13,68) 0,16 (12,13) 0,21 (9,48) 

sIntit-i 9,62 (1,84) 3,61 (2,26) -21,21 (-2,32) 14,58 (3,06) 

sIntit-i* DYU -8,86 (-1,69) -4,38 (-2,71) 21,18 (2,30) -13,24 (-2,78) 

gGDPpc 0,77 (6,62) 0,43 (5,29) 0,02 (0,12) 0,89 (8,03) 

Konst, 0,46 (14,85) 0,43 (14,57) 0,51 (16,48) 0,29 (8,00) 

Čas, dum, Da  Da  Da  Da  

N 2.184  4.795  2.260  2.039  

R2
Adj 0,11  0,06  0,10  0,11  

F 19,45  19,97  18,42  18,91  

Vir: BS, lastni izračuni 
Opombi:  odvisna spremenljivka je dummy za rast izvoza, z vrednostjo 1 v primeru povečanja izvoza 
 merjenega v EUR, 0 v nasprotnem primeru,  
 t-statistike so v oklepajih 

7 Sklep 

Naloga analizira izvozno in investicijsko obnašanje slovenskih podjetij v obdobju 1994-
2002. Empirična analiza vzorca preko 32.000 različnih slovenskih podjetij iz različnih 
dejavnosti, od katerih je skoraj 12.000 izvoznikov, omogoča direktno preverjanje 
naslednjih hipotez: 

− Ali heterogenost v produktivnosti vpliva na odločitev za INTI? Kateri faktorji so 
pomembni za odločitev slovenskih podjetij za INTI?  

− Ali investicije v tujino dolgoročno zmanjšujejo izvoz najbolj produktivnih podjetij 
v konkretno državo? Z drugimi besedami, sta INTI in izvoz komplementa ali 
substituta? 

− Ali so slovenske INTI »market-seeking« motivirane ali celo »resource-seeking« 
investicije z namenom iskanja cenejše delovne sile v tujini ali so zgolj trgovinsko 
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motivirane investicije bolj produktivnih slovenskih podjetij? Ali prevladujejo 
vertikalne ali horizontalne INTI?  

Prva ugotovitev je, da tudi za Slovenijo velja teoretični model Helpmana, Melitza in 
Yeapla (2003), ki odločitev podjetja za prodajo na tujih trgih bodisi neposredno preko 
izvoza bodisi preko lastne podružnice v tujini postavlja v odvisnost od produktivnosti 
posameznega podjetja. Prodor na tuje trge preko izvoza predstavlja določene fiksne 
vstopne stroške, ki pa so nižji od fiksnih stroškov v primeru investicije v lastno 
podružnico v tujini. Podatki kažejo, da najmanj produktivna podjetja, ki teh fiksnih 
stroškov ne morejo pokriti, prodajajo samo na domačem trgu, bolj produktivna podjetja 
izvažajo, najbolj produktivna podjetja pa investirajo v lastno podružnico v tujini. Na 
podlagi rezultatov o gibanju izvoza po investiranju lahko v model uvedemo, poleg 
horizontalne INTI, tudi INTI s trgovinskim motivom, ki je namenjena podpori izvoznih 
dejavnosti. Ta prav tako  zahteva določene, vendar manjše, fiksne stroške. 

Če HMY model razširimo z razlikami v relativni faktorski obilnosti v državah, podobno 
kot v Head – Riesovem modelu, ugotovimo, da rezultati potrjujejo napovedi. V države z 
manjšimi plačami investirajo podjetja z manjšo relativno produktivnostjo. Podjetja, ki 
investirajo v države na območju nekdanje Jugoslavije, imajo v povprečju manjšo relativno 
produktivnost kot podjetja, ki investirajo v države EU z višjimi plačami. Rezultati kažejo, 
da so pri odločitvi za INTI v EU pomembne relativna produktivnost, kapitalska 
intenzivnost in velikost podjetja (če karakteristike podjetij naštejemo po pomembnosti). 
Pri odločitvi za investicije v bivšo Jugoslavijo sta pomembni velikost in kapitalska 
intenzivnost, relativna produktivnost pa je nepomembna. 

Na pomembnost trgovinskega motiva pri investiranju kaže dejstvo, da na odločitev 
slovenskih podjetij v določeno državo v EU vpliva delež preteklega izvoza v to državo, in 
sicer manjši je delež, večja je verjetnost za INTI. Pri tem opazovanju je potrebno precej 
previdnosti, saj je lahko majhen delež izvoza v določeno državo tudi posledica bolj 
razpršenega izvoza, ki pa spet vpliva na večjo produktivnost. Manjši delež izvoza v 
določeno državo je lahko le odraz produktivnosti določenega podjetja.  

Naslednja ugotovitev je, da so INTI v EU komplementarni domači proizvodnji, saj 
prodaja preko podružnic (aproksimirana z velikostjo investicije) pozitivno vpliva na rast 
izvoza v določeno državo. Za INTI v bivšo Jugoslavijo je stanje drugačno. Na daljši rok 
INTI v povprečju nadomestijo izvoz. 

V nadaljevanju raziskave na podlagi dinamike uvoza v odvisnosti od prodaje podružnice 
ugotovim, da INTI spodbujajo uvoz. Ta učinek je manjši za države nekdanje Jugoslavije. 

Obravnava posameznih panog kaže na selitev proizvodnje v države s cenejšo delovno silo 
v panogah z najmanjšo produktivnostjo, kar se kaže v zmanjševanju števila zaposlenih v 
podjetjih po začetni INTI. 
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Učinek INTI v EU na izvoz je torej komplementaren in kaže na prevladujoč trgovinski 
motiv oziroma vertikalno integriranost slovenskih podjetij. Na drugi strani pa se za 
območje nekdanje Jugoslavije že kažejo učinki »market seeking« in v neki meri »resource 
seeking« motiva, ki jih nekatere druge raziskave napovedujejo za prihodnost (npr. 
Prašnikar in ostali, 2001). Zastoj rasti izvoza tudi v države nekdanje Jugoslavije v letu 
2003, je verjetno deloma že rezultat nadomestitvenega učinka slovenskih INTI na tem 
območju. Izpada izvoza na trge EU torej dolgoročno ni mogoče popolnoma nadomestiti s 
povečanjem izvoza na trge manj razvitih držav. Izvoz na trge nekdanje Jugoslavije ter 
Rusije je tako lahko pomembno dopolnilo izvozu v razvite države, ne more pa postati 
prevladujoča izvozna usmeritev slovenskega gospodarstva. 
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Priloga 

Tabela P – 1: INTI po dejavnostih za obdobje 1994-2002, v mln. EUR 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

52 7,09 7,46 5,93 6,47 6,40 10,58 14,57 73,48 72,09 

51 36,16 34,11 31,10 18,52 14,33 13,04 18,64 30,42 34,27 

50 11,54 14,13 15,86 13,34 17,03 32,44 43,19 35,27 45,56 

45 1,86 1,79 1,69 1,48 2,85 1,67 3,70 4,15 3,97 

41 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

40 41,21 44,67 42,72 43,56 47,66 48,31 47,19 4,71 14,58 

37 0,00 0,00 0,64 0,62 0,60 0,37 0,36 0,35 0,31 
Skupaj trgovina 
in storitve 97,92 102,22 97,99 84,04 88,94 106,47 127,72 148,45 170,83
          
36 0,92 0,18 -0,06 -0,22 -0,22 -0,30 -0,60 -0,68 0,06 

35 3,64 4,01 1,86 1,64 1,41 0,36 0,36 0,36 0,33 

34 0,67 0,67 0,64 2,55 9,58 1,42 2,02 24,90 24,60 

33 0,67 0,78 1,96 2,28 2,47 2,22 4,21 5,37 6,46 

32 0,05 0,11 0,65 0,67 1,94 1,93 1,47 2,34 3,32 

31 1,30 1,47 1,44 3,25 4,11 5,25 12,31 13,78 25,02 

30 3,67 3,65 3,25 2,99 3,08 2,94 2,82 2,55 1,02 

29 0,79 1,14 0,98 5,07 3,13 2,93 7,78 8,19 8,17 

28 0,25 0,26 0,44 1,08 2,80 3,78 4,73 5,36 6,75 

27 0,85 0,92 1,03 1,28 1,71 2,07 2,50 3,10 10,26 

26 1,07 2,82 3,49 3,97 5,66 11,24 11,94 13,85 14,45 

25 0,25 0,40 0,61 0,78 1,09 1,17 5,18 5,64 7,05 

24 10,07 11,57 12,25 14,92 17,37 28,38 47,42 84,21 105,04 

22 -0,17 -0,23 0,16 0,31 0,68 0,97 0,75 0,44 2,36 

21 4,46 2,38 0,23 0,58 0,55 0,18 3,35 3,24 9,80 

20 5,90 6,46 6,37 6,19 6,23 6,36 5,87 3,52 -1,56 

19 12,55 9,97 7,24 4,60 4,67 4,89 6,82 10,24 10,93 

18 1,22 1,24 1,24 1,30 1,51 3,12 1,14 1,04 1,29 

17 2,69 2,72 2,55 2,36 2,67 2,96 3,35 5,36 14,99 

15 15,44 15,65 16,28 17,35 18,13 19,69 41,34 53,96 61,33 
Skupaj 
industrija 66,27 66,18 62,59 72,94 88,59 101,55 164,76 246,77 311,68
          
Ostalo 32,25 36,50 45,35 59,75 112,86 94,67 145,55 211,01 331,11
Skupaj 196,44 204,90 205,93 216,73 290,38 302,69 438,03 606,23 813,62

Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabela P – 2: Razlike v produktivnosti (DV na zaposlenega) med podjetji, ki 
prodajajo doma, izvozniki in investitorji v tujino, 1994-2002 (v 1000 EUR) 

   doma izvoz INTI 

   Ind Stor* Ind Stor Ind Stor 

         

1994 DV/zaposl. 15,0 10,0 11,9 17,0 14,9 19,7 

  st.dev. 9,6 6,3 9,2 17,4 9,9 17,5 

  N 65 284 678 389 254 154 

1995 DV/zaposl. 18,2 13,1 13,2 20,1 16,4 22,8 

  st.dev. 12,7 19,6 8,9 22,9 11,5 20,1 

  N 69 320 804 514 264 166 

1996 DV/zaposl. 17,6 13,6 14,5 20,1 18,1 23,7 

  st.dev. 15,5 13,8 9,9 20,8 11,8 19,6 

  N 77 387 886 623 271 179 

1997 DV/zaposl. 17,0 13,9 15,6 21,4 20,2 25,2 

  st.dev. 12,5 13,7 9,8 21,5 13,4 18,5 

  N 96 441 947 698 273 182 

1998 DV/zaposl. 18,3 14,5 16,7 21,6 20,7 27,3 

  st.dev. 12,4 12,2 10,5 17,8 12,9 20,8 

  N 100 474 992 772 280 188 

1999 DV/zaposl. 17,9 15,9 18,6 24,2 23,7 26,2 

  st.dev. 12,9 14,5 13,3 19,9 36,5 21,3 

  N 103 513 1027 834 280 187 

2000 DV/zaposl. 17,8 16,2 19,7 24,4 22,3 27,1 

  st.dev. 12,9 15,4 15,5 20,9 13,1 21,5 

  N 107 501 1013 879 276 188 

2001 DV/zaposl. 16,8 16,8 20,1 25,5 22,9 28,7 

  st.dev. 11,7 16,8 13,5 22,8 14,2 19,3 

  N 111 485 982 861 276 180 

2002 DV/zaposl. 16,8 17,2 21,4 26,9 25,4 30,8 

  st.dev. 10,0 15,1 13,5 24,7 24,0 22,8 

  N 108 475 1000 882 274 180 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 * Trgovina in storitve v panogah SKD 38-52 
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Tabele P – 3: Primerjanje statistične različnosti med povprečji DV na zaposlenega po 
letih za izvoznike in investitorje, v 1000 SIT 

leto 1994           
         

Tip N Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1065 2097,5 60,7 1980,9 1978,3 2216,6 
INTI 408 2542,7 101,6 2051,9 2343,0 2742,4 

         
combined 1473 2220,8 52,4 2010,0 2118,1 2323,5 
         
diff  -445,3 116,5  -673,8 -216,8 
         
Degrees of freedom: 1471      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0 
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
      t =  -3,8223              t =  -3,8223              t =  -3,8223 
   P < t =   0,0001          P > |t| =   0,0001       P > t =   0,9999 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 

leto 1995           
         

Tip N Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1317 2438,2 68,5 2485,6 2303,8 2572,5 
INTI 430 2895,0 115,7 2399,0 2667,6 3122,4 

         
combined 1747 2550,6 59,1 2471,7 2434,6 2666,6 
         
diff  -456,8 136,9  -725,3 -188,4 
         
Degrees of freedom: 1745      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -3,3374                t =  -3,3374              t =  -3,3374   
   P < t =   0,0004          P > |t| =   0,0009          P > t =   0,9996 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 

leto 1996           
         

Tip N Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1509 2854,0 68,3 2652,0 2720,1 2987,9 
INTI 450 3450,8 124,8 2646,4 3205,6 3696,0 

         
combined 1959 2991,1 60,1 2661,9 2873,1 3109,0 
         
diff  -596,8 142,4  -876,0 -317,6 
         
Degrees of freedom: 1957      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -4,1918                t =  -4,1918              t =  -4,1918   
   P < t =   0,0000          P > |t| =   0,0000          P > t =   1,0000 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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leto 1997           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1645 3257,6 71,7 2907,1 3117,1 3398,2 
INTI 455 4004,8 133,9 2855,2 3741,7 4267,8 

         
combined 2100 3419,5 63,5 2911,5 3294,9 3544,1 
         
diff  -747,1 153,4  -1047,9 -446,3 
         
Degrees of freedom: 2098      
         
                      Ho: mean(2) – mean(3) = diff = 0 
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -4,8706                t =  -4,8706              t =  -4,8706 
   P < t =   0,0000          P > |t| =   0,0000          P > t =   1,0000 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 

leto 1998           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1764 3507,7 63,9 2683,5 3382,4 3633,0 
INTI 468 4350,8 145,0 3137,1 4065,9 4635,8 

         
combined 2232 3684,5 59,4 2805,1 3568,1 3800,9 
         
diff  -843,1 144,8  -1127,1 -559,2 
         
Degrees of freedom: 2230      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -5,8232                t =  -5,8232              t =  -5,8232   
   P < t =   0,0000          P > |t| =   0,0000          P > t =   1,0000 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 

leto 1999           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1861 4086,5 75,4 3252,3 3938,6 4234,4 
INTI 467 4784,6 280,5 6061,1 4233,5 5335,8 

         
combined 2328 4226,5 82,6 3986,2 4064,5 4388,6 
         
diff  -698,1 205,8  -1101,8 -294,5 
         
Degrees of freedom: 2326      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -3,3915                t =  -3,3915              t =  -3,3915   
   P < t =   0,0004          P > |t| =   0,0007          P > t =   0,9996 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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leto 2000           
         

Tip N Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
         

izvozniki 1892 4490,4 86,4 3758,6 4320,9 4659,8 
INTI 464 4972,5 163,3 3516,7 4651,7 5293,4 

         
combined 2356 4585,3 76,6 3716,4 4435,2 4735,5 
         
diff  -482,2 192,3  -859,3 -105,0 
         
Degrees of freedom: 2354      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -2,5072                t =  -2,5072              t =  -2,5072   
   P < t =   0,0061          P > |t| =   0,0122          P > t =   0,9939 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 

leto 2001           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95%Conf. Interval] 
         

izvozniki 1843 4918,1 94,1 4041,2 4733,5 5102,7 
INTI 456 5473,6 169,5 3618,9 5140,6 5806,7 

         
combined 2299 5028,3 82,7 3966,5 4866,1 5190,5 
         
diff  -555,5 207,2  -961,8 -149,3 
         
Degrees of freedom: 2297      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -2,6815                t =  -2,6815              t =  -2,6815   
   P < t =   0,0037          P > |t| =   0,0074          P > t =   0,9963 

 Vir: BS, lastni izračuni 
 

leto 2002           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95%Conf. Interval] 
         

izvozniki 1882 5423,4 102,8 4459,3 5221,8 5625,0 
INTI 454 6228,5 251,2 5352,5 5734,8 6722,2 

         
combined 2336 5579,8 96,3 4656,0 5390,9 5768,8 
         
diff  -805,1 242,9  -1281,5 -328,7 
         
Degrees of freedom: 2334      
         
                      Ho: mean(2) – mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -3,3141                t =  -3,3141              t =  -3,3141   
   P < t =   0,0005          P > |t| =   0,0009          P > t =   0,9995 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabeli P – 4: Primerjanje statistične različnosti med povprečji DV na zaposlenega po 
sektorjih za izvoznike in investitorje za leto 2002, v 1000 SIT 

Industrija           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

2 1000 4841,3 96,2 3042,7 4652,4 5030,1 
3 274 5744,7 328,2 5433,1 5098,5 6390,9 

         
combined 1274 5035,6 103,8 3705,9 4831,9 5239,3 
         
diff  -903,4 251,5  -1396,9 -410,0 
         
Degrees of freedom: 1272      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0 
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -3,5917                t =  -3,5917              t =  -3,5917 
   P < t =   0,0002          P > |t| =   0,0003          P > t =   0,9998 

 Vir: BS, lastni izračuni 

 

Storitve in trgovina         
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

2 882 6083,4 187,9 5580,1 5714,6 6452,1 
3 180 6964,9 384,3 5155,6 6206,6 7723,2 

         
combined 1062 6232,8 169,3 5518,1 5900,5 6565,0 
         
diff  -881,6 450,7  -1766,0 2,8 
         
Degrees of freedom: 1060      
         
                      Ho: mean(2) - mean(3) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -1,9560                t =  -1,9560              t =  -1,9560   
   P < t =   0,0254          P > |t| =   0,0507          P > t =   0,9746 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabeli P – 5: Primerjanje statistične različnosti med povprečji DV na zaposlenega po 
sektorjih za podjetja, ki prodajajo doma, in izvoznike za leto 2002, v 1000 SIT 

Industrija           
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

1 108 3799,3 218,2 2268,0 3366,6 4231,9 
2 1000 4841,3 96,2 3042,7 4652,4 5030,1 

         
combined 1108 4739,7 89,9 2991,3 4563,4 4916,0 
         

diff  
-

1042,0 301,5  -1633,6 -450,4 
         
Degrees of freedom: 1106      
         
                      Ho: mean(1) - mean(2) = diff = 0 
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -3,4561                t =  -3,4561              t =  -3,4561 
   P < t =   0,0003          P > |t| =   0,0006          P > t =   0,9997 

 Vir: BS, lastni izračuni 

 

 

Storitve in trgovina         
         

Tip N Mean Std.Err. Std.Dev. [95% Conf. Interval] 
         

1 475 3900,7 156,6 3412,6 3593,0 4208,4 
2 882 6083,4 187,9 5580,1 5714,6 6452,1 

         
combined 1357 5319,3 136,8 5038,4 5051,0 5587,7 
         
diff  -2182,7 280,7  -2733,3 -1632,1 
         
Degrees of freedom: 1355      
         
                      Ho: mean(1) - mean(2) = diff = 0    
         
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0   
       t =  -7,7769                t =  -7,7769              t =  -7,7769   
   P < t =   0,0000          P > |t| =   0,0000          P > t =   1,0000 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabela P – 6: Dodana vrednost (DV) na zaposlenega za podjetja, ki prodajajo doma, 
izvoznike in investitorje po dejavnostih za leto 2002, v 1000 EUR 

 

  tip 

dejavnost  doma izvoz INTI 

15 DV/zaposlenega 16,4 20,9 25,7 

 stde 5,4 9,1 13,2 

 N 32 43 26 

17 DV/zaposlenega 14,4 17,7 16,6 

 stde 4,1 10,3 11,7 

 N 32 43 26 

18 DV/zaposlenega 8,2 10,8 12,9 

 stde 3,3 4,1 5,5 

 N 32 43 26 

19 DV/zaposlenega  9,5 15,3 

 stde  4,3 9,1 

 N  10 7 

20 DV/zaposlenega 13,9 17,2 13,8 

 stde 4,5 9,1 3,2 

 N 3 67 13 

21 DV/zaposlenega 26,5 20,6 32,3 

 stde 15,7 12,5 21,1 

 N 3 19 10 

22 DV/zaposlenega 23,8 25,7 35,2 

 stde 14,3 14,6 14,5 

 N 16 55 12 

23 DV/zaposlenega  25,2   

 stde  14,8   

 N  3   

24 DV/zaposlenega 23,6 34,0 37,1 

 stde 18,0 15,8 18,2 

 N 2 22 29 

25 DV/zaposlenega 16,2 25,0 32,7 

 stde 6,1 11,8 17,7 

 N 4 75 12 

26 DV/zaposlenega 10,2 23,9 45,1 

 stde 2,8 19,0 90,7 

 N 3 50 13 

27 DV/zaposlenega 25,1 24,8 24,6 

 stde  13,1 12,6 

 N 1 24 6 

28 DV/zaposlenega 15,6 21,6 18,8 

 stde 14,3 13,5 5,8 

 N 17 177 23 

29 DV/zaposlenega 15,0 21,4 22,5 

 stde 5,8 12,8 11,2 

 N 6 105 27 
Vir: BS, lastni izračuni 

  tip 

dejavnost  doma izvoz INTI 

30 DV/zaposlenega 13,6 27,6 27,3 

 stde  10,8 11,9 

 N 1 15 4 

31 DV/zaposlenega 17,1 21,2 24,3 

 stde 9,7 10,7 9,2 

 N 3 59 18 

32 DV/zaposlenega  17,2 27,9 

 stde  7,5 19,5 

 N  26 10 

33 DV/zaposlenega 13,8 25,4 24,3 

 stde 4,0 20,1 11,3 

 N 4 38 13 

34 DV/zaposlenega  23,5 28,2 

 stde  17,9 7,6 

 N  27 5 

35 DV/zaposlenega  24,3 13,7 

 stde  21,3 2,1 

 N  4 3 

36 DV/zaposlenega 14,1 16,8 16,4 

 stde 4,1 10,1 6,3 

 N 3 84 11 

37 DV/zaposlenega 11,0 38,9 25,8 

 stde  13,8 4,7 

 N 1 10 2 

40 DV/zaposlenega 60,1 39,3 72,0 

 stde 36,3 22,8 68,9 

 N 10 12 5 

41 DV/zaposlenega 22,0 22,7 37,3 

 stde 8,4 5,4   

 N 37 10 1 

45 DV/zaposlenega 14,9 18,4 22,5 

 stde 13,8 10,0 16,7 

 N 211 141 43 

50 DV/zaposlenega 21,8 25,2 36,6 

 stde 21,8 20,0 21,2 

 N 25 104 15 

51 DV/zaposlenega 16,7 31,7 34,3 

 stde 11,3 30,5 20,3 

 N 115 464 86 

52 DV/zaposlenega 15,2 20,4 22,6 

 stde 9,2 10,1 14,4 

 N 77 151 30 
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Tabela P – 7: Značilnosti podjetij, ki prodajajo doma, izvoznikov in investitorjev. 
Relativna produktivnost (ry), relativna kapitalska intenzivnost (rk) in relativno 

število zaposlenih (rl) so prikazani za obdobje 1994-2002. 

  Industrija Trgovina in storitve 

  doma izvoz INTI doma izvoz INTI 

1994 ry 1,09 0,97 1,06 0,80 1,05 1,19 

 rk 0,54 0,89 1,34 0,55 0,83 2,00 

 rl 0,29 0,63 1,98 0,65 0,78 1,95 

 N 42 574 249 203 289 141 

1995 ry 1,16 0,96 1,07 0,82 1,07 1,10 

 rk 0,61 0,91 1,31 0,60 0,85 1,89 

 rl 0,28 0,62 2,10 0,64 0,77 2,02 

 N 47 636 252 208 314 144 

1996 ry 1,02 0,97 1,08 0,85 1,02 1,17 

 rk 0,62 0,93 1,27 0,68 0,93 1,65 

 rl 0,27 0,62 2,16 0,60 0,76 2,13 

 N 54 670 253 215 335 148 

1997 ry 1,01 0,96 1,11 0,84 1,03 1,17 

 rk 0,59 0,93 1,29 0,66 0,91 1,74 

 rl 0,28 0,63 2,16 0,60 0,77 2,19 

 N 57 695 254 223 350 144 

1998 ry 1,01 0,97 1,08 0,82 1,03 1,21 

 rk 0,64 0,93 1,28 0,66 0,94 1,66 

 rl 0,29 0,65 2,12 0,59 0,77 2,17 

 N 59 705 256 222 355 147 

1999 ry 0,92 0,96 1,12 0,87 1,06 1,06 

 rk 0,60 0,91 1,34 0,69 0,97 1,54 

 rl 0,30 0,67 2,08 0,60 0,76 2,21 

 N 58 709 256 224 356 145 

2000 ry 0,99 0,97 1,08 0,87 1,03 1,11 

 rk 0,55 0,94 1,25 0,69 0,89 1,69 

 rl 0,30 0,68 2,02 0,54 0,74 2,26 

 N 55 672 252 196 344 141 

2001 ry 0,92 0,97 1,08 0,89 1,02 1,10 

 rk 0,53 0,92 1,30 0,71 0,90 1,65 

 rl 0,31 0,67 1,97 0,52 0,75 2,27 

 N 47 637 251 187 321 133 

2002 ry 0,89 0,96 1,12 0,87 1,02 1,14 

 rk 0,56 0,88 1,39 0,71 0,90 1,65 

 rl 0,31 0,67 1,97 0,51 0,76 2,24 

 N 47 633 250 184 315 132 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabela P – 8: Povprečna dodana vrednost na zaposlenega in povprečno število 
zaposlenih po dejavnostih za obdobje 1994-2002 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

15 DV/zaposl. 18,3 19,4 19,4 19,7 20,4 20,0 20,3 20,7 21,4 

 Št. zap. 183,6 182,0 182,8 172,5 162,5 163,0 168,7 181,7 179,1 

 N 84 86 87 91 91 93 88 78 77 

17 DV/zaposl. 9,8 9,8 11,3 11,9 12,9 13,0 15,8 14,9 17,8 

 Št. zap. 261,6 234,4 207,2 193,1 199,4 195,6 174,7 177,5 167,5 

 N 51 59 61 66 66 65 62 57 57 

18 DV/zaposl. 7,2 8,4 8,6 9,0 9,0 9,2 9,9 10,7 10,7 

 Št. zap. 373,7 337,9 288,7 263,1 251,2 243,5 245,5 246,8 221,8 

 N 45 49 51 53 53 53 48 42 42 

19 DV/zaposl. 7,9 7,6 10,4 10,7 10,6 15,4 11,9 13,9 12,5 

 Št. zap. 717,4 569,6 495,0 397,4 331,3 346,4 388,3 423,7 416,4 

 N 14 17 17 18 19 19 16 15 15 

20 DV/zaposl. 10,2 11,9 11,0 12,2 13,0 13,6 13,8 13,9 15,9 

 Št. zap. 159,0 152,5 131,9 124,3 120,6 125,0 123,1 118,0 117,9 

 N 50 54 59 61 61 61 59 57 56 

21 DV/zaposl. 14,4 16,7 20,3 21,3 20,6 21,8 23,4 24,9 26,1 

 Št. zap. 297,9 261,1 228,3 240,1 228,9 208,1 203,2 210,8 205,6 

 N 20 22 24 26 26 27 27 25 25 

22 DV/zaposl. 23,8 26,0 27,3 27,1 28,5 28,3 27,8 24,4 25,8 

 Št. zap. 127,3 122,6 119,8 116,0 115,1 116,0 117,7 118,7 115,0 

23 DV/zaposl. 21,5 21,5 27,3 20,4 20,8 21,6 19,1 17,3 25,2 

 Št. zap. 50,0 50,5 43,0 258,0 250,7 236,0 235,0 229,3 222,0 

 N 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

24 DV/zaposl. 23,0 24,6 25,0 27,7 27,6 30,8 32,3 32,4 35,6 

 Št. zap. 275,7 265,5 275,0 276,1 263,8 252,9 262,8 270,8 266,8 

 N 46 49 49 48 49 50 47 47 47 

25 DV/zaposl. 13,2 14,1 16,3 17,6 18,2 19,8 20,6 21,6 24,8 

 Št. zap. 181,8 176,0 161,2 151,4 159,6 146,9 148,0 148,9 136,8 

 N 45 50 52 53 57 56 54 55 56 

26 DV/zaposl. 12,5 14,1 18,0 18,0 18,9 22,5 21,7 22,6 29,3 

 Št. zap. 190,0 187,9 173,2 165,6 159,9 159,0 146,8 153,4 143,5 

 N 51 51 53 55 55 53 52 51 51 

27 DV/zaposl. 10,3 13,0 13,3 14,4 17,8 19,3 22,3 21,0 22,9 

 Št. zap. 558,7 451,5 439,6 386,2 372,9 350,7 365,4 396,1 402,9 

 N 17 20 20 22 23 24 24 23 23 

28 DV/zaposl. 11,5 12,8 14,6 14,9 15,4 17,5 17,9 19,2 19,0 

 Št. zap. 133,3 118,8 109,9 105,4 104,9 106,8 111,7 113,5 113,5 

 N 98 112 114 123 123 124 118 112 111 

29 DV/zaposl. 11,1 11,7 13,1 14,9 14,8 16,2 16,9 18,6 19,0 

 Št. zap. 152,0 150,6 138,2 141,3 149,5 141,5 142,7 142,8 140,8 

 N 90 94 104 100 102 102 98 96 96 

30 DV/zaposl. 22,7 21,7 24,7 25,1 28,8 30,4 28,6 32,9 29,7 

 Št. zap. 32,3 34,1 39,4 39,0 41,3 43,7 45,8 44,3 41,5 

 N 13 13 13 13 13 13 13 12 11 
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  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

31 DV/zaposl. 11,8 14,4 15,1 17,0 18,5 19,3 19,3 20,3 21,6 

 Št. zap. 231,8 225,9 215,4 201,5 196,4 186,2 198,4 200,8 198,1 

 N 49 51 52 53 54 55 54 54 53 

32 DV/zaposl. 12,0 10,0 13,6 14,6 15,1 15,3 17,9 17,8 19,1 

 Št. zap. 244,4 204,3 199,3 203,8 201,6 207,5 222,5 229,6 216,1 

 N 18 23 23 22 23 24 24 22 22 

33 DV/zaposl. 12,5 13,6 13,3 16,7 17,3 17,3 18,4 19,3 20,7 

 Št. zap. 147,4 151,1 143,1 141,5 146,4 148,8 154,4 156,5 162,8 

 N 34 38 39 39 39 39 38 37 37 

34 DV/zaposl. 10,3 12,5 11,9 13,2 13,7 15,8 16,4 18,3 23,3 

 Št. zap. 226,2 210,8 199,6 195,4 198,5 180,1 190,1 190,5 209,1 

 N 26 28 31 29 32 30 27 26 26 

35 DV/zaposl. 6,8 8,5 9,1 9,1 8,1 10,8 15,6 8,1 11,8 

 Št. zap. 391,6 618,2 530,8 474,5 419,6 349,3 390,0 379,3 369,3 

 N 5 6 6 6 5 6 4 4 4 

36 DV/zaposl. 9,9 12,0 11,2 12,9 13,5 13,3 13,9 15,5 16,9 

 Št. zap. 135,1 128,3 129,2 122,4 122,3 120,2 116,5 112,1 113,0 

 N 57 58 64 66 67 67 66 65 64 

37 DV/zaposl. 20,1 25,1 20,2 22,0 23,3 24,0 30,0 27,2 29,7 

 Št. zap. 34,3 35,1 64,1 61,4 66,8 67,6 68,7 80,5 86,5 

 N 8 8 9 9 9 9 9 8 8 

40 DV/zaposl. 20,6 25,0 27,2 28,6 36,6 38,2 42,9 44,8 49,5 

 Št. zap. 315,8 315,0 303,6 298,9 293,1 313,4 308,6 306,8 299,4 

 N 26 26 27 27 27 25 25 25 25 

41 DV/zaposl. 14,5 16,6 16,3 17,0 20,2 21,4 22,1 22,5 22,6 

 Št. zap. 81,4 82,0 83,4 82,2 82,9 81,5 80,4 80,5 80,4 

 N 45 45 46 47 46 47 47 47 47 

45 DV/zaposl. 11,7 12,6 14,4 14,3 15,5 17,3 17,1 18,2 17,2 

 Št. zap. 111,1 116,9 122,3 119,8 118,4 125,6 133,8 132,3 124,4 

 N 207 216 225 235 236 234 224 212 205 

50 DV/zaposl. 23,2 25,8 24,3 26,4 23,7 26,3 25,6 25,6 27,2 

 Št. zap. 125,2 121,5 110,2 108,4 103,2 99,0 90,8 84,2 71,8 

 N 48 52 60 62 64 64 63 61 63 

51 DV/zaposl. 21,7 24,4 24,1 26,2 26,1 26,0 27,7 31,6 31,9 

 Št. zap. 78,9 76,9 74,8 73,0 74,6 75,9 78,4 84,9 90,2 

 N 172 190 197 202 204 210 193 175 174 

52 DV/zaposl. 13,2 15,2 15,0 16,1 16,5 16,9 16,3 18,4 18,4 

 Št. zap. 148,4 143,8 175,0 170,2 162,5 160,2 181,5 188,5 201,9 

 N 135 137 143 144 147 145 129 121 117 
 Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabela P – 9: Izvoz in uvoz podjetij po dejavnostih za 1994-2002, v mln. EUR 
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

15 Izvoz 100,0 144,0 129,0 129,0 142,0 153,0 201,0 228,0 253,0 

 Uvoz 167,0 267,0 184,0 205,0 229,0 223,0 258,0 240,0 270,0 

           

17 Izvoz 180,0 276,0 285,0 328,0 406,0 423,0 478,0 541,0 531,0 

 Uvoz 138,0 202,0 197,0 231,0 285,0 272,0 302,0 345,0 318,0 

           

18 Izvoz 233,0 332,0 232,0 285,0 302,0 239,0 256,0 241,0 188,0 

 Uvoz 167,0 238,0 174,0 203,0 212,0 163,0 188,0 169,0 130,0 

           

19 Izvoz 119,0 171,0 157,0 153,0 131,0 150,0 178,0 165,0 171,0 

 Uvoz 78,1 112,0 100,0 106,0 81,9 92,9 122,0 118,0 137,0 

           

20 Izvoz 128,0 172,0 122,0 149,0 159,0 164,0 188,0 175,0 180,0 

 Uvoz 39,7 54,3 39,9 41,7 46,6 54,6 63,1 69,0 67,3 

           

21 Izvoz 94,6 181,0 172,0 221,0 222,0 249,0 340,0 324,0 321,0 

 Uvoz 72,9 154,0 113,0 145,0 143,0 170,0 234,0 212,0 223,0 

           

22 Izvoz 9,9 17,9 15,7 18,5 20,6 19,3 23,9 26,9 28,7 

 Uvoz 20,3 32,0 22,4 25,4 31,3 39,4 45,2 51,2 48,3 

           

23 Izvoz 1,2 1,1 2,7 2,7 1,4 21,3 46,4 45,3 44,3 

 Uvoz 3,1 3,1 3,2 3,1 2,0 34,1 56,9 17,5 15,7 

           

24 Izvoz 330,0 594,0 546,0 684,0 721,0 733,0 909,0 937,0 1040,0 

 Uvoz 199,0 374,0 324,0 377,0 415,0 390,0 535,0 517,0 534,0 

           

25 Izvoz 140,0 272,0 266,0 283,0 299,0 341,0 390,0 463,0 495,0 

 Uvoz 107,0 204,0 192,0 188,0 221,0 244,0 297,0 341,0 352,0 

           

26 Izvoz 89,5 141,0 147,0 159,0 158,0 182,0 199,0 218,0 202,0 

 Uvoz 37,0 67,0 62,4 71,6 78,2 83,2 83,1 98,3 94,4 

           

27 Izvoz 250,0 377,0 342,0 367,0 445,0 437,0 598,0 676,0 711,0 

 Uvoz 154,0 213,0 212,0 210,0 263,0 234,0 338,0 397,0 389,0 

           

28 Izvoz 146,0 243,0 235,0 296,0 304,0 334,0 398,0 415,0 421,0 

 Uvoz 77,7 129,0 132,0 161,0 167,0 176,0 200,0 203,0 210,0 

           

29 Izvoz 195,0 320,0 341,0 430,0 506,0 485,0 549,0 584,0 618,0 

 Uvoz 100,0 162,0 164,0 227,0 246,0 228,0 266,0 298,0 300,0 

           

30 Izvoz 0,9 1,0 1,9 2,2 3,6 4,7 5,5 8,2 7,7 

 Uvoz 14,0 15,2 8,6 12,7 15,4 19,5 19,0 18,7 18,8 

           

31 Izvoz 204,0 294,0 279,0 341,0 364,0 376,0 453,0 515,0 558,0 

 Uvoz 102,0 149,0 126,0 147,0 165,0 162,0 215,0 231,0 251,0 
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  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

32 Izvoz 74,3 133,0 165,0 163,0 152,0 146,0 268,0 242,0 259,0 

 Uvoz 61,0 86,1 102,0 92,0 97,7 104,0 187,0 144,0 149,0 

           

33 Izvoz 83,1 132,0 143,0 153,0 159,0 179,0 195,0 202,0 215,0 

 Uvoz 30,9 54,3 58,3 56,9 60,9 67,5 75,8 77,0 85,1 

           

34 Izvoz 272,0 641,0 733,0 785,0 1010,0 860,0 950,0 951,0 1130,0 

 Uvoz 246,0 603,0 650,0 191,0 260,0 230,0 275,0 334,0 394,0 

           

35 Izvoz 20,7 27,0 23,4 21,5 8,3 29,7 8,5 8,3 13,3 

 Uvoz 10,0 13,1 11,5 9,2 5,6 11,2 9,8 10,1 14,9 

           

36 Izvoz 109,0 133,0 126,0 163,0 171,0 185,0 196,0 226,0 254,0 

 Uvoz 47,5 60,4 56,7 71,1 68,1 80,1 82,6 89,1 96,3 

           

37 Izvoz 1,2 1,3 1,9 5,1 5,2 6,7 10,4 13,6 10,2 

 Uvoz 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 1,4 5,4 1,5 

           

40 Izvoz 21,9 66,0 38,6 57,7 43,2 0,9 1,0 3,8 1,3 

 Uvoz 68,9 44,8 14,7 28,1 31,6 96,9 79,0 39,2 34,2 

           

41 Izvoz 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 

 Uvoz 6,2 6,0 0,5 1,5 1,1 1,4 1,7 1,4 1,9 

           

45 Izvoz 16,1 22,3 19,3 16,4 16,7 13,3 16,3 19,9 25,7 

 Uvoz 29,4 59,4 49,9 53,1 48,6 61,3 54,3 53,8 60,5 

           

50 Izvoz 11,0 9,0 23,8 48,6 40,7 28,0 23,3 27,8 22,1 

 Uvoz 265,0 577,0 656,0 788,0 710,0 760,0 925,0 892,0 839,0 

           

51 Izvoz 54,0 80,9 166,0 163,0 143,0 111,0 109,0 120,0 143,0 

 Uvoz 380,0 583,0 760,0 877,0 868,0 919,0 1010,0 1080,0 1080,0 

           

52 Izvoz 6,7 5,3 17,6 21,3 25,0 19,0 24,6 28,8 35,2 

 Uvoz 49,1 70,4 120,0 144,0 155,0 161,0 193,0 195,0 227,0 

 Vir: BS, lastni izračuni 
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Tabela P – 10: Seznam dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 

Šifra SKD Opis dejavnosti 

01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 

02 Gozdarstvo in gozdarske storitve 

05 Ribištvo in ribiške storitve 

10 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 

11 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, storitve v zvezi s pridobivanjem, brez iskanja 
nahajališč 

12 Pridobivanje uranovih in torijevih rud 

13 Pridobivanje rud 

14 Pridobivanje rudnin in kamnin 

15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 

16 Proizvodnja tobačnih izdelkov 

 Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 

17 Proizvodnja tekstilij 

18 Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov 

19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 

20 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 

21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 

22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

23 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 

24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 

25 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 

27 Proizvodnja kovin 

28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 

29 Proizvodnja strojev in naprav 

30 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 

31 Proizvodnja električnih strojev in naprav 

32 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 

33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 

34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

35 Proizvodnja drugih vozil in plovil 

36 Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti 

37 Reciklaža 

40 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 

41 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 

45 Gradbeništvo 

50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina na drobno z motornimi gorivi 

51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 

52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, popravila izdelkov široke porabe 

55 Gostinstvo 

60 Kopenski promet, cevovodni transport 

61 Vodni promet 

62 Zračni promet 

63 Pomožne prometne dejavnosti, dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 

64 Pošta in telekomunikacije 
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Šifra SKD Opis dejavnosti 

65 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 

66 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja 

67 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 

70 Poslovanje z nepremičninami 

71 Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v najem, izposojanje izdelkov široke porabe 

72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 

73 Raziskovanje in razvoj 

74 Druge poslovne dejavnosti 

75 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 

80 Izobraževanje 

85 Zdravstvo in socialno varstvo 

90 Dejavnosti javne higiene 

91 Dejavnosti združenj, organizacij 

92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 

93 Druge storitvene dejavnosti 

95 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 

99 Eksteritorialne organizacije in združenja 

Vir: SURS, 2004 

 


