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UVOD 

 

Prepričanje, da je konkurenca pozitiven pojav, prihaja iz zgodnjih let 18. stoletja, ko je 

Adam Smith trdil, da je monopol velik sovražnik dobrega menedžmenta (Smith, 1976, v 

Nickell, 1996) do Richarda Cavesa, ki je pripomnil, da imajo ekonomisti »sume o tem da 

je konkurenca sovražnik lenobe« (Caves, 1980). Tako mišljenje ni samo odraz prepričanja 

o boljši alokaciji virov v konkurenčnem gospodarstvu, je bolj splošno in vključuje tudi 

izvajanje pritiska na stroške, zmanjšuje prevelika podjetja, je spodbuda za učinkovito 

organizacijo in velikokrat tudi spodbuja inovativnost podjetij. Poleg teoretične trditve o 

pozitivnosti konkurence se hitro lahko zgodi, da je pritisk močan tudi v drugo stran in 

onemogoča inovacije. Če si ogledamo izdatke za razvoj v podjetju v prosti konkurenci, 

lahko ugotovimo, da prav zaradi pritiska konkurence to podjetje teže inovira kot npr. tisto 

v monopolu. Konkurenca podjetja spodbudi, da se prestrukturirajo in prilagodijo okolju. 

Možnosti podjetja za uspeh so brez aktivne vloge manjše, kot če se podjetje stalno 

prilagaja okolju. Po drugi strani pa prilagajanje za podjetje predstavlja stroške, ki jih je 

treba pokriti bodisi iz zadržanih dobičkov ali pa s posojili, kar v končni fazi povzroči 

slabše poslovanje podjetij. 

Obstajajo tudi druge razlage negativnih učinkov konkurence. Enega podajajo Anderson, 

Lee in Murrell (2000), ki pravijo, da ima konkurenca dva nasprotujoča si učinka na 

produktivnost. Prvi je zmanjšanje cen, drugi pa spodbujanje produktivnosti, med katerima 

je nižanje cen največkrat hitrejše kot povečanje produktivnosti. Na kratki rok to slabi 

poslovanje podjetij. Tudi Schumpeter je trdil, da ima konkurenca negativen učinek na 

poslovanje, saj preprečuje akumulacijo rent, ki bi bile lahko uporabljene za raziskave in 

razvoj (Pol & Carroll, 2006).   

Gospodarstvo je prepletena mreža podjetij. Podjetja s svojim delom ustvarjajo dodano 

vrednost. Konkurenca med podjetji nam potrošnikom omogoča nižje cene in boljšo 

kvaliteto. Vprašanje, ki se poraja, pa je, kako konkurenca vpliva na poslovanje podjetij.  

Namen ter tudi cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali konkurenca vpliva na poslovanje 

podjetij v Sloveniji. Konkurenca je zelo dinamična in v nekaterih industrijah lahko tudi 

zelo hitro spreminjajoča se kategorija. Z magistrskim delom želim prikazati, da je 

konkurenca eden od glavnih, če ne glavni, dejavnikov, ki vpliva na to, kako podjetja 

poslujejo. Vpliv konkurence na podjetja je lahko pozitiven ali negativen in seveda odvisen 

od velikosti trga ter sektorja, v katerem podjetje opravlja svojo dejavnost. Opredelil bom 

predelovalno dejavnost v Sloveniji, jo analiziral s pomočjo pridobljenih podatkov in 

naredil zaključke o vplivu konkurence na poslovanje podjetij.  

K temi bom z raziskovalnega vidika pristopil deduktivno in kvantitativno. Z obstoječimi 

teorijami bom razvil hipoteze, ki jih bom v kasnejših poglavjih z izvedbo ekonometričnega 

modela bodisi potrdil ali ovrgel. Podatke za raziskavo bom pridobil predvsem iz 

sekundarnih virov, ki sem jih imel na voljo. V magistrskem delu sem uporabil znanja in 
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izkušnje iz razpoložljive domače in tuje literature s področja teorij o konkurenci, 

gospodarstva Slovenije ter poslovanja podjetij ter jih primerjal z dejanskimi podatki. 

Uporabljeni bodo tudi konkretni statistični podatki o industrijah v Sloveniji.  

V prvem poglavju bom opisal gospodarstvo Slovenije. Pomembni dejavniki gospodarstva 

bodo opisani, razloženi in statistično analizirani ter predstavljeni v grafični obliki. V 

drugem poglavju se bom osredotočil na pregled obstoječe literature za problem, ki ga 

obravnavam v tej nalogi, ter za podobne primere, ki so bili obravnavani in imajo močne 

povezave z mojim. Tretje poglavje bo s teoretičnega vidika prikazalo, kaj konkurenca je, 

kakšne so njene oblike, kakšen je namen, kako se podjetja borijo med seboj ter kakšne 

strategije ubirajo za boljše poslovanje. V četrtem poglavju bodo predstavljeni podatki in 

spremenljivke, uporabljeni v nalogi. Tu se bom bolj podrobno osredotočil na predelovalno 

dejavnost. Prikazal bom trende v številu podjetij, številu zaposlenih ter proizvodnji. Opisal 

bom spremenljivke, uporabljene v modelu, in razložil, kako so sestavljene. Naslednje 

poglavje bo zajemalo moj model. Tu bom poleg opisa modela zajel tudi nekaj morebitnih 

problemov, ki se pojavljajo ob njegovi uporabi, analiziral njihov vpliv na model ter poiskal 

ustrezne rešitve. Zadnje poglavje je predstavitev dobljenih rezultatov ter njihova analiza. 

Nalogo zaključujem s povzetkom in mnenjem o obravnavani temi. 

 

 

1 ANALIZA MAKROEKONOMSKIH AGREGATOV SLOVENIJE 

 

Slovenija je prva izmed držav, ki so v EU vstopile leta 2004, prevzela evro in postala zgled 

gospodarske uspešnosti ter stabilnosti v regiji. Slovenija ima odlično infrastrukturo, dobro 

izobraženo delovno silo in strateško lego med Balkanom in Zahodno Evropo. Privatizacija 

je počasna in od leta 2002 zaostaja, gospodarstvo pa ima eno najvišjih ravni državnega 

nadzora v EU. Strukturne reforme za izboljšanje poslovnega okolja so omogočile nekoliko 

večje tuje sodelovanje v gospodarstvu Slovenije in pripomogle k manjši brezposelnosti. 

Marca 2004 je Slovenija postala prva tranzicijska država, ki je diplomirala iz statusa 

kreditojemalca, in prešla v partnerico donatorjev pri Svetovni banki. V decembru 2007 je 

bila Slovenija povabljena, da začne pristopni proces za vstop v OECD (CIA World 

factbook, 2010). 

Slovenija je po razpadu Jugoslavije padla v manjšo krizo, predvsem zaradi izgube 

balkanskih trgov. Med letoma 1991 in 1992 je bila realna rast BDP negativna, leta 1993 pa 

se prvič v samostojni Sloveniji pojavi pozitivna realna rast, ki traja vse do prihoda zadnje 

finančne krize, ki povzroči negativno rast v letu 2009. Slovenski nominalni BDP se je med 

letoma 1991 in 2008 povečal za približno štirikrat, z 9.451 mio evrov na 37.304 mio evrov 

(Statistični urad Evropske unije, v nadaljevanju Eurostat). Trend gibanja BDP med 1991 in 

2010 je viden na Sliki 1. 
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Slika 1: Bruto domači proizvod med leti 1991 in 2010 

 
Vir: Eurostat, GDP and main componenets – current prices, 2010. 

 

Če razdelimo BDP po sektorjih, vidimo, da storitve iz leta v leto pridobivajo na moči in 

obsegajo že skoraj osemdeset odstotkov celotnega BDP v letu 2009, medtem ko ima 

industrija okoli dvajset odstotkov, ostalih nekaj odstotkov pa pripada kmetijstvu 

(Statistični urad RS). Na sliki 2 je izdelana  struktura BDP-ja za leto 1995. Sledi ji slika 3 s 

strukturo za leto 2009. Kot vidimo, je delež kmetijstva padel za dve odstotni točki, 

industrije za šest odstotnih točk, medtem ko so storitve pridobile osem točk. Med 

storitvami je pomembno omeniti, da je večina dejavnosti rasla hitreje, kot je rastel BDP. 

Najvišjo rast imajo gradbeništvo, nepremičnine ter oskrba z elektriko, plinom in vodo. V 

sektorju industrije pa je večina dejavnosti rasla počasneje kot BDP. Obstajajo tudi izjeme, 

ki jim je uspela višja rast, med njimi so proizvodnja kovinskih izdelkov, strojev in naprav, 

kemijskih izdelkov ter z najvišjo rastjo proizvodnja motornih vozil in prikolic. 

 

Slika 2: Tortni diagram porazdelitve BDP v letu 1995 v %  
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Vir: Statistični urad RS, Bruto domači proizvod 1995-2009, 2009. 
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Slika 3: Tortni diagram porazdelitve BDP v letu 2009 v % 
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Vir: Statistični urad RS, Bruto domači proizvod 1995-2009, 2009. 

 

Kljub velikemu ekonomskemu uspehu so tuje neposredne investicije (TNI) v Sloveniji 

relativno majhne in v njih zaostajamo za povprečjem regije. To je posledica še vedno 

razmeroma visokih davčnih stopenj. Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je 

konec leta 2009 znašala 10.500,2 milijona EUR. V primerjavi z letom 1994 so se 

neposredne naložbe povečale za skoraj desetkrat, povprečna letna stopnja rasti skupne 

vrednosti v letih 1995 do 2008 je 18,3 %. V letu 2009 so se neposredne naložbe prvič po 

letu 2001 zmanjšale, in sicer za 6,6 %. K znižanju skupne vrednosti tujih TNI v letu 2009 

glede na leto prej za 736,1 milijona EUR, je največ prispevalo znižanje neto dolžniškega 

financiranja tujih lastnikov (95 %), preostalo pa znižanje vrednosti lastniškega kapitala. 

(Banka Slovenije, 2010) 

 

Slovenija je po razpadu Jugoslavije hitro začela z liberalizacijo zunanje trgovine in 

podpisala nekaj bilateralnih dogovorov. Pomemben trenutek je bil vstop v WTO leta 1995. 

Ko je Slovenija maja 2004 vstopila v EU, je s tem prevzela vse bilateralne dogovore, ki jih 

je podpisala Evropska unija. Bilateralni dogovori EU omogočajo veliki večini držav zunaj 

EU privilegiran dostop do evropskega trga, na drugi strani pa tudi te države postopno 

zmanjšujejo carine proti EU. 

 

EU ima sklenjene preferenčne trgovinske dogovore z naslednjimi državami (Trgovinski 

sporazumi EU, 2010): 

 stabilizacijsko-pridružitvene sporazume s Hrvaško, Makedonijo, Albanijo, Črno goro 

(trgovinske določbe sporazuma so na podlagi t.i. Začasnega sporazuma začele veljati 1. 

1. 2008), Bosno in Hercegovino (trgovinske določbe sporazuma so na podlagi t.i. 

Začasnega sporazuma začele veljati 1. 7. 2008) ter Srbijo (trgovinske določbe 

sporazuma so na podlagi t.i. Začasnega sporazuma začele veljati 1. 2. 2010);  

 sporazume, sklenjene v okviru Evro-mediteranskega partnerstva (Maroko, Alžirija, 

Tunizija, Egipt, Izrael, Jordanija, Palestinska uprava, Libanon); 
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 pridružitvene sporazume z Mehiko, Čilom in Južnoafriško republiko; 

 EGP – Evropski gospodarski prostor (Norveška, Islandija, Liechtenstein); 

 sporazum o prosti trgovini s Švico; 

 carinsko unijo s Turčijo. 

 

Na sliki 4 sta prikazana trenda slovenskega uvoza in izvoza med 2003 in 2007. Uvoz ima v 

vseh zajetih letih višje vrednosti od tistih, ki jih dosega izvoz. Trend obeh vrednosti je v 

skokoviti rasti, ki jo do neke mere lahko pojasnimo z vstopom v EU, ter s konjunkturo na 

zunanjih trgih. Večino izvoza ter tudi uvoza Slovenija naredi z državami Evropske unije, 

med katerimi prevladujejo sosede Avstrija,  Italija, Madžarska ter Nemčija. Veliko zunanje 

trgovine pa Slovenija opravi tudi z državami bivše republike Jugoslavije (WTO, 2011). 

Slika 4: Slovenski uvoz in izvoz med leti 2003 in 2007 

 
Vir: Statistični urad RS, Izvoz, uvoz, trgovinska bilanca, pokritost uvoza z izvozom, Slovenija, letno, 2007. 

 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo smo prevzeli tudi njeno primarno ter sekundarno 

pravo. Konkurenco znotraj evropskega trga urejajo štirje pomembni členi Maastrichtske 

pogodbe (v nadaljevanju PEU), ki so bili zapisani že v Pogodbi o Evropski skupnosti 

(PES). To so 81., 82., 86. in 87. člen Pogodbe o Evropski skupnosti. Cilj 81. člena PES 

(101. člen v PEU) je zagotoviti, da konkurenca na notranjem trgu ni omejena, preprečena 

ali izkrivljena. Kot nezdružljivi s skupnim trgom so prepovedani vsi sporazumi med 

podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja, ki bi lahko prizadeli trgovino 

med državami članicami in katerih cilj oziroma posledica je preprečevanje, omejevanje ali 

izkrivljanje konkurence na skupnem trgu. V členu 82. PES (102. člen v PEU) je 

prepovedana vsaka zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na skupnem trgu 

ali njegovem znatnem delu, v kolikor bi lahko prizadela trgovino med državami članicami. 

Člen 86 PES (106. v PEU) je razdeljen v dva odstavka. Prvi pravi, da javna podjetja in 

podjetja, ki jim država podeli posebne ali izključne pravice, tega položaja ne smejo 

zlorabiti ali delovati v nasprotju z zgoraj omenjenima členoma (81. in 82.). Drugi pa pravi, 



 

6 

da morajo delovati po pravilih o konkurenci, kolikor uporaba takšnih pravil pravno ali 

dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so jim dodeljene. Zadnji člen (87. v PES; 

107. v PEU) pa se nanaša na državno pomoč in pravi, da je vsaka pomoč, ki jo dodeli 

država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko 

izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji 

posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, v kolikor prizadene trgovino med 

državami članicami (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, 2008).               

Stopnja zaposlenosti (15–64 let) po Anketi o delovni sili (ILO
1
) je v Sloveniji v letu 2009, 

tako kot v ostalih državah EU, kot posledica krize, upadla. Stopnja anketne brezposelnosti 

v 1. četrtletju 2009 je bila 5,4-odstotna (5,5-odstotna za moške in 5,2-odstotna za ženske), 

v predhodnem četrtletju pa 4,3-odstotna (4,0-odstotna za moške in 4,7-odstotna za ženske). 

Registrirana brezposelnost se je v obdobju od septembra 2008, ko je bila najnižja (59.303), 

do konca leta 2009 približala 100 tisoč, kjer ostaja tudi v prvih mesecih 2010. Zasebni 

sektor se je na krizo prilagajal tudi z zmanjševanjem števila opravljenih nadur, 

skrajševanjem delovnega časa in umiritvijo rasti plač. Upadel je obseg zaposlenosti v 

predelovalni industriji, gradbeništvu, trgovini ter v prometu. Na drugi strani pa je v javnem 

sektorju v letu 2009 prišlo do pospešitve rasti plač zaradi odprave nesorazmerij, 

zaposlenost pa se je še naprej povečevala (UMAR, 2009; UMAR, 2010). Število 

brezposelnih se sicer še zmeraj povečuje, vendar z zmanjšanim tempom, k temu sta 

nedvomno pripomogla: a) ukrep delnega subvencioniranja delovnega časa in b) ukrep 

začasne brezposelnosti. 

 

 

2 PREGLED LITERATURE O VPLIVU KONKURENCE NA 

PODJETJA 

 

Povezavo med konkurenco in poslovanjem podjetij je preučevalo že veliko število 

raziskovalcev. Nekateri izmed njih so našli zelo močno pozitivno povezavo. Eden teh je bil 

tudi Nickell (1996), ki je delal raziskavo na industrijskih podjetjih v Veliki Britaniji s 

Cobb-Douglasovo produkcijsko funkcijo ter uporabo tržnih deležev, rent ter indeksa 

uvozne penetracije kot mere za domačo in tujo moč konkurence. Opazil je, da tržna moč, 

ki jo je zajel s tržnimi deleži, zmanjšuje produktivnost, ter da konkurenca, merjena s 

številom podjetij ali višino rent, povečuje faktorsko učinkovitost
2
. Ta raziskava je bila ena 

prvih, ki je empirično dokazala, da raven konkurence pozitivno vpliva na stopnjo rasti. 

 

Brown in Earle (2000) sta svojo raziskavo odvisnosti med konkurenco in produktivnostjo 

izvedla v Rusiji. Obdobje, ki sta ga raziskovala, je bilo kmalu po tem, ko je Rusija vstopila 

v tranzicijo. Raziskovala sta konkurenco v Rusiji na najnižjem možnem nivoju. Zaradi 

                                                 
1
 ILO je kratica za International labour organisation (Mednarodna organizacija dela) 

2
 Total factor productivity 
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specifičnosti ruskega reliefa so preučevali konkurenco na regionalnem nivoju ter kot 

alternativno merilo za konkurenco uporabili lokalne trge delovne sile. Rezultati 

dokazujejo, da imajo domača konkurenca na proizvodnem trgu, uvozna konkurenca in 

lokalna konkurenca na trgu delovne sile znaten pozitiven vpliv na učinkovitost podjetij. 

 

Anderson in drugi (2000) so merili učinke konkurence in vrste lastništva na poslovanje 

novo privatiziranih podjetij v Mongoliji. Ugotovili so skoraj dvakrat večjo učinkovitost 

podjetij v popolno konkurenčnih trgih v primerjavi s tistimi podjetji, ki so monopolisti. Pri 

vrstah lastništva, zanimivo, odkrijejo, da so državna podjetja oz. podjetja v državni lasti 

bolj učinkovita kot tista, ki so v privatni lasti. Ta fenomen pripišejo učinku okolja, kjer se 

država bolj osredotoča na produktivnost, državne institucije pa nudijo malo pomoči 

zasebnim podjetjem. 

 

Xu (2000) je analiziral vplive kitajskih gospodarskih reform med leti 1980 in 1989. Država 

je dala menedžerjem več prostih rok in spodbudila prehod iz zelo centraliziranega sistema 

v bolj tržno naravnanega. Avtor ugotavlja, da so reforme, ki so spremenile vlogo 

menedžerjev, jim zvezale roke pri določanju višine mezd itd., povzročile veliko sprememb 

na trgu. Ena najpomembnejših sprememb je bilo drastično povečanje domače konkurence 

med podjetji. S pomočjo analize avtor ugotavlja, da se je produktivnost podjetij močno 

povečala, ko je zrasla tudi raven konkurence. 

 

Kato (2009) osnuje svojo raziskavo na industriji Indije. V članku prouči učinke 

konkurence na trgih proizvodov na rast stopnje produktivnosti (TFP) podjetij v indijski 

predelovalni industriji. V njegovi analizi se obsegi konkurence na proizvodnih trgih 

razlikujejo med seboj, prav tako pa je stopnja pomembnosti posameznega izdelka različna 

za vsako podjetje posebej. Njegovi zaključki so, da podjetje z manjšim tržnim deležem v 

manj koncentriranem trgu dosega višje stopnje TFP. 

 

Druga smer ugotavljanja povezav pa je bolj nagnjena k iskanji ravnotežja in strategij na 

trgu. Minniti (2009) raziskuje strateško sodelovanje med podjetji v R & R modelu rasti, ki 

zajema tako konkurenco med podjetji znotraj panoge kot tudi konkurenco med podjetji v 

različnih panogah. Ugotovi, da se ob sodelovanju med podjetji konkurenca med proizvodi 

znotraj industrije kot tudi konkurenca med proizvodi različnih industrij poveča, kar 

spodbudi rast produktivnosti. Ugotovil je, da bolj kot je konkurenca med podjetji 

intenzivna, višja je rast produktivnosti. 

 

Aghion, Braun in Fedderke (2009) so raziskovali vplive konkurence na rast produktivnosti 

na osnovi treh različnih virov panelnih podatkov za Južnoafriško republiko. Skozi vse tri 

vire so ugotovili, da so pribitki na ceno (marže) v industriji JAR tudi do trikrat višji kot na 

trgih drugod po svetu, ter da bi znižanje teh pribitkov (povečanje konkurence) pozitivno 

vplivalo na rast produktivnosti v Južnoafriški republiki. 
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Iscan (1998) poleg konkurence meri tudi učinke liberalizacije na produktivnost pri 

mehiških predelovalnih podjetjih. Najde pozitivne učinke tuje konkurence na višino in rast 

produktivnosti mehiških podjetij. 

 

Na drugi strani pa nekateri raziskovalci niso našli pozitivnih povezav konkurence s 

produktivnostjo oz. učinkovitostjo. Ickes, Ryretman in Tenev (1995) so izvedli 

kvalitativno analizo v tranzicijskem okolju in ugotovili, da visoka konkurenca, merjena z 

uvozom z Zahoda ter iz bivših socialističnih republik, zmanjšuje verjetnost, da se bodo 

podjetja odločila za prilagoditev. To pomeni, da prilagoditev na novi konkurenčni trg 

vključuje stroške, ki bodo najverjetneje financirani iz zadržanih dobičkov. Ta možnost vsaj 

na kratki rok zmanjšuje učinkovitost poslovanja podjetij.  

  

Earle in Estrin (1998) sta raziskovala ruska podjetja v letu 1994. Našla sta statistično 

neznačilne učinke konkurence na poslovanje podjetij. Uporabila sta kar nekaj alternativnih 

metod meritev domače ter tuje konkurence. Le ena od uporabljenih metod je pokazala 

statistično značilne rezultate, pa še ti so bili negativni. Ob tem sta ugotovila tudi, da indeks 

uvozne penetracije ni bil nikoli v teoriji označen kot pozitiven vpliv na produktivnost 

podjetja. Nekateri so oporekali, češ da je bila Rusija leta 1994 ravno pri koncu prvega vala 

masovne privatizacije, in da je bilo prekmalu, da bi rezultati lahko dokazali karkoli 

končnega v povezavi med konkurenco in učinkovitostjo poslovanja podjetij. Kot sem že 

omenil, sta v kasnejši analizi Brown in Earle ugotovila pozitivno povezavo med 

proučevanima dejavnikoma. 

 

Angelucci, Estrin, Konings in Zolkiewski (2001) so raziskovali podjetja na Poljskem, v 

Romuniji ter Bolgariji in ugotovili pozitivne učinke domače konkurence na Poljskem in v 

Romuniji, ne pa tudi v Bolgariji. Učinek uvoznega indeksa je bil značilno negativen v 

Romuniji in Bolgariji, ne pa tudi na Poljskem. Tudi Jones, Klinedinst in Rock (1998) so na 

primeru Bolgarije ugotovili negativno povezavo med konkurenco in produktivnostjo, 

tokrat v zgodnjih fazah privatizacije. 

 

Konings in Xavier (2003) izvedeta analizo poslovanja podjetij v Sloveniji, ki temelji na 

mikro podatkih. Ugotovita, da tržna koncentracija in indeks uvozne penetracije nista 

povezana s preživetjem ali rastjo podjetij, čeprav nosita pričakovani pozitivni in negativni 

predznak pri obravnavanju preživetja. Konkurenca lahko privede do večje tržne izbire, kot 

je napovedano v teoriji (tj. učinkovitejša podjetja nadomestijo manj učinkovita). Zato 

lahko sklenemo, da v Sloveniji tržna konkurenca ni imela želenega učinka na uspešnost 

podjetja. Močnejšo vlogo bi morala nameniti politiki konkurence in organu za konkurenco 

kot tudi trgovini in trgovinski politiki. 

 

Papiashvili (2008) izvede analizo korelacije med konkurenco in poslovanjem podjetij na 

primeru Gruzije. Njegovi zaključki so primerljivi tistim ostalih avtorjev. Ugotovi, da 

manjša koncentracija domače konkurence pozitivno vpliva na produktivnost, medtem ko 
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visok indeks uvozne penetracije ni po godu predelovalnim industrijam. Opozori tudi na 

problem razlik med industrijami ter na to, pod kakšnim lastništvom je podjetje. Ugotovi 

namreč, da privatna podjetja ob višji stopnji liberalizacije s strani države pridobijo več 

neželenih učinkov kot tista v državni lasti. 

 

3 KONKURENCA 

 

Panoga je bolj konkurenčna, če je na trgu prisotnih manj monopolnih rent. Vprašanje, ki se 

zastavi je, kako konkurenca vpliva na učinkovitost in rast produktivnosti podjetij in 

njihove prihodke. Dandanes, ko je trg zelo podoben »laissez-faire
3
«, je obnašanje podjetij 

zanimiva tema za raziskavo. Podjetje lahko na dolgi rok zasleduje dva cilja, ki nista nujno 

izključljiva, vendar največkrat sta  (Prašnikar & Domadenik, 2005, str. 201-203). Eden je 

težnja po čim večjem dobičku, drugi pa težnja po dolgoročni rasti. Na tem mestu si lahko 

zastavimo dve vprašanji, povezani s tem, kaj podjetje zasleduje. Prvo je vprašanje, zakaj se 

veliko več pozornosti posveča dobičkonosnosti, ki najverjetneje zmanjšuje konkurenco, 

kot pa učinkovitosti in rasti produktivnosti, ki hipotetično povečujeta raven konkurence. 

Produktivnost namreč povzroči »bogastvo narodov«, zato je zanimiva osredotočenost 

podjetij na dobičkonosnost. Druga pa je pozornost, ki je potrebna pri ukvarjanju s temi 

vprašanji, saj je na dolgi rok konkurenca posledično odvisna od ravnanja podjetij. Dobra, 

hitro razvijajoča se podjetja bodo najverjetneje pridobila močno pozicijo na trgu in na ta 

način zmanjševala konkurenco (Nickell, 1996). 

Ob tem lahko pomislimo, zakaj bi konkurenca sploh vplivala na to, kako so podjetja 

uspešna, in na njihovo produktivnost. Najbolj očiten odgovor je obstoj monopolnih rent, ki 

vsem vpletenim v podjetju, predvsem pa menedžerjem in delavcem, dajejo možnost, da te 

rente poberejo tudi z delom, manjšim od njihovih zmožnosti. Lastniki kot tretji deležnik 

bodo poskušali preprečiti delo pod zmožnostmi, enako pa bodo s svojim delom poskušala 

tudi konkurenčna podjetja. Moč je trditi, da imajo slednji celo večjo moč kot lastniki, če 

kot predpostavko sprejmemo tezo, da menedžerji vedo več o tem, kaj se dogaja na trgu, kot 

dejanski lastniki. To je problem principala in agenta, ki nastane zaradi asimetrije 

informacij med obema vpletenima v situacijo.  

Agent (menedžer) ima na voljo več informacij o trgu in celotnem poslovanju podjetja, kot 

jih ima lastnik (principal). V takih primerih lahko pride do spodbude s strani agenta, da 

ravna drugače kot bi, če bi obe stranki imeli popolne informacije. Rezultat je lahko slabše 

odločanje, kar vodi v gospodarsko neučinkovitost. Problema, ki lahko nastaneta iz teh 

dejstev, imenujemo moralni hazard in napačna izbira. Moralni hazard nastane, ko stranka z 

manjšim tveganjem (agent) ravna drugače, kot bi to storila, če bi morala nositi celotno 

tveganje. Napačna izbira pa se nanaša na primere, ko asimetrija informacij vodi v izbiro, ki 

je slaba oz. slabša, kot če bi imeli vse informacije. 

                                                 
3
 Politika nevmešavanja države  
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Hart (1983) prikaže model nagrajevanja menedžerjev in hkrati pokaže, kako lahko 

konkurenca med podjetji poveča te nagrade. Predvideva, da sta v vsaki industriji samo dva 

tipa podjetij, menedžerski, kjer se pojavlja zgoraj opisani problem, in podjetniški, kjer je 

principal obenem tudi agent. Ob nizkih mejnih stroških se podjetniške firme (podjetniki) 

odločijo povečati proizvodnjo, medtem ko menedžerske ne povečujejo proizvodnje, ampak 

raje izkoristijo dobre čase za povečanje dobička. Če je v industriji več podjetniških firm, je 

v dobrih časih proizvodnja industrije večja, cene so nižje in potencial za delo pod 

zmožnostmi je v menedžerskih firmah je nižji. To bi lahko interpretirali kot zmanjšanje 

»lenarjenja« zaradi povečanja konkurence, kar vodi v bolj učinkovito poslovanje. 

 

 

3.1 Opredelitev pojmov konkurenca in konkurent 

 

Konkurenca na področju ekonomije je izraz, ki zajema pojem posameznikov in podjetij, ki 

si prizadevajo za večji delež na trgu skozi prodajo ali nakup blaga in storitev. 

Enciklopedija Merriam-Webster definira konkurenco v gospodarstvu kot "napor dveh ali 

več strank, ki delujejo neodvisno za zaščito poslov s tretjo osebo tako, da ponujajo najbolj 

ugodne pogoje" (Economics, 2010). Konkurenca je oblika tržne borbe med organizacijami 

na strani ponudbe ali povpraševanja. Konkurenca z »nevidno roko« ureja cene, tako kot 

tudi druge ne-cenovne pogoje. Organizacije se na trgu konstantno prilagajajo in 

odgovarjajo na ravnanje svojih konkurentov, kar je opisal Adam Smith v Bogastvu 

narodov (1776) (citirano iz slovenskega prevoda knjige izdane leta 2010), dopolnili pa so 

še kasnejši ekonomisti kot alokacijo proizvodnih virov tja, kjer se njihova uporaba najvišje 

vrednoti in kjer s tem spodbujajo učinkovitost.   

 

Stranke, ki se trudijo za pridobitev kupca, so med seboj konkurenti ali tekmeci. Ob 

spreminjajočem se trgu se spreminja tudi konkurenca in z njo konkurenti. Ločimo 

obstoječe (dejanske) in možne (potencialne) konkurente. Obstoječi konkurenti so tisti, ki 

trenutno že sodelujejo na menjalnem trgu in so konkurenti naše organizacije. Možni 

konkurenti pa so tisti, ki trenutno še ne konkurirajo na trgu, vendar obstaja možnost, da se 

nanj vključijo. 

 

Vsako podjetje je edinstveno v svojem poslovanju in organizaciji. Konkurenčna prednost 

je pojem, ki nakazuje, katere so tiste značilne kompetence podjetja, pri katerih je le-to 

boljše od svojih konkurentov po mnenju ciljne skupine kupcev.  

Hamel in Prahalad (1990) pravita, da ključne kompetence nastanejo kot integracija več 

tehnologij in ob povezovanju raznolikih znanj v proizvodnji. Obstajajo tri lastnosti 

značilnih kompetenc. Značilne kompetence morajo:  

 zagotavljati dostop do različnih trgov,  

 znatno prispevati h koristi končnega izdelka,  
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 biti težko posnemljive za konkurenco. 

Ključne kompetence so največkrat del sposobnosti povezati in uskladiti različne skupine v 

organizaciji. Medtem ko družba lahko najame ekipo sijajnih znanstvenikov in uporabi 

sodobno tehnologijo, s tem avtomatično ne pridobi značilnih kompetenc. Učinkovito 

usklajevanje med vsemi skupinami, ki sodelujejo pri zagotavljanju izdelkov za trg, je 

rezultat značilne kompetence. 

Razvoj značilnih kompetenc ni nujno drago opravilo. Kompetence se pogosto lahko 

pridobi s povezavami in licenčnimi pogodbami. V mnogih primerih organizacijska oblika, 

ki omogoča delitev kompetenc, pripelje do veliko bolj učinkovite uporabe teh kompetenc 

za malo ali nič dodatnih stroškov. 

Da bi bolje razumeli, kako razviti ključne kompetence, je vredno razumeti, kaj slednje 

niso. Po Hamel in Prahalad (1990) ključne kompetence ne pomenijo nujno: 

 namenjanja več denarja za R & R kot konkurenca, 

 delitve stroškov med poslovnimi enotami, 

 vertikalne integracije. 

Medtem ko je gradnjo osnovnih kompetenc možno olajšati z nekaterimi od teh ukrepov, jih 

sami po sebi ne dosežejo. 

Zairi (1996, 58–59) pravi, da se bodo podjetja, če bodo hotela bili konkurenčna, tudi v 

prihodnje morala približati svojim trgom, hitro odgovoriti na potrebe kupcev in na ukrepe 

konkurentov in v polni meri izkoristiti ponujene priložnosti. Model, ki temelji na 

dinamičnem, primerljivem pristopu h konkurenčnosti, je sestavljen iz dveh delov: 

 »Sile potiska« (push forces) so tiste sile, ki jih podjetje ne more učinkovito 

nadzorovati. Mednje spadajo: kupci, globalni trgi, delničarji, okolje, tehnologija in čas. 

 »Sile potega« (pull forces) pa so tiste, na katere ima podjetje vpliv. Sem spadajo 

inovacije in kreativnost, timsko delo, racionalizacija procesov, tehnologija, marljivosti 

in nagnjenost k nenehnim spremembam. 

Phusavat in Kanchana (2007) sta v svoji raziskavi, v kateri sta primerjala konkurenčne 

prednosti med proizvajalci, navedla šest konkurenčnih prednosti, ki pa so jih pred tem 

definirali tudi že drugi avtorji. Te so: 

 stroški, 

 kvaliteta, 

 dostava, 

 fleksibilnost, 

 osredotočenost na kupca, 

 znanje (»know-how«). 
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Zaključki te raziskave so pokazali, da sta najpomembnejši konkurenčni prednosti kvaliteta 

in dostava. 

 

 

3.2 Oblike tržne konkurence 

 

Glas (1999, 72–73) opredeli trg kot stik med prodajalci (ponudniki) in kupci 

(povpraševalci), kjer se odloča o prodani (kupljeni) količini nekega blaga in njegovi ceni. 

Način in učinkovitost delovanja trga sta opredeljena s konkurenco oz. tekmovanjem tržnih 

subjektov, ki si prizadevajo doseči svoj cilj. Poznamo več različnih dejavnikov, ki naj bi 

vplivali na konkurenco na nekem trgu. To so: 

 število kupcev in prodajalcev, 

 stopnja razlikovanja (diferenciacije ali homogenosti) blaga, 

 stopnja mobilnosti produkcijskih faktorjev. 

Ob zgornjih dejavnikih pa je treba posebej izpostaviti, da je zelo pomembna predpostavka 

tudi racionalno obnašanje subjektov na trgu. Najpomembnejše merilo je število kupcev in 

prodajalcev, ki je lahko med enim in neomejenim številom udeležencev. Po številu kupcev 

in prodajalcev razlikujemo konkurenčne oblike, predstavljene v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Oblike konkurence 

Vir: M.  Glas, Ekonomija 1999, str. 73. 

 

Pri homogenosti (nediferenciranosti) produktov gre za to, da so istovrstni produkti v očeh 

kupca povsem enaki in jih razlikuje le po ceni, ki jo mora za njih plačati. Če so enaki, so 

produkti različnih proizvajalcev med seboj popolni substituti in kupec se odloča zgolj po 

ceni. Največkrat ni takšne homogenosti, saj se producenti z intenzivnim marketingom in 

drugimi ukrepi (servis, kreditiranje nakupa, izboljšanje kakovosti dizajna, nagradnimi 

akcijami) trudijo prepričati kupce, da so njihovi izdelki boljši od konkurenčnih. S tem 

poskušajo zanje iztržili višjo ceno ali povečali tržni delež.   

 

Zelo pomemben dejavnik je mobilnost (prostost gibanja) produkcijskih dejavnikov. To je 

pojav naravnih (tehnoloških) ali umetnih (pravnih, ekonomskih) ovir za preseljevanje 

produkcijskih faktorjev v tiste panoge, ki obetajo največji dobiček. Če takšnih ovir ni, se 

dejavniki prosto gibljejo, posledica pa je povečana konkurenca med panogami. V vsakem 

PONUDBA 

(prodajalci) 

POVPRAŠEVANJE (kupci) 

veliko malo eden 

veliko popolna konkurenca oligopson monopson 

malo oligopol bilateralni oligopol omejeni monopson 

eden monopol omejeni monopol bilateralni monopson 
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hipu namreč v panogo, ki ima ugodno ceno (večjo tržno konjunkturo), prihajajo novi 

producenti, ponudba teh produktov se povečuje in cena zmanjšuje. Tabela 2 prikazuje 

značilnosti konkurence pri različnih intenzivnostih konkurence in različnih dejavnikih 

konkurence. 

Tabela 2: Značilnosti konkurence 

                                                Konkurenčni kontinuum 

                            zelo intenzivna konkurenca                                                   ni konkurence 

 
popolna 

konkurenca 

monopolistična 

konkurenca 
oligopol monopol 

št. ponudnikov 
neskončno 

veliko 
mnogo malo eden 

diferenciacija 

izdelkov 
nobena nekoliko znatna popolna 

tržne 

informacije 
popolne nepopolne nepopolne popolne 

vstop na trg ni ovir malo ovir nekaj ovir visoke ovire 

tip trga homogeni trgi diferencirani trgi oligopolni trgi monopolni trgi 

Vir: Prirejeno po  F. Bradley 1995 v B. Snoj & V. Gabrijan, Zbrano gradivo za premet osnove marketinga 1. 

del, 2007, str. 120. 

 

Ob vsem tem pa je potrebna tudi domneva, da se tržni subjekti obnašajo racionalno, to pa 

vključuje dvoje (Glas, 1999, str. 72–73): 

 ponudniki so vselej pripravljeni prodati blago tistim kupcem, ki zanj ponujajo višjo 

ceno, to pomeni, da ne diskriminirajo med kupci glede na njihove osebne lastnosti; 

 vsi tržni subjekti so dobro obveščeni o kakovosti in ceni vseh produktov na trgu.  

 

Natančneje je konkurente moč opredeliti z dveh stališč: panožnega in tržnega. Pri panožni 

zasnovi konkurence opredelimo industrijsko panogo kot skupino podjetij, ki ponujajo 

izdelek ali vrsto izdelkov, ki so medsebojno zamenljivi. Mislimo na avtomobilsko 

industrijo, naftno industrijo, farmacevtsko industrijo itd. Za ekonomiste pomeni 

medsebojna zamenljivost izdelkov visoko križno prožnost (elastičnost) povpraševanja. Če 

cena enega izdelka zraste, se poveča povpraševanje po drugem izdelku, ki je zamenljiv z 

njim (substitut). Glavni dejavniki, ki določajo panožno strukturo, so: število ponudnikov in 

stopnja diferenciacije izdelka, vstopne ovire in ovire pri gibljivosti, izstopne ovire, 

struktura stroškov, navpično združevanje in globalni doseg (Kotler, 1996, str. 225–228). 

Tipi panožne strukture so: 

 Popolni monopol. O popolnem monopolu govorimo takrat, ko eno samo podjetje 

oskrbuje državo ali območje z nekim izdelkom ali storitvijo (državna pošta, območno 
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elektro podjetje itd.) Razlog za takšen monopol so lahko zakonske odredbe, patenti, 

licence, prihranki obsega ali drugi dejavniki. Da bi maksimiral dobiček, bo monopolist, 

ki ga ne zavezujejo nikakršne odredbe, postavil visoko ceno, izvajal malo ali nič 

oglaševanja in nudil najmanjšo možno raven storitev, saj so odjemalci zaradi odsotnosti 

substitutov prisiljeni kupiti njegov izdelek. Če obstajajo zamenljivi izdelki in nevarnost 

konkurence, lahko popolni monopolist vlaga v izboljšanje svojega izdelka ali morebiti 

postavi dodatne vstopne ovire. Na drugi strani pa je lahko tudi monopolist tisti, ki zniža 

ceno ali ponudi boljše storitve. 

 Popolni oligopol. Popolni oligopol sestavlja peščica podjetij, ki izdelujejo oz. ponujajo 

storitve, ki so med seboj več ali manj enake (nafta, jeklo itd.). Podjetje težko spremeni 

ceno na višjo od veljavne, razen če za to razliko ponudi diferencirano storitev, ki je 

drugi ne omogočajo. Če pa se konkurenti med seboj ne razlikujejo v storitvah, ali pa 

ponujajo že vse, česar so zmožni, je možnost za večji dobiček samo še v znižanju 

stroškov. Podjetje doseže nižje stroške le s strategijo višjega obsega produkcije.  

 Diferencirani oligopol. Ta oligopol sestavlja nekaj podjetij, ki ponujajo med seboj 

diferencirane proizvode. Ti proizvodi sicer zadovoljujejo isto potrebo, vendar pa se 

razlikujejo po drugih lastnostih (avtomobili, kamere itd.), razlike so lahko prisotne na 

ravni kakovosti izdelkov, na njihovih lastnostih, oblikovanju ali storitvah, povezanih z 

njimi. Vsak konkurent si prizadeva za vodilni položaj glede na posamezno značilnost, v 

kateri je njegov izdelek najboljši. Osredotoči se na kupce, ki jim je njegova značilnost 

pomembna, in na njen račun določa svojo ceno. 

 Monopolistična konkurenca. V monopolistični konkurenčni panogi je večje število 

podjetij, ki lahko delno ali v celoti diferencirajo svojo ponudbo (restavracije, frizerski 

saloni). Mnogo konkurentov se osredotoči na tiste tržne segmente, na katerih lahko 

najbolje zadovoljijo potrebe svojih kupcev in tako določajo višje cene. Pri tej obliki 

konkurence je lokacija ključnega pomena za uspeh. 

 Popolna konkurenca. Popolno konkurenčno panogo sestavlja veliko število podjetij, ki 

ponujajo enak izdelek ali storitev (vrednostni papirji, zelenjava, sadje itd.). Ker podlage 

za diferenciacijo ni, so cene vseh izdelkov enake. Podjetja ne oglašujejo, razen če s 

svojim oglaševanjem dosežejo psihološki učinek diferenciacije (pivo, cigarete) – v tem 

primeru govorimo o monopolistično konkurenčni panogi. (Kotler, 1996, str. 227)  

Pri tržni zasnovi konkurence pa namesto obravnavanja podjetij, ki izdelujejo enak izdelek 

(panožna zasnova), lahko konkurente obravnavamo s stališča zadovoljevanja iste potrebe 

subjektov. Tržna zasnova podjetja omogoča širši pogled na obstoječe in možne konkurente 

in spodbuja k dolgoročnemu strateškemu načrtovanju trženja (Kotler, 1996, str. 228). 

 

3.3 Tržna moč konkurentov 

Tržna moč konkurentov je dejavnik, ki vpliva na to, kako se na trgu konkurenčna razmerja 

razvijajo. Sestavljena je iz različnih elementov, ki jih mora izvajalec marketinga proučiti in 

ugotoviti njihov vpliv na ciljne skupine (Snoj & Gabrijan, 2007, str. 110) 
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Pomembnejši elementi tržne moči so (Snoj & Gabrijan, 2007, str. 110): 

 znanja (marketinška, finančna, tehnološka) – človeški kapital; 

 velikost podjetja (velikost kapitala, število zaposlenih, število organizacijskih enot …); 

 tržni deleži; 

 vpliv na udeležence nabavnih in prodajnih poti; 

 stopnja povezanosti s ciljnimi skupinami; 

 zaznana kakovost izdelka ali storitve; 

 ugled pri ciljnih skupinah; 

 znamke izdelkov; 

 stopnja lojalnosti ciljnih skupin do konkurentov; 

 informacije, s katerimi razpolagajo posamezni konkurenti; 

 zakonodajno-politični privilegiji posameznih konkurentov. 

Tržna moč konkurentov je v veliki meri odvisna tudi od tega, kako je trg organiziran. To 

pomeni, koliko podjetij je velikih oz. tistih z velikim tržnimi deleži, ki obvladujejo trg, in 

koliko je ostalih. Struktura trga se izrazi z dvema indeksoma, ki ovrednotita koncentracijo 

moči na trgu. Prvi je indeks koncentracije (Kn), ki meri tržne deleže največjih n podjetij. 

Najpogostejša izbira pri številu podjetij, zajetih v računanje indeksa, je štiri. Indeks se meri 

kot seštevek tržnih deležev največjih štirih podjetij. Drugi indeks pa je Herfindhal -

Hirschmanov indeks (HHI). Ta indeks vedno zajame celoten trg, saj je njegov izračun 

seštevek kvadratov tržnih deležev vseh udeležencev na trgu. (Pepall, Richards, & Norman, 

2008, str. 47–49). Tabela 3 prikazuje, kakšni konkurenci ustreza rezultat, pridobljen z 

izračunom HHI indeksa. 

Tabela 3: Intenzivnost konkurence ob različnih HHI 

Vrsta konkurence HHI Intenzivnost cenovne konkurence 

popolna konkurenca pod 0,2 visoka 

monopolistična konkurenca pod 0,2 
visoka ali nizka; odvisno od 

diferenciacije proizvoda 

oligopol med 0,2 in 0,6 
visoka ali nizka, odvisno od rivalstva 

med konkurenti 

monopol nad 0,6 nizka, če ni možnosti vstopa 

Vir: D. Besanko, D. Dranove, M. Shanley, & S. Schaefer, Economics of strategy, 2007 
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3.4 Analiza konkurence 

 

Analiza konkurence je tista aktivnost podjetja, ki ugotavlja morebitne nevarnosti, 

priložnosti, strateške nejasnosti, ki so se pojavile z vstopom novih konkurentov ali z 

novimi potezami obstoječih konkurentov, ter ugotovi, kje so prednosti in slabosti podjetja 

proti drugim.  

V okviru analize si je treba zastaviti predvsem naslednja vprašanja (Kotler, 1996, str. 224): 

 Kdo so konkurenti? 

 Kakšne cilje imajo? 

 Kakšne strategije uporabljajo? 

 Kakšne so njihove prednosti in pomanjkljivosti? 

 Kakšni so njihovi vzorci odzivanja? 

 

Aaker (2001, str. 57) loči dve vrsti analize konkurence. Prva raziskuje konkurenco s 

perspektive kupca, ki mora izbirati med konkurenti. Ta pristop uredi konkurente v skupine 

po tem, kako intenzivno konkurirajo za odločitev kupca. Drugi pristop pa poskuša urediti 

konkurente v strateške skupine na osnovi njihove konkurenčne strategije.  

 

Aaker (2001, str. 57) bolj strukturira vprašanja in navaja natančnejši sklop vprašanj (za 

pristop s pogleda kupca), na katera podjetje potrebuje odgovor, ko kuje strategijo: 

 

1. Kdo so konkurenti? 

 S kom po navadi tekmujemo? Kdo so naši najhujši konkurenti? Kdo so naši manj 

močni, vendar še vedno pomembni konkurenti? Kdo izdeluje nadomestke za naš 

proizvod? 

 Ali je konkurente možno razdeliti v strateške skupine na podlagi njihovih sredstev, 

kompetenc in/ali strategij? 

 Kdo so potencialni konkurenti na trgu? Kakšne so njihove ovire za vstop? Lahko kaj 

storimo, da jih odvrnemo od vstopa? 

2. Ovrednotenje konkurentov. 

 Kakšna sta njihova strategija in cilj? Njihov nivo zavzetosti? Njihove izhodne ovire? 

 Kakšna je njihova struktura stroškov? Ima stroškovna struktura prednost ali slabost? 

 Kakšna sta njihov imidž in pozicijska strategija? 

 Kateri konkurenti so bili skozi čas najbolj uspešni/neuspešni? Zakaj? 

 Katere so prednosti in slabosti vsakega od konkurentov ali strateške skupine? 

 Katere razmere (naše strateške slabosti ali nezadovoljene potrebe kupcev itd.) bi 

konkurenti lahko izkoristili za vstop ali izboritev boljšega položaja na trgu? 

 Ovrednotenje konkurence glede na njihova sredstva in kompetence ter oblikovanje 

mreže značilnih prednosti konkurentov ali strateških skupin. 
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Druga možnost analize pa je z vidika delitve na strateške skupine. Ta koncept prinese 

povsem drugačen pogled na konkurenco in konkurenčno strukturo industrije. Strateška 

skupina podjetij je tista, ki: 

 skozi čas zasledujejo podobne strategije (npr. uporaba enakih distribucijskih kanalov, 

enake vrste komunikacijskih strategij in podobno ali enako pozicijo cene/kvalitete); 

 imajo podobne značilnosti (velikost, agresivnost itd.); 

 imajo podobna sredstva in kompetence (povezave z znamko, logistične zmožnosti, 

globalno umeščenost, raziskave in razvoj).  

 

Konkurenčnost lahko definiramo kot obstoječo ali potencialno zmožnost podjetij, da 

oblikujejo, proizvajajo in izvajajo marketing svojih izdelkov. Ti izdelki so znotraj okolij s 

svojimi cenovnimi in necenovnimi značilnostmi boljši od konkurenčnih na obstoječem ali 

potencialnem trgu. Necenovne značilnosti so predvsem oblika, kvaliteta, dodatne storitve 

itd.  

Glede na stopnjo zamenljivosti izdelka ločimo štiri vrste konkurence (Kotler, 1996, str. 

225): 

1. Konkurenca na ravni blagovnih znamk. Za podjetje so konkurenti tista podjetja na trgu, 

ki ponujajo primerljive izdelke ali storitve istim odjemalcem po konkurenčnih cenah. 

2. Konkurenca na ravni panoge. Podjetje vidi konkurente v celotni panogi, kjer ponujajo 

enak izdelek, vrsto izdelkov ali storitev kot oni.   

3. Konkurenca na ravni zadovoljevanja potreb. Obravnavanje konkurence je tukaj zelo 

široko, saj so konkurenti vsa tista podjetja, ki proizvajajo izdelke ali nudijo storitve, ki 

zadovoljijo isto potrebo. 

4. Splošna konkurenca. Podjetje kot tekmece šteje vsa podjetja, ki se borijo za denar istih 

kupcev na trgu. 

 

Eno pomembnejših orodij na področju konkurence na trgu, ki se ga ekonomisti dandanes 

poslužujejo, je Porterjevih pet silnic. Silnice so okvir za analizo industrije in poslovne 

strategije, ki jih je razvil Michael E. Porter leta 1979 (Porter, 1979). Opirajo se na temelje 

teorije o industrijski organizaciji, ki določijo raven konkurence in s tem atraktivnost trga. 

Atraktivnost imajo predvsem s stališča dobičkonosnosti industrije. Neatraktivni trgi so tisti, 

na katerih kombinacija teh sil deluje v smeri znižanja dobičkonosnosti. Zelo nezanimiv pa 

bi bil trg, na katerem bi silnice težile k popolni konkurenci, v kateri so dobički bolj ali 

manj nični. Slika 5 predstavlja grafično ilustracijo povezave petih silnic med seboj. 

Porterjevih pet silnic sestavlja naslednjih pet elementov, ki ovrednotijo industrijo, v kateri 

podjetje posluje: 

1. Stopnja intenzivnosti konkurence med tekmeci. Stopnja tržne konkurence med 

trenutnimi konkurenti je odvisna predvsem od števila konkurentov na trgu, njihove 
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moči, tržne pozicije, podobnosti proizvodov, ki jih ponujajo, tržne strategije podjetij, 

njihovih stroškov ter morebitnih izhodnih ovir. 

2. Nevarnost pojava nadomestnih izdelkov (substitutov). Stopnja konkurence s substituti 

je manjša od stopnje konkurence z enakim proizvodom, kot je naš, vendar pa nič manj 

pomembna. Posebej natančno mora podjetje spremljati trg substitutov, če je križna 

elastičnost med proizvodi velika, bodo kupci ob pojavu neugodnih sprememb na trgu 

hitro zamenjali substitut.  

3. Nevarnost vstopa novih konkurentov. Nevarnost vstopa novega konkurenta na trg je 

predvsem odvisna od ovir, ki so na trgu, njihove višine ter zmožnosti podjetij, da jih 

premagajo. Prav zato je analiza konkurence tako pomemben del strategije podjetja. 

Ovire, ki jih podjetje sreča, so, kot smo že omenili, lahko naravne ali umetne. 

Največkrat so najpomembnejše ovire ekonomske narave, predvsem zmožnosti 

financiranja, doseganje minimalnih ekonomij obsega ter stopnja diferenciacije 

izdelkov. Poleg teh pa so prisotne tudi druge, ki so manj pomembne, vendar še vedno 

ne nepomembne. 

4. Moč kupcev/odjemalcev. Na razvoj konkurenčnih sil vpliva tudi relativna moč kupcev. 

Naraščanje moči kupcev je največkrat povezano z začetkom padanja cen na trgu ali 

tržnem segmentu, v katerem podjetje deluje. Nižjim cenam sledi tudi povečanje 

razpona storitev, ki jih mora prodajalec ponuditi kupcu, kar posledično vpliva na 

prodajalčev dobiček. Pogajalska moč kupca je odvisna predvsem od: velikosti kupca, 

velikosti njegovega nakupa v celotni prodaji podjetja, števila ostalih ponudnikov ter od 

morebitne sposobnosti ali pripravljenosti, da se kupec vertikalno integrira s 

prodajalcem. 

5. Moč dobaviteljev. Obratno kot v prejšnji točki je tudi pogajalska moč dobaviteljev 

temeljni dejavnik konkurence na trgu. Menjalna moč dobavitelja je tako odvisna od 

velikosti dobavitelja, njegove koncentracije, števila kupcev, njihove relativne velikosti 

nakupa v celotni prodaji ter možnosti in stroškov, če kupec zamenja dobavitelja. 

Slika 5: Porterjev model petih silnic 

 

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                 Nevarnost substitutov oz. nadomestnih izdelkov 

 

 

  

 

                         Nevarnost vstopa novih konkurentov 

 

 

 

Vir: prirejeno po M. Porter, Competitive strategy 1980, str. 4. 
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Poleg obstoječih konkurentov pa velja analizirati tudi podjetja, ki lahko vstopijo na naš trg 

z drugih trgov ali industrij, predvsem z integracijo ali diverzifikacijo. Aaker (2001, str. 61–

62) razdeli razloge v šest skupin: 

 

1. Širitev trga – najbolj očitni konkurenti so tisti, ki že opravljajo enako dejavnost, vendar 

na drugem geografskem področju. 

2. Širitev ponudbe – proizvajanje izdelkov, povezanih z glavnim izdelkom (npr. širitev 

smučarskih proizvajalcev od smuči še na obleko). 

3. Integracija nazaj – kupci kot eden od potencialnih konkurentov.  

4. Integracija naprej – dobavitelji, ki jih privabijo visoke marže in dobički. 

5. »Izvoz« sredstev ali kompetenc – združitve trenutnega konkurenta in novega 

konkurenta za zmanjšanje slabosti in morebitne sinergijske učinke. 

6. Povračilni ali obrambni ukrepi – podjetja, ki so ogrožena s potencialnimi ali dejanskimi 

potezami, na njihovem trgu lahko izvedejo povračilne ukrepe. 

 

Razumevanje strategij konkurentov lahko prinese določene koristi (Aaker, 2001, str. 62): 

 Razumevanje prednosti in slabosti trenutne strategije konkurentov lahko prinese 

priložnosti in nevarnosti za podjetje.  

 Vpogled v prihodnje strategije konkurentov nam omogoča predvidevanje prihodnjih 

nevarnosti in priložnosti. 

 Odločitve o strateških alternativah konkurentov nam omogočajo lažje predvidevanje 

odločitev ključnih konkurentov. 

 Analiza konkurence lahko razkrije nekatere strateške negotovosti, ki bi jih bilo treba 

nadzirati. 

 

Aktivnosti konkurentov so pogojene z velikim številom dejavnikov znotraj in zunaj 

podjetja. Aaker (2001, 63) jih navade osem: 

1. Velikost, rast in dobičkonosnost – dolgoročno močan položaj na trgu ali doseganje 

visoke rasti na dolgi rok je znak močnega konkurenta in uspešne strategije. 

Dobičkonosnost podjetja pa je pomembna z vidika zagotavljanja kapitala za 

prihodnost. 

2. Imidž in strategija pozicije – za razvoj alternativnih strategij sta imidž in pozicija 

konkurentov pomembna. Slabosti na teh področjih so lahko priložnosti za 

diferenciacijo in dosego konkurenčne prednosti. Prednosti konkurentov pa so na drugi 

strani izziv za podjetja, da jih poskuša premagati v njihovi igri. Pozicijo konkurentov je 

možno razbrati iz njihovih izdelkov, oglaševanja, embalaže in ukrepov. Za bolj 

natančne podatke pa se v večini primerov izvede potrošniška analiza. 

3. Cilji in zaveze konkurentov – če podjetje ve, kakšne cilje ima konkurent, je lahko to 

priložnost za predvidevanje, če je poslovanje konkurenta zadovoljivo. Finančni cilji 
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nakazujejo konkurentovo pripravljenost za investiranje v posel, tudi če so izplačila zelo 

dolgoročna. Zelo pomembni so tudi tehnološki, distribucijski cilji in cilji za prihodnost. 

Na cilje konkurenta vplivajo tudi drugi dejavniki (velikost podjetja, preteklo 

poslovanje, okolje …). Če je podjetje del večje organizacije, je treba vedeti, kakšno 

vlogo ima v njej. Konkurente brez večjega pomena v organizaciji je laže napasti kot 

tiste, ki so jedro organizacije.    

4. Trenutne in bivše strategije konkurentov – analiza preteklih neuspešnih strategij 

pokaže, v katero smer podjetje najverjetneje ne bo več šlo. Podatki o konkurentovih 

morebitnih novih izdelkih ali potezah na trgu lahko nakažejo, v katero smer bo rast 

industrije šla, ali je moč opaziti strategijo diferenciacije, do katere mere se opira na že 

znano kvaliteto, distribucijo in znamko ob strategiji nizkih stroškov, ali je dosežena z 

ekonomijami obsega, krivuljo učenja, dostopom do materiala in opreme.  

5. Organizacija in kultura konkurentov – znanje in izkušnje z menedžerji konkurentov 

lahko prinesejo vpogled v njihove prihodnje poteze. Dobro je vedeti, ali so menedžerji 

iz marketinških, tehnoloških ali katerih drugih področij. Organizacijska kultura, 

podprta s sistemom, ljudmi in strukturo, ima pogosto učinek na strategijo. Nekatera 

podjetja s svojo kulturo dušijo ideje zaposlenih, vendar so na drugi strani zelo urejena. 

Obstaja pa tudi obraten pojav, kjer podjetja spodbujajo nove ideje, vendar pa niso zelo 

formalno urejena. 

6. Stroškovna struktura – informacija o stroškovni sestavi konkurenta je pomembna, še 

posebej, ko uporablja strategijo nizkih stroškov, saj nam to daje vpogled v mogoče 

prihodnje strategije. Dober začetek je občutek za konkurentove direktne in fiksne 

stroške, saj povejo, kje ima konkurent točko preloma. Vpogled v strukturo stroškov 

nam najbolje dajejo naslednji podatki: število zaposlenih, višina direktnih stroškov dela 

(variabilni stroški) in višina režijskih stroškov (del fiksnih stroškov), relativne cene 

materiala in kupljenih delov, investicije v zalogo, tovarno in opremo (fiksni stroški), 

višina prodaje ter število tovarn oz. obratov (na katerih se naredi alokacija fiksnih 

stroškov). 

7. Izhodne ovire – višina izhodnih ovir je ključnega pomena, če se podjetje želi umakniti 

s trga ali strateške skupine podjetij. O višini izstopnih ovir odločajo predvsem naslednji 

dejavniki: stopnja specializacije podjetja (tovarne, oprema), višina fiksnih stroškov, 

povezave z drugim poslovnimi enotami v podjetju, deljenje uporabne opreme, 

distribucijskih kanalov, državne in socialne ovire ter menedžerski ponos in čustveni 

odnos do posla ali zaposlenih. 

8. Ocenjevanje prednost in pomanjkljivosti konkurentov – najverjetneje najpomembnejši 

dejavnik, ki ima močen vpliv na to, kako se podjetja obnašajo in kako oblikujejo 

strategije. Podjetja največkrat oblikujejo strategije okoli svojih prednosti, da skrijejo 

svoje pomanjkljivosti. 

 

Podjetja vseskozi spreminjajo te dejavnike, saj sta brez prilagoditev na spremembe na trgu 

tako možnosti dobička kot rast produktivnosti manjša, kot če so spremembe vpeljane. 

Spremembe na omenjenih področjih dajejo konkurentom znak, t.i. tržni signal. 
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Signalizacija se je začela z idejo asimetričnih informacij (odmik od popolnosti podatkov), 

ki pravi, da v nekaterih gospodarskih poslih neenakosti v dostopu do informacij ovirajo 

običajne postopke na trgu za izmenjavo blaga in storitev. Dandanes podjetja pošiljajo tako 

prave kot tudi zavajajoče signale, s katerimi poskušajo zmesti konkurente ali pa jih 

prepričati v nekaj, kar ne drži. Drži pa, da tržno signaliziranje predstavlja neke vrste 

komunikacijo konkurentov na trgu samem. 

 

Konkurentove prednosti in slabosti temeljijo na obstoju sredstev ali kompetenc. Zato 

sredstva, kot je npr. dobro ime podjetja ali lokacija, lahko prinašajo prednost. Na drugi 

strani odsotnost tega lahko pomeni slabost (Aaker, 2001, str. 66). Prvi korak do ugotovitve 

prednosti in slabosti je pridobivanje svežih informacij o poslovanju konkurentov, 

predvsem o prodaji, tržnem deležu, stopnji dobička, donosnosti naložbe, denarnem toku, 

novih vlaganjih in izkoriščenosti zmogljivosti. Podjetja po navadi dobivajo informacije o 

prednostih in slabostih konkurentov iz sekundarnih virov, z osebnimi stiki in iz govoric. 

Poznavanje se lahko izboljša predvsem z izvedbo primarne tržne raziskave, v katero 

vključijo odjemalce, dobavitelje in posrednike. Vedno več podjetij se odloča za tehniko 

posnemovalnega primerjanja (benchmarking) kot najboljšega sredstva pri izboljšanju 

svojega konkurenčnega položaja (Kotler, 1996, str. 233).  

 

Benchmarking je v poslovnem slovarju opredeljen kot »primerjanje lastne uspešnosti s 

konkurenco na podlagi izdelanih kriterijev«. Gre torej za postopek primerjanja bodočih in 

obstoječih storitev ali postopkov podjetja z enakimi ali podobnimi postopki in storitvami 

podjetja, ki šteje za model odličnosti v isti ali drugi panogi. Največkrat se pri učenju 

podjetja osredotočijo na kvaliteto, hitrost in stroške. Cilj učenja je izboljšanje »najboljših 

praks« bodisi znotraj ali med industrijami. Kotler, Keller, Brady, Goodman in Hansen 

(2009, str. 311) razdelijo proces v sedem stopenj:  

1. Določitev funkcij in procesov, ki jih bomo primerjali. 

2. Prepoznavanje ključnih merljivih temeljev uspeha. 

3. Identifikacija najboljšega v panogi. 

4. Merjenje uspešnost najboljšega v panogi. 

5. Merjenje naše uspešnosti. 

6. Določiti, kako ukrepati za zmanjšanje razlik. 

7. Izvajanje opravil in spremljanje rezultatov. 

 

Primerjalna analiza temelji na učenju od drugih in ne kot sredstvo za razvoj novih ali 

izboljšanih trenutnih pristopov. Podjetja bodo ugotovila, da jim primerjalna analiza ni 

sposobna dati trajne konkurenčne prednosti. Čeprav je analiza koristna, nikoli ne sme biti 

primarna strategija za izboljšave. Konkurenčna analiza je pristop k postavljanju ciljev, ki 

jih uporabljajo mnoga podjetja. Pristop je omejen na lastno industrijo. Analiza 

konkurenčnosti skoraj zagotavlja drugorazredno kakovost, ker podjetje vedno sledi svoji 

konkurenci. Če celotna industrija zaposluje ta pristop, to pomeni stagnacijo za celotno 
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industrijo. V takem primeru lahko hitro vstopijo zunanji inovatorji z novimi, boljšimi 

izdelki.  

 

Kot pri vsakem novem konceptu, obstajajo, ki podpirajo zamisel, in tisti, ki ji nasprotujejo 

ali jo celo kritizirajo. Primerjalna analiza se ne sme uporabljati kot pot do zastavljenih 

ciljev. Tisti, ki so odgovorni za zadovoljevanje ciljev, morajo razumeti vse procese, ki so 

potrebni za dosego ciljev. Ena od kritik primerjalne analize je, da se jo lahko šteje za 

vohunjenje za konkurenco (Boxwell, 1994). Benchmarking ni zalezovanje konkurence, pač 

pa ohranjanje bližine s tem, kar delajo konkurenti. Na Japonskem na primer je 

benchmarking del opisa delovnega mesta vodje (Boxwell, 1994). To je eden od načinov, 

kako so Japonci sposobni slediti in preseči druge v industriji, kot so avtomobilska, 

industrija motornih koles, elektronika itd. 

 

Za dobro analizo konkurentovih prednosti in pomanjkljivosti je nujno ugotoviti, kakšne so 

njegove kompetence in sredstva, ki so uporabna v industriji. Aaker (2001, str. 67) loči pet 

vprašanj, ki jih je treba zastaviti, kadar iščemo sredstva in kompetence konkurentov. Sem 

spadajo: 

 Zakaj so uspešna podjetja uspešna? / Zakaj so neuspešna podjetja neuspešna? 

 Kakšna je motivacija ključnih kupcev? 

 Kateri so stroškovno dragi deli poslovanja? 

 Kakšne so ovire za mobilnost v industriji? 

 Kateri deli vrednostne verige lahko prinesejo konkurenčno prednost? 

 

Poleg omenjenih vprašanj bi vsaka organizacija morala nadzorovati tudi naslednje tri 

spremenljivke (Kotler, 1996, str. 233): 

 

 Tržni delež: delež prodaje konkurenta na ciljnem trgu. 

 Delež ozaveščenosti: odstotek odjemalcev, ki bi imenovali konkurenta, če bi jim 

zastavili vprašanje: »Katero podjetje vam pride prvo na misel v zvezi s to panogo?« 

 Prednostni delež: odstotek odjemalcev, ki bi imenovali konkurenta, če bi jim zastavili 

vprašanje: »Od katerega podjetja bi najraje kupili ta izdelek?« 

 

Stanje vseh treh elementov je v danem trenutku pomembno, vendar pa ne tako pomembno, 

kot je trend le-teh. Podjetja, pri katerih se delež ozaveščenosti in prednostni delež 

povečuje, bodo zagotovo napredovala tudi pri tržnem deležu in dobičku. Ni pomembno, ali 

je podjetje imelo visok ali nizek dobiček (na to vplivajo najrazličnejši dejavniki), ampak v 

kolikšni meri je ves čas skrbelo za povečevanje prepoznavnosti svojih izdelkov in za 

naklonjenost odjemalcev (Kotler, 1996, str. 236). V tabeli 4 so prikazani morebitni viri 

prednosti in pomanjkljivosti podjetij na šestih  področjih poslovanja in organizacije. 
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Tabela 4: Potencialni viri prednosti in pomanjkljivosti 

Inovacije Menedžment 

 tehnološka dovršenost izdelka 

 sposobnost uvajanja novih proizvodov 

 r & r 

 tehnologija 

 patenti 

 kvaliteta menedžmenta 

 znanje o poslu 

 kultura 

 strateški cilji in načrti 

 podjetniški zagon 

 sistem planiranja/izvajanja 

 lojalnost – fluktuacija 

 kvaliteta strateških odločitev 

Proizvodnja Marketing 

 struktura stroškov 

 raznolike produkcijske operacije 

 oprema 

 dostop do materiala 

 sloves kakovostnih izdelkov 

 značilnosti izdelkov/diferenciacija 

 prepoznavnost znamke 

 širina asortimenta – sistemske zmožnosti 

 vertikalna integracija 

 odnos do dela in motivacija 

 zmogljivost 

 naravnanost h kupcem 

 segmentacija/osredotočenost 

 distribucija 

 znanja oglaševanja/promocije 

 prodajno osebje 

 storitve za kupce/podpora izdelkom 

Dostop do kapitala Kupci 

 iz proizvodnje 

 iz kratkoročnih sredstev 

 sposobnost lastniškega in dolžniškega 

financiranja 

 pripravljenost starševskih organizacij za 

financiranje 

 velikost in lojalnost 

 tržni delež 

 rast oskrbovanih tržnih segmentov 

Vir: D. A. Aaker, Strategic market management, 2001, str. 70. 

 

 

3.5 Strategije za ohranitev konkurenčnih prednosti 

Če je primarni dejavnik dobičkonosnost podjetja (privlačnost panoge, v kateri deluje), je 

drugi najpomembnejši dejavnik položaj podjetja v tej industriji. Čeprav ima industrija 

lahko podpovprečno donosnost, podjetje, ki je optimalno postavljeno, lahko ustvarja visok 

dobiček. 
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Podjetje se postavi tako, da izkoristi svoje prednosti na trgu. Michael Porter (1985) je trdil, 

da prednosti podjetij spadajo v enega od dveh razredov: stroškovne prednosti in prednosti 

diferenciacije. Z uporabo teh prednosti bodisi na širokem ali ozkem področju dobimo kot 

rezultat tri generične strategije: stroškovno vodstvo, diferenciacija in osredotočenost. Te 

strategije se uporabljajo na ravni poslovnih enot. Imenujejo se generične strategije, ker niso 

odvisne od podjetja ali sektorja. 

Stroškovno vodstvo je strategija, pri kateri proizvajalec poskuša doseči najnižje možne 

stroške, vendar pa mora hkrati do neke mere doseči tudi diferenciacijo. Problem pri tej 

strategiji se pojavi, če več kot eno podjetje stremi k stroškovnem vodstvu. Diferenciacija je 

strategija, pri kateri se proizvajalec poskuša s svojim proizvodom odmakniti od obstoječih 

in ga narediti bolj privlačnega za kupce. Proizvajalec mora skrbeti tudi za svoje stroške, 

tako da bodo vsaj nižji kot premija na ceno, ki jo plača kupec. Pri fokusni strategiji pa se 

podjetje osredotoči na določen segment trga. Obstajata dve strategiji, to sta fokusna 

stroškovna in fokusna diferenciacijska.    

Strategije so si med seboj različne in očitno je, da vsaka ne bo delovala na vsakem trgu. 

Razmere na trgu se vseskozi spreminjajo, zato se vseskozi spreminjajo tudi pogoji za 

uporabo strategij. Konkurenčna prednost, temelječa na nizkih stroških, bo prinesla večji 

dobiček kot prednost, temelječa na diferenciaciji (Besanko, Dranove, Shanley, & Schaefer, 

2007, str. 393–394), ko: 

 je narava proizvoda taka, da je priložnosti za izboljšanje proizvoda ali dodajanje novih 

aspektov zelo majhno (papir); 

 so kupci relativno občutljivi na ceno in niso pripravljeni plačati premije za izboljšan 

proizvod; 

 ko je proizvod iskalna dobrina »search good«, ne pa izkušenjska dobrina »experience 

good«. Iskalna dobrina je tista, pri kateri kupec lahko zazna kakovost pred nakupom 

samim, npr. pohištvo, medtem ko pri izkušenjski dobrini dobi mnenje o njej šele po 

nakupu in uporabi. 

 

Na drugi strani konkurenčne prednosti, temelječe na diferenciaciji, dosežejo boljše 

rezultate od tistih, temelječih na stroških, ko: 

 je tipičen kupec pripravljen plačati višjo ceno za izboljšan proizvod, ki ga naredi bolj 

vrednega v njegovih očeh; 

 so prisotne močne ekonomije obsega in ekonomije učenja, ki jih podjetje že izkorišča 

pri poslovanju; 

 proizvod je izkušenjska, ne pa iskalna dobrina. 

 

Generične strategije niso nujno združljive druga z drugo. Če podjetje poskuša doseči 

prednost na vseh frontah v istem poskusu, lahko sploh ne doseže nobene prednosti. Na 

primer, če se podjetje od drugih razlikuje z dobavo visoko kakovostnih izdelkov, je ta 
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kakovost ogrožena, če si prizadeva postati tudi stroškovni vodja. Tudi če kakovost ni 

utrpela škode, pa bi podjetje tvegalo s pošiljanjem slike zmedenega podjetja. Iz tega 

razloga je Michael Porter trdil, da mora za uspeh na dolgi rok podjetje izbrati samo eno od 

teh treh generičnih strategij. Z uporabo več kot ene generične strategije bi se podjetje 

znašlo ujeto v sredini (»stuck in the middle«) in ne bi doseglo konkurenčne prednosti. 

Porter je trdil, da podjetja, ki jim uspe z več strategijami, pogosto dosežejo to tako, da 

ustvarijo ločene poslovne enote za vsako strategijo. Z ločitvijo strategij v različnih enotah z 

različnimi politikami in celo različnimi kulturami, pravnimi osebami, je manj verjetno, da 

postanejo ujeta v sredini. 

Vendar pa obstaja stališče, da samo ena generična strategija ni vedno najboljša, ker v istem 

izdelku kupci pogosto iščejo večdimenzionalno zadovoljstvo kot kombinacijo kakovosti, 

sloga, udobja in cene. Znani so primeri, v katerih so proizvajalci visoko kakovostnih 

izdelkov zvesto sledili eni strategiji in nato utrpeli veliko škode, ko je drugo podjetje 

vstopilo na trg z niže kakovostnim izdelkom, ki pa je bolje izpolnjeval splošne potrebe 

kupcev (QuickMBA, 2010). Tabela 5 prikazuje kako Porterjev pet silnic deluje ob uporabi 

katerekoli od generičnih strategij. 

 

Tabela 5: Generične strategije in industrijske sile 

Pet silnic 
Generične strategije 

Stroškovno vodstvo Diferenciacija Osredotočenost 

Vstopne 

ovire 

Možnost nižanja 

cen kot povračilni 

ukrep odvrne 

potencialne 

konkurente 

Lojalnost kupcev 

lahko odvrne 

konkurente 

Osredotočenost razvije 

kompetence, ki so lahko 

vstopna ovira 

Moč kupcev 

Možnost 

postavljanja nižjih 

cen močnim 

kupcem 

Močni kupci imajo 

malo moči zaradi 

nizkega števila 

podobnih alternativ 

Močni kupci imajo malo 

moči zaradi nizkega števila 

alternativ 

Moč 

dobaviteljev 

Boljša izolacija 

pred močnimi 

dobavitelji. 

Večja sposobnost 

prenašanja višjih cen 

na kupca. 

Dobavitelji imajo moč zaradi 

nizkih količin, vendar 

diferenciacijsko orientirano 

podjetje laže prenese ceno na 

kupca. 

Nevarnost 

substitutov 

Lahko uporabi 

nižjo ceno za 

obrambo. 

Kupci so navajeni 

izdelka, zato je 

nevarnost substitucije 

manjša. 

Specializirani proizvodi in 

kompetence varujejo pred 

substituti. 

 »se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Rivalstvo 

Laže 

tekmuje s 

ceno. 

Lojalnost znamki za 

zavarovanje pred rivali. 

Rivali ne morejo izpolniti 

osredotočeno diferenciacijske 

zahteve kupcev. 

Vir. Prirejeno po M. Porter,Competitive strategy 1980. 

 

V ustrezni literaturi ni celovite in splošno sprejete klasifikacije niti temeljnih niti 

generičnih strategij marketinga, zato sta Snoj in Gabrijan (2007, str. 71–72) izdelala 

poskusno klasifikacijsko shemo temeljnih strategij marketinga: 

 

 Strategije tržnega obsega (strategije širine niš) – obseg opiše domeno aktivnosti 

organizacije z vidika dimenzij trga: 

 ciljnih skupin, 

 potrebe ciljnih skupin oz. funkcij izdelkov, 

 načinov zadovoljevanja potreb oz. izdelkov. 

 

- široko – organizacija (t.i. generalist) usmerja svoje tržne aktivnosti na vse segmente 

ciljnih skupin; zadovoljuje mnogo različnih potreb ciljnih skupin; prodaja širok 

asortiment izdelkov; 

- ozko – organizacija (t.i. specialist) usmerja svoje tržne aktivnosti na enega ali nekaj 

manjših segmentov ciljnih skupin; zadovoljuje eno ali nekaj različnih potreb ciljnih 

skupin; prodaja ozek nabor (asortiment) izdelkov. 

 

 Strategije diferenciacije tržnih segmentov 

- Nediferencirani marketing – organizacija uporablja isti trženjski splet za vse glavne 

segmente; 

- Diferencirani marketing – organizacija uporablja različne trženjske splete za različne 

tržne segmente. 

 

 Strategije geografskih trgov: 

- Strategija lokalnega trga; 

- Strategija regionalnega trga; 

- Strategija nacionalnega trga; 

- Strategija mednarodnega trga. 

 

 Strategije vstopa na trg: 

- Strategija zgodnjega vstopa – organizacija vstopi na trg pred konkurenti (t.i. R-strateg); 

- Strategija poznega vstopa – organizacija vstopa na trg za konkurenti, ko je trg že 

dosegel fazo zrelosti (t.i. K-strateg). 
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 Strategije vedenja na trgu (strategije marketinškega boja): 

- Ofenzivna (napadalna) strategija – organizacija skuša povečati tržni delež, obseg 

vrednostne in količinske prodaje, pridobivati nove odjemalce, prevzemati odjemalce 

konkurentom, doseči tržno dominacijo; strategija ima celo vrsto izpeljank; 

- Defenzivna (obrambna) strategija – organizacija brani svoj položaj na trgu, skuša 

preprečiti upadanje tržnega deleža, zmanjšanje prodaje, odhajanje odjemalcev h 

konkurentom; tudi ta strategija ima različne oblike. 

 

 Strategije tržnega stimuliranja: 

- Preferenčna strategija (strategija znamk) – organizacija uporablja necenovna 

konkurenčna orožja (zanesljivost kontaktnega osebja, garancije, globina asortimenta 

itd.) in skuša dosegati ugoden imidž svojih znamk; 

- Strategija cene – količine (diskontna strategija) – organizacija uporablja predvsem 

obliko cenovnega konkuriranja (majhen profit po enoti izdelka – velike količine). 

Poleg navedenih in zgolj definicijsko pojasnjenih temeljnih strategij ima vsaka 

organizacija na voljo še širok spekter instrumentalnih strategij, ki se nanašajo na uporabo 

sestavin trženjskega spleta. Gre za strategije na področju izdelkov, marketinškega 

komuniciranja in distribucije. 

 

 

4 PODATKI IN SPREMENLJIVKE 

Panelni podatki, uporabljeni v analitičnem delu te naloge, so zbrani iz več virov. Prvi je 

Statistični urad RS (SURS). Podatki s Statističnega urada so pridobljeni na njihovi spletni 

strani (www.stat.si). Tu so pridobljeni podatki o uvozu in izvozu podjetij po posameznih 

letih za posamezne oddelke predelovalne industrije. Drugi pomembnejši vir je Agencija za 

javno-pravne evidence Slovenije (AJPES). Podatke Ajpesa sem pridobil preko Ekonomske 

fakultete UL v njenem Podatkovno analitičnem središču (PASEF). Podatki bodo pokrili 

obdobje petih let med leti 2003 in 2007. Pridobljene tekstovne datoteke so vsebovale 

podatke zakodirane z standardnimi oznakami Ajpesa, ki se pojavijo tudi v obrazcih za 

oddajo letnih poročil. Podatke je bilo mogoče kopirati v Excel in jih tam urediti v stolpce 

in vrstice. Ker so vsi stolpci kodirani z AOPT-ji in AOPP-ji, sem moral za razlago 

pobrskati po strani Ajpesa. Tam sem našel pojasnila letnih poročil, imenovana Struktura 

standardnih izpisov podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih 

podjetnikov, ki jih Ajpes letno izda. Izkazalo se je, da so podatki v datoteki za vsako leto 

razdeljeni tako, da je poleg posameznega podatka za tekoče leto zapisan tudi podatek za 

preteklo leto, in to je razlika med AOPT (T kot tekoče) in AOPP (P kot preteklo). Skozi 

leta se kode za isti agregat spreminjajo zato je potrebno paziti, da vedno izberemo iste 

podatke.  Zanimivo je tudi to, da so obstajali tudi stolpci, ki so bili drugače kodirani, kot je 

to opisano v pojasnilih. Eden takih je bil tudi stolpec o številu zaposlenih v posameznem 
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podjetju, ki je namesto s STZAP kodiran v AOP169 (2003-2005) ali AOP 188 (2006-

2007). 

Za namen raziskave bodo uporabljena le podjetja iz predelovalne industrije, to so podjetja 

z oznakami med 15 in 37 po klasifikaciji SKD 2002
4
. Standardna klasifikacija dejavnosti 

temelji na klasifikaciji dejavnosti NACE Rev.1 (Nomenclature statistique des activités 

économiques dans la Communanté européenne), ki je obvezen statistični standard 

Evropske unije in je neposredno povezan z mednarodno klasifikacijo dejavnosti Združenih 

narodov ISIC Rev. 3 (International Standard Industrial Classification) (Uredba o uvedbi in 

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Ur. l. RS 2/2002; Statistical Classification of 

Economic Activities in the European Community, Rev. 1.1, 2002). Iz vzorca sem izvzel 

podjetja v industriji z oznako 16, ker je podjetje v obravnavanem obdobju zapustilo trg, ter 

podjetja v industriji pod zaporedno številko 37,  ker zanjo ne obstajajo podatki o izvozu in 

uvozu, ki so ključnega pomena za izračun indeksa uvozne penetracije. V vzorcu bodo za 

vsako industrijo uporabljena vsa podjetja, za katera sem v obravnavanem obdobju pridobil 

vse potrebne podatke o produkcijskih faktorjih ter podatke za izračun indeksov. Glede na 

statistične podatke, pridobljene iz zgoraj omenjenih virov, moj vzorec zajema 3488 

podjetij. Tabela 6 prikazuje primerjavo dejanskih agretagov predelovalne industrije 

Slovenije s tistimi, ki so zajeti v modelu. Sledi ji slika 6 na kateri so prikazani trendi 

prihodkov od prodaje, števila zaposlenih in kapitala. 

 

Tabela 6: Primerjava dejanskih agregatov z vzorcem 

Število podjetij 

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 

Vzorec 3488 3488 3488 3488 3488 

Dejansko število 18305 18215 17764 18181 18162 

% pokritosti v 

vzorcu 
19,05 19,15 19,64 19,18 19,20 

 

Velikost prihodkov 

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 

Vzorec 13.490,01 € 14.807,26 € 15.660,56 € 17.117,21 € 18.852,66 € 

Dejansko število 16.178,06 € 17.708,82 € 18.452,95 € 20.014,95 € 22.013,87 € 

% pokritosti v 

vzorcu 
83,38 83,62 84,87 85,52 85,64 

 

                                                 
4
 Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 
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Število zaposlenih 

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 

Vzorec 164937,55 166464,02 166691,11 167294,85 168228,29 

Dejansko število 247778 244981 239392 235479 240628 

% pokritosti v 

vzorcu 
66,57 67,95 69,6 71,04 69,91 

 

Vir: prirejeno po Ajpes, Standardni izbor podatkov iz letnih poročil v obsegu državne statistike za leto 2003-

2007 (Pasef,), 2011;  Statistični urad RS, Podjetja po dejavnosti (C-K) in velikosti glede na število oseb, ki 

delajo (SKD 2002), Slovenija, letni podatki do leta 2007, 2008. 

 

 

Slika 6: Trendi prihodkov od prodaje, števila zaposlenih in kapitala 
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Vir: Ajpes, Standardni izbor podatkov iz letnih poročil v obsegu državne statistike za leto 2003-2007 (Pasef), 

2011. 

Vsi finančni podatki, uporabljeni v magistrski nalogi, so revalorizirani z Indeksom cen 

proizvajalcev (PPI) na nivoju oddelkov predelovalne industrije. Kapital je revaloriziran s 

PPI za kapitalne dobrine (Industry producer prices index, 2011). Podatki o Indeksih cen 

proizvajalcev so bili pridobljeni na Eurostatu in razčlenjeni po NACE rev.2. Moji podatki 

pa so v NACE rev.1, zato sem s pomočjo tabel, statističnega urada in Ajpes-a, ki 

povezujejo obe razčlenitvi, poiskal tiste razrede, ki najbolje predstavljajo isto industrijo. Če 

je prišlo do dileme sem za revalorizacijski faktor izbral tisto industrijo, kjer so bili prihodki 

največji. Povezave so vidne v prilogi 4.  V proučevanem obdobju so prihodki od prodaje 

narasli za 41 %, kapital za 25 %, število zaposlenih pa se je celo zmanjšalo za 3 %. Na 

slikah v prilogah 1 in 2, ter 5 in 6 je vidna porazdelitev podjetij med oddelki predelovalne 

industrije kot tudi porazdelitev glede na industrijo in velikost. Kot je videti, samo 7 

oddelkov preseže 5 % celotnega vzorca, največ med njimi proizvodnja kovinskih izdelkov, 

razen strojev in naprav, z 20 %. Pri velikosti je zelo očitno, da med podjetji prevladujejo 

mikro podjetja. To so podjetja, ki zaposlujejo do deset zaposlenih. Izraženo v odstotkih 

taka podjetja zajamejo preko 85 % vseh podjetij po številu. Zanimivo pri tem je tudi to, da 

sem med oblikovanjem vzorca naletel na več kot tisoč podjetij, ki so vsaj enkrat med leti 

2003 in 2007 imela nič zaposlenih. Mikro in mala podjetja skupaj po številu predstavljajo 

kar 95 odstotkov predelovalnega trga v Sloveniji. Če pa te podatke primerjamo s podatki o 

zaposlenosti med različnimi velikostmi podjetij, vidimo, da se slika obrne, saj velika 

podjetja zaposlijo skoraj 50 % vseh zaposlenih v predelovalni industriji. Srednje velika 

podjetja zaposlijo okoli 30 % zaposlenih, ostalo pa pripada majhnim in mikro podjetjem. 

Nazadnje pa lahko opazimo, da v mojem vzorcu med regijami prevladuje 

osrednjeslovenska, saj kar 36 % podjetij deluje v tej regiji. Razlog za tako zgoščenost je 

najverjetneje bližina Ljubljane, saj med regijami z največ podjetji sledijo tista iz drugih 

večjih slovenskih mest.  

Za odgovor na hipoteze magistrske naloge se bom osredotočil na dve vrsti konkurence: 

domačo in tujo. Domača bo zajemala vsa podjetja, ki svojo dejavnost opravljajo na tleh 

Republike Slovenije. Tujo bom zajel z uvozom proizvodov v Slovenijo. Verjetno 
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najpomembnejši dejavnik računanja konkurence je opredelitev relevantnega trga. Preširoka 

izbira trga lahko povzroči pristranske rezultate, saj ne bi videli prave koncentracije na 

domačem trgu ali pravega pritiska tujih konkurentov na domači trg. Ta problem je opazilo 

že veliko raziskovalcev, med njimi Nickell (1996), ki pravi, da trimestna razdelitev 

industrij na trge še ne predstavlja realnega trga. Na tem mestu bi se strinjal z njim, vendar 

pa, če se navežem na poglavje o teoriji, vemo, da tudi posredni konkurenti in konkurenti, 

ki še niso vstopili na trg, predstavljajo določen pritisk, ki se ga z instrumenti, ki jih imajo 

ekonomisti na voljo, ne da izmeriti in je zato realno moč konkurence ali določitev trga zelo 

težko izvesti brez nekaterih kompromisov, ki seveda vodijo v slabšo oceno dejanske moči 

konkurence. V obstoječi literaturi se ekonomisti največkrat odločajo za tri- ali štirimestne 

razčlenitve industrij na trge. Poleg tega pa večina avtorjev omenja tudi geografske 

omejitve trgov. Vemo, da imajo različne branže različne dosege svojih proizvodov. Primer 

tega je proizvodnja piva oz. pivo, ki je značilno lokalni proizvod in njegova prodaja ne 

seže daleč preko meja sosednjih držav. Za take primere nekateri avtorji posebej ocenijo 

konkurenco še po geografskih značilnostih.   

Štirimestna razdelitev (NACE rev. 1) je najbolj razčlenjena razdelitev podatkov, ki sem jih 

pridobil za magistrsko nalogo. Podatki vsebujejo tudi nekaj nacionalnih podrazredov, ki 

sem jih za namen analize združil v razrede. V nalogi je po tej razčlenitvi ustvarjena tudi 

tržna struktura in razčlenitev podjetij na pripadajoče trge. Že zgoraj sem omenil, da na 

nekatere trge vplivajo tudi druge, npr. geografske komponente. Menim, da komponent, ki 

bi ključno vplivale na razlike med regijami v Sloveniji, ni, zato ne bom posebej ločil trgov 

tudi po geografskih lokacijah.  

Domača konkurenca je merjena z dvema zelo uveljavljenima indeksoma. Prvi je 

Herfindahl-Hirschmanov indeks (HHI), merjen kot seštevek kvadratov tržnih deležev 

podjetij na izbranem proučevanem trgu po štirimestni NACE razdelitvi (enačba 1).  

 

Drugi je Indeks koncentracije štirih podjetij (K4), merjen kot seštevek tržnih deležev štirih 

največjih podjetij (po velikosti prihodkov od prodaje) na izbranem proučevanem trgu po 

štirimestni NACE razdelitvi (enačba 2). 

 

Pri obeh velja, da nižje vrednosti pomenijo bolj konkurenčen trg, kar velja tudi v obratni 

smeri. Za lažjo interpretacijo bom uporabil (1-HHI) in (1-K4), saj bo to pomenilo, da višja 

kot bo vrednost spremenljivke, nižja bo koncentracija in večja bo konkurenca med podjetji.  
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Poleg domače konkurence pa bom proučil tudi vpliv tuje konkurence. V model bom vpeljal 

tudi indeks uvozne penetracije. Indeks meri, do katere mere je domače povpraševanje 

(razlika med BDP in neto izvozom) zadovoljeno z uvozom. Izračunan na sektorski ravni 

lahko predstavlja tudi mero samozadostnosti. Indeks je lahko uporabljen kot osnova za 

ukrepe politike samozadostnosti, lahko pa pokaže tudi stopnjo občutljivosti na nekatere 

zunanje šoke (UNESCAP, 2011.). Indeks je izračunan kot uvoz, ulomljen s seštevkom 

BDP-ja in uvoza, zmanjšan za izvoz, ulomek pa je nato pomnožen še s sto (Altomonte, 

Barattieri, & Rungi, 2007). Vsi podatki pa se nanašajo na določen oddelek λ predelovalne 

industrije. 

 

 

Indeks ima lahko zelo različne vrednosti, višje vrednosti pomenijo, da se več potrebe po tej 

dobrini ali dobrinah zadovolji z uvozom. Vsi podatki, uporabljeni za izračun tega indeksa, 

so pridobljeni na Statističnem uradu RS. Uporabljeni podatki so razdeljeni po dvomestni 

razdelitvi po NACE rev. 1 in ne po štirimestni kot pri HHI in K4, ker nisem uspel pridobiti 

bolj razčlenjenih podatkov. V Tabeli 7 je predstavljena dinamika spremenljivk konkurence 

v vseh petih letih. Mogoče je opaziti, da se Herfindahl-Hirschmanov indeks in indeks 

koncentracije v proučevanem obdobju ne spremenita veliko, medtem ko ima indeks uvozne 

penetracije znatnejše spremembe skozi celotno obdobje. Opaziti je mogoče tudi, da 

Herfindahl-Hirschmanov indeks in indeks koncentracije v celem obdobju rasteta. Na drugi 

strani pa indeks uvozne penetracije ne narašča v celem obdobju, ampak celo pada. To se 

zgodi v letih 2005 in 2007. Najnižja vrednost indeksa koncentracije štirih podjetij je 0,24, 

kar je za štiri največja podjetja v industriji relativno nizka vrednost. Najnižja vrednost sicer 

ni vidna v nobeni od tabel je pa izračunano in je seštevek tržnih deležev največjih štirih 

podjetij v proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav v letu 2003. 

 

Tabela 7: Dinamika domače in tuje konkurence 

Legenda: Vrednosti v oklepajih so standardni odkloni  

Vir: Ajpes, Standardni izbor podatkov iz letnih poročil v obsegu državne statistike za leto 2003-2007 (Pasef), 

2003-2007. 

 

Porazdelitev opazovanih podjetij po kriteriju višine K4 je vidna v tabeli 8. Tabela je 

razdeljena v dva dela. V prvem je mogoče opaziti, da največ podjetij pade v razred med 0,3 

 
2003 2004 2005 2006 2007 

HHI 
0,175 

(0,174) 

0,177 

(0,175) 

0,181 

(0,179) 

0,183 

(0,177) 

0,181 

(0,172) 

K4 
0,573 

(0,216) 

0,574 0,577 

(0,216) 

0,586 

(0,206) 

0,588 

(0,207) (0,218) 

Indeks uvozne penetracije 
64,876 72,949 

(90,475) 

65,375 67,215 62,441 

(65,924) (59,957) (57,816) (39,977) 
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in 0,4, kateremu po frekvenci sledi naslednji razred, to je 0,4 – 0,5. V drugi tabeli pa je 

zajet enak vzorec, le, da so tam razredi samo trije. V več kot polovici industrij, štiri 

največja podjetja zavzamejo vsaj polovico celotnih prihodkov. V več kot petini industrij pa 

največja štiri podjetja naredijo za vsaj tri četrtine vsega posla v industriji. 

Tabela 8: Porazdelitev podjetij po kriteriju koncentracije K4 

Razredi do 0,3 
0,3 - 

0,4 

0,4 - 

0,5 

0,5 - 

0,6 

0,6 - 

0,7 

0,7 - 

0,8 

0,8 - 

0,9 
nad 0,9 Skupaj 

Št. 

podjetij 
831 3424 3422 2205 2712 1575 1187 2084 17440 

 % 

celote 
4 20 20 13 15 9 7 12 100 

Vir: Vir: Ajpes, Standardni izbor podatkov iz letnih poročil v obsegu državne statistike za leto 2003-2007 

(Pasef), 2003-2007.  

 

Izbral sem zelo uravnotežen vzorec, kar pomeni, da so izbrana samo tista podjetja, ki so 

bila prisotna na trgu skozi celotno proučevano obdobje. Uravnotežen vzorec je izbran ker 

so moči testov največje, ko je vzorec uravnotežen.  Tak vzorec prinese nekatere slabosti 

izbire, saj se lahko zgodi, da je v nekaterih letih določeno veliko oz. pomembno podjetje 

izpuščeno s trga, ker ni bilo prisotno v vseh letih. Iz prej izračunanih vrednosti je razvidno, 

da čeprav vzorec pokrije več kot 80 % vsega trga po prihodkih od prodaje, je ta številka 

nižja za dejansko število zaposlenih, ki jih vzorec zajame. To lahko malce vpliva na 

velikost mer koncentracije, vendar menim, da močnega vpliva ne bi smelo imeti, ker so 

glavna preučevana spremenljivka modela prihodki podjetij. 

 

 

5 EKONOMETRIČNI MODEL 

5.1 Model 

Teze bom preveril z linearno logaritemsko transformacijo Cobb-Douglasove produkcijske 

funkcije. Opustil bom predpostavko o konstantnih donosih obsega in omogočil elastičnost 

ponudbe produkcijskih faktorjev za vseh 21 izbranih oddelkov predelovalne industrije. 

Osnovni model, na katerega se bom osredotočil, je naslednji:   

 

 predstavlja logaritem prihodkov podjetja i v letu t,  predstavlja specifične stalne 

učinke za vsako podjetje posebej, da tako ustvarimo ločene konstante za posamezno 

(4) 
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podjetje. Spremenljivka vključuje vse učinke, ki so specifični za posamezno podjetje, in ki 

bodo kasneje vplivali na odločitev podjetja o velikosti proizvodnje in o produkcijskih 

faktorjih. predstavlja časovne stalne učinke, ki zajamejo gospodarske šoke, ki so enaki 

za vsa podjetja v gospodarstvu.  je logaritem kapitala in  je logaritem dela podjetja i v 

letu t.  je mera koncentracije domače konkurence na ravni oddelka industrije, 

λ predstavlja oddelek industrije, t pa so leta. Poleg Herfindahl-Hirchmanovega indeksa 

bom naredil podobno analizo tudi za mero koncentracije K4.  je indeks uvozne 

penetracije, izračunan na nivoju oddelka predelovalne industrije, λ predstavlja oddelek 

industrije, t pa so leta. d  k in d  l so učinki posameznih industrij, λ je ponovno oddelek 

industrije. Ta del je potreben, da lahko dovolimo različne količine posameznih proizvodnih 

faktorjev za vsako od industrij.  pa predstavlja učinek med različnimi industrijami v 

različnih letih. Ta del pokaže morebitne spremembe na posameznem trgu v različnih letih, 

kot je npr. nenadna sprememba v ponudbi ali šok.  je napaka modela, ki zajame vse 

ostale šoke, ki bi se lahko pojavili v podjetju. Porazdelitev napake je normalna. 

 

5.2 Potencialne težave  izbranega modela 

 

Vsak ekonometrični model ima težave, s katerimi se mora ekonomist soočiti in jih rešiti. 

Pri obravnavi produkcijske funkcije in ocenitvi le-te, se v osnovi pojavijo štirje problemi. 

Prvi je, kako model dejansko specificirati. V tem delu sem se odločil, da bom uporabil 

Cobb-Douglasovo enačbo. Obstajajo pa tudi enačbe, ki so kompleksnejše a tudi bolj 

fleksibilne v svoji uporabi. Primer take enačbe je npr. CES produkcijska funkcija (Fuss & 

McFadden, 1978). Odvisna spremenljivka v modelu je v monetarni enoti, zato je treba 

paziti, da ni do morebitnih sprememb prišlo v cenovni politiki podjetij, ne pa v dejanski 

produktivnosti. Veliko pozornosti je treba nameniti ocenjevanju produkcijske funkcije, saj 

se hitro lahko pojavi problem endogenosti spremenljivk. V ekonometričnem modelu je 

spremenljivka ali parameter endogen, ko obstaja povezava med spremenljivko ali 

parametrom in napako modela. Endogenost se lahko pojavi kot rezultat napake pri 

vzorčenju (Kennedy, 2008, str. 139–140). Povedano splošno, povezava med napako in 

neodvisnimi spremenljivkami vodi k problemu endogenosti. Vir endogenosti v tem modelu 

bi lahko bila vrsta spremenljivk, ki jih ni mogoče zaznati, npr. produkcijski šoki ali 

lastnosti podjetja, ki ostanejo v napaki modela in vplivajo tako na produkcijo podjetja kot 

tudi na proizvodne faktorje. Metoda stalnih učinkov bo izničila nekatere učinke 

posameznega podjetja, kot so tehnologija, učinkovitost menedžerjev, kvaliteta surovin itd., 

ki obstajajo znotraj posameznega podjetja. Vendar pa je še vedno možnost, da se pojavijo 

druge vrste endogenosti. Najpogostejša vrsta je simultanost (simulaneity), ki nastane zato, 

kot sta trdila Grilches in Mairesse (1998), ker obstajajo v fazi proizvodnje sile, ki jih pozna 

samo proizvajalec sam in so ekonomistu neznane, npr. tehnološki šok, ki največkrat ostane 

v napaki modela. Te spremembe so direktno povezane s tem, kako proizvajalec izbira 
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produkcije faktorje in se takoj izrazijo v višini dela in malo kasneje tudi v višini kapitala. 

Takoj ko so šoki zaznani, se menedžer odzove na njih s spremembo faktorjev. Ta problem 

pokaže, da bi z uporabo navadnega OLS modela lahko prišlo do varljivih rezultatov zaradi 

povezave med napako in neodvisnimi spremenljivkami (faktorji proizvodnje). Če 

predvidevamo, da so šoki pozitivno povezani s produkcijskimi faktorji, bodo rezultati OLS 

modela najverjetneje prikazali napihnjene rezultate, ker bosta delo in kapital prevzela 

učinke šoka. 

 

 

5.2.1 Metoda stalnih učinkov 

Uporaba modela stalnih učinkov ali notranja transformacija ima že dolgo tradicijo v 

literaturi produkcijskih funkcij, v bistvu je bila vpeljana prav za namen uporabe v tem 

kontekstu (Mundlak, 1961; Hoch, 1962). Metoda stalnih učinkov z uporabo variacij samo 

znotraj podjetja reši problem endogenosti (Ackerberg, Benkard, Berry, & Pakes, 2007). Če 

dodatno predpostavimo, da na izhod podjetja iz panoge vpliva časovno neodvisna, za 

podjetje specifična spremenljivka in ne napaka modela, potem notranja cenilka izniči tudi 

pristranskost zaradi izbire vzorca. To pomeni, da bi cenitev dala podobne rezultate ne 

glede na to, ali je vzorec uravnotežen ali ne.  

 

Navkljub privlačnosti modela s stalnimi učinki se v praksi le-ta ne odreže najbolje 

(Ackerberg, Benkard, Berry, & Pakes, 2007). Cenitve velikokrat dajo nerazumno nizke 

koeficiente za kapital. Olley in Pakes (1996) izvedeta omenjeno cenitev na uravnoteženem 

in neuravnoteženem vzorcu in dobita zelo različne rezultate in velike razlike med 

spremenljivkami, kar bi lahko kazalo na to, da so predpostavke modela, omenjene v 

prejšnjem odstavku, napačne.    

 

Raziskovalci, ki so se že ukvarjali s podobnimi modeli, predlagajo alternativne metode 

boja proti učinkom izkrivljanja rezultatov zaradi problema simultanosti. Najboljše metode 

so Olley-Pakes (OP) investicijska nadomestna cenilka, nadomestna cenilka vmesnih 

inputov (LP), instrumentalne spremenljivke in cenilka s posplošeno metodo momentov 

(GMM).  

 

 

5.2.2 IV in GMM 

Alternativna metoda doseže konsistenco koeficientov produkcijske funkcije z 

instrumentacijo spremenljivk, ki povzročajo probleme endogenosti (inputi v produkcijski 

funkciji). Za učinkovitost IV cenilke morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Prvič, instrumenti 

morajo biti povezani z endogenimi regresorji (inputi). Drugič, instrumenti ne smejo 

direktno vstopiti v produkcijsko funkcijo, in tretjič, instrumenti ne smejo biti povezani z 

napako (Ackerberg, Benkard, Berry, & Pakes, 2007).    
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Ob predpostavki, da trgi produkcijskih faktorjev in končnih dobrin delujejo učinkovito, so 

cene na teh dveh trgih očitna izbira za instrumente produkcije funkcije (Ackerberg, 

Benkard, Berry, & Pakes, 2007). Drugi primeri instrumentov vključujejo spremenljivke, ki 

premaknejo povpraševanje na končnem trgu ali ponudbo na trgu produkcijskih faktorjev. 

Podobno kot model s stalnimi učinki tudi IV model ni bil preveč uspešen v praksi. Ena 

najbolj očitnih pomanjkljivosti je pomanjkanje primernih instrumentov. Cene na trgu 

produkcijskih faktorjev in končnih dobrin največkrat niso na voljo v tipičnih podatkih na 

ravni podjetja, in tudi če so, v njih največkrat ni dovolj variacije, da bi jih lahko uporabili 

kot koeficiente v modelu (Ackerberg, Benkard, Berry, & Pakes, 2007). Poleg tega, da 

cenjenje z uporabo IV tehnike premaga problem endogenosti, pa ne prinese rešitve za 

napake pri izbiri. Če so npr. cene faktorjev uporabljene kot instrumenti in vplivajo na 

odločitve o izhodu s trga, bodo rezultati pristranski. 

Kot odgovor na slabe rezultate IV modela sta Blundell in Bond (1999) predlagala 

podaljšano GMM cenilko. Slabe rezultate IV cenilke pripišeta uporabljenim šibkim 

instrumentom. Predlagata podaljšano GMM cenilko z uporabo zaostalih prvih diferenc 

spremenljivk kot instrumentov in ugotovita, da ta cenilka prinaša veliko boljše rezultate. 

 

 

5.2.3 Olley – Pakes 

Ideja za OP cenilko leži v moči investicije, da zajame prej omenjene proizvajalne šoke. 

Olley in Pakes (1996) trdita, da podjetja takoj reagirajo na produkcijske šoke s 

spremembami investicij. Pravita, da uporaba investicij kot nadomestne spremenljivke za te 

šoke omogoča nadzor nad povezavami med faktorji proizvodnje in neupoštevanimi šoki. 

Problemi izbire vzorca so v modelu urejeni z vpeljavo pravila o izhodu s trga. Olley in 

Pakes (1996) sta prva, ki sta v model vpeljala algoritem, ki rešuje tako problem 

endogenosti kot tudi problem izbire. Razvila sta dinamičen model obnašanja podjetja, ki 

dovoljuje šoke, specifične za podjetja ali panogo, hkrati pa dovoljuje tudi vstop ali izhod 

podjetja. Na začetku vsakega obdobja se podjetje odloči, ali bo ostalo ali odšlo s trga. Če 

odide s trga, dobi določeno odpravnino in nikoli več ne vstopi na trg. Na drugi strani, če 

podjetje ostane, se odloči za določeno kombinacijo produkcijskih faktorjev in investicij. 

Predpostavka na ravni podjetja je, da le-to maksimira svoje diskontirane prihodnje denarne 

tokove in investicije. Odločitev o nadaljevanju ali izhodu s trga je odvisna od zaznave 

podjetja o strukturi trga in ob dostopnih informacijah. Najnižja vrednost, pri kateri bo 

podjetje ostalo na trgu, in odločitve o investicijah, so določene kot del Markovega 

popolnega ravnotežja
5
 in bodo zato odvisne od vsakega parametra, ki določa ravnotežje. 

Za dosego dobrih rezultatov morajo biti sprejete nekatere predpostavke. Kot prvo model 

predpostavlja, da obstaja le ena spremenljivka, ki je ni moč opazovati, t.j. produktivnost. 

Drugič, model vsili linearnost investicijske spremenljivke, da zagotovi obrnljivost 

ponudbene funkcije investicij. To pomeni, da se mora produktivnost investicij vseskozi 

                                                 
5
 Teoretičen model konkurence z različnimi parametri, podoben Nashevemu ravnotežju  
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povečevati. Kot rezultat tega so za analizo primerne le pozitivne vrednosti investicij. 

Zadnji pogoj pa pravi, da če so uporabljeni cenovni indeksi za celotno industrijo za 

deflacijo cen inputov in outputov v vrednostni obliki, se samodejno predpostavlja, da imajo 

vsa podjetja v industriji enake cene inputov in outputov.  

 

 

5.2.4 Levinsohn – Petrin 

Nepravo cenilko vmesnih inputov (LP) sta predlagala Levinsohn in Petrin (2002) (LP 

cenilka). Levinsohn in Petrin sta kot odgovor na prejšnjo cenilko predlagala vmesne inpute 

za zajetje povezave med produkcijskimi šoki in faktorji produkcije. Pogoj za linearnost pri 

OP je potreboval nenehno rast produktivnosti investicij. To pomeni, da so bili uporabni le 

primeri s pozitivno rastjo investicij, kar zmanjša velikost modela in z njim tudi 

učinkovitost. Poleg tega pa, če podjetja ne investirajo oz. je vrednost investicij enaka nič, 

to meče dvome na verodostojnost pogoja linearnosti. Zato Levinsohn in Petrin uporabita 

vmesne inpute za odpravo problema simultanosti v oceni produkcijske funkcije. Uporabo 

vmesnih inputov kot nadomestne spremenljivke sta utemeljevala s tem, da podjetja vedno 

beležijo porabo materiala in energije ter se vmesni inputi prilagodijo takoj, prilagoditev 

investicij pa lahko traja nekaj časa. 

Cenitveni algoritem Levinsohn – Petrin se od Olley – Pakes razlikuje v dveh točkah. Prvič 

namesto uporabe investicij kot nadomestne spremenljivke za neopazovano produktivnost 

LP uporabita vmesne inpute. Druga pomembna razlika pa je pristop k problemu pristranske 

izbire. Na eni strani OP poleg možnosti uporabe neuravnoteženega vzorca vključi tudi 

»možnosti preživetja« podjetja, medtem ko LP ne. Po njunem mnenju so ugodnosti, ki jih 

model pridobi, premajhne za njegovo smotrnost. Drugače pa sta si modela poleg razlike v 

uporabi investicij pri OP in vmesnih inputov pri LP skoraj popolnoma enaka.   

Vsaka od zgoraj omenjenih metod ima svoje zahteve za uporabo. Cenilka GMM zahteva 

dolg panel, metoda Olley in Pakes zahteva podatke o investicijah posameznih podjetij, 

pridobitev katerih je ponavadi zelo težka. Levinsohn in Petrin pa zahteva podatke o 

vmesnih inputih. Na žalost v pridobljenih podatkih večine teh podatkov ni, zato sem se 

odločil, da bom za odpravo problema endogenosti uporabil model stalnih učinkov.  

Pomemben morebiten vir endogenosti pa leži tudi v spremenljivkah, ki merijo konkurenco. 

Na dolgi rok je pričakovati, da te spremenljivke ne bodo neodvisne od tega, kako podjetje 

posluje. Pričakovati je obratno nesorazmerno povezavo med obema. Dobra podjetja z 

visoko rastjo in dobrim poslovanjem bodo na dolgi rok izrinila druga podjetja in tako 

zmanjšala konkurenco na trgu. Ta obratna povezava lahko zelo oteži oceno resničnih 

učinkov konkurence na poslovanje podjetij. Brown in Earle (2000) rešita ta problem z 

uporabo spremenljivk konkurence leta 1992 kot instrumentov. Leto 1992 je zanimivo zato, 

ker je to leto, ko se je Rusija množično liberalizirala. Pri množični liberalizaciji se 

konkurenca alocira naključno, zato sta avtorja prepričana, da je veliko večja verjetnost, da 
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so spremenljivke uvoza in konkurence po takem procesu eksogene, Na žalost podatkov o 

začetku slovenske liberalizacije nisem uspel pridobiti, zato ne morem uporabiti teh 

instrumentov. Tudi brez instrumentov pa je mogoče trditi, da če dobimo pozitivno 

povezavo med produktivnostjo in domačo konkurenco, da je ta povezava v resnici še 

močnejša, kot jo model pokaže. V ozadju tega je logika, da je učinek produktivnosti na 

konkurenco negativen, kar pomeni, da če podjetje raste v najmočnejšega na trgu, s tem 

znižuje konkurenco. Če je prisotna ta obratna vzročnost, bi le-ta končala v napaki modela 

in bo negativno povezana s spremenljivko konkurence. Ob pozitivnem vplivu konkurence 

na produktivnost lahko trdimo, da je cenilka pristranska navzdol in lahko zaključimo, da je 

dejanski učinek konkurence večji, kot je ocenjeni. V tem primeru ne bomo mogli natančno 

določiti učinka, ampak lahko zagotovo trdimo, da je smer učinka blizu prave. 

 

 

6 REZULTATI MODELA 

6.1 Osnovni model 

 

Najprej sem opravil test, s katerim sem iskal, kakšna je povezava med konkurenco ter 

poslovanjem podjetij. Tabela 9 predstavlja glavne ugotovitve magistrske naloge. Izvedel 

sem ločeni regresiji za vse obe obliki merjenja domače konkurence ter vedno vključil tudi 

tujo. V vseh uporabljenih enačbah so vključene tudi neprave spremenljivke za leta ter 

interakcijski členi za kapital in delo za posamezno industrijo (industrijski faktorski učinki) 

ter členi glede na leta in industrijo.  

 

Tabela 9: Osnovni GLS in FE regresiji; odvisna spremenljivka je ln (TR) 

 Re – GLS 
Stalni učinki - 

FE 
Re – GLS 

Stalni učinki – 

FE 

1-HHI 
-0,025* 

(0,005) 

-0,084* 

(0,011) 
  

1-K4   
-0,022* 

(0,004) 

-0,065* 

(0,017) 

Indeks uvozne 

penetracije (M) 

0,057* 

(0,002) 

0,063* 

(0,002) 

0,057* 

(0,002) 

0,063* 

(0,002) 

Št. opazovanj 

R2 

17440 

0,99 

17440 

0,88 

17440 

0,99 

17440 

0,88 

Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

                 Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

(4) 
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Prvi in tretji stolpec tabele prestavljata rezultate regresiji obeh oblik merjenja konkurence 

po metodi naključnih učinkov posplošenih najmanjših kvadratov (GLS) in se razlikujeta od 

drugega in četrtega, ki prestavljata rezultate, pridobljene z metodo stalnih učinkov. Druga 

metoda poskrbi, da na model ne vplivajo spremenljivke, ki se skozi čas ne spreminjajo, 

vendar pa vseeno vplivajo na to, kako podjetje posluje, npr. lokacija, trenutna raven 

tehnologije itd. Vse regresije vključujejo tudi letne neprave spremenljivke. Njihova naloga 

je, da ujamejo vse morebitne šoke oz. spremembe na trgu, ki vplivajo na vsa podjetja na 

trgu, ne glede na to, v kateri industriji delujejo. Poleg teh pa sem v model vključil tudi 

posamezne interakcijske člene glede na leto ter oddelek industrije. Ti členi pokažejo, ali je 

bila posamezna industrija poleg šokov, ki prizadenejo vse, izpostavljena  tudi šokom, ki 

prizadenejo samo posamezne industrije. Neupoštevanje teh šokov lahko skozi spremembe 

faktorjev proizvodnje pripelje do pristranskih rezultatov, kar sem omenil in razložil v 

prejšnjem poglavju.  

Pri GLS regresiji kapital doseže koeficient -0,031 (ρ=0,000), delo -0,002 (ρ=0,624). Pri 

regresiji s stalnimi učinki je koeficient za kapital -0,026 (ρ=0,076), za delo pa -0,514 

(ρ=0,001).   

Ob upoštevanju vsega zgoraj omenjenega lahko vidimo, da so rezultati po različnih 

metodah regresije različni. To bi lahko nakazovalo na morebitne probleme endogenosti v  

modelu naključnih učinkov GLS. Vidimo, da so vsi regresijski koeficienti konkurence v 

modelih z 1-HHI in 1-K4 statistično značilni. Kjer so koeficienti statistično značilni, je 

moč opaziti negativen učinek konkurence na opazovani Y, ki je čisti prihodek podjetja. 

Učinek pri vseh modelih je relativno nizek, kar bi lahko nakazovalo, da ima konkurenca 

zelo majhen vpliv na velikost prihodkov podjetij in da je v ozadju neka druga sila, ki ima 

močnejši vpliv. Če bi se 1-HHI ali 1-K4 povečala za 1 %, bi to pomenilo večjo konkurenco 

na trgu, večja konkurenca pa bi prinesla nižje prihodke za podjetja. Za izračun elastičnosti 

sem izdelal tudi model kjer so mere konkurence tudi logaritmirane. Pri 1-HHI bi se 

prihodki ob povečanju konkurence za 1 % zmanjšali za 0,010 % (ρ = 0,000), pri 1-K4 pa bi 

se povečali za 0,0002 % (ρ = 0,784), če je uporabljen model naključnih učinkov. Če pa 

uporabimo stalne učinke, bi se pri 1 % povečanju konkurence (HHI) prihodki zmanjšali za 

0,027 % (ρ = 0,000), če pa uporabimo K4, pa pride do povečanja za 0,005 % (ρ=0,020). 

Razlike med koeficientoma 1-HHI in 1-K4 so tu razmeroma velike, čeprav sta bila v 

navadnem modelu koeficienta skoraj enaka. Do tega pride zato, ker za povečanje HHI za 1 

% potrebujemo dejansko povečanje tržnega deleža za več kot 1 %. Nemogoče je dejansko 

reči, za koliko, ker je HHI seštevek več tržnih deležev, mogoče pa je sklepati, da 

spremembo HHI za 1 % povzroči dejanska sprememba tržnega deleža za 10 % pri enem od 

konkurentov. Pri spremembi indeksa K4 za 1 % pa pride do dejanske spremembe tržnih 

deležev za 1 %. 

Na drugi strani ima indeks uvozne penetracije  pozitiven učinek na naša podjetja. Videti je 

tudi, da so indeksi pri uporabi regresije s stalnimi učinki nekoliko višji, vendar je tudi pri 

uporabi te metode vpliv konkurence na poslovanje podjetij zanemarljiv. 
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 Če si ogledamo tudi koeficiente pri indeksu uvozne penetracije, vidimo, da je tudi tam 

učinek majhen, kar nakazuje, da tuja podjetja nimajo močnega vpliva na velikost 

prihodkov slovenskih. Obstaja pa tudi možnost, da do takega rezultata pripelje 

neenakomerna izbira števila podjetij po industrijah. Kot tudi pri merah domače konkurence 

sem tudi tu logaritmiral indeks uvozne penetracije, da bi pridobil oceno elastičnosti. Tako 

kot pri modelu z 1-HHI, kot tudi pri modelu z 1-K4 je koeficient enak 0,081 (ρ=0,000), če 

naredimo GLS regresijo. Pri regresiji s stalnimi učinki pa je v modelu z 1-HHI koeficient 

enak 0,097 (ρ=0,000), v modelu z 1-K4 pa 0,099 (ρ=0,000). Če opravimo regresije po 

industrijah, dobimo zelo različne rezultate koeficientov. Tu seveda pridejo do izraza 

različne lastnosti industrij. V veliki večini oddelkov predelovalne industrije so koeficienti 

zelo majhni, obstajajo pa tudi industrije, kot je npr. oddelek s številko 31 po SKD 2002, 

proizvodnja električnih strojev in naprav, ki ima koeficient 0,19, ob tem pa je ta koeficient 

tudi statistično značilen. Na tem mestu je težko trditi, da ima konkurenca močan vpliv na 

produktivnost podjetij, videti pa je, da je vsaj pri domači konkurenci ta vpliv negativen. 

Razlogi za to so morebiti v stroških neprestanega prilagajanja spremembam na trgu, ali v 

drugih, mogoče celo neopaznih spremenljivkah. Največkrat so stroški povezani s 

prestrukturiranjem ter financirani z zadržanimi prihodki, če pa teh ni, ali pa obstajajo 

težave pri pridobitvi posojil za financiranje, lahko to na dolgi rok povzroči slabše 

poslovanje podjetja. Drugo možno razlago podaja Anderson (1999), ki pravi, da ima 

povečanje konkurence dva nasprotujoča si učinka. Prvi je nižanje cen, drugi pa povečanje 

produktivnosti. Prvi učinek je največkrat dominanten in hitro prilagodljiv spremembam na 

trgu, medtem ko drugi pride do izraza šele v daljšem časovnem obdobju. Na drugi strani 

ima tuja konkurenca značilno pozitiven učinek na poslovanje naših podjetij. Lahko bi rekli, 

da dobro poslovanje podjetij v tujini spodbuja tudi naša podjetja k boljšemu poslovanju. 

Odločil sem se primerjati tudi razlike v indeksu uvozne penetracije v letih, ko nismo bili 

člani EU, in v letih članstva v EU. Rezultati so vidni v prilogi 9. V veliki večini industrij je 

moč opaziti, da se trend padanja indeksa obrne in začne naraščati ravno po letu 2004, kar 

bi lahko nakazovalo na to, da je imel vstop v EU nekaj vpliva na indeks uvozne 

penetracije. Velika verjetnost je, da do tega pride zaradi zamenjave slovenskih bilateralnih 

trgovinskih dogovorov s tistimi, ki jih ima podpisane EU. Rezultati, prikazani v prilogi 9, 

kažejo tudi, da veliki večini industrij Slovenija uvaža preko 50 % vsega blaga, ki ga porabi, 

ponekod indeks doseže celo vrednost 100 % in več. Do tega fenomena pride, ko je dejanski 

izvoz večji od dejanskega BDP v tej panogi. To pomeni, da se del uvoza ne porabi v 

Sloveniji, ampak je namenjen dodatnemu izvozu, kar povzroči, da indeks uvozne 

penetracije preseže vrednost 1. 

Poleg primerjave indeksa uvozne penetracije je bila izdelana tudi primerjava med 

dejanskimi vrednostmi celotnih prihodkov in vrednostmi, ocenjenimi z ekonometričnim 

modelom. Zaradi velikih razlik v dejanskih velikostih prihodkov med različnimi 

industrijami je primerjava narejena v odstotkih. Vrednosti, ocenjene v analizi, ne 

vključujejo vseh nepravih spremenljivk, vendar pa je R
2
 ocenjenega modela še vedno zelo 

visok. Spodaj je izpisana enačba (5), po kateri sem primerjal dejanske in ocenjene 
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vrednosti. Ry predstavlja izračunano vrednost enačbe, yo je ocenjena vrednost prihodkov in 

yd je dejanska vrednost prihodkov. Pozitiven indeks pomeni, da je dejanska vrednost večja 

od ocenjene, negativen pa, da je dejanska vrednost manjša.   

 

Grafa sta prikazana v prilogah 7 in 8. Opaziti je mogoče, da velikih razlik praktično ni. Pri 

šestih razredih predelovalne industrije od enaindvajsetih je ocena vedno nižja od dejanske, 

na drugi strani devet razredov vedno doseže višjo ocenjeno vrednost od dejanske pri obeh 

merah konkurence. Najvišje odstopanje navzdol je okoli 3,5 %, najvišje navzgor pa malo 

čez 6 %. Grafa bi lahko vzeli kot hiter, mogoče malce naiven test sodelovanja podjetij med 

seboj Zanimivo je predvsem to, da skozi čas vse industrije, ki dosegajo dejanske višje 

prihodke, povečujejo razliko med dejansko in ocenjeno. Tak trend skozi čas bi lahko 

nakazoval morebitno koluzijo med podjetji znotraj iste panoge. Med industrijami z že prej 

omenjenim trendom izstopa proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov, zelo visoke 

razlike pa dosegajo tudi proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken, 

proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme, proizvodnja 

medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur ter proizvodnja motornih 

vozil, prikolic in polprikolic. Nemogoče je trditi, da je v igri kakšno sodelovanje med 

podjetji, vendar pa te industrije konstantno dosegajo višje dejanske prihodke od ocenjenih. 

Če tu v igri ni morebitnega sodelovanja, so lahko vzroki za tako razliko navzgor zelo 

različni, od razlik v velikosti marž, dobrih pogojev na svojem končnem trgu itd. Na drugi 

strani pa proizvodnja tekstilij ter proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna, 

proizvodnja krznenih izdelkov dosegajo rezultate, ki so nižji od ocenjenih. Razlog za to gre 

verjetno iskati v tem, da je tekstilna in oblačilna industrija v Sloveniji že leta v krizi, 

predvsem zaradi poceni tekstila iz vzhodne Azije. Rezultate, nižje od pričakovanih, je moč 

opaziti tudi pri proizvodnji pohištva, verjetno zaradi izjemne konkurence tako doma kot 

tudi v tujini.  

Zanimiv rezultat zgornjega modela je tudi izjemno visok R
2
. Spremenljivka R

2
 kaže delež 

variabilnosti v odvisni spremenljivki, ki ga je mogoče pojasniti z neodvisnimi 

spremenljivkami v modelu. Tako visok rezultat kaže na to, da je mogoče model res dobro 

definiran in zato prinese tako dobro rezultate, ali pa, da je vzorec prevelik za relativno 

nizko število pojasnjevalnih spremenljivk. Pri vseh GLS modelih, ne glede na to, kako 

merimo konkurenco, R
2
 doseže vrednosti preko 0,9. Podoben pojav dobimo tudi pri FE 

modelih, le da je tam R
2
 nekoliko nižji, vendar še vedno razmeroma zelo visok. Če drži 

prva trditev, da z modelom ni nič bistvenega narobe in da je dobro definiran najverjetneje 

ob uporabi dodatne spremenljivke, ne bi smelo priti do velikih sprememb oz. nova 

spremenljivka ne bi smela imeti veliko vpliva na uporabljeni Y. 
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6.2 Model z vpeljanimi materialnimi stroški 

Odločil sem se preveriti zgornjo tezo in zato sem vpeljal novo spremenljivko. Materialni 

stroški so del stroškov, ki nastanejo v podjetju, ko le-to opravlja svojo dejavnost. Pojem 

materialnih stroškov ima zelo veliko definicij. Nekateri trdijo, da so to stroški materiala, 

spet drugi, da so to fiksni stroški podjetja. Iz zelo velikega števila različnih definicij, kaj 

materialni stroški dejansko so, sem se odločil, da bom materialne stroške definiral kot 

vsake stroške, ki nastanejo v podjetju in ki so direktno vezani na proizvodnjo ali jo 

omogočajo. To so npr. stroški materiala, storitev itd. Pričakovati je, da bodo materialni 

stroški imeli pozitiven vpliv na prihodke od prodaje, kajti višji kot so stroški materiala, 

blaga in drugih storitev, uporabljenih v proizvodnji, višji bo tudi končni prihodek od 

prodaje. 

 

 

 

V tabeli 10 so prikazani rezultati regresije z materialnimi stroški. Kot je bilo pričakovati, je 

vpliv materialnih stroškov na prihodke pozitiven. materialni stroški so celo bolj pomembni 

od konkurence, ko analiziramo njihov vpliv na prihodke od prodaje. Vedeti moramo, da 

vsa podjetja, ki so vključena v analizo, težijo k maksimiranju dobička, zato stroški, ki 

dejansko nimajo vpliva na proizvodnjo, ne bodo zviševali prihodkov podjetja, ampak bodo 

le povečevali razmerje med stroški in dobičkom in na ta način slabili poslovanje podjetja, 

zato je logično, da stroški, ki imajo vpliv na večji obseg proizvodnje, povzročijo višanje 

prihodkov podjetja. 

Tabela 10: GLS in FE regresiji z materialni stroški; odvisna spremenljivka je ln (TR) 

 Re - GLS FE Re - GLS FE 

1-HHI 
-0.021*   

(0.005) 

-0.076*   

(0.011) 
  

1-K4   
-0.018*   

(0.004) 

-0.057* 

(0.011) 

Indeks uvozne 

penetracije  (M) 

0.053* 

(0.002) 

0.058* 

(0.002) 

0.053* 

(0.002) 

0.058* 

(0.002) 

Materialni 

stroški 

0.064* 

(0.002) 

0.075* 

(0.002) 

0.064* 

(0.002) 

0.075* 

(0.002) 

Št. opazovanj 

R
2
 

17440 

0.99 

17440 

0.86 

17440 

0.99 

17440 

0.87 

(6) 
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Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

Tudi ob vpeljavi nove spremenljivke v model se koeficienti vpliva konkurence niso 

spremenili veliko. Še vedno so vsi statistično značilni, negativni ter relativno zelo majhni. 

Kapital in delo kot produkcijska faktorja prevzameta večino vpliva na proučevani Y. V 

modelu je poleg spremenljivk, ki so vidne v zgornji tabeli, tudi kar nekaj nepravih 

spremenljivk, ki zaznajo vplive različnih let, različnih faktorskih učinkov ter morebitne 

šoke v industrijah v posameznih letih. Če te neprave spremenljivke izvzamemo iz modela,  

imajo materialni stroški koeficient celo 0,35, kar pomeni, da sprememba materialnih 

stroškov za 1 % povzroči spremembo prihodkov od prodaje za 0,35 %, kar je kar 35-kratno 

povečanje v primerjavi z modelom z dodanimi vsemi nepravimi spremenljivkami. To po 

vsej verjetnosti kaže, da zaide večina šokov v podjetja skozi cene materialov. Razlike med 

GLS modelom in modelom FE so v absolutnem smislu zelo majhne in možno je trditi, da 

oba modela ponudita zelo podobne rezultate, posebno če vemo, da so vsi koeficienti 

statistično značilni. 

Model z dodatno spremenljivko, materialnimi stroški, kaže na to, da je ta mogoče res tako 

dobro zasnovan, saj spremenljivka ni imela velikega vpliva na preučevano odvisno 

spremenljivko. Čeprav je bil vpliv večji kot tisti, ki ga povzročila konkurenca, je v 

absolutnem smislu še vedno zanemarljiv v primerjavi s produkcijskimi faktorji, predvsem 

delom, katerega koeficient je v vseh modelih pozitiven ter tudi statistično značilen.  

Ponovno so razlike v koeficientih materialnih stroškov po različnih industrijah velike. 

Model po različnih razredih predelovalne industrije ne vsebuje vseh nepravih 

spremenljivk, ki so bile prisotne v prejšnjem modelu,  zato je tudi vpliv materiala v takem 

modelu drugačen. Material v modelu z vsemi industrijami doseže koeficient 0,68. Po 

posameznih industrijah pa  ima najvišji koeficiente industrija št. 30 s kar 0,82, najnižji pa 

pripada št. 24 z 0,27. To nakazuje, da imajo materialni stroški zelo velik vpliv v nekaterih 

industrijah, medtem ko v drugih niso tako pomemben dejavnik prihodkovne formule. Če si 

ogledamo, v katerih industrijah je koeficient materialni stroškov visok, vidimo, da so to po 

večini zelo kapitalno intenzivne panoge, ki imajo po navadi veliko dodatnih stroškov, ki ne 

nastanejo direktno v proizvodnji, vendar pa nanjo neposredno vplivajo. 

 

 

6.3 Model s testom vpliva velikosti na prihodke 

Konkurenca vpliva različno na različne velikosti podjetij, tako vsaj nam da slutiti teorija, 

kajti večja podjetja naj bi imela manj konkurentov, bila naj bi močnejša in konkurenca naj 

bi imela na njih manjši vpliv. Ta tema oz. hipoteza o tem, da ima konkurenca različen 

vpliv na različne velikosti podjetij, se je tudi meni zdela zanimiva za raziskavo. Podatki, 

pridobljeni iz Ajpesa, so imeli tudi kategorijo o velikosti podjetij, zato sem se odločil, da 

preizkusim, če hipoteza zdrži na primeru slovenskih podjetij. Narejena sta bila modela tako 

z naključnimi kot tudi s stalnimi učinki. Najprej se bom osredotočil na model z 
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naključnimi, nato pa še na tistega s stalnimi učinki. Po teoriji sodeč je pričakovati, da bo 

vpliv na velika podjetja manjši predvsem zaradi njihove velikosti in največkrat tudi zaradi 

tega, da poslujejo na trgu, kjer so eden glavnih akterjev, drugače nikoli ne bi prišli do take 

velikosti.  

Pred izdelavo modela sem v tabeli 11 izdelal tudi matriko morebitnih povezav, med 

velikostjo podjetja in njenim 1- HHI indeksom ter velikostjo in indeksom 1- K4. Potrebno 

je namreč ugotoviti, kako močna je povezava med njima, saj lahko z gotovostjo zatrdimo, 

da povezava obstaja. Po vseh teoretičnih zakonih bi morala biti negativna, saj imajo večja 

podjetja manjšo stopnjo konkurence v svoji panogi, ter obratno, manjša podjetja imajo 

višjo stopnjo konkurence v svoji panogi. Iz spodnjih rezultatov testa korelacije v Stati je 

vidno, da je res tako, saj povečanje velikosti podjetja povzroči znižanje konkurence na 

trgu. Korelacija med spremenljivkama je sorazmerno nizka in kot pravilo palca so 

korelacije med 0 in 0,3 nizke, zato menim, da bo analiza konkurence po velikosti podjetja 

dala verodostojne rezultate. 

Tabela 11: Rezultati testa korelacije velikosti z 1-HHI in K4  

 Velikost 1-HHI 1-K4 

Velikost 1 -0,2110 -0,2552 

1-HHI -0,2110 1 / 

1-K4 -0,2552 / 1 

 

 

Že pri ogledu Tabele 12 se vidi, da koeficienti ponovno zelo nizki, kar je bilo seveda 

pričakovati iz rezultatov prejšnjih poskusov. Pride do velikih razlik v velikosti vzorca za 

posamezno velikost, kar tudi vpliva na to, koliko koeficientov je dejansko statistično 

značilnih. Pri uporabi HHI-ja kot mere konkurence je to le pri mikro podjetjih, katerih je 

po številu v vzorcu tudi daleč največ. Izračunani koeficient je sicer nizek, vendar pa so 

koeficienti pri majhnih, srednjih in velikih podjetjih še veliko nižji, a tudi statistično 

neznačilni. Koeficient je ravno tako kot v prejšnjih primerih negativen, kar pomeni 

negativen vpliv konkurence na poslovanje mikro podjetij. Pri uporabi K4 kot mere 

konkurence pridemo do bolj statistično značilnih rezultatov. Koeficienti so ponovno zelo 

nizki, a pokažejo, da medtem ko konkurenca negativno vpliva na poslovanje v mikro 

podjetjih, pa v malih in srednje velikih podjetjih konkurenca vpliva pozitivno. Pri velikih 

podjetjih je koeficient statistično neznačilen in zato nezanesljiv. Primerjavo med različnimi 

merami konkurence lahko naredimo pri mikro podjetjih, ker sta oba koeficienta tu statično 

(7) 
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značilna. Izkaže se, da sta oba zelo podobne jakosti in enako predznačena. Pri nobeni od 

mer konkurence pa ni statistično značilnega koeficienta, ki predstavlja velika podjetja. Do 

tega najverjetneje pride zaradi na splošno nizkega vpliva konkurence na poslovanje ter tudi 

relativno nizke udeležbe velikih podjetij v vzorcu.   

Koeficienti pri indeksu uvozne penetracije so skoraj vsi po vrsti statistično značilni in zelo 

podobni med seboj, če merimo domačo konkurenco z različnimi merami konkurence. Pride 

pa do razlik po moči vpliva. Večje kot je podjetje, manjši je vpliv tuje konkurence na 

njegovo poslovanje. To je do neke mere logično, saj velika podjetja po navadi prevladujejo 

na trgu in jim tudi tuja konkurenca ne pomeni velike spremembe v prodaji. Značilno za 

Slovenijo je, da imamo skoraj v vsaki industriji vsaj eno veliko podjetje, ki ga razumemo 

kot nacionalnega proizvajalca. Največkrat temu podjetju sledi kopica manjših podjetij, na 

katera ima tuja konkurenca večji vpliv. Vse različne verzije modela imajo R
2 

nad 0,9. 

Tabela 12: GLS regresija po velikosti podjetij; odvisna spremenljivka je ln (TR) 

 1-HHI M 1-K4 M 
Število 

opazovanj 

Mikro 
-0.035*   

(0.009) 

0.052*   

(0.002) 

-0.027*   

(0.008) 

0.051*   

(0.002) 
12966 

Majhno 
0.001   

(0.012) 

0.038*  

(0.007) 

0.021**    

(0.011) 

0.037*   

(0.007) 
2086 

Srednje 
0.009   

(0.008) 

0.020*  

(0.005) 

0.028*    

(0.009) 

0.020*   

(0.005) 
1689 

Veliko 
0.005   

(0.008) 

-0.009*   

(0.009) 

0.009   

(0.010) 

-0.009   

(0.009) 
699 

Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

**statistično značilno pri 10% 

Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

Ponovno sem izdelal tudi model s stalnimi učinki. Rezultati tega modela so prikazani v 

tabeli 13. Rezultati so na prvi pogled zelo podobni tistim, pridobljenim v prejšnjem 

modelu. Večina statistično značilnih koeficientov je negativnih, ponovno pa so izjeme. Pri 

HHI kot meri konkurence sta značilna koeficienta za mikro in majhna podjetja s 

podobnimi rezultati kot pri GLS modelu. Pri modelu s K4 pride do podobnega izida kot pri 

prejšnjem. Predznak koeficienta je pri mikro podjetjih negativen, pri večjih podjetjih pa 

postane pozitiven. Koeficienti indeksa uvozne penetracije so ponovno zelo nizki in skoraj 

vsi statistično značilni, kar je bilo opazno že v prejšnjem primeru. 

Pri vseh modelih z različnimi merami konkurence in različnimi velikostmi je R
2
 sicer 

vedno nižji kot tisti pri GLS, vendar še vedno zelo visok. To kaže, da neodvisne 

spremenljivke tudi ob uporabi metode stalnih učinkov dobro pojasnijo variacije odvisne 

spremenljivke. 
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Iz rezultatov obeh modelov ni mogoče zagotovo trditi, da so vplivi vedno različni. Mogoče 

pa je reči, da pri obravnavanih podatkih prihaja do očitnih razlik v vplivu konkurence na 

različno velika podjetja. 

 

 

Tabela 13: FE regresija po velikosti podjetij; odvisna spremenljivka je ln (TR) 

 HHI M K4 M 
Število 

opazovanj 

Mikro 
-0.041*   

(0.011) 

0.061*   

(0.002) 

-0.050*   

(0.011) 

0.061*   

(0.002) 
12966 

Majhno 
-0.032*   

(0.016) 

0.091*   

(0.011) 

-0.003   

(0.015) 

0.090*    

(0.011) 
2086 

Srednje 
0.002   

(0.009) 

0.021*   

(0.005) 

0.028*    

(0.013) 

0.021*   

(0.005) 
1689 

Veliko 
0.027    

(0.026) 

0.034*   

(0.022) 

0.001  

(0.032) 

0.036  

(0.022) 
699 

Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

 

 

6.4 Vpliv konkurence na prihodke podjetij po letih 

Vpliv konkurence se po letih rad spreminja zato sem se odločil izdelati model v katerem bo 

razvidno v katero smer se le-ta razvija. Tabela 14 prikazuje  razvoj vpliva konkurence na 

poslovanje podjetij po letih po metodi GLS, tabela 15 pa enake rezultate po metodi stalnih 

učinkov. Za izvedbo stalnih učinkov na panelnem modelu potrebujemo tako komponento, 

ki veže skupine kot tudi časovno komponento, zato sem za izvedbo tega modela priredil 

podatke tako, da sem namesto navadnih spremenljivk uporabil neprave spremenljivke, ki 

so se povezovale le z določenimi leti, in tako pridobil spodaj izpisane rezultate modela. 

Opaziti je mogoče, da se je učinek tuje konkurence skozi čas povečeval pri vseh oblikah 

mere konkurence kot tudi pri različnih vrstah modelov. Rast sicer ni bila linearna in je bila 

na trenutke zelo nihajoča, vendar pa je vpliv tuje konkurence v letu 2007 vedno višji od 

tistega v letu 2003. Na drugi strani pa tega ne moremo trditi za vpliv domače konkurence. 

Posebno pri GLS regresiji so rezultati zelo nestanovitni, saj pri različnih merah konkurence 

pride do zelo različnih rezultatov. Pri stalnih učinkih pa podobno kot tudi pri tuji 

konkurenci pride do povečanja vpliva konkurence skozi proučevano časovno obdobje. 

Zanimivo je tudi to, da čeprav pri GLS regresiji pride do negativnih učinkov, in v nekaterih 

primerih se skozi čas pozitivni učinki na začetku obdobja spremenijo v negativne na 

koncu, je pri stalnih učinkih možno pri HHI in K4 opaziti povečanje pozitivnih učinkov 

konkurence na poslovanje podjetij. Glavno vprašanje, ki se mi poraja, je, zakaj pride do 

pojava povečanja vpliva konkurence na poslovanje podjetij. Prva stvar, na katero bi 

pomislil, je relativna sprememba v sestavi vzorca, kar pomeni, da se je zmanjšalo število 
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velikih in povečalo število majhnih. Moj vzorec je sestavljen tako, da je popolnoma 

uravnotežen, kar pomeni, da se udeležba podjetij v vzorcu ne spreminja
6
. Vzrok pa je 

lahko v spremembi podjetij, ki niso zajeta v vzorcu, saj je kar nekaj za slovenske razmere 

velikih podjetij v tem obdobju bodisi šlo v stečaj ali prisilno poravnavo ali pa je podjetje 

razpadlo na manjša podjetja, ki jih je laže voditi.  

   (8) 

Zgornja enačba je sicer na prvi pogled enaka začetni. Modela s stalnimi učinki ni mogoče 

izračunati s samo enim časovnim obdobjem, zato sem začetno enačbo prilagodil tako, da 

so vse spremenljivke v model vključene kot neprave spremenljivke. To pomeni, da 

dejanske rezultate mer domače in tuje konkurence dajo neprave spremenljivke po različnih 

letih. 

Tabela 14: Osnovna GLS regresija po letih; odvisna spremenljivka je ln (TR) 

Spremenljivke 2003 2004 2005 2006 2007 

1-HHI 
0.111*   

(0.010) 

0.077*   

(0.010) 

0.030*   

(0.009) 

0.053*   

(0.001) 

-0.015    

(0.010) 

M 
0.080*  

(0.003) 

0.062*   

(0.002) 

0.089*  

(0.002) 

0.086*    

(0.003) 

0.156*   

(0.004) 

1-K4 
0.084*  

(0.008) 

0.044*  

(0.009) 

0.011  

(0.009) 

0.038*  

(0.009) 

-0.047*   

(0.009) 

M 
0.082*  

(0.002) 

0.064*   

(0.002) 

0.092*   

(0.002) 

0.089*  

(0.003) 

0.165*   

(0.004) 

Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

Tabela 15: Osnovna FE regresija po letih; odvisna spremenljivka je ln (TR) 

Spremenljivke 2003 2004 2005 2006 2007 

1-HHI 
-0.007  

(0.015) 

0.209*   

(0.015) 

0.136*   

(0.015) 

0.250*  

(0.015) 

0.135*   

(0.015) 

M 
0.144* 

(0.004) 

0.152*   

(0.003) 

0.234*  

(0.004) 

0.268*   

(0.004) 

0.423*  

(0.005) 

1-K4 
0.071*   

(0.013) 

0.225*   

(0.013) 

0.211*   

(0.013) 

0.304*  

(0.013) 

0.269*  

(0.013) 

M 
0.145*   

(0.004) 

0.123*   

(0.002) 

0.187*   

(0.004) 

0.194*   

(0.004) 

0.330*   

(0.006) 

Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

                                                 
6
 V mere konkurence so vključena vsa podjetja, tudi tista, ki niso zajeta v vzorcu. 
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6.5 Test ne-linearnosti vpliva konkurence na prihodke podjetij 

Zadnja stvar, ki sem jo raziskal in analiziral, je ne-linearnost vpliva konkurence na 

poslovanje podjetij. Bistvo ne-linearnosti vpliva konkurence je, da je vpliv konkurence na 

poslovanje podjetij različen ob različnih jakostih konkurence. Ta tema je bila zlasti 

raziskana v zadnjem desetletju, ko vse več avtorjev trdi, da mora vpliv konkurence biti 

nelinearen. Hausmann in Rodrik (2003), Aghion in Howitt (2005) in Acemoglu, Aghion in 

Zilibotti (2006) pokažejo, da bi lahko strategije, ki sprva pospešijo rast podjetja, kasneje ko 

se podjetje razvije, povzročijo tudi njegovo nazadovanje. Zanimivo bo videti, ali bo vpliv 

konkurence linearen ali nelinearen. Brown in Earle (2000) menita, da so morebiten razlog 

za nelinearnost lahko stroški, ki nastanejo pri zmanjševanju proizvodnje, npr. pri 

odpuščanju, odprodaji premoženja itd. Tezo bom testiral tako, da bom poleg normalnih 

mer konkurence dodal še kvadratne mere konkurence. Da bi raziskal omenjeni problem, 

sem v model dodal kvadrate že obstoječih mer konkurence. 

V tabeli 16 so prikazani rezultati testa nemonotonega učinka konkurence na prihodke 

podjetij. Vidno je, da se pri vseh oblikah konkurence v GLS modelu koeficientu spremeni 

predznak iz pozitivnega pri 1-HHI do negativnega pri (1-HHI)
2
. To kaže, da je vpliv 

konkurence zares nemonoton in lahko pri 95 % meri zaupanja trdimo, da je vpliv različno 

močan pri različni moči konkurence. Rezultati kažejo, da je pri visoki stopnji konkurence 

vpliv negativen, medtem ko vpliv postane pozitiven, ko moč konkurence pade. To se zgodi 

tako, ko merimo konkurenco z indeksom HHI, kot tudi, ko jo merimo z indeksom K4. 

Podobne rezultate nam ponudi tudi FE model. Ponovno sta prva koeficienta pozitivna in 

nato postaneta negativna.  

Ko si ogledamo koeficiente, ki kažejo tujo konkurenco, vidimo, da so koeficienti skoraj 

identični, ne glede na to, kako merimo domačo konkurenco. Učinek, ki ga ima kvadrat 

indeksa uvozne penetracije v modelu, je enak že prej opisanemu učinku pri domači 

konkurenci.  

Poleg tabele je za ta model izdelan tudi graf, viden na sliki 6, ki kaže, kako se giblje vpliv 

konkurence na prihodke podjetij. Videti je, da je pri visokih stopnjah konkurence pozitiven 

in doseže svoj vrh nekje med 0,4 in 0,5, če merimo konkurenco z 1-HHI. Po tej točki je 

vpliv še vedno pozitiven, vendar manjši. Približno med 0,8 in 0,9 pa vpliv konkurence 

postane negativen. Graf dokaže, da imajo različne moči konkurence različne vplive na 

prihodke ter da je vpliv nelinearen. Graf tudi pokaže, da nista optimalni ne zelo visoka in 

ne zelo nizka konkurenca, ampak da ima največji pozitiven vpliv konkurenca nekje med 

skrajnima poloma. Na graf so umeščeni tudi posamezni razredi predelovane industrije z 

njihovimi zaporednimi številkami. Nobena od industrij nima 1-HHI nižjega od 0,5 ali 

višjega od 0,95. To jih vse uvrsti na desno stran krivulje na grafu. V teoriji obstaja 

pozitiven vpliv na podjetja, ko se konkurenca povečuje, ta učinek večina industrij dejansko 

doseže, saj so vse prisotne na desni strani grafikona, kjer je vpliv sicer še vedno pozitiven, 



 

49 

vendar pa nobeni ne uspe doseči vrha krivulje. Najbliže prevoju so proizvodnja oblačil, 

strojenje in dodelava krzna in proizvodnja krznenih izdelkov.  

 

  

Slika 7: Vpliv konkurence na prihodke pri različnih jakostih 

konkurence

 

Tabela 16: Osnovni GLS in FE regresiji s kvadrati spremenljivk; odvisna spremenljivka je 

ln (TR) 

 Re – GLS FE Re – GLS FE 

1-HHI 
0.048*    

(0.019) 

0.024    

(0.034) 
  

(1-HHI)
2
 

-0.058*   

(0.015) 

-0.091*   

(0.028) 
  

1-K4   
0.010    

(0.013) 

0.096*   

(0.034) 

(1-K4)
2
   

-0.040*   

(0.016) 

-0.180*   

(0.036) 

»se nadaljuje« 

(9) 
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»nadaljevanje« 

M 
0.136*    

(0.008) 

0.193*    

(0.010) 

0.135*    

(0.008) 

0.197*    

(0.010) 

M
2
 

-0.016*   

(0.002) 

-0.026*   

(0.002) 

-0.016*   

(0.001) 

-0.026*   

(0.001) 

Št. opazovanj 

R
2
 

17440 

0,99 

17440 

0,88 

17440 

0,99 

17440 

0,88 

Legenda: *statistično značilno pri 5 % 

Vse regresije vsebujejo tudi letne neprave spremenljivke ter industrijske in letne učinke. 

 

SKLEP 

V teoretičnem delu naloge sem opredelil konkurenco in konkurente, navedel 

najpomembnejše elemente tržne moči konkurentov ter opredelil pomen konkurence v  

moderni tržni ekonomiji. Teorija nas uči nekaj, kar se kasneje v veliko primerih v praksi 

izkaže, da ne drži popolnoma. V tej nalogi sem raziskoval, kakšna ter kako močna je 

povezava med konkurenco in prihodki slovenskih podjetij. S pomočjo podatkov na ravni 

podjetja, ki pokriva skoraj celotno populacijo slovenskih proizvodnih podjetij, sem 

analiziral razlike med razredi predelovalne industrije in izdelal različne modele, s katerimi 

sem preizkusil zastavljene hipoteze. Preizkusil sem vpliv konkurence na prihodke, vpliv 

materialnih stroškov, velikosti, vplive po letih in na koncu tudi nelinearnost vpliva 

konkurence na velikost prihodkov. Za dosego zaključkov na zastavljena vprašanja sem 

uporabil tako GLS kot tudi metodo stalnih učinkov.  

Rezultati kažejo, da konkurenca nima velikega vpliva na dejanske prihodke podjetij. Vpliv 

domače konkurence je nizek in celo negativen. Na drugi strani tuja konkurenca prinese v 

veliko primerih močnejši vpliv, ki je največkrat tudi pozitiven. V večini primerov se 

izkaže, da ima tuja konkurenca, merjena z indeksom uvozne penetracije, celo večji vpliv na 

podjetja kot dejanska domača konkurenca. Razlogi za to so neznani, lahko pa bi sklepali, 

da je tuja konkurenca v večini teh industrij naprednejša in cenejša, kar sicer sili podjetja k 

prestrukturiranju, ki pa v končni fazi naredi podjetja vitkejša ter bolj ekonomična. 

Materialni stroški prinesejo precej večji vpliv, kot ga konkurenca prinese v kateremkoli od 

izdelanih modelov. Res je, da je logično, da bodo materialni stroški že po svoji vlogi v 

proizvodnem procesu pomagali k večjemu prihodku, ni pa bilo pričakovati, da je vpliv tako 

velik. Pri različnih velikostih podjetij je pri sicer ne povsem verodostojnih rezultatih 

opaziti, da se negativen vpliv konkurence z višanjem konkurence znižuje oz. celo postane 

pozitiven. Težko je trditi, ali do tega dejansko pride zaradi vpliva konkurence ali mogoče 

zaradi spremembe moči na trgu, ko podjetje raste. Analiza konkurence po letih prinese zelo 

verodostojne podatke, ki pa ne nakazujejo na kakšen morebiten trend v proučevanih letih, 

zato lahko trdimo, da čeprav pride do velikih razlik med leti, te razlike nastanejo predvsem 

zaradi zunanjih učinkov na podjetja, ne pa zaradi dejanskih sprememb v konkurenci. To 
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lahko trdimo zato, ker analiza po posameznih industrijah po letih prinese zelo podobne 

rezultate, ter zato, ker je vzorec uravnotežen, kar pomeni, da med leti ni razlik v udeležbi v 

modelu. Zadnji model pa je bil test nelinearnosti vpliva konkurence na prihodke podjetij. 

Rezultati statistično značilno dokažejo, da ima konkurenca nelinearen vpliv. Pri nizki 

konkurenci je vpliv pozitiven in ob večanju konkurence narašča, doseže najvišjo točko in 

zatem začne padati ter doseže negativen vpliv malo pred popolno konkurenco. V teoriji 

obstaja ta pozitivni učinek, ki ga večina od proučevanih industrij tudi doseže, vendar pa 

nobeni od industrij ne uspe doseči vrha.  

Pridobljeni rezultati kažejo, da je, ne glede na to, kako merimo konkurenco in kako 

izdelamo model, dejanski vpliv konkurence na prihodke podjetij zelo majhen. Ob tem je na 

neki način težko predlagati, kako naj se podjetja obnašajo, da bo njihov dobiček največji. 

Za slovenski trg bi lahko trdil, da manjša podjetja v povprečju dosegajo boljše rezultate od 

svojih večjih tekmecev. Za Slovenijo je še vedno značilna počasna birokracija in zelo 

rigiden trg dela, ki nekako zavira močnejšo konkurenco predvsem malih in mikro podjetij. 

V nekaterih industrijah je bilo vidno, da so razlike med dejanskimi prihodki in tistimi, ki 

jih je ocenil model, zelo velike, kar bi lahko kazalo na morebitne povezave za povečanje 

zaslužkov in na potrebno večjo pozornost organov varstva konkurence.   
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Priloga 1 

Slika 1:Število podjetij po velikosti 

 

Vir: Statistični urad RS, Število podjetij po dejavnosti (C-K), Slovenija (SKD 2002), letni podatki do leta 

2007, 2007. 

Opomba: zaradi boljše preglednosti se graf začne pri 80 odstotkih 

 

 

Priloga 2 

Slika 2: Slika števila zaposlenih po velikosti podjetij 

 

Vir: Statistični urad RS, Podjetja po dejavnosti (C-K) in velikosti glede na število oseb, ki delajo (SKD 

2002), Slovenija, letni podatki do leta 2007, 2007. 
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Priloga 3 

Tabela 1: Zaporedne številke industrij po SKD 2002 

15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 

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, 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 

 

Vir: Statistični urad RS, Klasje -  SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002.
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Vir: Statistični urad RS, Klasje – Pretvornik iz SKD 2002 v SKD 2008, 2008.

SKD 2002 SKD 2008 

DA15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil C10 Proizvodnja živil 

DB17 Proizvodnja tekstilij C13 Proizvodnja tekstilij 

DB18 proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih 

izdelkov 
C14 Proizvodnja oblačil 

DC19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 

DD20 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 

protja, razen pohištva 

C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, 

plute, slame in protja, razen pohištva 

DE21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 

DE22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

DF23 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva C19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 

DG24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 

DH25 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

DI26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 

DJ27 Proizvodnja kovin C24 Proizvodnja kovin 

DJ28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 

DK29 Proizvodnja strojev in naprav C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 

DL30 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 

DL31 Proizvodnja električnih strojev in naprav C27 Proizvodnja električnih naprav 

DL32 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 

DL33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 

DM34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

DM35 Proizvodnja drugih vozil in plovil C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 

DN36 Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti C31 Proizvodnja pohištva 

Tabela 2: Povezava med SKD 2002 in SKD 2008 Priloga 4 
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 Priloga 5 

Vir: Statistični urad RS, Število podjetij po dejavnosti (C-K), Slovenija (SKD 2002), letni podatki do leta 2007, 2007.  

 

Slika 3: Število podjetij po oddelku predelovalne industrije po letih 



 

5 

 

Vir: Statistični urad RS, Podjetja po dejavnosti (C-K) in velikosti glede na število oseb, ki delajo (SKD 2002), Slovenija, letni podatki do leta 2007, 2007. 

Slika 4: Število zaposlenih po oddelku predelovalne industrije po letih 
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Slika 5: Primerjava dejanskih in ocenjenih prihodkov (K4) Priloga 7 
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 Slika 6: Primerjava dejanskih in ocenjenih prihodkov (HHI) 
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 Priloga 9 Slika 7: Višina indeksa uvozne penetracije po industrijah in po letih 

 


