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1 UVOD 
 
 
Inovacije so postale gonilna sila hitrih gospodarskih sprememb ter veljajo za glavni 
motor rasti in razvoja v sodobnem gospodarstvu. Do inovacij v podjetjih ne prihaja 
slučajno, samo po sebi, temveč je za njihovo nastajanje potrebno veliko znanja, 
kreativnosti, motivacije in nenazadnje tudi kapitala. V malih in srednje velikih 
podjetjih (v nadaljevanju MSP), ki v splošnem veljajo za najbolj prilagodljiva, 
dinamična in kreativna, je inovacijska dejavnost pogosto omejena ali celo ogrožena 
prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.  
 
Vrzel v kapitalu je največja v zgodnejših fazah življenjskega cikla MSP, ko so 
naložbe v raziskave in razvoj novih izdelkov in procesov zelo tvegane, njihov 
rezultat pa je ključen za bodočo uspešnost poslovanja. Velika negotovost odvrača 
investitorje, ki niso pripravljeni nositi breme tolikšnega tveganja ali pa za to 
zahtevajo previsoko donosnost. Zaradi specifičnih lastnosti inovativnih podjetij se 
tradicionalni finančni viri MSP pogosto izkažejo kot neprimerni.  
 
Financiranje inovacij je aktualno vprašanje inovacijskih in gospodarskih politik 
razvitih in tranzicijskih držav, kjer se je okrepilo zavedanje o njihovem pomenu za 
nacionalno blaginjo in konkurenčnost. Čeprav se večina raziskovalno-razvojne 
dejavnosti izvaja v velikih podjetjih, v posebnih oddelkih, je danes pozornost 
usmerjena tudi v manjša podjetja, ki s svojimi visoko specializiranimi proizvodi in 
storitvami prodirajo v sam vrh svetovne konkurence. Vlade se soočajo z nalogo, 
kako spodbuditi razvoj čim večjega števila inovativnih in visoko tehnoloških 
podjetij ter na kakšen način jim omogočiti, da čim bolje razvijejo vse svoje notranje 
potenciale. 
 
Čeprav sta pojma inovacija in inovativno podjetje zelo pogosto uporabljena, je njun 
pomen neredko slabo ali premalo poznan. Temu botruje tudi številčnost bolj ali 
manj mednarodno uveljavljenih definicij, ki poskušajo na enostavnejši ali 
kompleksnejši način zajeti izredno težko določljive in merljive dejavnosti.  
 
Cilj magistrskega dela je najprej proučiti osnovne pojme s področja inovacij v MSP, 
nato pa raziskati kakšne so posebnosti in financiranje inovativnih MSP. Osrednja 
pozornost je namenjena analizi virov financiranja inovativnih MSP, s posebnim 
poudarkom na izbranih evropskih državah in Sloveniji. Viri so analizirani z vidika 
posebnih potreb skupine podjetij, ki zaradi večje tveganosti svojih raziskovalno-
razvojnih in inovativnih projektov, posebej v začetnih fazah življenjskega cikla, 
niso zanimiva za večino investitorjev. Pri delu sem zasledovala naslednje cilje:  

- definirati pojem inovativnega podjetja, ki v literaturi in publicistiki nima 
enotnega pomena; 

- proučiti nagnjenost MSP k inoviranju ter ugotoviti kakšno težo imajo 
aktivnosti na podjetje in gospodarstvo; 

- iz razpoložljivih študij in analiz proučiti vire financiranja inovativnih MSP;   
- analizirati vire financiranja inovativnih MSP v štirih izbranih državah 

Evropske unije ter jih med seboj primerjati; 
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- proučiti financiranje inovativnih MSP v Sloveniji in na podlagi zbranih 
izkušenj podati smernice in predloge za njegovo izboljšanje.  

 
Temeljna teza magistrskega dela je, da razvitost in dostopnost virov financiranja 
vplivata na inovacije v podjetjih. Ustrezni ukrepi in instrumenti države lahko 
povečajo inovacijsko aktivnost malih in srednjih podjetij in spodbudijo nastajanje 
novih, na znanju temelječih, podjetniških podjemov.  
 
Pri proučevanju teme in pisanju dela sem uporabila naslednje metode 
raziskovanja:  

- deduktivno metodo, s katero sem spoznala dejstva iz literature in izvedenih 
raziskav na proučevanih področjih; 

- metodo analize pridobljenih podatkov o virih financiranja inovativnih MSP;  
- metodo primerjave med financiranjem inovativnih MSP različnih držav 

Evropske unije; 
- metodo sinteze pri združevanju teoretičnih dejstev, praktičnih spoznanj in 

lastnih sklepov o ustreznosti posameznih instrumentov inovacijske politike 
za izboljšanje dostopnosti financiranja inovativnih MSP v Sloveniji. 

 
Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih delov. Uvodnemu delu sledi drugi del, kjer 
opredeljujem pojme: inovacija, malo in srednje podjetje ter inovativno podjetje. V 
tretjem delu predstavljam vlogo inovacij v podjetništvu. Proučujem, kakšne so 
lastnosti inovativnih MSP (njihova sposobnost inoviranja ter prednosti in 
slabosti), kakšno konkurenčno prednost predstavljajo in kakšen pomen imajo na 
širše gospodarstvo. V četrtem delu opisujem delitev virov financiranja na dolžniške 
in lastniške ter izpostavljam posebnosti financiranja, ki odlikujejo posebno 
skupino inovativnih MSP (problem dostopnosti finančnih virov, tveganja, ki se 
povezujejo z inovativnimi podjetji, informacijsko asimetrijo med podjetji in 
investitorji, življenjski cikel financiranja in vire financiranja posameznih faz 
življenjskega cikla). V petem delu sledi analiza posameznih virov: lastnih virov in 
virov ožjih družinskih članov, poslovnih angelov, formalnega tveganega kapitala, 
poslovnih bank ter različnih državnih virov (posojila, subvencije, tvegani kapital, 
garancije in davčne spodbude). V šestem delu je predstavljeno financiranje 
inovativnih MSP v izbranih državah Evropske unije (na Finskem, Irskem, v 
Nemčiji in Veliki Britaniji), ki so zaradi svoje velikosti, uspešnosti in učinkovitosti 
pogosto zgled naši državi. V sedmem delu proučujem sistem financiranja 
inovativnih MSP v Sloveniji, njegove pomanjkljivosti in na podlagi pridobljenih 
izkušenj podajam smernice in predloge za izboljšanje dostopnosti financiranja. V 
sklepu podajam še najpomembnejše ugotovitve magistrskega dela. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 
 
 
2. 1 Inovacija  
 
Inovacije so s podjetništvom tesno povezane in lahko trdimo, da so ključ njegovega 
uspeha. Preden se posvetimo podrobnejši opredelitvi tega pojma, je dobro poznati 
celotno inovacijsko verigo, ki jo po Josephu Schumpetru, začetniku modernega 
razumevanja podjetništva, delimo na tri faze: invencija, inovacija in difuzija. 
 
Invencija je zelo širok tehniški pojem ali pojem drugih strok, označuje pa 
vsakršno ustvarjalno spoznanje, rešitev, zamisel ali dosežek (Pretnar, 1995, str. 7). 
Gre za proces kreacije novega znanja z opazovanjem in razmišljanjem, kako se bo 
obstoječe znanje lahko izboljšalo ali prilagodilo specifičnim potrebam. S 
tehničnega vidika je invencija zamisel nove naprave, proizvodnega postopka ali 
uporabe proizvodov v nove namene (Likar, 1998, str. 17). Invencija še ni donosen 
ali kako drugače koristen domislek, to je le potencialna inovacija.  
 
Inovacija je v nasprotju z invencijo predvsem ekonomski pojem (Mulej, 1992, str. 
5) in je dokazano koristna novost. To niso le tehnično-tehnološke novosti, ampak 
so lahko tudi družbene in netehnološke narave. Inovacija je proces uporabe znanja 
na osnovi invencije in uvajanje novih proizvodov ali tehnoloških procesov v 
gospodarstvu (Likar, 1998, str. 17). Invencija postane inovacija s komercializacijo 
(Mulej, 2002, str. 220). Inovacija pomeni ustvariti nekaj novega in to uspešno 
uvesti na trg. Inovacije so povezane s procesi, proizvodi, storitvami in tehnologijo.  
 
V zadnji fazi difuzije oz. širjenja inovacije se prične znanje širiti od inovatorja na 
ostale ekonomske subjekte na različne načine: z neposredno imitacijo, z vzvratnim 
razstavljanjem, z lastnim razvojem podobne inovacije itd. (Pretnar, 1995, str.  8). 
 
Med temi fazami inovacijskega procesa ni enostavne linearne povezave, kjer bi 
invencija avtomatično vodila do inovacije, ta pa do difuzije. V vsaki fazi 
inovacijskega procesa imamo selekcijo, saj se le nekatere ideje opredmetijo in le 
nekatere inovacije so tržno uspešne (difuzija) (Stanovnik, Kavaš, 2004,  str. 18).  
 
OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) v svoji definiciji 
inovacije  poudarja predvsem njen znanstveno-tehnološki vidik, saj jo opredeljuje 
kot proces spreminjanja ideje v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces 
preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček (Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 18). Tako 
pojmovanje je ozko in neustrezno zajema predvsem storitvena podjetja. Že dolgo 
namreč velja, da invencija in inovacija nista pojma, ki bi bila povezana le z 
tehnično-tehnološkim procesom in proizvodnjo. 
 
V ekonomski teoriji zasledimo več vrst delitev inovacij.  
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Pretnar (Pretnar, 1995, str. 8) v svoji delitvi navaja: 

- inovacije, ki povečujejo povpraševanje (angl. demand-increasing 
innovations); včasih jim pravimo tudi inovacije za nove izdelke (angl. new-
product inovation); 

- inovacije, ki znižujejo stroške (angl. cost-reducing innovations); včasih jim 
pravimo tudi inovacije za nove postopke (angl. new-process innovation). 

S proizvodno inovacijo podjetje ustvari novo povpraševanje, medtem ko mu 
procesna inovacija omogoča, da doseže enak proizvod z manjšimi vloženimi 
resursi. S procesno inovacijo se lahko poveča produktivnost in s tem znižajo 
proizvodni stroški. 
 
Danes je pojmovanje inovacije mnogo širše od tistega ki je bil v uporabi pred nekaj 
desetletji, in zajema vsako koristno novost, ki jo kot tako opredelijo odjemalci. 
Inoviranje povezuje vse poslovne funkcije od raziskovanja (tehničnega in tržnega), 
razvoja, proizvodnje, nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, vzdrževanja itd. 
do končnega zadovoljstva odjemalcev in ustvarjanja prihodka, dohodka in dobička 
prodajalcev (Mulej, 2002, str. 220-222).  
 
Slika 1: Sodobna tipologija inovacij 
 

 

1. korenite 
2. drobne 

 
 

1. izven službene dolžnosti 
2. znotraj službene dolžnosti 

1.  
poslovno-programske 

2. 
tehnično-tehnološke 

3.  
organizacijske 

4. 
upravljalske in vodstvene 

5.  
metodijske 

Vir: Krošlin, 2005, str. 96. 

 
Mulejeva definicija tipologije invencij in inovacij (slika 1) le-te loči po vsebini, 
posledicah in službeni dolžnosti. S tako delitvijo opredelimo dvajset tipov inovacij 
(5x2x2) (Mulej, 2002, str. 222): 
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⇒  Po vsebini: 

1. programske: pomenijo nov, pri odjemalcih lepo sprejet poslovni predmet; 

2. tehnično-tehnološke: izboljšujejo lastnosti izdelkov/storitev in izdelovalnih 
postopkov; 

3. upravljalske: vpeljujejo izboljšane odnose med vodji in podrejenimi, kar aktivira 
več ustvarjalnih in drugih delovnih sposobnosti in interesov enih in drugih; 

4. organizacijske: posodabljajo in uresničujejo upravljalske odnose z uspešnimi 
novimi organizacijskimi ukrepi; 

5. metodijske: zajemajo nove, uspešne metode dela izven proizvodnje. 

 

⇒  Po posledicah: 

1. korenite: prinašajo zelo bistveno, a koristno spremembo; običajno zahtevajo 
nove naložbe v opremo, človeške sposobnosti, opuščanje starih utečenih navad; 
pogosto so povezane z novimi trgi in poslovnimi odnosi; 

2. drobne: vnašajo izpopolnjevalne spremembe, ne korenitih; lažje jih je uveljaviti, 
zato so pogostejše. 

 

⇒  Po službeni dolžnosti: 

1. znotraj nje: jih ustvarijo zaposleni tam in zato, ker delajo nekaj v skladu s 
svojimi opisi del in nalog; 

2. zunaj nje: ustvarijo jih ljudje na področjih, s katerimi se uradno ne ukvarjajo. 

 
Iz zgornje delitve je razvidno, da je inovacija zelo obsežen in kompleksen pojem, ki 
ni povezan le z radikalnimi, drastičnimi novostmi in visoko tehnologijo. Lahko gre 
le za drobne izboljšave ali druge novosti, ki so za kupce koristne ter prinašajo 
podjetju poslovno korist. To so inovacije, ki so nove za trg ali le za podjetje, ki jih je 
razvilo. V dobi prehoda v gospodarstvo znanja je širše razumevanje inovacije zelo 
pomembno tudi za spodbujanje inovacijske dejavnosti v podjetjih.  
 
 
2. 2 Malo in srednje podjetje 
 
Za opredelitev malega in srednjega podjetja (v nadaljevanju MSP) obstaja več 
kriterijev. Delitev se lahko opira na kvantitativne (število zaposlenih, vrednost 
prihodkov, bilančna vsota, panoga dejavnosti) ali kvalitativne kriterije (tržni delež, 
neodvisnost podjetja, stil vodenja). Kriterij razvrščanja se najpogosteje prilagaja 
trenutnim ciljem uporabnika.  
 
Najpogosteje so MSP definirana kot samostojna podjetja, ki zaposlujejo manj ljudi 
od določenega števila zaposlenih. To število ni enako v vseh nacionalnih 
statističnih sistemih. Večinoma je zgornja meja postavljena na 250 zaposlenih (kot 
npr. v EU), nekatere države OECD so izbrale mejo 200, v ZDA pa so MSP podjetja 
z manj kot 500 zaposlenimi. Mala podjetja so večinoma opredeljena kot podjetja z 
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manj kot 50 zaposlenimi, mikro podjetja pa z manj kot 10. Poleg števila zaposlenih 
se najpogosteje uporabljata tudi kriterija vrednost prihodkov in bilančna vsota.  
 
V začetku leta 2005 je stopila v veljavo nova evropska definicija MSP, ki se 
uporablja pri izvedbi politik, programov in ukrepov EU. Njena uporaba je za 
države članice prostovoljna, a priporočena s strani Evropske komisije, Evropske 
investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada. Po tej definiciji so MSP 
podjetja z manj kot 250 zaposlenimi, največ 50 milijonov EUR letnega prihodka ali 
manj kot 43 milijoni EUR bilančne vsote. Poleg tega mora podjetje zadostiti tudi 
natančnim pogojem neodvisnosti odločanja.  
 
V Sloveniji so v uporabi različne delitve, najpogosteje sta uporabljeni delitvi po 
Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarski družbah (ZGD-H) in 
po Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP). Ti sta po številu 
zaposlenih podobni evropski, razlikujeta pa se po drugih kvantitativnih merilih. 
Nobena od definicij ne določa pogojev glede neodvisnosti odločanja.   
 
V naslednji tabeli je podana delitev podjetij glede na kvantitativne kriterije. 
 
Tabela 1: Kriteriji za razvrščanje podjetij po velikosti v EU in Sloveniji 

 

 Mikro 
podjetje 

Malo 
podjetje 

Srednje 
podjetje 

Veliko 
podjetje 

Število zaposlenih  
EU do 9 10 do 49 50 do 249 250 in več 
Slovenija - do 50 do 250 nad 250 
Letni prihodek* (v mio EUR) 
EU do 2 do 10 do 50 nad 50 
Slovenija - do 7,1  do 28,4 nad 28,4  
Bilančna vsota/vrednost aktive* (v mio EUR) 
EU do 2 do 10 do 43 nad 43 
Slovenija - do 3,5  do 14,2 do 14,2 
% kapitala v lasti velikih podjetij 
EU - do 25 % do 25 % - 
Slovenija - - - - 
 

* Opomba: Podatki o letnem prihodku in vrednosti aktive za Slovenijo so preračunani v EUR na 
osnovi določenega centralnega tečaja, ki je veljavi od 28. 6. 2004, 1 EUR = 239,640 SIT. 
 

Vir: Commission Recommendation 2003/361/EC, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-H). 
 

Za izvajanje državnih ukrepov podpornega okolja za podjetništvo se v Sloveniji 
uporablja delitev, ki je definirana v ZPOP. Ta definicija je veliko enostavnejša od 
evropske, saj kot kriterij upošteva le število zaposlenih in letni prihodek (glej 
tabelo 2, str. 7). V primerjavi z delitvijo v ZGD definira tudi mikro podjetja.  
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Tabela 2: Definicija velikosti podjetij v Sloveniji po ZPOP 

 

 Mikro 
podjetje 

Malo podjetje Srednje 
podjetje 

Število zaposlenih do 5 do 50 do 250 
Letni prihodek* (v mio 
EUR) 

do 0,2  do 9,6  do 47,9  

 

*Opomba: Podatki o letnem prihodku in vrednosti aktive za Slovenijo so preračunani v EUR na 
osnovi določenega centralnega tečaja, ki je veljavi od 28. 6. 2004, 1 EUR = 239,640 SIT. 
 

Vir: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP). 
 

MSP se med seboj zelo razlikujejo, a pomembneje je, da jih ločimo od velikih 
podjetij. Od velikih podjetij se bistveno razlikujejo glede na principe delovanja, 
predvsem v procesu vodenja. Čeprav je težko MSP postaviti na skupni imenovalec, 
lahko začrtamo nekatere splošne značilnosti (Burns et al., 1996, str. 3-5):    

- majhna podjetja imajo nasproti velikim relativno majhen tržni delež, zaradi 
svoje majhnosti pa nimajo vpliva na tržne cene ali količine prodanega 
proizvoda v državi; 

- vodstvo majhnih podjetij, ki je hkrati vsaj delni lastnik, vodi podjetje osebno 
in ne preko formalizirane vodstvene strukture; 

- majhna podjetja so samostojna, neodvisna od večjih podjetij in vodstvo pri 
sprejemanju ključnih poslovnih odločitev ni pod vplivom zunanje kontrole.  

 
Tem lastnostim lahko dodamo še nekatere, kot so fleksibilnost in hitrejša 
odzivnost na potrebe trga, omejenost resursov v smislu vodstvenih kapacitet in 
delovne sile ter omejenost v finančnem smislu. Zaradi navedenega veljajo manjša 
podjetja tudi za bolj tvegana. 
 
 

2. 3 Inovativno malo in srednje podjetje 
 
Tako kot ne obstaja mednarodno sprejeta definicija malega in srednjega podjetja, 
pa ne obstaja niti definicija inovativnega podjetja. Dejavnikov, ki naj bi vplivali na 
inovativnost, je zelo veliko, od katerih je kar nekaj težko merljivih. Podjetja (še 
posebej mala in srednja) svojo inovacijsko dejavnost le redko beležijo, njihov vpliv 
na poslovanje pa je lahko zelo velik. Inovativno podjetje je lažje opisati kot 
definirati s kvantitativnimi merili.  
 
Če upoštevam zgoraj navedeno široko definicijo inovacije, potem je inovativno 
podjetje drugačno od neinovativnih predvsem v načinu razmišljanja. Njegova 
moč temelji na ustvarjalnosti posameznikov, timov in vodstev ter obvladovanju 
dejavnikov ožjega in širšega okolja, ki podpirajo in spodbujajo ustvarjalnost in 
inovativnost. Uporaba tehnologije ne zagotavlja poslovnega uspeha, inovativna so 
le tista podjetja, ki uspejo prepričati kupce ter ustvarijo korist za njih in zase 
(Krošlin, 2005, str. 94). 
 



 

 8 

V Zeleni listini o inovacijah (EC, 1995, str. 1) je inovativno podjetje opisano kot 
tisto s posebnimi strateškimi in organizacijskimi veščinami, katerega uspeh ne 
temelji le na uspešni proizvodnji, prisvojitvi in izkoriščanju novosti, temveč je to 
sposobno ponuditi nove rešitve za probleme na način, da zadovolji potrebe 
posameznika in družbe.  
 
Med veščine inovativnega podjetja spadajo (EC, 1995, str. 1): 

- strateške veščine: dolgoročni vidik, sposobnost identifikacije in anticipiranja 
tržnih trendov, pripravljenost in sposobnost zbrati, obdelati in prisvojiti 
tehnološke in ekonomske informacije; 

- organizacijske veščine: občutek in obvladovanje tveganja, notranje sodelovanje 
med različnimi operativnimi oddelki, zunanje sodelovanje z javnim 
raziskovalnim sektorjem, svetovalnimi podjetji, kupci, dobavitelji, vključenost 
celotnega podjetja v proces sprememb in investiranje v človeške vire.  

 
Po metodologiji Oslo je inovativno tisto podjetje, ki uvede tehnološko nov ali 
pomembno izboljšan proizvod, storitev ali proces (EC, 2002, str. 27). Pri tem je 
poudarek na tehnološki inovaciji, ne na organizacijski, ter dejstvu, da gre proizvod 
ali storitev, ki je nova za podjetje in ne gre nujno za absolutno novost na trgu. 
Tehnologija in izboljšave so pri tem ključnega pomena, zato je tudi logična 
povezava med inovativnimi in tehnološkimi podjetji.  
 
V ekonomski literaturi in študijah se poleg termina inovativno MSP (angl. 
innovative SME) uporabljajo tudi: podjetje, osnovano na novih tehnologijah (angl. 
new technology-based firm-NTBF), novoustanovljeno visokotehnološko podjetje 
(angl. hi-tech start-up), tehnološko MSP (angl. technology-based SME), 
visokotehnološko MSP (angl. high-tech SME), podjetje znanja (angl. knowledge-
based firm) idr. Pogosto se jih povezuje s tehnološko zahtevnejšimi panogami, kot 
so komunikacije, informacijske tehnologije, računalništvo, biotehnologija, 
mikroelektronika, medicinska veda, kjer so inovacije ključnega pomena za razvoj 
podjetja, a tudi tu opredelitve niso enotne.  
 
Za podjetje, osnovano na novih tehnologijah, sta v uporabi dve definiciji. 
Ožja opredeljuje neodvisno podjetje, ustanovljeno pred manj kot 25 leti, katerega 
namen je trženje invencij ali tehnoloških inovacij (EC, 2000, str. 8). To pogosto 
nastane z odcepitvijo manjše skupine ljudi od univerze (angl. university spin-off) 
oz. od podjetja (angl. corporate spin-off) (Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 170). Širša 
definicija je dvoumnejša, saj ne podaja natančne razlage o tem, ali se beseda novo 
nanaša na podjetje ali na tehnologijo. Zaradi teh nejasnosti nekateri ekonomisti 
celo menijo (Storey in Tether, 1998, Delapierre et al., 1998, Fontes in Coombs, 
1995), da je uporaba izrazov, kot sta novo tehnološko ali visokotehnološko 
podjetje, neprimerna za raziskovalne namene (EC, 2003b, str. 3).  
 
Pa vendar, kaj je tisto, kar tehnološka MSP loči od običajnih podjetij? Za 
tehnološka podjetja je značilno, da poslujejo v znanju intenzivnih panogah z visoko 
dodatno vrednostjo, njihova teža pa je vezana predvsem na dolgoročni potencial 
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rasti, ki izvira iz znanstvenih spoznanj in intelektualne lastnine. Predvsem v 
začetnih fazah rasti tehnološkim podjetjem primanjkuje opredmetenih sredstev, ki 
bi lahko služila kot jamstvo za investitorje, njihovi proizvodi imajo malo ali so brez 
referenc, so nepreizkušeni na trgih ter podvrženi hitremu procesu zastaranja (Bank 
of England, 2001, str. 1). 
 
Za namen magistrskega dela, katerega cilj je proučiti zasebne in javne vire 
financiranja inovativnega podjetja ter predlagati načine spodbujanja inovacijske 
dejavnosti v MSP, je pomembno, da inovacijo razumemo v širšem smislu. V analizi 
sem sicer uporabila izsledke raziskav, ki temeljijo na različnih opredelitvah MSP, 
vendar gre pri vseh za določene skupne značilnosti: gre za podjetje, ki svoj uspeh 
gradi na inovativnem razmišljanju, obvladovanje novih tehnologij predstavlja 
njegovo pomembno prednost, zaradi nerutinskih in neustaljenih vzorcev 
obnašanja je poslovanje bolj tvegano od tradicionalnih MSP, znanje in strokovna 
usposobljenost predstavljata njegov velik kapital.        
 
 

3 INOVACIJE V PODJETNIŠTVU 
 
 

3. 1 Lastnosti inovativnih malih in srednjih podjetij   

3. 1. 1 Inovacijska sposobnost malih in srednjih podjetij 
 

Inovativna MSP so danes vedno bolj v središču pozornosti kot pomemben element 
v procesih inoviranja. V pogojih hitrih tehnoloških sprememb, kjer razvoj temelji 
na tehnološko intenzivnih dejavnostih, zlasti storitev, zasnovanih na znanju in 
informatiki, sta gibljivost proizvodnih dejavnikov in inovativnost velikega pomena. 
Številne strukturne spremembe v svetovnem gospodarstvu v zadnjem desetletju so 
po eni strani povečale vlogo velikih korporacij (panožne koncentracije preko 
prevzemov in nakupov podjetij, ekonomije obsega pri homogenih proizvodih in 
storitvah, sklepanje strateških zavezništev, pospešen tehnološki razvoj), po drugi 
strani pa so okrepile vlogo MSP, ki v državah OECD predstavljajo 99 % vseh 
podjetij, 40 do 80 % vseh zaposlenih in med 30 in 70 % BDP (Stanovnik, Kavaš, 
2004, str. 165).  
 
Mnenja o tem, katera podjetja so bolj inovativna, majhna ali velika, si pogosto 
nasprotujejo. Nekateri strokovnjaki trdijo, da velikost podjetij pozitivno vpliva na 
inovacijsko dejavnost, pri tem pa navajajo argumente, da so raziskovalno-razvojni 
(v nadaljevanju RR) projekti pogosto povezani z visokimi fiksnimi stroški, kar so 
sposobna pokrivati le velika podjetja z velikim obsegom prodaje, da učinkovitost 
vlaganj v inovacijsko dejavnost narašča z velikostjo podjetja, da so večja podjetja 
bolj diverzificirana, zato lažje uporabijo rezultate inovacijske dejavnosti, da se 
večja podjetja lahko bolj zavarujejo pred negotovostjo izida inovacijske dejavnosti, 
da imajo boljši dostop do zunanjih virov financiranja, da inovacijsko dejavnost 
lažje financirajo z lastnimi dobički (Kotnik, 2004, str. 31). Nasprotne teze so doma 
predvsem v anglosaških državah, kjer velja, da imajo primat v inovativnosti prav 
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MSP. Dejavniki, ki predstavljajo prednost MSP pred velikimi podjetji, so 
(Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 165): 

- MSP so bolj nagnjena k tveganju; 

- v MSP prevladuje prijateljska atmosfera, kjer se cenijo ideje in originalnost; 

- MSP so sposobna zapolniti niše, ki omogočajo dobre rezultate; 

- MSP bolje združujejo zapletene splete informacij in tehnologij v uspešne 
proizvode; 

- v MSP je večja kohezija med zaposlenimi, kjer so vsi neposredno udeleženi 
pri uspehu podjetja. 

 

Za splošnimi ugotovitvami med velikostjo podjetja in inovacijsko intenzivnostjo se 
pogosto skrivajo občutne razlike med panogami, povezane z značilnostmi 
tehnologije, zato je potrebno nujno upoštevati različne dejavnike, kot so 
tehnološke priložnosti, sposobnosti prilastitve koristi inovacij in povpraševanje na 
trgu (Kotnik, 2004, str. 39).  
 
MSP le redko neposredno konkurirajo velikim podjetjem, pa čeprav jih uvrščamo v 
isto panogo. Zaradi omejenosti resursov prevladujejo predvsem v sektorjih z 
nizkimi stroški vstopa in kjer obstajajo tržne niše. Večje prispevke majhnih podjetij 
zaznavamo v strojništvu, instrumentih in programski opremi, manjše pa v kemični 
industriji, elektroniki in transportu (Perne, 2002, str. 17). MSP odlikuje tudi velika 
učinkovitost pri inoviranju. Zanje je značilno, da ustvarijo več inovacij na vložena 
sredstva in jih hitreje uvedejo na trg kot nove proizvode in storitve (Možina et al., 
2002, str. 105).  
 
Po mnenju Storeya in Sykesa zelo malo majhnih podjetij uvede na trg popolnoma 
nov proizvod v svoji panogi in skoraj nobeno ne uvede popolnoma nov proizvod za 
celotno svetovno gospodarstvo (Burns et al., 1996, str. 81). A čeprav ta podjetja na 
trg ne uvajajo popolnoma novih proizvodov, odigrajo pomembno vlogo pri 
izpopolnjevanju in izboljšavah obstoječih izdelkov na trgu. Za večino MSP namreč 
še vedno velja, da svojo dejavnost izvajajo v tradicionalnih sektorjih in le manjši 
delež teh predstavljajo tehnološka ali visokotehnološka podjetja.  
 
Med MSP veljajo podjetja, osnovana na novih tehnologijah za najbolj inovativna v 
tehnično-tehnološkem smislu. Kot smo že povedali, je njihov nastanek povezan 
predvsem z odcepitvijo manjše skupine ljudi od univerze ali od podjetja. Njihove 
glavne prednosti so v panogah, kjer je kapitalna intenzivnost nizka, zaradi 
specializiranih znanj pa velikokrat uspešno razvijajo tehnologijo in proizvode za 
velika podjetja (Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 170).   
 

3. 1. 2 Prednosti in slabosti malih in srednjih podjetij v inoviranju  
 

Proces inoviranja v majhnih podjetjih je manj formalen kot pri velikih podjetjih, 
zato so njihove ključne prednosti predvsem v organizacijskem smislu. 
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Komunikacija v podjetju je boljša, sprejemanje odločitev je hitrejše, zaposleni so 
bolj naklonjeni novostim in med njimi vlada večja pripadnost podjetju. Omejenost 
inoviranja je pogojena s človeškimi in finančnimi resursi, kar se kaže v tehnoloških 
slabostih: njihove tehnološke zmožnosti so specializirane,  sposobnost razvijanja in 
upravljanja kompleksnih sistemov je majhna, enako je tudi z zmožnostjo 
financiranja dolgoročnih in tveganih programov (Perne, 2002, str. 16-17). V tabeli 
3 (str. 12) so podrobneje predstavljene prednosti in slabosti majhnih podjetij pri 
inovativnosti. 
 
 
3. 2 Povezanost malih in srednjih podjetij ter inovacij  

3. 2. 1 Inovacije kot konkurenčna prednost 
 

V razmerah vedno večje konkurence na mednarodnih globalnih trgih, velikih 
pritiskov na zniževanje cen s strani držav s ceneno delovno silo ter vse bolj 
zahtevnega povpraševanja, podjetja inovirajo vedno hitreje in učinkovito. 
Konkurenca spodbuja podjetja k uvajanju inovacij, ki jih usmerja povpraševanje 
ter od njih zahteva, da RR in inovacijsko dejavnost vključujejo v svoje poslovne 
strategije. Inovacije predstavljajo pomemben dejavnik rasti za narodno 
gospodarstvo. Analiza stopenj gospodarske rasti v državah OECD je pokazala, da 
so najhitreje rasle tiste države, ki jim je uspelo razvijati nove izdelke, procese in 
storitve na podlagi novih tehnologij. Pri tem pa je poudarjen pomen inovacijske 
sposobnosti države pred samim tehnološkim odkritjem oz. invencijsko 
sposobnostjo (Bešter et al., str. 4). 
 
Značilnosti današnje konkurence so spremenile poslovanje podjetij, saj so se 
spremenili dejavniki, ki omogočajo konkurenčno prednost podjetij. Bolwijn in 
Kumpe sta v svoji empirični raziskavi ugotovila, da so multinacionalke po drugi 
svetovni vojni prešle štiri razvojne stopnje, ki so jih določili predvsem tržni 
dejavniki. Zahteve trga so spreminjale tudi značaj konkurence (Stanovnik, Kavaš, 
1999, str. 20):  

- V petdesetih in šestdesetih letih so podjetja dosegala konkurenčno prednost 
skoraj izključno na osnovi cene. Glavna prvina konkurenčnosti je bila 
učinkovitost, ki je zahtevala znižanje stroškov na enoto proizvoda, to pa ji je 
omogočila serijska proizvodnja ozkega izbora izdelkov v velikih serijah. 

- Konec šestdesetih let so podjetja poleg učinkovitosti pričela uvajati novo 
prvino, in sicer kakovost. Zahteve kupcev so postajale vedno večje in obstoj 
na svetovnem trgu je bil možen le s cenovno in kakovostno konkurenčnimi 
izdelki. 

- Z razvojem gospodarstva in dvigom življenjskega standarda so potrošniki v 
osemdesetih letih postali vedno bolj zahtevni. Zahtevali so širši nabor 
izdelkov, zato so podjetja proizvajala vedno bolj diverzificirane proizvode. 
Življenjski cikli teh izdelkov so se začeli zaradi naglo spreminjajočega 
povpraševanja naglo zmanjševati. Pritisk nove konkurence so vzdržala le 
tista podjetja, ki so se uspela pravočasno prilagoditi. Proizvodna 
fleksibilnost je pomenila konkurenčno prednost pred podjetji, ki so bila še 
vedno organizirana po načelih serijske proizvodnje. 
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Tabela 3: Prednosti in slabosti majhnih podjetij pri inovativnosti 

 

Področje Prednosti Slabosti 

Menedžment Malo birokracije, podjetniški 
duh, hitro odločanje, 
prevzemanje tveganja. 

Podjetnikom večinoma 
primanjkuje podjetniških znanj. 

Komunikacije Hitro in učinkovito notranje 
komuniciranje, neformalne 
zveze. 

Pomanjkanje časa in sredstev za 
ustrezne zunanje RR povezave. 

Trženje Hitro odzivanje na tržna 
dogajanja, tržne niše.  

Premalo sredstev za trženje na 
tujih tržiščih. 

Tehnični 
strokovnjaki 

Tehnično osebje je dobro 
povezano z ostalimi oddelki. 

Pogosto primanjkuje dobro 
usposobljeno tehnično osebje, 
redni RR oddelek je pogosto 
predrag.  

Finance MSP so bolj učinkovita pri RR. Za RR so potrebna velika 
finančna sredstva, veliko 
tveganje, zunanji kapital je 
pogosto nedosegljiv in predrag.  

Rast Možnosti za rast so v tržnih 
nišah. 

Pomanjkanje kapitala za rast, 
podjetniki pogosto ne znajo 
upravljati rasti podjetja.  

Regulativa Regulativa je včasih prirejena za 
MSP. 

Pogosto je regulativa za MSP 
prekompleksna in zahteva 
veliko stroškov, pogosto so MSP 
nezmožna patentirati in imajo 
pri tem visoke oportunitetne 
stroške. 

Vladna 
podpora 

Mnogo vladnih podpornih oblik 
za spodbujanje inovativnosti v 
MSP. 

Težaven dostop do teh shem, 
pomanjkanje informacij, visoki 
oportunitetni stroški. 

Sposobnost 
učenja 

Hitro učenje in prilagajanje.  

Organizacija Preprosta in organska.  

Skupne 
naložbe, 
strateška 
partnerstva 

Lahko so atraktivni partnerji za 
tehnološke voditelje. 

 

Odnosi z 
dobavitelji 

 Majhen vpliv na dobavitelje. 

 

Vir: Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 165. 
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- V začetku devetdesetih let je bilo jasno, da tudi fleksibilnost ni dovolj za 
premagovanje svetovnih tekmecev. Konec prejšnjega tisočletja je postala 
inovativnost glavna konkurenčna prednost.    

 
Podjetništvo in podjetnost predstavljata glavni element inovativnega poslovanja in 
s tem uspešnega gospodarjenja. V poslovnem sistemu ustvarja podjetništvo 
ustrezno infrastrukturo in pogoje za inovacije, s pomočjo katerih se v okolju 
ustvari presežek prihodkov nad stroški ter se uresničujejo multipli cilji podjetja 
(Rebernik et al., 1997, str. 60). Ustvarjalnost in inovativnost sta temelja za 
preživetje in uspeh podjetja ter po mnenju Druckerja (Berginc, 2003, str. 37) 
ključni funkciji podjetniškega procesa.  
 
Inovacije prinašajo dodano vrednost za podjetje iz različnih vidikov. S tehnično-
tehnološkimi inovacijami podjetje nenehno izpopolnjuje delovne operacije, kar 
prinaša prihranek v materialu, delovni sili, energiji, zmanjša se izmet, poveča se 
kakovost izdelkov, produktivnost in dobiček. Poleg tega imajo te inovacije 
pomembno vlogo pri ustvarjanju novih tehnoloških rešitev, iskanju novih virov 
energije, nadomeščanju reprodukcijskih materialov s cenejšimi in prikladnejšimi 
(Devetak, 1995, str. 176).  Z uvajanjem proizvodnih inovacij pridobi podjetje 
konkurenčno prednost pred drugimi podjetji, saj z novimi proizvodi bolje 
zadovoljuje potrošnikove preference, podjetju pa prinaša večje dobičke in prodajo. 
Procesne inovacije na drugi strani predstavljajo izboljšanje tehnoloških procesov 
za obstoječe proizvode in storitve, kar posledično povišuje produktivnost 
proizvodnje in zato cenovno konkurenčnost (Davelaar, 1991, str. 3). Velik vpliv na 
poslovanje podjetij pa imajo tudi drobne izboljšave v postopkih dela, ki po 
nekaterih ocenah predstavljajo kar 70 % vseh inovacij, ter druge netehnološke 
inovacije (vodenje, organiziranje, metode sodelovanja in dela). Zaradi težav pri 
preoblikovanju teh inovacij v indikatorje, so kljub pomembnosti pogosto izpuščene 
iz analiz (Krošlin, 2005, str. 95). 
 

3. 2. 2 Pomen inovativnega podjetništva za gospodarstvo 
 

Že dolgo velja, da so inovacije eno poglavitnih vodil ekonomske rasti gospodarstev. 
Raziskave v 12 državah OECD kažejo, da ustvari industrija kar 30 % odstotkov 
dohodkov z novimi oziroma izboljšanimi proizvodi, ki so rezultat inoviranja, prav 
tako je na področju storitev, kjer je formalne RR dejavnosti manj, a je uporaba 
novih tehnologij, posebej informacijsko-komunikacijske tehnologije, zelo 
razširjena (Bučar, Mali, 2004, str. 24).   
 
Na območju OECD držav je med 30 in 60 % MSP, ki so opredeljene kot inovativna 
v širšem smislu. Kljub temu da MSP manj pogosto izvajajo RR dejavnost v 
primerjavi z velikimi podjetji, pa ta podjetja pogosteje inovirajo v smislu 
ustvarjanja in preoblikovanja proizvodov in storitev zaradi boljšega zadovoljevanja 
potreb trga, uvajanje novih organizacijskih metod za razširitev prodaje itd. Na 
splošno večina MSP še vedno deluje v manj ali srednje zahtevnih tehnoloških 
panogah in so t. i. sledilci tehnoloških trendov. Po izkušnjah je le 10 % majhnih 
podjetij v EU tehnološko bolj intenzivnih, kar je podobno razmeram v ZDA in na 
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Japonskem (Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 169). Ta podjetja so pogosto osnovana na 
uporabi tehnologije v sektorjih, ki temeljijo na znanju, integrirana so v formalne in 
neformalne mreže podjetij ter igrajo pionirsko vlogo v razvoju novih proizvodov in 
trgov, kot so informacijska tehnologija, biotehnologija, elektronika itd.  
 
Med majhnimi podjetji po konkurenčnosti, inovativnosti in pozitivnih učinkih na 
socialno–ekonomsko okolje izstopajo spin-off podjetja ter podjetja, osnovana na 
novih tehnologijah. Ocenjuje se, da je med novimi podjetji v EU kar 13 % spin-off 
podjetij, ki izhajajo iz gospodarstva. Delež spin-off podjetij, ki jih ustvari 
raziskovalni sektor, je sicer veliko manjši, a njihovo število narašča (IPTS, 2000, 
str. 1). Njihov prispevek z razvoju gospodarstva znanja je izjemen, saj uvajajo 
podjetništvo, ki temelji na znanju, zmanjšujejo vrzeli med invencijami in trgom, 
svoje konkurenčne prednosti pa gradijo na komercializaciji inovativnih proizvodov 
in procesov.  
 
 
4 FINANCIRANJE INOVATIVNIH MALIH IN SREDNJIH 

PODJETIJ  
 
 

4. 1 Viri financiranja malih in srednjih podjetij 
 
V splošnem vire financiranja ločimo na lastniške in dolžniške (glej slika 2). 
Financiranje z lastniškim kapitalom pomeni pridobitev sredstev za podjetje v 
zameno za lastništvo. Tako trajno financiranje ne zahteva jamstva in vlagatelju 
daje nekakšno obliko lastniškega položaja v podjetju. Z dolžniškim financiranjem 
podjetje pridobi kapital pri upnikih. Ponavadi gre za posojilo, katerega plačilo ni 
neposredno vezano na prodajo in donosnost posla. Financiranje s posojilnimi 
sredstvi ponavadi zahteva določeno jamstvo (Antončič et al., 2002, str. 303).  
 

Slika 2: Viri financiranja podjetja 

 

 

FINANCIRANJE 

DOLŽNIŠKO FINANCIRANJE LASTNIŠKO FINANCIRANJE 

LASTNI 
VIRI SOVLAGANJE ZADOLŽEVANJE 

 
 

kapitalski delež pri fizičnih 
osebah 

pri pravnih 
osebah 

delnice 

 
 

 

Vir: Weston, Brigham, 1993, v Žugelj et al., 2001, str. 27.  
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4. 1. 1 Lastniški viri financiranja 
 

Na razvitih finančnih trgih obstaja veliko različnih virov lastniškega kapitala, ki se 
razlikujejo glede na razvojno fazo, v kateri se nahaja podjetje, in njegovo velikost 
(Mramor, 1993, str. 250). Vsako podjetje v tržnem gospodarstvu ima vsaj enega 
lastnika in zato tudi nekaj lastniškega kapitala. Večja podjetja bodo zahtevala več 
lastnikov, zasebne vlagatelje in vlagatelje tveganega kapitala (Antončič et al., 2002, 
str. 304). 
 
Poleg lastnih virov ustanoviteljev – podjetnikov so predvsem v fazi ustanovitve 
podjetja najpomembnejši neformalni viri lastniškega kapitala. Ti se nanašajo zlasti 
na sorodnike, prijatelje, nekdanje poslovne znance, včasih pa so to tudi potencialni 
dobavitelji in kupci. Večja podjetja si s takim načinom financiranja poleg 
lastniškega deleža zagotavljajo stalne partnerje (Mramor, 1993, str. 251). Med 
neformalne vire štejemo tudi poslovne angele in špekulante. Poslovni angeli (angl. 
business angels) so premožni posamezniki, pogosto uspešni podjetniki, ki vlagajo 
v nova perspektivna podjetja načrtno in ob pomoči svetovalcev, medtem ko 
špekulanti vlagajo veliko bolj tvegano (Antončič et al., 2002, str. 307). 
 

Formalni vir lastniškega kapitala prestavljajo institucionalizirani vlagatelji, ki 
sestavljajo del organiziranega trga kapitala. Mednje štejemo finančne institucije 
visoko tveganega kapitala, državne in lokalne razvojne sklade in družbe, 
investicijske banke (Mramor, 1993, str. 252-254):  

⇒ Podjetja tveganega kapitala so za MSP najpomembnejši formalni vir. Ti 
najpogosteje vstopajo v začetnih fazah, ko je tveganje glede propada 
največje. Gre za specializirana finančna podjetja, ki vlagajo v mlada in hitro 
rastoča podjetja z velikimi razvojnimi perspektivami. Poleg kapitala 
ponujajo tudi svetovanje z različnih področij vodenja, financ, trženja itd. Ta 
oblika financiranja je še najbolj primerna za inovativna MSP.  

⇒ Namen državnih in lokalnih razvojnih skladov in družb je s pomočjo 
različnih vrst podpor spodbujati gospodarski razvoj na nekem območju. 
Tudi te institucije se najpogosteje vključujejo v začetnih fazah razvoja 
podjetja, a je vlaganje v lastniške deleže manj verjetno.   

⇒ Investicijske banke se ukvarjajo predvsem s prodajo novih vrednostnih 
papirjev. Banka lahko nase prevzame celotno tveganje v zvezi s prodajo 
delnic, tako da odkupi vse delnice in jih nato proda po višji ceni. V tem 
primeru je banka vir lastniškega kapitala, ki pa je za MSP v glavnem 
nedostopen.  

 

Poleg investicijskih bank poznamo še druge družbe, ki se ukvarjajo z naložbami, 
npr. naložbene enote bank, zavarovalnice in pokojninske sklade. Podjetje lahko 
pridobi kapital tudi z javno, z zasebno ponudbo deležev za družbo z omejeno 
odgovornostjo in z javnim razpisom za delniško družbo. V Sloveniji ta oblika ni 
formalno predpisana, je pa izvedljiva v skladu z veljavno zakonodajo (Antončič et 
al., 2002, str. 307). 
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V tabeli 4 so povzeti začetni in nadaljni viri lastniškega kapitala. 
 
Tabela 4: Začetni in nadaljnji viri lastniškega kapitala 

 

Začetni viri lastniškega kapitala  Nadaljnji viri lastniškega kapitala 
Podjetnik ali podjetniška ekipa 
Družina in sorodniki 
Prijatelji 
Drugi posamezniki:  
   - premožni vlagatelji (poslovni angeli) 
   - špekulanti 
Podjetja tveganega kapitala 

Podjetnik ali podjetniška ekipa, družina 
in sorodniki, prijatelji, drugi 
posamezniki, podjetja tveganega 
kapitala 
Investicijske družbe in skladi 
Javnost: 
   - zasebna ponudba deležev 
   - javni razpis delnic 

 

Vir: Antončič et al., 2002, str. 308. 

 

4. 1. 2 Dolžniški viri financiranja 
 

Za dolžniški kapital je značilno, da med najemnikom in ponudnikom takega 
kapitala nastane neko upniško razmerje, ki se zaključi tako, da najemnik vrne 
posojeno glavnico in plača običajno fiksno dogovorjene obresti. Pri tem upnik 
kapitala ne pridobi lastniških ali upravljalskih pravic (Tajnikar, 2000, str. 344), 
ampak zahteva njegovo zavarovanje.   
 
MSP lahko dolžniški kapital pridobijo pri istih virih kot pri lastniškem kapitalu. 
 
Najpomembnejši vir dolžniškega kapitala so banke, ki s ponujanjem kratkoročnih 
in dolgoročnih posojil vstopajo v skoraj vse faze podjetniškega razvoja. Prednosti 
takega načina financiranja so v relativno preprostem postopku pridobitve posojila, 
omejitev pa predstavlja jamstvo, ki ga more podjetje ponuditi banki. Jamstvo je 
lahko lastnina podjetja, osebna lastnina ali lastnina sopodpisnika pogodbe 
(Antončič et al., 2002, str. 308). 
 
To funkcijo opravljajo še hranilnice, zavarovalnice, podjetja, finančna podjetja in 
druge finančne organizacije, a so v nekaterih fazah, tako kot na primer banke, 
manj pogoste. To zlasti velja ob ustanovitvi podjetja, ko je delež lastniškega 
kapitala relativno nizek. Takrat so primernejša posojila pridobljena pri sorodnikih, 
prijateljih in znancih (Mramor, 1993, str. 267).     
 
V začetnih fazah je pomemben vir za MSP predvsem tudi država. Preko različnih 
finančnih institucij – skladov pomaga podjetjem, da lažje pridejo do težko 
dostopnih finančnih sredstev. Najpogostejše oblike pridobivanja dolžniškega 
kapitala so neposredno kreditiranje, jamstva in druge oblike pomoči (Mramor, 
1993, str. 267). Obseg in oblike pomoči so odvisne od njene gospodarske politike, s 
katero želi država zagotoviti učinkovit gospodarski razvoj in utrditi svoje 
konkurenčne prednosti. Danes sicer velja, da država s svojimi ukrepi skuša 
predvsem ohranjati tradicijo malega podjetništva in narodnokonkurenčne 
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prednosti (Tajnikar, 2000, str. 347), vendar lahko zaznamo tudi nove smernice, ki 
dajejo podporo posebnemu segmentu mladih in inovativnih MSP.  
 
 
4. 2 Posebnosti financiranja inovativnih malih in srednjih podjetij 

4. 2. 1 Problem dostopnosti finančnih virov  
 

Pridobivanje zadostnih finančnih sredstev predstavlja oviro za rast večini MSP, a 
to je veliko bolj izrazito pri inovativnih podjetjih. Inovacije v manjših podjetjih (v 
primerjavi z velikimi) vnašajo dodatno tveganje, povezano z njegovo uspešno 
realizacijo, zato investitorji zahtevajo večjo premijo za tveganje (Burns et al., 1996, 
str. 80). Med inovativnimi podjetji so posebej izpostavljena nova in tehnološka 
podjetja, ki poslujejo z majhnimi osnovnimi sredstvi, predvsem neotipljivimi 
sredstvi, katerih največji kapital je znanje, tega pa je izredno težko ovrednotiti. 
Začetni stroški investicije so visoki in trdnih garancij za uspeh je malo.  
 
Finančna vrzel, ki nastane, ko podjetnik ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za 
uresničitev svoje podjetniške ideje, je pri inovativnih podjetjih največja ob 
ustanovitvi podjetja ter v začetnih fazah življenjskega ciklusa. Prihodnost podjetja 
je povezana z visokim tveganjem, saj je ta odvisna od uspešnega razvoja in 
komercializacije inovacije. Daljši čas razvoja inovativnega proizvoda ali procesa 
povečuje potrebo po dolgoročnejših finančnih virih, ki omogočajo premostitev 
najbolj kritične faze, v kateri je verjetnost za neuspeh podjetniškega projekta 
največja. Kapitalska struktura je za pridobitev klasičnih virov financiranja (npr. 
bančno posojilo) neustrezna, saj večji del kapitala podjetja predstavljajo 
neopredmetena sredstva (angl. intangibles), opredmetena sredstva pa imajo 
pogosto visoko stopnjo zastaranja. Slednje nakazuje, da je v sektorjih, kjer se 
tehnologija hitro spreminja, poleg same dostopnosti finančnih virov ključna tudi 
njihova pravočasnost.  
 
Iz empiričnega vidika se problem financiranja visokotehnoloških MSP precej 
razlikuje med državami, sektorji in glede na poslovni življenjski cikel. Medtem ko 
finska tehnološka in irska programerska podjetja ne zaznavajo večjih težav pri 
zbiranju potrebnih sredstev, pa se na Danskem in Avstriji zaradi poudarjene vloge 
bank v finančnem sistemu pojavljajo velike ovire pri financiranju inovacij. RR 
projekti iz področja biotehnologije so izredno dragi in dolgotrajni, medtem ko so 
investicije relativno majhne pri podjetjih, ki so osnovana na znanju. Bolj 
kompleksen je inovacijski projekt, večje je tveganje, povezano z njim in težje je zanj 
pridobiti finančna sredstva. Težave za pridobitev kapitala so večje tudi za projekte, 
ki so usmerjeni na nove trge. (EC, 2002a, str. 28).  
 
 
4. 2. 2 Tveganje 
 

Znano je dejstvo, da se ponudniki kapitala ob alternativnih možnostih investiranja 
s podobno donosnostjo raje odločajo za manj tvegane projekte. Visoka tehnologija, 
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inovativni proizvodi sicer prinašajo visoke dobičke, a le če njihov uspeh potrdijo 
kupci in trg.  
 

Tveganja in negotovosti, ki jih investitorji povezujejo z inovativnimi, predvsem 
tehnološkimi in visokotehnološkimi MSP, so (prvih pet alinej v EC, 2002a, str. 28-
29):  

- negotovost glede bodočih donosov, zaradi negotovosti rezultatov inovacijskega 
procesa; 

- možnosti za zavarovanje svojih koristi pred posnemanjem so omejene, to pa 
pomeni tudi zmanjšanje donosnosti naložb; 

- daljše obdobje razvoja proizvoda pomeni tudi potrebo po dolgoročnosti 
financiranja; 

- pomanjkanje jamstev, saj imajo podjetja velik delež fiksnih sredstev z visoko 
stopnjo zastaranja; veliko težo ima delež človeškega kapitala, ki ga je težje 
obdržati, motivirati, nadzirati;  

- problemi pri ocenjevanju investicije, kar povečuje zaznano tveganost naložbe;  

- neizkušenost menedžmenta podjetja, ki je predvsem tehnično specializiran in 
usposobljen;  

- osredotočenost podjetja na majhno število proizvodov; 

- osredotočenost podjetja na majhen (proizvodni ali geografski) tržni segment 
povečuje ranljivost v primeru upadanja sektorja. 

 

4. 2. 3 Informacijska asimetrija 
 

Poleg tveganja je problem dostopnosti finančnih sredstev je povezan tudi z 
informacijsko asimetrijo. O njej govorimo, kadar z enako informacijo, ki je 
pomembna za posel med dvema stranema, ne razpolagata obe strani enako 
(Rebernik, Repovž, 2000, str. 52). Takrat se v odnosu med podjetnikom in 
posojilodajalcem pojavi informacijska vrzel, saj je porazdelitev informacij med 
njima izrazito asimetrična.  
 
V primeru financiranja inovacij je informacijska vrzel izrazitejša kot pri v 
običajnem posojilu, poslu. Količina informacij o preživetvenih možnosti inovacije, 
ki jo inovator poseduje, močno presega informacije, ki jih ima posojilodajalec, 
investitor, obenem je njegovo tehnično razumevanje inovacije omejeno. K 
asimetriji delno prispevajo tudi podjetja sama, saj nočejo razkriti svojih 
konkurenčnih prednosti na trgu (Pezdir, 2004, str. 70).   
 
Informacijska asimetrija je ključna za veliko finančno vrzel pri inovativnih MSP ter 
se odraža v problemu napačne izbire (angl. problem of adverse selection) in 
moralnem hazardu (angl. risk of moral hazard).  
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Na dolžniškem trgu se problem napačne izbire povezuje z obnašanjem bank, ki, 
nezmožne ločevanja med podjetji, v zahtevano donosnost kapitala vgradijo 
pričakovanja, da so podjetniki z nižjim pragom tveganja nagnjeni k opustitvi 
projektov. Zaradi teh pričakovanj je cena posojil za realizirane projekte višja, kot bi 
bila sorazmerno glede na tveganost samih projektov (Burns et al., 1996, str. 116). 
Višja cena posojil zmanjša njegovo dostopnost za vsa podjetja. Moralni hazard 
predstavlja tveganje, da se bo podjetje izpostavilo aktivnostim, ki so z vidika banke 
nezaželena. Podjetnik, ki je pridobil dolžniški kapital, je nagnjen k večjemu 
tveganju, saj bo od pozitivne realizacije imel stoodstotno korist, v primeru 
neuspeha pa bo večino stroškov nosil posojilodajalec (Bank od England, 2003, str. 
82).  
 
V primeru lastniškega financiranja bo podjetnik motiviran k dodatnim vlaganjem v 
inovacije, če bodo koristi zanj nesorazmerne. To je takrat, ko sam ne bo nosil vseh 
stroškov, ampak bodo ti deloma preneseni tudi na ostale lastnike. Tudi v 
odsotnosti moralnega hazarda, kjer podjetje maksimira vrednost lastniških 
deležev, model kapitalske strukture v primeru informacijske asimetrije navaja, da 
bodo podjetniki voljni odstopiti del svojega podjetja le v primeru, če bo njegova 
vrednost precenjena (Bank od England, 2003, str. 81). Podjetnik bo delež prodal 
tistemu investitorju, ki mu je zanj pripravljen plačati več od njegove dejanske 
vrednosti.  
 
Informacijska vrzel postane lahko zelo problematična v primeru nerazvitega 
finančnega sistema, kjer ne obstaja širši nabor finančnih instrumentov za 
odpravljanje tveganja, ki ga prinaša ustanovitev visokotehnološkega podjetja. Ko je 
edina informacija, ki jo o sebi prinaša visokotehnološko podjetje, poslovni načrt, se 
bo stopnja tveganja za investiranje v visokotehnološki sektor povečala za 
subjektivno oceno asimetričnosti ustreznosti informacije, ki jo nosi poslovni načrt. 
Transakcijski stroški finančnega sistema se povečajo, to pa dodatno bremeni 
podjetje, ki plača pribitek na običajno tveganje za ta sektor (Pezdir, 2004, str. 67-
68). V tej situaciji so bistvenega pomena t. i. intermediarne strukture prenosa 
znanja (inkubatorji, tehnološki parki in centri)1, ki prestavljajo filter za ocenjevanje 
pristranskosti informacije poslovnega načrta (Pezdir, 2004 str. 69). Te strukture, 
pogosto podprte z državnimi sredstvi, postanejo ključen dejavnik za zmanjševanje 
informacijske vrzeli. 
 

4. 2. 4 Življenjski cikel financiranja inovativnih malih in srednjih 
podjetij 

 

Potrebe po financiranju različnih razvojnih faz podjetja se spreminjajo po obsegu 
in namenu, pri tem pa predstavlja pomembno omejitev njegova sposobnost 

                                                 
1 Inkubator je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja in 
nudi infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja podjetnikom začetnikom. 
   Tehnološki park je pravna oseba inkubatorja, usmerjena na podjetja z visoko tehnološko zahtevnostjo in na 
podjetja, ki komercializirajo lastno RR dejavnost.  
   Tehnološki center zagotavlja racionalno izrabo RR infrastrukture in spodbuja trajnejše povezovanje med RR 
sfero in podjetji. Omogoča lažji dostop do novejših tehnologij predvsem MSP. 
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generiranja dohodka. Investicijske faze torej ne kažejo le optimalne izbire financ, 
temveč tudi kakšne vrste financ podjetje lahko sploh pridobi. V primerjavi s samo 
štirimi fazami življenjskega ciklusa podjetij (uvajanje, rast, zrelost in upadanje) 
finančni življenjski cikel razdelimo na sedem investicijskih stopenj (Bovaird, 1991, 
v Tajnikar, 1997, str. 106-114): 
 
1.  semenski kapital (angl. seed capital)  
S semenskim kapitalom se zagotavljajo sredstva za financiranje razvoja ideje ali 
koncepta, pripravo poslovnega načrta, izvajanje omejenih raziskav in razvoj 
izdelka ali procesa. Projekti, ki se financirajo s semenskim kapitalom, ponavadi ne 
zahtevajo veliko finančnih sredstev, čeprav lahko trajajo tudi več let.  
 
2.  zagonski kapital (angl. start-up capital) 
Zagonski kapital je namenjen razvoju proizvoda, začetek trženja, postavitev 
poslovnih prostorov in ustrezne strojne opreme za zagon. Sredstva služijo za 
organiziranje poskusne proizvodnje, v nekaterih primerih se prenesejo tudi v 
serijsko. V tej fazi se sprejemajo odločitve in rešitve organizacijskih zadev, kar 
pomeni tudi registracijo podjetja. 
 
3.  zgodnji kapital (angl. early capital) 
Zgodnji kapital je namenjen dokončanju razvoja proizvoda in začetku serijske 
proizvodnje. Potrebe po kapitalu so že zelo velike, saj z njim podjetnik financira 
nakup potrebne strojne opreme in surovin ter zaposli ustrezne delavce. Poleg 
začetnih vlaganj mora podjetje zagotavljati sredstva za tekočo proizvodnjo ali celo 
njeno povečanje. 
 
4.  druga runda – kapital (angl. second round capital) 
V fazi druge runde je dokončno sestavljen menedžerski tim, izdelek je že 
uveljavljen na trgu in oblikujejo se že prihodki od prodaje vsaj pri enem ali celo pri 
več izdelkih. Financiranje obsega obratna sredstva za začetno fazo rasti, 
dokončanja razvoja in komercializacijo proizvoda. 
 
5.  kapital za razširitev (angl. expansion capital) 
V fazi razširitve podjetje doseže prag donosnosti ali že posluje z manjšim 
dobičkom. Kapital podjetje potrebuje za večje razširitve podjetja zaradi hitre rasti 
prodaje. Tu ne gre le za vlaganja v obratni kapital, pač pa tudi za pridobitev novih 
trgov, nove specializirane delovne sile, izboljšavo produktov, povečanje 
proizvodnih kapacitet itd. V tej fazi srečamo tudi kapital za preobrat in 
nadomestitveni kapital. Prvi je namenjen za reševanje podjetja v težavah, ki ga 
poskušamo rešiti s programom preobrazbe, drugi pa potrebujemo za odkup deleža 
v podjetju od obstoječih lastnikov ali za odkup določenega deleža dolga. V primeru 
da se dolg zamenja z lastniškim deležem, se poveča finančna trdnost podjetja.  
 
6.  odkup podjetja (angl. management buy out - MBO in management buy ins - 
MBI) 
Odkup podjetja je ena najbolj kritičnih faz v življenju podjetja. Takrat namreč 
podjetje poslovno dozori, obenem pa nakazuje realne možnosti za zagotavljanje 
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visokih dobičkov tudi v prihodnosti. V tej fazi postane predmet nakupa oz. prodaje 
s strani menedžerjev, lastnikov ali tretjih oseb. Njegova cena se ne oblikuje zgolj po 
vrednosti premoženja, ki ga sestavlja, pač pa predvsem po pričakovanih donosih v 
prihodnosti. Ločimo odkup s strani poslovodstva (notranji odkup – MBI) in s 
strani zunanjega menedžmenta (zunanji odkup – MBO).  
 
7.  vmesne finance (angl. mezzanine finance) 
Vmesne finance so vmesna faza med dolžniškim in lastniškim kapitalom, ko se 
podjetje pripravlja na javno ponudbo delnic. Sredstva so porabljena za 
pospeševanje rasti podjetja v obdobju priprave javne ponudbe. 
 
V tabeli 5 so povzete oblike kapitala glede na stopnjo razvoja poslovanja in 
financiranja.  
 
Tabela 5: Stopnja razvoja poslovanja podjetja in financiranja  

 

Stopnja 
razvoja 
podjetja 

Start-up podjetje Rastoče podjetje Zrelo podjetje 

 Minimalen razvoj 
poslovnih funkcij 

Hiter razvoj 
poslovnega sistema; 
oblikovan proizvod; 

izkušena skupina 
menedžerjev 

Razvoj sofisticiranega 
poslovnega sistema; 

stabilizacija 
konkurence 

Stopnja 
financira-
nja 

Zgodnja stopnja 
financiranja 

Pozna stopnja 
financiranja 

Zrela stopnja 
financiranja 

 Semensko 
financiranje – 

relativno majhna 
količina kapitala za 

inovatorje ali 
podjetnika, da 
razvije/dokaže 

uporabnost koncepta 

Financiranje na drugi 
stopnji – kapital 

potreben za širitev 

Finančna sredstva za 
podjetja v težavah, 

pred bankrotom ali za 
reorganizacijske 

namene 

 Start-up financiranje; 
finančna sredstva za 
marketing in razvoj 

Financiranje na tretji 
stopnji – financiranje 
večje širitve podjetja, 

katerega prodaja 
narašča 

MBO – sredstva za 
menedžerjev odkup 
lastniškega deleža v 

podjetju 

 Financiranje na prvi 
stopnji – sredstva za 
začetek komercialne 

proizvodnje in prodaje 

Premostitveno 
financiranje – 

sredstva za podjetja, ki 
bodo v roku od šest 

mesecev do enega leta 
vstopila na borzo 

Združitve/prevzemi/ 
privatizacija, finančna 

sredstva za 
zagotovitev pokritja 

deleža stroškov 
podjetja v procesu 

prevzema, združitve 
ali privatizacije 

 

Vir: OECD, Government venture capital for technology-based firms, 1997, v Pezdir, 2004, str. 73. 
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4. 2. 5 Viri financiranja posameznih faz življenjskega cikla 
financiranja inovativnih malih in srednjih podjetij 

 
Potrebe po kapitalu in njihova dostopnost so v posameznih fazah različne (glej 
slika 3). Z življenjskim ciklom financiranja je tesno povezan specifičen inovacijski 
proces, ki je pri tehnoloških podjetjih še zahtevnejši kakor pri drugih inovativnih 
MSP. Ta je sestavljen iz začetnega koncepta proizvoda, razvoja prototipa, začetne 
proizvodnje in na koncu proizvodnje za prodajo (Bank of England, 2003, str. 82). 
Financiranje tega procesa zahteva serijo finančnih vložkov, ki v razmerju med 
konceptom, prototipom in serijsko proizvodnjo lahko znašajo 10 : 1 000 : 10 000 
(SviluppoItalia FVG, 2005, str. 5). Manjša in novoustanovljena podjetja so v 
primerjavi z večjimi in uveljavljenimi podjetji tudi bolj odvisna od uspešnosti 
posameznih projektov, zato je možno, da pomanjkanje virov ali njihova 
nepravočasnost v katerikoli fazi inovacijskega procesa lahko pomeni propad 
podjetja.  
 
Slika 3: Potrebe po kapitalu glede na razvojni cikel podjetja 

 
 

vrednost 
prodaje 

počasnejša 
rast  zrelost 

upad hitra rast 

zametek 

zagon 

čas 

SEMENSKI 
KAPITAL 
 

ZAGONSKI 
KAPITAL 
 

DRUGA 
RUNDA 

ZGODNJI 
KAPITAL 
 

RAZŠIRITVENI 
KAPITAL 

 

ODKUPI 

FAZA 
PREVERJANJA 

PODJ. 
PRILOŽNOSTI 

FAZA 
USTANOVIT-

VE 

FAZA RASTI IN RAZVOJA 
FAZA 

REORGANIZACIJE 

prodaja 

denarni tok 

 
Vir: Slovenski podjetniški sklad, 2005, str. 6.  

 
Viri financiranja posameznih faz življenjskega cikla financiranja inovativnih MSP:  
 
1.  Semenski kapital je v glavnem kapital podjetnika ali njegovih najbližjih, 

včasih pa pomaga tudi država. Državno podporo lahko podjetja prejmejo v 
obliki nepovratnih sredstev, kot so subvencije ali posredno preko 
podjetniških struktur, kot so podjetniški inkubatorji, tehnološki centri in 
parki, ki predvsem v tej fazi nudijo nekatere brezplačne svetovalne, 
računovodske, pravne storitve. V nekaterih razvitih državah z močno 
industrijo se kot financerji pojavljajo tudi velika podjetja, ki od teh projektov 
pričakujejo določeno korist (Tajnikar, 1997, str. 107). V tej fazi je 
zadolževanje pri bankah redko ali zaradi prevelike rizičnosti inovativnega 
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projekta celo nemogoče. Podjetniki s področja znanosti, pogosto financirajo 
svoja podjetja s prihodki od zaposlitve na inštitutih ali univerzah (Pezdir, 
2004 str. 74).  

 
2.  Zneski v zagonski fazi so večji kot pri semenskem kapitalu in obenem 

povezani z večjim tveganjem. Proizvodnja namreč še ne poteka normalno ali 
prodaja še ni utečena, to pa je povezano z manjšimi prihodki, ki ne 
omogočajo normalen donos ali povračilo dolga. Pri podjetjih visoke 
tehnologije traja tudi osem let preden poskusna proizvodnja preide v 
normalno (Tajnikar, 1997, str. 108-109).     

 
Viri financiranja v tej fazi so podobni kot pri semenskem kapitalu. Največji 
delež prispevajo podjetniki sami, preostalo v glavnem neformalni investitorji. 

 
V nekatera visokotehnološka podjetja vstopajo podjetja tveganega kapitala, a 
je to prej izjema kot pravilo, saj so njihovi vložki redko manjši od 400 000 
EUR. Mnoge države z različnimi spodbudami poskušajo povečati ponudbo 
tveganega kapitala za podjetja v tej fazi, lahko tudi z oblikovanjem posebnih 
skladov v partnerstvu z zasebnim sektorjem. Dejavni so poslovni angeli, ki 
vlagajo manjše zneske, v povprečju pod 80 000 EUR. Največ poslovnih 
angelov deluje v Ameriki, okoli 200 000, ki na leto investirajo okoli 55 
milijard USD, v Evropi so ti manj aktivni, najpogosteje v Veliki Britaniji. V 
južni Evropi prevladuje financiranje podjetnika, družine in prijateljev, 
zunanji investitorji so manj pogosti (EC, 2003, str. 48). 

 
3.  V zgodnji fazi so prihodki od prodaje na trgu še vedno majhni, a že kmalu je 

realno pričakovati povečanje prodaje in določen dobiček. Podjetje ima sedaj 
več možnosti pri izbiri financiranja kot v prejšnji fazi, a še vedno so tveganja 
velika. Še vedno so najpomembnejši lastni viri ter sredstva prijateljev, 
znancev, družine in zlasti partnerjev (Tajnikar, 1997, str. 109-110). Podjetja 
lahko najamejo kredite pri bankah ali drugih finančnih institucijah, a imajo 
lahko zaradi neustrezne kapitalske strukture (veliko neopredmetenih 
sredstev) težave z zavarovanjem. Podjetju so v obliki ugodnih posojil in 
jamstev na voljo različne državne pomoči državnih institucij.  Za podjetja, ki 
uvajajo tehnološke inovacije ali izvajajo neko RR dejavnost, je mogoče 
pridobiti subvencije za del stroškov, povezanih s financiranjem. V tej fazi se 
poveča zanimanje podjetij tveganega kapitala in drugih finančnih skladov za 
financiranje z lastniškim kapitalom (Šubic, 1999, str. 49).    

 
4.  V fazi druge runde zasebni kapital ni več tako pomemben, vse bolj pa se 

uveljavlja dolžniški kapital. Kapital je namenjen ekspanziji podjetja, zato je 
pridobitev sredstev precej lažja. Pomembni viri financiranja postanejo tudi 
kupci in dobavitelji, obenem pa so v tej fazi podjetja zanimiva tudi za 
vlagatelje s tveganim kapitalom, saj postane njihovo poslovanje preglednejše. 
(Tajnikar, 1997, str. 111). Poslovni angeli, ki so vložili v visokotehnološka 
podjetja, pogosto prodajo svoj delež podjetju tveganega kapitala, ki le-to vodi 
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do vstopa na borzo ali prodajo na trgu (EC, 2003, str. 48). V tej fazi vloga 
države ni več toliko pomembna.  

 
5.  Podjetje v fazi razširitve ima dostop do številnih načinov in oblik dolžniškega 

in lastniškega financiranja. Zaradi dobre menedžerske strukture, ki vodi 
podjetje, tvegani kapital ni več tako pomemben, saj je ponavadi njegova 
funkcija v podjetju ne le investitorska temveč tudi svetovalna (Šubic, 1999, 
str. 50). Investicijski zneski so v tej fazi višji kot v predhodnih fazah, zato so 
investicije bolj zanimive za institucionalne investitorje tveganega kapitala. Za 
podjetja z zahtevnejšo tehnologijo velja, da se te investicije izplačajo šele po 
vsaj treh do petih letih uspešnega poslovanja (Tajnikar, 1997, str. 111).     

 
6.  Odkup podjetja se redkeje financira z dolžniškim kapitalom (predvsem v 

primerih, ko se podjetje prodaja izpod tržne cene), običajno za to pridobi 
obliko trajnega kapitala, kot je tvegani kapital. Velike možnosti za pridobitev 
sredstev izhajajo iz dejstva, da je to eden redkih primerov, ko kupec pozna 
podjetje bolje kot njegov prodajalec (Šubic, 1999, str. 50). Za zunanji odkup 
je značilno, da je kupec zunanji menedžment, ki oceni, da bi z njegovim 
odkupom in morebitnim prevzemom vodstva ustvaril dobičkonosen posel. 
Tudi v tem primeru se uporablja tvegani kapital, novi lastniki pa lahko 
investicijo financirajo tudi z dobički, ustvarjenimi v preteklih uspešnih poslih 
(Tajnikar, 1997, str. 112-113). 

 
7.  Vmesne finance so običajno bolj podobne bančnemu posojilu, saj stari 

lastniki nimajo velikega interesa, da bi vlagali dodatni kapital v podjetje, 
bodoči lastniki pa vanj še niso vstopili (Tajnikar, 1997, str. 114).    

 
 
5 ANALIZA VIROV FINANCIRANJA INOVATIVNIH MALIH IN 

SREDNJIH PODJETIJ 
 
 
5. 1 Lastni kapital ter družina, prijatelji in znanci 
 
Večina MSP je osnovana na lastnem kapitalu podjetnika ali njegovih bližnjih. Ta 
sredstva so najcenejša tako z vidika stroškov kot z vidika nadzora. Obenem 
predstavljajo element pritegovanja zunanjih virov financiranja, saj z vloženimi 
sredstvi podjetnik dokazuje predanost podjetju (Antončič et al., 2002, str. 305). To 
velja tudi za nova visokotehnološka podjetja, ki v začetku svoje poslovne poti 
vlagajo predvsem v neopredmetena sredstva in so s tega vidika še bolj tvegana, 
pridobivanje virov financiranja pa je za njih še bolj oteženo.  
 
Raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM)2 iz leta 2004 je pokazala, da 
skoraj dve tretjini zagonskega kapitala podjetij prispevajo podjetniki sami, 

                                                 
2 To je največja raziskava s področja proučevanja podjetništva na svetu. Vanjo je vključenih 34 držav, med 
njimi tudi Slovenija.  
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preostalo pa v glavnem neformalni investitorji. Skoraj polovico neformalnih 
investitorjev v začetni fazi prestavlja družina, prijatelji in sosedi nekaj več kot 26 
%, drugi sorodniki manj kot 10 %, sodelavci skoraj 8 % in tujci nekaj manj kot 7 % 
(glej tabela 6) (Bygrave et al., 2005, str. 17).  
 
Tabela 6: Odnos med neformalnimi investitorji in podjetnikom 

 

Odnos med 
investitorjem in 
podjetnikom 

% Povprečni 
investirani 

znesek v USD 

Najpogostejša 
odplačilna 

doba 

Najpogosteje 
povrnjeno 

Ožja družina 49,4 23.190 2 leti 1x 
Ostalo sorodstvo 9,4 12.345 2 leti 1x 
Sodelavci 7,9 39.032 2 leti 1x 
Prijatelji, sosedi 26,4 15.548 2 leti 1x 
Neznanci 6,9 67.672 2-5 let 1,5 x 
Povprečje  24.202 2 leti 1x 
 

Vir: Bygrave et al., 2005, str. 17. 

 
Ožja skupina ljudi okoli podjetnika je drugi najpomembnejši vir ustanovitvenega 
kapitala in skupaj z njim predstavljajo dušo podjetniške družbe. Družina, prijatelji 
in znanci najpogosteje ne izdelajo podrobnejše analize poslovne ideje, temveč 
vlagajo zaradi poznanstva s podjetnikom, kar pomaga pri zmanjšanju negotovosti. 
So tudi bolj potrpežljivi od drugih pri povračilih svojih naložb (Antončič et al., 
2002, str. 306). Na sliki 4 so prikazane neformalne investicije kot odstotek v BDP. 
 
Slika 4: Celotne neformalne investicije kot odstotek v BDP v letu 2004  
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5. 2  Poslovni angeli  

5. 2. 1 Vloga poslovnih angelov 
 

Ta vrsta neformalnih investitorjev so pogosto premožni posamezniki, ki financirajo 
predvsem inovativna in ambiciozna MSP ter so jim pripravljeni pomagati tudi z 
nasveti in poznanstvi. Poslovni angeli so v glavnem podjetniki in menedžerji, le 
redko so to osebe brez poslovnih izkušenj (Vadnjal, 2002, str. 6).  
 
Motiv, ki vodi poslovne angele ni izključno ekonomski, tj. zasledovanje visoko 
donosnih naložb, ampak jih pri tem vznemirja tudi občutek hazadiranja, 
sodelovanje ob hitrem vzponu podjetja, sodelovanje z mladimi, bistrimi ljudmi ter 
včasih tudi socialni čut (EC, 2003b, str. 80). Od preostalih neformalnih 
investitorjev (družine, prijateljev in znancev) se razlikujejo po tem, da investirajo 
večje vsote denarja in podjetnika ne poznajo osebno. Ti investirajo v podjetje, ker 
verjamejo v zasnovo oziroma v poslovno idejo. V podjetja vlagajo vsote med 15 000 
in 400 000 EUR, večina investicij pa ne presega 80 000 EUR (EC, 2003, str. 49).  
 
Zaradi zgornjih značilnosti so poslovni angeli zelo privlačni za nova 
visokotehnološka podjetja. Podjetnikom, ki imajo znanje predvsem iz tehnične 
stroke, svetujejo pri poslovanju, trženju in menedžmentu. Nazadnje lahko 
pomagajo pri pripravi poslovnega načrta, strategije in bilanc. Ker gre za relativno 
majhne kapitalske vložke v primerjavi s formalnim tveganim kapitalom, so 
primerni tudi za zapolnitev finančne vrzeli v začetnih fazah rasti podjetja.  
 
V ZDA deluje med 150 000 in 250 000 angelov, ki vložijo letno okoli 55 milijard 
USD, od tega skoraj tretjino v visoko tvegana podjetja v začetni fazi rasti. Majhni 
investitorji imajo možnosti davčnih olajšav, zato milijone investirajo direktno v 
majhna podjetja. V Evropi je delež formalnega in neformalnega tveganega kapitala 
v podjetja v zagonski fazi veliko manjši. Najaktivnejši je britanski trg z 18 000 
aktivnimi in potencialnimi investitorji, ki trenutno vlagajo 800 milijonov EUR v 3 
500 podjetij. V južnoevropskih državah je taka oblika investicije manj pogosta, saj 
je odnos do zunanjih investitorjev bolj zadržan (EC, 2003, str. 50).   
 
V Evropi je večina investicij pod nadzorom institucionalnih investitorjev. Nekatere 
sheme posebej v Veliki Britaniji in Franciji, ponujajo davčne olajšave za 
posameznike, ki investirajo v kapitalske deleže zasebnih podjetij. Leta 2000 je 
britanska vlada tudi zmanjšala davek na kapitalski dobiček, kar spodbuja aktivnost 
poslovnih angelov, ki so jim bolj kot dividende pomembni kapitalski dobički.  
 

5. 2. 2  Značilnosti investicijskega procesa  
 

Investicije poslovnih angelov potekajo na nevidnem trgu, v okviru poznanstev v 
svojem poslovnem okolju ali preko organiziranih mrež, imenovanih tudi klubov 
poslovnih angelov. Te mreže služijo za vzpostavitev stikov med investitorjem in 
podjetnikom in navadno niso prisotne v nadaljnjih fazah pogajanj (Vadnjal, 2002,  
str. 6).  
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V splošnem je ta proces podoben investicijskemu procesu formalnega tveganega 
kapitala, le da je manj formaliziran. Je enostavnejši, hitrejši in zato cenejši. 
Podjetnik se investitorju predstavi s poslovnim načrtom, ki mora biti primerno 
izdelan, da pritegne njegovo pozornost. Investitor in podjetnik se dogovorita o 
pogojih in podpišeta pogodbo, po kateri bo poslovni angel v zameno za lastniški 
delež v podjetju temu zagotovil kapital in pogosto nudil tudi svetovanje brez 
dodatnega plačila. 
 
Izvorno gre za anglo-saksonski fenomen (ZDA, Velika Britanija, Kanada, 
Avstralija), kjer se je neformalni tvegani kapital tudi najbolje razvil in utrdil kot 
možna oblika lastniškega financiranja. Zaradi nefomalizirane oblike vlaganj so 
podatki o tej skupini investitorjev skopi in pogosto gre le za predvidevanja ali 
ocene. Poročilo British Venture Capital and Private Equity Association (BVCA 
1999/2000) navaja 386 registriranih članov v Veliki Britaniji. V letih 1999/2000 
so ti investirali 46 milijonov EUR v 224 investicij. V letu 2000 se je višina investicij 
v nove ekonomije podvojila in je predstavljala 49 % vseh investicij. Na prvem 
mestu so med novimi ekonomijami prednjačile internetna tehnologija s 36 % in 
programska oprema z 21 %. V zagonska sredstva podjetij  je bilo vloženih 59 % 
vseh sredstev s povprečno višino  investicije 83 000 EUR (EC, 2003b, str. 80).  
 
Izhod iz podjetja je tako kot za institucionalne investitorje pomemben tudi za 
poslovne angele. V ZDA je najpogostejši način izhoda iz podjetja vstop na borzo 
vrednostnih papirjev, medtem ko je v Evropi pogostejša prodaja konkurenčnemu 
tekmecu. Borza je primernejša za podjetja z velikimi dobički in visoko stopnjo rasti 
dohodka ali z izrednimi možnostmi za rast. Prodaja na trgu je cenejša in bolj 
primerna za podjetja, ki niso tako velika, da bi lahko dosegla velikost za uspešen 
prodor na borzo (EC, 2003, str. 51).  
 

5. 2. 3 Tipi poslovnih angelov  
 

Poslovni angeli so zelo neenotna skupina vlagateljev. Glede na način in cilje 
investiranja Coveney in Moore ločita šest vrst poslovnih angelov (glej tabela 7, str. 
28) (EC, 2003, str. 48-49):  

- podjetniški (angl. entrepreneur) 

- korporacijski (angl. corporate) 

- iskalci dobička (angl. income seeking)  

- s ciljem maksimiranja premoženja (angl. wealth maximising) 

- latentni (angl. latent)  

- deviški (angl. virgin).  
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Tabela 7: Tipi poslovnih angelov  
 

 Značilnosti Premoženje in obseg 
investiranja 

Cilji 
investiranja 

Glavni kriterij za 
investiranje 

Kraj 
investicije 

Drugi dejavniki 

Podjetniški angeli 
 

najbolj aktivni in 
izkušeni  

premoženje preko  
1,6 mio €, z letnim 
prihodkom preko  

167 000 €, investirajo 
preko 837 000 € 

finančni zaslužek, 
a tudi zabava in 

zadovoljstvo 

osebnost 
ustanovitelja 

podjetja 

ni pomembna bolj dovzetni za 
investiranje zunaj 
svojega področja 

izkušenj   

Korporacijski 
angeli  

podjetja ali direktorji, 
ki investirajo kot 
poslovni angeli   

skoraj 40 % poučevanih 
angelov v skupini vložilo 

več kot 837 000 € v 
nova podjetja 

finančni zaslužek, 
ki je pogosto nižji 

od zaslužka 
angelov 

posameznikov 

osebnost 
ustanovitelja ali 

menedžerja podjetja 

raje investirajo 
v svoji bližini  

lastne izkušnje v 
sektorju so 
pomembne 

Iskalci dobička 
 

aktivni investitorji 
posamezniki, a z 

manjšimi vsotami kot 
ostali 

30 % skupine imajo 
premoženje manjše od 
167 000 €,  investirajo 
od 40 000 do 84 000 € 

samozaposlitev in 
prejemanje 
dohodka 

osebnost 
ustanovitelja ali 

menedžerja podjetja 

ni pomembna  

Angeli s ciljem 
maksimiranja 
premoženja  

zasebni investitorji z 
več investicijami v 

nova podjetja 

80 % skupine ima 
premoženje več kot  

837 000 €, investirajo  
od 40 000 do 167 000 € 

finančni zaslužek 
in samozaposlitev  

osebnost 
ustanovitelja ali 

menedžerja podjetja 

ni pomembna priložnosti za 
soinvestiranje, 

dostop do znanja 
drugih investitorjev 

Latentni angeli  
 

neaktivni v zadnjih 
letih, v preteklosti že 

enkrat investirali 

50 % skupine ima več 
kot 167 000 € za 

investiranje, nekateri 
veliko več 

visok finančni 
zaslužek in 

samozaposlitev 

osebnost 
ustanovitelja ali 

menedžerja podjetja 

kraj investicije 
mora biti v 

bližini angela 

znani izhodi iz 
podjetja  

Deviški angeli  
 

še niso investirali v 
podjetje, ki ne kotira 

na borzi 

imajo manj sredstev kot 
ostali angeli, a to ni 

omejitev  

višji zaslužek kot 
na borzi, tudi 

samozaposlitev in 
dohodek 

osebnost 
ustanovitelja ali 

menedžerja podjetja 

raje investirajo 
v svoji bližini 

25 % jih meni, da 
so izkušnje v 

sektorju 
pomembne 

 

Vir: EC, 2003, str. 48-49. 
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5. 2. 4 Ovire  
 

Teoretični potencial, ki ga predstavljajo poslovni angeli za inovativna MSP, je velik, 
vendar nekateri dejavniki omejujejo njegovo realizacijo v celoti. Glavno omejitev 
predstavlja vrzel med investitorji, ki je še posebej prisotna na področju novih 
tehnologij. Redki so posamezniki, ki imajo primerne strokovne izkušnje in 
zadosten kapital za vlaganje v visokotehnološka podjetja.   
 
Z vidika podjetij obstajajo določeni zadržki za odprodajo lastniškega deleža 
poslovnemu angelu. Glavni razlog je bojazen pred izgubo avtonomnosti pri 
vodenju poslov. Zato podjetniki najprej izčrpajo ostale možnosti (lastni kapital, 
dolžniški kapital) in šele nato razmišljajo o drugih alternativah. Finska raziskava je 
celo pokazala, da visokotehnološka podjetja dajejo prednost pred investicijami 
poslovnih angelov drugi obliki lastniškega financiranja, tj. formalnemu tveganemu 
kapitalu, saj menijo da je verjetnost za vmešavanje novih lastnikov v poslovanje v 
tem primeru manjša (EC, 2002a, str. 30).    
 
Ker gre za nestandardizirano in v glavnem neformalizirano obliko investiranja, se 
pojavlja problem pri vzpostavljanju stikov med podjetji in investitorji. Zdi se, da 
imajo podjetja večje težave pri iskanju primernega investitorja v manjših kot v 
večjih državah (EC, 2002a, str. 31). Vlogo posrednika igrajo mreže poslovnih 
angelov, ki so zaradi svoje pomembne funkcije, v vedno več primerih sofinancirane 
tudi iz javnih virov. 
 
 
5. 3 Tvegani kapital 
 
Tvegani kapital predstavlja vir lastniškega kapitala in se deli na neformalni in 
formalni. Medtem ko je neformalni tvegani kapital, ki ga predstavljajo poslovni 
angeli, opredeljen že v prejšnjem poglavju, bo to poglavje namenjeno skladom 
tveganega kapitala. Skladi v določenih primerih zagotavljajo tudi posojila in druge 
oblike financiranja, a se bom osredotočila na vlaganje v lastniške deleže, kar je tudi 
njihova poglavitna dejavnost.  
 
Skladi3 se v osnovi ne razlikujejo veliko od poslovnih angelov, saj zasledujejo enak 
cilj, tj. doseganje visokih donosov, bistvena razlika je le v formalni organizacijski 
strukturi (Vadnjal, 2002, str. 2). Na sliki 5 (str. 30) je prikazana organizacija 
institucionalnega tveganega kapitala.  
 
 
 
 

                                                 
3 Izraz sklad tveganega kapitala ni najbolj ustrezen, saj označuje le del organizacijske strukture. V ZDA se 
pogosto uporablja izraz podjetje tveganega kapitala (angl. venture capital firm),  ki označuje sklad tveganega 
kapitala in družbo za upravljanje skupaj. Sklad je navadno d. o. o., medtem ko je družba za upravljanje v ZDA 
ponavadi partnerstvo. Sklad nima zaposlenih, saj njegovo vodenje prevzema družba za upravljanje (Antončič 
et al., 2002, str. 312). 
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Slika 5: Organizacija institucionalnega tveganega kapitala 
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Vir: Možina et al., 2002, str. 124. 

 
 V sklad tveganega kapitala je vložen lastniški kapital zasebnih in institucionalnih 
investitorjev. Njihov glavni namen je doseganje dolgoročnega kapitalskega 
dobička, ki poplača visoka tveganja ob vlaganju kapitala v mlada, dinamična in 
hitro rastoča podjetja z velikimi razvojnimi perspektivami.  
    
Kot je razvidno iz spodnje tabele se ameriški in evropski skladi razlikujejo v 
strukturi investitorjev. V ZDA je struktura na strani pokojninskih skladov, v Evropi 
imajo ti bistveno manjši delež. To predstavlja prednost za ameriški tvegani kapital, 
saj imajo pokojninski skladi daljši horizont investiranja kot banke in zavarovalnice, 
ki v Evropi predstavljajo več kot 40 % virov (Pezdir, 2004, str. 105). 
 
Tabela 8: Struktura tipičnih investitorjev v sklade tveganega kapitala v ZDA in 
Evropi  v letih 1999 in 2002 
 

Vir ZDA (1999) Evropa (2002) 
Korporacije 12 % 7,3 % 
Banke 26,3 % 
Zavarovalnice 

10 % 
13,8 % 

Pokojninski skladi 60 % 16,3 % 
Tuji investitorji 1 % - 
Zasebniki 11 % 6,0 % 
Vzajemni skladi 6 % - 
Državne agencije - 11,1 % 
Ostali - 19,1 % 
 

Vir: Penca, Vadnjal, Penca, 2003, v Pezdir, 2004, str. 105.  
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5. 3. 1 Vloga tveganega kapitala 
 

Tvegani kapital je v primerjavi z ostalimi viri po obsegu zelo omejen, a zelo 
pomembnem vir financiranja visokotehnoloških podjetij. Njegov nastanek se 
pogosto povezuje z razmahom visoko tveganih, tehnoloških podjetij v okolici 
univerz v ZDA, ki so potrebovala drugačno financiranje, kot ga je lahko ponudil 
obstoječi finančni, predvsem bančni sistem (Antončič et al., 2002, str. 313). Taka 
oblika financiranja ne zahteva posebnega poroštva podjetja, vlagatelji pa med 
seboj delijo tveganje in priložnosti.  
 
Kljub relativno majhnem obsegu investicij (glej slika 6) je dejavnost skladov 
tveganega kapitala pomembna konkurenčna prednost posameznih držav in ima 
ključen vpliv na inovacije in razvoj novih tehnologij, še posebej informacijske 
tehnologije in biotehnologije. Največja visokotehnološka podjetja preteklih 
desetletij so prosperirala z vlaganji tveganega kapitala (Microsoft, Netscape, 
Compaq, Intel, Apple itd.). Raziskava GEM 2000 je pokazala, da imajo države z 
večjim deležem investicij tveganega kapitala tudi večji delež novih 
visokotehnoloških podjetij. To dokazuje, kako pomembni so skladi pri spodbujanju 
hitro rastočega, dinamičnega podjetništva. (Pezdir, 2004, str. 75). 
 
Slika 6: Klasični tvegani kapital4 kot odstotek v BDP v letu 2003 
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Vir: Bygrave et al., 2005, str. 20.  

 
Inovacijska dejavnost podjetij, ki imajo podporo tveganega kapitala, je veliko večja 
od sorodnih podjetij v panogi. Takšna podjetja na primer proizvedejo do šestkrat 
več patentov na vloženi denar kot sorodna podjetja v panogi (Antončič et al., 2002, 
str. 314). V splošnem velja, da večine dejavnosti v RR, ki jo opravijo majhna 
podjetja v panogah nanotehnologije, biotehnologije, informacijske tehnologije in 

                                                 
4 Vključuje semenski, zagonski, zgodnji in razširitveni kapital.   
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novih materialov, ne bi bilo, če tvegani kapital ne bi bil prisoten (Pezdir, 2004, str. 
75). 
 
Posebno težo ima tvegani kapital za MSP, ki imajo slabši dostop do sredstev za 
financiranje inovacijske dejavnosti. Velika podjetja lahko kapital pridobijo preko 
borze vrednostnih papirjev ter imajo večjo možnost notranjega financiranja RR z 
zadržanimi dobički (Pezdir, 2004, str. 75). Mlada, inovativna MSP z velikim 
potencialom in sposobnostjo za rast so najpogostejši uporabniki tveganega 
kapitala, a je teh med tradicionalnimi MSP zelo malo, še manj pa med 
tehnološkimi. Tvegani kapital je vitalen za razvoj spin-off podjetij iz univerz in iz 
gospodarstva, kjer ambiciozni poslovni načrti pogosto zahtevajo hitro in 
pravočasno ukrepanje na področju razvoja ter pri komercializaciji novih 
proizvodov in procesov na mednarodnih trgih.  
 
Najobčutljivejši fazi financiranja sta semenska in zagonska faza, pogosto pa se 
dogaja, da je ravno v teh fazah trg tveganega kapitala za tehnološka MSP 
nedostopen. V Španiji in na Nizozemskem inovativna in visokotehnološka podjetja 
v zagonski fazi za investitorje tveganega kapitala niso zanimiva zaradi nizkih 
donosov, ki raje investirajo v fazi rasti. Nasprotno je v Avstriji, kjer je tvegani 
kapital zelo podprt z javnimi sredstvi in je investiranje v semenski in zagonski fazi 
dvakrat večje kot v fazi razširitve (EC, 2002a, str. 30).  
 
Raziskava EVCA5 med podjetji, ki so prejela tvegani kapital v začetnih fazah, je 
pokazala, da kar je kar 95 % takih, ki menijo, da je tvegani kapital bistveno vplival 
na njihovo ustanovitev, preživetje in rast, 60 % pa jih meni, da brez te investicije 
podjetje danes ne bi obstojalo (EC, 2002a, str. 30).   
 
Najaktivnejši so skladi tveganega kapitala v ZDA, kjer se izvede dve tretjini vseh 
investicij. Financiranju visokotehnoloških podjetij je namenjenega 91 % tega 
kapitala v ZDA, v državah G7 pa le 29 %. Kljub zanesljivim ugotovitvam, da tvegani 
kapital spodbudno vpliva na financiranje novih visokotehnoloških podjetij, pa se je 
treba zavedati tudi njegovih omejitev za MSP. Ko pogledamo na višino povprečne 
investicije, vidimo, da so te za majhna podjetja, predvsem z začetnih fazah rasti, 
zelo visoka: v ZDA ta znaša 8,1 milijona USD, v državah G7 pa 1,2 milijona USD 
(Bygrave et al., 2005, str. 20). 
 
Negativen vpliv na investiranje v visokotehnološka MSP ima tudi strm padec 
investicij v semensko in začetno fazo. Med leti 2000 in 2003 so se v ZDA 
investicije zmanjšale iz 29,1 milijarde USD na 3,7 milijarde USD, v državah G7 pa 
iz 6,9 na 2,6 milijarde USD. Glavni razlog za to je bila prenapihnjenost in nato 
strm padec cen velikih internetnih podjetij v ZDA, to pa je v naslednjih letih 
privedlo do večje previdnosti vlagateljev (Bygrave et al., 2005, str. 25).  
 
Za mlada in visokotehnološka MSP so zato posebej pomembni skladi, v katerih je 
država edini ali delni investitor. Države skušajo s svojimi ukrepi spodbuditi 
financiranje njihove inovacijske dejavnosti, še posebej preko izboljšanja dostopa 
                                                 
5 European Venture Capital Association. 
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do tveganega kapitala. Britanska vlada je pripomogla k povečanju sredstev za 
manjša visokotehnološka podjetja za trikrat v letih med 1997 – 2001, v tej državi se 
obenem izvede 25 % vseh evropskih investicij v začetni fazi v Evropi (EC, 2003a, 
str. 26).  
 

5. 3. 2 Značilnosti investicijskega procesa 
 

Tvegani kapital v podjetja ponavadi ne vstopa v semenski fazi življenjskega cikla 
financiranja, ampak v kasnejših fazah.  
 
V splošnem lahko investicijski proces tveganega kapitala razčlenimo na naslednje 
korake:  
 
- Podjetje zaprosi za sredstva. Motivi, ki vodijo k odločitvi za tvegani kapital, so 

različni. Možno je, da je podjetje že izčrpalo ostale možnosti pridobitve 
lastniškega kapitala (lastna sredstva, družina, prijatelji, znanci) ali so možnosti 
za pridobitev dolžniškega kapitala majhne (neustrezna kapitalska struktura, 
nezmožnost zavarovanja posojila, investicije v neopredmetena sredstva v 
okviru inovacijske dejavnosti).   

 
- Sklad tveganega kapitala vloži sredstva v podjetje. Podjetje pred tem prestane 

skrbni pregled investitorja, ki mora v njem videti velik potencial za rast. Skozi 
to sito pride le malo podjetij, ki zaprosijo za kapital.    

 
- Sklad spremlja podjetje v različnih fazah rasti. Poleg kapitala podjetju pomaga 

tudi pri vodenju ter mu nudi različna svetovanja s področja menedžmenta, 
financ ter s specifičnih tehničnih področij. Sklad prevzema vlogo aktivnega 
investitorja, pa čeprav ima v podjetju manjši lastniški delež (Antončič et al., 
2002, str. 312). S svojim znanjem, izkušnjami in poznanstvi bistveno 
pripomore k hitrejši in uspešnejši realizaciji poslovnega načrta podjetja.    

 
- Izstop sklada iz podjetja. To je najobčutljivejši del investicijskega procesa, saj 

šele v tej fazi investitor realizira kapitalske dobičke. Možnih je več načinov 
izhoda iz podjetja, tj. prodaja deleža menedžerjem ali ostalim lastnikom 
podjetja (ustanoviteljem), odprodaja podjetja na borzi vrednostnih papirjev, 
zasebna odprodaja strateškemu partnerju (Antončič et al., 2002, str. 312).    

 
Tvegani kapital se obravnava kot trajno vrsto lastniškega kapitala, ki ne pričakuje 
takojšnjih visokih donosov. Odvisno od panoge v katero vlagajo, skladi pričakujejo 
donose med 300 in 500 odstotki v obdobju petih do sedmih let (Pezdir, 2004, str. 
75).  
 

5. 3. 3 Ovire  
 

Tvegani kapital se še vedno šteje kot kapital elite, ki je dostopen le manjšemu 
številu podjetij. Zaradi visokih fiksnih stroškov upravljanja sklada ti ponavadi ne 
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vstopajo v podjetja z vložkom nižjim od pol milijona EUR, kar pa je za majhna, 
visokotehnološka podjetja, predvsem v zgodnjih fazah rasti, velika omejitev. Le pri 
četrtini podjetij, ki prejmejo tvegani kapital, se to zgodi v semenski fazi in le 
nekatera med njimi so novoustanovljena (Rebernik et al., 2004, str. 17). 
 
Glavne ovire za vstop tveganega kapitala so visoko tveganje ter negotovi 
ekonomski, tehnološki in specifični tržni razvojni dejavniki v sektorju novih 
visokotehnoloških podjetij. Pomanjkanje zadostnih sredstev pa zmanjšuje 
možnosti za njihov obstoj in inovacijsko aktivnost. 
 
Med dejavnike, ki zavirajo večje vlaganje v inovativna MSP, lahko uvrstimo: 
nerazvitost kapitalskega trga za izstop skladov (predvsem za prvo javno ponudbo 
delnic – initial public offer), majhno število podjetij primernih za investicijo 
tveganega kapitala ter odsotnost državnih spodbud oziroma destimulativno okolje 
v nekaterih državah.  
   
 
5. 4 Poslovne banke  

5. 4. 1 Vloga poslovnih bank 
 

Poslovne banke so glavni vir dolžniškega financiranja MSP. Značilne so tudi v vseh 
stopnjah razvoja visokotehnoloških podjetij, vendar manj v začetnih fazah, saj so 
bančni instrumenti zaradi visokih rezervacij manj primerni za odpravljanje visokih 
tveganj. V tem poglavju bo predstavljeno dolžniško financiranje, ki je glavna, a ne 
edina domena poslovnih bank. Večje bančne skupine sicer imajo specializirane 
enote, ki se ukvarjajo tudi z lastniškim financiranjem, a je ta vir za 
visokotehnološka MSP manj pomemben. Bančni kapital se kot lastniški kapital v 
MSP uveljavlja predvsem posredno preko podjetij tveganega kapitala, kar je 
značilno za evropski in manj za ameriški tvegani kapital (Vadnjal, 2002, str. 5). 
Poleg naštetega se banke ukvarjajo tudi z zakupom (lizing), odkupom terjatev 
(angl. factoring) ter nakupi ali prodajo obveznic in komercialnih zapisov (Antončič 
et al., 2002, str. 308). 
 
Z novo bančno reformo v okviru sporazuma Basel II, katerega namen je povečati 
stabilnost v mednarodnem bančništvu in ki naj bi v državah EU pričel veljati konec 
leta 2006, postaja odnos bank pri prevzemanju finančnih tveganj vse bolj 
konzervativen. To ima lahko velike posledice na kreditiranje MSP, še posebej 
novonastajajočih in visokotehnoloških MSP, ki so najobčutljivejši člen gospodarske 
strukture. Banke povezujejo majhna podjetja v primerjavi z velikimi z večjo 
negotovostjo v poslovanju, dodatno pa to negotovost povečuje tudi nova 
tehnologija, katere trgi niso tako preverjeni kot v tradicionalnih gospodarskih 
panogah. Pred EU je izziv kako doseči kompromis med stabilnim bančnim 
sistemom in uveljavljanjem inovativnih MSP kot stebrov gospodarske rasti in 
zaposlovanja.  
 
V nadaljevanju je podana primerjava bančnega financiranja podjetij, osnovanih na 
novih tehnologijah med državami EU, ZDA ter Izraelom.    
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Zahodnoevropske države 
 

Kljub temu da je kar nekaj zahodnoevropskih bank razvilo ocenjevalne postopke za 
inovacije in oblikovalo posebne produkte za podjetja, osnovana na novih 
tehnologijah, je splošni nivo posojil tem podjetjem zelo nizek. Zelo malo je bank, ki 
imajo zadostno znanje za ocenjevanje tveganosti naložb te vrste (EC, 2000, str. 11). 
V Evropi so največji korak naprej pri financiranju MSP naredile banke v Veliki 
Britaniji, ki so se pod pritiskom medsebojne konkurence in splošnega kritičnega 
mnenja gospodarstva in politike pričele prilagajati potrebam manjših podjetij 
(Burns et al., 1996, str. 119). Napredki pa so vidni tudi drugod. V skandinavskih 
državah je pristop do financiranja podjetij, osnovanih na novih tehnologijah, med 
bankami zelo različen in pogojen z njihovo strokovno usposobljenostjo ter 
tveganostjo finančnega posla. Banke v južnih evropskih državah nimajo posebnega 
pristopa do teh podjetij ali pa je ta zelo redek, predvsem zaradi njihovega 
majhnega števila (EC, 2000, str. 29). 
 
Države v tranziciji  
 

Bančni sistem, kot ga poznamo v tržnih gospodarskih sistemih, se je v državah v 
tranziciji pričel razvijati šele pred dobrim desetletjem in še danes precej zaostaja za 
zahodnoevropskimi državami, to pa je zaznati tudi v njegovem odnosu do podjetij, 
osnovanih na novih tehnologijah. Zaradi spreminjanja strukture proizvodnje 
(povečanega deleža nemenjalnega sektorja) in posledično oblikovanja 
makroekonomske politike, ki je odklanjala realno apreciacijo deviznega tečaja, so 
se nekatere tranzicijske države, med njimi tudi Slovenija, soočale z visoko inflacijo. 
Tako stanje je bančnemu sistemu omogočalo visoke dobičke ter ga s tem odvrnilo 
od nadaljnje diverzifikacije bančnih instrumentov oziroma sodelovanja pri 
poglabljanju kapitalskih trgov, kar bi pripomoglo k polnjenju socialistične črne 
luknje preko nastajanja malih podjetij. Druga značilnost bančnega sistema 
tranzicijskih držav je usmerjenost v financiranje nemenjalnega, predvsem 
storitvenega sektorja (trgovine) zaradi hitrejšega poplačila kreditov in manjšo 
stopnjo tveganja (Pezdir, 2004, str. 92). Bančni sistem tranzicijskih držav mora 
poseben pristop do visokotehnoloških MSP šele vzpostaviti. 
 
ZDA in Izrael 
 

Popolnoma drugačno pa je stanje v ZDA, kjer so se banke specializirale za 
dolžniško financiranje visokotehnoloških podjetij in njihovih inovacij. Razloga za 
to sta razvitost trga tveganega kapitala, ki ima spodbuden vpliv tudi na bančni 
sektor, in boljša podjetniška klima, ki je značilna za to državo. Bančni sektor je zelo 
povezan s podjetji tveganega kapitala in financira predvsem tista MSP, kjer je 
tvegani kapital že prisoten kot lastnik. Banke so usmerjene predvsem v 
financiranje faze visoke rasti, čeprav podjetje še ne realizira pravih donosov. 
Nekatere specializirane manjše banke posojajo tudi manjše vsote MSP v 
zgodnejših fazah. Razvoj novih oblik dolžniškega financiranja je vzporeden z 
razvojem regionalnih centrov visokotehnoloških in hitrorastočih se industrij, kot je 
npr. v Sillicon Valley. Tudi v Izraelu, ki je zgodovinsko vezan na izvoz v ZDA, so 
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banke sledile ameriškim. Temu je pripomogla tudi država, ki je s svojimi ukrepi 
podpirala nastajanje in delovanje visokotehnoloških podjetij (EC, 2000, str. 12).  
  

5. 4. 2 Značilnosti financiranja  
 

Financiranje podjetij, osnovanih na novih tehnologijah in njihovih inovacij se od 
klasičnih MSP razlikuje predvsem v posebnih pristopih oziroma bančnih produktih 
in kriterijih za ocenjevanje vlog. Predstavljeni so rezultati analize Funding of new 
technology based firms by commercial banks in Europe (EC, 2000), ki je 
vključevala 50 bank, predvsem v bližini znanstvenih parkov, iz večine držav članic 
EU in nekaterih pristopnic.   
 
Posebni pristopi  
 

Čeprav le težko rečemo, da obstaja nek splošen pristop do podjetij, osnovanih na 
novih tehnologijah, pa lahko iz dosedanje prakse evropskih bank izluščimo 
nekatere skupne značilnosti.  
 
Banke v splošnem ponujajo produkte, namenjene manjšim podjetjem, ki pa jih 
deloma prilagajajo tudi individualnim potrebam posameznega podjetja. Redkeje 
banke ponujajo posebna posojila za mlade podjetnike in podjetja v zagonski fazi, ki 
predvidevajo: 
- nižje obrestne mere na posojila,  
- poslovno in finančno svetovanje,  
- povezavo z državnimi shemami subvencij,  
- uporabo zunanjih in notranjih garancij6 za posojila ter  
- obrestne mere, odvisne od uspešnosti poslovanja.   
 
Med evropskimi bankami, ki podjetja, osnovana na novih tehnologijah, 
obravnavajo kot podjetja s posebnimi potrebami po kreditiranju, je večina 
angleških, sledijo švedske. Te banke svoj poseben pristop opisujejo kot: 
- večjo prilagodljivost pri zavarovanju posojil in uporabi garancij za posojila,  
- višje posojilo,  ki je še vedno odvisno od velikosti kapitala podjetja, 
- moratorij pri plačevanju obresti ter  
- poseben pristop ali uporaba specializiranih kadrov pri ocenjevanju vlog. 
 
Poslovne banke se pri ocenjevanju vlog poleg svojega specializiranega osebja 
poslužujejo tudi zunanjih strokovnjakov, ki imajo posebna znanja s področij 
delovanja tehnoloških trgov. Med bančnim osebjem so to posamezniki, zaposleni v 
podružnicah z bogatimi izkušnjami v sektorjih, ki so značilni za lokalno 
gospodarstvo, strokovnjaki za posamezne trge v centralni enoti banke, 
strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij ter notranji bančni svetovalci, 
specializirani za nova podjetja. Zunanji viri znanja pa so univerze, državni 
laboratoriji, svetovalna podjetja ter drugi investitorji (poslovni angeli, javne 
agencije). 

                                                 
6 Notranja garancija je garancija centralne enote banke svoji podružnici. 
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Kriteriji za ocenjevanje vlog 
 

Ker imajo ta podjetja posebne značilnosti in potrebe, mora biti tudi pristop k 
ocenjevanju vlog prilagojen. Najpogostejši kriteriji za ocenjevanje vlog za posojilo 
so poslovni načrt, kvaliteta ključnega osebja in vodstva, preteklo poslovanje 
podjetja, sposobnost zavarovanja posojila ter razpoložljivost lastniškega kapitala. 
Ameriške in evropske banke se pri tem bistveno razlikujejo.  
 
Ameriške banke podjetja ocenjujejo predvsem na podlagi ustrezne kapitalske 
strukture in investitorjev. Njihov najpomembnejši kriterij je prisotnost tveganega 
kapitala v podjetju, saj to zagotavlja dodatne svetovalne storitve v različnih 
razvojnih fazah ter možnost pridobitve dodatnega kapitala, ki bi bil potreben za 
rast. Svoje ocenjevanje vlog naslanjajo predvsem na skrbni pregled poslovanja 
izdelan s strani podjetja tveganega kapitala, poslužujejo pa se tudi lastnih in 
zunanjih strokovnjakov.    
 
Med evropskimi bankami sta najpogosteje uporabljena kriterija poslovni načrt ter 
kvaliteta osebja in vodstva, medtem ko se glede obravnavanja sposobnosti 
zavarovanja posojila banke ločijo na dve skupini. V prvo skupino spadajo 
predvsem norveške, švedske in danske banke, pri katerih formalno zavarovanje 
posojil ni tako pomembno, večjo pozornost namenjajo poslovnemu načrtu in 
osebju, ki stoji za njim. Druga skupina bank, med katerimi so najznačilnejše 
angleške banke, pa veliko pozornost namenjajo zavarovanju posojil z 
opredmetenimi sredstvi.  
 
Razlika med ameriškimi in evropskimi bankami je tudi v obravnavanju 
intelektualne lastnine kot oblike zavarovanja posojila. Medtem ko večina evropskih 
bank ne priznava zavarovanja posojila z neopredmetenimi sredstvi kot je npr. 
intelektualna lastnina, ameriške intelektualno lastnino ocenjujejo kot sorazmerno 
lahko unovčljivo dobrino, predvsem zaradi razvitega lokalnega trga. 
 
Dobra praksa 
 

Višina dolžniškega financiranja zelo niha glede na velikost podjetja in fazo rasti, 
najpogosteje pa posojilo evropskih bank podjetjem, osnovanih na novih 
tehnologijah znaša med 50 000 in 500 000 EUR. Nekatere banke imajo izdelane 
posebne pakete storitev, ki vključujejo cenejše posojilo v povezavi z državnimi 
subvencijami ali dotacijami, posojila z spremenljivo obrestno mero, odvisno od 
uspešnosti poslovanja podjetja ter nekajletni moratorij na plačevanje obresti.  
 
Velikokrat je pri financiranju teh podjetij vključena posebna garancija s strani 
tretjih oseb, ki znižuje bančno tveganje in povečuje možnosti kreditiranja 
inovativnih projektov. Lahko gre za javne (državne, lokalne) garancije, lahko pa 
gre za garancije posebnih industrijskih konzorcijev (npr. Consorzi Garanzia Fidi v 
Italiji). V nekaterih primerih garancijo predloži centralna enota svoji podružnici.  
 
Znotraj konzorcijev evropskih bank so bile razvite posebne metode za ocenjevanje 
tehnoloških podjetij. Takšen standardiziran pristop omogoča učinkovitejše in 
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ustreznejše  ocenjevanje inovativnih projektov. Banke so vzpostavile tudi posebne 
svetovalne sheme, ki nudijo cenejši dostop do strokovnjakov za tehnologijo in trge 
ne le v fazi ocenjevanja vlog za posojila, temveč tudi v fazah spremljanja 
financiranih projektov.  
 

5. 4. 3  Ovire  
 

Kljub temu da imajo banke pomembno vlogo pri financiranju visokotehnoloških 
MSP, pa je očitno, da dolžniško financiranje v splošnem ni najbolj primerno za 
financiranje inovativnih projektov. Bančni sistem ni osnovan tako, da bi prevzemal 
visoka tveganja. Visoko tveganje zahteva posledično tudi višjo obrestno mero, a tak 
fleksibilni način določanja cene posojila bi trg le stežka prenesel.  
 
Investicije v inovacije pogosto pomenijo investicije v nematerialna sredstva, kot so 
znanje, tehnični načrti, sposobnosti osebja, to pa je manj primerna osnova za 
zavarovanje posojila. Nezadovoljivo poroštvo ali zavarovanje posojila je glavna 
omejitev pri bančnem financiranju MSP (EC, 2003b, str. 28).  
 
Omejena sposobnost bank za ocenjevanje zahtevnih tehnoloških projektov zavira 
njihovo aktivnejšo vlogo. Natančnejša ocena s strani zunanjih strokovnjakov 
predstavlja dodaten strošek, ki preveč podraži tako financiranje (EC, 2002a, str. 
30). 
 
Banke vidijo ovire pri financiranju podjetij, osnovanih na novih tehnologijah, tudi 
v slabi kvaliteti vlog za posojilo, manjšem število podjetij, ki zaprosijo za posojilo, 
omejenem lastniškem kapitalu podjetij, nezadostnih (državnih) garancijah za 
posojila ter pomanjkanju opredmetenih osnovnih sredstev za zavarovanje posojil. 
 
 
5. 5  Državni viri financiranja inovacij 
 
Država inovacijsko financiranje izvaja preko različnih politik (znanstveno-
raziskovalne, gospodarske politike ter razvojnih in strukturnih politik), usmerjeno 
pa je v celoten nacionalni inovacijski sistem, ki ga sestavljajo raziskovalni inštituti, 
univerze, industrija, MSP, menedžerji, investitorji, študenti, javne ustanove. V tem 
poglavju so obravnavani instrumenti, ki so namenjeni le MSP za povečanje njihove 
inovacijske dejavnosti in za izboljšanje učinkovitosti delovanja finančnih trgov v 
funkciji financiranja inovacij MSP.  

5. 5. 1 Vloga državnih virov financiranja 
 

Na uporabo različnih spodbud vplivajo zgodovinski in kulturološki dejavniki ter 
nenazadnje tudi trenutne gospodarske razmere. Glavni cilj vladnih ukrepov ni 
spodbujati aktivnosti, ki jih podjetja že tako ali tako izvajajo, temveč je 
odpravljanje tržnih neravnovesij, ki imajo za posledico manjšo inovacijsko 
učinkovitost ter usmerjanje v projekte, ki imajo večji vpliv na družbeno in socialno 
blaginjo. Čeprav v praksi velja, da se evropske države spopadajo s težavami 
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predvsem pri aplikaciji znanja in komercializaciji, so spodbude pogosto usmerjene 
v začetne faze inovacijskega in RR procesa. Gospodarstvo, še posebej pa MSP, je 
investiranju v te faze manj naklonjeno, saj je njihov učinek negotov, pozitivni 
rezultati za podjetje pa so možni šele na daljši rok.  
 
Državno financiranje je lahko neposredno (preko posojil, subvencij, lastniškega 
vlaganja, garancij) ali posredno (preko davčnih spodbud).  
 
Prednost neposrednega financiranja pred davčnimi spodbudami je v tem, da je 
mogoče stroške financiranja vnaprej relativno natančno določiti, medtem ko je 
njegova slabost v višjih administrativnih stroških. Obratno velja za davčne 
spodbude. Napoved izpada fiskalnega dohodka pri davčnih spodbudah je za državo 
zelo zahtevna in precej negotova, a je administriranje veliko enostavnejše in 
cenejše. Davčne spodbude so primerne predvsem za države z nizkimi 
proračunskimi izdatki za inovacijsko financiranje in s podpovprečno razvitim 
inovacijskim sistemom. Te imajo lahko širši učinek na splošno inovacijsko 
aktivnost gospodarstva, obenem pa se podjetja sama odločajo o najprimernejši 
alokaciji razvojnih sredstev (EC, 2002, str. 57-59). Za države OECD velja, da so v 
zadnjem desetletju zmanjšale neposredne spodbude za RR podjetij (tako v 
absolutnem smislu kot v deležu RR dejavnosti podjetij) ter da je večji poudarek na 
posrednih, na primer davčnih spodbudah (OECD, 2004e, str. 5).  
 
Na spodnji sliki je prikazana sprememba državnega financiranja poslovnih RR v 
državah OECD v preteklem desetletju. 
   
Slika 7: Državno financiranje poslovnih RR v letih 1991 in 2002 kot odstotek v BDP  
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Vir: OECD, 2004e, str. 6. 
 
Države z visoko stopnjo inovativnosti kot so Finska, Švedska in Nemčija dajejo 
prednost neposrednemu financiranju izbranih panog in s tem usmerjajo inovacije 
v prednostna področja, v katerih vidijo največje konkurenčne prednosti in razvojne 
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priložnosti. Države z nižjo stopnjo inovativnosti (med njimi Portugalska, Španija, 
Italija) pa s splošnimi programi davčnih spodbud skušajo stimulirati gospodarstvo 
kot celoto v širok spekter inovacijskih aktivnosti ter s tem odločitev o izbiri 
najperspektivneše razvojne trajektorije prepuščajo tržnim mehanizmom. ZDA, 
Francija in v zadnjem času tudi Velika Britanija, s tradicionalno visoko stopnjo 
inovativnosti in obenem z razvitim tehnološkim-razvojnim sistemom, so države, ki  
podpirajo gospodarstvo tako z davčnimi kot z neposrednimi finančnimi 
spodbudami (EC, 2002, str. 13-14).  
 
Pomembno vprašanje, s katerim se države soočajo, je, ali lahko s svojimi 
instrumenti spodbudijo gospodarstvo, da postane bolj inovativno, torej da vlaga v 
RR več, kot bi vložilo brez njene intervencije in ali ne grozi, da državna sredstva za 
inovacijsko dejavnost le nadomestijo zasebna (t. i. učinek izrinjanja7). 
 
Enostavnega pravila, kako z državnim financiranjem doseči čim večji delež 
sofinanciranja zasebnega sektorja, ni mogoče podati, saj je to odvisno od mnogih 
zunanjih in notranjih dejavnikov podjetij. Kljub temu lahko zaključimo, da ima 
država pomembno vlogo pri spodbujanju inovacijske dejavnosti v MSP. Kar nekaj 
raziskav, ki so proučevale učinkovitost državnih spodbud v Flandiji (Meeusen, 
Janssens, 2001), Kanadi (Mansfield, Switzer, 1985), na Nizozemskem (Berg et al., 
1999) in drugih državah (Fölster, 1990) je pokazalo, da so neposredne in posredne 
spodbude pozitivno vplivale predvsem na obnašanje manjših podjetij ter da so bili 
učinki pri tej skupini podjetij večji kot pri drugih (Janssens, Suetens, 2001, str. 3-
6).  
 

5. 5. 2 Posojila 
 

Posojila so tradicionalna oblika financiranja v Evropi. Poleg poslovnih bank tudi 
države dajejo posojila preko posebnih skladov, ki so namenjeni različnim ciljnim 
skupinam MSP (npr. mikro, visokotehnološka, mlada podjetja). Višina posojil je 
odvisna od poslovnih potreb podjetja in obsega posojilnega sklada. Trajanje 
posojila lahko niha, vendar je najpogosteje omejeno na najmanj tri in največ 25 let.  
 
Posebna kategorija kreditov za MSP so mikrokrediti, ki ponavadi vključujejo 
zneske pod 10 000 EUR. Ti so namenjeni predvsem posameznikom, zelo majhnim 
podjetjem z manj kot petimi zaposlenimi ali posebnim skupinam v neugodnem 
položaju (mladi, nezaposleni, ljudje s posebnimi potrebami, etnične manjšine) 
(EC, 2004g, str. 53). Tovrstna podjetja praviloma ne morejo pridobiti sredstev po 
običajni poti (preko bank), ker potrebujejo manjša posojila, ki zahtevajo visoke 
stroške ocenjevanja kreditne sposobnosti in pomenijo visoko tveganje, saj je 
podjetje šele na začetku. Poslovne banke za takšna posojila zahtevajo zelo visoko, 
tudi 150-odstotno zavarovanje. 
 

                                                 
7 Angl. crowding out učinek. 
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Prednost državnih posojil so lahko nižja obrestna mera od komercialne ter večja 
dostopnost posojil za posebne skupine podjetij, ki imajo otežen dostop do 
tradicionalnih posojil. Druge prednosti posojil so (EC, 2004g, str. 25):  
- možnost kroženja sredstev, potem ko so posojila odplačana, 
- bogat vir kapitala za MSP, ki potrebujejo sredstva za svoj razvoj, 
- nekatere posojilne sheme ponujajo posojila brez jamstva, zato je dostop MSP 

do sredstev lažji, 
- za javne organe: naložba s srednjo stopnjo tveganja, ki ima lahko dober vzvodni 

učinek na druge vire kapitala; možno je, da se investiran kapital delno ali v 
celoti ponovno uporabi. 

 
Čeprav so državna posojila dana pod ugodnejšimi pogoji, je ta instrument še vedno 
manj primeren za financiranje inovacijske in RR dejavnosti v MSP. Pojavljajo se 
vrste posojil za posamezne RR projekte, a v praksi se njegova uporaba prepleta z 
izvajanjem drugih instrumentov, kot so subvencije in tvegani kapital. 
 

5. 5. 3 Subvencije 
 

Instrument državne subvencije za spodbujanje inovacij je zelo širok. Države 
dodeljujejo subvencije gospodarstvu, univerzam in raziskovalnim institucijam, ciljajo 
lahko na specifične industrije, tehnologije ali geografska območja. Nameni subvencij 
so zelo različni: lahko gre spodbude za RR dejavnost, za komercializacijo proizvodov 
in procesov, za sodelovanje z univerzami in/ali inštituti ter industrijo, za uporabo 
telekomunikacijskih in informacijskih storitev, za uporabo določene vrste energije ter 
mnogo drugih namenov. Pestrost programov je velika in je specifična za vsako državo 
posebej. S subvencioniranjem inovacijske dejavnosti se želi spodbuditi investiranje 
zasebnega sektorja, ki ga brez javnih sredstev ne bi bilo. Ob tem se pričakuje, da bo 
učinek na socialno blaginjo večji od stroška subvencije.  
 
Možni učinki državnih subvencij na skupna vlaganja podjetij so prikazani na sliki 8 
(str. 42). Najbolj neučinkovita je državna intervencija pri popolnem crowding out 
učinku (slika 8 - kvadrant 1), ko subvencija v celoti nadomesti zasebna vlaganja in RR 
dejavnost podjetja ostane nespremenjena. Pri delnem crowding out učinku (slika 8 - 
kvadrant 2) podjetje poveča vlaganja v RR, vendar za manj kot znaša subvencija. Ta 
situacija je najpogostejša pri podjetjih, ki nimajo težav pri pridobivanju sredstev za 
RR dejavnost. Za podjetja, ki težje pridobivajo nov kapital, je verjetneje, da ne bodo 
zmanjševala svojih vlaganj, temveč bodo subvencije v celoti porabila za povečanje RR 
vlaganj (slika 8 - kvadrant 3). To nakazuje, da bi želela podjetja več vlagati v RR, 
vendar jim likvidnostne težave to preprečujejo. Če zunanji investitorji (npr. tvegani 
kapital, banke) državno subvencijo razumejo kot dober signal o perspektivnosti 
projekta in zato povečajo ponudbo sredstev, podjetje lahko preide v crowding in8 
položaj (slika 8 - kvadrant 4), ko poveča tudi lastna sredstva za RR dejavnost. 
 

                                                 
8 Za izraz ni splošno uveljavljenega slovenskega prevoda. Gre za nasprotje učinku izrinjanja (angl. crowding 
out) oz. prevedeno učinek vrivanja.  
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Slika 8: Učinki državnih subvencij na skupne naložbe podjetij v RR  
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Vir: Streicher et al., 2005, str. 10. 
 
Največ nepovratnih sredstev za inovacijsko in RR dejavnost prejmejo velika podjetja 
z lastnimi razvojnimi oddelki in boljšimi povezavami z raziskovalnimi ustanovami. 
Pomanjkanje človeških virov, znanja in kapacitet omejuje dostopnost do teh sredstev 
za manjša podjetja, zato večina držav vodi posebne programe ravno za MSP ali 
posebne skupine kot so tehnološka MSP, podjetja, osnovana na novih tehnologijah, 
novoustanovljena tehnološka podjetja.  
 
Programi subvencij za MSP so usmerjeni ne le v izkoriščanje njihovega inovacijskega 
potenciala, temveč so prilagojeni tudi za reševanje njihovih posebnih težav, kot so 
težave pri pridobivanju sredstev za RR iz zunanjih virov, pomanjkanje sredstev za 
komercializacijo inovacij, omejeno varstvo intelektualnih pravic, s katerimi pridobiti 
koristi od svojih inovacij ter težave pri pridobivanju državnih nepovratnih sredstev. 
 
Zelo znan je primer uspešnega programa za majhna podjetja v ZDA, Small Business 
Innovation Research (SBIR), ki je bil ustanovljen v začetku osemdesetih let, danes pa 
je največji ameriški program z letnim proračunom preko milijarde USD, v katerem 
sodeluje več državnih agencij. Cilj programa je spodbuditi tehnološke inovacije v 
MSP ter njihovo komercializacijo, ob znatni podpori javnih institucij znanosti. 
Podjetja v programu gredo skozi tri faze: v prvi fazi prejmejo nepovratna  sredstva v 
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višini do 100 000 USD za preveritev tehnološke vrednosti in izvedljivosti RR 
projekta, v drugi fazi znaša nagrada do 750 000 USD za razvoj tehnologije do 
prototipa, v tretji fazi pa podjetje ne pridobi državnih sredstev, temveč mora sredstva 
za komercializacijo pridobiti iz privatnih ali drugih državnih virov.  
 
Kako uspešni so posamezni programi subvencij, je težko določiti, saj je resnih analiz 
malo. Čeprav je uspešnost programa SBIR v ekonomskih krogih pogosto citirana, je 
Wallstenova raziskava pokazala, da ima program velik crowding out učinek, saj se 
zasebna sredstva za RR zmanjšajo za 82 centov, za vsak dolar prejetih državnih 
sredstev (Wallsten, 2000, str. 98). To pa je le parcialni vidik subvencije. Države 
stremijo, da imajo nepovratna sredstva pozitiven učinek na inovacijsko dejavnost 
tudi preko povečanja zaupanja drugih zunanjih vlagateljev. Ne gre zanemariti 
pozitivnih spillover učinkov, ki jih imajo rezultati te dejavnosti na preostalo 
gospodarsko aktivnost, ti pa so lahko vidni šele na daljši rok in jih je težko izmeriti.  
 

5. 5. 4 Tvegani kapital 
 

Z ukrepi na področju lastniškega financiranja podjetij država skuša odpravljati 
neučinkovitosti finančnih trgov, ki ne zagotavljajo zadostnega kapitala za nova, 
inovativna podjetja. Lastniški kapital je vitalen element v finančni strukturi MSP, 
saj izboljša njihovo kreditno sposobnost, s tem pa olajša dostop do posojil s 
komercialno obrestno mero ali drugih oblik financiranja.  
 
Državna intervencija je usmerjena predvsem v zagotavljanje semenskega in 
zagonskega kapitala MSP, kjer je trg tveganega kapitala ne glede na razvitost 
najbolj neučinkovit. Številni komercialni skladi tveganega kapitala raje investirajo 
v kasnejše faze, kjer je tveganje manjše in pričakovani donosi višji, obenem jih pri 
tem omejujejo visoki fiksni stroški ocenjevanja projektov, ki določajo najnižji prag 
velikosti naložbe.  
 
Lastniško investiranje je lahko neposredno ali posredno. V prvem primeru država 
ustanovi državni sklad, ki investira v določene prioritetne sektorje in gospodarske 
naložbe, v drugem primeru pa to počne posredno, preko zasebnega sektorja. V EU 
so najbolj razširjeni državni skladi skladov (angl. fund of funds), ki državna 
sredstva investirajo v zasebne sklade tveganega kapitala. Tako posredno 
investiranje je nekoliko dražje, saj tako državni kot zasebni sklad zahtevata 
določene stroške upravljanja. Za ohranjanje učinkovitosti državne naložbe je nujno 
vzdrževati provizije skladov na čim nižji ravni (EC, 2005, str. 13).  
 
Razlogi za državno intervencijo temeljijo predvsem na učinkih, ki ga ima industrija 
tveganega kapitala na ekonomsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. 
Zagovorniki menijo, da lahko država s svojimi ukrepi spodbudi povečanje ponudbe 
zasebnega tveganega kapitala ter privabi inovativne posameznike v gospodarstvo 
in s tem ustvari nova delovna mesta, ki jih sicer ne bi bilo. Lerner (1999) je v svoji 
raziskavi ameriških podjetij, ki so prejela sredstva iz državnega programa SBIR 
med leti 1983 in 1997, ugotovil, da so ta rasla veliko hitreje od tistih, ki teh sredstev 
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niso prejela, obenem so bila veliko uspešnejša pri privabljanju dodatnega 
tveganega kapitala (Karsai, 2004, str. 4). 
 
Država mora biti pri izvajanju programov lastniškega financiranja posebej 
pozorna. Ker gre za programe, ki zahtevajo posebna meneadžerska znanja in 
izkušnje, te pa sama težko zagotavlja, je udeležba zasebnih investitorjev nujna. 
Država lahko zasebnemu sektorju poveri upravljanje javnega sklada, pogosteje pa z 
njim sodeluje pri ustanovitvi mešanega (hibridnega) sklada.  
 
Da je državna udeležba v mešanem skladu uspešna, morajo biti po mnenju OECD 
izpolnjeni nekateri ključni pogoji (Pezdir, 2004, str. 76-77): 

- država mora svoja sredstva usmerjati predvsem v zgodnje faze rasti podjetij, saj 
je takrat finančna vrzel največja; 

- fiksni stroški predstavljajo pomembno omejitev v komercialnih skladih, zato 
mora država s svojo udeležbo optimizirati velikost skladov; 

- državni uslužbenci naj ne bi bili direktno povezani v proces investiranja, to naj 
bi počeli izkušeni naložbeniki iz skladov tveganega kapitala, udeleženih v 
takšnih podjetjih; 

- sklad naj bi nudil tudi podporo menedžmentu podjetja s področij upravljanja, 
poslovne strategije in financ; 

- država mora poskrbeti za čim večjo udeležbo zasebnih sredstev skladu ob 
predpostavki, da obstaja likviden finančni trg; 

- mešani skladi lahko zelo znižajo stopnje donosa, zato je pomembno, da s tem 
ne izločijo privatnih institucij (crowding out učinek); 

- država mora s komplementarnimi ukrepi spodbujanja podjetništva poskrbeti, 
da je ponudbe v obliki malih visokotehnoloških podjetij dovolj; 

- s povečanjem udeleženosti privatnega sektorja v takih skladih in bankah, se 
mora vloga države zmanjševati. 

 
Za pritegnitev zasebnega sektorja države se uporabljajo spodbude za povečanje 
donosov uspešnih naložb ter za zmanjšanje izgub. Država lahko z zgornjo mejo 
omeji svojo udeležbo pri dobičku sklada, donosi, ki presegajo to mejo, pa pripadajo 
zasebnemu investitorju. Dodatna ugodnost za zasebni sektor je tudi možnost, da se 
njegov naložbeni delež črpa šele takrat, ko je državna kvota izkoriščena. Te 
spodbude ne zavarujejo investitorje pred slabimi naložbami. Primerne so 
predvsem za manjše sklade, kjer manjši del investicij prinaša pomemben delež 
kapitalskih dobičkov. Nasprotno je pri spodbudah za omejitev izgub, pri katerih 
država garantira, da bo krila del izgub od slabih naložb. To zasebni sektor ne 
spodbuja k maksimiranju donosov, temveč mu služi kot rešilna mreža. Slednje 
spodbude so pogosteje uporabljene v evropskih državah (Francija, Nemčija, 
Švedska, Nizozemska, Danska) in manj v državah z razvitim trgom tveganega 
kapitala (ZDA, Velika Britanija), kjer so državni ukrepi osredotočeni na 
povečevanje donosov zasebnih investitorjev (Karsai, 2004, str. 7-8).  
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Posebej v manjših skladih, ki so specializirani za investiranje v novoustanovljena 
MSP in tehnološka podjetja v zgodnjih fazah rasti, fiksni stroški upravljanja 
znašajo med 4 in 5 %, kar še enkrat presega primerljive stroške v tradicionalnih 
skladih (Karsai, 2004, str. 8). Brez državne pomoči oziroma kritja dela stroškov 
upravljanja so lahko takšni skladi nerentabilni, zato nezanimivi za zasebne 
investitorje tveganega kapitala.  
 
Velikost sklada predstavlja zanj omejitev. Manjši skladi težje privabijo izkušeno 
menedžersko ekipo, kar zmanjša kvaliteto ocenjevanja projektov in njihovega 
spremljanja, to pa posledično povzroči, da država financira povprečne sklade in ne 
doseže izboljšanja učinkovitosti trga. V ZDA je praksa, da tudi mešani skladi 
zasledujejo enake donose, kot so značilni za zasebne sklade iste velikosti in ki 
investirajo v iste faze.   
 
Problem informacijske asimetrije je manjši, če mešani sklad tesno sodeluje s 
tehnoloških parkom ter njegovo skupino strokovnjakov s tehničnem in poslovnim 
znanjem. To velja predvsem v tranzicijskih državah, kjer je specifično znanje s 
področja ocenjevanja aplikativnosti inovacij malih visokotehnoloških podjetij 
omejeno. Tehnološki park ima pri tem nalogo filtra, ki na podlagi zastavljenih 
gospodarskih ciljev izbira ustrezna podjetja in inovacije za investiranje ter 
zmanjšuje finančno tveganje sklada (Pezdir, 2004, str. 77-78).  
 
Če želi država povečati učinkovitost instrumenta tveganega kapitala, mora poleg 
direktne ponudbe kapitala skladom ali podjetjem obenem poskrbeti tudi za 
ustrezno regulativo in makroekonomsko okolje, ki bo spodbudilo zasebno ponudbo 
tveganega kapitala. To lahko stori preko skladom prijaznejše davčne in splošne 
zakonodaje ter preko manj rigoroznih naložbenih določil za institucionalne 
investitorje, kot so pokojninski skladi, zavarovalnice, banke, ki dovoljujejo tudi bolj 
rizične naložbe. V nasprotnem primeru so lahko stroški državne intervencije zelo 
visoki, učinkov le-teh pa je malo.  
 
V tabeli 9 (str. 46) so navedene vrste državnih programov za zagotavljanje 
tveganega kapitala. 

5. 5. 5 Garancije 
 

Mlada, visokotehnološka podjetja poslujejo z veliko opredmetenimi sredstvi, s tem 
pa so možnosti za pridobitev klasičnega bančnega posojila omejene, saj nimajo 
primernih sredstev za njegovo zavarovanje. Z izdajo garancije za prejeto posojilo 
podjetju država prevzame nase del tveganja ter se zaveže, da bo poravnala 
preostanek posojila in neplačane obresti, če podjetje ne bo moglo izpolniti svojih 
plačilnih obveznosti. Podjetje za prejeto garancijo plača zavarovalno premijo (EC, 
2001, str. 17). Glavna prednost garancijskih shem je, da olajšajo dostop do kapitala 
MSP, ki predvsem v začetnih fazah težko pridejo do potrebnih sredstev. To 
omogoča tudi večjo dostopnost do drugih virov, saj prejeta državna garancija 
predstavlja dodatna zagotovila tudi za ostale investitorje. Boljša kapitalska 
struktura omogoča podjetju, da lažje zadovoljuje potrebe po kapitalu v procesu 
rasti (EC, 2001, str. 72).  
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Tabela 9: Razvrstitev državnih programov za zagotavljanje tveganega kapitala 
(semenskega kapitala, poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala) 

 

Vrsta Namen 
Neposredna ponudba kapitala 
Državna sredstva Neposredne investicije v sklade 

tveganega kapitala ali mala podjetja. 
Državna posojila Omogočanje nizkih obrestnih mer, 

dolgoročnih posojil skladom tveganega 
kapitala ali malim podjetjem. 

Finančne spodbude 
Davčne spodbude Zagotavljanje davčnih spodbud za tiste, 

ki investirajo v sklade tveganega kapitala 
ali mala podjetja. 

Garancije za posojila Delitev garancije za bančna posojila 
ciljni skupini manjših podjetij. 

Garancije Garancija za pokrivanje deleža izgube 
investicijskih skladov tveganega 
kapitala, za katere je značilno visoko 
tveganje. 

Investicijske regulacije Usmeritev investicijske aktivnosti 
pokojninskih skladov in zavarovalnic v 
sklade tveganega kapitala. 

 

Vir: OECD, Government venture capital for technology-based firms, 1997, v Pezdir, 2004, str. 78. 

 
Najpogostejša oblika garancije je garancija za prejeto posojilo pri banki, za 
visokotehnološka podjetja pa so vse pomembnejše garancije za lastniški 
kapital pridobljen s strani podjetij tveganega kapitala. Redke so mešane 
garancije, ki vključujejo obe vrsti zavarovanja.  
 
Poleg omenjenih državnih garancij, poznamo tudi vzajemne garancije, kjer je 
garancija izdana s strani MSP, poslovnih združenj ali gospodarskih zbornic, lahko 
tudi skupaj z bankami ter naddržavne garancije, ki jih izdajajo institucije kot je 
Evropski investicijski sklad. Slednje se dodeljujejo v sklopu celovite podpore pri 
ustanovitvi novih ali izboljšanju upravljanja obstoječih garancijskim shem.          
 
V Evropi se sheme v zadnjem obdobju naglo razvijajo, tudi ob podpori prej 
omenjenega Evropskega investicijskega sklada. V tranzicijskih ekonomijah, kjer se 
bančni sistem šele razvija in je problem kreditiranja MSP posebej pereč, je 
upravičenost dolgoročne državne intervencije večja. Garancije olajšujejo dostop do 
sredstev, delujejo vzvodno na sredstva zasebnega sektorja in spodbudno vplivajo 
na razvoj MSP. V Italiji, Španiji in na Portugalskem, kjer je bančništvo bolj razvito, 
a še vedno nenaklonjeno tveganju, so se razvili vzajemni skladi, vloga države pa je 
omejena predvsem na izboljšanje njihovega delovanja. V državah z močnim 
bančnim sistemom in dobro podjetniško kulturo (Nemčija, Avstrija, Velika 
Britanija) je učinkovitost in nediskriminatornost državne intervencije vprašljiva. 
Tu so garancije upravičene le, če so časovno omejene, z zelo ozko zastavljenimi 
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prioritetami ter pod strogim nadzorom in ocenjevanjem. (EC, 2003, str. 45; EC, 
2001, str. 67).  
 
Garancije za nova visokotehnološka podjetja ponavadi krijejo med 50 in 100 
odstotki zavarovanja posojila, ki niha med 7 000 EUR in 12 milijoni EUR. 
Zapadlost garancije je ponavadi od tri do deset let.   
 
Stroški garancije so med shemami so zelo različni. Nekatere sheme zaračunavajo 
enkratne provizije na odobrene garancije, druge zaračunavajo stroške upravljanja 
do zapadlosti. Višina plačil je odvisna tudi od trajanja garancije, rezultatov analize 
tveganja in deleža posojila, ki ga garancija krije.  
 
Kljub razširjenemu prepričanju o pozitivnem vplivu garancijskih shem je le malo 
opravljenih študij, ki bi zagotovo dokazovale njihov doprinos k splošni gospodarski 
aktivnosti, še bolj pa je nejasna učinkovitost shem pri spodbujanju razvoja 
visokotehnoloških podjetij. Garancije za nova visokotehnološka podjetja se namreč 
najpogosteje izdajajo v okviru shem za majhna in rastoča podjetja, redke so sheme 
v EU, ki izdajajo garancije izključno za visokotehnološka MSP (EC, 2001, str. 10). 
Na primer danski Seed Capital Grant Scheme navaja kot primerne prijavitelje: 
podjetnike, inovatorje, menedžerje majhnih podjetij, tehnološke parke in 
bolnišnice (EC, 2003, str. 45).  
 
Med shemami so tudi velike razlike med kakovostjo svetovanja in drugo pomočjo, 
ki jo nudijo podjetjem. V nekaterih primerih je vloga garancijske sheme omejena 
izključno na izdajanje garancij, drugje je garancija del paketa storitev. V praksi 
velja, da so rezultati garancij boljši, če prestavljajo del integralnega programa 
finančne in strokovne podpore inovativnim MSP (EC, 2001, str. 93).    
 
Garancije prinašajo korist tudi za banke in javni sektor. Banka, ki se vključi v 
garancijsko shemo, zmanjša tveganje in poveča tržni delež v sektorju malega 
gospodarstva, obenem pa si ustvarja boljše ime v poslovnem svetu. V primerjavi z 
subvencioniranjem obrestne mere se lahko z garancijami nudi pomoč večjemu 
številu podjetij, kajti pri subvencioniranju se sredstva izgubijo, pri garancijah se 
ohranjajo (Krampuš, 2003, str. 327-328). 
 

5. 5. 6 Davčne spodbude 
 

Za krepitev inovacijske dejavnosti gospodarstva države uporabljajo različne davčne 
spodbude glede na razvitost RR dejavnosti in glede na inovacijske sposobnosti 
gospodarstva. Znižanje davčnih obveznosti pomeni za podjetje nagrado za 
izvedeno inovacijsko dejavnost preko zmanjšanja njegovih stroškov. Večina 
davčnih spodbud se nanaša na davek na dohodek pravnih oseb, a so pogosti tudi 
drugi ukrepi. 
 
Davčne spodbude je potrebno obravnavati v kontekstu celotnega davčnega sistema 
in njegovih ciljev. Različni programi za spodbujanje inovacij niso odvisni le od 
višine davčnih olajšav, temveč od celotne višine davkov, ki jih plačuje podjetje. V 
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nekaterih državah se zato spodbuja sprejetje splošnih davčnih olajšav ali znižanje 
davka na dohodek pravnih oseb, dodatne olajšave za posebne investicije, kot so 
raziskave in razvoj, pa so manj zanimive.   
 
Za učinkovito izvajanje davčnih spodbud je posebej zahtevna določitev upravičenih 
aktivnosti, zato države v glavnem uporabljajo mednarodno sprejete opredelitve, 
kot so na primer tiste sprejete v okviru OECD. Večina jih davčne spodbude omejuje 
na RR aktivnosti9 ali k tem dodajajo še nekatere druge, ki so iz tega koncepta 
izvzete. Poseben primer je Španija, ki je uporabila definicijo tehnološke inovacije 
po metodologiji Oslo ter tako omogočila olajšave tudi za aktivnosti, ki jih druge 
države ponavadi izključujejo (EC, 2002, str. 10).   
 
V nekaterih državah so pri davčnih spodbudah posebej pozorni na MSP, katerim 
omogočajo višje dopustno znižanje davka (npr. Francija) ali pa gre za preferenčno 
obravnavo glede potrebnega izkaza porasta izdatkov za RR, ki omogoča odbitek od 
zneska davka (Tičar, Padar, 1999, str. 42). 
 
 

5. 5. 6. 1 Davčne spodbude v okviru davka na dohodek pravnih oseb  
 

Te spodbude (angl. corporation tax incentives) zmanjšujejo stroške za izvajanje 
RR dejavnosti, zato so učinkovit instrument za zviševanje povprečnega nagnjenja 
podjetij k vlaganjem v inovacije. Večina razvitih držav omogoča podjetjem 
zmanjšanje davčne osnove za celotne tekoče stroške (100 % davčna olajšava), ki so 
jih imeli z izvajanjem RR dejavnosti v istem letu, zato so podrobneje opisani le tisti 
mehanizmi, s katerimi se presega osnovne spodbude.  
 
Ločimo (EC, 2002, str. 38-42): 
- dodaten odbitek od obdavčljive osnove (angl. extra tax allowance), 
- znižanje davka (angl. tax credit), 
- posebno amortizacijsko stopnjo za investicije v stroje, opremo ali zgradbe, ki so 

namenjeni izključno za namene inovacijske dejavnosti.  
  
Dodaten odbitek od obdavčljive osnove 
 

Posebna davčna olajšava omogoča podjetju zmanjšanje obdavčljivega prihodka za 
več kot 100 % vrednosti stroškov inovacijske dejavnosti v nekem obdobju oz. v 
davčnem letu. Če podjetje posluje z dobičkom, lahko od obdavčljivega prihodka 
odbije 100 % stroškov za RR ter nato od davčne osnove odbije še dodaten odstotek.  
 
Takšna olajšava ima učinek na veliko število podjetij, zato je primerna predvsem za 
stimuliranje splošne ravni vlaganj v RR in manj za doseganje usmerjenih ciljev 
gospodarske in znanstveno-tehnološke politike.  
 

                                                 
9  Raziskave in eksperimentalni razvoj (RR) po Frascati priročniku zajemajo ustvarjalno delo, usmerjeno v 
povečanje zaloge znanja, vključno z znanjem o človeku, kulturi in družbi ter v uporabo znanja za razvoj novih 
aplikacij. RR je izraz, ki pokriva tri dejavnosti: temeljne raziskave, uporabne raziskave in eksperimentalni 
razvoj (Stanovnik, Kavaš, 2004, str. 16). 
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Znižanje davka  
 

Podjetju se zniža znesek že izračunanega davka za del njegovih stroškov za 
inovacijsko dejavnost.  
 
Višina oprostitve se lahko določi na različne načine: 
- na podlagi obsega inovacijske dejavnosti oz. volumenskega sistema (angl. 

volume based scheme): oprostitev je enaka celotni višini stroškov inovacijske 
dejavnosti;  

- na podlagi prirasta inovacijske dejavnosti oz. inkrementalnega sistema (angl. 
incremental scheme): po tej metodi je predhodno določena osnovna višina 
stroškov inovacijske dejavnosti; do oprostitve so upravičena le tista podjetja, 
katerih stroški inovacijske dejavnosti presežejo to osnovno vrednost;  

- na podlagi kombinirane metode oz. kombiniranega sistema (angl. mixed 
scheme): je kombinacija zgornjih metod. 

 
Vsaka od metod ima svoje prednosti in slabosti.  
 
Metoda določanja stroškov glede na obseg je relativno enostavna za izvajanje in je 
uporabna ne glede na to, kdaj stroški nastanejo. Izračun oprostitve po tej metodi je 
enostaven tako za podjetje kot za davčni organ. Glavna slabost te metode je, da gre 
za povečanje stroškov države, ki nima zagotovila, da bo podjetje vrednost 
oprostitve reinvestiralo in s tem povečalo obseg inovacijske dejavnosti. Obstaja 
tudi nevarnost, da bi z znižanjem davka stimulirali tisti del investiranja v RR, pri 
katerem bi podjetja vlagala tudi brez olajšave (Jonko, 2005, str. 37).  
 
Obratno velja za metodo glede na prirast. Glavna prednost te metode je, da se 
osredotoči na prirast stroškov, zato zagotavlja večje spodbude tistim podjetjem, ki 
povečujejo inovacijsko dejavnost. Slabost metode je večja zahtevnost 
administracije. Ker metoda predvideva upravičenost do oprostitve le za stroške, ki 
presegajo neko osnovno vrednost, mora davčni organ oblikovati poseben postopek 
izračuna te vrednosti. Postopek je zahtevnejši pri določitvi vrednosti za skupino 
podjetij, kot so npr. multinacionalke, manj pa za posamezna podjetja.  Osnovna 
vrednost se lahko izračuna kot povprečje izdatkov za RR v zadnjih treh letih.  
 
Kombinirana metoda v sebi zajema lastnosti obeh sistemov, obenem pa odpravlja 
glavne nepopolnosti.  
 
Posebna amortizacijska stopnja  
 

Amortizacija služi podjetjem kot nadomestilo oziroma vir akumulacije za obrabo in 
zastaranje osnovnih sredstev (Jonko, 2005 str. 26). Pri obračunu davka na 
dohodek pravnih oseb se amortizacija prizna kot odhodek in s tem zmanjšuje 
davčno osnovo. Z vidika inovacij to pomeni spodbudo za investiranje v moderno 
opremo, ki ima neposredno korist za proizvodnjo in procese (EC, 2002, str. 41).  
 
Tako v EU kot v ZDA je dovoljeno prednostno obravnavanje kapitalskih vlaganj v 
RR infrastrukturo po prosti (angl. free depreciation) ali pospešeni amortizaciji 
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(angl. accelerated depreciation), a natančna vrednost olajšav med državami zelo 
niha. Učinek davčne spodbude temelji na dovoljeni dolžini amortizacijske dobe.  
 
Pri prosti amortizaciji država ne določi amortizacijske dobe osnovnega sredstva, 
namenjenega za inovacijsko dejavnost, zato je podjetju dovoljeno, da odpiše 
celotno vrednost osnovnega sredstva v istem letu nakupa. Dodatna prednost te 
metode v nekaterih državah je tudi ta, da podjetje strošek amortizacije prenese v 
neko drugo leto.  
 
Pospešena amortizacija posega v dolžino amortizacijske dobe, in sicer jo skrajša v 
primerjavi z ekonomsko življenjsko dobo sredstev. V tem primeru ni fleksibilnosti, 
ki velja za prosto amortizacijo. Če je ekonomska življenjska doba sredstva deset let, 
pospešena amortizacija skrajša amortizacijsko dobo za davčne namene na primer 
na pet let.  
 
V obeh primerih gre le za odlog plačila davka in ne za zmanjšanje plačila kot v 
primeru olajšave oz. znižanja davka.  
 
5. 5. 6. 2 Druge davčne spodbude  
 

Večina spodbud se nanaša neposredno na inovacijsko dejavnost podjetij preko 
davka na dohodek pravnih oseb, a v veljavi so tudi druge posredne spodbude. 
 
Primeri posrednih davčnih spodbud, ki vplivajo na inovacije preko osebnih davkov 
in davka na kapitalski dobiček, so:  
- zmanjšanje davčne stopnje za kapitalske dobičke,  
- odlog plačila davka na kapitalske dobičke,  
- delna oprostitev plačila davka na kapitalske dobičke,  
- popolna oprostitev plačila davka na kapitalske dobičke,  
- nižja obdavčitev dividend iz posebnih investicij tveganega kapitala,  
- nižja obdavčitev plač raziskovalcev v okviru dohodnine,  
- v nekaterih državah podjetniki ne plačujejo davka na dobiček in davčne 

spodbude uveljavljajo preko dohodnine.  
 
 
6 FINANCIRANJE INOVATIVNIH MALIH IN SREDNJIH 

PODJETIJ V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
6. 1 Finska 
 
Finska je v zadnjih letih naredila velik gospodarski preskok in postala ena 
najinovativnejših in najhitreje rastočih držav v Evropi in na svetu. Je ena izmed 
držav z najvišjimi vlaganji v RR (3,41 % BDP), katerih večji, skoraj 70-odstotni del 
financira gospodarstvo. Inovacijska politika je pomemben del vladnega programa, 
v katerem je tudi poseben poudarek namenjen podjetništvu. V ospredju državne 
politike je spodbujanje ustanovitve novih podjetij ter oblikovanje novih 
instrumentov za zagon tehnoloških in netehnoloških inovativnih MSP.  
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Glavni subjekt inovacijske politike je Tekes, finska nacionalna tehnološka 
agencija, ki izvaja vrsto finančnih spodbud za RR dejavnost v podjetjih. Prispeva 
27,1 % državnih sredstev za RR, v letu 2003 skupaj 392 milijonov EUR, od tega je 
39,8 % subvencij industriji za RR, 41,3 % subvencioniranje raziskav univerzam in 
raziskovalnim institutom, 10,2 % posojil industriji za RR, 8,7 %  kapitalska posojila 
podjetjem za RR (EC, 2004, str. 76). Najpogostejša ciljna skupina njenih finančnih 
ukrepov so MSP, ki so v letu 2003 prejela 58 % sredstev za RR. Četrtino 
uporabnikov storitev Tekesa so novoustanovljena podjetja, ki koristijo sredstva 
posebnih programov (OECD, 2004a, str. 3).  
 
Nacionalni program TULI je namenjen ustanavljanju podjetij, osnovanih na novih 
tehnologijah. Njegov cilj je spodbuditi raziskovalno sfero k iskanju možnosti za 
komercializacijo rezultatov raziskovanja. Vključuje brezplačno svetovanje za 
raziskovalce in financiranje začetne faze komercializacije. Strokovno podporo 
programu nudi osem regionalnih tehnoloških parkov. Tipične upravičene 
aktivnosti so raziskave trga, analiza konkurence in vprašanja intelektualne 
lastnine.  
 
LIKSA je predsemensko financiranje razvoja tehnoloških poslovnih idej do 
stopnje, ko je investicija pripravljena za pridobitev lastniškega kapitala. Sredstva 
se koristijo predvsem za zunanje strokovne svetovalne storitve, ki omogočajo 
izdelavo kvalitetnega poslovnega načrta. Poleg Tekesa pri tem sodeluje tudi Sitra, 
nacionalni sklad za raziskave in razvoj, ki od leta 2001 za shemo namenjata 2,69 
milijona EUR letno, kar zadošča za okoli 80 projektov. V letu 2003 so sredstva 
programa znašala 2,3 milijona EUR, od tega je bilo 40 % namenjenih svetovalnim 
storitvam, preostalo za realizacijo projektov.  
 
Splošni cilj programa VARA je povečati možnosti za zagon in izvedbo uspešnih RR 
projektov MSP, univerz in raziskovalnih institutov. Financiranje v okviru 
programa je namenjeno raziskavam trga, analizam konkurence ter izdelavi 
podjetniškega poslovnega načrta. Ponavadi gre za kratkoročne projekte, ki 
vključujejo izdatne zunanje svetovalne storitve. Tekes financira od 70 do 100 % 
upravičenih stroškov projekta, v najvišji vrednosti 15 000 EUR. V letu 2003 je bilo 
izvedenih 553 projektov, v povprečni vrednosti 12 300 EUR.  

 
Tekes daje posojila novoustanovljenim tehnološkim podjetjem za zagonsko fazo v 
največji vrednosti 100 000 EUR, kar predstavlja največ 80 % investicije. Za 
posojila podjetjem ni potrebno nuditi zavarovanja. V letu 2004 je bilo izdanih za 4 
milijone EUR posojil. 
 
Poleg Tekesa tudi druge javne institucije nudijo finančne spodbude za podjetja. 
Sitra, nacionalni sklad za raziskave in razvoj, zagotavlja sredstva za nova 
tehnološka podjetja, rastoča regionalna podjetja ter za komercializacijo 
tehnologije. Finnish Industry Investment Ltd. se ukvarja z lastniškim 
financiranjem in vlaga v sklade tveganega kapitala. Finnvera financira promocijo 
izvoza in podpira internacionalizacijo podjetij, preko posojil, garancij in 
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zavarovanja izvoznih posojil. Ta ima tudi nalogo kapitalizacije in razvoja vseh 
korporativnih regionalnih skladov v imenu države. 
 
Čeprav je udeležba tveganega kapitala na finskem finančnem trgu majhna, je ta trg 
izredno dinamičen. Razlog za to je relativno ugodno pravno in davčno okolje. 
Investicije v semensko in zagonsko fazo so na tretjem mestu za Švedsko in ZDA in 
skoraj polovico teh gre za investicije v visoko tehnologijo. Sicer tvegani kapital 
investira predvsem v tradicionalne sektorje. V letu 2004 je bil ustanovljen sklad, 
namenjen za zagonska sredstva rastočih podjetij. Njihov namen je ustanovitev čim 
večjega števila podjetij, ki bi v kratkem času postala primerna investicija za zasebni 
trg tveganega kapitala. V ta sklad, ki naj bi v petih letih znašal okoli 50 milijonov 
EUR, bodo investirale Finnvera, njena podružnica Veraventure, Sitra, Tekes ter 
drugi regionalni tehnološki centri. Finvera in Sitra sta glavni investitorki v segment 
semenskega kapitala (EC, 2004a, str. 36).  
 
Finska nima posebnih davčnih spodbud za RR dejavnost. V preteklosti so 
podjetja lahko izkoriščala vrsto davčnih spodbud, ki pa so bila v začetku 90-tih let 
ukinjena. Motor nacionalne ekonomije so bila večja tehnološka podjetja in 
prevladalo je mnenje, da bi bila neposredna finančna podpora tem podjetjem 
stroškovno učinkovitejša, z boljšim učinkom na celotno gospodarstvo, kot da bi z 
davčnimi ukrepi spodbujali večje število tradicionalnih, manj inovativnih podjetij 
(EC, 2002, str. 13).  
 
 
6. 2 Irska  
 
Irska velja za državo z razvito podjetniško kulturo in državno politiko, ki je 
naklonjena podjetništvu. K temu veliko pripomore nizka obdavčitev podjetij, 
nezahtevnost postopkov za ustanovitev podjetja ter ugodno podjetniško okolje na 
splošno. Skupna vlaganja v RR so relativno skromna in znašajo 1,15 % BDP (glej 
slika 9, str. 59). Čeprav vlaganja s strani podjetij rastejo, ne zagotavljajo 
povečanega povpraševanja svoje ekonomije. V preteklih letih je bila država 
izjemno uspešna pri privabljanju tujih investicij, a nekoč zelo visoke stopnje rasti 
gospodarstva se zmanjšujejo. Kljub zelo visokemu BDP na prebivalca preseneča 
njena manjša inovacijska uspešnost, ki, merjena z agregatnim inovacijskim 
indeksom10, dosega le povprečje EU25. Danes je osrednja pozornost vlade 
namenjena prav inovacijam, ki svojo politiko usmerja v industrijo visoke vrednosti 
ter v industrijo, temelječo na domačem in tujem znanju.  
 
Kljub dobrim razmeram v podjetništvu imajo tudi irski podjetniki težave za 
pridobitev financiranja predvsem v začetnih fazah ustanovitve in rasti podjetja. V 
primerjavi z EU15 je trg tveganega kapital slabo razvit, zelo ga je prizadel tudi upad 
trga v ZDA v preteklih letih, od katerega je zelo odvisen. Investicij tveganega 
kapitala je nekaj več kot 0,05 % BDP, kar pa irske podjetnike postavlja v slabši 

                                                 
10 Angl. summary innovation index (SII), meri splošno inovacijsko dejavnost neke države in je izračunan na 
podlagi 26 indikatorjev inovativnosti (European Innovation Scoreboard - EIS). 
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položaj v primerjavi z ameriškimi konkurenti (Fitzsimons et al., str. 33). Največ, 
okoli 70 % investicij tveganega kapitala na Irskem, je buy-out in le malo investicij v 
semensko fazo se izvrši brez prisotnosti državne agencije. Večina financiranih 
projektov je iz sektorjev visoke tehnologije (informacijska tehnologija, 
telekomunikacije, biotehnologija).  
 
V okviru Državnega razvojnega programa 2000-2006 je bilo ustanovljenih 15 
skladov tveganega kapitala. Večina teh deluje v okolici Dublina, njihov kapital za 
investicije znaša 415,8 milijonov EUR. Enterprise Ireland, državna agencija za 
razvoj in industrijo, jih je v letu 2002 v sodelovanju z zasebnim sektorjem 
ustanovila pet, ki so namenjeni predvsem financiranju začetnih faz 
novoustanovljenih podjetij. Ti omogočajo pokrivanje finančne vrzeli v razponu 
sredstev med 100 000 in 500 000 EUR ter nudijo izdatno pomoč izkušenih 
investitorjev in mentorjev (EC, 2004c, str. 31).   
 
Za povečanje dolgoročnih kapitalskih vlaganj individualnih investitorjev sta bili 
uvedeni posebni davčni shemi, Business Expansion Scheme in Seed Capital 
Scheme, ki omogočata davčne olajšave za investicije do 31 750 EUR na leto. Sama 
podjetja ob tem ne pridobijo posebnih davčnih ugodnosti, temveč lahko na ta 
način pridobijo dodatne zunanje vire financiranja. Shemi sta pomembni predvsem 
za nova in manjša podjetja, ki delujejo v posebnih panogah in težko pridobijo 
zadostna sredstva za razvoj oziroma bi sicer bila odvisna predvsem od dragega 
dolžniškega financiranja.  
 
Enterprise Ireland vodi posebne programe namenjene podpori zelo perspektivnih 
novoustanovljenih podjetij na področju novih tehnologij. Gre za različne oblike 
spodbud od neposrednega financiranja (subvencije, lastniški kapital, posojila) do 
pomoči pri posredovanju pri skladih tveganega kapitala, poslovnih angelih, 
izvajanje specializiranega menedžerskega usposabljanja (RD Management) in 
mentorstva (Mentor Network Service). Preko Incubation Space/Centres 
financira izgradnjo infrastrukture inkubatorjev v okviru tehnoloških inštitutov.  
 
Research Technology & Innovation (RTI) Competitive Grants Scheme je 
glavna shema za komercialne projekte podjetij za razvoj proizvodov in procesov. 
Namenjena je vsem podjetjem v predelovalni in trgovski dejavnosti za 
visokokvalitetne in rizične projekte. Posebej za MSP je bil oblikovan Fusion, ki 
spodbuja inovacijsko dejavnost v MSP preko prenosa znanja in tehnologije med 
akademsko in gospodarsko sfero. Subvencije so namenjene razvoju prototipov, 
komercializaciji inovacij, industrijskemu dizajnu, prenosu tehnologije v podjetja. 
Podobne dejavnosti subvencionira tudi pilotni projekt Focus, ki je bolj usmerjen v 
identifikacijo novih tržnih priložnosti MSP v sodelovanju z raziskovalno sfero in 
strokovnjaki na področju trženja.   
 
Velik prispevek k uspešnosti irskega gospodarstva primorejo nizki davki, saj so 
podjetja obdavčena le z 12,5-odstotno davčno stopnjo na dobiček pravnih oseb. V 
letu 2004 so bile za RR dejavnosti uvedene tudi posebne 20-odstotne davčne 
olajšave, predvsem z namenom povečevanja tujih investicij. Gre za prirastno 
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shemo (incremental scheme), ki omogoča znižanje davka na dohodek pravnih oseb 
za podjetja z naraščajočimi ali novimi vlaganji v RR, ki presegajo 50 000 EUR v 
danem letu. Država pričakuje, da bo imela olajšava največji učinek na  
multinacionalke.  
 
 

6. 3 Nemčija 
 
Nemški inovacijski sistem je zelo razvit in v večini indikatorjev inovativnosti 
presega povprečje EU. Gospodarstvo financira 70 % vlaganj v RR, država pa z 0,77 
% v BDP zaseda šesto mesto med članicami EU (EIS, 2005). Inovacijska dejavnost 
gospodarstva je podprta s številnimi programi, med njimi jih je veliko namenjenih 
MSP, saj so ta v primerjavi z velikimi podjetji veliko manj inovativna11. Državne 
spodbude so namenjene podjetjem v obliki direktnih subvencij za RR dejavnost (za 
raziskave na področjih visoke tehnologije ter za skupne raziskave) ali kot finančne 
spodbude za inovativne projekte, predvsem preko različnih skladov tveganega 
kapitala ali ugodnih posojil.  
 
Medtem ko so posojila tradicionalna oblika pomoči MSP, so bili programi 
tveganega kapitala v letu 2004 reformirani. Država le redko investira neposredno v 
podjetja, najpogosteje to stori v partnerstvu s zasebnim soinvestitorjem ali z vložki 
v zasebne sklade. Njeno obnašanje temelji na predpostavki, da je zasebni kapital 
izkušenejši in učinkovitejši gospodar. Finančne spodbude za MSP se izvajajo preko 
državne banke KfW Mittelstandsbank. 
 
Nekdanje programe tveganega kapitala (BTU, BTU Early-Stage, tbg skladi) so 
zamenjali novi, med njimi je za nova tehnološka MSP najpomembnejši ERP Start 
Fund, ki znaša 250 milijonov EUR. KfW vlaga sredstva v inovativne projekte 
skupaj z zasebnim soinvestorjem v enakem deležu. Ciljna skupina sklada so mlada, 
inovativna tehnološka podjetja, z ne več kot 50 zaposlenimi ter letnimi prihodki, ki 
ne presegajo 10 milijonov EUR. Državni vložek je največ tri milijone EUR, torej 
nov kapital skupaj z zasebnim vložkom ne presega šest milijonov EUR. V okviru 
programa je poseben modul zgodnja faza (early phase), ki ponuja kapital 
novim tehnološkim MSP za razširitev podjetja, poslovni načrt in začetni razvoj 
proizvodov ali procesov. Podjetja lahko pridobijo sredstva pred ustanovitvijo 
podjetja ali pol leta po tem, v višini do 150 000 EUR. V tej fazi zasebni soinvestitor 
ni potreben, vendar mora podjetje imeti investicijskega svetovalca, ki deluje kot 
mentor na sektorskem področju in v menedžerskih zadevah. 
 
EPR Participation Programme ne zagotavlja lastniški kapital zrelejšim 
podjetjem preko neposrednega vlaganja, temveč ponuja refinanciranje dolga 
lastnikom (ponavadi gre za majhne ali srednje investicijske družbe), ki s sredstvi 
KfW banke kupijo lastniški delež. Poleg teh morajo investirati tudi lastna sredstva. 
Sredstva lahko koristijo podjetja z manj kot 500 zaposlenimi, s prihodki, ki ne 
presegajo 50 milijonov EUR. Poleg inovacijske dejavnosti se s temi sredstvi lahko 

                                                 
11 80 % RR dejavnosti izvajajo velika, mednarodno usmerjena podjetja z več kot 10 000 zaposlenimi (EC, 
2004h, str. 47). 
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financira tudi razširitev podjetja in sodelovanje z znanstveno-raziskovalnim 
sektorjem. Državna investicija znaša med pol in milijonom EUR.  
 
Equity for the SME sector at large ponuja dodatni kapital MSP med enim in 
petimi milijoni EUR. Intervencija države za investicije večje ob petih milijonov ni 
potrebna. 
 
V letu 2005 je bil ustanovljen poseben sklad za visokotehnološka MSP (High 
Tech Start-up Fund), ki je posebej namenjen spin-off podjetjem iz javnih 
raziskovalnih ustanov, univerz ter podjetij. Gre za semenski in zagonski kapital. V 
povprečju bodo podjetja prejela okoli pol milijona EUR, preko lastniškega vložka 
in sekundarnega posojila. V prvih letih bodo podjetja oproščena plačila obresti. V 
sklad, ki naj bil do leta 2010 znašal 260 milijonov EUR, bodo vložena javna in 
zasebna sredstva (BASF, Siemens and Deutsche Telekom). 
 
ERP Innovation Programme je posojilno-garancijska shema za inovativna 
MSP. Program je namenjen predvsem zrelejšim tehnološkim MSP za financiranje 
RR dejavnosti ter uvajanju novih proizvodov in procesov na trg. Izvaja se preko 
posojil bankam za refinanciranje njihovih posojil inovativnim podjetjem ali preko 
tveganega kapitala za refinanciranje kapitalskih deležev lastnikom v inovativnih 
podjetjih. Subvencionirajo se tudi RR aktivnosti, ki se nanašajo na produkte in 
procesne inovacije ter raziskave trga.  
 
Država je med leti 1998 in 2002 povečala sredstva za pospeševanje RR dejavnosti v 
MSP za  skoraj tretjino, in sicer na okoli 732 milijona EUR. Spodbude je prejelo 
okoli 5 000 podjetij in ocene so pokazale, da so posebni državni instrumenti 
pomenili velik vzvod na zasebna sredstva (ne en evro državnih sredstev, je bilo 
vloženih še enkrat toliko zasebnih) (OECD, 2004b, str. 7).  
 
Največ sredstev med programi direktnega subvencioniranja RR dejavnosti gre za 
subvencije za posebna področja raziskovanja (trajnost, okolje in energija, 
nove tehnologije, informacijske tehnologije in telekomunikacije, transport, 
gradbeništvo), ki so namenjeni podjetjem, raziskovalnim ustanovam, univerzam 
itd; znotraj teh obstajajo posebni podprogrami za nova podjetja, osnovana na 
raziskavah iz posebnih področji (biotehnologija, nanotehnologija).  
 
PROINNO je program širokega učinka namenjen povečevanju inovacijske 
aktivnosti in konkurenčnosti MSP. Spodbuja k vzpostavitvi sodelovanja z drugimi 
podjetji in raziskovalnimi ustanovami. Glavni cilj je stimulirati MSP k sistematični 
RR dejavnosti ter spodbuditi njihovo dolgoročno integracijo v stalne RR in 
inovacijske mreže. Proračunska sredstva za program v letu 2003 so znašala 137 
milijonov EUR. Od leta 1999 je program koristilo 4 850 podjetij (OECD, 2004b, 
str. 7).   
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Drugi programi za MSP: 
- IGF – Spodbujanje skupnih industrijskih raziskav: neposredne 

subvencije za RR projekte, ki jih izvajajo sektorske raziskovalne institucije 
ustanovljene s strani MSP, konzorciji podjetij ali raziskovalnih institucij. Del te 
sheme je tudi ZUTECH,  ki razvija nove rešitve za strukturno prenovo 
podjetniškega sektorja na osnovi visoke tehnologije.  

- Spodbujanje inventorjev v okviru Fraunhofer Patent Bureau: ponuja 
ugodna posojila za inventorje za pridobitev patentov ter komercializacijo 
invencije.   

- Inno-Watt – poseben RR program za Vzhodno Nemčijo: namenjen je 
MSP z velikim potencialom za rast, ki so v preteklosti uspešno komercializirale 
nove tehnologije. Gre za najpomembnejši instrument povečevanja tehnološke 
konkurenčnosti MSP v tem delu države.  

 
Inovacijska politika je tudi pomemben del vsake deželne politike in v okviru teh se 
izvajajo programi za zagon podjetij ter za posebna tehnološka področja. 
 
V Nemčiji od leta 1989 ni posebnih davčnih spodbud za RR in inovacijsko 
dejavnost v podjetjih. Davčna reforma v letu 2000 je znižala davke za podjetja, kar 
je pospešilo investicije podjetij in inovacijsko dejavnost. Dodatne finančne 
ugodnosti prinašajo tudi novi davčni ukrepi iz leta 2004 in 2005, ki naj bi samo za 
MSP pomenili prihranek 16,7 milijard USD (OECD, 2004b, str. 6).   
 
 
6. 4 Velika Britanija 
 
Če Veliko Britanijo primerjamo z ostalimi razvitimi državami, velja za državo z 
relativno dobro razvitim inovacijskim sistemom. Po agregatnem inovacijskem 
indeksu se nahaja na devetem mestu (med državami EU jo prehitevajo Švedska, 
Finska, Nemčija, Danska in Islandija). Med slabosti sistema spada relativno nizek 
delež vlaganj gospodarstva v RR, posebej pa so neaktivna MSP, saj jih je v letu 
2001 inovacijsko dejavnost izvajalo le 71 % od povprečja EU25 (EC, 2004h, str. 
96). Zato je ena glavnih prioritet britanske inovacijska politike povečanje 
inovacijske intezivnosti v podjetjih.  
 
Razvitost finančnega sistema v tej državi prispeva k dostopnosti virov financiranja 
za inovativna podjetja. Tvegani kapital za visokotehnološka podjetja presega 
povprečje EU25 za 90 %, medtem ko tvegani kapital zgodnje faze presega 
povprečje za polovico (EC, 2004h, str. 96). Kljub relativno dobrim pogojem so 
finančni viri eden glavnih omejitvenih dejavnikov za nastanek tehnoloških podjetij 
in podjetij, osnovanih na novih tehnologijah. Zaradi specifičnosti finančne vrzeli 
pri lastniškem financiranju se je država usmerila predvsem v ukrepe za 
spodbujanje tveganega in semenskega kapitala, obenem pa je povečala nepovratna 
sredstva manjšim podjetjem za prve poskuse inoviranja.  
 
Small Firm Loan Guarantee Sheme zagotavlja dolžniški kapital za majhna 
podjetja brez jamstev ali preteklih rezultatov iz poslovanja. Garancijska shema se 
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izvaja preko mreže poslovnih bank v okviru njihovih rednih produktov. V letu 
2003 je bil razpisan program z enotno stopnjo garancije v višini 75 % za vsa 
posojila, na leto pa jih je izdanih preko 4 000 (Bank of England, 2003, str. 7). 
 
Za izboljšanje dostopnosti financiranja v vsaki regiji so bili ustanovljeni posebni 
regijski skladi tveganega kapitala, ki se usmerjajo predvsem v manjša 
tehnološka podjetja, v začetno fazo rasti, z začetnimi vložki do 250 000 GBP ter 
možnostjo follow-up investicije po šestih mesecih v enaki višini. Komplementaren 
tem skladom je Early-Growth Funding Programme, ki zagotavlja manjše 
vložke tveganega kapitala (v povprečju 50 000 GBP), za investicije v zagonski in 
zgodnji fazi. V obeh primerih gre za mešane sklade javnega in zasebnega kapitala.  
 
Posebej za visokotehnološka podjetja v zgodnjih fazah rasti je bil oblikovan tvegani 
sklad za visokotehnološke projekte (UK High Technology Fund), preko 
katerega je država kot nosilni investitor zbrala več kot 100 milijonov GBP 
dodatnega zasebnega kapitala. Za spodbujanje razvoja podjetniških idej in spin-off 
podjetij na univerzah deluje Higher Innovation Education Fund (nadomestil 
je University Challenge fund in Science Enterprise Challenge Fund), ki povečuje 
javno-zasebno sodelovanje in podpira prenos znanosti, tehnoloških raziskav v 
komercialno uporabo.  
 
Grant for Research and Development je program subvencij za uvajanje novih 
izdelkov, procesov ali storitev, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetja. 
Program pokriva stroške tehnološko inovativnega projekta (plač, materiala, 
podizvajalcev, kapitalske opreme), ki zaradi svoje tveganosti ni primeren za 
financiranje iz običajnih virov. Program, ki ga izvajajo regionalne razvojne 
agencije, predvideva štiri tipe subvencij: za mikro, raziskovalne, razvojne in 
posebne razvojne projekte.  
 
V okviru subvencij za proučitev inovativne ideje (Grant to investigate an 
innovative idea) se delno pokrivajo stroški svetovanj za področja, ki so potrebna 
za uspešen razvoj podjetniške inovativne ideje. Rezultat projekta je akcijski načrt, 
ki obsega uvajanje nove tehnologije za izboljšanje poslovanja, proučitev možnosti 
komercializacije inovativne ideje in ali obstaja trg za to, uvajanje novega izdelka na 
trg ter identifikacija potrebnih veščin za podjetje in kako zapolniti to vrzel. 
Program subvencionira  do  75  %  stroškov svetovanja.  Večina  subvencij  znaša  
med  2 500 in 7 000 GBP. Najvišja možna subvencija pa znaša 12 000 GBP.  
 
V Veliki Britaniji je v veljavi več splošnih davčnih spodbud in specifičnih 
davčnih spodbud za raziskave in razvoj, katerih namen je izboljšati 
investicijsko klimo ter spremeniti razmerje med tveganji in stroški za investicije v 
RR. V preteklih letih je vlada v splošnem znižala davčne stopnje za podjetja. 
Znižale so se davčne ovire za podjetniško inovacijsko dejavnosti, kot je na primer 
nakup intelektualnih pravic, medtem ko se je začetna davčna stopnja za 
novoustanovljena podjetja znižala iz 10 na nič %. Za spodbujanje investicij v 
visokotehnološka podjetja se je znižala davčna stopnja iz 40 na 10 % za donose na 
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deleže v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi in ki jih podjetja držijo več kot dve leti. 
Možne so tudi spodbude pri zaposlovanju visoko-kvalificirane delovne sile in za 
podjetja, ki zaposlenim ponudijo deleže v podjetju kot nagrado za uspešnost. Kot 
dopolnilo splošnim davčnim spodbudam, je možno tudi znižanje davka za RR 
dejavnost, ki je od leta 2002 dostopno vsem podjetjem, ne le MSP. Ta ukrep 
pomeni znižanje davčnih prihodkov za 790 milijonov EUR letno (EC, 2004e, str. 
32). 
 
V veljavi so tudi dodatne spodbude za investicije tveganega kapitala v manjša, bolj 
tvegana podjetja, preko Regionalnih ustanov tveganega kapitala (Regional 
Venture Capital Trusts), podjetniške investicijske sheme (Enterprise 
Investment Sheme) in investicijske davčne olajšave (Community 
Investment Tax Relief). OECD meni, da glede na številne državne programe za 
povečanje zasebnega tveganega kapitala velikodušna davčna zakonodaja ni več 
potrebna (EC, 2004e, str. 31). Rezultati državnih ukrepov so že vidni, saj se je 
predvsem za manjša tehnološka podjetja dostopnost tveganega in semenskega v 
zadnjih letih povečala.  
 
 
6. 5 Primerjava instrumentov inovacijskega financiranja v 

državah Evropske unije 
 
Države Evropske unije se iz zgodovinskih in družbeno-ekonomskih razlogov med 
seboj zelo razlikujejo v razvitosti nacionalnih inovacijskih sistemov, v pristopih 
države do inovacijske politike ter različnih finančnih in davčnih spodbudah, ki jih 
namenjajo povečanju inovacijske dejavnosti podjetij. Razlike med državami so še 
večje z vstopom novih članic, saj je v teh do sedaj veljalo, da je inovacijska politika 
manj pomembna in njen vpliv na konkurenčnost gospodarstva ni bil upoštevan. 
Zaostajanje Evrope za svojimi konkurenti (ZDA, Japonska)12, daje državam močne 
signale, da je potrebno več vlagati v znaje in razvoj ter da je potrebno spodbujati 
gospodarstvo, ki naj pri tem odigra glavno vlogo.  
 
Evropska unija si je v lizbonski strategiji zadala ambiciozen cilj, da do leta 2010 
doseže vlaganja v RR v višini 3 % BDP, od tega 2 % strani poslovnega sektorja, a že 
sedaj je jasno, da tega ne bo zlahka dosegla. Povprečna vlaganja v RR v članicah 
EU znašajo 1,95 % BDP, le šest držav presega 2 % (glej sliko 9, str. 59).  
 
V zadnjih letih je moč zaznati aktivnejše državne politike, ki so pričele spodbujati 
procese vlaganja gospodarstva v inovacije. Ciljna skupina državnih spodbud so 
najpogosteje velika podjetja v industrijskem sektorju, vendar ima tudi segment 
MSP posebno mesto v inovacijski politiki. Zaradi specifičnih problemov malega 
gospodarstva pri izvajanju inovacijske dejavnosti so bili predvsem z vidika 
dostopnosti finančnih sredstev uvedeni novi instrumenti, ki zapolnjujejo to 
finančno vrzel in povečujejo možnost za uspešno vključitev teh podjetij v 
inovacijskih projekte. 

                                                 
12 Podatki Global Competitiveness Report in World Cometitiveness Yearbook za leto 2004 kažejo zaostanek 
EU za ZDA v kar 9 od 11 indikatorjev inovativnosti (Krošlin, 2005, str. 88).  
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Slika 9 : Skupna vlaganja v RR v državah EU in ZDA v letu 2003  
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Vir: European Innovation Scoreboard, 2005. 

 
Obravnavane države, Finska, Irska, Nemčija in Velika Britanija, uporabljajo vrsto 
ukrepov za spodbujanje investicij tveganega kapitala, predvsem v zgodnje faze 
življenjskega cikla, kjer je zanimanje zasebnih vlagateljev manjše. Predvsem Velika 
Britanija in Irska nudita posebne davčne ugodnosti za zasebne in institucionalne 
investitorje, s splošno nizko stopnjo obdavčitve podjetij pa še dodatno ustvarjata 
ugodne pogoje za razvoj tega trga. Vse države vlagajo v sklade tveganega kapitala, 
najpogosteje gre za semenske in zagonske investicije, redkeje gre za investicije 
kasnejših faz. Na sliki 10 (str. 60) je prikazana ponudba semenskega in zagonskega 
tveganega kapitala v izbranih državah v letu 2003. V zadnjih letih narašča ponudba 
kapitala za financiranje visoko rizičnih, tehnoloških projektov uveljavljenih in 
novoustanovljenih MSP. Upravljanje skladov je v večini primerov predano 
zasebnemu sektorju, ki z znanjem in izkušenostjo zagotavlja boljšo učinkovitost 
vloženih sredstev. V nekaterih primerih je država neposredno udeležena s 
kapitalskim vložkom v podjetje, vendar ob soudeležbi zasebnega investitorja. 
Državni kapital omogoča tudi ob višji tveganosti naložb v nove tehnologije ter 
zgodnje faze rasti zadovoljive donose zasebnemu kapitalu.  
 
Čeprav evropski trg tveganega kapitala po velikosti še vedno zelo zaostaja za ZDA 
(tam je tudi veliko več naložb v visokotehnološke projekte), njegov pomen pri 
spodbujanju inovacij, posebej v podjetjih, osnovanih na novih tehnologijah, 
narašča. Tudi Evropska komisija je v svojem priporočilu v Guide to Risk Capital 
Financing in Regional Policy poudarila večje učinke spodbud, ki temeljijo na 
financiranju tveganega kapitala, kot pa tistih, ki temeljijo zgolj na dotacijah 
(Slovenski podjetniški sklad, 2004, str. 8). Na sliki 11 (str. 60) je prikazan delež 
investicij tveganega kapitala  v visoko tehnologijo v izbranih državah v letu 2003. 
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Slika 10: Semenski in zagonski tvegani kapital v izbranih državah v letu 2003 
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Vir: European Innovation Scoreboard, 2005. 

 
 

Slika 11: Delež investicij v visoko tehnologijo v celotnih investicijah tveganega 
kapitala v letu 2003. 
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Vir: European Innovation Scoreboard, 2004. 

 
Podatke o tem, kakšen delež predstavljajo subvencije v primerjavi z davčnimi 
spodbudami in drugimi spodbudami, je težko pridobiti. Subvencije kot instrument 
inovacijske politike so usmerjene v financiranje posameznih tematskih področij, 
panog, skupin podjetij (npr. MSP, podjetja, osnovana na novih tehnologijah) ter so 
namenjene izvajanju aktivnostim inoviranja, sodelovanja, tehnološkega 
svetovanja. V splošnem velja, da so na Finskem in Nemčiji neposredne subvencije 
najpomembnejše orodje inovacijske politike (EC, 2004, str. 74). Subvencije so 
lahko za izvajanje inovacijske dejavnosti neposredne ali preko ukrepov za 
izboljšanje dostopnosti do sredstev financiranja posredne. Pri njihovem 
dodeljevanju se poudarjata dva vidika: subvencije naj predstavljajo le del 
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financiranja inovacijske dejavnosti (t. i. matching grants), kar pomeni, da si 
država in podjetje delita stroške inovacijske dejavnosti, pri tem pa imajo prednost 
projekti skupnega raziskovanja (angl. collaborative research), ki so rezultat 
sodelovanja podjetij, univerz in raziskovalnih centrov, saj prinašajo vrsto 
pozitivnih spillover učinkov ter prerazdelitev stroškov in tveganja (EC, 2004, str. 
74).    
 
Velika Britanija in Irska s posebnimi davčnimi instrumenti spodbujata podjetja v 
izvajanje RR in inovacijske dejavnosti. Poleg njiju tudi Nemčija poskuša stimulirati 
večjo podjetniško aktivnost z zniževanjem davčnih stopenj. V splošnem velja, da 
države z višjo stopnjo inovativnosti gospodarstva raje uporabljajo neposredno 
financiranje preko subvencij in manj davčne ukrepe, ki so manj selektivni. Države 
s splošno manj razvitim inovacijskim sistemom pa nasprotno, saj z davčnimi 
olajšavami spodbujajo vsa podjetja k inovacijski dejavnosti ter prepuščajo 
poslovnemu sektorju odločitev, v katere panoge in ključne projekte naj vlaga. Ob 
primerjavi agregatnega inovacijskega indeksa (EIS, 2005) obravnavanih držav 
ugotovimo, da sta Finska na drugem, Nemčija pa na četrtem mestu med državami 
EU, štiri mesta nižje se nahaja Velika Britanija, Irska je šele deseta (glej slika 12).   
 
Slika 12: Agregatni inovacijski indeks  
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Vir: European Innovation Scoreboard, 2005. 

 
 

7 FINANCIRANJE INOVATIVNIH MALIH IN SREDNJIH 
PODJETIJ V SLOVENIJI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
SISTEMA FINANCIRANJA  

 
 

7. 1  Inovativnost slovenskih malih in srednjih podjetij in sistem 
njihovega financiranja  

 
Odločitev, ki spodbudi mladega visoko izobraženega človeka, da ubere podjetniško 
pot, namesto da se zadovolji s stabilnim delovnim mestom v državni službi, se 
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porodi v glavi posameznika. Znanje, inovativnost, motiviranost, zavzetost so 
ključni elementi podjetniškega uspeha, a niso vedno dovolj. V času hitrih 
sprememb, kjer je obvladovanje informacijske in druge tehnologije postalo nuja in 
ne prednost, je biti inovativen in korak pred konkurenco zahteven proces. In če pri 
tem odpove finančni sistem, ki mora zagotavljati gorivo za rast in razvoj, potem je 
to še veliko težje ali celo nemogoče.  
 
Slovenska MSP so v primerjavi z evropskimi manj inovativna. Kljub vsakoletnemu 
povečevanju sredstev gospodarstva za RR dejavnost, so ta skoncentrirana 
predvsem v predelovalni dejavnosti in v velikih podjetjih. Slednja namreč 
prispevajo tri četrtine naložb za inovacijsko dejavnost. Slovensko gospodarstvo 
izkazuje velik primanjkljaj na ravni majhnih podjetij, saj je med njimi le dobra 
desetina inovativnih, med srednjimi je takšnih dobra četrtina (glej tabela 10).  
 
Tabela 10: Delež inovativnih MSP v Sloveniji in EU (v %) 

 

Velikost podjetja Slovenija* 
(2001-2002) 

EU** 
(1998-2000) 

majhna podjetja 12,0 % 39 % 
srednja podjetja 27,3 % 60 % 
 

* v predelovalnih in izbranih storitvenih dejavnostih 
** industrijski sektor (NACE C-E) in sektor storitev (oddelek 51, področji I in J, oddelka 72 in 73, 
skupini 74.2 in 74.3)   
 

Vir: SURS; Statistična objava, 31. 3. 2004, št. 38; EC, 2004f. 

 
Vzrokov, ki botrujejo slabši inovacijski dejavnosti MSP, je več. Podjetništvo, ki v 
Sloveniji nima dolge tradicije, je v glavnem usmerjeno v tehnološko nezahtevne 
panoge. Nestimulativno sta vplivala tudi zakonodaja in počasen proces 
privatizacije, saj nista dala potrebnega zaleta novim podjetniškim podvigom. 
Podjetniki se za poslovno pot vedno bolj odločajo zaradi nuje in manj zaradi želje 
po realizaciji inovativne ideje ali podjetniške priložnosti. Zanje je značilna majhna 
ambicioznost in nepripravljenost za sodelovanje (tudi med vrhunskimi 
strokovnjaki – podjetniki obstaja mentaliteta obrtnika, ki želi vse narediti sam), to 
pa zelo zavira tudi podjetja z velikimi potenciali. Segment MSP, ki so osnovana na 
novih tehnologijah in nastanejo iz večjih podjetij ali univerz, je pri nas 
zanemarljivo majhen. Velikih podjetij, ki imajo pomembne razvojno-raziskovalne 
oddelke, ni toliko, da bi lahko bistveno vplivala na razvoj bodočih podjetnikov, na 
univerzah in javnih raziskovalnih ustanovah, kjer je zaposlena večina slovenskih 
znanstvenikov, pa s svojo institucionalno rigidnostjo ne omogočajo, kaj šele 
spodbujajo tovrstno dejavnost. Izobražen in visoko kreativen kader postaja v 
Sloveniji vedno večji omejitveni dejavnik za inovativna podjetja.  
 
K manjši vključenosti MSP v procese inoviranja in izboljšav pripomore v splošnem 
nerazvita podjetniška in inovatorska kultura, ki se kaže v tudi v neprilagojenosti 
državnega in finančnega sistema. Raziskava, ki so jo naredili na Inštitutu za 
podjetništvo in managment malih podjetij, med 117 srednje velikimi podjetji iz 
predelovalne dejavnosti je pokazala, da so med glavnimi ovirami, ki omejujejo 
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inovacijsko dejavnost podjetij, poleg pomanjkanja izobražene, usposobljene 
delovne sile ter ustvarjalnosti, inovativnosti nenaklonjeni kulturi, tudi visoki 
stroški inoviranja in pomanjkanje finančnih virov. Podjetja obenem potrjujejo, da 
slabo izkoriščajo dane možnosti, ki jih ponuja podporno okolje, saj so med najmanj 
pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na inoviranje, elementi podpornega okolja in 
inovacijske strukture (davčna zakonodaja, razpisi ministrstev, finančne in 
nefinančne spodbude podpornih institucij)  (Krošlin, 2005a, str. 40).  
 
Slika 13: Deleži podjetij glede na pomembnost spodbud za inoviranje 
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Vir: Krošlin, 2005a, str. 40. 

 
Pri financiranju MSP je dolžniški kapital sicer tradicionalno najbolj razširjena 
formalna oblika, ki pa je z vidika inovacij manj primerna. Logika bančnega sektorja 
ni povezana z velikimi tveganji pri naložbah in to se odraža tudi v odnosu do 
komitentov. Patenti, znanje, človeški kapital, intelektualna lastnina so sicer lahko 
izrednega pomena za podjetje, a se posojilo pri banki z njimi težko zavaruje. Banke 
zahtevajo garancijo, to pa lahko da le uveljavljeno podjetje, ki s svojim 
premoženjem zagotavlja, da bo svoj dolg poplačalo.  
 
Veliko primernejši od dolžniškega je lastniški kapital. Poleg podjetnikovih virov in 
virov bližnjih sorodnikov, prijateljev in znancev, je glavni institut tveganega 
kapitala. Ta ima svoji zasnovi pametnega denarja (t. i. smart money), poleg 
zapolnjevanja finančne vrzeli, tudi izredno pomembno svetovalno vlogo. Tako 
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poslovni angeli kot formalni tvegani kapital v obliki skladov so postali sinonim za 
investitorje v inovativna, hitro rastoča MSP. Glavna ovira pri tem je, da je njihova 
dejavnost zelo omejena (formalni tvegani kapital dosega največ pol % BDP v ZDA, 
drugod bistveno manj), saj je za večino MSP v najobčutljivejših začetnih fazah rasti 
tvegani kapital skoraj nedostopen.   
 
Pojavlja se vprašanje kako torej izboljšati učinkovitost delovanja finančnih trgov in 
zagotoviti podjetjem s perspektivnimi in inovativnimi projekti, da kljub večji 
tveganosti v začetnih fazah rasti pridejo do potrebnih kapitalskih sredstev. 
Problematika financiranja inovativnih MSP ni aktualna le za Slovenijo, ampak se z 
njo ukvarjajo tudi najbolj razvite države. Evropa, ZDA in druge svetovne velesile, 
posvečajo temu vprašanju veliko pozornosti. Kako tudi ne, saj je vedno bolj 
uveljavljeno spoznanje, da na tem segmentu gospodarstva temeljita rast in 
konkurenčnost. Vlade sprejemajo različne ukrepe, da bi izboljšale pogoje za 
ustanavljanje in inoviranje novih, visokotehnoloških podjetij, da bi tem olajšale 
dostopnost virov financiranja. Vzvodi finančnih in davčnih spodbud so usmerjeni 
tako v MSP kot v njihove vire financiranja, ti pa ne morejo dajati pravih učinkov, 
če niso usklajeni s širšim inovacijskim okoljem, ki daje realni zagon podjetniški 
inovacijski dejavnosti.     
 
Sistem financiranja lahko označimo kot skupek subjektov in dejavnikov, ki vplivajo 
na dostopnost kapitala podjetjem v neki državi (glej slika 14, str. 65). Sistem 
tvorijo neformalni in formalni, zasebni in javni investitorji, vse to pa je del širšega 
okolja, v katerem podjetje posluje in inovira. Ker investitorji mlada, inovativna 
podjetja povezujejo z večjim tveganjem kot ostala, je toliko bolj pomembno, da je 
širše inovacijsko, gospodarsko in finančno okolje stabilno, saj tvori celovito 
podporo podjetju in njegovi inovacijski dejavnosti. Inovacijsko, gospodarsko in 
finančno okolje mora podjetjem nuditi: 

- ustrezen izobraževalni sistem, ki zagotavlja zadosten in kakovosten človeški 
kapital za potrebe podjetij; 

- razvit javni raziskovalni sistem, ki nudi učinkovito podporo gospodarstvu 
pri inovacijski dejavnosti; 

- ugodne pogoje za razcvet podjetništva; 

- spodbujevalno regulativo, naklonjeno razvojni in inovacijski dejavnosti v 
podjetjih (podjetniška in davčna zakonodaja); 

- konkurenčno okolje z jasno opredeljenimi pravili konkurence; 

- učinkovit sistem za zaščito pravic intelektualne lastnine; 

- razvit finančni trg s specializiranimi instrumenti za podporo inovativnim, 
visokotehnološkim podjetjem  v vseh razvojnih fazah;  

- makroekonomsko stabilnost. 

Le z usklajenim delovanjem celotnega sistema se zagotovi primerno kakovost in 
obseg inovacij v MSP. Neusklajeno ali slabše delovanje nekaterih elementov lahko 
odločilno vpliva na učinkovitost in razvitost sistema financiranja MSP ter na 
zmožnost, sposobnost in pripravljenost podjetij za inoviranje.  
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Slika 14: Elementi sistema financiranja MSP in njihovi dejavniki vpliva 
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inkubatorji 

Javno podporno okolje 
Študenti 

 
INOVATIVNA MALA IN SREDNJA PODJETJA 

Elementi sistema 
financiranja 

Državni viri 
Tvegani kapital 
Poslovne banke 
Poslovni angeli 

Lastni viri 
Drugi neformalni viri 

Gospodarsko in 
finančno okolje 

Razvitost finančnega 
sistema 

Gospodarstvo  
Borza 

Podjetniška zakonodaja 
Davčna zakonodaja 

 

Slovenija je na področju spodbujanja inovacij še vedno v nekakšni tranzicijski fazi. 
Do sedaj so bile državne politike s svojimi ukrepi sicer deklarativno razvojno 
naravnane, saj to od nje zahtevajo privzeti evropski standardi, a v praksi 
prepotrebnih sprememb ni bilo. Vzpostavili smo kompleksen državni podporni 
sistem agencij, skladov, centrov, parkov, inkubatorjev, ki pa brez usklajenega 
delovanja, infrastrukture in primerne, ne le zadostne finančne osnove ne morejo 
funkcionirati. Če se temu doda še nespodbudna, včasih celo zaviralna podjetniška 
in davčna zakonodaja, potem je mera polna.  
 
Svetovni trendi globalizacije in selitve proizvodnje v države s poceni delovno silo že 
nekaj časa pljuskajo čez naše meje, na kar se gospodarstvo, med njimi je največ 
MSP, še vedno ni prilagodilo. Slovenska podjetja imajo med podjetji evropskih 
držav, ki sodelujejo v raziskavi GEM, najvišjo stopnjo umrljivosti (na eno preživelo 
podjetje, jih potrebujemo kar 2,7), njihove ambicije so v začetku rasti izjemno 
visoke, a nato zelo hitro upadejo. Podjetja se bolj kot z razvojnimi projekti 
ukvarjajo z administracijo in preživetjem (Krošlin, 2005, str. 90). Država seveda 
ne more reševati vseh problemov, lahko pa s primerno podjetniško in inovacijsko 
politiko ustvarja pogoje, v katerih bodo posameznikova iniciativa in pozitivni 
impulzi inovatorstva naleteli na plodna tla.   
 
 
7. 2 Viri financiranja inovativnih malih in srednjih podjetij v 

Sloveniji  
 
Najpogostejši vir financiranja MSP v Sloveniji so družina, prijatelji in sosedje, ki po 
zadnjih podatkih GEM predstavljajo več kot polovico vseh virov. Čeprav ni 
posebnih raziskav, ki bi proučevala vire inovativnih MSP (Pšeničny, 2000, 
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Winterleitner, 2003, Glas in Drnovšek, 2004 so proučevali hitro rastoča MSP), 
lahko sklepamo, da je vloga teh neformalnih virov podobna ali celo večja pri 
novonastajajočih, tehnoloških podjetjih, ki zaradi večje tveganosti poslovanja ter 
relativne nerazvitosti oziroma neprilagojenosti slovenskega finančnega sistema, še 
težje pridobivajo formalne, zunanje vire.  
 
Na drugem mestu so bančna posojila, ki so še vedno najbolj običajna oblika 
razvojnih sredstev in so za mnoga MSP tudi edina oblika zunanjih virov. V 
zadnjem letu je sicer zaznati izboljšanje na tem področju, kar pa je predvsem 
posledica znižanja obrestnih mer, večje ponudbe finančnih instrumentov za MSP 
ter boljšega informiranja podjetnikov o ponudbi poslovnih bank (Rebernik et al. 
2005, str. 24), a so ti viri za začetnike in inovativna MSP še vedno manj ustrezni 
oziroma je njihova pridobitev prezahtevna zaradi potrebnih zavarovanj in bonitet. 
Bančni sistem, kot ga poznamo v tržnih gospodarskih sistemih, se je v Sloveniji 
pričel razvijati šele pred dobrim desetletjem in še danes precej zaostaja za 
zahodnoevropskimi državami, to pa je zaznati tudi v njegovem neprilagojenem 
odnosu do inovativnih podjetij.  
 
Ponudba tveganega kapitala je skromna, naložbe skladov v letu 2003 so znašale le 
0,009 % BDP (povprečno v EU 0,288 % BDP). Trenutno na trgu deluje pet družb, 
ki svoje delovanje povezujejo s funkcijo skladov tveganega kapitala (Horizonte 
Venture Management, KD Holding, Nova ljubljanska banka, Poteza, Sivent). Prvi, 
najaktivnejši med njimi, je v lasti tujih investitorjev. V letu 2004 so skladi izvedli 
štiri naložbe, v vrednosti nekaj več kot 3 milijone EUR, to pa je vsekakor premalo, 
da bi lahko govorili o kakršnemkoli pomenu tveganega kapitala za inovativna MSP. 
Podobna je slika tudi na trgu neformalnega tveganega kapitala. Ustanovljen je bil 
Klub poslovnih angelov, ki posreduje med podjetniki in investitorji ter skrbi za 
promocijo tovrstnih investicij. Največ prejetih projektov preteklih let je bilo s 
področja informacijskih tehnologij, izstopajo pa tudi projekti v nepremičnine. A 
glede na skromno število izvedenih poslov, le štiri v obdobju 2002-2004, poslovni 
angeli nimajo posebnega učinka na zapolnjevanje finančne vrzeli inovativnih MSP, 
kot to velja v ZDA in nekaterih evropskih državah.  
 
Sodeč po sprejemanju zakonov in ukrepov, ki zadevajo spodbujanje inovativnosti 
in podjetništva, bi lahko ocenili, da je zavedanje države o pomenu inovacijske 
politike za rast in konkurenčnost slovenskega gospodarstva visoko in da je za 
podjetnike dobro poskrbljeno. Ob natančnejšem pregledu realnega stanja hitro 
ugotovimo, da je inovacijska politika v Sloveniji formalno sicer dobro razvita, 
zatakne pa se pri uresničevanju načrtovanega ter zagotavljanju zadostne finančne 
podpore. Ob tem so specifične finančne potrebe novih, visokotehnoloških MSP 
posebej zapostavljene.  
 
Večino državnih programov za olajšanje dostopa MSP do virov financiranja izvaja 
Slovenski podjetniški sklad. Sklad ponuja dolgoročne kredite s subvencijami, 
mikrokredite, posebne kredite za nova podjetja, garancije s subvencijami. V 
projektu posebne Državne garancijske sheme, ki jo izvaja v obdobju 2003-2006, 
sklad koristi tudi sredstva Evropskega investicijskega sklada. Vrednost 
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kreditov/garancij je v letu 2005 znašala skupaj 4,25 milijarde SIT, vrednost 
subvencij pa 732 milijonov SIT. Povpraševanje po storitvah sklada je veliko in 
pogosto so sredstva pod ugodnimi pogoji porabljena pred iztekom razpisanega 
roka.  Sklad svoje storitve namenja vsem MSP ali posebnim ciljnim skupinam MSP 
(mlada, zrela). Pomembna novost v letu 2006 bo razpis za subvencije za nakup 
nove tehnološke opreme v malih podjetjih v višini okoli 5 milijard SIT. Za podjetja 
v tehnoloških parkih in inkubatorjih pa bo razpisanih 150 milijonov SIT subvencij.  
 
Poleg državnega sklada dodeljujejo kredite in garancije tudi različne regionalne in 
lokalne sheme. Njihova prednost je predvsem v bližini in lažji dostopnosti za 
podjetnike, a so s finančnega vidika zelo omejene. 
 
Trenutna davčna zakonodaja v Sloveniji predvideva zelo malo spodbud, ki bi se 
nanašale na razvojno-raziskovalno dejavnost. Po novem Zakonu o davku od 
dohodkov pravnih oseb je omogočena 10-odstotna olajšava za investiranje v 
opremo za RR, splošna olajšava za investicije pa se je zmanjšala iz prejšnjih 40 na 
10 %. Zadnje znižanje olajšave je zelo prizadelo tako mlada podjetja v fazi začetnih 
investicij kot hitro rastoča podjetja v fazi širitve. Poleg navedenega predstavlja 
ugodnost za podjetja zmanjšanje davčne osnove za stroške plače novo zaposlenih 
doktorjev znanosti v RR oddelkih.  
 
Med druge ukrepe vlade, s katerimi spodbuja izboljšanje tehnoloških sposobnosti 
MSP, spadajo: spodbujanje povezovanja podjetij v lokalne grozde, spodbujanje 
internacionalizacije, razvojni projekti za mala in srednja podjetja itd. Za nekatere 
od teh vlada letno objavlja javne razpise, za druge (npr. grozde, ocenjene kot 
uspešne v evropskem inovacijskem poročilu) se sredstva ukinjajo. Država v 
naslednjih letih napoveduje povečanje sredstev za tehnološke naložbe podjetij in 
razvojne projekte, za katere naj bi letno namenila okoli 10 milijard SIT.   
 
 
7. 3 Pomanjkljivosti in ovire obstoječega sistema financiranja 

inovativnih malih in srednjih podjetij  

 
V splošnem je sistem inovacijskega financiranja v Sloveniji slabo razvit, njegova 
glavna pomanjkljivost pa je, da ni posebnih instrumentov za inovativna MSP, ki bi 
bili prilagojeni potrebam v posameznih fazah življenjskega cikla. Značilnosti 
tehnoloških panog inovativnih podjetij se med seboj zelo razlikujejo. Medtem ko 
nekatere, kot je biotehnologija, zahtevajo daljše, nekajletno drago obdobje razvoja, 
preden je izdelek pripravljen za trg, pa je na področju informacijskih tehnologij 
zastaralni rok izredno kratek in je pravočasna razpoložljivost virov vitalna. Ti 
projekti so tudi bolj tvegani, zato tradicionalni instrumenti niso primerni.  
 
Trenutna razvitost finančnih trgov ne zagotavlja primernih instrumentov, finančni 
subjekti (banke, pokojninski skladi, investicijske družbe, zavarovalnice, borza) pa 
ne kažejo velikega zanimanja ali jih pri tem omejuje zakonodaja. Podjetniškemu 
tveganju nenaklonjeno prebivalstvo raje investira v nepremičnine ali varnejše 
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naložbe, še najraje pa ima vezane vloge ali doma shranjene devize. Tudi 
neposredne tuje naložbe na splošno, ne le v inovativna podjetja, so redke in na 
krajši rok ni pričakovati večjih sprememb. 
 
Razlog, zakaj bančni sistem nima razvitih posebnih pristopov do hitro rastočih 
podjetij, je predvsem v slabi sposobnosti njihove identifikacije v začetnih fazah 
rasti (Glas, Drnovšek, 2004, str. 9). Spodbude države za ugodno kreditiranje in 
njene garancije so sicer dobrodošla pomoč pri premagovanju finančnih ovir MSP, a 
vsekakor premalo za učinkovitejše odpravljanje le-teh pri inovativnih podjetjih. 
Zaradi specifičnosti potreb in (ne)razpoložljivosti sredstev predvsem v začetnih 
fazah (prevladujejo neopredmetena sredstva, v nekaterih panogah opredmetena 
sredstva hitro zastarajo), so dolžniški viri tudi manj primerni. Podjetja potrebujejo 
dolgoročnejši kapital ter poslovne in druge posebne svetovalne storitve (kot npr. 
patentno pravo), saj jim pogosto razen specifičnih kompetenc s strokovnih 
področij, preostalih znanj neredko primanjkuje. 
   
Na področju lastniškega investiranja je neprimerna zakonodaja, predvsem davčna, 
ki ne spodbuja vlaganje v inovativna podjetja. Institucionalni investitorji (banke, 
zavarovalnice, pokojninski skladi) so tudi zelo omejeni pri svojih naložbah, saj 
zakon predvideva določeno strukturo portfelja, ki je sestavljena v glavnem iz 
varnejših naložb. Omejeni so tudi skladi tveganega kapitala, saj zakon ne 
predvideva specifičnih značilnosti te oblike investiranja. Tako prihaja do dvojnega 
obdavčenja dobičkov (sklada in investitorjev v sklad), obdavčene so tudi svetovalne 
storitve sklada. Problematičen je tudi sam vstop v novo podjetje, saj morajo skladi 
dokazovati, da imajo poravnane vse davčne obveznosti, kar pa je glede na 
strukturo njihovih investicij nemogoče, saj so med njimi so tudi propadajoča 
podjetja.  Druge ovire, ki zavirajo razvoj tveganega kapitala pri nas, so predvsem 
pomanjkanje izstopnih možnosti (nerazvit trg vrednostnih papirjev), pomanjkanje 
primernih investicij, nenaklonjenost podjetnikov tveganju ter odpor do vstopa 
novih lastnikov v podjetje. 
 
Davčna zakonodaja ne spodbuja gospodarstva pri zaposlovanju in razvoju. Delovna 
sila, predvsem visoko izobražena, je zelo obdavčena, olajšave za investicijska 
vlaganja in vlaganja v RR so zelo omejene. Kljub svetovnim trendom se Slovenija 
še vedno odvrača od spodbujanja specifičnih sektorjev, v katerih je najbolj 
konkurenčna. Odločitev, katere sektorje naj država podpira, je politično zahtevna. 
V naslednjih letih so sicer napovedane korenite davčne reforme (poenostavitev 
davčnega postopka, poenotenje stopenj davka na dodano vrednost, spremembe 
davka od dohodkov pravnih oseb in najbolj pričakovana nižja obdavčitev plač), ki 
naj bi prinesle splošno nižjo davčno obremenitev gospodarstva, a dejanski učinki 
na njegovo konkurenčnost in učinkovitost bodo znani šele na dolgi rok.    
 
Kljub različnim strategijam, programom, novim zakonom je državnih spodbud za 
financiranje inovacijske dejavnosti MSP malo in sredstva na voljo so zelo skromna. 
Glede državnih razpisov so pogosti očitki s strani podjetij, da so postopki in pogoji 
za prijavo zahtevni ter da je prenizek odstotek državne udeležbe, ki ne upravičuje 
visoke stroške priprave oziroma administracije projekta. 
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7. 4 Usmeritve in predlogi za izboljšanje možnosti in dostopnosti 
financiranja inovativnih malih in srednjih podjetij  

 
Izkušnje v nekaterih državah so pokazale, da je mogoče z ustrezno spodbujevalno 
politiko zagotoviti ugodne pogoje za razcvet inovativnih MSP, ki prispevajo k 
ustvarjanju dinamičnega gospodarskega okolja ter večjih možnosti za 
zaposlovanje. Poudariti pa je potrebno, da je uspešnost različnih shem za 
spodbujanje inovacij v MSP možna le ob splošni ugodni podjetniški klimi. OECD v 
Financing innovative SMEs in a global economy – Promoting entrepreneurship 
and innovative SMEs in a global economy navaja, da je temeljni pogoj za olajšanje 
dostopa do financ MSP vzpostavitev primernega ekonomskega in institucionalnega 
okolja, ki omogoča razvoj podjetništva in inovacij (OECD, 2004, str. 23).  
 
Po priporočilih OECD (OECD, 2004, str. 39-41) se mora državna politika, ki želi 
prispevati k zmanjševanju finančne vrzeli za inovativna MSP, usmeriti v tri 
vsebinska področja. Prvo področje zadeva zagotovitev učinkovitega delovanja 
finančnih trgov, ki omogočajo dostop do (vsebinsko in cenovno) primernih virov 
financiranja za inovativna MSP. Drugo področje zadeva zmanjševanje negotovosti 
in tveganja v povezavi z financiranjem inovativnih MSP. Tretje področje pa se 
nanaša na zmanjševanje informacijske asimetrije med inovativnimi MSP in 
potencialnimi investitorji, v glavnem preko vzpostavitve strokovnega 
intermediarnega sektorja.  
 
Smernice in predlogi za izboljšanje dostopnosti financiranja inovativnih MSP:  

1. Oblikovanje novih državnih ukrepov in instrumentov financiranja  

2. Stimulativna davčna zakonodaja za inovacijsko dejavnost podjetij 

3. Povečanje  dostopnosti instrumenta tveganega kapitala  

4. Izboljšanje ponudbe poslovnih bank 

5. Povečanje sodelovanja med univerzo, znanstveno-raziskovalnim sektorjem in 
gospodarstvom  

 

7. 4. 1 Oblikovanje novih državnih ukrepov in instrumentov 
financiranja 

 

Ob pregledu razvitih inovacijskih in podjetniških politik pridemo do spoznanja, da 
se instrumenti pospeševanja inovacij v gospodarstvu do neke mere ponavljajo 
(subvencioniranje inovacijske dejavnosti, tvegani kapital, davčne spodbude, 
povezovanje z znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi itd.), a enostavnega recepta 
za uspeh preprosto ni, saj je le-ta odvisen od vrste notranjih dejavnikov neke 
države. Modela majhnih uspešnih držav Finske in Irske ni mogoče preprosto 
prekopirati, saj se njun preboj med najbolj inovativne in najhitreje rastoče države 
ni zgodil čez noč, temveč kot rezultat dolgoletnih vlaganj v znanje, razvoj, 
infrastrukturo v drugačnih zgodovinskih in socialnih razmerah.  
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Država je z novim Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) pričela 
financiranje MSP prilagajati življenjskemu ciklu (zametek, ustanovitev, zagon, rast, 
zrelost) in je poleg subvencioniranih obresti za posojila, garancije za posojila, 
uvedla še nekatere pomembne novosti, kot so subvencije za ustanovitev in zagon 
podjetja v podjetniških inkubatorjih, tehnoloških parkih ter spodbujanje zasebnih 
kapitalskih vlaganj v obetavne podjetniške projekte. Zakon je bil sprejet v letu 
2004, a za zdaj še ni doživel prave realizacije. Tudi Tehnološka agencija (TIA), ki je 
bila ustanovljena z osnovnim namenom spodbujanja gospodarske inovacijske 
dejavnosti (po zgledu finskega Tekesa), je zaenkrat le pasivni element državnega 
aparata.  
 
V prihodnosti bo potrebno veliko sprememb in politične volje za izboljšanje 
položaja MSP na področju financiranja. Majhna inovativnost slovenskih podjetij je 
rezultat mnogih dejavnikov in brez korenitih sistemskih sprememb zagotovo ne bo 
mogoče narediti čudežev. Nedvomno bo potrebno bistveno povečati sredstva 
namenjena tehnološkemu razvoju in inovacijam v MSP, saj je očitno, da je bila 
dosedanja politika pri tem neuspešna.  
 
Z zapolnitvijo največje finančne vrzeli v semenski in zagonski fazi ter s širokim 
spektrom med seboj usklajenih instrumentov je nujno spodbuditi nastajanje in 
razvoj novih podjetij, osnovanih na znanju in tehnologiji. Potrebno je spodbuditi 
razvoj instrumenta tveganega kapitala in drugih finančnih instrumentov za 
inovativna MSP. Odnos države in pogoji, ki jih ustvarja, so v tej fazi ključni, saj 
lahko njena pasivnost oz. odsotnost proaktivnega delovanja resno zavira 
nacionalne inovacijske potenciale.  
 
Pri tem država ne sme zanemariti niti hitro rastočih, prodornih podjetij, ki že 
osvajajo zahtevne svetovne trge. Taka podjetja bodo uspešna le toliko časa, dokler 
bodo vlagala v razvoj in bodo svojim kupcem prinašala vedno nove, boljše in 
kvalitetnejše proizvode. Davčna in druga zakonodaja mora delovati kot spodbuda 
za vlaganje v RR in zaposlovanje visoko izobraženih kadrov ter ne sme zavirati 
razvojnih procesov gospodarstva. Tehnološki razvoj, inovacije ne izbirajo države, 
ampak nastanejo tam, kjer je stičišče idej, znanj, razvoja, podjetništva in kapitala. 
Če država tega ne bo spodbujala, bodo dobra podjetja odšla drugam, kjer bodo 
pogoji za inoviranje ugodnejši.   
 
Merila in pogoji za dodeljevanje državnih sredstev morajo biti jasna in pregledna 
ter ne smejo negativno posegati na konkurenčni položaj podjetij. Ukrepi naj bodo 
podvrženi stalnim strokovnim evalvacijam, ki bodo potrdila uspešne ali ovrgla 
neuspešne, saj bo le s sodobnimi in nacionalnim razmeram prilagojenimi 
instrumenti mogoče povečati inovativnost in konkurenčnost slovenskega 
podjetništva. 
 
Nekateri primeri spodbud za izboljšanje dostopnosti in možnosti financiranja 
inovativnih MSP: 
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- Štipendijske sheme: štipendiranje deficitarnih kadrov, predvsem na področju 
naravoslovnih in tehničnih znanosti; vključitev študentov v razvojno-
raziskovalne programe univerz in podjetij.  

- Subvencije za razvoj inovativnih tehnoloških idej: subvencije študentom, 
brezposelnim in drugim potencialnim podjetnikom, razvoj inovativnih 
tehnoloških idej in hitrejši prenos teh idej v prakso.  

- Subvencije za investicije novih podjetij v inkubatorjih, tehnoloških parkih:  
subvencioniranje novih podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih oz. 
povrnitev dela stroškov investicije v materialna in nematerialna sredstva. 

- Subvencije pri projektih povezovanja in internacionalizacije MSP: 
spodbujanje inovativnih MSP k povezovanju in združevanju z drugimi 
razvojnimi dejavniki (tehnološki centri, znanstveno-raziskovalne ustanove, 
univerze, grozdenje) ter spodbujanje k vstopu na tuje trge.   

- Subvencije za mentorstvo (t. i. tutoring) novim, inovativnim podjetjem: 
organiziranje strokovne svetovalne podpore izkušenih menedžerjev novim 
podjetjem, ki jim primanjkuje posebnih znanj s področja organiziranja dela, 
marketinga, poslovodenja.  

- Semenski in zagonski tvegani kapital za inovativna, visokotehnološka 
podjetja: zagotavljanje kapitala inovativnim podjetjem v začetnih fazah; 
ustanovitev mešanega sklada, državni sklad skladov (angl. fund of funds), ki 
vlaga v sklade, ki so usmerjeni v investicije začetne faze in visokotehnološka 
podjetja, subvencioniranje stroškov skrbnega pregleda (angl. due dilligence) za 
inovativna MSP v začetnih fazah. 

- Ugodni krediti oz. garancije za inovativna MSP: zagotavljanje ugodnih posojil 
in garancij za investicije inovativnih MSP, ki uvajajo nove proizvode, storitve ali 
procese.  

- Davčne olajšave za MSP: uvedba posebnih davčnih olajšav za RR dejavnost, za 
zaposlovanje visoko izobraženega kadra, za izobraževanje in visoko strokovno 
usposabljanje. 

- Davčne olajšave za investitorje: uvedba posebnih olajšav za kapitalske naložbe 
formalnih in neformalnih investitorjev v visokotehnološka, inovativna MSP. 

 

7. 4. 2 Stimulativna davčna zakonodaja za inovacijsko dejavnost 
podjetij 

 

Višja davčna obremenitev gospodarstva pomembno vpliva na zmanjšanje njegove 
rasti in posledično na zmanjšanje obsega zaposlitvenih možnosti. To prepričanje je 
med ekonomisti vedno bolj uveljavljeno, saj zgornje dejstvo potrjuje večina 
empiričnih raziskav (Rus, 2002, str. 49). V Sloveniji tema davčne zakonodaje že 
dalj časa odpira vroče debate in jasno je, da je potrebna korenite reforme. Podjetja 
ji očitajo predvsem previsoko obremenitev plač ter premajhno stimulativnost za 
razvojno dejavnost. Pogoste so primerjave z državami OECD, ki so v preteklem 
desetletju pričele intenzivno posegati po tem instrumentu za spodbujanje RR ali za 
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pospeševanje celovite gospodarske dejavnosti. Uporabljeni so bili različni pristopi, 
od splošnega znižanja podjetniških davkov, do posebnih ciljanih olajšav za 
inovacijsko dejavnost. Rezultati tujih študij o učinkovitosti davčnih spodbud na 
vlaganje podjetij v RR kažejo, da je dejanska odzivnost dejavnosti RR na 
spremembe v stroških višja od pričakovane in da so večji rezultati vidni na daljši 
rok, saj obstaja določen reakcijski čas na ukrepe (Rus, 2002, str. 64). 
 
Za izboljšanje inovativnosti slovenskih podjetij je nujna stimulativnejša davčna 
politika, ki bo spodbudila večja vlaganja gospodarstva v RR s povprečne evropske 
ravni na lizbonski cilj., V okviru davka od dohodkov pravnih oseb bi bilo potrebno 
uvesti davčne olajšave za inovacijsko dejavnost podjetij ter tako spodbuditi večje 
investiranje raziskave, razvoj, znanje in tehnologijo. Spodbujanje RR podjetij 
pomeni tudi spodbujati novo znanje in človeški kapital. In ravno ta produkcijski 
faktor je za našo državo vitalnega pomena pri zmanjševanju razkoraka z 
razvitejšimi državami. Zaposlovanje visoko izobražene delovne sile bi se moralo 
poceniti, saj njegovo progresivno obdavčenje glede na zaposlene z nižjo izobrazbo 
zelo obremenjuje razvojno naravnana podjetja in znižuje konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva. Napovedana postopna ukinitev posebnega davka na 
izplačane plače je predvidena do leta 2009. Ta bo podjetja sicer pomembno 
razbremenila, a bo končni učinek odvisen šele od celovite reforme.  
 
Glede na dejstvo, da so v Sloveniji neinovativna predvsem MSP, ki v začetnih fazah 
svojega obstoja zelo malo ali nič ne vlagajo v RR, bi tej skupini podjetij olajšave le 
malo koristile. Smiselno bi bilo razmisliti o uvedbi prenosa ugodnosti olajšav v 
prihodnja leta (t. i. prenos naprej ali angl. carry forward), ko podjetja, ki v 
tekočem letu ne ustvarijo dovolj obdavčljivega dobička, lahko olajšavo prenesejo 
na kasnejše obdobje, ko je dobička dovolj. Glede na velik razkorak MSP v 
primerjavi z velikimi podjetji na področju RR, bi bilo vredno analizirati tudi 
možnost uvedbe posebne preferenčne obravnave te skupine podjetij, kot je npr. 
višje dopustno znižanje davka za MSP ali pospešena stopnja amortizacije osnovnih 
sredstev za RR.   
 
Posebne davčne spodbude bi bile potrebne tudi na strani ponudbe kapitala za 
nova, inovativna podjetja. MSP so v veliki meri, predvsem v začetnih fazah 
podjetniškega procesa, še vedno odvisna od lastnih sredstev podjetnikov in 
njihovega ožjega kroga. Pri oblikovanju nove davčne zakonodaje bi bilo potrebno 
upoštevati tudi to dejstvo ter s primernimi olajšavami stimulirati neformalno 
investiranje. To bi lahko imelo pozitiven učinek tudi na dejavnost poslovnih 
angelov, ki so bili do sedaj v Sloveniji skoraj neaktivni.  
 

7. 4. 3 Izboljšanje dostopnosti instrumenta tveganega kapitala 
 

Lastniški oz. tvegani kapital je primernejša oblika financiranja rasti MSP v 
primerjavi z dolžniškim kapitalom, ko (Bank of England, 2003, str. 10): 

- so podjetja mlada in nimajo dovolj prihodkov za servisiranje dolga oziroma 
odplačilo obresti v začetni fazi; 
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- je tveganje, povezano z investicijo, veliko, zato investitorji zahtevajo del 
dobička podjetja kot nadomestilo za večje tveganje; 

- ima podjetje velik potencial za rast, saj investitorji tveganega kapitala 
dosegajo prave donose predvsem s povečanjem kapitalske vrednosti njihove 
investicije.  

Današnji svetovni razvoj tveganega kapitala ni v prid mladim, visokotehnološkim 
podjetjem, saj se njegova ponudba koncentrira v zrelih fazah financiranja (za 
razširitev, odkup, mezzanine), zato se države spogledujejo z različnimi načini kako 
izboljšati njegovo dostopnost.  
 
Ne glede na razvitost posameznih nacionalnih trgov tveganega kapitala velja, da so 
javni podporni ukrepi za spodbujanje aktivnosti tveganega kapitala bolj učinkoviti 
v začetnih fazah, saj je takrat intenzivnost zasebnega kapitala najmanjša (EC, 
2003, str. 7). Država naj se torej osredotoči v zgodnje faze financiranja (semenska, 
zagonska in zgodnja), kjer so možnosti za stroškovno učinkovitost večje in 
možnosti za izkrivljanje konkurence manjše. Velja tudi priporočilo, naj bo javna 
podpora časovno omejena, nebirokratična ter podvržena strogemu, zunanjemu, 
neodvisnemu nadzoru (EC, 2003, str. 7). Prisotnost zasebnega sektorja pri 
državnih investicijah tveganega kapitala je nujna, saj zagotavlja večjo stroškovno 
učinkovitost, profesionalnizacijo ter objektivnost pri izbiri in vodenju naložb brez 
vmešavanja političnih in drugih zasebnih interesov.  
 
K izboljšanju dostopnosti tveganega kapitala lahko država največ pripomore s 
prilagoditvijo oz. spremembo regulative, ki bi povečala interes zasebnih vlagateljev 
za te investicije ter izboljšala prepoznavnost in spodbudila interes podjetij za tako 
obliko financiranja. V zakonodaji bi bilo potrebno opredeliti sklade tveganega 
kapitala kot posebno obliko finančnih družb ter jim poenostaviti in poceniti 
njihovo poslovanje. Trenutno skladi, tako kot vse pravne osebe, plačujejo 25-
odstotni davek na kapitalski dobiček, poleg tega pa so obdavčeni tudi kapitalski 
dobički investitorjev. Smiselni bi bili ukrepi, ki bi odpravili dvojno obdavčevanje in 
bi, po priporočilu EVCE, upoštevali naložbe investitorjev v sklad kot direktne 
investicije v podjetje (Slovenski podjetniški sklad, 2005, str. 12). Odpraviti bi bilo 
potrebno tudi zakonodajne omejitve, ki pokojninskim skladom, bankam in 
zavarovalnicam prepovedujejo ali omejujejo naložbe v sklade.  
 
Izstopne možnosti skladov tveganega kapitala najbolj določata fiskalno okolje in 
sofisticiranost finančnega trga, predvsem borze vrednostnih papirjev (Pezdir, 
2004, str. 109). Glede na plitkost borznega trgovanja in omejenost drugih 
izstopnih možnosti (uporablja se predvsem odprodaja deleža strateškemu 
partnerju ali konkurentu), bi morali zagotoviti ugodnejše pogoje, to pa bi lahko 
omogočili s kotacijo na tujih borzah ali z odprtjem drugih domačih kanalov (npr. s 
poenostavitvijo postopkov kotacije za majhna podjetja s tveganim kapitalom). 
Metodo izhoda lahko predstavljajo tudi neposredne tuje investicije, zato bi 
spodbujevalna državna politika na tem področju lahko dodatno povečala možnosti 
pridobitve novih finančnih virov inovativnim MSP.  
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Za povečano aktivnost tveganega kapitala pri nas je nujna tudi sprememba v 
miselnosti podjetij. Slovenski podjetniki so še vedno precej nepoučeni o vlogi in 
pomenu tveganega kapitala in so nenaklonjeni do vstopa novega lastnika v 
podjetje. Nekatera, predvsem visokotehnološka in hitro rastoča podjetja, zdaj 
postopoma dojemajo njegov potencial (Glas, Drnovšek, Pšeničny, 2002, str. 13). 
Na področju osveščanja podjetnikov o vlogi in pomenu tveganega kapitala lahko 
veliko pripomore večje sodelovanje skladov z intermediarnimi strukturami 
prenosa znanja, kot so tehnološki parki, inkubatorji itd.   
 

7. 4. 4 Izboljšanje ponudbe poslovnih bank  
 

Čeprav so poslovne banke sekundarna, komplementarna ponudba kapitala 
inovativnim MSP, so kljub svoji nenaklonjenosti tveganju (visoka tveganja, 
povezana z vlaganji v visokotehnološka podjetja vodijo banke v oblikovanje višjih 
rezervacij, kar zmanjšuje dobiček) še vedno med njihovimi najpomembnejšimi 
finančnimi viri. To je povezano z nerazvitostjo slovenskega finančnega trga, ki ne 
zagotavlja drugih primernejših instrumentov. Banke sicer deklarirajo 
pripravljenost financiranja RR, a se v glavnem s tem ne ukvarjajo (Pezdir, 2004, 
str. 113).   
 
Vzrokov za to je več. Na eni strani gre vsekakor za slabše poznavanje specifičnih 
značilnosti inovativnih MSP, njihovih inovativnih proizvodov in novih trgov, na 
drugi strani pa so banke kot eden od členov neučinkovitega nacionalnega 
inovacijskega sistema do te skupine podjetji bolj zadržane. Ob odsotnosti 
aktivnejše državne politike njihova dejavnost ni spodbujena in je manjša, kot bi 
bila sicer. 
 
Za slovenska podjetja je zelo pomembno, da banke povečajo pozornost 
inovativnim, hitrorastočim podjetjem, ki so zelo odvisni od njihove ponudbe. Na 
državi je, da bankam izboljša zunanje pogoje in jih preko aktivnejšega spodbujanja 
usmeri v diverzifikacijo z ukrepi zmanjševanja njihovega tveganja. To lahko stori 
preko izgradnje učinkovitega stabilnega inovacijskega okolja, preko okrepitve 
podjetniških podpornih institucij in intermedianih struktur za prenos znanja, ter 
preko finančnih instrumentov (kot npr. državnih garancij in subvencij za posojila). 
 
Banke bodo morale ob tem povečati svojo usposobljenost za ocenjevanje 
inovativnih projektov, saj ti pogosto posegajo na področja, kjer je klasično znanje 
bančnih ocenjevalcev in tržnih analitikov omejeno.  
 
Izkušnje glavne slovenske banke kažejo, da so majhna podjetja dodatno 
zapostavljena, saj primanjkuje skrbnikov za to skupino podjetij (Kalacun, 2003, 
str. 28). Predvidevati je, da tudi boljša, razvojno naravnana podjetja zaradi 
omejenih in preveč konvencionalnih prodajnih poti bank ne morejo doseči hitrih 
in cenovno ugodnih posojilnih dogovorov. Banke bodo morale slediti potrebam 
inovativnih MSP in zato razviti boljše podporne storitve za tovrstna podjetja, npr. 
posebne svetovalne in finančne storitve, ki so takšnim podjetjem nepogrešljiva.    
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Poslovne banke sicer ne bodo nadomestile velike finančne vrzeli inovativnih MSP, 
saj to že v osnovi ni njihovo poslanstvo, lahko pa z aktivnejšim sodelovanjem s 
ponudniki lastniškega kapitala,  pomembno prispevajo k njenemu zmanjševanju. 
 

7. 4. 5  Povečanje sodelovanja med univerzo, znanstveno-
raziskovalnim sektorjem in gospodarstvom 

 

Razvitost slovenskega razvojno-raziskovalnega sistema je na relativno visoki ravni 
in predstavlja za gospodarstvo velik neizkoriščen potencial. Podjetja lahko od javne 
RR strukture veliko pridobijo v finančnem smislu, preko financiranja aplikativnih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja prilagojenega njegovim potrebam. Državna 
sredstva za RR, ki so sedaj usmerjena predvsem v temeljne raziskave in pogosto 
zasledujejo le znanstveno odličnost brez načrtovanega gospodarskega učinka, bi 
bilo smiselno usmeriti v večje zadovoljevanje potreb gospodarstva. S tem bi tudi 
spodbudili ekonomski interes za dosežke raziskav. 
 
Kot dober primer zbliževanja akademske sfere z gospodarstvom je mogoče 
postaviti univerzitetne inkubatorje, ki ob dobri finančni podpori in drugih 
spodbudah lahko postanejo pomembna valilnica univerzitetnih spin-off podjetij. 
Da bi se to res uresničilo, bi lahko po zgledu anglosaških univerz uvedli posebne 
sklade tveganega kapitala, ki bi mladim inovativnim začetnikom omogočili hitrejši 
prodor na trg, ti pa bi ostalim, ki o tem šele razmišljajo, postali otipljiv zgled.  
 
Večina inovacij ne nastane v podjetjih, v inkubatorjih ali univerzah, najboljše ideje 
se porajajo v razmerjih med organizacijami (Urh, 2003). Če želimo doseči 
dolgoročne učinke spodbud in ukrepov, ne smemo zasledovati le povečanja vlaganj 
v RR samo po sebi, temveč se moremo usmeriti v doseganje sinergije med javnimi 
in gospodarskimi naložbami. Samo povečanje državnih vlaganj brez spremembe 
širšega inovacijskega okolja ne bo pomenilo tehnološkega in gospodarskega  
napredka, pomembno je doseči njihovo učinkovitost. 
 

7. 4. 6  Povzetek predlogov za izboljšanje sistema financiranja 
 
V tabeli 11 (str. 76-77) so povzete v prejšnjih poglavjih navedene slabosti in ovire 
elementov finančnega in inovacijskega sistema v Sloveniji, ki vplivajo na 
dostopnost financiranja inovativnih MSP in predlogi za njegovo izboljšanje.  
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Tabela 11: Slabosti in ovire elementov finančnega in inovacijskega sistema, ki vplivajo na dostopnost financiranja MSP ter 
predlogi za izboljšanje   
 

Elementi finančnega in 
inovacijskega sistema 

Slabosti in ovire Predlogi 

Državni viri 

- odsotnost državne politike do inovativnih MSP  
- nestimulativna davčna zakonodaja (odsotnost spodbud za 

RR, visoki stroški zaposlitve visoko izobraženega kadra)  
- neprilagojeni državni instrumenti za inovativna MSP in 

njihov razvojni cikel (npr. podjetja s tveganim kapitalom 
izkazujejo v prvih letih visoke izgube, zato so neustrezna 
za financiranje iz državnih in drugih virov) 

- fragmentiranost sistema spodbud za MSP 
- skromna sredstva za inovacijsko dejavnost MSP 

- povečanje sredstev za inovacijsko dejavnost MSP  
- novi, moderni instrumenti financiranja inovativnih MSP: 

° različne davčne spodbude (prednostno obravnavanje 
MSP)  

° spodbude za povečevanje ponudbe tveganega kapitala 
° financiranje intelektualne zaščite 
° spodbujanje za prodor na tuje trge 
° subvencije za MSP v semenski in zagonski fazi itd.  

- instrumenti prilagojeni tudi podjetjem, ki so financirani s 
tveganim kapitalom  

- uporaba instrumentov, ki ne nadomeščajo zasebnih 
vlaganj, temveč jih spodbujajo (matching grants) 

- oblikovanje spodbud za celotni razvojni cikel inovativnih 
MSP 

Tvegani kapital  

- malo investicij tveganega kapitala pri nas 
- neustrezna zakonodaja (nestimulativna davčna 

zakonodaja, specifične značilnosti delovanja skladov 
tveganega kapitala v zakonu niso predvidene, kar 
povzroča vrsto težav v upravljanju) 

- izstopne možnosti tveganega kapitala iz podjetja omejene 
(nerazvit trg vrednostnih papirjev) 

- visoki stroški ocenjevanja projektov (due dilligence), kar 
povečuje spodnjo višino naložbe  

- pomanjkanje kapitala za začetne faze 
- pomanjkanje primernih investicij 
- splošna nenaklonjenost družbe k tveganju 
- odpor podjetnikov do vstopa novih lastnikov v podjetje 
- premajhno poznavanje instrumenta tveganega kapitala 

med podjetniki, državnimi uslužbenci 

- spodbujevalna davčna zakonodaja (odprava dvojnega 
obdavčevanja, davčne spodbude za vlagatelje v sklade, 
davčne spodbude za sklade)  

- sprememba zakonodaje, ki predvideva specifiko 
delovanja skladov tveganega kapitala  

- državni kapital za investicije v začetne faze, v nove 
tehnologije (ustanovitev mešanih skladov tveganega 
kapitala ali investiranje v zasebne sklade pod posebnimi 
pogoji) 

- splošno osveščanje podjetnikov, mladih, državnih 
uslužbencev o pomenu in vlogi tveganega kapitala 

- spodbuditev borze za poenostavitev in pocenitev 
postopkov za uvrstitev podjetij s tveganim kapitalom ali 
vzpostavitev kontaktov za ta podjetja s tujimi borzami  

- državno subvencioniranje za pocenitev postopkov (due 
dilligence) za investicije v semensko in zagonsko fazo   

- večja vloga intermediarnih struktur (povečanje 
osveščenosti, začetna selekcija projektov, pomoč pri 
oblikovanju poslovne ideje) 
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Tabela 11: (nadaljevanje)  
 
Elementi finančnega in 
inovacijskega sistema 

Slabosti in ovire Predlogi 

Poslovne banke 

- usmerjene v realni sektor in v podjetja s primerno 
kapitalsko strukturo in ustreznim preteklim poslovanjem  

- pomanjkanje strokovnih kompetenc za oceno potenciala, 
bodočih donosov inovativnih MSP, nesposobnost 
identifikacije podjetij s potencialom hitre rasti 

- nenaklonjenost tveganju kot specifičnost bančnega 
sektorja 

- odsotnost posebnega pristopa ali instrumentov za 
inovativna, visokotehnološka MSP 

- povečanje kompetenc lastnega kadra za ocenjevanje 
inovativnih podjetij 

- oblikovanje novih instrumentov za inovativna MSP 
- povezovanje z intermediarnimi strukturami 
- zmanjševanje tveganj (npr. državne garancije) 
 

Poslovni angeli 

- malo realiziranih naložb  
- davčna zakonodaja nestimulativna za tovrstne investicije 

v kapitalske naložbe 
- druge alternativne naložbe  

- davčne spodbude  
- promocija med potencialnimi poslovnimi angeli  

 
 

Drugi neformalni viri 
(družina, prijatelji, 
znanci) 

- splošna nenaklonjenost k tveganju 
- slaba podjetniška kultura v državi 
- nestimulativna davčna zakonodaja 

- osveščanje 
- širjenje podjetniške kulture v družbi 
- spodbudna davčna zakonodaja za investicije v kapital. 

deleže 

Inovativno okolje 

- nerazvita infrastruktura za ustanavljanje in razvoj 
inovativnih MSP  

- skromna finančna podpora podjetjem v tehnoloških 
parkih, podjetniških in univerzitetnih inkubatorjih (npr. 
najemnina le 25 % nižja od tržne, pogosto brez drugih 
subvencij)  

- slabo poznavanje inovativnih MSP v državni upravi in 
podpornem okolju  

- slabo sodelovanje med univerzo, raziskovalnimi 
institucijami in gospodarstvom, v primeru MSP je vrzel  
še večja  

- razvoj infrastrukture (tehnološki parki, podjetniški in 
univerzitetni inkubatorji) za ustanavljanje in razvoj 
inovativnih MSP  

- finančna podpora podjetjem v tehnoloških parkih, 
podjetniških in univerzitetnih inkubatorjih (subvencije za 
pripravo poslovnih načrtov, za najemnine, za investicije v 
opremo in razvojno dejavnost) 

- osveščanje o potrebah inovativnih MSP  
- ureditev vprašanja intelektualnih pravic 

Inovativna podjetja 

- premajhna ambicioznost podjetnikov 
- nepoznavanje instrumentov in možnosti financiranja 

(tvegani kapital, poslovni angeli, državne spodbude) 
- prevladuje kultura obrtnika  
- premalo podjetniških znanj  

- osveščanje in izobraževanje 
- podpora podjetniških institucij 
- širitev in promocija podjetniške kulture 
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SKLEP 
 
Rasti sodobnih gospodarstev si danes brez inovativnega podjetništva ni mogoče več 
predstavljati. Dinamična, razvojno naravnana MSP ustvarjajo nova delovna mesta, 
zvišujejo dodano vrednost, izboljšujejo konkurenčni položaj države in imajo 
pomemben spodbujevalni učinek na ostala podjetja. Razvoj proizvodne ali procesne 
inovacije, na kateri temelji njihov uspeh, je kompleksna in draga dejavnost z 
negotovim izidom, zato zahteva posebne mehanizme financiranja. Najznačilnejši 
neformalni viri MSP so nezadostni, poslovne banke pa niso posebej primerne za 
inovativna podjetja, ki so veliko bolj tvegana od tradicionalnih. Primernejši so 
dolgoročnejši, lastniški viri, ki ne načenjajo kapitalske mase, hkrati pa ponujajo 
podjetjem dodatne koristi.  
 
Tveganja, s katerimi se povezujejo inovativna MSP, pogosto odvračajo investitorje, 
zato se upravičenost državnega posredovanja kaže predvsem v zgodnjih fazah 
življenjskega cikla financiranja, ko je razkorak med potrebami in prihodki največji, 
obenem pa je zaupanje investitorjev v podjetja najmanjše. Države so razvile 
različne finančne instrumente spodbujanja inovativnih MSP. Med najbolj 
razširjenimi so davčne spodbude in subvencije, ki se dopolnjujejo tudi z drugimi 
mehanizmi, kot so tvegani kapital, garancije in posojila. Oblikovanje splošnega 
modela financiranja inovacij, ki bi veljal v vseh razmerah, preprosto ni, saj je le-ta 
odvisen od različnih ekonomsko-družbenih dejavnikov in splošne razvitosti 
nacionalnega inovacijskega sistema. Vsaka država mora razviti mehanizme, ki 
zapolnjujejo vrzeli njenega inovacijskega sistema in obenem izkoriščajo potenciale 
njenega gospodarstva.  
 
V Sloveniji je bilo na področju financiranja inovativnih podjetij narejenega zelo 
malo. Sam finančni trg ni razvil posebnih instrumentov in država je s svojimi 
zakoni ta proces še dodatno zavrla. Banke svoje ponudbe niso diverzificirale, 
tvegani kapital pa je s sramežljivimi poskusi le oral ledino. Sedaj potrebujemo 
korenite reforme v davčni, podjetniški in inovacijski politiki, saj se dokončno 
bližamo razpotju, ko bosta možni le dve alternativi: pospešitev gospodarskega 
prestrukturiranja in uvrstitev ob bok razvitim, inovativnim državam ali dolgoročno 
zaostajanje za vodilno elito, ki vztrajno povečuje prednost pred ostalimi. Nekdanja 
ministrica je menila, da ima Slovenija dovolj tehnološkega potenciala, da lahko 
doživi podoben razvojni čudež kot Finska in Irska, vendar ga je treba še zdramiti in 
mu dati možnost, da poleti (Dovč, 2003). Do sedaj se čudež ni zgodil in verjetno je, 
da se tudi ne bo, če ne bomo ukrepali pravilno, predvsem pa pravočasno. Na potezi 
je vlada, da zagotovi primerne pogoje, preostalo pa je v rokah gospodarstva. Ali 
nam bo to uspelo, je odvisno od prihodnjih politik, predvsem pa od posameznikov, 
podjetnikov, njihove drznosti, želje po spremembah in uspehu.  
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SLOVAR TUJK 
 
high-tech SME    visokotehnološko MSP 

accelerated depreciation   pospešena amortizacija 

business angel (entrepreneur, 
corporate, income seeking, 
wealth maximising, latent, 
virgin  

poslovni angel (podjetniški, korporacijski, 
iskalec dobička, s ciljem maksimiranja 
premoženja, latentni, deviški) 

buy-out odkup 

carry forward     prenos naprej 

corporate spin-off  podjetje, nastalo z odcepitvijo manjše skupine 
ljudi od podjetja 

collaborative research skupno raziskovanje 

corporation tax incentives  davčne spodbude v okviru davka od dohodkov 
oseb 

cost-reducing innovations inovacije, ki zmanjšujejo stroške 

crowding in učinek  
  

učinek vrivanja 

crowding out učinek   učinek izrinjanja 

demand-increasing innovations inovacije, ki povečujejo povpraševanje 

due dilligence    skrbni pregled poslovanja 

early capital   
  

zgodnji kapital 

early phase      zgodnja faza 

expansion  capital   kapital za razširitev 

extra tax allowance  
   

dodaten odbitek od obdavčljive osnove 

initial public offer prva javna ponudba delnic 

factoring odkup terjatev 

follow-up investicije nadaljne investicije 

free depreciation    prosta amortizacija 

fund of funds    sklad skladov 

hi-tech SME visokotehnološka MSP 

hi-tech start-up     novoustanovljeno visokotehnološko podjetje 

incremental scheme 
  

inkrementalni sistem 

initial public offer    prva javna ponudba delnic 

innovative SME    inovativno MSP 

intangibles     neopredmetena sredstva 



 

 86 

knowledge based        osnovano na znanju 

knowledge-based firm  podjetje znanja 

management buy ins – MBI  notranji odkup 

management buy out – MBO  odkup podjetja s strani menedžmenta 

matching grants  dopolnilna nepovratna sredstva oz. subvencije 

mezzanine finance     vmesne finance 

mixed scheme      kombinirani sistem 

new technology-based firm  podjetje, osnovano na novih tehnologijah 

new-process innovation inovacije za nove postopke 

new-product innovation  inovacije za nove izdelke  

problem of adverse selection problem napačne izbire 

risk of moral hazard moralni hazard 

second round capital   druga runda – kapital   

seed capital     semenski kapital 

smart money    pametni denar 

spillover učinek   zunanji učinek ali eksternalije  

summary innovation index agregatni inovacijski indeks 

start-up capital    zagonski kapital 

tax credit     znižanje davka 

technology-based SME  MSP, osnovana na tehnologiji  

tutoring  mentorstvo 

university spin-off  podjetje, nastalo z odcepitvijo manjše skupine 
ljudi od univerze 

volume based scheme   volumenski sistem 
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SLOVAR KRATIC 
 

BVCA British Venture Capital and Private Equity 
Association 

EC  European Commission 

EIS European Innovation Scoreboard 

EUR  evro 

EVCA European Venture Capital Association 

GEM Global Entrepreneurship Monitor 

GBP angleški funt 

MBI  management buy ins 

MBO  management buy out 

MSP  majhna in srednja podjetja 

NTBF new technology-based firm 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

RR  raziskave in razvoj oz. raziskovalno-razvojni 
(npr. dejavnost) 

SBIR   Small Business Innovation Research   

SII  summary innovation index 

SME  small and medium enterprise 

TIA  Agencija RS za tehnološki razvoj 

USD  ameriški dolar 

ZDA Združene države Amerike 

ZDDPO Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 

ZGD-H Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah 

ZPOP Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 

 


