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1. UVOD 
 
1.1. Oris problematike z opredelitvijo predmeta raziskovanja 
 
Ustvarjanje, izkoriščanje in komercializacija novih tehnologij so vitalnega pomena za 
konkurenčnost sodobnega gospodarstva. Visokotehnološki sektorji so ključni pospeševalci 
gospodarske rasti, produktivnosti ter blaginje in so vir visoke dodane vrednosti.  
 
Visokotehnološke predelovalne dejavnosti so tako v EU v letu 2000 zaposlovale skoraj 15% 
celotne delovne sile v predelovalnih dejavnostih in dosegle 19% dodane vrednosti 
predelovalnih dejavnosti, v ZDA in na Japonskem pa je bil njihov pomen še večji (High-tech 
industries in the EU, 2003, str. 1). Trg proizvodov visoko razvite tehnologije je najhitreje 
rastoči sektor, odločilen za splošno gospodarsko rast, uporaba razvitih tehnoloških procesov v 
produkciji in upravljanju tradicionalnih industrijskih panog pa je ključna sposobnost države in 
podjetij v doseganju konkurenčnih prednosti (Glas, 1991, str. 3). 
 
Visokotehnološka podjetja so ključnega pomena za konkurenčnost gospodarstva predvsem 
zaradi tega, ker v proizvodnji dosegajo visoko dodano vrednost ter uspehe na tujih trgih, kar 
jim omogoča tudi višje plačevanje delavcev. Dejavnosti raziskav in razvoja, ki jih izvajajo, pa 
imajo učinke prelivanja, kar omogoča ostalim sektorjem gospodarstva ustvarjanje novih 
proizvodov in procesov, ki pogosto vodijo k povečani produktivnosti, širitvi poslovanja ter 
kreiranju visoko plačanih delovnih mest (Statistics on Science and Technology in Europe, 
2004, str. 110). Zaradi tega je nujno potrebno izboljšati spoznanja o visokotehnoloških 
dejavnostih v Sloveniji in zagotoviti sistematično spremljanje njihove konkurenčnosti ter 
primerjati stanje v Sloveniji s stanjem v EU, kar je tudi namen moje magistrske naloge.  
 
Cilj Slovenije je z ustreznim prestrukturiranjem gospodarstva zmanjšati razliko med nami in 
vodilnimi gospodarstvi v svetu in se čim bolj enakopravno vključiti v mednarodno delitev 
dela. Prehod iz pretežno neinovativnega  v pretežno zelo inovativno gospodarstvo  in družbo 
bi moral biti čim hitrejši, to pa naj bi bilo s sodobno tehnologijo tudi moč doseči (Bučar, 
2001, str. 13). 
 
 
1.2. Namen magistrskega dela in temeljna hipoteza 
 
Namen magistrskega dela je predstaviti področje visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji, 
opredeliti njihov ekonomski pomen v slovenskem gospodarstvu, hkrati zagotoviti 
primerljivost podatkov z EU ter izdelati in preučiti kazalnike konkurenčnosti 
visokotehnoloških dejavnosti. Kazalniki bodo omogočali pregled trenutnega stanja ter 
pomenili izhodišče za periodično spremljanje razvojnih in dinamičnih procesov, ki vplivajo 
na konkurenčnost visoke tehnologije v prihodnjih letih. 
 
Sistematično spremljanje konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti je nujno potrebno, saj 
omogoča hiter pregled nad dogajanjem po posameznih področjih in je s tem podlaga 
ekonomskim odločitvam tako podjetij kot oblikovalcev ekonomske politike. S primerjavo 
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vrednosti kazalnikov s povprečji EU oziroma posameznimi bolj razvitimi članicami EU pa 
lahko Slovenija spremlja svoje napredovanje ter ugotovi svoje prednosti in slabosti ter 
področja, ki potrebujejo dodatne spodbujevalne ukrepe pri razvoju visokotehnoloških 
dejavnosti.  
 
Poleg neposrednega vpliva, ki ga imajo visokotehnološke dejavnosti na krepitev deleža 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo v gospodarstvu, pa te posredno zelo pomembno 
vplivajo na gospodarsko rast tudi prek povečanja produktivnosti ostalih sektorjev 
gospodarstva. Zato je izboljšanje konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti pomembno ne 
le z vidika visokotehnoloških predelovalnih in storitvenih dejavnosti, temveč tudi z vidika 
konkurenčnosti celotnega gospodarstva. 
 
 
1.3. Metode raziskovanja in oris vsebine poglavij 
 
Metode dela v drugem in tretjem poglavju magistrskega dela pretežno temeljijo na 
proučevanju teoretične podlage in teoretičnih spoznanj s področja tehnologije in njenega 
vpliva na gospodarski razvoj. V njih opredeljujem visoko tehnologijo, visokotehnološkego 
podjetje ter visokotehnološke dejavnosti. Nato sledi poglavje, kjer obravnavam 
konkurenčnost ter tri faze gospodarskega razvoja in prehod med posameznimi fazami. 
 
Teoretičnim osnovam sledi analiza konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti, ki temelji 
na empirični analizi. Najprej v četrtem poglavju analiziram stanje v visokotehnoloških 
sektorjih v EU s preučitvijo statističnih podatkov o zaposlitvi, dodani vrednosti ter dodani 
vrednosti na zaposlenega kot tudi podatkov o mednarodni trgovini z visokotehnološkimi 
izdelki. Podatke sem črpala večinoma iz Eurostatove publikacije Statistics on Science and 
Technology in Europe (2004), ki ima poudarek na konkurenčnosti visokotehnoloških 
dejavnosti v EU. Podatke za Slovenijo sem črpala iz Statističnih letopisov Republike 
Slovenije ter zaključnih računov podjetij. 
 
Nato v petem poglavju obravnavam visokotehnološke dejavnosti v Sloveniji ter njihovo 
poslovanje. V njem poudarjam ekonomski pomen visokotehnoloških dejavnosti v slovenskem 
gospodarstvu ter izbrane finančne kazalce gospodarskih družb visokotehnoloških dejavnosti. 
Podatke navajam posebej za storitvene visokotehnološke dejavnosti ter za predelovalne 
visokotehnološke dejavnosti. Za analizo poslovanja gospodarskih združb na področju visoke 
tehnologije v Sloveniji sem kot vir podatkov uporabila statistične podatke iz bilance stanja in 
uspeha za leta od 1995 do 2002 ter Statistične letopise Republike Slovenije, za področje EU 
pa Eurostatovo publikacijo European Business - Facts and Figures: Data 1991–2001 (2003). 
V tej publikaciji spremljajo dogajanja na področju vseh tržnih dejavnosti v EU in zajemajo 
statistične podatke o vseh državah članicah EU.  
 
 
V nadaljevanju poglavja sledi predstavitev osnovnih kazalnikov konkurenčnosti 
visokotehnoloških dejavnosti (dodana vrednost, produktivnost in stroški dela na zaposlenega)  
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ter posebnih kazalnikov konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti. Posebni kazalniki so 
uvrščeni v pet skupin: kazalniki konkurenčnosti s področja človeških virov, kazalniki, ki 
kažejo na zmožnost ustvarjanja novega znanja, kazalniki prenosa in praktične uporabe znanja, 
kazalniki financiranja visokotehnoloških podjetij ter kazalniki razvoja informacijske družbe. 
Podatke o posebnih kazalnikih konkurenčnosti sem črpala večinoma iz publikacije Evropske 
komisije European Innovation Scoreboard (EIS). EIS uporablja večinoma Eurostatove 
podatke ter zbira podatke za vse države članice EU in države kandidatke. Publikacijo so 
razvili na pobudo Evropskega sveta na lizbonskem zasedanju leta 2000. Vsebuje nabor 
različnih indikatorjev za spremljanje napredovanja EU k lizbonskem cilju - da EU postane 
najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo (2003 European 
Innovation Scoreboard, 2003, str. 7). Na koncu poglavja povzemam glavne ugotovitve analize 
kazalnikov konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji. 
 
Šesto poglavje prikazuje razvojne možnosti Slovenije na področju visoke tehnologije ter 
vlogo države pri spodbujanju konkurenčnosti  visoke tehnologije, še posebej s podpiranjem 
razvoja tehnoloških mrež kot nosilcev in gonil razvoja visoke tehnologije. 
 
Magistrsko delo končujem z zaključkom, kjer povzemam glavne ugotovitve celotnega 
raziskovalnega dela. 
 
 
 
2. TEHNOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA EKONOMSKI IN DRUŽBENI 
RAZVOJ 
 
2.1. Osnovne opredelitve tehnike, tehnologije in tehnološkega napredka 
 
Beseda tehnologija izvira iz grščine (techne: umetnost, veščina; logos: govor, znanje) in 
označuje vedo o uporabi znanja v praktične namene. 
 
Po Senjurju (1993, str. 158) definiramo tehnologijo in tehniko z naslednjim opisom: 
tehnologija zajema vse usposobljenosti in postopke za izdelavo, uporabo in delovanje 
koristnih stvari. Zaobjema naravo in specifikacijo tistega, kar se proizvaja, pa tudi to, kako se 
proizvaja. Tehnologija je sestavljena iz tehnik. Vsaka tehnika je povezana z vrsto značilnosti. 
Te značilnosti so: značilnost proizvoda, uporaba materialov, obseg proizvodnje, 
komplementarni proizvodi in storitve in podobno. 
  
Na drugi način bi lahko tehnologijo opredelili kot način povezovanja delovne sile in 
produkcijskih sredstev, tj. sistem znanja, mehanskih, kemičnih, informacijskih in drugih 
postopkov v proizvodnji, kar omogoča nastanek, razvoj in izdelavo produktov. S tehniko 
razumemo dano raven človeškega znanja in sposobnosti, ki je materializirana v določenih 
delovnih sredstvih. Spremembe v tehnologiji pomenijo spremembe v produkcijskih 
dejavnikih, medtem ko sprememba v tehniki pomeni spremenjeno kombinacijo dejavnikov na 
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isti produkcijski funkciji (Glas, 1991, str. 6). Tehnološka sprememba običajno spremeni tudi 
uporabljeno tehniko. 
 
Vsako povečanje v dani tehnologiji pomeni tehnološko spremembo. Sama sprememba pa ni 
nujno tudi napredek – nova tehnologija mora biti tudi bolj učinkovita od prejšnje. 
Izpopolnitev tehnologije v ekonomskem smislu  pomeni izboljšanje postopkov oz. uvedbo 
postopkov, ki povečujejo produktivnost dela. Tehnološki napredek v ekonomskem smislu je 
samo v določenih pogojih enak napredku v tehničnem smislu (Bučar, 2001, str. 17). 
 
Tehnološki razvoj razumemo kot takšno spremembo v kombinaciji produkcijskih dejavnikov, 
ki zmanjša delo na enoto proizvoda. Tehnični napredek pomeni sklenjen krog od 
izoblikovanja idej in procesov (izum ali invencija) in njihovo uspešno uporabo v 
najrazličnejših tehnoloških postopkih in proizvodnjah (inovacijo). Ko postane tehnologija 
standardizirana, preneha biti inovacija. Tako se tehnični ali tehnološki napredek  vselej 
povezujeta z višjo produktivnostjo dela.  
 
Stopnje tehnološkega razvoja in njihov vpliv na družben sistem lahko raziskujemo od 
nomadske družbe (ljudje ne proizvajajo – preživetje si zagotovijo z lovom in nabiranjem), 
agrarne družbe (večina ljudi se ukvarja s proizvodnjo hrane za preživetje družbe; prevladujejo 
kmetijske aktivnosti), industrijske družbe (proizvodnja materialnih dobrin s pomočjo strojev 
zaposluje pretežni del delovne sile), storitvene družbe (večina ljudi je zaposlenih v storitvenih 
dejavnostih) pa do družbe znanja in družbe organizacij. Za družbo znanja sta pomembna 
predvsem uporaba in prenos znanja ter informacij. Znanje postaja osnovni vir tako za 
posameznika kot za družbo. Tradicionalni proizvodni dejavniki, kot so naravni viri, delo in 
proizvodna sredstva, ne izginjajo, temveč dobivajo drugoten pomen. Te dejavnike je mogoče 
pridobiti in uporabiti le, če obstaja ustrezno znanje. Temeljni izziv je, kako znanje organizirati 
in ga izkoristiti, saj samo zase ne pomeni nič. Tako družba znanja postaja tudi družba 
organizacij (Jaklič, 2002, str. 115-117). 
 
Proces tehnološke spremembe lahko razdelimo na tri stopnje. Na prvi stopnji govorimo o 
procesu invencije, ko se porajajo nove zamisli. Druga stopnja je inovacijski proces, ko se 
invencije spremenijo v tržno zanimive proizvode ali postopke. Ko je nov proizvod  ali proces 
prepoznan kot boljši glede na obstoječe konkurenčne tehnologije, pride do njegove nadaljnje 
uporabe v inovatorskem in drugih podjetjih, začne se faza imitacije oz. difuzije (Pretnar, 2002, 
str. 31). 
 
OECD-jeva metodologija Oslo1 ponuja naslednje temeljne definicije inovacije, tehnološke 
inovacije ter inovacijskih dejavnosti (Oslo Manual, 1996, str. 31-32): 
 
Inovacija pomeni proces spreminjanja ideje v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces 
preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček. 
 
                                                 
1 Priročnik Oslo opredeljuje postopke in metodologijo zbiranja podatkov o tehnoloških inovacijah in vsebuje  
metodološko osnovo za njihovo merjenje. 
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Tehnološke inovacije izdelkov in postopkov zajemajo nove izdelke (ter storitve) in postopke 
ter pomembne tehnološke spremembe izdelkov (in storitev) in postopkov. Inovacija je 
uvedena v primeru, ko se pojavi na trgu nov izdelek (inovacija izdelka) ali uporabi nov 
postopek v proizvodnem procesu (inovacija postopka). Izdelek ali postopek morata biti nova 
ali bistveno izboljšana za podjetje, ni pa nujno, da sta nova na tržišču. Inovacije vključujejo 
vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti.  
 
Inovacijske dejavnosti so: 

- raziskovalno razvojna dejavnost, 
- nakup strojev in opreme za proizvodnjo tehnološko novih ali izboljšanih izdelkov in 

proizvodnih postopkov, 
- nakup neopredmetenih osnovnih sredstev v obliki patentov, licenc, modelov, 
- industrijski inženiring, industrijsko oblikovanje ter poskusna proizvodnja, 
- izobraževanje zaposlenih zaradi uvedbe inovacij, 
- trženje novih izdelkov, storitev. 

 
Tako lahko inovacijsko sposobnost podjetja opredelimo kot zmožnost podjetja, da pravočasno 
ustvarja invencije, temelječe na poznavanju razpoložljive znanosti, ter jih pretvarja v 
inovacije v podobi novih izdelkov ali storitev z lastno inovacijsko zmogljivostjo. 
 
Glede na širino oz. domet inovacijskih procesov razlikujeta Freeman in Perez (1988, str. 45-
47) štiri različne vrste inovacij: 
 

1. Drobne inovacije so tiste, ki se tako rekoč vrstijo v vsaki proizvodnji ali storitveni 
dejavnosti. Odvisne so od povpraševanja, tehnoloških priložnosti ter so pogosto 
rezultat invencij, ki jih predlagajo inženirji, včasih tudi uporabniki. Vpliv teh inovacij 
je v celoti precej pomemben za rast produktivnosti, vendar posamezna inovacija ne 
povzroči dramatičnih sprememb, te pogosto ostajajo skoraj neopazne. 

 
2. Korenite inovacije so občasni dogodki, ki so pogosto rezultat raziskav, raziskovalno-

razvojne dejavnosti (R&R) v podjetjih, univerzitetnih ali državnih laboratorijih. 
Nastanek teh inovacij je zelo pomemben za rast novih trgov in povečanje investicij za 
izvedbo teh inovacij. Korenite inovacije niso le tehnični element, gre za kombinacijo 
novih produktov, procesov in organizacije proizvodnje. 

 
3. Spremembe v tehnološkem sistemu so globlje spremembe v tehnologiji, ki vplivajo na 

niz panog in lahko spodbudijo razvoj povsem novih proizvodenj ali storitev. Temeljijo 
na kombinaciji številnejših korenitih in drobnih inovacij z organizacijskimi in 
upravljalskimi inovacijami. 

 
4. Spremembe v tehno-ekonomski paradigmi (tehnološke revolucije) so takšne 

spremembe v tehnoloških sistemih, ki s svojimi daljnosežnimi posledicami vplivajo na 
delovanje celotnega gospodarstva. V teh spremembah je vključeno veliko drobnih in 
korenitih inovacij, ki poosebljajo več novih tehnoloških sistemov. Ključna značilnost 
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take tehnološke spremembe je njen prevladujoč vpliv na celotno gospodarstvo in vodi 
ne le k nastajanju novih proizvodov, storitev, sistemov in industrij, ampak neposredno 
ali posredno vpliva na vse druge panoge gospodarstva, saj vpliva tudi na tehnične 
smernice za posamezne proizvode in storitve, na cenovno strukturo vložkov ter na 
razmere za proizvodnjo, distribucijo in porabo v celotnem sistemu. 

 
Ena pomembnih značilnosti je vzorec difuzije nove tehnološke paradigme, po katerem se 
inovacija iz začetnega sektorja ali področja uporabe razširi na veliko širši krog industrijskih 
panog in storitev.  
 
Sprememba tehno-ekonomske paradigme vključuje precejšen padec v relativnih stroških 
zaradi novih tehnologij, skoraj neomejene možnosti ponudbe na dolgi rok in možnost 
vključevanja novih ključnih dejavnikov v večje število proizvodov in procesov v celotnem 
gospodarskem sistemu. Razvoj tehnologije v zadnjih dvajsetih letih  pomeni nastajanje nove 
tehno-ekonomske paradigme2, kar vpliva na poslovni svet prek (Jaklič, 2002, str. 117-118): 
 

- povečevanja produktivnosti (omogočeni sta večja kakovost in kvantiteta proizvodov 
ob vse manjših stroških), 

- povečevanja pomena raziskav in razvoja v podjetjih, 
- drugačnih zahtev po znanju na delovnem mestu (zahteva se vse bolj intelektualno 

delo; razvoj zahteva visoko fleksibilnost in stalno učenje na in ob delu), 
- sprememb v vodenju podjetij, 
- večjih potreb po finančnih sredstvih (nove tehnologije so zelo drage, zato je toliko bolj 

pomembno, da so sprejete prave odločitve oz. izbrane prave tehnologije).  
 
Za tehnični napredek v vsem njegovem razvoju so značilni predvsem pospeševanje 
tehničnega napredka, ki se kaže v hitrejši rasti produktivnosti dela, pospeševanje uporabe 
znanstvenih dosežkov v proizvodnji in hitra komercializacija novitet: 1000 let je bilo potrebno 
od izuma do uporabe papirja,  90 let za parni stroj, 56 let za telefon, 35 let za radio, 20 let za 
letalo, 12 let za televizijo, 5 let za tranzistor in 3 leta za integrirana vezja (Glas, 1991, str. 9-
11). 
 
 
2.2. Pomen tehnološke spremembe in inovacij za gospodarsko rast  
 
Dinamičen tehnološki razvoj v zadnjem času je eden od razlogov, da se vse več pozornosti 
posveča vprašanjem tehnologije in vpliva le-te na gospodarski in družbeni razvoj. Po 
prepričanju mnogih je prav tehnologija, vsebovana tako v proizvodnih sredstvih in postopkih 
                                                 
2 V novejši zgodovini, povezani z industrializacijo in uvajanjem strojev, bi lahko ločili 5 t.i. Kondratjevih 
ciklusov, katerih podlaga so velike tehnološke spremembe: 

1. 1770/80 – 1830/40: zgodnje uvajanje strojev v proizvodnjo, 
2. 1839/40 – 1880/90: uveljavljanje energije parnega stroja in gradnja železnic, 
3. 1880/90 – 1930/40: prevlada težke strojegradnje in široka uporaba elektrike, 
4. 1930/40 – 1980/90: obdobje fordizma z množično produkcijo na tekočem traku, 
5. 1980/90 – ? : ključna vloga informacijske in telekomunikacijske tehnologije. 
 



 
7 

kakor tudi v delovnih znanjih in sposobnostih ljudi, ki s temi sredstvi delajo, postala eden 
tistih ključnih dejavnikov, ki opredeljujejo uspešnost nacionalnega gospodarskega razvoja in 
vključevanje te države v mednarodno delitev dela. 
 
Gospodarska rast in razvoj sta vedno bolj odvisna od sposobnosti gospodarstev na področju 
ustvarjanja novih tehnologij ter sposobnosti hitrega uvajanja koristnih novih tehnoloških 
inovacij, poleg lastnih tudi tujih, v poslovne in druge procese. Tudi na mednarodno 
konkurenčnost oz. primerjalne prednosti posamezne nacionalne ekonomije vse bolj vpliva 
inovacijski potencial, sposobnost ustvarjanja novih tehnično-tehnoloških rešitev in dinamično 
uvajanje dosežkov znanosti v gospodarstvo. Osrednjega pomena je oblikovati ustrezno okolje, 
v katerem lahko podjetja uvajajo izboljšave in inovirajo hitreje kakor tuji tekmeci v panogi 
(Porter, 1990, str. 20). Tako Porter kot drugi avtorji, ki razčlenjujejo položaj držav oz. podjetij 
na svetovnem trgu, poudarjajo izjemen pomen tehnoloških inovacij ter dinamiko in 
kontinuiteto pri uvajanju teh inovacij kot odločujoč element konkurenčnosti (Svetličič, 1996, 
str. 108-125).  
 
 
2.2.1. Teoretično ozadje pomena tehnologije in inovacij za gospodarsko rast 
 
V ekonomski teoriji lahko večinoma opazimo tri različne načine raziskovanja vpliva 
tehnoloških sprememb in inovacij na gospodarsko rast. 
 
Do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja so ekonomisti analizirali rast in vlogo 
tehnološke spremembe na podlagi neoklasičnega modela, ki sta ga sočasno, vendar neodvisno 
razvila Solow in Swan leta 1956. Osnovno metodološko orodje v tem modelu je produkcijska 
funkcija, rast pa pripisujejo povečanju vložka osnovnih proizvodnih dejavnikov (dela in 
kapitala) ter obsežnemu nepojasnjenemu delu rasti, ki so ga pripisali nekemu zunanjemu 
faktorju. Najlažje je bilo ta ostanek (residual) pripisati tehnološki spremembi3. Očitna 
pomanjkljivost tega modela je, da ne pojasnjuje izvora tehnološkega napredka, kateremu sicer 
pripisuje ključni pomen za rast agregatnega proizvoda. Tehnološki napredek je v 
neoklasičnem modelu pojmovan kot eksogena spremenljivka. Iz tega razloga so se sredi 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja začeli poskusi endogenizacije tehnološkega napredka – 
določitve tehnološkega napredka kot rezultata delovanja znotraj ekonomskega sistema. Za te 
teorije, ki so v zadnjih dvajsetih letih postopno prevladale  na področju teorije rasti, se je 
uveljavil izraz teorija endogene rasti ali tudi nova teorija rasti. Paul Romer, začetnik teorije 
endogene rasti, je za pojasnitev tehnološkega napredka uporabil koncept učenja z delom in 
uporabo (learning-by-doing), ki ga je v teorijo sicer prvi vpeljal Arrow4.  
 
                                                 
3 Formulo za takšno merjenje tehničnega napredka je razvil Solow, in se imenuje tudi Solowov residual 
(Dornbusch, Fischer, 1998, str. 46).  
 
4 Arrow je razvil hipotezo, da je akumulacija znanja (odkrivanje novih metod za učinkovito proizvodnjo in 
uporaba teh metod v praksi) proces, ki spremlja uvajanje novih strojev, opreme ipd. Z uporabo novih strojev se 
ljudje učijo izkoriščanja novih proizvodnih tehnik, prilagajajo organizacijske oblike dela in hkrati prihajajo do 
idej, kako izboljšati proizvodne tehnike ali tehnično opremo. Learning-by-doing zato v slovenščino prevajamo 
kot učenje skozi delo in uporabo. 
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Hipotezo o pomenu učenja skozi delo in uporabo za ustvarjanje novih znanj oz. tehnološkega 
napredka so potrdile tudi empirične raziskave. Tako je Schmookler na podlagi analize 
podatkov iz različnih panog prišel do ugotovitve, da so patenti (nova znanja) z določenim 
časovnim zamikom tesno korelirani z investicijami v fizični kapital (novi stroji, oprema, …) 
(Sušjan, 2002, str. 298). Rast znanja podjetja oz. njegov tehnološki napredek je torej odvisen 
od njegove kapitalne opremljenosti. Romer predpostavlja, da v podjetniškem sektorju obstaja 
pojav prelivanja znanja (knowledge spill-over). To pomeni, da se novo tehnološko znanje, ki 
nastane v procesu učenja skozi delo in uporabo, takoj brezplačno prelije tudi k ostalim 
podjetjem v ekonomiji. Podjetja s svojimi individualnimi odločitvami o kapitalni 
opremljenosti hkrati določajo tudi tehnološki napredek ekonomije kot celote. Kapital v 
ekonomiji se povečuje, če se v ekonomiji prihrani in investira del proizvodnje. Za razliko od 
neoklasičnega modela, pri katerem je za dolgoročno rast potrebna eksogeno določena stopnja 
tehnološkega napredka, je v tem modelu tehnološki napredek določen endogeno – vzporedno 
z investiranjem se prek procesa učenja skozi delo in uporabo  povečuje znanje (ekonomija 
tehnološko napreduje) (Sušjan, 2002, str. 298).  
 
Teorija endogene rasti torej predpostavlja, da tehnološki napredek nastaja kot stranski produkt 
investiranja podjetij v fizični kapital ter prek raziskav in razvoja in človeškega kapitala. 
Zaradi dodatne predpostavke prelivanja znanja je ves tehnološki napredek, ki tako nastane, 
brezplačno na voljo vsem podjetjem v ekonomiji.  
 
Nerealnost predpostavk neoklasične teorije je temeljno izhodišče evolucijski teoriji 
ekonomskega razvoja, ki sta jo utemeljila Nelson in Winter. Avtorja menita, da dogajanja v 
praksi prehitevajo ekonomsko teorijo. Tako naj bi bilo s temeljno predpostavko o splošnem 
ravnotežju, v katerem naj bi bilo gospodarstvo v normalnih razmerah, nemogoče ustrezno 
razložiti dogajanja na ravni posameznega podjetja kakor tudi celotnega gospodarstva. Ravno 
tako menita, da naj bi bila predpostavka o ravnotežju napačna pri merjenju sprememb  
produktivnosti, saj če bi res obstajalo ravnotežje, potem ne bi bilo iniciativ za raziskovanje in 
inovacije in posledično ne bi prišlo do rasti produktivnosti. Inovacije in tehnične spremembe 
naj bi bile posledica asimetričnosti informacij in nepravilnosti trga (Science, Technology and 
Industry Outlook 2000, 2000, str. 99).  
 
Okolje, v katerem poslujejo podjetja, je bistveno drugačno od neoklasičnega; ni popolnoma 
zanesljivih izračunov na podlagi jasno opredeljenih možnosti izbire, ampak ves čas vladajo 
nezanesljivost, iskanje in premiki. Stalnost sprememb, ki rušijo ravnotežje, je ključno gibalo 
sistema. Podjetja se ravnajo po uveljavljenih procesih odločanja – rutinah, dokler dosegajo 
zadovoljive rezultate. Šele nedoseganje rezultatov sproži proces iskanja, ki vodi do 
tehnoloških sprememb in prilagajanja podjetja.  
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2.2.2. Empiri čne raziskave o pomenu tehnologije in inovacij za gospodarsko rast 
 
Novejše teorije rasti navajajo, da sta inovacije in tehnološki razvoj ključna dejavnika 
povečanja rasti, izboljševanja življenjskega standarda, rasti produktivnosti in konkurenčnosti. 
Ocenjuje se, da je več kot polovico rasti proizvoda v razvitih državah v obdobju 1970–1995 
mogoče pripisati tehnološkemu napredku. Razvoj in blagostanje posameznega gospodarstva 
sta močno odvisna od zmožnosti ustvarjanja novega znanja, stopnje razvitosti tehnologije in 
možnosti njenega nadaljnjega razvoja (Hytti, Heinonen, 2002, str. 11). 

 
Da sta tehnologija in inovacije ključna dejavnika povečanja rasti, potrjujejo tudi obsežne 
raziskave, tako na ravni podjetja, panog kot celotnega gospodarstva. 
 
Empirične raziskave bi lahko razdelili na naslednje skupine (Science, Technology and 
Industry Outlook 2000, 2000, str. 118-125): 
 

- računovodstvo rasti (growth accounting) v skladu z neoklasičnim modelom, 
- analize učinka vlaganj v R&R na proizvod in rast produktivnosti, 
- ocene stopnje donosa vlaganj v R&R in vloga prelivanja tehnologije (spill-over), 
- analize o vlogi tehnoloških sprememb na rast produktivnosti na ravni 

posameznega podjetja, 
- študije o učinkih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na rast, 
- analize o tehnologiji in konvergenci rasti na ravneh držav5. 

 
V raziskavah so ugotovili, da gospodarstva z visokimi prihodki in produktivnostjo bolj 
uporabljajo znanje in tehnologijo, njihov proizvod pa pogosto sestavljajo visokotehnološki 
izdelki in storitve ter visoka stopnja inovacij. Vlaganja v človeški kapital, organizacijske 
spremembe in inovacije so ključni dejavnik rasti. Določena vlaganja, npr. v inovacije in 
človeški kapital, imajo učinek prelivanja, kar pomeni, da koristijo celotni družbi. Učinki 
prelivanja so še posebno pomembni za majhne ekonomije, saj pri mnogih velja, da imata 
znanje in tehnologija iz tujine večji učinek na produktivnost kakor doma razvita tehnologija. 
Vendar pa je pri prenosu tehnologije iz tujine bistvenega pomena domače inovacijsko 
delovanje. Tehnološke spremembe so omogočile reformo pri urejanju pomembnih sektorjev 
gospodarstev, npr. zmanjševanje monopolistične prevlade v telekomunikacijah. Reforme so 
spodbujale inovacije, omogočile hitro povečevanje produktivnosti, zmanjševale cene in 
pospešile difuzijo ključnih tehnologij, kot so informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
in internet. IKT so ključni dejavnik pri produktivnosti dela. Imajo močan učinek na 
učinkovitost v podjetju, še posebej če hkrati potekajo tudi organizacijske spremembe in 
usposabljanje delavcev. S pomočjo IKT so se izboljšali rezultati poslovanja v prej 
stagnirajočih storitvenih sektorjih, zmanjšali so se transakcijski stroški ter omogočilo večje 
sodelovanje ter povezovanje med podjetji  (Science, Technology and Industry Outlook 2000, 
2000, str. 102-103). V drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja se je vpliv IKT na 

                                                 
5 Bolj podrobno o empiričnih raziskavah glej Aneks 1 v Science, Technology and Industry Outlook 2000 (2000, 
str. 118-125), ter Cameron (1998) in Temple (1999). 
 



 
10 

rast proizvoda in produktivnost še povečal, kar potrjujejo tudi števile empirične raziskave6. To 
lahko pripišemo dejstvu, da IKT kot temeljna tehnologija postaja čedalje močnejša: njen 
pomen in vpliv se čedalje bolj širi na celotno gospodarstvo, ima širok obseg uporabe v 
produkcijskih procesih in je komplementarna z ostalim tehnološkim razvojem in inovacijami 
(Van Ark, 2001, str. 20).  
 
 
2.2.3. Dinamika razvoja tehnoloških sprememb in inovacijskih procesov 
 
Pri vse večjem obsegu tehnoloških sprememb in inovacijskih procesov lahko ugotovimo 
številne specifične značilnosti tega razvoja. Tako se cikli razvoja izdelkov skrajšujejo z 
naraščanjem konkurenčnih pritiskov. Spremenil se je način sodelovanja podjetij v 
gospodarstvu s čedalje večjim vplivom omrežnega povezovanja (networking), sodelovanja in 
prenosa znanja. V tem spreminjajočem se okolju so se inovacije hitreje odzivale na zahteve 
trga, bolj so bile povezane z znanstvenim napredkom in lažje so se razširile v celotnem 
gospodarstvu. V veliko primerih so IKT, še posebej po pojavu interneta in elektronskega 
poslovanja, omogočile te spremembe, saj pomenijo ključno tehnologijo za pospešitev 
inovacijskega procesa in skrajševanja ciklov razvoja, omogočajo povezovanje med podjetji v 
gospodarstvu in hitrejše širjenje znanja ter večjo povezavo znanosti z gospodarstvom. Zaradi 
povečevanja stroškov inoviranja, so se razvile nove poti za zmanjševanje teh stroškov. Ker se 
je obseg tehnologij in znanja, potreben pri inoviranju, zelo razširil, tehnologije pa postale bolj 
kompleksne in so podjetja sama zelo težko pokrila vse discipline, se je razvila potreba po 
sodelovanju na različnih področjih. Tako se zmanjša negotovost, razdelijo stroški in prenese 
znanje. Empirične študije tudi kažejo na to, da je sodelovanje pomemben dejavnik pri 
odkrivanju, uporabi in  razširjanju tehnologij ter postavljanju novih tehnoloških standardov7. 
Veliko dogovorov o sodelovanju je bilo sklenjenih ravno zaradi težav pri uporabi IKT, še 
posebej ko je šlo za usklajevanje in povezovanje sistemov, kot npr. v bančništvu ali letalskem 
prometu. Podatki kažejo, da se je število povezav med podjetji naglo povečalo, še posebej na 
področjih informacijske tehnologije in biotehnologije. 
 
Ker je človeški kapital ključni dejavnik v inovacijskem procesu, se povečujejo odprtost za 
ideje iz tujine in napori, da bi se privabili izšolani kadri iz tujine. Tako so npr.  ZDA uspele 
doseči trajno rast v IKT sektorju, še posebej na področju programske opreme s pritegnitvijo 
izučene delovne sile. Skoraj tretjina delovne sile v Silicijevi dolini v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja so bili imigranti (večinoma Kitajci in Indijci) (A New Economy?, 2000, str. 
46).  
 
Novoustanovljena visokotehnološka podjetja so pomemben vir novih idej in inovacij in lahko 
imajo prednost pred velikimi podjetji v porajajočih se dejavnostih, kjer so vzorci 

                                                 
6 Empirični podatki kažejo, da je prispevek IKT k gospodarski rasti v EU v drugi polovici devetdesetih letih od 
0,4 do 0,5 odstotnih točk, v ZDA pa od 0,8 do 1 odstotne točke. Lahko sklepamo, da je EU dosegala za 0,3 do 
0,5 odstotnih točk nižje stopnje gospodarske rasti v devetdesetih letih ravno zaradi nižje stopnje vlaganj v IKT 
(Productivity: The Key to Competitiveness of European Economies and Enterprises, 2002, str. 8). 
 
7 Primer je razvoj GSM standarda, ki je omogočil izjemno hitro naraščanje uporabe mobilnih telefonov v Evropi. 
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povpraševanja nejasni, riziki visoki in je tehnologijo potrebno šele odkriti. Vendar pa 
potrebujejo podporo finančnega sistema vključno s tveganim kapitalom, ki lahko oceni in 
spremlja visokorizična novoustanovljena podjetja. 
 
Številne specifične značilnosti, ki so se začele pojavljati pri vse večjem uveljavljanju 
inovacijskih procesov in so zaznamovale celotno gospodarstvo, torej lahko strnemo v 
naslednje poglavitne kategorije (Science, Technology and Industry Outlook 2000, 2000, str. 
103-114): 
 

- skrajševanje ciklov razvoja izdelkov,  
- večji obseg omrežnega povezovanja podjetij (networking), 
- večji pomen povezave gospodarstva  z znanstveno bazo kot v preteklosti, 
- za dostop do globalnega znanja so potrebne neposredne tuje investicije in mednarodne 

trgovinske povezave, 
- novoustanovljena visokotehnološka podjetja igrajo pomembno vlogo v inovacijskem 

procesu, 
- storitve, intenzivne z znanjem, so pomembni posredniki pri inovacijah, 
- človeški kapital je ključni dejavnik za inovacije, 
- tvegani kapital je bistven za financiranje novih podjetij, 
- IKT imajo ključno vlogo pri inovacijskem procesu. 
 

 
2.3. Opredelitev visoke tehnologije 
 
V velikem splošnem leksikonu (1997, str. 1486) je beseda »high-tech« opredeljena kot izraz 
za postopke, ki potekajo po najsodobnejši tehnologiji in izdelke, ki jih ta ustvarja. Visoka 
tehnologija je običajno povezana z ozkim krogom dejavnosti, kot so aeronavtika, atomska 
energija, kemija in farmacevtika, biotehnologija in biomedicina, informacijsko-
komunikacijske tehnologije, vojaška oprema. Stvarna definicija visoke tehnologije pa se 
naglo spreminja: visoka tehnologija prejšnjega obdobja je pogosto standardna industrijska 
tehnologija tega obdobja. Opredelitve visoke tehnologije so precej ohlapne, nekateri avtorji pa 
menijo, da prave opredelitve pravzaprav ni. Na splošno bi lahko rekli, da visoka tehnologija 
vključuje hitre tehnološke spremembe in inovacije, visoke vložke v raziskovalno-razvojno 
dejavnost ter določeno stopnjo negotovosti.  
 
Visoka tehnologija nastaja večinoma v razvojnih oddelkih največjih svetovnih industrijskih 
multinacionalk. Nekaj je razvoja tudi v državnih nacionalnih agencijah, univerzah in 
institutih, vendar ti največkrat sodelujejo v okviru projektov multinacionalk, v vojaških 
projektih, ipd. Razvoj visoke tehnologije zahteva ogromne človeške umske in materialne 
potenciale, kar zmorejo le največji poslovni subjekti na svetu (Rakovec, 2000, str. 2).  
 
Za podjetja na področju visoke tehnologije velja, da morajo biti z enim ali celo z več izdelki 
pred današnjim povpraševanjem  ter da morajo že danes ustvarjati jutrišnje trge. Ker delujejo 
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na meji novih znanstvenih odkritij, potrebujejo precej višje vložke v lastno R&R ter človeški 
kapital (Laredo, 1990, str. 77-78). 

 

2.4. Klju čne tehnologije nove tehno-ekonomske paradigme 
 
Procese, ki so se v 90-tih letih prejšnjega stoletja zgodili na makroekonomski ravni v svetu, 
lahko razčlenimo na (Glas, 1991, str. 13-14): 
 

- pospešeno stopnjo spreminjanja in kompleksnost nove tehnologije, ki kaže na to, da so 
razvite dežele stopile v obdobje, ko na vseh področjih prodira nova tehnologija, 

- proces globalizacije trgov, komunikacij in človeških virov, ko se svet spreminja v 
»svetovno tovarno«, pri čemer so prisotne velike razlike in neenakopraven položaj 
članov ter na 

- rastočo demografsko različnost, tako v samem gibanju števila prebivalstva kakor v 
težnji po ohranjanju nacionalnih, kulturnih in drugih različnosti, ki jih spodbuja proces 
regionalizacije. 

 
V teh procesih so ključne, nosilne tehnologije mikroelektronika, informacijsko-
komunikacijske tehnologije, biotehnologija, novi materiali in nanotehnologija, ki se razvijajo 
na vrsti področij.  
 
Nanotehnologija se ukvarja z oblikovanjem enot, ki imajo vsaj eno dimenzijo v razponu od 
0,1 do 100 nm (od velikosti atoma pa do valovne dolžine svetlobe), saj temelji na 
obvladovanju posameznih molekul in atomov. Nanotehnologija je nedvomno nepogrešljiv del 
nadaljnjega razvoja obstoječih in novih proizvodnih tehnologij. Za njo sta značilni velika 
interdisciplinarnost in sodelovanje širokega spektra strokovnjakov z vseh področij. 
Zbliževanje pomembnih znanstvenih in tehnoloških disciplin, kot so fizika, biologija, kemija, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije ter druge naravoslovne in medicinske vede ustvarja 
ogromen potencial za nove razvojne in proizvodne rešitve. Prav zato nanotehnologija podpira 
in omogoča razvoj popolnoma novih pristopov in postopkov z velikimi razvojnimi možnostmi 
v skoraj vseh vejah industrije.  
 
Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki vključuje znanja s področja biologije, kemije in 
inženirskih znanosti ter sega praktično na vsa področja človekovega življenja. Osnovni namen 
je industrijsko izkoriščanje mikroorganizmov, celičnih in tkivnih kultur za pridobivanje 
človeku koristnih produktov, ki se uporabljajo v industriji živil in pijač (vitamini, encimi), 
farmacevtski industriji (proizvodnja zdravil), medicini in veterini (cepiva, hormoni, vzgoja 
kožnih celic, hrustančnih celic, organov), kmetijstvu (vzgoja brezvirusnih rastlin, gensko 
spremenjeni organizmi),  kemični industriji (topila, barva), živinoreji (proizvodnja krmil, 
dodatkov krmi) ter ekologiji (biološko čiščenje odpadnih voda, zraka) (Biotehnologija, 2004).  
Novejši dosežki na področju biotehnologije obsegajo prenos specifičnega gena iz enega 
živega bitja na drugega (transgenika) ter razvoj genetsko enakih rastlinskih in živalskih 
celičnih kultur (klonov). Gensko spreminjanje je skupek tehnologij, s katerimi lahko 
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spremenimo dedni zapis živali, rastline ali bakterije. Kombiniranje genov iz različnih 
organizmov se imenuje tehnologija znova spojene DNK in njen rezultat so gensko 
spremenjeni organizmi oziroma transgeni ali modificirani organizmi. Izdelki, narejeni s 
pomočjo genske tehnologije so na primer zdravila, cepiva, hrana in sestavine hrane, krma in 
vlakna (What are Genetically Modified (GM) Foods?, 2004). 
 
Do sedaj se je proizvodnja prilagajala lastnostim (naravnih) materialov, pri novih materialih 
pa se glede na zahteve proizvodnega procesa ali proizvoda razvije material s potrebnimi 
lastnostmi. Najpomembnejši novi materiali so: sintetična vlakna, ki imajo določene boljše 
lastnosti, odpornost, majhno težo, nižje stroške, kot so na primer »pametne tekstilije«, 
superprevodniki, ki so bistveni v elektroniki, optični in optoelektronski materiali, ki so s svojo 
zmogljivostjo temelj telekomunikacij, kompozitni materiali, katalizatorji ter organski 
elektronski in optoelektronski materiali (Future Needs & Challenges for Materials and 
Nanotechnology Research, 2001, str. 18-23). 
 
Večina avtorjev se strinja, da je temeljna tehnologija nove tehno-ekonomske paradigme 
informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). Izraz IKT uporabljamo za širok razpon 
konvergentnih tehnologij iz mikroelektronike, računalništva in telekomunikacij in v novejšem 
obdobju tudi iz optoelektronike in umetne inteligence. Med vsemi tehnologijami našega časa 
je prav napredek IKT imel in seveda še ima največji vpliv na globalno gospodarstvo (Hanna, 
Guy, Arnold, 1995, str. 7). IKT omogočajo zbiranje, obdelavo in prenos informacij ob izjemni 
hitrosti in vse nižjih stroških, to pa povečuje produktivnost in izboljšuje kakovost ter 
učinkovitost v celem nizu industrij in storitev. Za IKT velja izredno hiter tehnološki razvoj; 
tako se je mikroprocesorju izboljšala hitrost v 25 letih za 25000-krat, njegova hitrost pa se 
vsakih 18 mesecev podvoji. 
 
Med IKT sta razvoj in pojav interneta kot temeljne infrastrukturne komponente 
informatizacije družbe pripeljala do neslutenih posledic na gospodarskem, političnem, 
kulturnem in drugih področjih. V najširšem smislu lahko internet razumemo kot ljudi, naprave 
in informacije, ki so med seboj elektronsko povezani s skupnimi postopki (protokoli) za 
medsebojno komunikacijo (Vehovar, 1998, str. 10). V ožjem smislu internet ponavadi pomeni 
svetovno omrežje, v katerega so povezani računalniki, ki med seboj komunicirajo z uporabo 
skupnih protokolov. Podjetja z izkoriščanjem oziroma uporabo interneta in internetnih 
tehnologij dosegajo opazne konkurenčne prednosti, kot so hitrejše in boljše komuniciranje s 
strankami in dobavitelji, uporaba večjega števila kakovostnih informacij za podporo 
odločanju, razpršitev informacij v podjetju, učenje, ravnanje z znanjem, dobro notranje 
komuniciranje, transparentnost, hitrost ter nove oblike organiziranja poslovanja. 
 
Informacijske tehnologije in rešitve, ki jih omogočajo, prinašajo posameznemu podjetju ne 
glede na sektor, v katerem deluje, nove izzive na tehnološki, organizacijski in upravljalski 
ravni. Nove oblike poslovanja so po eni strani posledica IKT, po drugi strani pa mednarodni 
gospodarski tokovi (globalizacija) zahtevajo ustrezne tehnološke rešitve. IKT so tako pogosto 
povezane s pojmi, kot so vitka (lean) proizvodnja, pravočasna dobava (just in time), 
outsourcing (izločevanje posameznih delov proizvodno-poslovnega procesa), reinženiring 
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poslovnih procesov (business process reingeeniring), strateške povezave, omrežno delovanje 
(networking). Ne glede na pozitivni posamični prispevek IKT k boljši in cenovno ugodnejši 
proizvodnji ali ponujanju storitev, je optimalne rezultate nove tehnološko-ekonomske 
paradigme moč doseči šele ob intenzivnem uvajanju in uporabljanju novih tehnologij v 
celotnem družbeno-ekonomskem prostoru (Bučar, 2001, str. 135). 
 
Bistvena lastnost naštetih novih tehnologij je v tem, da ne gre za izolirane inovacije, temveč 
za inovacije, ki se med seboj prepletajo in so uporabne v večini, če ne kar v vseh današnjih 
proizvodnih panogah. Druga bistvena lastnost je v tem, da je velik delež izdelkov in procesov 
razvit z njihovo pomočjo.  
 
 
2.5. Visokotehnološko podjetje  
 
Širše sprejeta definicija visokotehnološkega podjetja, tako v akademski sferi kot v poslovnem 
okolju, ne obstaja. Pojem visokotehnološkega podjetja se pogostokrat pojavlja skupaj s  
sorodnimi pojmi, kot so: na novi tehnologiji temelječa podjetja (New Techology Based Firms  
- NTBFs), inovativna podjetja, na znanju temelječa podjetja, R&R intenzivna podjetja, 
podjetja nove ekonomije, IT podjetja, biotehnološka podjetja (Baldwin, Gellaty, 1998, str. 3). 
 
Eden od najpogosteje uporabljanih pristopov temelji na pojmu tehnološka inovacija izdelkov 
in postopkov, ki je opredeljen v mednarodni metodologiji OECD, zapisani v Priročniku Oslo 
(Oslo Manual, 1996, str. 31-32). Na osnovi te definicije je tehnološko inovacijsko podjetje 
tisto podjetje, ki uporablja tehnološko nove ali tehnološko bistveno izboljšane izdelke ali 
postopke. Pod pojmom izdelek so vključene tudi storitve. 
 
Drug zelo pogosto uporabljan pristop temelji na ugotavljanju intenzitete raziskav in razvoja 
(R&R) v podjetjih. Podjetje je R&R intenzivno oz. visokotehnološko, če izdatki za R&R v 
primerjavi s prihodki presegajo nek določen prag (če za R&R namenja določen delež svojih 
prihodkov). Na ta način OECD definira visokotehnološke sektorje. Tudi pri opredelitvi na 
novi tehnologiji temelječaga podjetja (NBTF) je v literaturi mogoče zaslediti najpogosteje ta 
pristop. 
 
Definicija iz Priročnika Oslo (Oslo Manual, 1996, str. 31-32) je širša, saj obsega tudi podjetja, 
ki uporabljajo inovacije brez izvajanja raziskav in razvoja v podjetju. Še posebej velja to za 
mnoga mala podjetja, ki so inovativna, čeprav ne uporabljajo sofisticiranih inovacij in nimajo 
lastnega R&R. Podjetja, ki so R&R intenzivna in istočasno neinovativna, naj bi po Priročniku 
Oslo bila zelo redka, saj je dejavnost R&R v poslovnem okolju usmerjena k ustvarjanju novih 
izdelkov in procesov. Tako lahko sklepamo, da so R&R intenzivna podjetja podskupina 
inovativnih podjetij. 
 
V literaturi najdemo tudi opredelitve visokotehnoloških podjetij kot tistih, kjer je nek določen 
delež tehnično izobraženih delavcev (znanstvenikov, inženirjev, tehnikov) (Aydalot P., 
Keeble, 1989, str. 2). 
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Za ostale pojme, kot so podjetja nove ekonomije (new economy), enotne definicije tudi ne 
obstajajo oz. so zelo nejasne. Lahko pomenijo različne stvari: 
 

- podjetja oz. panoge ki so bolj intenzivne glede na znanje oz. informacije kot 
kapitalsko, 

- podjetja, ki se uvrščajo v NASDAQ ali podobne borzne indekse, 
- podjetja, ki realizirajo svojo prodajo večinoma prek interneta (t.i. dot.coms). 

 
Podjetja nove ekonomije se torej ne uvrščajo v celoti v neko panogo. Lahko se pojavljajo v 
maloprodaji, poslovnih storitvah in veliko drugih panogah. Njihova značilna lastnost je, da 
imajo novo organizacijsko strukturo in nov način delovanja, kjer imajo internet in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pomembno vlogo (A New Economy?, OECD 
2000, str. 17). Podjetja nove ekonomije niso nujno inovativna ali R&R intenzivna.  
 
Ravno tako pri podjetjih, temelječih na novi tehnologiji (NTBF), srečamo dve opredelitvi. 
Ožja opredelitev pojmuje NTBF kot podjetja, ustanovljena pred manj kot 25 leti, ki temeljijo 
na izrabi invencije ali tehnološke inovacije, kjer je obstajalo precejšnje tehnološko tveganje. 
Pri širši opredelitvi pa so NTBF vsa nova podjetja, ki delujejo v visokotehnoloških sektorjih 
(Storey, Tether, 1998, str. 934). 
 
 
2.5.1. Lastnosti visokotehnoloških podjetij 
 
Visokotehnološka podjetja razvijajo, proizvajajo in tržijo proizvode in storitve, ki temeljijo na 
naprednem tehnološkem znanju. Od drugih podjetij se razlikujejo po tem, da prenašajo 
inovacije in nova znanja v gospodarstvo in so tako osrednji nosilec tehnološkega razvoja 
(Autio, Yli-Renko, 1998, str. 973).    
 
Nekateri avtorji vidijo najpomembnejši prispevek visokotehnoloških podjetij v njihovem 
»tehnološkem dinamizmu«, ki vsebuje dve poglavitni vlogi visokotehnoloških podjetij. Prva 
je spodbujevalna vloga, saj s svojimi inovacijami in novimi izdelki vplivajo na ostala podjetja 
v gospodarstvu, da začnejo izpopolnjevati svojo tehnologijo oz. so v to prisiljena zaradi 
konkurenčnih pritiskov. Drugo pomembno vlogo imajo pri prenosu tehnologije, saj novo 
tehnologijo najprej razvijejo in jo nato na različne načine prenesejo do potrošnikov (Fontes, 
Coombs, 2001, str. 79-80). 
 
Poleg običajnih komercialnih tveganj v začetnih fazah razvijanja in delovanja 
visokotehnoloških podjetij, se ta podjetja srečujejo tudi s tehnološkimi tveganji, in sicer v tem 
smislu, da določeno novo znanje še ni dokončno sprejeto na trgu in vsakdanjem življenju. 
Čeprav se visokotehnološka podjetja velikokrat povezujejo z visoko stopnjo tveganosti, 
podatki za nekatere evropske države tega ne potrjujejo. Tako so raziskave v Nemčiji, Veliki 
Britaniji, Franciji in Italiji pokazale, da je delež visokotehnoloških podjetij, ki propadejo, 
manjši od povprečja vseh propadlih podjetij v gospodarstvu (Storey, Tether, 1998, str. 936). 
Največje ovire pri visokotehnološkem podjetništvu so predvsem pomanjkanje ustreznih 
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podjetniških znanj, zlasti vodstvenih znanj ter znanj o trženju in financiranju, pomanjkanje 
ustreznih finančnih in fiskalnih instrumentov, pomanjkanje finančnih virov ter pomanjkanje 
visoko usposobljenih človeških virov (Storey, Tether, 1998, str. 939).  
 
 
2.5.2. Povezovanje visokotehnoloških podjetij 
 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so bile velike multinacionalke gonilna sila pri razvoju 
novih tehnologij. Nove specializirane funkcije, kot so R&R, izobraževanje, oglaševanje, 
financiranje, so potekale znotraj multinacionalk samih. Akademske znanstvene institucije so 
bile slabo povezane z poslovnim okoljem. Mala in srednje velika podjetja so bila kot 
dobavitelji tehnološko odvisna od velikih podjetij. Velike združbe so nadzorovale glavne 
inovacije, in so se same odločale, ali bodo naprej razvijale lastne izume in druge znanstvene 
dosežke (Perrin, 1989, str. 142-143). V zadnjih desetletjih pa je prišlo do sprememb v fazi 
inovacije. Visoka tveganja pri investicijah v visokotehnološke R&R, multidisciplinarna 
narava novih študij projektov ter skrajšani razvojni cikli proizvoda so pripomogli k temu, da 
niti velika podjetja niso več zmogla sama ustvarjati in vzdrževati tehnične baze, nujne za 
lasten razvoj. Zato so bili prisiljeni razširiti R&R in se povezati z malimi in srednjimi podjetji, 
instituti ter inkubatorji. Prihajalo pa je tudi do ustanavljanja t.i. »spin-off8« podjetij, ko je 
veliko podjetje, kjer je nastala nova ideja o neizkoriščeni tržni priložnosti, del podjetja s 
ključnimi pobudniki in potrebno opremo »izločilo« in ustanovilo novo podjetje pod svojim 
okriljem.  
 
Začelo se je sodelovanje in povezovanje podjetij v mrežah in grozdih. Sodelovanje v mreži 
omogoča podjetjem, da ustvarjajo nove poslovne priložnosti, dosegajo globalni trg, usvajajo 
nove tehnologije, razvijajo skupne projekte in delijo človeške in materialne vire. Zmanjšajo se 
tveganja in stroški tehnološkega razvoja (Quandt, 1998, str. 3). 
 
Za uspešno delovanje visokotehnološkega grozda sta potrebna dva faktorja: dobra znanstvena 
in tehnološka infrastruktura ter kritična masa človeških virov, ki vključuje podjetnike, 
znanstvenike, inženirje in tehnike. Prvi element predstavlja bazo znanja regije, ki vključuje 
fakultete, raziskovalne laboratorije, knjižnice, tehnološke inkubatorje ter tehnološke parke. 
Njihova glavna naloga je, da pospešujejo prenos tehnologije in da podpirajo omrežno 
povezovanje. Drugi dejavniki, pomembni za uspešnost grozda, so: poslovna infrastruktura, ki 
vključuje institucije, kot so združenja, gospodarska zbornica, razvojne agencije, fizična 
infrastruktura ter ugodna podjetniška klima (Quandt, 1998, str. 4-6). 
 
 
 
 

                                                 
8 Primer uspešnega “spin-off” podjetja je finsko podjetje Polar Elektro, ki ga je leta 1984 ustanovil univerzitetni 
profesor. Podjetje proizvaja brezžične merilce utripa za športne dejavnosti in je danes vodilno v svoji niši (Autio, 
Yli-Renko, 1998, str. 974). 
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2.6. Visokotehnološke dejavnosti 
 
OECD je razvil dva pristopa pri klasifikaciji visoke tehnologije: panožni ter produktni. Pri 
panožnem se predelovalne dejavnosti na osnovi tehnološke intenzivnosti oz. R&R 
intenzivnosti razdelijo v štiri skupine: visokotehnološko zahtevne dejavnosti, srednje 
visokotehnološko zahtevne dejavnosti, srednje nizkotehnološko zahtevne dejavnosti  ter 
nizkotehnološko zahtevne dejavnosti, kot prikazuje tabela 1 (Hatzichronoglou, 1997, str. 6). 
Podroben pregled dejavnosti navajam v prilogi v tabeli 1. 
 

Tabela 1: Razvrstitev predelovalnih dejavnosti po tehnološki zahtevnosti po metodologiji OECD 

SKD     Dejavnost 
Visokotehnološko zahtevne dejavnosti 

35.3 Proizvodnja letal in vesoljskih plovil 
30 Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov 
32 Proizvodnja RTV, komunikacijskih aparatov in opreme 

24.4 Proizvodnja farmacevtskih izdelkov  
  
Srednje visokotehnološko zahtevne dejavnosti 

24 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (brez 24.4) 
29 Proizvodnja strojev in naprav  
31 Proizvodnja električnih strojev in aparatov 
33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih, optičnih instrumentov in ur 
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
35 Proizvodnja vozil (brez 35.1 in 35.3) 

  
Srednje nizkotehnološko zahtevne dejavnosti 

23.2    Proizvodnja naftnih derivatov 
25    Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 
26    Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 
27    Proizvodnja kovin 
28    Proizvodnja kovinskih izdelkov 

35.1    Gradnja, popravilo ladij, čolnov 
36    Druge predelovalne dejavnosti (brez 36.1) 

  
Nizkotehnološko zahtevne dejavnosti 

15 Proizvodnja hrane, pijač  
16 Proizvodnja tobačnih izdelkov 
17 Proizvodnja tekstilij in oblačil 
18 Proizvodnja usnjenih ter drugih oblačil 
19 Proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov 
20 Obdelava in predelava lesa 
21 Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona 
22 Založništvo, tiskarstvo 

36.1 Proizvodnja pohištva 
37 Reciklaža 

Vir: Hatzichronoglou, 1997, str. 6. 

 
Produktni pristop dopolnjuje panožnega ter omogoča še bolj natančno analizo mednarodne 
trgovine in konkurenčnosti, saj opredeljuje tehnološko zahtevnost posameznega izdelka. Ena 
dejavnost je lahko zelo tehnološko intenzivna v eni državi, v drugi pa manj, medtem ko je isti 
izdelek povsod klasificiran enako. S tem pristopom lahko dobimo natančne podatke o visoki 
tehnologiji v posamezni dejavnosti, saj lahko izločimo vse izdelke, ki niso visokotehnološki, 
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so pa izdelani v viskotehnološki dejavnosti. Seznam visokotehnološih izdelkov navajam v 
prilogi v tabeli 4. 
 
Tako razdelitev dejavnosti po tehnološki zahtevnosti v osnovi uporablja tudi Eurostat, vendar 
se razdelitev lahko z leti spreminja, dostikrat pa je razdelitev odvisna tudi od razpoložljivih 
podatkov, ki so združeni v dvomestno šifro dejavnosti (NACE ali SKD) in ne podrobneje. 
Tako so v Eurostatovem letopisu za leto 2003 (Eurostat Yearbook, 2003, str. 299) med 
visokotehnološke in srednje visokotehnološke dejavnosti razvrščene dejavnosti, kot jih 
prikazuje tabela 2. Skladno z razporeditvijo predelovalnih dejavnosti, opredeljuje Eurostat v 
tabeli 2 prikazane storitvene dejavnosti kot storitve, intenzivne z znanjem (Knowldege-
Intensive Services KIS), ter nekatere med njimi kot visokotehnološke storitve. 
 

Tabela 2:  Dejavnosti klasifikacije SKD, ki se uvrščajo v visokotehnološko in srednje visokotehnološko 
zahtevne dejavnosti ter v storitve, intenzivne z znanjem, in visokotehnološke storitve po metodologiji 
Eurostat 

Šifra    Dejavnost 
SKD    
Visokotehnološko zahtevne dejavnosti 
 30      Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov 
 32      Proizvodnja RTV, komunikacijskih aparatov in opreme 
 33      Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih, optičnih instrumentov in ur 
 
Srednje visokotehnološko zahtevne dejavnosti 
 24      Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov 
 29      Proizvodnja strojev in naprav 
 31      Proizvodnja električnih strojev in aparatov 
 34      Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
 35      Proizvodnja ostalih vozil 
 
Storitve, intenzivne z znanjem  
61       Vodni promet 
62       Zračni promet 
64       Pošta in telekomunikacije 
65       Finančno posredništvo, brez zavarovalništva, skladov 
66       Zavarovalništvo, brez socialnega, skladi 
67       Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 
70       Poslovanje z nepremičninami 
71       Dajanje strojev, opreme v najem 
72       Obdelava podatkov, s tem povezane dejavnosti 
73       Raziskovanje in razvoj 
74       Druge poslovne dejavnosti 
80       Izobraževanje 
85       Zdravstvo, socialno varstvo 
92       Rekreacijske, kulturne, športne dejavnosti 

Vir: Eurostat Yearbook, 2003, str. 299. 
 

Storitve iz skupin pošta in telekomunikacije (64), obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti (72) ter raziskovanje in razvoj (73) pa so opredeljene kot visokotehnološke storitve 
(Eurostat Yearbook, 2003, str. 299). 
 
Različne študije, ki so proučevale delovanje visokotehnoloških panog v posameznih državah 
EU v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so prišle do podobnih spoznanj. 
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Rezultati so pokazali, da za visokotehnološke panoge veljajo naslednje lastnosti (Hytti, 
Heinonen, 2002, str. 21-22): 
 

- visokotehnološke panoge dosegajo višjo dodano vrednost, višjo rast zaposlenosti ter 
višjo rast produktivnosti dela kot srednje in nizkotehnološke panoge, vendar pa  

- visokotehnološke predelovalne dejavnosti beležijo sorazmerno skromno rast 
zaposlenosti, čeprav še vedno višjo kot pri nizkotehnolških predelovalnih dejavnostih, 

- k rasti zaposlenosti v visokotehnoloških panogah so najbolj prispevale 
visokotehnološke storitve, in sicer storitve povezane z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter 

- visokotehnološke panoge, še posebej predelovalne, dosegajo visoke rasti v 
produktivnosti dela, kar pomeni, da je njihov prispevek k rasti dodane vrednosti višji 
kot njihov direkten prispevek k rasti zaposlenosti. 

 

 
 
3. KONKUREN ČNOST GOSPODARSTEV 
 
Vprašanje, zakaj nekaterim gospodarstvom uspe uspešno tekmovati na mednarodnih trgih in 
drugim ne, je eno najpogosteje zastavljenih ekonomskih vprašanj našega časa. Ekonomska 
teorija pozna kar nekaj teorij konkurenčnosti. Nekateri vidijo konkurenčnost države kot 
makroekonomski fenomen, ki je odvisen od spremenljivk, kot so devizni tečaj, obrestna mera 
in državni deficit. Številne države pa uživajo visok življenjski standard kljub preteklemu ali 
sedanjemu proračunskemu deficitu, apreciaciji valute in visokim obrestnim meram. Drugi 
menijo, da je konkurenčnost dejavnik poceni in obsežne delovne sile, vendar so se države, kot 
so Nemčija, Švica in Švedska, razvile kljub visokim plačam in obdobjem pomanjkanja 
delovne sile v preteklosti.  Drug pogled na konkurenčnost poudarja naravna bogastva kot 
pomemben dejavnik konkurenčnosti države. Vendar v zadnjem času povpraševanje in cene 
surovin dosegajo vse nižje vrednosti. Najuspešnejše države kot so Nemčija, Japonska in 
Švica, imajo omejena naravna bogastva in morajo uvažati večino surovin (Porter, 1990, str. 3-
5). 
 
Dve priznani mednarodni instituciji vsako leto proučujeta več deset držav in analizirata 
različne indikatorje konkurenčnosti gospodarstev ter jih nato klasificirata glede na njihovo 
mednarodno konkurenčnost. Svetovni ekonomski forum (WEF9) opredeljuje konkurenčnost 
kot sposobnost nacionalne ekonomije, da doseže in vzdržuje visoko stopnjo gospodarske rasti 
(Gmeiner, 1998, str. 4). Mednarodni institut za menedžment in razvoj (IMD10) opredeljuje 
konkurenčnost kot sposobnost države, da povečuje nacionalno bogastvo z upravljanjem 
premoženja in procesov, s povečevanjem svojih prednosti tudi z ofenzivnim metodami ter z 
upoštevanjem globalnosti in z integriranjem v ekonomsko socialni model.  Oba instituta se pri 

                                                 
9 WEF: World Economic Forum je v Genevi ustanovljena fondacija velikih firm. Svoja spoznanja objavlja v 
publikaciji The Global Competitiveness Report. 
 
10 IMD: International Institute for Manegement Development je lausannski institut, ki izdaja publikacijo The 
World Competitiveness Yearbook. 
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ocenjevanju uspešnosti zanašata tako na »trdne« kot na »mehke« (vprašalniki, ankete) 
kazalnike. 
 
IMD ugotavlja, da svetovno konkurenčnost države določajo naslednje štiri skupine 
dejavnikov (IMD World Competitiveness Yearbook 2004, 2004, str. 742): 
 

1. domače gospodarstvo (makroekonomske razmere) in internacionalizacija (udeležba 
države v mednarodni trgovini in v mednarodnem pretoku kapitala), 
 

2. vlada (prispevek vlade h konkurenčnosti države), finančni sistem (finančni trgi in 
kvaliteta finančnih storitev), 
 

3. menedžment (inovativnost, dobičkonosnost in odgovornost vodstva v podjetjih), 
 

4. infrastruktura (ustreznost infrastrukture), znanost in tehnologija (znanstvena in 
tehnološka sposobnost) ter prebivalstvo (kakovost človeškega potenciala). 

 
 
Podobno tudi WEF povezuje merila v več skupin, ki naj opredelijo okolje oz. konkurenčno 
sposobnost države. Tako so bile leta 1998 naslednje skupine (Gmeiner, 1998, str. 5): 
 

- odprtost gospodarstva za mednarodno trgovino in finance, 
- vloga vladnega proračuna in intervencij, 
- razvoj finančnega trga, 
- kakovost infrastrukture, 
- kakovost tehnologije, 
- kakovost poslovnega menedžmenta, 
- fleksibilnost delovnega trga in izobraževanja, 
- kvaliteta pravnih in političnih institucij. 

 
Metodologija se je v zadnjih letih spreminjala in izpopolnjevala, tako da sedaj WEF spremlja 
dva indeksa (The Global Competitiveness Report 2001-2002, 2002, str. 32-75):  
 
- indeks makroekonomske konkurenčnosti (growth competitiveness index), ki temelji na 
teoretičnih in empiričnih makroekonomskih kazalcih, ki so porazdeljeni v skupine 
makroekonomsko okolje, javne institucije ter tehnologija in meri sposobnost rasti v prihodnjih 
petih letih ter  
 
-  indeks mikroekonomske konkurenčnosti (current competitiveness index), ki temelji na 
mikroekonmskih kazalcih, ki so porazdeljeni v skupino kakovost poslovnega okolja in 
skupino kakovost strategij in poslovanja podjetij. Ta indeks meri tekočo konkurenčnost. 
 
Glavni izziv gospodarskega razvoja je, kako zagotoviti pogoje za hitro in dolgotrajno rast 
produktivnosti. Da bi zagotovili pogoje za razvito gospodarstvo, niso dovolj le stabilna 
makroekonomska politika in stabilne politične in pravne institucije, potrebni so predvsem 
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mikroekonomski temelji, ki jih v svoji teoriji konkurenčnosti poudarja Michael Porter (The 
Global Competitiveness Report 2001–2002, 2002, str. 55). Dolgo časa sta politična stabilnost 
in ustrezna makroekonomska politika v povezavi z odpiranjem trga in privatizacijo veljala za 
temelj gospodarskega razvoja. Makroekonomska politika sicer ustvarja možnosti za 
gospodarski napredek, vendar pa se bogastvo ustvarja na mikroekonomski ravni, s 
sposobnostjo podjetij, da s produktivnimi metodami proizvajajo proizvode in storitve z visoko 
dodano vrednostjo.  
 
 
3.1. Teorije konkurenčnosti 
 
Skladno z razvojem notranje in zunanje trgovine so se v zgodovini na osnovi konkurenčnih 
prednosti posameznih držav razvile različne razlage in teorije mednarodne menjave. Konec 
osemnajstega in v devetnajstem stoletju je postala najpomembnejša teorija primerjalnih 
prednosti. Utemeljitelj prve različice teorije primerjalnih prednosti je Adam Smith, ki je razvil 
teorijo absolutnih primerjalnih prednosti.  Vsaka država naj bi se specializirala v proizvodnji 
in izvozu tistega blaga, ki ga proizvaja z absolutno najnižjimi stroški.  Utemeljitelj druge 
različice teorije je David Ricardo. Skladno z njegovo teorijo relativnih primerjalnih 
prednostih naj bi se država specializirala v tistih proizvodnjah, kjer dosega doma relativno 
nižje stroške proizvodnje kot druge države (Kumar, 1999, str. 78). Spremembe v zunanji 
trgovini, ki so se pojavile v dvajsetem stoletju, so pokazale, da dotedanje razlage mednarodne 
trgovine, ki so osnovane na faktorjih produkcije, ne morejo razložiti, kaj in kako bo država 
uvažala in izvažala, temveč lahko ugotavljajo samo splošne tendence trgovanja. Teorija 
primerjalnih prednosti je zato postala nezadovoljiva, predpostavke, na katerih temelji, pa 
nerealne (da v gospodarstvu ni pomembna ekonomija obsega, da so tehnologije enake, 
produkti nediferencirani) (Porter, 1990, str. 12). 
 
V začetku dvajsetega stoletja se je pojavil model mednarodne menjave, ki so ga  razvili 
Heckscher, Ohlin in Samuelson (HOS model mednarodne menjave), ki kot glavni vzrok za 
nastanek menjave med subjekti v različnih ekonomskih prostorih navaja razlike v obilju 
produkcijskih dejavnikov. Obilje produkcijskih dejavnikov zagotavlja nižje proizvodne 
stroške, razlika v proizvodnih stroških pa zagotavlja izvoz oz. uvoz (Kumar, 1999, str. 121, 
60). Tudi predpostavke te teorije niso realne, saj, denimo, izhaja iz tega, da gospodarstva 
uporabljajo izključno enako proizvodno tehnologijo, da med ekonomskimi prostori ni razlik v 
navadah in okusih potrošnikov, zavrača gibljivost proizvodnih dejavnikov med ekonomskimi 
prostori, zato so razlike v obilju proizvodnih dejavnikov stalne. 
 
Skladno s spremembami in neustreznostmi v obstoječi teoriji so se v dvajsetem stoletju 
razvile nove teorije, vendar nobena ni dala popolne in zadovoljive razlage procesa 
mednarodne menjave, zato se je tega lotil Michael Porter v delu The Competitive Advantage 
of Nations. 
  
Porter ugotavlja, da je pri opredelitvi konkurenčnosti  najpomembnejše vprašanje opredelitev 
determinant produktivnosti. Rastoče gospodarstvo, ki omogoča tudi rastoče znanje, je 
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sposobno uspešno konkurirati v novih, tehnološko zahtevnih industrijah in produktih  (Porter, 
1990, str. 6-10). 
 
Porter v svojem delu želi odgovoriti na vprašanje, zakaj se posamezna podjetja iz povsem 
določenih narodnih gospodarstev dokopljejo do konkurenčnih prednosti ter so jih sposobna 
tudi zadržati. V zvezi s tem omenja naslednje, med seboj odvisne dejavnike konkurenčnih 
prednosti držav (Porter, 1990, str. 69-148): razpoložljivost proizvodnih dejavnikov, ki 
vključujejo naravne vire, človeški potencial, infrastrukturo, znanje in kapitalne vire, 
značilnosti domačega povpraševanja, prisotnost sorodnih in podpornih dejavnosti ter 
strategija, struktura podjetij in konkurenca panoge.  
 
Vsi štirje dejavniki tvorijo t.i. Porterjev diamant (slika 1), ki je ključnega pomena za nastanek 
konkurenčnih prednosti  nekega gospodarstva. Vsaka posebej in vse skupaj kot sistem 
ustvarjajo pogoje, v katerih se podjetja nekega gospodarstva ustanovijo, razvijajo in si nato 
medsebojno konkurirajo. Vpliv enega segmenta poslovnega okolja je odvisen od preostalih 
segmentov in tako lahko prepočasen napredek na eni ravni povzroči upočasnjeno ali celo 
ustavljeno rast produktivnosti celotnega gospodarstva. Dejavniki diamanta tako tvorijo 
sistem, k čemur še posebej prispevata domača konkurenca in geografska koncentracija. 
Domača konkurenca spodbuja izboljšave in napredek vseh ostalih dejavnikov, geografska 
koncentracija pa povečuje medsebojno delovanje štirih posameznih vplivov. Da bi podjetja 
pridobila konkurenčne prednosti, potrebujejo okolje, ki spodbuja akumulacijo specializiranih 
faktorjev in sposobnosti, omogoča hiter prenos informacij in kar je najbolj pomembno – 
pritiska na podjetja, da nenehno investirajo in ustvarjajo novosti ter tako napredujejo. 
  
K tem štirim dejavnikom Porter dodaja še dve zunanji spremenljivki, ki lahko pomembno 
vplivata na dogajanje v narodnem gospodarstvu: naključja ter vlado, kjer gre za delovanje 
vlade na vseh ravneh. Dejavnost vlade lahko pripomore k nastanku konkurenčnih prednosti 
domačih podjetij ali pa jih zavira. Pri tem je pomemben način vplivanja posameznih politik na 
vsako izmed determinant Porterjevega diamanta. Medtem ko nekateri vidijo vlado kot glavni 
vir vpliva na gospodarstvo, pa drugi zagovarjajo prosto delovanje trga. Porter nasprotuje tako 
prvim kot drugim, saj meni, da je vloga vlade pri ustvarjanju konkurenčnih prednosti 
predvsem v spodbujanju podjetij, da svoja prizadevanja dvignejo na višjo konkurenčno raven.  
 
Po Porterju bodo v gospodarstvu uspešne tiste panoge oz. segmenti, za katere bo nacionalni 
diamant najugodnejši (Porter, 1990, str. 72). 
 
Konkurenčne sposobnosti si tako v gospodarstvu lahko zagotovijo podjetja, ki imajo v 
domačem okolju možnosti in podporo za kopičenje specializiranih proizvodnih dejavnikov in 
ustrezno kvalificirano delovno silo, podjetja, ki imajo kakovosten in neprestan dotok 
informacij o proizvodnih, potrošnih in drugih potrebah in predvsem podjetja, ki s svojo 
strukturo zaposlenih skupaj z lastniki in menedžerji nenehno delujejo v smeri izboljšav in 
inovacij. Po vsem tem pa so gospodarsko uspešne tiste industrijske panoge, ki imajo okoli 
sebe dinamično okolje, ki podjetje spodbuja in sili v izboljšave ter nenehen razvoj. Temelj 
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sodobnih naprednih ekonomij je danes v panogah, kjer je poglavitni proizvodni dejavnik 
znanje. 
 
Velika prednost diamanta kot sistema je ta, da lahko ustvarja spodbudno okolje za nastanek 
konkurenčnih podjetij. Le-ta so med seboj povezana z navpičnimi (kupci – prodajalci) ali 
vodoravnimi (skupni kupci, skupna tehnologija, distribucijske poti, itd.) povezavami. Eno 
uspešno podjetje ali panoga olajša nastanek drugih, saj se med podjetji spodbuja raznolikost, 
prožnost, napredek in tako pospešuje nadgrajevanje konkurenčnosti. Porter ugotavlja, da so 
uspešna podjetja redko sama. Pogosto sta prevladujoč tržni delež in pospešena rast podjetja 
posledica edinstvene povezave med podjetji, ki med seboj izmenjujejo znanje in proizvodnje 
ter storitve. Ta pojav je poimenoval “cluster” ali po slovensko grozd11. Osnovni motivi za 
sodelovanje podjetij v grozdu so predvsem zniževanje transakcijskih stroškov, razvoj 
sposobnost in veščin, pridobivanje znanj in zmanjševanje vstopnih ovir na nove trge.   
 

Slika 1: Razširjen Porterjev diamant dejavnikov konkurenčnih prednosti 

 
Vir: Porter, 1990, str 127. 

 
 
 
3.2. Konkurenčnost in tri faze gospodarskega razvoja 
 
Države na svoji poti razvoja prehajajo od nižjih proti višjim razvojnim stopnjam. Možen je 
tudi popoln preskok določene faze. Glede na doseženo stopnjo razvoja sistema determinant, 

                                                 
11 Grozd je opredeljen kot gospodarsko omrežje močno soodvisnih podjetij in vključuje proizvajalce končnih 
izdelkov ali ponudnike storitev, specializirane dobavitelje in raziskovalne organizacije (fakultete, razvojne 
inštitute) ter vladne in druge organizacije (Dermastia, 2001, str. 19). Najbolj značilno za podjetja v grozdu je, da 
med njimi obstajajo številne povezave, izmenjave znanj in tehnologij ter pozitivne eksternalije. 
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predvsem glede na to, katera od determinant je glavni vir nacionalnih konkurenčnih prednosti, 
je Porter ločil 3 stopnje konkurenčnega razvoja držav12: 
 
1. Proizvodni dejavniki kot gonilna sila gospodarskega razvoja. Gospodarska rast je v 
največji meri dosežena z mobilizacijo primarnih proizvodnih dejavnikov kot so zemlja, 
surovina in neizobražena delovna sila. Taka gospodarstva lahko konkurirajo izključno s ceno 
ter na področjih izrazito nezahtevne tehnologije. Gospodarski cikli, spremembe deviznih 
tečajev, ki lahko vplivajo na povpraševanje in na relativne cene, in tehnološke spremembe, ki 
pogojujejo odkritja novih nahajališč ter lahko zmanjšajo mednarodne potrebe po primarnem 
blagu, povzročajo izredno veliko občutljivost gospodarstev.  

 
Naloga vlade na tej stopnji je predvsem zagotavljanje splošne politične in makroekonomske 
stabilnosti in zadostne odprtosti trgov primarnih produkcijskih dejavnikov, ki omogoča 
njihovo učinkovito izrabo. Podjetja proizvajajo surovine ali preproste proizvode, katerih 
proizvodnja temelji na standardiziranih tehnoloških postopkih, ki so jih razvili v bolj razvitih 
državah. Tehnologijo prevzemajo na podlagi uvoza, neposrednih tujih vlaganj in s 
posnemanjem (The Global Competitiveness Report 2001–2002, 2002, str. 17). 
 
2. Investicije kot gonilna sila gospodarskega razvoja. Neposredna tuja vlaganja, skupna 
vlaganja in drugi pogodbeni odnosi s podjetji iz razvitih držav omogočajo, da nacionalno 
gospodarstvo napreduje pri vključevanju v mednarodne proizvodne sisteme. Omogočajo jim 
izboljšanje uporabljene tehnologije in pritok tujega kapitala in inovacij, ki so osnova za 
gospodarsko rast. Gospodarska rast je tako v vse večji meri dosežena z izkoriščanjem tuje 
tehnologije v domači proizvodnji. Na tej stopnji je za države ključnega pomena, da si s 
privabljanjem zadostnih neposrednih tujih investicij zagotovijo primerne odnose in 
sodelovanje z mednarodnimi proizvodnimi sistemi. Na tej stopnji razvoja so glavne naloge 
države zagotovitev fizične infrastrukture (pristanišča, ceste, železnice, telekomunikacijske 
povezave) in urejena regulacija gospodarskih aktivnosti (obdavčenje, podjetniška zakonodaja, 
carine).  
 
Glavni vir konkurenčnosti je na tej stopnji razvoja učinkovita proizvodnja standardiziranih 
proizvodov in storitev, ki sicer postajajo vedno bolj izpopolnjeni, vendar pa večji del 
tehnologije še vedno prihaja iz bolj razvitih držav (The Global Competitiveness Report 2001–
2002, 2002, str. 18). Podjetja so sposobna ne samo prevzeti tujo tehnologijo, temveč jo delno 
tudi nadgraditi. Proizvodi in storitve torej postajajo vse bolj kompleksni, toda tehnologija in 
oblikovanje še vedno v največji meri prihaja iz tujine prek licenc, nakupov obratov na ključ, 
skupnih vlaganj oziroma tujih neposrednih investicij in posnemanja.  
 
Če so podjetja iz takšnega gospodarstva uspešna, prevzemajo vse več in vse bolj zahtevne  
vloge v verigi vrednosti. Kljub temu pa še vedno največkrat proizvajajo za tuja podjetja, ki so 
prvotno razvila tehnologijo, sedaj pa nadzorujejo predvsem oblikovanje in trženje. Zaradi 

                                                 
12 Porter opredeljuje tudi 4 stopnjo, kjer je bogatstvo gonilna sila gospodarskega razvoja, vendar to pomeni 
zaostajanje gospodarstva na področju izboljšav in inovacij ter izgube nacionalnih konkurenčnih prednosti. 
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odvisnosti od tujih kapitalskih tokov, so gospodarstva na tej stopnji razvoja zelo občutljiva na 
potencialne finančne krize in na spremembe tujega povpraševanja. 
 
3. Inovacije kot gonila sila gospodarskega razvoja. Najtežji prehod predstavlja prehod od 
srednjega k visokemu dohodkovnemu statusu, saj to pomeni, da se mora država iz uvoznika 
znanja in tehnologije spremeniti v inovatorja oziroma ustvarjalca znanja vsaj v nekaterih 
sektorjih ali globalnih nišah (The Global Competitiveness Report 2001–2002, 2002, str. 69). 
Konkurenčnost držav na tej stopnji je odvisna predvsem od sposobnosti nenehnega učenja 
družbe in sposobnosti komercialne izrabe najnovejših tehnologij. Ta prehod zahteva 
neposredno vlogo vlade pri spodbujanju inovativnosti prek javnih in privatnih investicij v 
raziskave in razvoj,  prek ustreznega razvoja visokega šolstva, ki mora dobiti prioriteto v 
šolskem sistemu, prek razvoja finančnega sistema, ki mora omogočati večje stopnje tveganja 
v sistemu (npr. potrebni so tako državni kot privatni skladi tveganega kapitala, pogosto je 
smiselno tudi delovanje državne razvojne banke) in prek regulatornih mehanizmov, ki 
spodbujajo nastanek visokotehnoloških podjetij (npr. zmanjševanje administrativnih ovir za 
ustanovitev podjetja, liberalnejša stečajna zakonodaja za takšna podjetja, zaščita intelektualne 
lastnine, spodbujanje zahtevnega povpraševanja). Veliko vlogo ima tudi razvitost pravnega 
sistema in odsotnost korupcije v državi. Potrebno je imeti visoke standarde varstva okolja, saj 
najnovejše raziskave kažejo, da tiste države, ki imajo strožjo zakonodajo in njeno izvajanje na 
področju varstva okolja kot bi lahko pričakovali glede na njihovo razvitost, dosegajo višje 
stopnje rasti.  
 
Podjetja postanejo manj hierarhična, z več delegiranja avtoritete posameznim strateškim 
enotam v podjetju. Tudi menedžment s pritegovanjem večjega števila  ljudi k odločitvam in 
odgovornosti postaja manj hierarhičen. Podjetja veliko vlagajo v izobraževanje delovne sile. 
Tudi sistem nagrajevanja je prilagojen spodbujanju inovacij, saj je nagrajevanje povezano s 
produktivnostjo v posameznih delih podjetja. Podjetja temeljijo na visoko kvalificirani 
delovni sili, ki znotraj grozdov tudi prehaja med podjetji glede na potrebe po posebnih 
znanjih. Posledično prihaja do tesnega sodelovanja med podjetji znotraj posamezne panoge, 
kar pomeni nastanek grozdov. Za podjetja znotraj grozda je značilna mešanica konkurence in 
sodelovanja, kar je idealno okolje za spodbujanje inovacij. Podjetja konkurirajo z 
edinstvenimi strategijami, ki so pogosto usmerjene na globalni trg (Jaklič, 2002a). 
 
Osnovni dejavniki, ki prispevajo k mednarodni konkurenčnosti in s tem k boljšemu 
življenjskemu standardu posameznikov, se torej pri različnih stopnjah razvitosti razlikujejo. 
Za države na prvi stopnji razvoja je največji izziv, kako pravilno povezati delovanje primarnih 
produkcijskih dejavnikov. Na drugi stopnji razvoja postane pomembna sposobnost 
privabljanja tujih neposrednih vlaganj oziroma tujega znanja, ki je nujno potrebno za začetek 
procesa vključevanja v mednarodno delitev poslovnih aktivnosti. V tretji stopnji je največji 
izziv doseganje visokih stopenj inovativnosti in komercializacije novih tehnologij (Jaklič, 
2002a). 
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3.3. Prehodi med posameznimi fazami  
 
Države pogosto obstanejo na odločilni točki ekonomske tranzicije: med prvo in drugo ali med 
drugo in tretjo fazo gospodarskega razvoja (The Global Competitiveness Report 2001–2002, 
2002, str. 18). Nekatere države namreč zelo uspešno izvedejo prvo fazo, ko je rast usmerjena 
na področje produkcijskih dejavnikov, vendar pa jim nato ne uspe prehod v drugo fazo, ko je 
potrebno začeti uvažati tehnologijo in globalne proizvodne procese. Druge države pa uspešno 
preidejo tako prvo kot drugo fazo gospodarskega razvoja, vendar pa nato niso sposobne začeti 
razvijati tehnologije in se iz uvoznika inovacij ne spremenijo v ustvarjalca inovacij. Ti 
prehodi so izredno zahtevni tako iz makroekonomskega kot iz mikroekonomskega vidika.  
 
Kot primer držav, ki se trenutno nahajajo pred izzivom, kako uspešno preiti na tretjo stopnjo 
razvoja, lahko navedemo Tajvan in Singapur v svetovnem merilu in Portugalsko ter Slovenijo 
v evropskem okviru (The Global Competitiveness Report 2001–2002, 2002, str. 18). 
Omenjene države vse bolj spoznavajo, da njihova prihodnost ni več v tujih vlaganjih v 
infrastrukturo in v vlogi proizvajalcev za velike multinacionalke, saj je ta strategija primerna 
za prehod v drugo fazo razvoja. Izziv, s katerim se soočajo omenjena gospodarstva je, da 
postanejo ustvarjalci inovacij z vrhunskimi tehnološkimi zmogljivostmi in močno prisotnostjo 
grozdov kot medpodjetniškim sodelovanjem. Višina plač in stroškov je namreč previsoka in 
tako ta gospodarstva postajajo občutljiva na konkurenco iz držav z nižjimi stroški. Da bi 
upravičili naraščajoče stroške poslovanja v svojem gospodarstvu, morajo ponuditi izvrstno 
podporno okolje za razvoj inovacij in nove tehnologije, kar jim bo omogočilo prehod na 
najvišjo razvojno stopnjo. 
 
Čeprav se nam včasih lahko zazdi (na primer razvoj infrastrukture, nizka raven sodelovanja 
med lokalnimi podjetji, majhen delež tujih investicij), da smo v Sloveniji šele na začetku ali 
na sredini druge razvojne stopnje, pa nas visoka raven BDP na prebivalca uvršča v sam vrh 
držav na tej stopnji. Med države torej, ki so ravno zaradi visoke ravni BDP in s tem povezane 
visoke ravni plač že težko konkurenčne ostalim državam, ki so na  tej stopnji (Jaklič, 2002a).  
 
Gospodarska rast in razvoj na tretji razvojni stopnji sta odvisna od inovacijske sposobnosti 
države oziroma podjetij v njej, ki jo lahko merimo tudi po številu patentov na milijon 
prebivalcev13. V tej kategoriji je Slovenija med 60 državami z osmimi patenti na 25. mestu, 
kar jo uvršča pred vse tranzicijske države (The Global Competitiveness Report 2001–2002, 
2002, str. 300). Ta podatek še dodatno potrjuje tezo, da se Slovenija uvršča v vrh držav, ki so 
v drugi razvojni stopnji, da pa hkrati kar precej zaostaja za tistimi, ki so v tretji razvojni 
stopnji (Jaklič, 2002a).  

                                                 
13 Poročilo The Global Copetitiveness Report 2002  med države inovatorje uvršča tiste države, ki so imele v letu 
2000 pri ameriškem patentnem uradu priznanih več kot 15 patentov na milijon prebivalcev. Med majhnimi 
državami je to uspelo Švici (182,1), Švedski (177,2), Finski (119,4), Danski (82,3), Belgiji (67,8), Avstriji 
(62,1), Islandiji (61,6), Norveški (55,1), Singapuru (54,3), Irski (32,4) in Hong Kongu (26,3). Na lestvici vodijo 
ZDA (308,7) pred Japonsko (246,6) in Tajvanom (210,3). 
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4. POMEN   VISOKOTEHNOLOŠKIH   DEJAVNOSTI  V  EU  IN 
PRIMERJAVA  S  SLOVENIJO 
 
 
 
Podjetja, ki so tehnološko intenzivna oz. visokotehnološka so ključnega pomena za 
konkurenčnost gospodarstva predvsem zaradi tega, ker so (Statistics on Science and 
Technology in Europe, 2004, str. 110): 
 

- povezana z inovacijami, kar jim omogoča pridobivanje večjega tržnega deleža, 
ustvarjanje novih trgov in bolj produktivno izrabo virov, 

 

- povezana s proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo in uspehom na tujih trgih, kar jim 
omogoča višje plačevanje svojih delavcev ter  

 

- ker imajo dejavnosti raziskav in razvoja, ki jih izvajajo, učinke prelivanja, kar 
omogoča ostalim sektorjem gospodarstva ustvarjanje novih proizvodov in procesov, ki 
pogosto vodijo k povečani produktivnosti, širitvi poslovanja ter odpiranju visoko 
plačanih delovnih mest. 

 
V tem poglavju bomo zato analizirali stanje v visokotehnoloških sektorjih v EU s preučitvijo 
statističnih podatkov o zaposlitvi, dodani vrednosti ter produktivnosti kot tudi podatke o 
mednarodni trgovini z visokotehnološkimi izdelki. Dejavnosti so razvrščene po tehnološki 
intenzivnosti glede na metodologijo Eurostat (glej prilogo, tabelo 2). 
 
 
4.1. Zaposlitev v visokotehnoloških dejavnostih in storitvah, intenzivnih z znanjem, v 
EU 
 
V obdobju 1995–2000 je bilo v EU ustvarjenih skoraj deset milijonov neto zaposlitev. Obseg 
zaposlovanja je bil največji v visokotehnoloških dejavnostih ter v storitvah, intenzivnih z 
znanjem. Izobrazbena struktura novo zaposlenih kaže, da se je najbolj povečala zaposlenost 
visoko izobraženih delavcev, katerih rast zaposlenosti je bila zabeležena v vseh gospodarskih 
dejavnostih, medtem ko se je zaposlenost srednje in nizko izobraženih delavcev povečala 
samo v hitro rastočih sektorjih (Employment in Europe 2001, 2001). To pomeni, da imajo 
visokotehnološke dejavnosti velik zaposlitveni potencial.  
 
V EU je leta 2002 bilo zaposlenih 163 milijonov oseb, od tega 68% v storitvenih dejavnostih, 
med katerimi postajajo z znanjem intenzivne storitvene dejavnosti čedalje bolj pomembne, saj 
je delež zaposlenih v tej skupini dosegel kar 33,3% celotne zaposlenosti. Visokotehnološke in 
srednje visokotehnološke proizvodne dejavnosti so zaposlovale 7,4% delavcev, preostale 
proizvodne dejavnosti pa so obsegale 11,8% zaposlenih (slika 2). 
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Slika 2: Zaposlenost po skupinah v EU 2002, v % celotne delovne sile 
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(2): vse storitve razen z znanjem intenzivnih storitev 
(3): vse dejavnosti razen predelovalnih (SKD področje C) in storitev (SKD področja G-Q)  
(4): vse predelovalne dejavnosti razen visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških 

 

Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.112. 
 
 
Med državami EU in državami kandidatkami v letu 2002 je imela Nemčija največji delež 
zaposlenih v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških proizvodnih dejavnosti, 11,4% 
celotne delovne sile, sledita ji Finska in Italija s 7,4%. Ostale države so bile pod EU-15 
povprečjem. Slovenija je imela med državami kandidatkami najvišji delež zaposlenih v teh 
dejavnostih, kar 9,6%, kar je nad povprečjem EU-15 in se v EU uvršča takoj za Nemčijo na 
drugo mesto (glej sliko 3). 
 
Švedska je imela najvišji delež zaposlenih na področju storitev, intenzivnih z znanjem, 47%. 
Razen v Nemčiji, Grčiji, Španiji, Italiji, Avstriji in na Portugalskem je drugje v EU-15 delež 
višji od povprečja. V državah kandidatkah pa je delež pod povprečjem EU-15. Najvišji je v 
Estoniji, 30,9, v Sloveniji pa je 25,7%  celotne delovne sile (glej sliko 3).  
 
Slika porazdelitve zaposlenosti po spolu nam pokaže, da je v EU-15 leta 2002 45,2% vseh 
zaposlenih žensk bilo zaposlenih v storitvah, intenzivnih z znanjem, delež med moškimi pa je 
bil samo 24,3%. Moška delovna sila je bolj specializirana za visoko in srednje visoko 
tehnološke predelovalne dejavnosti, kjer je njihov delež 9,8% celotne moške delovne sile, 
medtem ko je pri ženskah delež samo 4,1% (Statistics on Science and Technology in Europe, 
2004, str. 113). 
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Slika 3: Porazdelitev zaposlenosti v EU in državah kandidatkah v letu 2002, v % celotne delovne sile 
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  (2): vse storitve razen z znanjem intenzivnih storitev 
(3): vse dejavnosti razen predelovalnih (SKD področje C) in storitev (SKD področja G-Q)  
(4): vse predelovalne dejavnosti razen visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških 

     

Vir: High-tech and Knowledge-intensive Sectors Creating Employment in Europe, 2003; 
Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 2003. 

 
V visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih je v EU-15 leta 
2002 bilo zaposlenih 12 milijonov ljudi, od tega jih je več kot 2 milijona bilo zaposlenih v 
visokotehnoloških dejavnostih. Med vsemi državami EU je imela Nemčija največje število 
zaposlenih v teh dejavnostih, več kot 4 milijone. Med državami kandidatkami je imela Češka 
največ  zaposlenih, 425.000, medtem ko je Slovenija leta 2002 imela 75.000 zaposlenih v 
visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih. Po deležu žensk 
med zaposlenimi v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih 
pa se Slovenija uvršča v sam vrh v EU (glej tabelo 3).      
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Tabela 3: Porazdelitev zaposlenosti v EU in državah kandidatkah v visokotehnoloških in srednje 
visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v letu 2002, v % celotne delovne sile 

Predelovane dejavnosti Visokoteh. in srednje visoko- 
tehnološke predelovalne 

dejavnosti 

Visokotehnološke predelovalne 
dejavnosti 

 

Število 
zaposlenih, 

v 1000 

 
Delež žensk, v 

% 

Število 
zaposlenih, 

v 1000 

 
Delež žensk, v 

% 

Število 
zaposlenih, 

v 1000 

 
Delež žensk, v 

% 
EU-15 31 201 28,3 12 018 24,2 2 126 31,8 

BE 742 25,7 271 24,5 40 29,8 
DK 444 31,6 173 31,6 30 38,1 
DE 8 541 28,2 4 122 23,7 704 32,3 
EL 541 29,1 87 20,1 11 : 
ES 3 000 25,7 869 22,3 77 27,2 
FR 4 256 29,3 1 628 27,7 314 34,8 
IE 283 30,8 120 37,6 55 42,5 
IT 4 934 30,4 1 603 22,7 231 32,2 
LU 19 18,9 2 34,4 1 80,2 
NL 1 031 22,9 332 17,3 89 24,6 
AT 729 25,4 246 23,3 67 28,3 
PT 1 056 43,9 171 37,6 19 55,9 
FI 474 29,7 177 25,0 48 35,5 
SE 724 26,1 316 25,8 64 36,7 
UK 4 428 25,2 1 901 22,5 376 27,4 
CZ 1 333 38,3 425 35,5 67 48,9 
EE 128 47,9 20 59,2 3 90,7 
CY 39 37,1 4 48,4 : : 
LV 162 39,9 19 26,0 2 31,2 
LT 253 48,9 38 32,5 9 : 
HU 958 40,3 327 35,8 100 49,5 
SI 238 39,6 75 38,4 15 41,6 
SK 570 40,8 173 37,0 32 61,1 

Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.115; Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 
2003. 
 

Delež vseh delavcev, ki so leta 2002 bili zaposleni v visokotehnoloških in srednje 
visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v EU-15 je 7,4%, od tega 6,1% v srednje 
visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih in 1,3% v visokotehnoloških predelovalnih 
dejavnostih. Največji delež zaposlenih v visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih je imela 
Irska, 3,2%, kar je skoraj 2,5-kratnik povprečja EU-15.  
 

Slika 4: Delež zaposlenih v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v 
EU in državah kandidatkah, 2002,  v % celotne delovne sile 
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Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.115; Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 
2003. 
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Deleži zaposlenih v visokotehnoloških dejavnostih v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Finski, 
Švedski in Veliki Britaniji so bili enaki ali višji od EU-15 povprečja (glej sliko 4). Med 
državami kandidatkami je imela največji delež Madžarska, ki je z 2,6% krepko presegla EU-
15 povprečje. Za njo se uvršča Slovenija z 1,9% zaposlenih, med državami EU in državami 
kandidatkami pa to pomeni 4. mesto. EU-15 povprečje sta presegali tudi Češka in Slovaška 
(glej sliko 4). 
 

Zaposlenost v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v 
EU-15 je med leti 1997-2002 naraščala po povprečni letni stopnji 0,9%, kar je več kot v 
celotnem področju predelovalnih dejavnostih, kjer je zaposlenost naraščala po povprečni letni 
stopnji 0,4%. Za visokotehnološke predelovalne dejavnosti pa je povprečna letna stopnja rasti 
v obdobju 1997–2002 bila 0,3% (glej tabelo 4). 

 

Tabela 4: Razvoj zaposlenosti v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v EU in 
državah kandidatkah, 1997-2002 

Število zaposlenih, v 1000 Povprečne letne stopnje rasti, v  % 
Visokoteh. in srednje visokotehnološke predelovalne 

dejavnosti 
Predelovalne 

dejavnosti 
Visokoteh. in 

srednje visoko- 
teh. predel. 
dejavnosti 

Visokoteh. 
predelovalne 
dejavnosti 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002 
EU-15 11 492 11 819 11 938 12 140 12 211 12 018 0,4 0,9 0,3 

BE 288 279 287 284 265 271 -0,4 -1,2 -2,5 
DK 169 183 173 175 190 173 -2,4 0,5 6,6 
DE 3 824 3 922 3 924 4 063 4 093 4 122 0,3 1,5 2,3 
EL 85 95 87 87 87 87 -0,6 0,5 10,0 
ES 717 760 792 825 874 869 3,8 3,9 -0,2 
FR 1 558 1 551 1 628 1 672 1 695 1 628 0,7 0,9 -0,7 
IE 102 112 116 116 125 120 1,6 3,3 6,0 
IT 1 449 1 552 1 570 1 596 1 586 1 603 1,9 2,0 1,4 

LU 3 3 3 4 2 2 -2,5 -7,0 2,9 
NL 367 359 355 350 346 332 -0,8 -2,0 0,0 
AT 233 235 243 249 240 246 -0,4 1,1 0,5 
PT : 170 173 179 178 171 -2,0 0,2 -0,9 
FI 147 157 169 171 179 177 2,3 3,8 4,4 

SE 338 340 335 326 335 316 -0,8 -1,3 -3,3 
UK 2 052 2 100 2 083 2 043 2 017 1 901 -2,4 -1,5 -3,6 
CZ 426 419 415 419 430 425 -0,7 0,0 4,3 
EE 28 22 23 24 28 20 -2,7 -6,5 -7,3 
CY : : 3 3 3 4 1,7 6,4 : 
LV : 8 9 6 17 19 -4,1 25,4 9,9 
LT : 59 61 48 47 38 -3,4 -10,7 -1,3 
HU 282 310 318 307 337 327 2,3 3,0 12,2 
SI 72 73 71 71 73 75 -0,1 0,8 1,3 

SK : : 141 143 143 173 1,4 7,2 17,2 
Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.116; Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 
2003; Statistični letopis Republike Slovenije 2002, 2002; Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2001;  
Statistični letopis Republike Slovenije 2000, 2000; Statistični letopis Republike Slovenije 1999, 1999; Statistični 
letopis Republike Slovenije 1998, 1998. 
 

Med članicami EU-15 je v obdobju 1997–2002 imela Španija najvišjo povprečno letno 
stopnjo rasti zaposlenosti v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih 
dejavnostih, 3,9%, sledi ji Finska z 3,8%. Do najvišjega upadanja zaposlenosti je prišlo v 
Luksemburgu, 7% letno. V Sloveniji je stopnja rasti v visokotehnoloških in srednje 
visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih bila tik pod EU-15 povprečjem, 0,8%, medtem 
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ko je za visokotehnološke dejavnosti nad EU-15 povprečjem, 1,3%, vendar je to še vedno 
manj kot v večini držav kandidatk; na Madžarskem je stopnja rasti bila 12,2% ter na 
Slovaškem kar 17,2% (glej tabelo 4). 
 
Leta 2002 je bilo v EU-15 na področju storitev zaposlenih skoraj 111 milijonov ljudi, od 
katerih jih je več kot 54 milijonov bilo zaposlenih na področju storitev, intenzivnih z znanjem, 
6 milijonov pa v visokotehnoloških storitvah. Največ zaposlenih na področju storitev, 
intenzivnih z znanjem, je imela Velika Britanija, ki ji sledita Nemčija in Francija. Za 
storitveni sektor je značilen večji delež žensk med zaposlenimi, 52%, še posebej je to opazno 
na področju storitev, intenzivnih z znanjem, kjer je njihov delež v EU-15 v povprečju 58,5%, 
visok delež žensk pa je značilen tudi pri vsaki posamezni državi članici posebej. V Sloveniji 
je na področju storitev, intenzivnih z znanjem, delež žensk v letu 2002 bil 62,5-odstoten, kar 
je več od EU-15 povprečja, vendar pa se uvrščamo na predzadnje mesto med državami 
kandidatkami (glej tabelo 5). 
 

Tabela 5: Zaposlenost v storitvah, intenzivnih z znanjem, v EU in državah kandidatkah, 2002 

Storitve Z znanjem intenzivne 
storitve 

Visokotehnološke storitve  

Število 
zaposlenih, v 

1000 

 
Delež žensk, 

v % 

Število 
zaposlenih, v 

1000 

 
Delež žensk, 

v % 

Število 
zaposlenih, v 

1000 

 
Delež žensk, 

v % 
EU15 110 737 52,2 54 257 58,5 5 803 32,5 
BE 2 935 50,7 1 531 57,1 169 25,7 
DK 2 011 54,9 1 205 62,5 130 35,2 
DE 23 632 55,0 11 536 60,0 1 209 34,0 
EL 2 438 43,9 898 51,7 69 27,1 
ES 10 189 48,6 4 148 54,9 406 35,0 
FR 16 833 53,9 8 485 59,5 971 38,7 
IE 1 145 54,3 584 60,1 75 32,4 
IT 13 811 45,1 5 973 53,6 657 32,7 
LU 147 47,5 72 54,4 4 31,2 
NL 6 404 50,1 3 168 57,1 304 25,2 
AT 2 444 55,6 1 124 60,6 129 30,9 
PT 2 766 54,4 991 65,0 74 37,9 
FI 1 622 59,2 944 65,7 114 37,2 
SE 3 241 56,8 2 045 63,7 227 34,8 
UK 21 120 53,5 11 552 58,3 1 265 27,1 
CZ 2 622 54,5 1 138 65,0 147 50,2 
EE 364 57,2 179 65,2 17 70,2 
CY 226 51,3 83 57,3 6 27,8 
LV 584 60,3 244 70,0 21 47,5 
LT 767 59,5 351 72,2 24 45,5 
HU 2 298 54,2 1 016 64,9 118 44,3 
SI 428 54,7 201 62,5 22 33,0 
SK 1 167 57,5 507 67,8 60 48,7 

Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.117; Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 
2003. 
  
Pri visokotehnoloških storitvah je opazen nižji delež žensk, EU-15 povprečje je leta 2002 bilo 
32,5%. Pri državah kandidatkah je delež žensk bistveno večji kot v državah EU-15, za 
Slovenijo velja 33%, kar je več od EU-15 povprečja, vendar je manj kot v vseh ostalih 
državah kandidatkah, razen Cipra (glej tabelo 5). 
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V EU je leta 2002 bilo na področju storitev, intenzivnih z znanjem zaposlenih 33,3% vseh 
zaposlenih, od tega 3,6% v visokotehnoloških storitvah in 29,7% v ostalih z znanjem 
intenzivnih storitvah. Najbolj specializirana država na tem področju je Švedska, s 47% vseh 
zaposlenih, sledijo ji Danska, Velika Britanija in Finska (glej sliko 5).  
 
Deleži zaposlenih so med državami kandidatkami v letu 2002 še vedno nižji od EU-15 
povprečja. Najbolj specializirana država je Estonija, kjer je delež zaposlenih na področju 
storitev, intenzivnih z znanjem, 30% vseh zaposlenih. V Sloveniji je ta delež 25,7%, kar nas 
uvršča na 4. mesto med državami kandidatkami, za Estonijo, Madžarsko in Ciprom (glej sliko 
5). 
 

Slika 5: Delež zaposlenih v storitvah, intenzivnih z znanjem, v EU in državah kandidatkah, 2002, v % 
celotne delovne sile 
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Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.119; Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 
2003. 
 
Podatki v tabeli 6 razkrivajo, da so storitve, intenzivne z znanjem, najbolj dinamičen sektor v 
EU, še posebej visokotehnološke storitve. V obdobju 1997–2002 je povprečna letna stopnja 
rasti zaposlenosti dosegla 3,1% na področju storitev, intenzivnih z znanjem, ter 5,6% v 
visokotehnoloških storitvah v primerjavi z 2,3% letne rasti na področju celotnih storitev 
oziroma 0,4% v predelovalnih dejavnostih.  
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Tabela 6: Razvoj zaposlenosti v storitvah, intenzivnih z znanjem, v EU in državah kandidatkah,  1997-2002 

Število zaposlenih, v 1000 Povprečne letne stopnje rasti, v  % 
Z znanjem intenzivne storitve Storitve Z znanjem 

intenzivne 
storitve 

Visoko- 
tehnološke 

storitve 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002 
EU-15 46 670 48 010 49 938 51 397 53 104 54 257 2,3 3,1 5,6 

BE 1 340 1 384 1 464 1 516 1 538 1 531 1,8 2,7 5,7 
DK 1 093 1 088 1 125 1 144 1 161 1 205 1,4 2,0 4,4 
DE 10 078 10 386 10 797 11 031 11 330 11 536 1,4 2,7 3,9 
EL 801 863 872 875 892 898 1,9 2,3 4,7 
ES 3 150 3 274 3 483 3 756 3 952 4 148 4,5 5,7 12,3 
FR 7 447 7 628 7 814 8 019 8 295 8 485 2,2 2,6 4,4 
IE 402 454 497 529 548 584 6,6 7,8 18,2 
IT 5 031 5 236 5 404 5 581 5 756 5 973 2,2 3,5 4,6 

LU 58 60 67 64 66 72 3,1 4,3 1,4 
NL 2 653 2 812 2 970 3 083 3 222 3 168 3,5 3,6 6,8 
AT 994 1 016 1 028 1 036 1 082 1 124 1,3 2,5 8,9 
PT : 847 910 925 954 991 3,5 4,0 3,2 
FI 792 834 873 898 940 944 3,3 3,6 9,2 

SE 1 728 1 732 1 840 1 886 2 002 2 045 3,0 3,4 7,5 
UK 10 120 10 395 10 793 11 054 11 365 11 552 2,0 2,7 5,8 
CZ 1 121 1 091 1 076 1 124 1 135 1 138 0,3 0,3 -2,4 
EE 166 171 166 153 161 179 1,2 1,5 -0,1 
CY : : 66 70 77 83 5,7 8,0 14,6 
LV : 227 241 240 238 244 1,8 1,8 3,5 
LT : 366 390 400 397 351 -0,9 -1,0 -11,2 
HU 908 941 965 1 009 1 006 1 016 1,7 2,3 3,1 
SI 172 178 191 196 203 201 2,4 3,3 8,4 

SK : : 515 510 536 507 0,3 -0,5 0,7 
Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.119; Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 
2003; Statistični letopis Republike Slovenije 2002, 2002; Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2001;  
Statistični letopis Republike Slovenije 2000, 2000; Statistični letopis Republike Slovenije 1999, 1999; Statistični 
letopis Republike Slovenije 1998, 1998. 
 

V Sloveniji je povprečna letna stopnja rasti v visokotehnoloških storitvah v letih 1997–2002 
bila nad EU-15 povprečjem in je dosegla 8,4%, kar nas uvršča na 2. mesto med državami 
kandidatkami. Podobno je Slovenija na področju storitev, intenzivnih z znanjem, dosegla 
višjo stopnjo rasti kot je EU-15 povprečje, namreč 3,3% v primerjavi s 3,1%.  
 
Z vidika zaostanka Slovenije za EU povprečjem lahko iz deležev zaposlenih sklepamo, da 
storitve, intenzivne z znanjem, in še posebej visokotehnološke storitve predstavljajo 
potencialne dejavnosti za prihodnje zaposlovanje delovne sile v Sloveniji. 
 
 
4.2. Dodana vrednost  in produktivnost dela v visokotehnoloških dejavnostih v EU 
 
Tabela 7 prikazuje dodano vrednost ter dodano vrednost na zaposlenega oz. produktivnost 
dela v državah članicah EU in državah kandidatkah leta 2000. Visokotehnološke predelovalne 
dejavnosti so ustvarile 201 milijardo EUR dodane vrednosti, s produktivnostjo dela 73 tisoč 
EUR na zaposlenega, kar je precej več kot v predelovalnih dejavnostih. Visoko produktivnost 
dela  so dosegle tudi visokotehnološke storitve, 68 tisoč EUR na zaposlenega. Irska je dosegla 
najvišjo produktivnost dela na področju predelovalnih dejavnosti ter visokotehnoloških in 
srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih, Nemčija, Luksemburg in Danska pa na 
področju storitev, intenzivnih z znanjem. Na področju visokotehnoloških storitev je najbolj 
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produktivna država Luksemburg, ki ji sledita Irska in Nemčija. V državah kandidatkah so 
stopnje produktivnosti dela precej nižje od EU-15 povprečja, z  izjemo Malte. Podatki za 
Slovenijo kažejo, da po produktivnosti dela tako v predelovalnih, visokotehnoloških in 
srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih kot na področju storitev, intenzivnih z 
znanjem, in visokotehnoloških storitvah precej zaostajamo za EU-15 povprečjem. S 
produktivnostjo dela 21 tisoč EUR na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih leta 2000 
dosegamo 40% EU-15 povprečja, na področju srednje visokotehnoloških dejavnosti 
dosegamo 43% EU-15 povprečja ter na področju visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti 
komaj  27%  EU-15 povprečja. V primerjavi z najuspešnejšo članico EU-15, Irsko, pa so 
številke še bolj skrb vzbujajoče, saj dosegamo komaj 13% irske stopnje produktivnosti na 
področju visokotehnoloških storitev ter 10% na področju srednje visokotehnoloških 
dejavnosti. Na področju storitev so rezultati še vedno nižji kot je EU-15 povprečje, vendar je 
razkorak manjši kot na področju predelovalnih dejavnostih, saj dosegamo 47% EU-15 
povprečja na področju storitev, intenzivnih z znanjem, ter 54% produktivnosti 
visokotehnoloških storitev. 
 

Tabela 7: Dodana vrednost in produktivnost dela v EU in državah kandidatkah, 2000 

 Predelovalne dejavnosti Srednje visokotehnološke 
predelovalne dejavnosti 

Visokotehnološke 
predelovalne dejavnosti 

Z znanjem intenzivne 
storitve 

Visokotehnološke storitve 

 Dodana 
vrednost, v 
mio EUR 

Produk-
tivnost 
dela, v 
1000 
EUR 

Dodana 
vrednost, v 
mio EUR 

Produk-
tivnost 
dela, v 

1000 EUR 

Dodana 
vrednost, v 
mio EUR 

Produk-
tivnost 
dela, v 

1000 EUR 

Dodana 
vrednost, v 
mio EUR 

Produk-
tivnost 
dela, v 

1000 EUR 

Dodana 
vrednost, v 
mio EUR 

Produk-
tivnost 
dela, v 

1000 EUR 

EU15 1 468 402 52 453 370 58 201 121 73 848 176 53 330 534 68 
BE 44 482 66 13 884 78 5 534 103 17 081 41 8 938 68 
DK 24 599 50 5 903 51 3 511 79 15 745 59 5 995 56 
DE 405 409 54 172 378 60 46 320 65 283 147 100 88 356 107 
EL 8 901 40 1 280 40 552 44 : : : : 
ES 100 442 39 26 230 47 6 666 57 51 091 30 17 275 50 
FR 210 339 52 57 891 59 37 521 72 113 613 47 45 988 57 
IE 33 812 132 11 659 244 10 201 154 5 617 48 5 600 120 
IT 204 184 42 55 417 48 19 988 58 59 139 34 34 683 57 
LU 2 339 68 344 69 72 44 1 698 60 1 264 124 
NL 56 861 62 14 961 72 6 762 69 44 872 38 16 174 52 
AT 35 558 57 9 750 63 4 018 71 12 508 51 5 401 53 
PT 18 127 19 3 378 26 1 134 35 6 594 24 3 516 65 
FI 30 748 71 5 745 59 7 301 126 7 757 46 4 135 51 
SE 48 951 62 16 171 65 7 816 76 23 421 51 11 352 55 
UK 243 650 59 58 379 60 43 725 82 205 893 56 81 857 69 
CZ 13 391 11 4 360 12 877 12 2 580 11 2 206 21 
EE 854 7 106 9 64 7 347 9 241 20 
CY 975 29 76 26 35 42 : : : : 
LV 1 068 7 90 6 36 8 501 11 382 18 
LT : : : : : : 338 7 326 15 
HU 9 342 12 3 146 16 1 333 17 1 183 10 1 957 23 
PL 33 107 14 6 926 14 1 882 17 9 993 23 6 149 23 
SI 4 350 21 1 435 25 289 20 1 687 25 547 37 
SK 3 059 7 856 7 173 7 574 9 595 12 

Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.133; Zaključni računi podjetij za leto 2000. 
 
 
4.3. Spreminjanje deležev zaposlenih in dodane vrednosti po področjih visoko 
tehnoloških dejavnosti v obdobju 1996-2001 ter primerjava z EU 
 
Na osnovi spreminjanja deležev visokotehnoloških dejavnosti v skupni zaposlenosti in skupni 
dodani vrednosti lahko analiziramo spreminjanje pomena posamezne visokotehnološke 
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dejavnosti v Sloveniji v obdobju 1996–2001. Takšna analiza nam omogoča ugotavljanje 
strukturnih premikov na tem področju slovenskega gospodarstva in pomen oziroma razvitost 
posameznega področja visokotehnoloških dejavnosti v primerjavi z EU. Primerjava 
zaposlitvene strukture posamezne visokotehnološke dejavnosti v Sloveniji z zaposlitveno 
strukturo v EU nam nadalje omogoča ugotoviti morebitni zaposlitveni potencial določene 
dejavnosti. 
 
V obdobju 1996–2001 so najbolj povečale svoj delež v skupni zaposlenosti visokotehnološke 
storitve, in sicer za 37,6%. Tako hitro naraščanje deleža zaposlenih tega področja je posledica 
hitrega  naraščanja deleža zaposlenih v obdelavi podatkov in s tem povezanih dejavnostih, in 
sicer kar za 158,1%. Tudi na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev je delež 
zaposlenih naraščal, medtem ko je delež pri raziskavah in razvoju upadel za 16,7%. Upad 
deležev lahko opazimo tudi pri vseh srednje viskotehnoloških predelovalnih dejavnostih, za 
visokotehnološke predelovalne dejavnosti pa je značilna rast deležev, ki pa ni tako velika kot 
pri visokotehnoloških storitvah. Največji porast deleža zaposlenih je dosegla proizvodnja 
RTV in komunikacijskih aparatov, 38,2% (glej tabelo 8). 
 

Tabela 8: Deleži posamezne visokotehnološke dejavnosti v skupni zaposlenosti v Sloveniji v obdobju 1997-
2001 in v EU v letu 2000, v % 

Slovenija EU  
Dejavnost 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Indeks 

01/96 
2000 

          
 Viskotehnološke predelovalne dejavnosti 2,74 2,98 3,06 3,12 3,23 3,27 119,3 1,54 
30 Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov 0,18 0,17 0,20 0,22 0,23 0,20 111,1 0,19 

32 Proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov 1,10 1,32 1,33 1,36 1,45 1,52 138,2 0,71 
33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in 

optičnih instrumentov ter ur 
1,46 1,49 1,54 1,54 1,55 1,55 106,2 0,64 

          
 Srednje viskotehnološke predelovalne 

dejavnosti 
13,56 13,22 13,58 12,80 12,90 13,03 96,1 7,88 

24 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov 3,08 3,18 3,18 3,07 3,01 2,95 95,8 1,61 
29 Proizvodnja strojev in naprav 5,00 5,11 5,29 4,94 5,03 4,99 99,8 2,58 
31 Proizvodnja električnih strojev in aparatov 2,99 2,61 2,68 2,55 2,72 2,79 93,3 1,20 
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 
1,75 1,65 1,83 1,62 1,52 1,66 94,8 1,94 

35 Proizvodnja ostalih vozil 0,74 0,67 0,60 0,62 0,62 0,64 86,5 0,56 
          
 Viskotehnološke storitve 2,63 2,83 3,03 3,28 3,41 3,62 137,6 4,71 
64 Poštne in telekomunikacijske storitve 1,98 2,01 2,11 2,20 2,28 2,36 119,2 2,49 
72 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti 
0,41 0,59 0,65 0,80 0,92 1,05 258,1 1,96 

73 Raziskovanje in razvoj 0,24 0,23 0,28 0,28 0,22 0,20 83,3 0,26 

Vir: Zaključni računi podjetij za leta 1997 do 2001; European Business – Facts and Figures, 2003. 
 

Kljub hitremu naraščanju deleža zaposlenih v obdelavi podatkov in s tem povezanih 
dejavnostih, to področje po deležu zaposlenih najbolj zaostaja za EU povprečjem. Podatki 
kažejo, da je zaposlenost na tem področju v EU v obdobju 1996-2000 naraščala v povprečju 
za 18,4% na leto (European Business - Facts and Figures, 2003, str. 415), kar je malo 
počasneje kot v Slovenji, kjer je povprečna letna stopnja rasti bila 22%, kar pa zaostanka ni 
zmanjšalo. Za EU zaostajamo tudi na preostalih dveh področjih visokotehnoloških storitev, 
tako da je to področje največji zaposlitveni potencial Slovenije v prihodnosti. Glede na to, da 
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gre za dejavnosti, ki so temelj sodobne, na znanju temelječe družbe, bi bilo nujno potrebno 
povečati delež zaposlenih v teh dejavnostih. 
 

Za visokotehnološke predelovalne dejavnosti lahko ugotovimo, da Slovenija po deležu 
zaposlenih presega EU povprečje. 
 

Slika 6: Deleži posamezne visokotehnološke dejavnosti v skupni zaposlenosti v Sloveniji in v EU v letu 
2000, v % celotne zaposlenosti 
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Vir: Zaključni računi podjetij za leto 2000; European Business – Facts and Figures, 2003. 
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov lahko ugotovimo, da so v obdobju 1996–2001 v skupni 
dodani vrednosti najhitreje povečevale svoj delež visokotehnološke storitve. Najbolj sta svoj 
delež povečali obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, kar za 216,3%, ter 
proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov, za 37,8%. Povečanje deleža dodane vrednosti 
so zabeležile vse visokotehnološke dejavnosti, z izjemo proizvodnje električnih strojev in 
aparatov, kjer je delež v opazovanem obdobju ostal isti (glej tabelo 9). 
 

Tabela 9 : Deleži posamezne visokotehnološke dejavnosti v skupni dodani vrednosti v Sloveniji v obdobju 
1997-2001 in v EU v letu 2000, v % 

Slovenija EU  
Dejavnost 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Indeks 

01/96 
2000 

          
 Viskotehnološke predelovalne dejavnosti 2,48 2,94 2,93 2,78 3,07 3,03 122,2 2,27 
30 Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov 0,24 0,20 0,24 0,24 0,24 0,27 112,5 0,31 
32 Proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov 0,98 1,35 1,29 1,23 1,40 1,35 137,8 1,18 
33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in 

optičnih instrumentov ter ur 
1,27 1,39 1,39 1,31 1,43 1,41 111,0 0,78 

          
 Srednje viskotehnološke predelovalne 

dejavnosti 
14,30 14,52 14,99 14,48 15,26 15,16 106,7 10,69 

24 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov 5,60 5,78 5,84 5,50 5,82 5,84 104,3 3,17 
29 Proizvodnja strojev in naprav 3,96 4,45 4,51 4,47 4,63 4,45 112,4 2,85 
31 Proizvodnja električnih strojev in aparatov 2,67 2,49 2,45 2,41 2,66 2,67 100,0 1,38 
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 
1,63 1,45 1,85 1,70 1,69 1,72 105,5 1,52 

35 Proizvodnja ostalih vozil 0,45 0,35 0,34 0,39 0,47 0,47 104,4 1,77 
          
 Viskotehnološke storitve 4,50 5,02 5,52 5,89 5,82 6,12 136,0 6,05 
64 Poštne in telekomunikacijske storitve 3,75 3,97 4,26 4,39 4,17 4,30 114,7 3,37 
72 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti 
0,49 0,76 0,90 1,18 1,35 1,55 316,3 2,44 

73 Raziskovanje in razvoj 0,26 0,29 0,36 0,32 0,30 0,27 103,8 0,24 

Vir: Zaključni računi podjetij za leta 1997-2001; European Business – Facts and Figures, 2003. 
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Podobno kot pri deležu zaposlenih tudi pri deležu dodane vrednosti Slovenija najbolj zaostaja 
za EU povprečjem na področju obdelave podatkov in s tem povezanimi dejavnostmi, s skoraj 
enakim zaostankom. Ostale dejavnosti beležijo višje deleže dodane vrednosti kot v EU, kar je 
v skladu  z višjimi deleži zaposlenih v teh dejavnostih. 
 

Slika 7: Delež dodane vrednosti visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji in v EU v letu 2000, v % od 
celotne dodane vrednosti 
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Vir: Zaključni računi podjetij za leto 2000; European Business – Facts and Figures, 2003. 

 
 
4.4. Mednarodna trgovina visokotehnološih izdelkov 
 
Trgovina z visokotehnološkimi izdelki zajema izvoz in uvoz izdelkov, ki imajo visoko R&R 
intenzivnost. Sem sodijo letala in vesoljska plovila, računalniki, izdelki iz področja 
telekomunikacij in elektronike, kemični in farmacevtski izdelki, električni stroji, znanstveni 
instrumenti ter orožje14. Podroben seznam visokotehnoloških izdelkov je prikazan v prilogi v 
tabeli 4. 
 
Proizvajanje in izvoz visokotehnoloških izdelkov predstavlja zmožnost države, da izvaja 
raziskave in razvoj ter razvija nova znanja in zmožnost komercializacije rezultatov raziskav in 
razvoja ter tehnološkega napredka na mednarodnih trgih. Področja dejavnosti, ki proizvajajo 
visokotehnološke izdelke, dosegajo najvišje dodane vrednosti in najvišje plače v posameznem 
gospodarstvu, zato je izvoz visokotehnoloških izdelkov pomemben indikator konkurenčnosti 
v sodobnem gospodarstvu, temelječem na znanju (Third European Report on Science & 
Technology Indicators 2003, 2003, str. 354). Leta 2001 so najvišji delež visokotehnoloških 
izdelkov v izvozu dosegle ZDA, 28,6%, sledi jim Japonska s 24,7% ter EU-15, kjer je delež 
dosegel 19,8% (tukaj ni vključena trgovina znotraj EU-15; v tem primeru bi delež bil 37,5%). 
Delež izvoza in uvoza visokotehnoloških izdelkov v EU leta 2001 prikazuje tabela 10. 
Najvišji delež izvoza med EU-15 imajo Irska, Francija ter Velika Britanija, med državami 

                                                 
14 Ločiti moramo med izvozom in uvozom visokotehnoloških izdelkov ter med izvozom in uvozom izdelkov, ki 
jih proizvedejo visokotehnološke dejavnosti. V kemični industriji tako proizvajajo tudi visokotehnološke izdelke 
– nekaj manj kot 10%, ostali sodijo med srednjetehnološke ali celo nizkotehnološke, medtem ko sama dejavnost 
sodi med srednje visokotehnološke. 
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kandidatkami pa Madžarska, Estonija in Češka, ki jim sledi Slovenija s 4,8-odstotnim 
deležem. 
 

Tabela 10: Uvoz in izvoz visokotehnoloških izdelkov v EU in državah kandidatkah, 2001 

Izvoz visokotehnoloških 
izdelkov 

Uvoz visokotehnoloških 
izdelkov 

 

Izvoz, 
 v mlrd EUR 

Delež v 
celotnem 

izvozu, v % 

Uvoz, 
 v mlrd EUR 

Delež v 
celotnem 

uvozu, v % 
EU15 (1) 195,5 19,8 218,6 21,3 

BE 5,4 10,2 7,0 11,6 
DK 3,4 17,4 2,1 12,9 
DE 48,1 16,8 52,3 21,5 
EL 0,5 6,8 1,0 7,0 
ES 2,7 7,3 4,6 8,1 
FR 45,8 32,4 35,8 28,0 
IE 12,7 37,2 9,9 51,3 
IT 11,9 9,5 11,1 9,8 
LU 0,2 13,3 1,9 66,5 
NL 13,0 23,7 37,6 33,4 
AT 5,1 16,7 5,5 20,7 
PT 0,8 15,1 1,5 13,3 
FI 5,5 24,8 2,5 18,7 
SE 7,8 20,3 4,2 17,3 
UK 32,4 25,1 41,6 22,4 
CZ 3,4 9,2 6,1 15,0 
EE 0,7 14,6 0,6 11,0 
CY 0,0 1,5 0,5 10,9 
LV 0,1 2,2 0,3 8,5 
LT 0,1 2,9 0,6 7,8 
HU 7,0 20,7 7,7 20,5 
PL 1,0 2,6 6,5 11,6 
SI 0,5 4,8 0,9 8,2 
SK 0,5 3,7 1,5 9,1 

(1): Podatki za države EU-15 ne zajemajo trgovine znotraj EU.  
Vir: Statistics on Science and Technology in Europe, 2004, str.141. 
 
Podatki o deležu izvoza visokotehnoloških izdelkov na svetovnem trgu razkrivajo, da je leta 
2001 Slovenija dosegla 0,04% izvoza na svetovnem trgu in je na samem repu držav EU in 
držav kandidatk, pred Litvo z 0,01%. Med državami kandidatkami je najvišji delež dosegla 
Madžarska, 0,57%, ki ji sledi Češka z 0,28%, med članicami EU-15 pa je najvišji delež 
dosegla Nemčija z 8,1% (Key Figures 2003–2004, 2003, str. 74). Še bolj zaskrbljujoč pa je 
podatek o povprečni letni stopnji rasti deleža izvoza visokotehnoloških izdelkov na 
svetovnem trgu, saj je Slovenija med leti 1996–2001 dosegla -1,2%, medtem ko so Madžarska 
s 54,2%, Estonija z 27,4% in Češka z 8,6% dosegle najvišje stopnje rasti med vsemi 
članicami EU ter državami kandidatkami (Key Figures 2003–2004, 2003, str. 75).  
 
Slika 8 prikazuje slovenski izvoz po dejavnostih tehnološke intenzivnosti med leti 1992 in 
2002, ki temelji na OECD-jevi metodologiji razvrščanja predelovalnih dejavnosti glede na 
tehnološko intenzivnost.  

 

 



 
40 

Slika 8: Slovenski izvoz po dejavnostih tehnološke intenzivnosti,  v % 
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Vir: Bojnec, Novak, 2004, str. 42 (glej tudi prilogo, tabelo 5). 

 
Največji delež v slovenskem izvozu imajo srednje visokotehnološke dejavnosti (44,2% v letu 
2002), katerih izvoz narašča in nizkotehnološke dejavnosti (27,9% v letu 2002), katerih izvoz 
se zmanjšuje. Omenjeni izvozni deleži in tendence nas približujejo razvitim državam, vendar 
je pri nas izvozni delež visokotehnoloških dejavnosti  (7,1% v letu 2002) še zmeraj 
sorazmerno nižji. Slovenijo tako čakajo pomembni izzivi na področju doseganja povečanja 
izvoza proizvodov  z visoko dodano vrednostjo iz visokotehnoloških dejavnosti. 
  
Čeprav se je izvozni delež visokotehnoloških dejavnosti rahlo povečal, njihovi izvozni in 
uvozni deleži še zmeraj ostajajo najnižji. Med letom 1992 in 2002 se je rahlo povečal izvozni 
delež medicinskih in optičnih instrumentov z 2,0% na 2,5% in za radijsko, televizijsko in 
podobno opremo z 1,2 % na 2,1 %. Delež farmacevtskih proizvodov se je znižal z 2,1 % v 
letu 1992 na 1,1 % v letu 1996, v letu 2002 pa znaša 2,1%. Izvozni delež pisarniške, 
računovodske in računalniške opreme se povečuje, vendar delež ostaja še zmeraj relativno 
nizek (0,33 % v letu 2002). Izvozni  delež dejavnosti letal in zračnih plovil se giblje med 
0,1% in 0,2%. Tudi delež uvoza visokotehnoloških dejavnosti se je povečal zlasti med leti 
1992 in 1996, potem pa je sledilo stabiliziranje oziroma celo znižanje deleža uvoza 
proizvodov visokotehnoloških dejavnosti. Med njimi so najpomembnejši uvozni deleži 
medicinske in optične opreme, radijske, televizijske in podobne opreme in pisarniških, 
računovodskih in računalniških strojev. Delež uvoza farmacevtskih proizvodov se znižuje, kar 
je verjetno posledica nadomeščanja s proizvodi domače industrije (Bojnec, Novak, 2004, str. 
44).  
 
Velik izziv za slovensko gospodarstvo je ohraniti visok delež srednje visokotehnoloških 
dejavnosti v izvozu in zlasti povečati izvoz proizvodov visokotehnoloških dejavnosti na račun 
dejavnosti, ki so v zatonu med nizkotehnološkimi in srednje nizkotehnološkimi. Primer 
nekaterih azijskih držav je pokazal, da je možen tudi neposreden preskok iz nizkotehnoloških 
dejavnosti na srednje visokotehnološke in visokotehnološke dejavnosti, kar se delno dogaja 
tudi v Sloveniji (Bojnec, Žižmond, Novak, 2004, str. 13). 
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5. PREDSTAVITEV VISOKOTEHNOLOŠKIH DEJAVNOSTI IN 
KAZALNIKOV KONKUREN ČNOSTI  
 
 
Visokotehnološke dejavnosti sodijo med najpropulzivnejše dejavnosti razvitih gospodarstev. 
Poleg neposrednega vpliva, ki zadeva krepitev deleža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, 
je pomemben predvsem njihov posredni vpliv na gospodarsko rast prek povečanja 
produktivnosti ostalih sektorjev gospodarstva. Da bi lahko opredelili pomen teh dejavnosti v 
slovenskem gospodarstvu ter hkrati zagotovili primerljivost podatkov z EU, sem uporabila 
Eurostatovo opredelitev visokotehnoloških dejavnosti, kot jih prikazuje tabela 2. 
 
Za analizo poslovanja gospodarskih združb na področju visoke tehnologije v Sloveniji so kot 
vir podatkov služili statistični podatki iz bilance stanja in uspeha za leta od 1995 do 2002, za 
podatke o EU pa Eurostatova publikacija European Business – Facts and Figures: Data 1991–
2001 (2003). Podrobnejša opredelitev izbranih finačnih kazalcev je podana v prilogi v tabeli 
6.  
 
5.1. Visokotehnološke storitvene  dejavnosti 
 

V področje visokotehnoloških storitvenih dejavnosti Eurostat razvršča poštne in 
telekomunikacijske storitve, obdelavo podatkov in s tem povezane dejavnosti ter raziskovanje 
in razvoj. Oddelka pošta in telekomunikacije ter obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti imenujemo tudi informacijsko-komunikacijske storitve (IKT storitve) 15. 
 
V letu 2002 je na področju visokotehnoloških storitev delovalo 1.332 gospodarskih družb, ki 
so skupaj zaposlovale 16.804 zaposlenih. Čeprav področje predstavlja le 9,7-odstotni delež v 
celotni zaposlenosti nefinančnih tržnih storitvenih dejavnostih v Sloveniji (5,2% po številu 
podjetij) je leta 2002 ustvarilo kar 15,5% celotne dodane vrednosti nefinančnih tržnih 
storitvenih dejavnostih. To pomeni, da je produktivnost dela visokotehnoloških storitev v 
primerjavi s povprečjem storitvenih dejavnostih sorazmerno visoka. V letu 2002 je tako 
dodana vrednost na zaposlenega v visokotehnoloških storitvah znašala 9.538 tisoč SIT, kar je 
za 62% višje od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v tržnih storitvenih dejavnostih.    
 
V primerjavi z EU-15 sta v Sloveniji tako delež zaposlenih v visokotehnoloških storitvah kot 
njihov gospodarski pomen višja kot v EU-15 leta 2000. Delež zaposlenih v EU-15 je bil glede 
na nefinančne tržne dejavnosti 8,5%, k skupno ustvarjeni dodani vrednosti pa so prispevale 
12,5%, medtem ko sta bila v Slovenija deleža 9% in 14,8%. 
 
Za področje visokotehnoloških storitvenih dejavnosti v Sloveniji je v zadnjih letih značilna 
sorazmerno visoka rast. Število gospodarskih družb se je v obdobju od 1995 do 2002 skoraj 
                                                 
15 Pojem IKT dejavnosti zajema širše področje kot so IKT storitve, saj poleg IKT storitev zajema še nekatere 
predelovalne dejavnosti podpodročja DL – proizvodnja električne in optične opreme ter nekatere dejavnosti 
trgovine (glej prilogo, tabela 3). 
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podvojilo. Največja rast je bila v oddelku poštne in telekomunikacijske storitve, kjer se je 
število podjetij povečalo za 3-krat, v oddelku obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
za 125%, v oddelku raziskovanje in razvoj pa za 20%.  V letu 2002 so podjetja na področju 
visokotehnoloških storitev predstavljala 5,2% vseh podjetij v nefinančnih tržnih storitvenih 
dejavnostih16, od tega 4,3% na področju informacijsko-komunikacijskih dejavnosti ter 0,9% 
na področju raziskav in razvoja.  
  
Podjetja iz oddelka poštne in telekomunikacijske storitve so v letu 2002 zaposlovala 10.770 
oseb, podjetja iz oddelka obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 5.058 oseb, kar je 
skupaj predstavljalo 9,1% vseh zaposlenih v nefinančnih tržnih storitvenih dejavnostih. V 
EU-15 je leta 2000 v sektorju IKT storitev bilo zaposlenih 4,6 milijonov oseb, kar je 
predstavljalo 8,1% zaposlenih v nefinančnih tržnih storitvenih dejavnostih. Delež zaposlenih 
v raziskavah in razvoju predstavlja zelo majhen delež zaposlenih, v Sloveniji je leta 2002 bil 
0,6%, v EU-15 leta 2000 pa 0,5% vseh zaposlenih v nefinančnih tržnih storitvenih 
dejavnostih. 
 
Število zaposlenih v informacijsko-komunikacijskih storitvah je v letih 1997–2001 naraščalo 
v povprečju za 7,6% na leto, kar je nekoliko počasneje kot v EU, kjer se je število zaposlenih 
v obdobju 1995–2000 povečevalo v povprečju za 8,1% na leto. Pri tem je bila tako v Sloveniji 
kot v EU rast pretežno posledica naraščanja števila zaposlenih v oddelku obdelava podatkov 
in s tem povezane dejavnosti. V Sloveniji je  število zaposlenih v tem oddelku v letih 1997–
2001 naraščalo po povprečni letni stopnji 16,5%, v EU pa v letih 1996–2000 po 18,5%. 

 

Slika 9: Število zaposlenih v visokotehnoloških storitvenih dejavnostih v Sloveniji v obdobju 1997–2002 
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 Vir: Zaključni računi podjetij 1997–2002. 

 
Pomen visokotehnoloških storitvenih dejavnosti znotraj tržnih storitvenih dejavnosti prikazuje 
tabela 11, kjer vidimo, da ta pomen večinoma narašča. Gospodarske družbe iz oddelka 
obdelava podatkov so med leti 1995 in 2002 beležile porast dobička, leto 2002 pa so 
zaključile z najvišjim neto čistim dobičkom v opazovanem obdobju. Neto čisti dobiček je v 
letu 2002 za 38% presegel raven iz leta 2001. S tako ugodnimi poslovnimi rezultati so 
gospodarske družbe na tem področju še okrepile svoj delež v strukturi zaposlenih in dodane 
                                                 
16 SKD področja G do K, brez J. 
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vrednosti vseh gospodarskih družb v tržnih storitvenih dejavnostih (glej tabeli 11 in 12). Tudi 
glede na delež v številu podjetij, prihodkov od prodaje ter delež poslovnih sredstev se njihov 
pomen povečuje, rahlo pa se je zmanjšal v letu 2002 v deležu izvoza ter dobička. 
 

Tabela 11: Ekonomski pomen visokotehnoloških storitev v letih 2002, 2001 in 2000  

Leto 
 
SKD 

 
 
Dejavnost 

Delež v 
številu 

podjetij, 
v % 

Delež od 
prihodkov 
od prodaje, 

v % 

Delež v 
izvozu,  

v % 

Delež 
zaposle-

nih, 
 v % 

Delež 
poslovnih 
sredstev, 

v % 

Delež v 
dobičku, 

v % 

Delež v 
dodani 

vrednosti, 
v % 

G – K 
(brez J) 

Tržne nefinančne storitvene 
dejavnosti 

100 100 100 100 100 100 100 

         
2002 Visokotehnološke storitve 5,2 7,1 5,3 9,7 11,2 - 15,5 
64 Poštne in 

telekomunikacijske storitve 
0,5 4,5 2,1 6,2  9,4 - 10,8 

72 Obdelava podatkov in s tem 
povezane dejavnosti 

3,8 2,3 2,8 2,9 1,5 7,4 4,0 

73 Raziskovanje in razvoj 0,9 0,3 0,4 0,6 0,3 2,0 0,7 
         
2001 Visokotehnološke storitve 4,9 7,1 5,2 9,6 11,7 - 15,1 
64 Poštne in 

telekomunikacijske storitve 
0,5 4,6 2,0 6,2 10,0 - 10,5 

72 Obdelava podatkov in s tem 
povezane dejavnosti 

3,5 2,2 2,9 2,8 1,4 12,1 3,9 

73 Raziskovanje in razvoj 0,9 0,3 0,3 0,6 0,3 1,6 0,7 
         
2000 Visokotehnološke storitve 4,5 6,3 4,5 9 11 - 14,8 
64 Poštne in 

telekomunikacijske storitve 
0,5 4,4 1,8 6,0 9,5 7,6 10,6 

72 Obdelava podatkov in s tem 
povezane dejavnosti 

3,1 1,8 2,4 2,4 1,2 5,9 3,4 

73 Raziskovanje in razvoj 0,9 0,1 0,3 0,6 0,3 - 0,8 
Vir: Zaključni računi podjetij 2000–2002. 

 
 
V letu 2002 pa se je precej znižala poslovna uspešnost v poštni in telekomunikacijski 
dejavnosti, saj se je izguba iz 3,4 milijarde povečala na skoraj 7 milijard SIT. Ta oddelek je 
sicer po deležu dodane vrednosti in številu zaposlenih najpomembnejši med 
visokotehnološkimi storitvami. Leta 2001 je med IKT storitvami skupina telekomunikacije 
(64.2) dosegla 54-odstotni delež v dodani vrednosti IKT storitev, skupina poštne storitve in 
kurirska dejavnost (64.1) pa 19,5% ter obdelava podatkov 26,5%. 
  
Poslabšanje poslovnih rezultatov v poštni in telekomunikacijski dejavnosti je posledica neto 
čiste izgube poslovnega leta v dejavnosti telekomunikacij (64.2). Na poslovne rezultate 
telekomunikacijskih družb v zadnjih letih vpliva predvsem hitra rast stroškov blaga, materiala 
in storitev, ki so v letu 1997 predstavljali 40%, v letih 1999 oz. 2001 pa že 54% oz. 60% 
poslovnih prihodkov. Največji del predstavljajo stroški storitev, kar kaže na to, da 
telekomunikacijske družbe za velik del storitev iščejo ponudnike na trgu (npr. računalniške 
storitve), pomemben razlog za rast stroškov na tem področju pa je zagotovo treba iskati tudi v 
pogostih oglaševalskih akcijah. Poslabševanje poslovnih rezultatov pa tudi hitrejšo rast 
zadolževanja v telekomunikacijah lahko povezujemo s povečevanjem konkurence na trgu 
mobilne telefonije, ko poslovanje novih ponudnikov na trgu ob visokih začetnih vlaganjih še 
ni donosno, to pa se odraža na poslovnem rezultatu celotne dejavnosti (Sektorska analiza 
poslovanja gospodarskih družb v obdobju 1995–2001, 2002, str. 55). 
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Telekomunikacijske družbe sicer večino prihodkov od prodaje ustvarijo na domačem trgu, v 
letu 2002 pa se je po večletnem upadanju povečal delež prihodkov, ustvarjen na tujih trgih. 
Povečali sta se tudi dodana vrednost na zaposlenega ter poslovni prihodki na zaposlenega. 
 

Tabela 12: Izbrani finančni kazalci poslovanja gospodarskih družb visokotehnoloških storitvenih 
dejavnosti 

Poštne in telekomunikacijske storitve (64) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 34 119 125 137 
Število zaposlenih 8 468 9 974 10 427 10 770 
Neto čisti dobiček/izguba poslovnega leta17, v mio SIT 3 285,2 3 759,6 -3 418,5 -6 979 
VELIKOST PODJETJA     
   Sredstva / podjetje,  v mio SIT 5 058,9 3 533 3 925,7 4 078,8 
DONOSNOST     
   Donosnost prodaje, v % 5,3 1,9 -1,5 -2,8 
PRODUKTIVNOST     
   Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 7 031 18 098 20152 21 928 
   Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 4 811 8 064 8 922 10 323 
STROŠKOVNA UČINKOVITOST     
   Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 2 177 3 730 4 202 4 785 
IZVOZNA USMERJENOST     
   Delež izvoza v prodaji, v % 7,0 5,1 5,5 6,2 
     
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (72) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 426 798 882 960 
Število zaposlenih 1 783 4 014 4 653 5 058 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT 125,8 2 894,6 4 229,4 5 858 
VELIKOST PODJETJA     
   Sredstva / podjetje,  v mio SIT 31,4 65,9 78,6 93,5 
DONOSNOST     
   Donosnost prodaje, v % 0,7 3,7 4,1 4,8 
PRODUKTIVNOST     
Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 9 651 18 566 21 506 23 265 
   Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 2 759 6 499 7 382 8 214 
STROŠKOVNA UČINKOVITOST     
   Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 2 181 4 604 5 072 5 486 
IZVOZNA USMERJENOST     
   Delež izvoza v prodaji, v % 9,5 16,1 16,7 16,1 
     
Raziskovanje in razvoj (73) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 196 231 227 235 
Število zaposlenih 1 040 968 948 976 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT 81,5 -312,2 541,2 1 577,9 
VELIKOST PODJETJA     
   Sredstva / podjetje,  v mio SIT 33,9 58,9 66,1 78,3 
DONOSNOST     
   Donosnost prodaje, v % 1,3 -2,3 3,6 8,9 
PRODUKTIVNOST     
   Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 5 777 13 059 14 793 17 066 
   Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 2 686 5 912 6 115 7 750 
STROŠKOVNA UČINKOVITOST     
   Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 2 331 4 558 4 676 5 094 
IZVOZNA USMERJENOST     
   Delež izvoza v prodaji, v % 10,2 10,9 12,0 17,7 

Vir: Zaključni računi podjetij 1995–2002. 

 
 
 

                                                 
17 Razlika med čistim dobičkom in izgubo poslovnega leta. 
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5.2. Visokotehnološke in srednje visokotehnološke predelovalne dejavnosti 
 
Po metodologiji Eurostat med visokotehnološke predelovalne dejavnosti uvrščamo: 
proizvodnjo pisarniških strojev, računalnikov (30), proizvodnjo RTV in komunikacijskih 
aparatov (32) ter  proizvodnjo medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 
(33). Med srednje visokotehnološke pa sodijo proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov  
(24), proizvodnja strojev in naprav (29), proizvodnja električnih strojev in aparatov (31), 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (34) ter proizvodnja ostalih vozil (35). 
 

V letu 2002 je na področju visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti delovalo 442 
gospodarskih družb, ki so skupaj zaposlovale 14.318 zaposlenih. To področje predstavlja 6,9-
odstotni delež v številu podjetij predelovalnih dejavnosti, 6,6-odstotni delež zaposlenih ter 
dosega 7,1% dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti v letu 2002. Dodana vrednost na 
zaposlenega je v letu 2002 bila 5.705 tisoč SIT na zaposlenega in presega povprečje 
predelovalnih dejavnosti za 8,9%. Razvoj zaposlenosti na področju visokotehnoloških in 
srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti prikazuje slika 10, kjer vidimo, da se v 
obdobju 1997–2002 število zaposlenih ni bistveno povečalo, na področju visokotehnoloških 
dejavnosti pa je ostalo skoraj isto. 

 

Slika 10: Število zaposlenih v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v 
Sloveniji v obdobju 1997–2002 
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 Vir: Zaključni računi podjetij 1997–2002. 

 
 

V EU-15 je leta 2000 delež zaposlenih v visokotehnoloških dejavnostih predstavljal 6,7% 
vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, ustvaril pa je 8,3% dodane vrednosti. 

Gospodarske družbe srednje visokotehnoloških dejavnosti so v letu 2002 z 27,9-odstotnim 
deležem vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih ustvarile 34,1% celotne dodane 
vrednosti, v EU-15 leta 2000 pa sta deleža 34,5% in 39,1%.  Skupaj so visokotehnološke in 
srednje visokotehnološke dejavnosti v letu 2002 s 34,5-odstotnim deležem zaposlenih 
ustvarile kar 41,2% dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti, v EU-15 leta 2000 pa je 
41,2% zaposlenih ustvarilo 47,4% dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti. 
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Število visokotehnoloških gospodarskih združb se je v letih 1995 do 2002 zmanjšalo za 2,9%, 
srednje visokotehnoloških pa povečalo za 12,8%, skupaj se je število družb povečalo za 7,6%. 

 

Tabela 13: Izbrani finančni kazalci gospodarskih družb visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti 

Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov (30) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 90 99 91 90 
Število zaposlenih 761 986 852 850 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT 99,1 504,6 512,9 692 
VELIKOST PODJETJA     
   Sredstva / podjetje,  v mio SIT 122,3 157,6 193,9 207,9 
DONOSNOST     
   Donosnost prodaje, v % 0,6 1,6 1,7 2,01 
PRODUKTIVNOST     
   Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 19 168 31 415 33 800 39 888 
   Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 2 907 4 764 5 658 6 799 
STROŠKOVNA UČINKOVITOST     
   Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 2 212 3 169 3 460 4 031 
IZVOZNA USMERJENOST     
   Delež izvoza v prodaji, v % 3,7 9,9 14,8 9,3 
     
Proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov (32) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 177 140 130 128 
Število zaposlenih 5 492 6 337 6 646 6 338 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT -1 370,8 3 320,1 2 773,7 5 065,2 
VELIKOST PODJETJA     
   Sredstva / podjetje,  v mio SIT 215,5 628,5 884,9 991,6 
DONOSNOST     
   Donosnost prodaje, v % -3,4 3,4 2,3 3,61 
PRODUKTIVNOST     
  Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 6 355 13 388 16 962 20 686 
  Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 1 935 4 245 4 998 6 528 
STROŠKOVNA UČINKOVITOST     
   Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 1 659 3 041 3 506 4 123 
IZVOZNA USMERJENOST     
   Delež izvoza v prodaji, v % 56,8 67,7 62,8 63,7 
     
Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih 
instrumentov ter ur (33) 

1995 2000 2001 2002 

Število gospodarskih združb 188 215 213 224 
Število zaposlenih 6 510 6 812 6 870 7 130 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT -1 468,2 4 289,8 3 892,8 4 493,1 
VELIKOST PODJETJA     
   Sredstva / podjetje,  v mio SIT 185,8 278,5 297,2 342,1 
DONOSNOST     
   Donosnost prodaje, v % -3,4 5,6 4,8 5,08 
PRODUKTIVNOST     
   Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 5 878 10 234 11 188 12 029 
   Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 2 084 4 048 4 513 4 843 
STROŠKOVNA UČINKOVITOST     
   Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 1 787 2 813 3 075 3 253 
IZVOZNA USMERJENOST     
   Delež izvoza v prodaji, v % 62,7 68,2 66,4 70,0 

Vir: Zaključni računi podjetij 1995–2002. 

 

Na področju srednje visokotehnoloških in visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti je 
najpomembnejše podpodročje električna in optična oprema DL (zajema skupine 30, 31, 32, 
33), ki ima 13,3-odstotni delež dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti v letu 2002 ter 
12,8-odstotni delež zaposlenih. V EU-15 je delež podpodročja električna in optična oprema v 
letu 2001 v dodani vrednosti predelovalnih dejavnosti bil 13,3% ter 12,2% v zaposlenosti, kar 
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je zelo podobno kot v Sloveniji. Tudi podatki na področju zaposlenosti in obsega proizvodnje 
kažejo, da je v Sloveniji in EU zelo podobna slika (glej sliko 11).  

 

Slika 11: Indeksi obsega proizvodnje in indeksi zaposlenih oseb za podpodročje proizvodnja električne, 
optične opreme (DL) v Sloveniji in EU 
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Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2003, 2003; Statistični letopis Republike Slovenije 2000, 2000; 
Statistični letopis Republike Slovenije 1998, 1998; European Business – Facts and Figures, 2003. 
 

 
Drugo najpomembnejše področje je proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (24), ki je v 
letu 2002 s 6,4-odstotnim deležem zaposlenih ustvarila kar 12,8% dodane vrednosti 
predelovalnih dejavnosti. V EU-15 je slika podobna, saj je to področje v letu 2001 ustvarilo 
11,7% dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti  s  7% zaposlenih. 
 

Tabela 14: Izbrani finančni kazalci gospodarskih družb srednje visokotehnoloških predelovalnih 
dejavnosti 

Proizvodnja kemikalij in kemi čnih izdelkov  (24) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 149 160 149 152 
Število zaposlenih 1 3495 13 174 13 898 13 887 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT 8 466,5 20 501,3 20 788,7 27 701,3 
Sredstva / podjetje,  v mio SIT 1 430,6 2 397,8 2 872,0 3 157,1 
Donosnost prodaje, v % 4,8 6,3 5,5 6,54 
Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 12 361 23 376 26 019 29 416 
Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 4 292 8 513 9 089 10 506 
Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 2 503 4 334 4 866 5 400 
Delež izvoza v prodaji, v % 58,3 69,7 70,2 71,2 
     
Proizvodnja strojev in naprav (29) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 397 457 457 472 
Število zaposlenih 28 426 22 052 22 845 23 126 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT -5 240,8 7 010,0 7 769,1 9 207,9 
Sredstva / podjetje,  v mio SIT 383,6 591,0 649,1 720,6 
Donosnost prodaje, v % -3,2 2,2 2,2 2,3 
Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 5 320 13 668 15 069 16 896 
Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 1 442 4 042 4 308 4 921 
Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 1 292 2 684 2921 3 273 
Delež izvoza v prodaji, v % 64,0 72,7 73,1 72,9 
     
Proizvodnja električnih strojev in aparatov (31) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 274 298 286 300 
Število zaposlenih 13 720 11 923 13 352 13 422 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT 379,6 5 885,8 6 164,1 7 338 
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Sredstva / podjetje,  v mio SIT 262,1 445,4 516,2 587,7 
Donosnost prodaje, v % 0,4 3,7 3,2 3,4 
Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 5 834 12 648 13 621 15 516 
Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 2 083 4 301 4 602 5 278 
Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 1 595 2 869 3 076 3 440 
Delež izvoza v prodaji, v % 63,6 68,2 71,5 70,5 
     
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic  (34) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 80 79 77 72 
Število zaposlenih 8 555 6 646 6 269 6 956 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT -2 775,8 3 282,2 4 247,8 5 415,3 
Sredstva / podjetje,  v mio SIT 1 399,3 1 618,9 1 877,2 2 086,9 
Donosnost prodaje, v % -1,6 1,1 1,5 1,59 
Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 19 032 41 823 45 930 47 895 
Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 2 250 4 906 5 518 6 682 
Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 1 616 2 941 2 982 3 633 
Delež izvoza v prodaji, v % 65,0 78,6 78,8 82,1 
     
Proizvodnja ostalih vozil (35) 1995 2000 2001 2002 
Število gospodarskih združb 31 39 45 54 
Število zaposlenih 4 097 2 702 2 815 2 935 
Neto čisti dobiček / izguba poslovnega leta, v mio SIT -926,0 105,4 -731,9 -1 494,0 
Sredstva / podjetje,  v mio SIT 581,9 806,4 703,6 766,5 
Donosnost prodaje, v % -6,4 0,4 -2,2 -4,24 
Poslovni prihodki / zaposlenega, v 000 SIT 3 146 8 800 10 645 11 457 
Dodana vrednost / zaposlenega, v 000 SIT 1 252 3 324 3 597 3 830 
Stroški dela / zaposlenega, v  000 SIT 1 411 2 779 3 046 3 359 
Delež izvoza v prodaji, v % 43,7 55,2 59,9 68,5 

Vir: Zaključni računi podjetij 1995–2002. 

 

Gospodarske družbe visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti so v obdobju 1995-2002 
dosegale pozitiven poslovni rezultat ter povečevale ustvarjeno dodano vrednost. Po rezultatih 
poslovanja presegajo povprečje predelovalnih dejavnosti, svoj delež v dodani vrednosti vseh 
predelovalnih dejavnosti so uspele povečati na 7,1% v 2002 iz 6,9% v letu 2001 (glej tabele 
13, 14 in 15). 
 
Ob 0,3-odstotnem padcu zaposlenosti v visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih se je 
dodana vrednost na zaposlenega povečala za 18,7% v letu 2002 glede na leto 2001 (v srednje 
visokotehnoloških ob povečanju zaposlenosti za 1,9% se je dodana vrednost na zaposlenega 
povečala za 14,5%). Glavni razlog za visoko rast dodane vrednosti na zaposlenega je lahko v 
učinkovitejšem obvladovanju neposrednih proizvodnih stroškov, katerih stopnja rasti je bila  
nižja od rasti poslovnih prihodkov. Domnevamo lahko, da so na izboljšano stroškovno 
učinkovitost poslovanja gospodarskih družb in rast dodane vrednosti ne eni strani ugodno 
vplivala racionalizacija in optimizacija proizvodnih procesov, na drugi strani pa pozitivni 
cenovni trendi. Povprečna rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je v letu 2002 
znašala 5,1% (za področje predelovalne industrije 5,2%). Glede na strukturo namena porabe 
proizvodov so se cene proizvodov za vmesno porabo in cene proizvodov za investicije, ki 
vplivajo predvsem na višino stroškov reprodukcijske porabe, povišale za 3,7% oziroma za 
2,7%, cene proizvodov za široko porabo, ki vplivajo predvsem na vrednost prodaje oz. 
realizacijo, pa so se v letu 2002 v povprečju povišale za 7,5% (Dejavnosti slovenskega 
gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letih 2001 in 2002, 2002, str. 17). 
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Tabela 15: Ekonomski pomen visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnosti v 
letih 2002 in 2001  

Leto 

SKD 

 
 
Dejavnost 

Delež v 
številu 

podjetij, 
v % 

Delež od 
prihodkov 
od prodaje, 

v % 

Delež v 
izvozu,  

v % 

Delež 
zaposle-

nih, 
 v % 

Delež 
poslovnih 
sredstev, 

v % 

Delež v 
dobičku, 

v % 

Delež v 
dodani 

vrednosti, v 
% 

D Predelovalne dejavnosti 100 100 100 100 100 100 100 
         
2002 Visokotehnološke dejavnosti 6,9 6,5 6,6 6,6 6 9,9 7,1 
30 Proizvodnja pisarniških 

strojev, računalnikov 
1,4 0,9 0,1 0,4 0,5 0,7 0,5  

32 Proizvodnja RTV in 
komunikacijskih aparatov 

2,0 3,4 3,8 2,9 3,4 4,9 3,6   

33 Proizvodnja medicinskih, fino- 
mehaničnih in optičnih 
instrumentov ter ur 

3,5 2,2 2,7 3,3 2,1 4,3 3,0 

 Srednje visokotehnološke 
dejavnosti 16,5 35,1 46,4 27,9 31,8 46,6 34,1 

24 Proizvodnja kemikalij in 
kemičnih izdelkov 

2,4 10,4 13,2 6,4 12,9 25,6 12,8 

29 Proizvodnja strojev in naprav 7,4 10,0 13,0 10,7 9,1 8,8 10,0 
31 Proizvodnja električnih strojev 

in aparatov 
4,7 5,3 6,7 6,2 4,7 7,0 6,2 

34 Proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic 

1,1 8,5 12,4 3,2 4,0 5,2 4,1 

35 Proizvodnja ostalih vozil 0,9 0,9 1,1 1,4 1,1 0 1,0 
  23,4 41,6 53 34,5 37,8 56,5 41,2 
         
2001 Visokotehnološke dejavnosti 7,1 6,2 6,4 6,7 5,9 10,2 6,9 
30 Proizvodnja pisarniških 

strojev, računalnikov 
1,5 0,8 0,2 0,4 0,5 0,7 0,5 

32 Proizvodnja RTV in 
komunikacijskih aparatov 

2,1 3,2 3,6 3,1 3,5 4,0 3,3 

33 Proizvodnja medicinskih, fino- 
mehaničnih in optičnih 
instrumentov ter ur 

3,5 2,2 2,6 3,2 1,9 5,5 3,1 

 Srednje visokotehnološke 
dejavnosti 16,4 33,9 45,1 27,5 31,9 55,6 32,9 

24 Proizvodnja kemikalij in 
kemičnih izdelkov 

2,4 10,2 13,0 6,5 13,0 29,6 12,6 

29 Proizvodnja strojev in naprav 7,4 9,7 12,9 10,6 9,0 11,1 9,8 
31 Proizvodnja električnih strojev 

in aparatov 
4,6 5,1 6,7 6,2 4,5 8,8 6,1 

34 Proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic 

1,3 8,1 11,6 2,9 4,4 6,1 3,4 

35 Proizvodnja ostalih vozil 0,7 0,8 0,9 1,3 1,0 0 1,0 
  23,5 40,1 51,5 34,2 37,8 65,8 39,8 

Vir: Zaključni računi podjetij 2001–2002. 
 

Pozitivni premiki v letu 2002 so bili zabeleženi tudi pri obvladovanju stroškov dela pri 
visokotehnoloških dejavnostih, vendar se novo ustvarjena dodana vrednost v premajhnem 
deležu vlaga v posodabljanje proizvodnje in razvoj (glej tabelo 13). Razmerje, kjer se kljub 
nižjemu deležu stroškov dela v dodani  vrednosti v letu 2002 kot v letu poprej za pokrivanje 
stroškov dela nameni kar 43% celotnega porasta produktivnosti (v srednje viskotehnoloških 
51,5%), ne omogoča veliko manevrskega prostora za vzpodbujanje iz lastnih virov 
financiranih investicijsko-razvojnih projektov, namenjenih sledenju sodobnim tehnološkim 
trendom, ki jih narekujejo konkurenti iz razvitega sveta. 
 

Podatek o deležu izvoza v prodaji kaže na to, da so gospodarske združbe, ki delujejo v visoko 
in srednje visokotehnoloških dejavnostih, izraziti izvozniki (razen oddelka proizvodnja 
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pisarniških strojev, računalnikov (30)). Večinoma jim je uspelo povečati deleže izvoza  v letu 
2002, kljub usihajoči gospodarski konjunkturi v državah EU18.  
 
 
5.3. Osnovni kazalniki konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti 
 
5.3.1. Dodana vrednost, produktivnost dela in stroški dela na zaposlenega 
visokotehnoloških dejavnosti 
 
Dodana vrednost na zaposlenega visoko in srednje visokotehnoloških dejavnosti je v obdobju 
1995–2002 naraščala in je v letu 2002 pri visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih 
dosegla 25.200 EUR na zaposlenega, kar je bilo 86,7-odstotno povečanje glede na leto 1995. 
Rast pri srednje visokotehnoloških dejavnostih je bila 96,6-odstotna, pri storitvah pa 50,7-
odstotna v opazovanem obdobju. Dodana vrednost na zaposlenega je v visokotehnoloških 
storitvah precej višja kot v predelovalnih dejavnostih s tega področja. Podatki v tabeli 16 
kažejo, da je dosežena produktivnost dela v letu 2002 precej nižja kot je EU povprečje leta 
2000, saj visokotehnološke predelovalne dejavnosti dosegajo samo 37% EU povprečja, 
srednje visokotehnološke pa 46%. Najmanj zaostajamo za EU povprečjem pri 
visokotehnoloških storitvah, kjer dosegamo 69,1% EU povprečja (glej sliko 12). 
 

Tabela 16: Dodana vrednost na zaposlenega posamezne visokotehnološke dejavnosti v Sloveniji v obdobju 
1995-2002 in v EU v letu 2000, v 1000 EUR 

Slovenija EU  
Dejavnost 1995 2000 2001 2002 Indeks 

02/95 
2000 

        
 Viskotehnološke predelovalne dejavnosti 13,5 20,4 22,1 25,2 186,7 68,2 
30 Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov 19,0 23,2 26,1 30,1 158,4 76,0 
32 Proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov 12,6 20,7 23,0 28,9 229,4 77,1 
33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in 

optičnih instrumentov ter ur 
13,6 19,7 20,8 21,4 157,4 56,2 

        
 Srednje viskotehnološke predelovalne dejavnosti 14,5 25,4 25,7 28,5 196,6 62,3 

24 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov 28,0 41,5 41,8 46,4 165,7 91,1 
29 Proizvodnja strojev in naprav 9,4 19,7 19,8 21,8 231,9 51,3 
31 Proizvodnja električnih strojev in aparatov 13,6 21,0 21,2 23,3 171,3 53,6 
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 
14,7 23,9 25,4 29,5 200,7 54,1 

35 Proizvodnja ostalih vozil 8,2 16,2 16,6 16,9 206,1 74,3 
        
 Viskotehnološke storitve 28,0 36,6 38,3 42,2 150,7 61,1 

64 Poštne in telekomunikacijske storitve 31,4 39,3 41,1 45,6 145,2 66,3 
72 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 18,0 31,7 34,0 36,3 201,7 57,1 
73 Raziskovanje in razvoj 17,5 28,8 28,2 34,3 196,0 41,4 

Vir: Zaključni računi podjetij za leta 1995, 1999–2001; European Business – Facts and Figures, 2003. 

 

 

                                                 
18 Rast skupnega BDP za države območja evra je v letu 2002 znašala 0,9%, kar je 0,6 ostotne točke manj kot v 
letu 2001 (v naši najpomembnješi zunanjetrgovinski partnerici Nemčiji je rast BDP znašala le skromnih 0,2%), 
realna rast uvoza pa se je v povprečju v letu 2002 glede na predhodno leto celo znižala za 0,4% (Dejavnosti 
slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letih 2001 in 2002, 2002, str. 14). 
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Slika 12: Dodana vrednost na zaposlenega posamezne visokotehnološke dejavnosti v Sloveniji v 2002 in v 
EU v letu 2000 (v 1000 EUR)  
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Vir: Zaključni računi podjetij za leto 2002; European Business – Facts and Figures, 2003. 

 

Osnovni kazalci, s katerimi lahko merimo konkurenčnost v visoko in srednje 
visokotehnoloških dejavnostih v Sloveniji in EU, so poleg produktivnosti dela, merjene z 
dodano vrednostjo na zaposlenega, še stroški dela na zaposlenega ter delež stroškov dela v 
dodani vrednosti, kar prikazuje tabela 17. 
 

Tabela 17: Produktivnost dela in stroški dela na zaposlenega, 2000, v  1000 EUR 

Slovenija  EU  
Dejavnost  

Dodana 
vrednost na 

zap. 
 

 
Stroški 
dela na 

zap. 
 

Delež 
stroškov 
dela v 
dodani 

vrednosti  
(%) 

 
Dodana 
vrednost 
na zap. 

 

 
Stroški 
dela na 

zap. 
 

Delež 
stroškov 
dela v 
dodani 

vrednosti  
(%) 

        
 Viskotehnološke predelovalne 

dejavnosti 
20,4 14,3 70,1 68,2 42,6 62,5 

30 Proizvodnja pisarniških strojev, 
računalnikov 

23,2 15,5 66,8 76,0 52,4 68,9 

32 Proizvodnja RTV in komunikacijskih 
aparatov 

20,7 14,8 71,5 77,1 43,5 56,4 

33 Proizvodnja medicinskih, 
finomehaničnih in optičnih instr. ter ur 

19,7 13,7 69,5 56,2 38,7 68,9 

        
 Srednje viskotehnološke predelovalne 

dejavnosti 
25,4 15,3 60,2 62,3 42,1 67,6 

24 Proizvodnja kemikalij in kemičnih 
izdelkov 

41,5 21,1 50,8 91,1 48,5 53,2 

29 Proizvodnja strojev in naprav 19,7 13,1 66,5 51,3 38,4 74,9 
31 Proizvodnja električnih strojev in 

aparatov 
21,0 14,0 66,7 53,6 38,5 71,8 

34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic 

23,9 14,3 59,8 54,1 44,3 81,9 

35 Proizvodnja ostalih vozil 16,2 13,6 84,0 74,3 41,9 56,4 
        
 Viskotehnološke storitve 36,6 19,6 53,6 61,1 38,5 63,0 

64 Poštne in telekomunikacijske storitve 39,3 18,2 46,3 66,3 36,6 55,2 
72 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti 
31,7 22,5 71,0 57,1 40,4 70,8 

73 Raziskovanje in razvoj 28,8 22,2 77,1 41,4 42,5 102,7 
Vir: Zaključni računi podjetij 2000; European Business – Facts and Figures, 2003. 
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Dodana vrednost na zaposlenega je naraščala precej hitreje kot so naraščali stroški dela na 
zaposlenega (razen v pošti in telekomunikacijah, kjer je naraščala skladno s stroški dela) zato 
se je tudi delež stroškov dela v dodani vrednosti zmanjševal (razen v pošti in 
telekomunikacijah, kjer se ni spremenil), ter je leta 2000 v visokotehnoloških predelovalnih 
dejavnostih dosegel 70,1% , v EU pa je bil delež še manjši, 62,5%. Presežek dodane vrednosti 
nad stroški dela je bil najvišji v proizvodnji pisarniških strojev in računalnikov med 
visokotehnološkimi predelovalnimi dejavnostmi ter v proizvodnji kemikalij in kemičnih 
izdelkov med srednje visokotehnološkimi. 
 
Za srednje visokotehnološke dejavnosti je značilno, da je delež stroškov v dodani vrednosti v 
EU povsod višji, razen pri proizvodnji ostalih vozil. 
 
Visokotehnološki storitveni dejavnosti obdelava podatkov in raziskave in razvoj imata 
najvišje deleže stroškov v dodani vrednosti, kar 71% in 77,1%, v EU pa stroški dela na 
zaposlenega pri raziskavah in razvoju v letu 2000 celo rahlo presegajo dodano vrednost na 
zaposlenega, kar je posledica visoke cene visoko izobražene delovne sile v teh dejavnostih. 
 
 
5.3.2. Povzetek glavnih ugotovitev analize osnovnih kazalnikov konkurenčnosti 
visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji 
 
Podobno kot v drugih razvitih državah, je tudi v Sloveniji sektor visokotehnoloških dejavnosti 
ena najbolj propulzivnih dejavnosti gospodarstva. Po izjemno hitri rasti v zadnjih letih so 
družbe, ki se ukvarjajo z visokotehnološkimi dejavnostmi v letu 2002 ustvarile že 9,2% 
dodane vrednosti vseh gospodarskih družb. Nekoliko manjši kot v dodani vrednosti je njihov 
delež v skupni zaposlenosti (6,6-odstoten), kar kaže na nadpovprečno produktivnost teh 
dejavnosti. V letu 2002 je tako dodana vrednost na zaposlenega v visokotehnoloških 
dejavnostih dosegala kar 139% dodane vrednosti na zaposlenega povprečne slovenske 
gospodarske družbe. Storitveni del visokotehnološkega sektorja (pošta in telekomunikacije, 
obdelava podatkov ter raziskave in razvoj) je ustvaril precej višjo dodano vrednosti na 
zaposlenega kot proizvodni, in sicer kar 171% dodane vrednosti na zaposlenega povprečne 
slovenske gospodarske družbe, proizvodni del pa samo 102%.  
 
V strukturi sektorja visokotehnoloških dejavnosti po ustvarjeni dodani vrednosti in po številu 
zaposlenih prevladujejo storitvene dejavnosti. V letu 2002 so storitvene dejavnosti ustvarile 
66% dodane vrednosti, zaposlovale pa 54% vseh zaposlenih visokotehnološkega sektorja. 
   
Visokotehnolške storitvene dejavnosti sodijo med najhitreje rastoče dejavnosti slovenskega 
gospodarstva. Število zaposlenih se je med leti 1995 in 2002 povečalo za 48%, v oddelku 
obdelava podatkov pa kar za 184%. Rast dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju 1995–
2002 prikazuje slika 13, kjer vidimo, da so vse visokotehnološke dejavnosti dosegle visoko 
rast dodane vrednosti. 
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Slika 13: Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega posamezne visokotehnološke dejavnosti v Sloveniji v 
obdobju 1995–2002, v % 
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Vir: Zaključni računi podjetij za leti 1995 in 2002. 

 
V obdobju 1995–2002 so dodano vrednost na zaposlenega najbolj povečale srednje 
visokotehnološke predelovalne dejavnosti (za 96,6%), sledijo jim visokotehnološke 
predelovalne dejavnosti (za 86,7%) ter storitvene dejavnosti (za 50,7%). Najbolj so dodano 
vrednost na zaposlenega povečali oddelki proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja RTV in 
komunikacijskih aparatov, proizvodnja ostalih vozil ter obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti, najmanj pa poštne in telekomunikacijske storitve, proizvodnja medicinskih, 
finomehaničnih in optičnih instrumentov ter proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov. 
 
Ugotovimo lahko, da podjetja, ki so tehnološko intenzivna, hitreje pridobivajo nove trge, 
uporabljajo razpoložljive vire bolj produktivno in v povprečju dosegajo višjo realizacijo in 
dodano vrednost na zaposlenega delavca kot tehnološko manj intenzivne. Podatek o visoki 
izvozni usmerjenosti visokotehnoloških podjetij pa potrjuje ugotovitev, da so izvozniki, ki se 
uveljavijo na zahtevnih mednarodnih trgih, tehnološko najnaprednejša skupina gospodarskih 
družb v okviru predelovalne industrije. 
  
V slovenskih predelovalnih dejavnostih 41% ustvarjene dodane vrednosti ustvarijo srednje 
visokotehnološke in visokotehnološke dejavnosti, vendar pa je med njimi delež 
visokotehnoloških sorazmerno majhen (7,1% dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti). 
Zaskrbljujoč je tudi podatek, da približno tretjino dodane vrednosti še vedno ustvarijo 
nizkotehnološke dejavnosti, kar kaže na počasnost prestrukturiranja slovenske predelovalne 
industrije (slika 14). 
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Slika 14: Struktura dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti glede na tehnološko zahtevnost, 2002 
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          Vir: Zaključni računi podjetij 2002; Dejavnosti slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih  
                 družb v letih 2001 in 2002, 2002, str. 23. 
 
 

Slika 15 prikazuje produktivnost dela visokotehnoloških dejavnosti kot deleže EU povprečij 
za leto 2000. Največji razkorak od EU povprečja so zabeležile visokotehnološke predelovalne 
dejavnosti, med njimi pa proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov, čeprav je ta oddelek 
zabeležil eno največjih rasti dodane vrednosti v Sloveniji v letih 1995–2002. Najmanjši delež 
EU povprečja je dosegla dejavnost proizvodnja ostalih vozil, 21,8%. 
 

Slika 15: Dodana vrednost na zaposlenega in stroški dela na zaposlenega v Sloveniji v letu 2000 po 
oddelkih visokotehnoloških dejavnosti kot deleži EU povprečij 
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Vir: Zaključni računi podjetij  2000; European Business – Facts and Figures, 2003. 
 

Srednje visokotehnološke dejavnosti dosegajo 40,8% EU povprečja, najboljša med njimi je 
proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, ki dosega 45,6% EU povprečja. Najmanj za EU 
povprečjem zaostajajo visokotehnološke storitve, katerih dodana vrednost na zaposlenega je 
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znašala 59,9% EU povprečja, med njimi pa najvišji del EU povprečja dosegajo raziskave in 
razvoj. Če upoštevamo te podatke ter podatke o produktivnosti dela in rasti produktivnosti 
dela ter podatke o zaposlitvenem potencialu, lahko zaključimo, da so visokotehnološke 
storitvene dejavnosti najuspešnejše visokotehnološke dejavnosti z najvišjim potencialom 
zaposlitve v prihodnosti. Visokotehnološke predelovalne dejavnosti so ravno tako dosegle rast 
dodane vrednosti, vendar v manjšem obsegu kot storitve (razen dejavnosti proizvodnja RTV 
in komunikacijskih aparatov, ki je dosegla najvišjo rast med vsemi dejavnostmi), vendar pa 
precej zaostajajo za EU povprečjem glede na produktivnost dela (najbolj zaostaja prav 
proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov). 
 
 
 
5.4. Posebni kazalniki konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti 
 
5.4.1. Kazalniki konkuren čnosti s področja človeških virov  
 
Izobrazbena raven prebivalstva je eden najpomembnejših dejavnikov razvoja tako 
visokotehnoloških dejavnosti gospodarstva kot uresničevanja družbe znanja v celoti, ki je 
tesno povezan in odvisen od ostalih komplementarnih dejavnikov – vlaganj v raziskave in  
tehnološki razvoj, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso, uvajanja tehnoloških, 
organizacijskih, institucionalnih in družbenih inovacij ter široke uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Samo njihova skladna krepitev omogoča hitrejše izboljšanje 
konkurenčnosti gospodarstva ter kakovosti življenja. Slovenija dosega v zadnjih letih 
napredek v tej smeri, ki pa še ni zadosten in kaže na nezadostno izkoriščanje sinergij.  
 
Stanje na področju človeških virov lahko ponazorimo z naslednjimi kazalniki, ki so prikazani 
na slikah od 16 do 20: 
 

- število diplomantov naravoslovno-tehniških ved kot delež populacije med 20 in 29 
letom, 

- število prebivalcev s terciarno izobrazbo kot delež populacije med 25 in 64 letom, 
- udeležba v vseživljenjskem (life long learning) izobraževanju19 kot delež populacije 

med 25 in 64 letom, 
- zaposlenost v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih 

dejavnostih ter 
- zaposlenost v visokotehnoloških storitvah. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Vseživljenjsko izobraževanje je udeležba v kakršnem koli izobraževalnem procesu v 4 tednih pred izvajanjem 
raziskave.  
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Slika 16: Število diplomantov naravoslovno-tehniških ved, ‰ populacije med 20 in 29 letom, 2001 
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Slovenija se lahko pohvali z visoko dostopnostjo visokega šolstva, ki jo omogoča predvsem 
javni sistem štipendiranja, subvencije in sistem študentskega dela. Vendar pa zaostajamo pri 
usklajenosti izobraževalnega sistema s potrebami konkurenčnega gospodarstva ter pri razvoju 
kadrov, pomembnih za visoko tehnologijo, kar kaže tudi kazalnik števila diplomantov 
naravoslovno-tehniških ved. Tako je bil delež študentov na naravoslovnih in tehničnih smereh 
leta 1997 samo 5%, medtem ko je bilo povprečje v EU 11%, na Irskem in Finskem pa celo 
okoli 20%. Neobičajno visok pa je bil delež študentov družboslovnih smeri, kar 41%. Delež 
teh znaša v EU v povprečju 25%. Ta delež se iz leta v leto povečuje, tako da je bil leta 2000 
že 43%. Razveseljiv je podatek, da se v zadnjih letih število študentov računalništva in 
informatike ter ostalih naravoslovno-tehničnih fakultetah povečuje, na drugi strani pa je bil 
porast študentov biologije in mikrobiologije kar 7 do 8 krat manjši kot študentov agronomije 
(Jaklič et al, 2002, str. 251-252). 
 

Slika 17: Število prebivalcev s terciarno izobrazbo, % populacije med 25 in 64 letom, 2002 
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S povečevanjem vključenosti v izobraževanje tako mladine kot odraslih na sekundarni in 
terciarni ravni se počasi izboljšuje izobrazbena struktura prebivalstva v Sloveniji. Tako se 
povečuje povprečno število let šolanja delovno aktivnega prebivalstva (v zadnjih letih tudi v 
industriji in storitvah z visoko dodano vrednostjo), kot tudi delež mladine, ki je končal srednjo 
šolo od celotne generacije. Izobrazbena struktura bi se ob visoki vključenosti lahko 
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povečevala še hitreje, če bi bila osip in povprečno število let šolanja v terciarnem 
izobraževanju manjša (Poročilo o razvoju 2004, 2004, str. 32). 
 
 

Slika 18: Udeležba v vseživljenjskem izobraževanju, % populacije med 25 in 64 letom, 2002 
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Po deležu diplomantov naravoslovno-tehniških ved, deležu odraslega prebivalstva s terciarno 
izobrazbo ter deležu prebivalstva, ki se vseživljenjsko izobražuje, Slovenija zaostaja za 
razvitejšimi in vodilnimi evropskimi gospodarstvi, zaostanek pa se v zadnjih letih celo 
povečuje. Ob visoki vključenosti generacije (62,7% v letu 2002) v terciarno izobraževanje je 
problem predvsem velik osip, ki ga bo treba zmanjšati. Hkrati to kaže na veliko izgubo 
sredstev, namenjenih visokošolskemu izobraževanju, ki narekuje resen razmislek in 
spremembe v načinu financiranja in funkcioniranja visokega šolstva (Poročilo o razvoju 2004, 
2004, str. 33). 
 
 

Slika 19: Zaposlenost v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih, % vseh 
zaposlenih, 2002 
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Slika 20: Zaposlenost v visokotehnoloških storitvah, % vseh zaposlenih, 2002 
5

,2

4
,7

4
,7

4
,5

4
,4

4
,3

4
,1

3
,8

3
,5

3
,3

3

2
,7

2
,5

1
,8

1
,5

3
,6

3
,1

3
,1

2
,8

2
,3

1
,9

1
,7

2
,83

,1

2
,9

0

2

4

6
S

E

D
K F
I

U
K

N
L IE F
R

B
E

A
T

D
E IT LU E
S

E
L

P
T

E
U

1
5

C
Z

M
T

H
U E
E

S
K S
I

LV C
Y LT P
L

Visoko (več kot 20% nad 

povprečjem  EU15)

Srednje

Nizko (več kot 20% pod 

povprečjem  EU15)

Vir: 2003 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 1, 2003, str. 11. 
 

Po deležu zaposlenih v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih 
dejavnostih leta 2002 Slovenija krepko presega EU-15 povprečje ter vse ostale države članice 
EU-15 in države kandidatke, razen Nemčije. Na področju visokotehnoloških storitvenih 
dejavnosti Slovenija zaostaja za EU-15 povprečjem in nekaterimi državami kandidatkami, 
tako da se na tem področju odpirajo velike zaposlitvene možnosti Slovenije v prihodnosti. 
Glede na to, da gre za dejavnosti, ki so temelj sodobne, na znanju temelječe družbe, bi bilo 
nujno potrebno povečati delež zaposlenih v teh dejavnostih. 

 
 
5.4.2. Kazalniki, ki kažejo na zmožnost ustvarjanja novega znanja  
 
Raziskovanje, razvoj, informacijska tehnologija in inovativnost so ključni dejavniki 
gospodarskega napredka. S spodbujanjem inovacijske kulture, inovativnosti ter spodbujanjem 
prenosa tehnologije pospešujemo konkurenčnost gospodarstva.  
 
Obseg finančnih sredstev, namenjenih za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, 
predstavljajo bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost, ki vrednostno izražajo 
raven zavzetosti družbe za proizvajanje in izkoriščanje novega znanja. Poleg tega so tudi 
posredna mera inovacijske sposobnosti gospodarstva in predstavljajo obseg akumulacije 
novega znanja, saj je tehnološki napredek kumulativen proces. Spremljanje tega kazalnika je 
pomembno zaradi informacije o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva, saj je delež bruto 
domačih izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost v BDP eden izmed ključnih vzvodov 
gospodarske rasti v družbi, temelječi na znanju. Izboljšani oziroma novi tehnološki postopki 
proizvajanja ter proizvodnja novih izdelkov pomenijo tudi proizvodnjo izdelkov višje 
tehnološke zahtevnosti, torej proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Bruto domači 
izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so tako seštevek vseh izdatkov, povezanih z 
izvajanjem raziskovalno-razvojne dejavnosti na ozemlju države, ne glede na vire financiranja, 
ki jih delimo na poslovni sektor, vladni sektor, visokošolski sektor, zasebni nepridobitni 
sektor ter tujino (Vidrih, 2002, str. 47).  
 



 59 

Med kazalnike, ki opredeljujejo zmožnost ustvarjanja novega znanja v gospodarstvu, 
uvrščamo: 
 

- bruto domače izdatke za R&R kot delež od BDP, 
- izdatke za R&R poslovnega sektorja kot delež od BDP, 
- število prijavljenih visokotehnoloških patentov pri evropskem, ameriškem in 

japonskem uradu za patente na milijon prebivalcev ter 
- število prijavljenih patentov pri evropskem, ameriškem in japonskem uradu za patente 

na milijon prebivalcev. 
 
 

Slika 21: Bruto domači izdatki za R&R dejavnost, v % od BDP, 2001 
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Slika 22: Izdatki za R&R poslovnega sektorja, v % od BDP, 2001 
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Bruto domači izdatki za R&R, izraženi kot odstotek BDP, so se med letoma 1996 in 2000 le 
skromno povečali (slika 23). Do nekoliko večjega premika je prišlo v letu 2001, ko je 
Slovenija pospešila vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj in se vsaj malo približala 
povprečju držav EU, čeprav še naprej daleč zaostaja za bolj razvitimi članicami, uvršča pa se 
pred ostale novopridružene članice EU. 
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Izdatki za raziskave in razvoj kot delež  BDP se zelo počasi povečujejo in ne kažejo na 
korenito izboljšanje, da bi lahko računali z dvigom na tri odstotke BDP, kar je cilj lizbonskih 
sklepov20. Za dosego lizbonskega cilja za gospodarstvo, to je 2% BDP za raziskave in razvoj 
v gospodarstvu, bi glede na dosedanji potek potrebovali 45 let. Potrebni so torej globoki 
posegi za povečanje rasti vlaganja v raziskave in razvoj21 (Kos, 2005, str. 16).  
 
Povečanje vlaganj v raziskave in razvoj v državnem in poslovnem sektorju ne bo dalo 
optimalni rezultatov, če se hkrati ne zagotovi zadostno število in kakovost raziskovalcev in 
predvsem poveča njihova mobilnost v poslovni sektor. Tako gibanje kadrov na področju 
raziskav in razvoja po letu 1999 ne kaže, da bi lizbonski cilj lahko dosegli v desetih letih, kajti 
prirastek inženirjev je samo 133 na leto (Kos, 2005, str. 16). Uresničevanje teh ciljev je zelo 
odvisno od poslovnega sektorja, ki še vedno v nezadostni meri vlaga v raziskave in tehnološki 
razvoj in krepko zaostaja za vlaganji poslovnega sektorja za te namene v razvitejših državah.  
 

Slika 23: Bruto domači izdatki za R&R v Sloveniji po virih financiranja 1996-2002, v % od BDP 
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Vir: Statistični letopisi Republike Slovenije za leta od 1998 do 2004. 

 
Poleg višine sredstev, namenjenih za R&R, je pomemben element uspešnosti raziskovalno-
razvojne dejavnosti kot dejavnika rasti tudi način uporabe teh sredstev, izkoristek, 
učinkovitost in povezanost različnih akterjev na področju R&R. Za Slovenijo je znano, da so 
R&R namenjene zlasti lastni uporabi, saj je pretočnost raziskovalnih rezultatov iz javne 
raziskovalne sfere v gospodarstvo otežena, kar je posledica enosmernosti finančnih tokov in 
visoke stopnje zaprtosti posameznih sektorjev. Poslovni sektor v največjem obsegu financira 
raziskovalne enote v gospodarskih družbah, podobno pa se državna proračunska sredstva 
zlivajo pretežno v javni sektor (Vidrih, 2002, str. 38).  Za države, ki se dinamično razvijajo v 
smeri družbe, temelječe na znanju, je značilna tesna povezanost med javnim raziskovalnim in 

                                                 
20 Pomladi leta 2000 so si voditelji držav članic EU na lizbonskemu zasedanju postavili zelo ambiciozen cilj, in 
sicer da bo gospodarstvo EU v svetovnem merilu do leta 2010 postalo najbolj dinamično in konkurenčno 
gospodarstvo, temelječe na znanju. Da bi konkretizirali lizbonske usmeritve, so leta 2002 na zasedanju 
Evropskega sveta v Barceloni sprejeli cilj, da bodo članice EU do leta 2010 povečale svoja vlaganja v R&R in 
inovacije na 3% BDP, dve tretjini naj bi prispeval zasebni sektor (Key Figures 2002, 2002, str. 4). 
 
21 Po sedanjem predvidevanju evropske komisije bo leta 2010 delež vlaganj v R&R dosegel le 2,5% BDP (zaradi 
težav z ustrezno kombinacijo politik in gospodarskega zastoja v minulem obdobju), zato bo morala EU sprejeti 
še dodatne ukrepe za dosego lizbonskega cilja (Grgič, 2004, str. 14).  
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izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom, intenzivne naložbe v R&R, visoka stopnja 
inovativnosti, visoko usposobljena delovna sila ter ustrezna informacijska infrastruktura22. 
 
Med kazalnike, ki opredeljujejo zmožnost ustvarjanja novega znanja v gospodarstvu, 
uvrščamo tudi statistiko patentov kot rezultat tehnološko inventivne dejavnosti. Razvita 
gospodarstva zavarujejo inovacijsko vlaganje na trgu s patenti. Podjetja patentirajo zunaj 
svoje države samo patente, ki bodo osnova njenega izvoza. Zato so pomembni patenti 
prijavljeni v Evropskem patentnem uradu EPO (European Patent Office). Še pomembnejši so 
patenti, ki jih podeli ameriški patentni urad USPTO. Patenti, ki bodo predvidoma patentno 
varovali globalno distribucijo, so prijavljeni na treh krajih, tudi na japonskem patentnem 
uradu JPO, zato se imenujejo triadni patenti (Kos, Stanovnik, 2004, str. 20). 
 
Iz slik 24 in 25 lahko ugotovimo, da je število slovenskih patentov in visokotehnoloških 
patentov, prijavljenih pri Evropskem patentnem uradu EPO, zaskrbljujoče nizko v primerjavi 
z vodilnimi državami EU (še nižje je število patentov prijavljenih pri USPTO in triadnih), 
precej pa smo boljši od drugih novopridruženih držav EU. To je povezano z majhnim 
deležem visokotehnoloških izdelkov v izvozu, ki bi terjali večje patentno varstvo. Zato bo 
morala vlada pospeševati novo podjetništvo visokih tehnologij, ki bo povečalo vlaganja v 
R&R in povečalo delež visokotehnoloških izdelkov v izvozu, posledično pa povečalo število 
patentov (Kos, Stanovnik, 2004, str. 21). 
 

Slika 24: Število prijavljenih visokotehnoloških patentov pri Evropskem patentnem uradu EPO, na 
milijon prebivalcev, 2001 
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22 Finska je primer države z zelo uspešnim tehnološkim in družbnim razvojem. Leta 1995 so izdelali strategijo za 
prehod v informacijsko družbo, kjer je bila vloga države precejšnja in izredno pomembna. Vlaganja države in 
zasebnega sektorja v R&R in izobraževanje so velika. Finsko gospodarstvo pa se vse bolj osredotoča na 
visokotehnoške izdelke in sisteme (High Technology in Finland 1997, 1996, str. 10). Delež teh vlaganj v BDP se 
je od začetka uvajanja strategije dvignil z 2% na 3,5%, tako da med članicami EU Finska in Švedska edini že 
danes dosegata lizbonski cilj.  
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Slika 25: Število prijavljenih patentov pri Evropskem patentnem uradu EPO,na milijon prebivalcev, 2001 
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5.4.3. Kazalniki prenosa in prakti čne uporabe znanja  
 
Analiza stopenj gospodarske rasti v članicah OECD je pokazala, da so najhitreje rasle tiste 
države, ki jim je uspelo najhitreje razviti nove izdelke, procese in storitve na podlagi novih 
tehnologij (in ne nujno tiste, v katerih je prišlo do razvoja novih tehnologij). Zato nekateri 
poudarjajo, da je inovacijska sposobnost države pomembnejša od kateregakoli posamičnega 
tehnološkega odkritja: poleg invencijske sposobnosti je torej bistvenega pomena inovacijska 
sposobnost – sposobnost prenosa in tržne uporabe novega znanja, zato je pomembno 
spremljati  učinkovitost inovacijskega delovanja (Bešter, Bučar, Raspor, 2004, str. 4).  
 
Kazalniki, s katerimi lahko spremljamo učinkovitost prenosa in praktične uporabe znanja, so: 
 

- delež malih in srednje velikih predelovalnih/storitvenih podjetij, ki izvajajo 
inovacijsko dejavnost znotraj podjetja, 

- delež malih in srednje velikih predelovalnih/storitvenih podjetij, ki izvajajo 
inovacijsko dejavnost v sodelovanju z drugimi podjetji oz. institucijam ter 

- izdatki za inovacijsko dejavnost v predelovalnih/storitvenih dejavnostih kot delež od 
prihodkov (intenzivnost inovacijske dejavnosti).  

 
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so se podjetja v Sloveniji zaradi izgube 
jugoslovanskih trgov in preusmeritve na zahtevnejše, zahodne trge odločala za strategijo 
preživetja, kar se je negativno odražalo v raziskovalni dejavnosti in tehnološkem razvoju v 
gospodarstvu. Tako so prenekatera podjetja opustila lastne razvojne oddelke, skupaj z njihovo 
informacijsko bazo ter specialnimi knjižnicami. Posledica takega stanja je bila nizka raven 
razvojno-inovativne aktivnosti v gospodarstvu in prepočasno povečanje razvojno tehnološke 
intenzivnosti izdelkov in storitev. Gospodarskim subjektom danes edino še inovativnost 
omogoča uspešno delovanje na visoko integriranih, konkurenčnih in, ne nazadnje, zasičenih 
trgih. Izvajanje inovativne dejavnosti je temelj iz katerega izvira prednost pred čedalje 
močnejšo konkurenco (Vidrih, 2002, str. 55-56).  
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V Sloveniji je bil delež inovativnih podjetij v predelovalni dejavnosti v obdobju 1997–1998 v 
povprečju 33% (Statistični letopis 2000, 2000, str. 153). V primerjavi s povprečjem EU (za 
obdobje 1994–1996), ki je bilo 51%, je to pomenilo precejšnje zaostajanje (Statistics on 
Innovation in Europe, 2001, str. 18). V obdobju 1999–2000 je prišlo v primerjavi s preteklim 
obdobjem celo do znižanja deleža inovativnih podjetij v slovenski predelovalni industriji, in 
sicer s 33 odstotkov na 28 odstotkov. Zaostanek za povprečjem EU se je tako še povečal. 
Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov je najbolj inovativna dejavnost, sledijo ji  
proizvodnja RTV in komunikacijskih aparatov, proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja 
vozil ter proizvodnja električnih strojev in aparatov. 
 
Še večji pa je slovenski zaostanek za povprečjem EU na področju inovativnosti v storitvenih 
dejavnostih, kar je lahko zaskrbljujoče, saj se pomen storitve v strukturi BDP povečuje. Delež 
inovativnih podjetij je v izbranih storitvenih dejavnostih leta 1996 v EU dosegal 40%, 
medtem ko je bil v Sloveniji v obdobju 1999–2000 komaj 14%.  
 
V Sloveniji delež inovativnih podjetij občutno narašča z velikostjo podjetja23. Tako je 
razmerje med tremi velikostnimi razredi podjetij v letih 1994–2000 glede na delež inovativnih 
podjetij v povprečju naslednje: 1 (mala) : 2,3 (srednje velika) : 4,2 (velika). V EU pa je bilo 
leta 1996 razmerje bistveno bolj uravnoteženo: 1:1,3:1,8.  Podatki odražajo nesporno dejstvo, 
da se v Sloveniji inovativna dejavnost premalo izvaja v srednje velikih, še zlasti pa v malih 
podjetjih (Vidrih, 2002, str. 58). To ugotovitev potrjuje tudi kazalnik deleža malih in srednje 
velikih podjetij, ki izvajajo inovacijsko dejavnost znotraj podjetja (slika 26), višji pa je delež 
podjetij, ki izvajajo inovacijsko dejavnost v sodelovanju z drugimi (slika 27). Slednji kazalnik 
kaže tudi pretok znanja med javnimi raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom ter med 
samimi podjetji.  
 

Slika 26: Delež malih in srednje velikih predelovalnih podjetij, ki izvajajo inovacijsko dejavnost znotraj 
podjetja, v % od vseh predelovalnih malih in srednje velikih podjetij, 2000 
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Kazalnika sta omejena na srednje velika in mala podjetja, ker večina velikih podjetij izvaja 
inovacijsko dejavnost znotraj podjetja ali v sodelovanju z drugimi. Pomen malega 
gospodarstva je še posebej v tem, da bo zaposlovalo čedalje večji delež delovne sile in 
                                                 
23 Na osnovi statistične raziskave Statističnega urada (Frank, 1999, str. 427) je velikost podjetja opredeljena 
glede na število zaposlenih: malo podjetje (manj kot 50 zaposlenih), srednje veliko podjetje (med 50 in 249 
zaposlenih) ter veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih). 
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postajalo bo pomemben vir tehničnih in drugih inovacij v prizadevanju po konkurenčnih 
prednostih. Malo gospodarstvo je bolj tipično v specializaciji ter pri izrabi tržnih niš, s 
povezovanjem v grozde pa se bo usposobilo za raziskovalno razvojno dejavnost ter razvilo 
višjo produktivnost (Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, 
1996, str. 17). Malo gospodarstvo lahko bistveno prispeva k ekonomski blaginji slovenskega 
gospodarstva, zato je izjemnega pomena povečati delež inovativnih malih podjetij. 
 

Slika 27: Delež malih in srednje velikih predelovalnih podjetij, ki izvajajo inovacijsko dejavnost v 
sodelovanju z drugimi podjetji oz. institucijam, v % od vseh predelovalnih malih in srednje velikih 
podjetij, 2000 
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Glede na kazalnik inovacijske intenzivnosti v predelovalnih dejavnostih v letu 2001 (slika 28) 
presegamo EU povprečje, vendar pa se je inovacijska intenzivnost v letu 2002 v primerjavi z 
letom 2000 zmanjšala za 10,3%, kar kaže na neučinkovitost inovacijske politike (Kos, 
Stanovnik, 2004, str. 18). Pri visokotehnoloških predelovalnih podjetjih se je inovacijska 
intenzivnost povečala za 18,2%, pri srednje nizkotehnoloških in zlasti pri nizkotehnoloških pa 
se je zmanjšala za 47% , kar kaže na vse večje težave pri poslovanju teh podjetij.  
 

Slika 28: Izdatki za inovacijsko dejavnost v predelovalnih dejavnostih, v % od prihodkov predelovalnih 
dejavnosti, 2001 
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Vzroke za inovacijsko stagnacijo lahko poiščemo v zaostalem prestrukturiranju slovenske 
industrije. V primerjavi z Avstrijo in Finsko je v Sloveniji med letoma 1999 in 2001 opazen 
premik s področja nizke tehnologije, vendar se ni okrepil delež visoke tehnologije, ampak 
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srednje visoke in srednje nizke. Na Finskem se je zmanjšal delež nizke in srednje nizke 
tehnologije ter povečal delež srednje visoke in visoke tehnologije, tako da je delež visoke 
tehnologije 40 odstotkov večji od slovenskega, medtem ko je delež nizke tehnologije v 
Sloveniji večji od finskega za kar 77 odstotkov (Kos, 2005, str. 16). 
 
 
5.4.4. Kazalniki financiranja visokotehnoloških podjetij 

 

Ena glavnih ovir pri ustanavljanju visokotehnoloških podjetij in pri njihovi inovacijski 
dejavnosti je dostop do finančnih virov. V raziskavi Statističnega urada o inovativni 
dejavnosti leta 2000 so podjetja kot glavni zaviralni dejavnik za inovacije najprej navedla 
pomanjkanje finančnih virov in previsoke inovacijske stroške (Vidrih, 2002, str. 59). 
Predvsem mala in srednje velika podjetja štejejo finančna sredstva za ključno razvojno 
omejitev. Tudi EU poudarja dostop do finančnih sredstev zaradi večjih tveganj pri malih in 
srednje velikih podjetjih, zlasti dostop do dolgoročnih finančnih sredstev in stroške 
financiranja. V EU prihaja do novih gibanj, saj se struktura financiranja približuje oblikam v 
ZDA: večja vloga »poslovnih angelov24«, tvegani kapital in vstop malih in srednje velikih 
podjetij na trge vrednostnih papirjev. Tvegani kapital nastopa v največji meri v začetni fazi 
podjetja, ko je tveganje propada še največje. Zato ga srečujemo predvsem v hitro rastočih in 
visokotehnoloških podjetjih, kjer so dobički ob izstopu iz podjetja zelo visoki. 
 
V Sloveniji je bilo v 1990-ih letih vprašanje dostopa do finančnih sredstev in njihove cene 
zelo aktualno, zato so se razvile številne oblike in instrumenti, ki pa niso odpravili problema, 
ki se navezuje med drugim na premajhni obseg finančnih sredstev, visoke stroške (obrestne 
mere, garancije, dokumentacije), nefleksibilnost pri oblikovanju pogojev ter problem finančne 
usposobljenosti podjetnikov (Vahčič, Glas, Drnovšek, 2000, str. 14). 
 
Ključni problem pri ustanavljanju visokotehnoloških podjetij je tvegani kapital, ki ga podjetje 
potrebuje v prvih letih obstoja. V zadnjem času se je pri nas ustanovilo nekaj skladov 
tveganega kapitala, ki pa se pri svojem delovanju srečujejo z velikimi problemi, ker pri nas še 
nimamo postavljenih temeljev za razvoj tveganega kapitala25. Skladi tveganega kapitala so 
izredno ozko specializirane finančne institucije in se zaradi narave vlaganja močno razlikujejo 
od delovanja drugih finančnih institucij. Pri tveganem kapitalu gre za neposredne lastniške 
naložbe v podjetja, medtem ko ostali finančni subjekti nalagajo svoja sredstva v podjetje prek 
različnih finančnih instrumentov (Žugelj, 2001, str. 7). 
 

                                                 
24 Skupina vlagateljev, ki išče priložnosti za lastniško vlaganje sredstev v različne vrste podjetij. To so premožni 
posamezniki, ki so pripravljeni nekaj svojega kapitala investirati v dobre podjetniške projekte ter s svojimi znanji 
in izkušnjami še dodatno pomagati mlademu podjetju (Klub poslovnih angelov, 2005).  
 
25 Visokotehnološkemu podjetju BIA Separations so vodilni evropski skladi tveganega kapitala svetovali, naj 
podjetje preseli iz Slovenije, če želi njihova vlaganja. Med razlogi so navedli predvsem nesmiselno, zasebnim 
vlagateljem izrazito nenaklonjeno davčno zakonodajo in neustrezno pravno zaščito naložb (Kalacun, 2004, str. 
5). 
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Stopnje vračanja tveganega kapitala so v svetu 40 do 60 odstotne, seveda visoko tvegane, kar 
pa v EU prevzame deloma država26. Dokler takšnih lastnikov kapitala ne bo v večji meri, 
lahko njihovo mesto prevzame tudi država (Stanovnik, 2000, str. 6). 
 
Kazalnik, ki ponazarja delež investicij tveganega kapitala kot delež v bruto domačem 
proizvodu prikazuje slika 29. Po podatkih raziskave GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 
za leto 2004 se je Slovenija z 9 promili naložb tveganega kapitala, izraženimi kot delež v 
BDP, uvrstila na zadnje mesto med 26 državami, daleč za državami EU-15 ter za Poljsko in 
Madžarsko.  
 

Slika 29: Delež investicij tveganega kapitala, % v BDP, 2001 
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Kljub temu, da slovenski podjetniki in slovensko okolje še niso pripravljeni na tvegani 
kapital, v Sloveniji že deluje nekaj skladov tveganega kapitala. Eden pomembnejših je Aktiva 
Ventures, ki je bil ustanovljen leta 2000. To je prvi in edini sklad tveganega kapitala v 
Sloveniji, ki je namenjen izključno naložbam v visokotehnološka podjetja. Prednost dajejo 
predvsem telekomunikacijam, informacijski tehnologiji, internetu in biologiji (Penca, 2002, 
str. 18-19).  
 
Odsotnost tveganega kapitala ne zmanjšuje nastajanja novih podjetij, povzroča pa izgubo 
potencialov pri hitro rastočih podjetjih. Pomeni tudi onemogočanje nastajanja 
visokotehnoloških podjetij, ki potrebujejo večji zagonski kapital in katerim zaradi njihove 
inovativnosti, s tem pa tudi visoke tveganosti, drugi viri financiranja niso zadostni. 
 
 
5.4.5. Kazalniki razvoja informacijske družbe 
 
Indikatorji informacijske družbe27 običajno kažejo obseg uporabe računalnikov, mobilne 
telefonije, interneta in elektronskega poslovanja. Tako lahko med kazalnike, s katerim 
spremljamo razvoj informacijske družbe, naštejemo: 

                                                 
26 Problem tveganega kapitala je mogoče rešiti tako, kot ga je reševala Nemčija. Tveganje je prevzelo 
ministrstvo za znanost in tehnologijo in na osnovi njihovih jamstev so dale banke podjetjem običajna posojila. 
Realizirano tveganje se je povzpelo na okoli 7%, kar je odstotek podjetij, ki so propadla; to je pokrilo ministrstvo 
iz proračuna (Stanovnik, 2000, str. 3). 
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- število osebnih računalnikov na 100 prebivalcev,  
- število uporabnikov interneta na 100 prebivalcev,  
- število strežnikov na 100 000 prebivalcev,  
- število naročnikov na mobilno telefonijo na 100 prebivalcev ter  
- izdatke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot odstotek od BDP. 

 
 

Slika 30: Število osebnih računalnikov na 100 prebivalcev, 2001  
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Podatki o številu osebnih računalnikov za leto 2001 kažejo, da Slovenija presega vse 
novopridružene članice EU, še vedno pa zaostaja za večino držav članic EU-15. Za Slovenijo 
je značilna najpočasnejša rast števila osebnih računalnikov med leti 1999 in 2001 med 
novopridruženimi članicami, saj je povprečna letna stopnja rasti znašala samo 10%, medtem 
ko je povprečje novopridruženih članic znašalo kar 33% in povprečje EU-15 23% 
(Information Society Statistics, 2002, str. 2). 
 

Slika 31: Število uporabnikov interneta na 100 prebivalcev, 2001 
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27 Izraz informacijska družba najpogosteje uporabljamo za poimenovanje nove družbeno-gospodarske ureditve, 
ki sledi industrijski družbi, in za katero je značilen dinamičen razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
ter širitev njihove uporabe na vsa področja gospodarstva, kot temeljni dejavnik konkurenčnosti pa vse bolj 
stopajo v ospredje znanje, inovacije in informacije (Kmet, 2001, str. 9). 
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Po številu uporabnikov interneta se Slovenija s 30 uporabniki interneta na 100 prebivalcev 
leta 2001 uvršča blizu povprečja EU-15 in je med novopridruženimi članicami druga, takoj za 
Estonijo. V obdobju 1999–2001 se je število uporabnikov interneta v Sloveniji povečalo za 
138%: leta 1999 je internet uporabljalo 12,6%, v letu 2001 pa že 30% celotne populacije 
(Information Society Statistics, 2002, str 4). Po sorazmerno visokih stopnjah rasti v zadnjih 
letih prejšnjega desetletja se je rast števila uporabnikov interneta v naslednjih letih umirila. 
Upočasnjevanje stopenj rasti z večanjem števila uporabnikov interneta se zdi sicer razumljivo, 
vendar pa primerjave z državami EU-15 kažejo, da je tudi v tem obdobju mogoče dosegati 
visoke stopnje rasti. Relativno visoko rast števila uporabnikov interneta v EU-15 je mogoče 
povezati z ukrepi aktivne politike razvoja informacijske družbe v zadnjih letih (Kmet, 2001, 
str. 37-38).  

 

Slika 32: Število strežnikov na 100 000 prebivalcev, 2001 
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Vir: Information Society Statistics, 2002; Information Society Statistics, 2003. 
 
 
Informacijsko družbo merimo tudi s številom strežnikov na 100 prebivalcev, ki pa je z 
metodološkega vidika zelo problematičen kazalnik. Po oceni strokovnjakov je v Sloveniji 
število strežnikov podcenjeno, v nekaterih drugih državah pa tudi precenjeno. Zelo zgovorno 
o tem je že samo dejstvo, da so v Sloveniji v štetje zajeti le tisti strežniki, ki so vključeni v 
domeno si, izključeni pa so vsi strežniki, ki delujejo pod domenami org, com in net (Kmet, 
2001, str. 40). Podatki o številu strežnikov kažejo strmo rast v obdobju 1995–1998, nato pa se 
je njihova rast močno umirila. Z 1,5 strežnika na 100 prebivalcev v letu 2001 Slovenija precej 
zaostaja za povprečjem EU-15 (3,4), pa tudi za nekaterimi novopridruženimi članicami 
(Estonijo, Češko, Madžarsko), kar je najverjetneje tudi odraz zgoraj omenjenih metodoloških 
pomanjkljivosti. 
 
Z razvojem telekomunikacij se v zadnjih letih zelo hitro povečuje tudi število naročnikov 
mobilne telefonije. Potem ko smo v letu 1995 imeli le približno 1,4 naročnikov mobilnih 
telefonov na 100 prebivalcev, je bila v letu 2001 razširjenost mobilnih telefonov kar 75-
odstotna. Najbolj se je število naročnikov mobilne telefonije povečalo v letih od 1997 do 
1999, kar sovpada z liberalizacijo telekomunikacijskih storitev ter z zmanjševanjem stroškov 
mobilne telefonije. V letu 2000 se je ob relativni zasičenosti trga rast mobilne telefonije 
nekoliko upočasnila, vendar je bila še vedno visoka, in sicer skoraj 62-odstotna.  
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Slika 33: Število naročnikov na mobilno telefonijo na 100 prebivalcev, 2001 
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Vir: Information Society Statistics, 2002; Information Society Statistics, 2003. 
 
 
Po podatkih za leto 2001 je bila razširjenost mobilne telefonije v Sloveniji najvišja med 
novopridruženimi članicami, presegamo pa tudi EU-15 povprečje. 
 
 

Slika 34: Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, v % od BDP, 2001 
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Vir: 2003 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 1, 2003, str. 39. 
 
 

Kazalnik izdatkov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) prikazuje vse 
izdatke za računalnike, računalniško in telekomunikacijsko opremo ter programsko opremo in 
telekomunikacijske storitve in je izražen kot odstotek od BDP. IKT predstavlja temelj 
gospodarstva, temelječega na znanju in je gonilna sila pri izboljševanju produktivnosti. 
Prikazuje obseg inovativnosti v gospodarstvu, temelječem na znanju, ki je posledica 
predvsem razširjenosti nove informacijsko-komunikacijske opreme, programov in storitev. 
Pomanjkljivost tega indikatorja je v tem, da so nekateri IKT izdatki za končno porabo in 
imajo malo pozitivnih učinkov na produktivnost in inovativnost. Bolj primerni bi bili podatki 
za IKT investicije, vendar zanesljivih podatkov še ni mogoče pridobiti (2003 European 
Innovation Scoreboard: Technical Paper No 1, 2003, str. 39).   
 

Široka uporaba IKT v vseh sferah poslovnega, javnega in zasebnega življenja pomembno 
prispeva k ustvarjanju družbe znanja. Na tem področju je bil v zadnjem obdobju dosežen 
znaten napredek, če upoštevamo kazalnike uporabe interneta, kar gre pripisati zniževanju 
stroškov opreme in dostopa do interneta. Precej bolj neugodna je slika pri uporabi različnih 
oblik e-poslovanja, (e-nakupovanje, e-bančništvo, e-upravne storitve), kjer močno zaostajamo 
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za državami EU. Vzroki za nezadostno uporabo e-poslovanja se nanašajo na varnost in 
zanesljivost poslovanja, razpoložljivost ustreznih spremljajočih storitev, usposobljenost širše 
populacije za uporabo teh storitev ter na specifične ovire (npr. ob velikem interesu za uporabo 
e-upravnih storitev v Sloveniji njihova nizka uporaba kaže predvsem na nezadostno ponudbo 
teh storitev oziroma prepočasno uresničevanje Akcijskega načrta e-uprava do leta 2004) 
(Poročilo o razvoju 2004, 2004, str. 33). 
 
 
5.4.6. Povzetek glavnih ugotovitev analize posebnih kazalnikov konkurenčnosti 
visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji 
 
Za uspešen razvoj visokotehnoloških dejavnosti so potrebne ugodne razmere pri vrsti 
medsebojno prepletenih dejavnikov. Ti dejavniki so predvsem ustvarjanje in prenos znanja v 
vse segmente gospodarstva in družbe: vlaganje v izobraževanje, raziskave, tehnološki razvoj, 
inoviranje, prenos raziskovalnih rezultatov v prakso in uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, kar mora biti podprto z ugodnimi podjetniškim okoljem za razvoj 
visokotehnoloških podjetij.  
 
Slika 35 prikazuje vrednosti posebnih kazalnikov konkurenčnosti visokotehnoloških 
dejavnosti v Sloveniji kot deleže EU povprečij. Najboljše vrednosti dosegamo pri kazalnikih 
razvoja informacijske družbe. Če upoštevamo posamezne kazalnike, presegamo EU povprečje 
pri zaposlenosti v visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih, izdatkih za inovacijsko 
dejavnost ter številu naročnikov na mobilno telefonijo. Zelo slabe rezultate pa dosegamo pri 
patentih in visokotehnoloških patentih (pri evropskem, ameriškem in japonskem patentnem 
uradu) ter naložbah tveganega kapitala. 
 
Za večino slovenske industrije je značilno nepoznavanje problematike intelektualne lastnine. 
Izdelki, ki se nahajajo v svetovnih tržnih nišah, največkrat potrebujejo ustrezno varstvo 
intelektualnih pravic ter patentno zaščito. Ker izdelki večine naših podjetij ne ogrožajo 
svetovne konkurence, tudi ne potrebujejo patentnega in drugega varstva in zato se s to 
problematiko ne ukvarjajo (Rakovec, 2000, str. 17). 
 
Velika ovira pri razvoju visoke tehnologije je pomanjkanje ustreznih finančnih sredstev. Pri 
nas je skoraj edini možni zunanji vlagatelj v tvegane industrijske projekte država, ki se 
zaveda, da je ustanavljanje takih skladov nujno za ohranitev slovenske tržne identitete. Drugi 
vir so tuji vlagatelji tveganega kapitala. Velika industrijska podjetja pri nas imajo dovolj velik 
obseg sredstev, da bi v primeru ustreznih lastnikov lahko vložila v nove projekte, kar bi ob 
podpori države lahko pomenilo zelo dober začetek za velike mednarodno konkurenčne nove 
projekte. Združevanje virov več podjetij lahko tudi lahko pripelje do kritične mase virov za 
začetek novih projektov (Rakovec, 2000, str. 15). 
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Slika 35: Vrednosti posebnih kazalnikov konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji kot 
deleži EU povprečij, v %  
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Glede človeškega kapitala na področju visoke tehnologije so razmere pri nas manj 
perspektivne. Z nazadovanjem industrije v Sloveniji se je zmanjšalo tudi število inženirjev v 
razvojnih jedrih približno za polovico. Zmanjšal se je vpis na tehnične fakultete, z izjemo 
računalniških fakultet, zmanjšala pa se je tudi kvaliteta kadrov. Zahteve po kadrih s področja 
računalništva so se tudi najbolj povečale, tako da pomanjkanje tudi tu ostaja. Z vidika potreb 
naše industrije kot uporabnika znanja, je kvaliteta študija na tehničnih fakultetah pri nas  
nizka. Študijski programi na večini fakultet so preveč teoretično obarvani, saj manjkajo tudi 
najbolj pomembna strokovna znanja iz prakse. Na tehničnih fakultetah manjka 
interdisciplinarnih znanj kot so menedžment, organizacija dela, kadrovanje, komerciala, 
ekonomija, kar vse mora danes poznati član interdisciplinarne razvojne ekipe, zato da lahko 
celovito rešuje tehnične probleme (Rakovec, 2000, str. 16). 
 
Tudi dvig splošne izobrazbene ravni prebivalstva ima pomemben vpliv na tehnološki 
napredek in gospodarski razvoj. Zato je sprva potrebno doseči višjo stopnjo izobrazbe in 
pripraviti vse generacije na vseživljenjsko učenje ter na hitre spremembe v delovnih pogojih 
in dejavnostih. S tem bi pripravili podlago za spremembe v miselnosti ljudi in ustvarili pogoje 
za bolj dinamičen in fleksibilen način dela.  
 
Vlaganja v R&R se morajo povečati, še posebej poslovni sektor mora ob podpori ustreznih 
državnih ukrepov korenito povečati vlaganja v raziskave in razvoj. Tudi sposobnost 
slovenskega gospodarstva (predelovalna industrija in storitveni sektorji) za uvajanje inovacij 
ostaja na nizkem nivoju v primerjavi s povprečjem držav EU. Preboj na področju inovacijske 
aktivnosti zahteva odločno akcijo in usklajen nabor ukrepov in politik na različnih področjih, 
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da bi vzpodbudili inovacijsko aktivnost ne samo v poslovnem sektorju, temveč v družbi 
nasploh. 
 
Ob sorazmerno dobro razviti javni raziskovalni sferi ostaja v Sloveniji problem  
neizkoriščenih možnosti pri prenosu znanja, rezultatov raziskav ter novih tehnologij iz javne 
raziskovalne sfere v gospodarsko izrabo eden ključnih zaviralcev konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Takšno sodelovanje, hitrejši prenos znanja, je za tehnološki razvoj in 
vsesplošen napredek nujen. Za znanstveno in raziskovalno razvojno dejavnost je v Sloveniji 
značilna usmerjenost na temeljne raziskave in premajhen poudarek na uporabnih raziskavah. 
Spremljanje znanstvene produktivnosti in uporabnosti, zlasti z vidika pomembnosti za 
gospodarski in družbeni razvoj Slovenije, še ni dovolj dosledno.   
 
Za odločnejši napredek v smeri ustvarjanja ugodnih razmer za visokotehnološka podjetja so 
vrednosti kazalnikov še preskromne. Brez aktivne in usklajene politike na vseh omenjenih 
področjih ter doslednega izpolnjevanja zastavljenih ciljev Slovenija tudi po vstopu v EU ne 
bo mogla hitreje napredovati v tej smeri. 
 
Sistem predstavljenih kazalnikov bi veljalo v prihodnje še izboljšati in/ali izpopolniti, še 
posebej na področju kazalnikov razvoja informacijske družbe, kjer se bodo z razvojem 
pojavljale nove kategorije. Tudi sistematično spremljanje vrednosti kazalnikov v daljšem 
obdobju bi omogočalo še globlji vpogled in dinamiko spreminjanja dejavnikov, ki vplivajo na 
konkurenčnost visokotehnoloških dejavnosti. 
 
 
 
6. RAZVOJNE MOŽNOSTI SLOVENIJE NA PODRO ČJU VISOKE 
TEHNOLOGIJE  
 
6.1. Razvojne možnosti slovenskih podjetij na področju visoke tehnologije 
 
Razvoj visoke tehnologije vodijo največje svetovne multinacionalke. Slovenija nima dovolj 
virov, ne človeških, ne drugih, da bi jim lahko konkurirala na njihovem področju. Možen je 
predvsem inovacijski razvoj, saj z razvojem nove visoke tehnike nastajajo neskončne 
možnosti njihove uporabe. Multinacionalke ne morejo razviti vseh aplikacij za tehniko, ki jo 
same razvijejo, poleg tega pa potrebujejo veliko kooperantov in drugih partnerjev in tako 
nastanejo ogromne tržne niše. Zapolnitev tržnih niš zato opravljajo največkrat druge manjše 
gospodarske družbe, kakršne so večinoma tudi v Sloveniji (Rakovec, 2000, str. 15).  
 
V Sloveniji je malo novih in propulzivnih podjetij, ki bi lahko s svojo inovacijsko 
sposobnostjo dosegala prevladujoč položaj v posameznih globalnih nišah. Za dosego tretje 
stopnje razvoja ne zadostuje več počasen napredek v učinkovitosti proizvodnje in kvaliteti 
proizvodov in storitev. Podjetja morajo biti v vrhu inovacijskih dogajanj v posameznih 
svetovnih segmentih, razvijati morajo edinstveno oblikovanje proizvodov, imeti morajo 
prevladujoč položaj v posameznih globalnih nišah ter decentralizirane, fleksibilne in 
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inovativne organizacijske strukture. Podjetja potrebujejo močno oporo v univerzah in 
raziskovalnih inštitutih, ki morajo na posameznih področjih priti v kakovostni vrh sorodnih 
institucij v svetu. Pri tem se ne morejo zanašati na »pomoč« od zunaj. Pokazati bodo morali 
lastne inovacijske sposobnosti pri razvoju in komercializaciji tehnologij, proizvodov, storitev 
in manedžerskega znanja (Jaklič, 2002a). 
 
Področja, kjer računamo na slovensko vodstvo, so zlasti v nišah, v katerih ima Slovenija že 
zdaj gospodarsko in raziskovalno moč. To se lahko prej zgodi pri inovacijah na mehanskem 
področju, kjer se »poglablja« tehnologija, kot pa na kemičnem ali elektro-elektronskem. To 
tudi ustreza strukturi manjših (včasih tudi srednjih) podjetij. Pri tem moramo iskati v dveh 
smereh (Kos, 2004, str. 2): 
 

- prva smer je uveljavljanje najprej na trgih, na katerih ima Slovenija zaradi posebnega 
povpraševanja (zaradi tradicije, družbenega sistema, zakonodaje, dajanja prednosti 
potrošnikov)  značaj vodje na trgu,  

 
- druga smer je uporaba visoke tehnologije na načeloma srednje tehnoloških področjih, 

ki so jih druge industrijske države zanemarile. Že sedaj je slovenska moč nedvomno 
očitna prav pri proizvodnji izdelkov srednje tehnologije, vendar visoke kakovosti. 
Poleg tega so uspešne strategije vedno temeljile – vsaj v slovenskih razmerah – na 
grajenju in krepitvi že obstoječe moči. Ne poznamo nenadnega razcveta nekega 
podjetja brez predhodnega temelja. Na področjih srednje tehnologije (ki zavzemajo v 
slovenski industriji več kakor 65 odstotkov prihodka) mora biti naš prvi korak k 
odličnemu položaju samostojnega razvijalca izdelkov in tehnologij prizadevanje ne 
samo za visoko kakovost, ampak tudi za uporabo, razvijanje in angažiranje 
visokotehnoloških procesov. Naslednji korak bo uveljavljanje v izdelčnih nišah. To 
podjetij ne sme zazibati v pasivno zadovoljstvo, da v daljšem času skupaj s slovensko 
znanostjo ne bi razdelali tudi izbranih visokotehnoloških tržnih segmentov. Za to pa je 
potrebno sodelovanje institutov in gospodarskih podjetij.  

 
Pri teh procesih je poudarek na sodelovanju, grozdih, omrežjih, povezovanju, česar naša 
podjetja še ne poznajo dovolj. Šele z načrti grozdov, ki so bili uspešno vpeljani v zadnjih letih 
s pomočjo Ministrstva za gospodarstvo, so slovenski podjetniki začeli slutiti prednosti 
povezovanja za iskanje sinergije in za povečevanje konkurenčnosti. Ta strategija je splošno 
pozdravljena kot po desetih letih prvo sistematično utrjevanje podjetništva z mikroukrepi, ki 
jih vsebuje novi zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS 40/2004, 
20.4.2004). Ta zajema podjetniški sklad za tvegani kapital in za garancije pri bankah za 
najemanje podjetniških kreditov, tehnološke parke in centre, podporo s kadri ipd.  
 
Pri slovenskih podjetjih lahko opazimo nekatere značilnosti, ki lahko še otežijo možnosti 
razvoja visoke tehnologije. Že desetletja je značilna kronična pomanjkljivost, da večjih 
tehničnih inovacij ne znamo uveljaviti na trgu oziroma ne znamo realizirati inovacijskih 
projektov v praksi. Za večino slovenske industrije je značilno tudi nepoznavanje problematike 
intelektualne lastnine. V industriji prevladuje strategija posnemanja izdelkov tujih 
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multinacionalk. Lastnega razvoja izdelkov v svetovnih tržnih nišah je zelo malo. To pomeni, 
da v povprečju nikoli nismo prišli iz faze posnemanja. Japonci so na primer nekaj let 
posnemali tuje izdelke, potem pa so prešli na lasten  ustvarjalni razvoj in postali svetovna 
velesila, enako Južni Korejci. Prehod iz rutinskega posnemovalnega razvoja novih izdelkov v 
samostojen inovativen razvoj in vodstvo na svojem področju v svetu je prav gotovo zelo 
težavna naloga, ki je brez državno organiziranega in vodenega procesa ni mogoče enostavno 
izvesti. V menedžerskih strukturah in v samih podjetjih ni ljudi, ki bi bili navdušeni nad 
novostmi oziroma inovacijami; večina podjetniških vrednot je usmerjenih na posnemanje tuje 
konkurence, v povprečnost in zlato sredino. Razen redkih izjem pri nas ni velikega ali 
srednjega podjetja, ki bi znalo načrtno in sistematično razvijati izdelke, ki jih je mogoče 
patentirati. Problem je v osnovni kulturi in menedžerskih oziroma poslovnih vrednotah, ki so 
vgrajena v glavah vseh zaposlenih. Zelo problematična je tudi odsotnost podjetniških lastnosti 
v smislu jasno postavljenih ciljev in poti do njih v smeri vodilnih pozicij na svetovnih trgih. 
Izvesti je treba torej korenito prevrednotenje dela in preobrazbo mišljenja, predvsem v 
podjetjih, ter spremembo vrednot v celotni družbi (Rakovec, 2000, str. 16-19). 
 
 
6.2. Vloga države pri spodbujanju konkurenčnosti  visoke tehnologije 
 
Nove tehnologije so sicer ključna orodja, brez katerih ni moč doseči (ali celo preseči) 
razvitejše države, vendar je uspešna izvedba tehnoloških inovacij možna le ob spremljajočih 
organizacijskih in institucionalnih inovacijah. Pomembnost institucionalnega okvira za 
dohitevanje manj razvitih držav ugotavljajo tako neoklasiki kot avtorji nove teorije rasti 
(Bučar, 2001, str. 128). Zanimiva je tudi ugotovitev Fagerberga (1988, str. 432-457), da za 
državo, ki poskuša zmanjšati vrzel v produktivnosti v primerjavi z bolj razvitimi, ni dovolj 
samo imitacija, ampak je nujna tudi njena lastna inovacijska dejavnost28. Da bi manj razvite 
države dohitele razvite države, se ne smejo zanašati samo na kombinacijo uvoza tehnologije 
in investicij, ampak morajo povečati tudi lastno tehnološko dejavnost. Nekateri avtorji (Dore, 
1989, str. 100-107) menijo, da je potrebni obseg učenja z vsakim dnem in povečano ravnijo 
tehnologije večji: tako se morajo države zamudnice še zelo veliko naučiti. Prav tako sta 
tehnološki razvoj in razvoj znanosti vse hitrejša in je tako treba vse več nadoknaditi, zato se 
možnosti za dohitevanje nenehno odmikajo. Država mora povečati raven svoje proizvodnje 
vsaj v nekaj sektorjih na svetovno raven in jo tam tudi zadržati. Res je, da imajo zamudnice 
prednost, ker jim ni treba vsega na novo odkriti in lahko uporabljajo zdajšnje znanje, vendar 
to ni dovolj.  
 
Slovenija je danes pred izzivom, kako dohiteti razvitejše države in uspešno preiti na tretjo 
stopnjo razvoja, kjer sta inovativnost in komercializacija novih tehnologij ključna elementa 
razvoja in konkurenčnosti države. Ta prehod zahteva neposredno vlogo vlade, ki ima 
pomembno vlogo pri: 
 

- spodbujanju inovativnosti prek javnih in zasebnih investicij v raziskave in razvoj, 

                                                 
28 Svojo tezo je preizkusil in potrdil na modelu 27 držav, kjer je ugotavljal odnos med stopnjo rasti BDP, 
produktivnosti, naložb v R&R ter števila patentov. 
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- pri ustreznem razvoju visokega šolstva ter pri ostalih ukrepih za povečanje znanja v 
družbi,  

- pri razvoju finančnega sistema, ki mora omogočati večje stopnje tveganja v sistemu, 
- pri regulatornih mehanizmih, ki spodbujajo nastanek visokotehnoloških podjetij, še 

posebej pri ukrepih za spodbujanje povezovanja podjetij. 
 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je med naprednimi državami v tranziciji Slovenija 
najmanj spremenila proizvodno strukturo oziroma uvedla najmanj novih izdelkov v izvozu v 
EU. Medtem ko so preostale države tranzicijo opravile prek kompletne zamenjave strukture 
izvoznih izdelkov, je slovenska tranzicija temeljila na povečanju slovenskega izvoza že 
uveljavljenih proizvodov v EU. Razloge za to je treba iskati predvsem v manjših vlaganjih v 
razvoj novih proizvodov v Sloveniji (Damjan, 2002, str. 58). Razmere pri vlaganjih v 
raziskave in razvoj v Sloveniji so tudi zdaj vse prej kot rožnate. Statistični podatki za leto 
2002 kažejo, da je slovenska država v R&R dejavnost vložila 0,6 odstotka BDP. Od tega je 
gospodarstvo prejelo le 8,5 odstotkov, visokošolski sektor 36, vladni sektor pa 53 odstotkov. 
Skupni izdatki za R&R dejavnost, torej proračunski izdatki skupaj z vlaganji zasebnega 
sektorja, so v letu 2002 v Sloveniji znašali 1,5 odstotka BDP, medtem ko so v ZDA v letu 
2001 v to dejavnost vložili 2,8 odstotka, na Japonskem 3,1, v Nemčiji 2,5, na Švedskem pa 
kar 4,3 odstotka BDP. 
 
Izobrazbena struktura prebivalstva je ključnega pomena za konkurenčnost nacionalnega 
gospodarstva. Visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in storitvah so lahko le plod visoko 
razvitega znanja in tehnologije, ki izvira iz ustrezno izobražene delovne sile. Slovensko 
visoko šolstvo se je družbenim spremembam navkljub le malo spremenilo. Kljub velikim in 
naprednim strategijam ostaja slovensko visoko šolstvo še vedno skoraj na isti ravni, kjer je 
bilo pred desetimi leti: dejanskega kreditnega sistema in s tem tako zaželene 
multidisciplinarnosti študentov še vedno ni. Slovenski študentje ostajajo ozko usmerjeni, brez 
stika z neakademskim svetom, slabo usposobljeni za timsko delo in preobremenjeni s 
preobsežnim dodiplomskim študijem. Predvsem pa med gospodarstvom in šolskim sistemom 
ni vzpostavljen kakovosten sistem sodelovanja29 (Jaklič et al., 2002).  
 
Slovenski finančni sistem trenutno ne spodbuja gospodarskega in inovativnega razvoja. 
Glavni problem je pomanjkanje finančnih virov za financiranje tveganih projektov, vključno z 
ustanavljanjem in razvijanjem podjetij. Na tej stopnji bi morala vlada v sodelovanju s 
finančnimi ustanovami ustanoviti finančne sklade rizičnega kapitala ali razvojno banko za 
financiranje novih tehnoloških projektov. Vloga razvojne banke bi bila spodbujanje 
prihodnjega razvoja, stimuliranje razvoja inovacij, ustvarjanje zaupanja med ekonomskimi 
subjekti in njihov odnos do malih in srednje velikih podjetij, ustanavljanje inovativnega 

                                                 
29 Finska velja za eno izmed držav z najbolje razvitim izobraževalnim sistemom, kjer so dobro razumeli vlogo 
visokega šolstva, saj mu namenjajo pomembno vlogo pri izboljševanju ravni življenja prebivalstva. Finski 
visokošolski sitem zaznamujejo predvsem: visoka dostopnost, usklajenost s potrebami gospodarstva, veliko 
število univerz, politehnike, ki skrbijo izključno za strokovne kadre za gospodarstvo, in internacionalizacija. 
Delež študentov na naravoslovnih in računalniških smereh je skoraj dvakrat višji od povprečja EU, medtem ko 
delež teh študentov Sloveniji ni dosegal niti polovice EU povprečja (Jaklič et al., 2002). 
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okolja v lokalnih skupnostih in vzpostavljanje bodoče gospodarske identitete države. 
Poslanstvo banke bi temeljilo na iskanju potencialnih dobičkonosnih projektov in spodbujanje 
ustanavljanja in razvijanja malih in srednje velikih podjetij, ki so vitalnega pomena za prehod 
na tretjo stopnjo gospodarskega razvoja (Jaklič et al, 2002).  
 
Tako skladi tveganega kapitala kot razvojna banka  morajo nujno delovati samostojno, na 
podlagi tržnih kriterijev, ter omogočati najem finančnih sredstev v večjem obsegu. Te 
razvojne finančne ustanove bi morale izločati projekte podjetij z nižjo pričakovano 
donosnostjo in se osredotočiti na bolj tvegane ter hkrati tudi potencialno donosnejše 
tehnološke projekte. Tovrstne finančne možnosti bi vplivale tudi na spremembe spodbud za 
menedžerje, ki bi se ob večji dostopnosti potrebnih finančnih sredstev lažje odločali za nove 
tehnološke projekte (Damjan, 2002).  
 
Vlada ima pomembno vlogo tudi pri določanju nekaterih prednostnih smeri razvoja na 
nacionalni ravni, saj so za intenziven razvoj posameznih panog potrebne konkretnejše 
spodbude. Vlada se mora odločiti, ali bo v prihodnosti spodbujala razvoj visokotehnoloških 
panog, kot so denimo mikroelektronska industrija, razvoj programske opreme, farmacevtika 
in avtomobilska industrija, ter v ta namen zagotoviti oprijemljive razvojne spodbude. Program 
ministrstva za gospodarstvo, ki temelji na spodbujanju treh tehnoloških grozdov 
(avtomobilskega, orodjarskega in logističnega) prek organiziranja razdrobljenih podjetij v 
podjetniške mreže ter finančnih subvencij (v višini 600 milijonov tolarjev v letu 2002), se zdi 
korak v pravo smer. Vendar bi bilo treba razmisliti tudi o spodbujanju podjetniških grozdov v 
visoki tehnologiji, denimo spodbujanje podjetij (okrog Hermes Softlaba), ki razvijajo 
programsko opremo (Damjan, 2002).  
 
Tudi Michael Porter, ki so ga v devetdesetih letih mnogi kritizirali, da je državi v svoji teoriji 
konkurenčnih prednosti držav oziroma v svojem diamantu štirih ključnih silnic vladi pripisal 
le posredno vlogo, priznava, da je aktivnost vlade na prehodu v tretjo stopnjo ključna (Jaklič, 
2002a).  
 
Vlada mora postaviti konkretno vizijo, da bo Slovenija v desetih letih trdno zasidrana med 
državami v tretji stopnji razvoja. Vizijo mora podkrepiti s konkretnimi strateškimi cilji ter za 
uresničevanje teh ciljev oblikovati konkretne projekte z merljivimi kriteriji uspešnosti 
projektov in  z odgovornimi nosilci. Pri tem mora konkretne cilje in projekte usklajevati z 
različnimi interesnimi skupinami v družbi. Prek tega bo dosegla ustrezno razvojno soglasje in 
ex-post izgradnjo ustrezne gospodarske strukture, kjer bodo razvite tiste dejavnosti, ki v 
mednarodni delitvi poslovnih aktivnosti prinašajo visoke dodane vrednosti. 
 
Zelo pomembna pri razvoju visoke tehnologije in za doseganje visoke stopnje inovativnosti 
sta uspešen pretok znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter med 
podjetji in sposobnost učinkovitega izkoriščanja znanja. Slovenija na tem področju zaostaja za 
razvitejšimi članicami EU, sodelovanje med gospodarstvom in univerzo (in instituti) pa je za 
nacionalne ekonomije pri tekmovanju s tujimi ena najpomembnejših nalog.  
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Učinkovita politika na področju prenosa znanja mora zajemati tako ponudbo kot 
povpraševanje po znanju. Na ponudbeni strani se država predvsem osredotoči na razvoj 
tehnologij, medtem ko se na strani povpraševanja sodelovanje države z zasebnim sektorjem 
izraža kot izboljšanje dostopnosti in uporabe novih tehnologij in spodbujanje investicij v 
tehnologije, izobraževanje in informacijsko infrastrukturo.  
 
Država bi morala pomagati podjetjem premostiti začetne težave ter jim omogočiti uspešen 
razvoj pridobljenih tehnologij. Za izboljšanje pretoka znanja in za prehod na ekonomijo, ki 
temelji na znanju, bi morala slovenska vlada (Jaklič et al., 2002, str. 261): 
 

- delovati kot posrednik že obstoječih tehnologij tako na ponudbeni strani kot strani 
povpraševanja, ter podpirati podjetja vse do podpisa dogovorov oziroma pogodb, 

 

- delovati kot facilitator prenosa znanja – v Sloveniji sta tako zasebna kot nevladna 
sfera zelo slabo razviti na področju prenosa znanja, zato mora država spodbujati ta 
sektor in začasno prevzeti vlogo informatorja o dosežkih na področju aplikacij in 
razvoja tehnologij, svetovalca pri prenosu tehnologij in organizatorja konferenc za 
prenos tehnologij, 

 

- ustvariti inovacijsko podporno okolje – pospeševati tehnološke fakultete, poslovne 
inkubatorje, tehnološke parke in informacijsko dokumentacijske centre,  

 

- razviti učinkovit spodbujevalni sistem – s primernim davčnim in subvencijskim 
sistemom mora država spodbujati investicije v R&R30 in medsebojno sodelovanje 
podjetij pri R&R ter 

 

- podpirati komercializacijo novih tehnologij. 
 
 
6.2.1. Razvoj tehnoloških mrež kot nosilcev in motorjev razvoja visoke tehnologije 
 
Da bi izboljšale inovacijsko sposobnost in konkurenčnost, so številne države v zadnjih letih 
pri oblikovanju svojih industrijskih in tehnoloških politik postavile v ospredje pomen 
strateških povezav in sodelovanja v mrežah podjetij. Podjetja namreč zaradi hitrih sprememb 
ter naraščajočih zahtev po znanju oblikujejo svoje dejavnosti okrog osrednjih sposobnosti, 
medtem ko druge dejavnosti izločijo. To hkrati pomeni, da je za posamezno podjetje vedno 
bolj pomembno sodelovanje z drugimi podjetji in institucijami, s katerim lahko pridejo do 
vseh elementov, ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje, vključno s podporo ustvarjanju,  
razširjanju in komercializaciji znanja. 
 

                                                 
30 Pri povečevanju državnih vlaganj v R&R je po mnenju nekaterih treba biti previden, saj pri nas glavnina 
podjetij še ni usposobljena za sprejem znanja: izdatki za inovacije in R&R v Sloveniji stagnirajo že nekaj let in 
so precej manjši kot v razvitih državah, več kakor polovica podjetij v predelovalni industriji sodi v srednje nizko 
ali nizko tehnologijo, pomemben del podjetij R&R in inovacijam ne namenja potrebne pozornosti. Tako bi lahko 
država namenila sredstva za projekte, ki bodo prinesli zelo malo ali nič. Take so tudi izkušnje Španije in 
Avstrije, ki že popravljajo svojo R&R politiko, narejeno po smernicah strategije iz Lizbone (Repovž, 2004).  
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Mala podjetja lahko premagajo različne ovire, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju, 
kot so pomanjkanje sredstev, pomanjkanje delovne sile, omejen dostop do trgov, nezmožnost 
doseganja ekonomij obsega ter majhen vpliv na ekonomsko in politično okolje, ravno z 
vključevanjem v podjetniške mreže. Kot kažejo izkušnje, pa je vključevanje v mreže in 
sklepanje strateških zavezništev nujno tudi za največja podjetja (Petrin, Vahčič, Best, 1990, 
str. 6-7). Poleg tega so medpodjetniške povezave in interakcija med podjetji vir novih idej, s 
čimer spodbujajo inovativnost in hkrati nastanek novih podjetij. 
 
S tem je prav povezovanje bistven element oblikovanja konkurenčne prednosti, spodbujanje 
povezovanja pa ena od pomembnih nalog industrijske politike raznih držav. 
 
Tehnološke mreže ali tehnološke platforme, kot jih imenujejo v nekaterih državah, so v 
razvitem svetu že vsaj 15 do 20 let znane oblike povezovanja visokotehnoloških podjetij z 
raziskovalnimi ustanovami, univerzami in drugimi nosilci znanja. Pri nas so njihovi prvi 
zametki nastali leta 2002 v okviru programa spodbujanja medpodjetniškega sodelovanja, ki so 
ga pripravili na ministrstvu za gospodarstvo.  
 
Na podlagi različnih študij in tujih izkušenj so določili štiri tehnološka področja, ki bi v 
prihodnje lahko pomenila razvojni preboj. Ta področja so informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije, biotehnologija in farmacija, novi materiali in okoljske 
tehnologije ter tehnologije vodenja procesov. Pri tem so upoštevali razvrstitev generičnih 
tehnologij glede na razpoložljive tehnološke možnosti in glede na tržne priložnosti, delovanje 
posameznih večjih ali manjših izvozno usmerjenih podjetij pri nas, zanimanje med 
institucijami znanja in skupinami podjetij, možnosti vključevanja večjega števila udeležencev 
in podobno. To ne pomeni, da v prihodnosti ne bodo nastajale še nove tehnološke mreže. Za 
zdaj so, kot je določeno tudi v strategiji razvoja Slovenije, kot prednostna izbrana našteta štiri 
področja, ki so najpomembnejša za razvoj slovenske industrije in za njeno konkurenčno 
sposobnost. Ministrstvo za gospodarstvo pa je s finančno podporo za te mreže dalo zelo jasna 
znamenja tudi raziskovalnemu področju, v katero smer naj se v prihodnje razvija slovenska 
znanost (Dovč, 2004, str. 12).  
 
Na omenjenih področjih se lahko Slovenija dolgoročno postavi kot razvojni tehnološki 
partner na svetovni ravni, s tem da bomo sposobni tudi sami ponuditi nove tehnologije. S 
svojim razvojem bodo tehnološke mreže pripomogle k razvoju najširšega spektra produktov 
iz različnih dejavnosti v Sloveniji, postale pa bodo zbirališče znanja, iz katerega bodo črpali 
grozdi. Na ministrstvu za gospodarstvo pričakujejo, da bodo ustvarili delovna mesta z visoko 
dodano vrednostjo za visoko izobražene kadre in podkrepili razvoj Slovenije kot na znanju 
temelječe družbe (Kranjec, 2003, str. 22). 
 
V vse štiri tehnološke mreže je tako povezanih že več kot 48 podjetij s skupaj 35.000 
zaposlenimi, ki sodelujejo z 24 podpornimi ustanovami, kot so fakultete, raziskovalni inštituti 
in druge izobraževalne ustanove. Njihov osnovni namen povezovanja je ustvariti novo znanje 
in nove tehnologije, ki bodo temelj za nadaljnjo uporabo v gospodarstvu in hitrejši prodor v 
svet. Pri tem je osnovno vodilo pri delovanju mrež zagotoviti potrebno podporo pri graditvi 
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inovativnega okolja na posameznem področju. To naj bi bilo izhodišče za razvoj novih znanj 
in tehnologij, ki naj bi imeli v prihodnje na globalnem trgu konkurenčne prednosti.  
 
Kot so pred kratkim poudarili na prvi konferenci slovenskih tehnoloških mrež, so prvi 
rezultati delovanja posameznih mrež zelo spodbudni. Mreže, ki jih je v okviru svojih razpisov 
podprlo tudi ministrstvo za gospodarstvo, zdaj v Sloveniji najbolj potrebujemo in bodo v 
prihodnje najbolj vplivale na povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva, 
saj gre za tehnologije, ki niso pomembne zgolj kot temelj za nove izdelke, ampak so tudi 
infrastruktura za vse druge tehnologije. To velja predvsem za informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in tehnologije vodenja procesov, ki so tesno povezane s tako rekoč vsako 
dejavnostjo (Dovč, 2004, str. 12).  
 
 
 
7. ZAKLJU ČEK 
 
Visokotehnološke dejavnosti so ključnega pomena za konkurenčnost gospodarstva, saj 
pospešujejo gospodarsko rast, produktivnost in blaginjo in so vir visoke dodane vrednosti.   
 
Slovenija se nahaja pred izzivom, kako uspešno preiti na tretjo stopnjo razvoja in postati 
generator inovacij z vrhunskimi tehnološkimi zmogljivostmi. Zaradi tega je nujno potrebno 
izboljšati spoznanja o visokotehnoloških dejavnostih v Sloveniji in zagotoviti sistematično 
spremljanje njihove konkurenčnosti ter primerjati stanje v Sloveniji z stanjem v EU. 
 
V Sloveniji je leta 2002 v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih 
dejavnostih bilo zaposlenih kar 9,6% vseh zaposlenih, kar je nad povprečjem EU-15 (7,4%) in 
se v EU uvršča takoj za Nemčijo na drugo mesto. Na področju storitev, intenzivnih z 
znanjem, pa z 25,7% zaostajamo za povprečjem petnajsterice (33,3%).  
 
Zaposlenost v visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih v 
Sloveniji v obdobju 1997–2002 je naraščala hitreje kot v celotnem področju predelovalnih 
dejavnostih. Stopnja rasti zaposlenosti v Sloveniji je bila v tem obdobju na področju 
visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih tik pod EU-15 
povprečjem in je znašala 0,8%, medtem ko je za visokotehnološke dejavnosti z 1,3% bila nad 
EU-15 povprečjem, vendar je to še vedno manj kot v večini držav kandidatk (na Madžarskem 
so dosegli 12,2% ter na Slovaškem kar 17,2%) ter manj kot v razvitejših državah EU (v 
Nemčiji so dosegli 6,6% ter na Finskem 4,4%). 
 
Storitve, intenzivne z znanjem, so najbolj dinamičen sektor v EU glede zaposlovanja, še 
posebej visokotehnološke storitve. V Sloveniji je povprečna letna stopnja rasti zaposlenih v 
visokotehnoloških storitvah v letih 1997–2002 bila nad EU-15 povprečjem (5,6%) in je 
dosegla 8,4%, kar nas uvršča na 2. mesto med državami kandidatkami. Podobno je Slovenija 
na področju storitev, intenzivnih z znanjem, dosegla višjo stopnjo rasti kot je EU-15 
povprečje, namreč 3,3% v primerjavi s 3,1%. Glede na delež zaposlenih v visokotehnoloških 
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storitvah, 2,8%, zaostajamo za EU-15 povprečjem (3,6%), ravno tako pri storitvah, 
intenzivnih z znanjem. Z vidika zaostanka Slovenije za EU povprečjem lahko iz deleža 
zaposlenih sklepamo, da storitve, intenzivne z znanjem, in še posebej visokotehnološke 
storitve predstavljajo potencialne dejavnosti za prihodnje zaposlovanje delovne sile v 
Sloveniji. 
 
Visokotehnološke dejavnosti so ustvarile precej višjo dodano vrednost, kot je povprečje v 
gospodarstvu. Podatki za Slovenijo kažejo, da po produktivnosti dela tako v predelovalnih, 
srednje visokotehnoloških in visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih kot na področju 
storitev, intenzivnih z znanjem, in visokotehnoloških storitvah precej zaostajamo za EU-15 
povprečjem. Leta 2000 smo v predelovalnih dejavnostih dosegli 40% EU-15 povprečja, na 
področju srednje visokotehnoloških dejavnosti 43% ter na področju visokotehnoloških 
predelovalnih dejavnosti komaj  27%  EU-15 povprečja. Na področju storitev so rezultati še 
vedno nižji kot je EU-15 povprečje, vendar je razkorak manjši kot na področju predelovalnih 
dejavnostih, saj smo dosegli 47% EU-15 povprečja na področju storitev, intenzivnih z 
znanjem, ter 54% produktivnosti visokotehnoloških storitev. 
 
Podatki o deležu izvoza visokotehnoloških izdelkov na svetovnem trgu kažejo, da je leta 2001 
Slovenija dosegla 0,04% izvoza na svetovnem trgu in je na samem repu držav EU in držav 
kandidatk. Še bolj zaskrbljujoč pa je podatek o povprečni letni stopnji rasti deleža izvoza 
visokotehnoloških izdelkov na svetovnem trgu, saj je Slovenija med letoma 1996–2001 
beležila 1,2-odstotno upadanje tega deleža.  
 
Največji delež v slovenskem izvozu imajo srednje visokotehnološke dejavnosti (44,2% v letu 
2002), katerih izvoz narašča, in nizkotehnološke dejavnosti (27,9% v letu 2002), katerih izvoz 
se zmanjšuje. Omenjeni izvozni deleži in tendence nas približujejo razvitim državam, vendar 
je pri nas izvozni delež visokotehnoloških dejavnosti (7,1% v letu 2002) še zmeraj 
sorazmerno nižji. Slovenijo tako čakajo pomembni izzivi na področju doseganja povečanja 
izvoza proizvodov  z visoko dodano vrednostjo iz visokotehnoloških dejavnosti. 
 
V letu 2002 so visokotehnološke storitve predstavljale le 9,7-odstotni delež v celotni 
zaposlenosti nefinančnih tržnih storitvenih dejavnostih v Sloveniji (5,2% po številu podjetij), 
ustvarile pa so kar 15,5% celotne dodane vrednosti nefinančnih tržnih storitvenih dejavnostih. 
Dodana vrednost na zaposlenega v visokotehnoloških storitvah je bila za 62% višja od 
povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v tržnih storitvenih dejavnostih. Za te dejavnosti 
je v Sloveniji v zadnjih letih značilna sorazmerno visoka rast ter ugodni poslovni rezultati. 
Njihov pomen v gospodarstvu se glede na delež dodane vrednosti, zaposlenih, števila podjetij, 
prihodkov od prodaje ter delež poslovnih sredstev povečuje. 
 
Podatki kažejo, da se zaposlenost na področju visokotehnoloških in srednje visokotehnoloških 
predelovalnih dejavnosti v obdobju 1997–2002 v Sloveniji ni bistveno povečala, na področju 
visokotehnoloških dejavnosti pa je ostala skoraj ista. To področje predstavlja 6,9-odstotni 
delež v številu podjetij predelovalnih dejavnosti, 6,6-odstotni delež zaposlenih ter dosega 
7,1% dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti v letu 2002. V EU-15 je bil leta 2000 delež 
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zaposlenih v visokotehnoloških dejavnostih 6,7% vseh zaposlenih v predelovalnih 
dejavnostih, ustvaril pa je 8,3% dodane vrednosti. 
 

Gospodarske družbe srednje visokotehnoloških dejavnosti so v letu 2002 z 27,9-odstotnim 
deležem vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih ustvarile 34,1% celotne dodane 
vrednosti, v EU-15 leta 2000 pa sta deleža 34,5% in 39,1%.  Skupaj so visokotehnološke in 
srednje visokotehnološke dejavnosti v letu 2002 s 34,5-odstotnim deležem zaposlenih 
ustvarile kar 41,2% dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti, v EU-15 leta 2000 pa je 
41,2% zaposlenih ustvarilo 47,4% dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti. 

 
Analiza osnovnih kazalnikov konkurečnosti (dodana vrednost, produktivnost in stroški dela 
na zaposlenega) visokotehnoloških dejavnosti je pokazala, da je v letu 2002 dodana vrednost 
na zaposlenega v visokotehnoloških dejavnostih dosegala kar 139% dodane vrednosti na 
zaposlenega povprečne slovenske gospodarske družbe. Storitveni del visokotehnološkega 
sektorja (pošta in telekomunikacije, obdelava podatkov ter raziskave in razvoj) je ustvaril 
precej višjo dodano vrednosti na zaposlenega kot proizvodni, in sicer kar 171% dodane 
vrednosti na zaposlenega povprečne slovenske gospodarske družbe, proizvodni del pa samo 
102%.  
 
V strukturi sektorja visokotehnoloških dejavnosti po ustvarjeni dodani vrednosti in po številu 
zaposlenih prevladujejo storitvene dejavnosti. V letu 2002 so storitvene dejavnosti ustvarile 
66% dodane vrednosti, zaposlovale pa 54% vseh zaposlenih visokotehnološkega sektorja. 
 
V obdobju 1995–2002 so dodano vrednost na zaposlenega najbolj povečale srednje 
visokotehnološke predelovalne dejavnosti (za 96,6%), sledijo jim visokotehnološke 
predelovalne dejavnosti (za 86,7%) ter storitvene dejavnosti (za 50,7%). Najbolj so dodano 
vrednost na zaposlenega povečali oddelki proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja RTV in 
komunikacijskih aparatov, proizvodnja ostalih vozil ter obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti, najmanj pa poštne in telekomunikacijske storitve, proizvodnja medicinskih, fino- 
mehaničnih in optičnih instrumentov ter proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov. 
 
V primerjavi z EU je dosežena produktivnost dela v letu 2002 precej nižja kot je EU 
povprečje leta 2000, saj visokotehnološke predelovalne dejavnosti dosegajo samo 37% EU 
povprečja, srednje visokotehnološke pa 46%. Najmanj zaostajamo za EU povprečjem pri 
visokotehnoloških storitvah, kjer dosegamo 69,1% EU povprečja. 
 
Poleg analize osnovnih kazalnikov konkurenčnosti je v delu predstavljena analiza posebnih 
kazalnikov konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti, ki so uvrščeni v pet skupin: 
kazalniki konkurenčnosti s področja človeških virov, kazalniki, ki kažejo na zmožnost 
ustvarjanja novega znanja, kazalniki prenosa in praktične uporabe znanja, kazalniki 
financiranja visokotehnoloških podjetij ter kazalniki razvoja informacijske družbe. Za uspešen 
razvoj visokotehnoloških dejavnosti so potrebne ugodne razmere pri vrsti medsebojno 
prepletenih dejavnikov, ki jih ti kazalniki ponazarjajo.  
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Pri primerjavi vrednosti posebnih kazalnikov konkurenčnosti visokotehnoloških dejavnosti z 
EU povprečji lahko ugotovimo, da najboljše vrednosti dosegamo pri kazalnikih razvoja 
informacijske družbe. Gledano po posameznem kazalniku presegamo EU povprečje pri 
zaposlenosti v visokotehnoloških predelovalnih dejavnostih, izdatkih za inovacijsko dejavnost 
ter številu naročnikov na mobilno telefonijo. Zelo slabe rezultate pa dosegamo pri patentih in 
visokotehnoloških patentih (pri evropskem, ameriškem in japonskem patentnem uradu) ter 
naložbah tveganega kapitala.  
 
Velika ovira pri razvoju visoke tehnologije je pomanjkanje ustreznih finančnih sredstev, 
predvsem tveganega kapitala. Pri nas je skoraj edini možni zunanji vlagatelj v tvegane 
industrijske projekte država. Tudi glede človeškega kapitala na področju visoke tehnologije so 
razmere pri nas manj perspektivne. Vlaganja v R&R so prenizka in se morajo povečati, še 
posebej poslovni sektor mora ob podpori ustreznih državnih ukrepov korenito povečati 
vlaganja v raziskave in razvoj. Tudi sposobnost slovenskega gospodarstva (predelovalna 
industrija in storitveni sektorji) za uvajanje inovacij ostaja na nizki ravni v primerjavi s 
povprečjem držav EU. V Sloveniji ostaja problem neizkoriščenih možnosti pri prenosu znanja 
ter novih tehnologij iz javne raziskovalne sfere v gospodarstvo. Takšno sodelovanje je za 
tehnološki razvoj in vsesplošen napredek nujen.  
 
Za odločnejši napredek v smeri ustvarjanja ugodnih razmer za visokotehnološka podjetja so 
vrednosti kazalnikov še preskromne. Brez aktivne in usklajene politike na vseh omenjenih 
področjih ter doslednega izpolnjevanja zastavljenih ciljev Slovenija ne bo mogla hitreje 
napredovati v tej smeri. 
 
Glede na rezultate empirične analize sklepam, da bi bilo v prihodnosti potrebno povečati 
konkurenčnost visokotehnoloških dejavnosti v Sloveniji, saj so to dejavnosti, ki dosegajo 
visoko dodano vrednost ter posredno zelo pomembno vplivajo na gospodarsko rast prek 
povečanja produktivnosti ostalih sektorjev gospodarstva. Obenem imajo visokotehnološke 
storitvene dejavnosti največji zaposlitveni potencial. Pri spremljanju konkurenčnosti je zelo 
pomembno izbrati najustreznejše kazalnike konkurenčnosti za visokotehnološke dejavnosti. 
Kazalniki, predstavljeni v tem magistrskem delu, omogočajo spremljanje dejavnikov, ki 
vplivajo na konkurenčnost visokotehnoloških dejavnosti ter so hkrati izhodišče za 
sistematično spremljanje razvojnih in dinamičnih procesov, ki bodo vplivali na konkurenčnost 
visoke tehnologije v prihodnjih letih.  
 
Glede na to, da razvoj visoke tehnologije vodijo največje svetovne multinacionalke, lahko 
ugotovimo, da Slovenija nima dovolj virov, ne človeških, ne drugih, da bi jim lahko 
konkurirala na njihovem področju. Možen je predvsem inovacijski razvoj ter zapolnitev tržnih 
niš. Pri tem moramo iskati v dveh smereh. Prva smer je uveljavljanje najprej na trgih, na 
katerih ima Slovenija zaradi posebnega povpraševanja značaj vodje na trgu. Druga smer je 
uporaba visoke tehnologije na načeloma srednje tehnoloških področjih, ki so jih druge 
industrijske države zanemarile. Naslednji cilj pa bi morala biti izbrana visokotehnološka 
področja, ki bi jih lahko dosegli s sodelovanjem domače znanosti.  
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Za prehod na tretjo stopnjo razvoja, pred katerim danes stoji Slovenija, je potrebna 
neposredna vloga vlade. Vlada ima pomembno vlogo pri spodbujanju inovativnosti prek 
javnih in zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj, pri ustreznem razvoju visokega šolstva ter pri 
ostalih ukrepih za povečanje znanja v družbi, pri razvoju finančnega sistema, ki mora 
omogočati večjo stopnjo tveganja v sistemu, pri regulatornih mehanizmih, ki spodbujajo 
nastanek visokotehnoloških podjetij in še posebej pri ukrepih za spodbujanje povezovanja 
podjetij. 
 
Vlada ima pomembno vlogo tudi pri določanju nekaterih prednostnih smeri razvoja na 
nacionalni ravni, saj so za intenziven razvoj posameznih panog potrebne konkretnejše 
spodbude. Program ministrstva za gospodarstvo, ki temelji na spodbujanju treh tehnoloških 
grozdov (avtomobilskega, orodjarskega in logističnega) z organiziranjem podjetij v 
podjetniške mreže ter finančnih subvencij se zdi korak v pravo smer, vendar bi bilo treba 
razmisliti tudi o spodbujanju podjetniških grozdov v visoki tehnologiji.  
 
Verjetno kot najpomembnejši projekt programa ministrstva za gospodarstvo lahko štejemo 
tehnološke mreže, katerih namen je preboj v svetovni vrh na gospodarskih področjih, kjer ima 
Slovenija zbrano kritično maso znanja med raziskovalci in že razvite izdelke z visoko dodano 
vrednostjo. Štiri tehnološka področja, ki bi v prihodnje lahko pomenila razvojni preboj, so: 
informacijske in telekomunikacijske tehnologije, biotehnologija in farmacija, novi materiali in 
okoljske tehnologije ter tehnologije vodenja procesov. Pričakujemo lahko, da bodo tehnološke 
mreže ustvarile delovna mesta z visoko dodano vrednostjo za visoko izobražene kadre in 
podkrepile razvoj Slovenije kot na znanju temelječe družbe. Pričakujemo lahko tudi, da bodo 
v prihodnje najbolj vplivale na povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskega 
gospodarstva, saj so to dejavnosti, ki dosegajo visoko dodano vrednost ter posredno zelo 
pomembno vplivajo na gospodarsko rast prek povečanja produktivnosti ostalih sektorjev 
gospodarstva. 
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Priloga – tabela 1: Razvrstitev predelovalnih dejavnosti po tehnološki zahtevnosti po metodologiji OECD 

Visokotehnološko zahtevne dejavnosti 
24.4  Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 
30.0 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 
32.1 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent 
32.2 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav 
32.3 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje 

zvoka in slike 
35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 
 
Srednje visokotehnološko zahtevne dejavnosti 
24.1  Proizvodnja osnovnih kemikalij 
24.2  Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 
24.3  Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov. 
24.5  Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev 
24.6  Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov 
24.7  Proizvodnja umetnih vlaken 
29.1  Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in 

motorna vozila 
29.2  Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in  drugih naprav za splošno rabo 
29.3  Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 
29.4  Proizvodnja obdelovalnih strojev 
29.5  Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 
29.6  Proizvodnja orožja in streliva 
29.7  Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav 
31.1  Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 
31.2  Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 
31.3  Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic 
31.4  Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij 
31.5  Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 
31.6  Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne opreme 
33.1  Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov 
33.2  Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, 

razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.3  Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.4  Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 
33.5  Proizvodnja ur 
34.1  Proizvodnja motornih vozil 
34.2  Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 
34.3  Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje 
35.2  Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 
35.4  Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide 
35.5  Proizvodnja drugih vozil 
 
Srednje nizkotehnološko zahtevne dejavnosti: 
23.2  Proizvodnja naftnih derivatov 
25.1  Proizvodnja izdelkov iz gume 
25.2  Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas 
26.1  Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 
26.2  Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne 

keramike 
26.3  Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic 
26.4  Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo 
26.5  Proizvodnja cementa, apna, mavca 
26.6  Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca 
26.7  Obdelava naravnega kamna 
26.8  Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 
27.1  Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin 
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27.2  Proizvodnja cevi 
27.3  Druga primarna predelava železa in jekla 
27.4  Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin 
27.5  Livarstvo 
28.1  Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 
28.2  Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za 

centralno ogrevanje 
28.3  Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 
28.4 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 
28.5 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela 
28.6  Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja 
28.7  Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 
35.1  Gradnja in popravilo ladij, čolnov 
36.2  Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 
36.3  Proizvodnja glasbil 
36.4  Proizvodnja športnih izdelkov 
36.5  Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač 
36.6  Druge predelovalne dejavnosti 
 
Nizkotehnološko zahtevne dejavnosti 
15.1  Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov 
15.2  Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov 
15.3  Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 
15.4  Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 
15.5  Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 
15.6  Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 
15.7  Proizvodnja krmil in hrane za živali 
15.8  Proizvodnja drugih živil 
15.9  Proizvodnja pijač 
16.0  Proizvodnja tobačnih izdelkov 
17.1  Priprava in predenje tekstilnih vlaken 
17.2  Tkanje tekstilij 
17.3  Plemenitenje tekstilij 
17.4  Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil 
17.5  Proizvodnja drugih tekstilij 
17.6  Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 
17.7  Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov 
18.1  Proizvodnja usnjenih oblačil 
18.2  Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov 
18.3  Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 
19.1  Strojenje in dodelava usnja 
19.2  Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 
19.3  Proizvodnja obutve 
20.1  Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa 
20.2  Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč 
20.3  Stavbno mizarstvo 
20.4  Proizvodnja lesene embalaže 
20.5  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
21.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona 
21.2  Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 
22.1  Založništvo 
22.2  Tiskanje časopisov 
22.3  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
36.1  Proizvodnja pohištva 
37.1  Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov 
37.2  Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov  
Vir: Hatzichronoglou, 1997, str. 6.   
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Priloga – tabela 2: Visokotehnološke in srednje visokotehnološke dejavnosti klasifikacije SKD po 
metodologiji Eurostat 

SKD Dejavnost 
 Visokotehnološke dejavnosti 
30 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 
30.0 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 
  
32 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme  
32.1 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent 
32.2 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav 
32.3 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in 

predvajanje zvoka in slike 
  
33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 
33.1 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov 
33.2 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in 

naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.3 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.4 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 
33.5 Proizvodnja ur 
  
 Srednje visokotehnološke dejavnosti 
24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 
24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij 
24.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 
24.3 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 
24.4 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 
24.5 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih 

sredstev 
24.6 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov 
24.7 Proizvodnja umetnih vlaken 
  
29 Proizvodnja strojev in naprav 
29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za 

letala in motorna vozila 
29.2 Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in  drugih naprav za splošno rabo 
29.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 
29.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 
29.5 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 
29.6 Proizvodnja orožja in streliva 
29.7 Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav 
  
31 Proizvodnja električnih strojev in naprav 
31.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 
31.2 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 
31.3 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic 
31.4 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij 
31.5 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 
31.6 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne opreme 
  
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polpriko lic 
34.1 Proizvodnja motornih vozil 
34.2 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 
34.3 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje 
  
35 Proizvodnja drugih vozil in plovil 
35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov 
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35.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 
35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 
35.4 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide 
35.5 Proizvodnja drugih vozil 

 
 Visokotehnološke storitve 
64 Pošta in telekomunikacije 
64.1 Poštna in kurirska dejavnost 
64.2 Telekomunikacije 
  
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 
72.1 Svetovanje o računalniških napravah 
72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi 
72.3 Obdelava podatkov 
72.4 Omrežne podatkovne storitve 
72.5 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav 
72.6 Druge računalniške dejavnosti 
  
73 Raziskovanje in razvoj 
73.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije 
73.2 Raziskovanje in eksperimantalni razvoj na področju družboslovja in humanistike 

Vir: Eurostat Yearbook, 2003, str. 299. 

 

 
 
 

Priloga – tabela 3: Informacijsko-komunikacijske dejavnosti (IKT) klasifikacije SKD po metodologiji 
Eurostat 

SKD Dejavnost 
 Proizvodnja IKT 
30.01 Proizvodnja pisarniških strojev  
30.02 Proizvodnja računalnikov  
31.30 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic 
32.10 Proizvodnja elektronk in drugih elektronskih komponent 
32.20 Proizvodnja RTV oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav 
32.30 Proizvodnja RTV sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in 

slike 
33.20 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in 

naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.30 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
  
 Storitve IKT 
51.43 Trgovina na debelo z el. gospodinjskimi, RTV napravami 
51.84 Trgovina na debelo z računalniško opremo 
51.85 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo 
51.86 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo 
51.87 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo 
64.2 Telekomunikacije 
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 

Vir: Eurostat. 
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Priloga – tabela 4: Visokotehnološki izdelki po metodologiji OECD na osnovi klasifikacije SITC revizija 3 

Šifra Izdelek 
 1. Zračna plovila 
792 Letala, vesoljska vozila ipd. brez 7928, 79295, 79297 
714 Letalski motorji, brez 71489, 71499 
87411 Kompasi in navigacijski instrumenti in aparati 
  
 2. Računalniki in pisarniški stroji 
75113 Avtomatski pisalni stroji, stroji za obdelavo besedil 
7513 Fotokopirni stroji, brez 75133, 75135 
752 Stroji za aop in njihove enote, brez 7529 
75997 Deli, pribor za stroje za aop obdelavo 
  
 3. Elektronika, telekomunikacije 
76381 Aparati za snemanje, reprodukcijo slike 
76383 Drugi aparati za reprodukcijo zvoka 
764 Oprema za telekomunikacije, brez 76493, 76499 
7722 Tiskana vezja 
77261 Table, plošče ipd., el.aparati za napetost do 1000 V 
77318 Kabli iz optičnih vlaken 
77625 Mikrovalovne elektronke (razen z mrežico) 
77627 Druge elektronske cevi 
7763 Polprevodniški elementi 
7764 Elektronska integralna vezja in mikrosestavi 
7768 Piezoelektrični kristali 
89879 Posneti nosilci 
  
 4. Farmacevtski izdelki 
5413 Antibiotiki 
5415 Hormoni in njihovi derivati 
5416 Glikozidi, žleze, serumi in cepiva 
5421 Zdravila z antibiotiki 
5422 Zdravila s hormoni 
  
 5. Znanstveni instrumenti 
774 Elektrodiagnostični aparati 
871 Optični instrumenti 
87211 Zobozdravstveni vrtalni stroji  
874 Merilni, kontrolni instrumenti, brez 87411, 8742 
88111 Fotoaparati (razen kinematografskih) 
88121 Kinematografske kamere 
88411 Kontaktne leče 
88419 Optična vlakna, snopi in kabli, listi ipd. 
8996 Ortopedski pripomočki, brez 89965, 89969 
  
 6. Električne naprave 
7786 Močnostni kondenzatorji, brez 77861, 77866, 77869 
7787 Električni stroji s posebnimi funkcijami 
77884 Električni aparati za zvočno, vizualno signalizacijo 
  
 7. Stroji in naprave 
71489 Druge plinske turbine 
71499 Deli za plinske turbine 
7187 Jedrski reaktorji in deli 
72847 Stroji in aparati za separacijo izotopov, deli 
7311 Stroji za obdelavo z laserjem, ultrazvokom, elektroerozijo in elektrotermičnimi postopki 
7313 Stružnice za obdelavo kovin, brez 73137, 73139 
73153 Drugi rezkalni stroji, numerično krmiljeni 
7316 Stroji za brušenje, ostrenje, lepljenje, čiščenje, brez 73162, 73166, 73167, 73169 
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73312 Stroji za upogibanje ipd., numerično krmiljeni 
73314 Strojne škarje, numerično krmiljene 
73316 Stroji za prerezovanje, izrez, numerično krmiljeni 
7359 Deli in pribor za stroje iz skupin 731- in 733- 
73733 Stroji za elektroodporno varjenje kovin, avtomatski in polavtomatski 
73735 Stroji za varjenje z električnim obokom, avtomatski in polavtomatski 
  
 8. Kemični izdelki 
52222 Bor, telur, fosfor, arzen, selen 
52223 Silicij 
52229 Kalcij,stroncij in barij 
52269 Druge anorganske baze 
525 Radioaktivne snovi 
531 Sintetična organska barvila 
57433 Polietilenterftalat 
591 Insekticidi, fungicidi 
  
 9. Orožje 
891 Orožje in strelivo 

Vir: Hatzichronoglou, 1997, str. 9.  

 

Priloga – tabela 5: Slovenski blagovni izvoz in uvoz po dejavnostih tehnološke intenzivnosti, v % 

 1992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Struktura izvoza 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Visokotehnološke dejavnosti 5,73 6,39 6,00 6,94 6,07 7,11 6,87 7,11 
Letala in zračna plovila 0,05 0,19 0,04 0,24 0,03 0,05 0,07 0,08 
Farmacevtski proizvodi 2,34 1,08 1,54 1,14 1,77 1,88 1,86 2,08 
Pisarniški, računovodski in računalniški stroji 0,10 0,42 0,17 0,62 0,23 0,29 0,28 0,33 
Radijska, televizijska in podobna oprema 1,21 1,69 1,59 1,84 1,34 2,33 2,05 2,07 
Medicinski in optični instrumenti 2,04 3,02 2,66 3,10 2,71 2,56 2,61 2,54 
         
Srednje visokotehnološke dejavnosti 34,06 36,35 42,60 43,27 43,38 42,58 43,69 44,15 
Drugi električni stroji in aparati 4,85 5,83 6,27 6,50 6,51 5,08 7,06 7,42 
Motorna vozila in podobno 12,36 12,63 16,01 12,68 16,73 15,93 14,25 13,60 
Kemikalije brez farmacevtskih sredstev 6,20 5,79 5,61 7,70 5,33 6,21 5,86 6,41 
Druga železniška in transportna oprema 0,43 0,33 0,15 0,48 0,26 0,41 0,92 0,48 
Druga mehanizacija in oprema 10,22 11,76 14,56 15,92 14,56 14,95 15,61 16,24 
         
Srednje  nizkotehnološke dejavnosti 19,74 22,83 19,60 20,17 20,27 20,85 20,16 20,82 
Koks, rafinirani naftni proizvodi in jedrska goriva 0,60 0,43 0,34 0,36 0,20 0,22 0,20 0,16 
Proizvodi iz kavčuka in plastike 4,18 4,55 4,20 4,12 4,65 4,50 5,16 5,10 
Drugi nemetalni mineralni proizvodi 2,46 2,21 2,91 2,34 3,04 2,89 2,78 2,83 
Izgradnja in popravilo ladij in čolnov 0,60 0,23 0,14 0,24 0,09 0,12 0,13 0,25 
Bazni metali 6,04 8,42 7,19 7,42 7,25 7,94 6,41 6,81 
Fabricirani metalni proizvodi z izjemo strojev in 
opreme 

5,86 6,99 4,82 5,68 5,03 5,18 5,47 5,67 

         
Nizkotehnološke dejavnosti 40,47 34,43 31,80 29,62 30,29 29,46 29,28 27,93 
Druga predelava in reciklaža 5,58 2,84 5,99 3,04 7,87 7,54 7,79 7,43 
Les, celuloza, papir, papirni proizvodi, tiskanje in 
publiciranje 

9,81 9,97 8,70 8,73 7,80 8,27 7,91 7,49 

Prehrambeni proizvodi, pijače in tobačni proizvodi 6,21 5,61 4,15 4,42 4,02 4,00 3,89 4,31 
Tekstil, tekstilni proizvodi, usnje in obutev 18,86 16,01 12,95 13,43 10,61 9,65 9,70 8,70 
         
Struktura uvoza 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Visokotehnološke dejavnosti 6,45 9,37 9,00 9,11 9,34 9,69 8,29 8,71 
Letala in zračna plovila 0,09 0,14 0,06 0,08 0,10 0,03 0,07 0,04 
Farmacevtski proizvodi 2,02 1,81 1,93 1,84 1,91 2,64 1,72 1,51 
Pisarniški, računovodski in računalniški stroji 1,06 1,51 1,29 1,39 1,76 1,12 1,55 1,42 
Radijska, televizijska in podobna oprema 1,18 2,33 2,38 2,66 2,32 4,11 2,03 2,59 
Medicinski in optični instrumenti 2,10 3,57 3,35 3,14 3,27 1,79 2,92 3,16 
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Srednje visokotehnološke dejavnosti 34,14 39,01 39,99 39,96 40,19 42,32 40,38 40,90 
Drugi električni stroji in aparati 5,06 5,73 5,73 5,23 5,64 5,34 6,25 6,50 
Motorna vozila in podobno 3,86 3,54 3,17 3,66 3,43 14,64 3,30 3,50 
Kemikalije brez farmacevtskih sredstev 12,17 13,83 14,12 14,10 13,77 9,96 13,43 13,47 
Druga železniška in transportna oprema 0,21 0,26 0,17 0,32 0,41 0,99 0,60 0,44 
Druga mehanizacija in oprema 10,84 15,65 16,80 16,65 16,95 11,38 16,80 16,99 
         
Srednje nizkotehnološke dejavnosti 29,54 25,19 25,26 24,68 24,84 27,57 26,23 25,85 
Koks, rafinirani naftni proizvodi in jedrska goriva 1,19 1,17 1,28 1,19 1,02 1,97 0,90 0,96 
Proizvodi iz kavčuka in plastike 3,58 5,32 5,45 5,24 5,72 4,20 6,05 6,24 
Drugi nemetalni mineralni proizvodi 3,21 3,62 3,85 3,57 3,69 2,55 3,82 3,74 
Izgradnja in popravilo ladij in čolnov 0,19 0,06 0,05 0,10 0,14 0,07 0,25 0,15 
Bazni metali 8,79 9,11 9,39 9,35 8,73 8,01 9,25 8,69 
Fabricirani metalni proizvodi z izjemo strojev in 
opreme 

3,59 5,90 5,25 5,24 5,54 4,78 5,97 6,07 

         
Nizkotehnološke dejavnosti 29,88 26,43 25,74 26,25 25,63 20,42 25,10 24,55 
Druga predelava in reciklaža 2,08 1,10 1,38 1,40 1,67 1,43 1,41 1,59 
Les, celuloza, papir, papirni proizvodi, tiskanje in 
publiciranje 

6,11 5,93 6,00 6,05 6,22 5,14 6,42 6,48 

Prehrambeni proizvodi, pijače in tobačni proizvodi 6,60 7,32 6,79 7,28 6,70 4,45 7,09 7,24 
Tekstil, tekstilni proizvodi, usnje in obutev 15,08 12,09 11,57 11,52 11,04 9,40 10,17 9,23 

Vir: Bojnec, Novak, 2004, str. 42. 

 
 

Priloga – tabela 6: Opredelitev izbranih finančnih kazalcev 

KAZALEC VELIKOSTI 
   Sredstva na podjetje =  (019 / št. podjetij) 
 
KAZALEC DONOSNOSTI 
   Donosnost prodaje = dobiček / celotni prihodki 
     (090-091)/(050+057+058+074+081) 
 
KAZALCA PRODUKTIVNOSTI 
   Produktivnost dela = prihodki od poslovanja (prodaje) na zaposlenega 
     ((050+057+058) / 092) 
   Dodana vrednost na zaposlenega  = ((059 - 060 - 071) / 092) 
 
KAZALEC STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI 
   Stroški dela na zaposlenega = (064/092) 
 
KAZALEC IZVOZNE USMERJENOSTI 
   Delež čistih prihodkov iz prodaje na tujem trgu v celotnih čistih prihodkih iz prodaje 
     ((052 + 054) / 050) 
 

Vir: Sektorska analiza poslovanja gospodarskih družb v obdobju 1995–2001, 2002, str. 61-62. 
 


