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1. UVOD 
Globalizacija oziroma odprtje ekonomskega prostora pomeni integracijo držav v učinkovitejši 
sistem, kjer mobilni viri izkoriščajo določene prednosti posamezne lokacije, povečujejo svoje 
aktivnosti ter navsezadnje omogočajo dobavo manjkajočih elementov lokalnim faktorjem 
oziroma lokalnim podjetjem v smeri boljšega konkuriranja v mednarodnem okolju. V dobi 
velikih inovacij omogoča globalizacija obilico nove, visoko produktivne tehnologije, katerih 
razpršenost lahko v državah v razvoju med drugim poveča življenjski standard. Obstaja vrsta 
dokazov o tem, da so v državah v razvoju zavoljo vključitve v globalizacijski proces, povečali 
količino končnih proizvodov, izvoz ter dosegli višje rasti zaposlovanja (UNCTAD, 2003). 
 
Kanali, skozi katere ima globalizacija učinke na posamezne ekonomije, so: mednarodna 
trgovina, licenčne pogodbe, portfolio investicije ter tuje neposredne investicije. Slednje so še 
posebej zelo pomembne, kajti ob prenosu kapitala poskrbijo tudi za prenos proizvodne 
tehnologije, organizacijskih in upravljalskih sposobnosti ter prenosa znanja (Feenstra, 2003, 
str. 176). Ker se ti prenosi vršijo med posameznimi državami, so glavni nosilci tujih 
neposrednih investicij multinacionalna podjetja. Slednja povzročajo s prenosom tehnologije 
na lokalna podjetja v državi gostiteljici določene učinke, in sicer te učinke imenujemo 
posredne oziroma »spillover« učinke. Ti se odražajo v povečani stopnji tehnoloških 
sprememb ter večjem obsegu znanja. Prenosi znanj ter tehnologije pa navsezadnje omogočajo 
tudi povečano število inovacij, ki so motor gospodarske rasti v državah gostiteljicah. Te 
inovacije oziroma tehnološko produktivnost se navadno meri s številom podeljenih patentov 
(OECD, 2005).   
 
Rast tujih neposrednih investicij se je v zadnjih letih močno povečala, kar je predvsem 
spodbudilo gospodarsko manj razvite države k privabljanju tujih investitorjev. Najuspešnejša 
država na tem področju je Kitajska, ki je s svojim vstopom na globalni trg zaznamovala 
devedeseta leta dvajsetega stoletja, medtem ko naj bi v 21. stoletju razcvet na področju tujih 
investicij dosegla Indija. Strokovnjaki so mnenja, da bosta obe državi svetovni gospodarski 
velesili v prihodnosti (Bajpai, Sachs, 2000, str. 15). 
 
Glede na dejstvo, da je Kitajska do danes prejela mnogo več investicij kot Indija, pa ima 
slednja veliko več ponuditi tujim investitorjem. Indija, država z uveljavljenim demokratičnim 
sistemom (Usenik, 2006, str. 5), ki ima enega najbolj liberalnih sistemov investiranja med 
vsemi razvijajočimi se ekonomijami, ponuja tujim investitorjem manjše tveganje pri 
transakcijah v poslovnem, socialnem in političnem okolju (Mencinger, 2005, str. 39). Poleg 
tega Indijo odlikuje bogastvo naravnih virov, razvito podjetništvo (za primerjavo naj 
navedem, da so Kitajci zavoljo pridobitve čim večjega števila tujih investitorjev, zatirali 
domače podjetnike), dober demografski položaj, visoko izobraženo delovno silo, ki tekoče 
govori angleški jezik, in močno razvito tekstilno panogo in panogo z računalniško opremo 
(Bray, 2005). Na drugi strani pa se tako Indija kot tudi Kitajska soočata z močno onesnaženim 
zrakom, političnimi problemi (korupcija in zlorabe na delovnem mestu), finančnimi krizami, 
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zdravstvenimi problemi ter slabimi odnosi s sosednjimi državami (Indija s Pakistanom, 
Kitajska s Tajvanom) (Farrell et al, 2004).  
 
Tako bo namen mojega magistrskega dela proučiti učinke tujih neposrednih investicij na 
tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva, kar bom preverila s pomočjo 
ekonometričnega modela, in hkrati s pomočjo primerjalne analize prikazati prednosti Indije 
kot države gostiteljice tujih neposrednih investicij v primerjavi s Kitajsko. 

 
Glavna hipoteza, ki jo bom skušala preveriti s pomočjo empiričnega modela je: 
� Pritok tujih neposrednih investicij v Indiji pozitivno vpliva na tehnološko produktivnost 

indijskega gospodarstva oziroma v našem primeru pričakujemo, da se bo povečalo število 
podeljenih patentov, ki bodo osnovni indikator tehnološke produktivnosti. 

 
Poleg te glavne hipoteze pa bom s pomočjo empiričnega modela preizkusila še tri hipoteze, in 
sicer: 
� Z večanjem števila raziskovalcev v dejavnosti R&R se bo povečevalo število podeljenih 

patentov. 
� Z večanjem bruto družbenih izdatkov za R&R se bo povečevalo število podeljenih 

patentov. 
� Z večanjem BDP na prebivalca se bo povečevalo število podeljenih patentov. 

 
Cilj magistrskega dela je prikazati s pomočjo ekonometričnega modela, da imajo tuje 
neposredne investicije pozitiven vpliv na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva, 
kar pomeni, da bo povečanje deleža tujih neposrednih investicij pozitivno vplivalo na 
tehnološko produktivnost oziroma da se bo povečalo število podeljenih patentov. Prav tako pa 
je cilj dela prikazati, s pomočjo primerjalne analize, tiste značilnosti, ki zagotavljajo Indiji 
prednost z vidika države gostiteljice tujih neposrednih investicij glede na Kitajsko. 
  
Pri metodološkem delu si bom pomagala z deskriptivno analizo primarnih in sekundarnih 
virov, s strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev, viri, prispevki ter članki z najnovejšimi 
spoznanji iz teorije in prakse na tem področju. Poleg tega bom za preverjanje učinkov tujih 
neposrednih investicij na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva uporabila 
ekonometrični model, pri diskriminantni analizi za Indijo in Kitajsko, ki jo bom izvedla v 
sklopu primerjalne analize, pa si bom pomagala s programom SPSS.  
 
Vsebinsko je magistrsko delo razdeljeno na pet delov. Prvo poglavje je namenjeno pregledu 
gospodarskega položaja Indije. Na začetku bom podala kratek zgodovinski pregled 
gospodarskega razvoja Indije, kjer bom na kratko opisala značilnosti vseh štirih obdobjih, in 
sicer obdobje pod britansko vladavino, postkolonialno obdobje, obdobje pred liberalizacijo in 
obdobje liberalizacije. Sledi pregled geografskih značilnosti in gospodarskih razmer, kjer je 
poseben poudarek na gibanju BDP, gibanju inflacije, značilnostih prebivalstva ter gibanju 
brezposelnosti in značilnostih ter gibanju deviznega tečaja.  



 3 

V drugem poglavju se bom osredotočila na pojma globalizacija in tuje neposredne investicije 
(v nadaljevanju TNI), kot motorja globalizacijskega procesa. Tako bom na začetku opredelila 
pojem globalizacija in predstavila njen pomen skozi zgodovino, nakar si bomo pogledali 
kakšen pomen ima globalizacija za Indijo. Sledi pregled gospodarskih reform iz leta 1991, in 
sicer kaj je bilo narejeno ter kaj je še potrebno narediti v smislu izboljšanja gospodarskega 
položaja. Nadaljevala bom z opredelitvijo pojmov TNI in multinacionalnega podjetja (v 
nadaljevanju MNP), saj ju zaradi njune medsebojne prepletenosti ni moč obravnavati ločeno. 
Na koncu poglavja sledi še pregled strukture tujih neposrednih investicij v Indiji. 
 
Tretje poglavje je namenjeno pregledu vplivov tujih neposrednih investicij na Indijo. Na 
začetku bom poizkušala s pomočjo izsledkov empiričnih študij, ki obravnavajo povezanost 
med TNI in tržno strukturo države gostiteljice, preveriti na primeru proizvodnje televizorjev 
ter avtomobilske panoge v Indiji, ali vstop MNP na trg države gostiteljice povzroči dvig 
konkurence in prisili obstoječa podjetja k večji učinkovitosti. Nato bom v nadaljevanju na 
primeru panoge telekomunikacij in farmacevtske panoge v Indiji preverila prisotnost 
posrednih ali »spillover« učinkov, ki naj bi dvignili raven človeškega kapitala v državi 
gostiteljici in povečali produktivnost lokalnih podjetij.  
 
Četrto poglavje je osrednji del mojega magistrskega dela in obravnava empirično analizo 
vpliva TNI na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva. Na začetku poglavja si 
bomo pogledali nekaj empiričnih študij, ki proučujejo vplive TNI na tehnološko 
produktivnost gospodarstva posameznih držav, nakar sledi specifikacija empiričnega modela, 
podatki in metodologija ter na koncu še rezultati empirične analize.  
 
Peto poglavje je namenjeno primerjalni analizi prednosti in slabosti Indije kot države 
gostiteljice TNI glede na Kitajsko. Tako bom s pomočjo pregleda značilnosti Indije in v 
nadaljevanju s pomočjo diskriminantne analize med Indijo in Kitajsko, kjer bom vključila štiri 
spremenljivke, in sicer indeks korupcije, indeks ekonomske svobode, indeks človeškega 
razvoja in BDP na prebivalca po kupni moči, prikazala, katere prednosti ima Indija kot država 
gostiteljica TNI v primerjavi s Kitajsko. Skladno z naslovom poglavja pa bom poleg 
prednosti, podala tudi tiste slabosti, katerim bo morala Indija v prihodnosti posvetiti največ 
pozornosti, če bo želela privabiti še večje število tujih investitorjev. 
 
Na koncu sledi še sklep, kjer bom povzela glavne ugotovitve teoretičnega in empiričnega 
dela. 
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2. GOSPODARSKI POLOŽAJ INDIJE 
 
V nadaljevanju bom najprej na kratko povzela zgodovinski pregled gospodarskega razvoja 
Indije, in sicer obdobje pod britansko vladavino, postkolonialno obdobje, obdobje pred 
liberalizacijo in obdobje po liberalizaciji. Nato bom opisala geografske značilnosti ter 
gospodarske razmere, med katerimi bom podrobneje opisala gibanje BDP, gibanje inflacije, 
značilnosti prebivalstva in gibanje brezposelnosti ter značilnosti in gibanje deviznega tečaja.  
 

2.1. KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED GOSPODARSKEGA RAZVO JA INDIJE 

 

Indska civilizacija se je razvila iz starejših neolitskih kultur, nanjo pa je vplivala tudi 
sumerska civilizacija, s katero je trgovala. Okoli 1400 pr. n. št. so se v Indijo priselili 
indoevropski arijci in uničili indska mesteca. Med Indom in Gangesom so osnovali več 
državic. Glavni zgodovinski vir za to obdobje so Vede, zbirka štirih knjig, zato Indijo od okoli 
leta 1400 do 550 pr. n. št. imenujemo vedska Indija (Bose, 2003, str. 102). Z nastankom 
države je iz polnomadstva prešla v poljedelstvo, družba pa se je razslojila v štiri kaste1 
(Falenti, 1993, str. 22). 

2.1.1. Obdobje pod britansko vladavino 
 

Indija je bila skoraj dve stoletji pod britansko vladavino, ki je matično državo na eni strani 
oskrbovala s surovinami, na drugi strani pa je služila kot trg, kjer so Britanci prodajali svoje 
končne proizvode z dodano vrednostjo. Ta dogovor je bil naklonjen predvsem Britancem, ki 
so na ta način dosegli, da je bilo indijsko gospodarstvo osnovano zgolj na proizvodnji 
primarnih proizvodov, kar je pomenilo zadušitev rasti indijskega gospodarstva (Wells, 2003). 
Britanci so v tem času prevzeli tudi kontrolo nad pravnim in izobraževalnim sistemom 
(angleščina je postala uradni jezik) ter povezali Indijo in Britanijo z železnico. Pozitivne plati 
britanske vladavine so bile za Indijo predvsem dobro urejen pravni in izobraževalni sistem, 
medtem ko se slabe plati le-te rezultirajo v naklonjenosti Indijcev do tujih proizvodov, ki naj 
bi bili v njihovih očeh boljši od domačih. Obdobje pod britansko vladavino se je končalo 
avgusta 1947, ko so se Indijci pod vodstvom Mahatme Gandhija osvobodili (Chandra et al, 
2002, str.12-14). 

 

 

                                                           
1 Beseda kasta izvira iz portugalske besede casta. Definiramo jo lahko kot strogi socialni sistem, v katerem se 
socialna hierarhija prenaša iz generacije v generacijo in ki dovoljuje zelo malo ali skoraj nič mobilnosti iz 
položaja, v katerem je bil posameznik rojen. Ta sistem je bil v Indiji formiran že pred 3000 leti in še danes 
predstavlja zelo pomemben del indijske družbe. Tako poznajo v Indiji pet različnih kategorij sistema, in sicer 
Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra in Harijans, znotraj katerih najdemo caste ali »jatis« (Smith, 1994, str. 10-
14).      
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2.1.2. Postkolonialno obdobje 
 
Rojstvo neodvisne Indije je potekalo v enakem obdobju kot razcvet socializma in 
ekonomskega sistema, ki je bil osnovan na državnoplanskem gospodarstvu po svetu. Prvi 
predsednik indijske vlade, Jawaharlal Nehru, se je prizadeval za ukinitev dveh glavnih zlih 
kolonialne dobe, in sicer podeželskega fevdalizma ter deindustrializacije Indije. Podeželski 
fevdalizem je nastal kot posledica polarizacije socialnega in ekonomskega sistema, ki je 
dovoljeval, da so si bogati lastniki zemlje in aristokrati lastili velik delež nacionalnega 
prihodka na račun revnih, ki so živeli na podeželju (RBC Economics, 2005).  
 
Nasprotovanje deindustrializaciji izhaja iz dejstva, da je Indija imela pred tem obdobjem 
močno predelovalno panogo. Kot posledica tega je za časa britanske vladavine iz Indije v 
Britanijo odtekal kapital v velikosti 1,5 % BDP letno. Tako je Nehru odločil, da če se bo 
nadaljevala izvozna usmerjenost, bo to vodilo do kolonialnega izkoriščenja. Nehru, ki je 
verjel v znanstveni in družbeni napredek ter modernizacijo države, je postavil ekonomski 
sistem, z državnoplanskim gospodarstvom. V tem ekonomskem modelu, kjer je država 
nadzorovala proizvedeno količino, cene in zaposlovanje, sta bili konkurenčnost in proizvodna 
učinkovitost v drugem planu. Privatna podjetja so lahko vstopila v posamezno panogo, vendar 
pa so se morala podrediti vsem pravilom in regulaciji s strani države in, kar je bilo 
najpomembnejše, ni bilo dovoljeno konkurirati državnim podjetjem. Poleg tega je Nehru 
zanemarjal osnovno izobrazbo ter poveličeval univerzitetno izobrazbo. V tem obdobju so na 
račun državnega planiranja razvili težko industrijo, medtem ko so kmetijstvo zanemarjali. 
Zaščita težke industrije je vključevala postavitev visokih ovir za mednarodno trgovino, kar 
posledično pomeni kontrolo uvoza (Chandra et al, 2002, str. 14─16).    

2.1.3. Obdobje pred liberalizacijo 
 
V sedemdesetih letih je Indija razvojno gledano močno zaostajala za industrializiranimi 
državami, predvsem je imela nižji BDP na prebivalca, nižjo stopnjo izobraženosti 
prebivalstva ter visoko umrljivost otrok (India Daily, 2005). Leta 1966 izvoljena predsednica 
vlade Indira Gandhi je v ta namen povečala že tako veliko vlogo države v gospodarstvu, s 
tem, ko je podržavila sektor bančništva in zavarovalništva. Poleg tega je uvedla še strožji 
nadzor nad cenovno politiko, trgovino in tujimi investicijami, kar je indijski ekonomski 
prostor popolnoma zaprlo. Okolje, ki ni dovoljevalo konkurence, kajti država je za tuje 
konkurente uvedla tako trgovinske ovire kot tudi visoke carine, in v katerem je bil 
proizvajalec kralj, medtem ko je bil kupec omejen s kvaliteto in raznolikostjo proizvodov, je 
sčasoma pregnalo tudi tako velike investitorje kot sta Coca-Cola in 3M.   
 
Tako so bili v tem času edini indijski trgovinski partner Sovjetska zveza in države z 
vzhodnega bloka. Posledično je to za indijsko gospodarstvo pomenilo nezmožnost 
konkuriranja na mednarodni ravni. Edini svetli točki za časa vladavine Indire Gandhi sta bili 
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»zelena revolucija2«, ki je Indiji omogočila, da je sama pridelala zadostne količine hrane za 
potrebe svojega prebivalstva, ter zmaga v vojni s Pakistanom leta 1971. Šele leta 1984, s 
prihodom najstarejšega sina Indire Gandhi, Rajiva3 Gandhija na oblast, je Indija vsaj delno 
odprla svoj ekonomski prostor za tuje investitorje (Chandra et al, 2002, str. 16-18).       

2.1.4. Obdobje liberalizacije 
 
Ekonomska kriza (kriza plačilne bilance in zunanji šoki, ki jih je povzročila zalivska vojna), 
julija leta 1991, je Indijo prisilila k liberalizaciji ekonomije. Liberalizacija ekonomije je 
pomenila odpreti ekonomski prostor tujim investitorjem, zmanjšati vlogo države, privatizirati 
javni sektor ter nameniti privatnemu sektorju več prostora za prosto rast. Intergracija Indije s 
svetovno trgovino je pomenila odpravo nekaterih ovir za neposredne tuje investicije, kar je bil 
tudi pogoj za včlanitev Indije v WTO4. Na ta način so Indijci na zunanji svet začeli gledati iz 
drugega zornega kota, in sicer ne več kot območje nevarnosti, temveč kot območje velikih 
priložnosti (Chandra et al, 2002, str. 18─19).  
  

2.2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

 
Republika Indija, katere ime je izpeljanka iz staroperzijskega jezika sindhu, je suverena, 
socialistična, sekularna5 in demokratična država na jugu Azije in leži na Indijskem polotoku. 
Razdeljena je na 28 zveznih držav (te se delijo na okrožja), sedem zveznih območij in glavno 
območje Delhi. Vsaka država ima svojo vlado, medtem ko zveznim območjem predseduje 
upravitelj, ki ga imenuje zvezna vlada. 

                                                           
2 Pojem zelena revolucija se je prvič pojavil leta 1967. Pred letom 1967 so bili vsi napori za zmanjšanje 
umrljivosti ljudi zaradi lakote nični. V tem obdobju je prebivalstvo naraščalo mnogo hitreje kot pa proizvodnja 
hrane. Zato so v ta namen povečali število obdelovalnih površin in posledično se je povečala proizvodnja hrane 
(IFPRI, 2006).   
3 Uvedel je davčno reformo, katere posledica so bile zmanjšane davčne stopnje, zmanjšale so se davčne utaje, 
kar je prineslo državi za 40 % več davčnega prihodka. Poleg tega je zmanjšal omejitve v domačem gospodarstvu. 
Zopet je uvedel pojem »privatno« podjetje in dovolil konkuriranje znotraj posamezne panoge.   
4 WTO (World Trade Organization- »Svetovna trgovinska organizacija«). Zadnja »Urugvajska« runda 
multilateralnih pogajanj GATT (General Agreement on Tariffs and Trade- »Splošni sporazum o carinah in 
trgovini«) se je pričela septembra 1986 in končala decembra 1993. Sporazumi o lažjem dostopu na trge za blago, 
sporazum o menjavi storitev (GATS) in sporazum o menjavi produktov, vezanih na pravice iz intelektualne 
lastnine (TRIPS), so trije vsebinski stebri, ki določajo značilnosti WTO (delovati je pričela 01.01.1995. in ima 
sedež v Ženevi), katere ustavnovitev je eden od dosežkov Urugvajske runde GATT (Kumar et al, 2001, str. 11). 
Glavne naloge WTO (Kumar et al, 2001, str. 12): 
- uveljavljanje sporazumov, ki so sklenjeni med članicami WTO; 
- predstavlja trajno organizacijsko obliko za trgovinska pogajanja o nadaljnjem sproščanju trgovine med 
članicami; 

- preverja primernost trgovinske politike držav članic; 
- nudi tehnično podporo državam v razvoju in nerazvitim državam pri uresničevanju dogovorov; 
- sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami, posebno tesno z IMF in preko ITC (Mednarodni trgovinski 

center) z UNCTAD. 
5 Sekularen pomeni posveten. 
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Indija je po številu prebivalstva druga največja država na svetu s 1.103.371.000 prebivalcev 
(ocena za december 2005), kar predstavlja 17 % svetovnega prebivalstva (The Wikipedia, 
2006), po površini pa zaseda sedmo mesto. Čeprav je 80,5 % prebivalcev hindujcev, je Indija 
tretja največja muslimanska država na svetu s 13,4 % muslimanov. Poleg tega tu živi 2,3 % 
katolikov, 1,84 % sikhov, 0,76 % budistov ter nekaj malega židov. Največja in hkrati tudi 
najgosteje naseljena mesta so Mumbai (v preteklosti Bombai), Delhi, Kolkata (v preteklosti 
Calcutta) in Chennai (v preteklosti Madras). Stopnja pismenosti je 64,8 % (53,7 % za ženske, 
75,3 % za moške). V Indiji imajo 23 uradnih jezikov. Hindujščina in angleščina sta uradna 
jezika vlade, medtem ko je število maternih jezikov višje od 1652 (CIA-The World Factbook, 
2006) .  

 
V Indiji zasledimo različne podnebne pasove od tropskega na jugu, do zmernega na severu. 
Večino dežja pade v obdobju monsunov. Glede na dejstvo, da je v dejavnosti ribištvo 
zaposlenih šest milijonov prebivalcev je Indija šesta največja proizvajalka rib na svetu. Ob 
tem ima bogata nahajališča premoga, železa, mangana, titana, diamantov, opija, zemeljskega 
plina in nafte. Slednjo so našli na obali Maharashtre in na vzhodu Assama, pokrije pa 25 % 
potreb indijskega prebivalstva (RoyChowdhury, 2005, str. 9). 

2.3. GOSPODARSKE RAZMERE 

 
Za Indijo sta značilna močan javni sektor, ki se le počasi privatizira in mešano tržno-plansko 
gospodarstvo. Zavoljo številne in cenene delovne sile ter prostranega ozemlja predstavlja 
osnovo gospodarstva kmetijstvo, ki zaposluje 60 % aktivnega prebivalstva in ustvari četrtino 
BDP (glej tabelo 1).  
 
Tabela 1: Deleži BDP po posameznih panogah v odstotkih v obdobju 1991/92─2003/04 

 

LETO 
                           
PANOGA 1991/92 

 
1994/95 1999/00 

 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Kmetijstvo 34,2 32,9 25,2 25,2 27,5 22,0 22,1 

Industrija 23,9 24,1 27,9 27,9 22,0 22,0 21,7 

Storitve 41,9 43,0 46,9 46,9 50,5 56,0 56,2 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 
Vir: MOSPI, 2006. 
 
Kot je razvidno iz tabele 1, je bil delež kmetijstva v BDP v letu 2003/04 nižji v primerjavi z 
letom 1991/92, kar je predvsem posledica neugodnih vremenskih razmer. Za industrijsko 
panogo, kateri največji delež sta v zadnjih treh letih prispevali proizvodnja papirja in 
proizvodnja transportne opreme, je značilna stabilna rast, saj se je delež le-te v BDP skozi vsa 
opazovana leta gibal malo nad 20 %. Največji delež v BDP pa je vseskozi imela panoga 
storitev, ki predstavlja glavni vir ekonomske rasti, zaposluje malo manj kot četrtino delovne 
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sile ter je v letu 2003/04 prispevala več kot 50 % indijskih končnih proizvodov (ang. output). 
K rasti storitvene panoge so najbolj prispevale IT-storitve, turizem, finančne storitve, 
nepremičninsko posredništvo ter družbene in osebne storitve (predvsem povišanje plač v 
državni upravi).  
 
Največji problem, ki je Indijo pestil v preteklih letih je bila nizka gospodarska rast. Le-to ji je 
uspelo povišati v devedesetih letih, ko si je opomogla s pomočjo posojil v tujini (Shurmer-
Smith, 2005, str. 55). V tem obdobju je Indija sprejela načrt gospodarskih reform6, ki naj bi 
gospodarstvu omogočile višje stopnje rasti, nižjo stopnjo inflacije ter liberalizacijo 
mednarodne trgovine. Od uvedbe reform leta 1991 se je mednarodna menjava močno 
povečala (glej tabelo 2) in tako igra Indija danes v svetovni trgovini eno vidnejših vlog. 
Največji izvozni artikli so še vedno primarni proizvodi, in sicer kmetijski proizvodi (tobak, 
začimbe, žitarice, rože, sadje), minerali in železova ruda ter čaj in kava, ki jih v večji meri 
izvozijo v Zahodno Evropo. Na uvozni strani pa prevladujejo riž, pšenica, gnojila ter jedilna 
olja, ki jih uvozijo iz ZDA, Belgije in Švice.  
 
Tabela 2: Izvoz in uvoz Indije v milijonih USD v obdobju 1990/91─2004/05 
 
  Izvoz Uvoz 
1990/91 18.145 24.072 
1991/92 17.865 19.411 
1992/93 18.437 21.882 
1993/94 22.237 23.306 
1994/95 26.330 28.654 
1995/96 31.797 36.678 
1996/97 33.470 39.132 
1997/98 35.006 41.484 
1998/99 33.219 42.389 
1999/00 36.822 49.671 
2000/01 43.361 50.392 
2001/02 49.250 56.517 
2002/03 57.085 71.238 
2003/04 75.558 97.331 
2004/05 89.843 131.648 

Vir: Ministry of Commerce & Industry, 2006. 
 
Indijsko finančno središče je Mumbai, kjer imajo sedež centralna banka Indije (ang. Reserve 
Bank of India), Mumbajska borza (ang. Bombay Stock Exchange) ter Indijska nacionalna 
borza (National Stock Exchange). Indijska denarna enota je indijska rupija7, glavni pokazatelj 

                                                           
6 Več o gospodarskih reformah glej podpoglavje 3.1.1.1. 
7 Rupija je skupno ime valut, ki jih uporabljajo v Indiji, Pakistanu, Nepalu, Mauritiusu, Indoneziji, Sejšelih ter 

na Šrilanki. Indijska rupija je razdeljena na 100 novih pais. Sicer pa ime te denarne enote izvira iz sanskrta, kjer 
rupya pomeni srebro. Izpeljano besedo rupija so uporabljali za kovanec, ki ga je med svojo vladavino med 
letoma 1540 in 1545 uvedel Šer Šah Suri - izvirna rupija je bil srebrnik s težo 178 g. Kovanec so od takrat 
uporabljali celo v časih britanske Indije. (The Wikipedia, 2006). 
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razmer na indijskem trgu vrednostnih papirjev pa je Sensex Index, ki ga sestavlja 30 največjih 
in najbolj trgovanih delnic na mumbajski borzi (The Wikipedia, 2006).    

2.3.1. Gibanje BDP 
 
Po uvedbi reform leta 1991 se je v Indiji močno izboljšala makroekonomska in finančna 
stabilnost, kar je razvidno iz slike 1, ki prikazuje stopnjo rasti BDP. Navkljub vsemu pa še 
vedno prevladuje mnenje, da rast indijskega gospodarstva ostaja pod njegovimi zmožnostmi. 
To nakazuje dejstvo, da je realni BDP v obdobju 2000─2004 rastel po 6,5 % povprečni 
stopnji rasti, kar je manj od načrtovane povprečne stopnje rasti 8 %, ki jo je sprejela indijska 
vlada kot cilj v obdobju 2000─2005. Eden od razlogov je ta, da je Indija v tem obdobju 
beležila presežek v plačilni bilanci, za katerega pa ni našla ustreznih investitorjev.  
 
Slika 1: Gibanje indijskega BDP v odstotkih na letni ravni v obdobju 1992─2004 
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Vir: Reserve Bank of India, 2006. 
 
Naslednji razlog je zmanjšanje proizvodnje v kmetijstvu, kar je predvsem posledica močne 
odvisnosti od monsunskega deževja. Poleg kmetijstva, kjer bi bil potreben premik od 
tradicionalnega k biološkemu kmetovanju, pa največji problem predstavljata zdravstvo in 
izobraževanje. Stopnji rasti v teh dveh panogah sta na nižjih ravneh, če jih primerjamo s 
sosednjimi državami, kot tudi, če jih primerjamo z rastmi, ki jih je Indija dosegala pred 
petindvajsetimi leti. Razlog je v zelo nizkih državnih izdatkih za zdravstvo, kar posledično 
pomeni veliko umrljivost med revnejšimi prebivalci ter nenazadnje visoka stopnja umrljivosti 
dojenčkov, ki je za 100 % višja kot na Kitajskem (Press Trust, 2006). Država bo morala več 
izdatkov nameniti tudi izobraževanju, kajti v Indiji je še vedno več kot 300 milijonov ljudi 
nepismenih (Beena et al, 2004, str. 36─38). 
 
Empirična študija (Rodrik, 2003) je pokazala, da bi Indija lahko v naslednjih dvajsetih letih 
(2005─2025) dosegla 7 % rast gospodarstva, vendar le v primeru, da bo znižala fiskalni 
deficit, povečala stopnjo varčevanja in investiranja, povečala zaposljivost visoko kvalificirane 
delovne sile ter povečala akumulacijo kapitala. Rezultati študije so pokazali, da bi povišanje 
stopnje zaposlenosti visoko kvalificirane delovne sile za 10 % točk prispevalo k povišanju 
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stopnje rasti za 0,3 % do 0,4 %. Tako sta akumulacija kapitala in zagotovitev delovnih mest 
visoko kvalificirane delovne sile edina potrebna pogoja za stabilno rast. Seveda pa morata biti 
oba podprta s stabilno makroekonomsko politiko, povečano produktivnostjo, razvojem 
človeških virov in uresničevanjem zadanih reform. 
 
Nenazadnje pa bo morala Indija za povišanje stopenj rasti zmanjšati stopnjo revščine. Ne 
glede na to, da se je med leti 1977─1978 in 1999─2000 število revnih zmanjšalo z 51,3 % na 
20,5%, kar v absolutnem merilu pomeni iz 330 milijonov na 260 milijonov ljudi, pa je ta 
odstotek glede na sosednje azijske države še vedno izredno visok. Najbolj zastrašujoč podatek 
pa je, da je v obdobju 2001─2003 dohodek na prebivalca znašal le 9 % svetovnega povprečja 
in 2 % povprečja visoko razvitih držav.   

2.3.2. Gibanje inflacije 
 
Stabilnost cen je eden glavnih ciljev monetarne politike Indije. Kljub šokom s ponudbene 
strani in neuravnoteženi fiskalni politiki, ostaja stopnja inflacije na zadovoljivi ravni. Letna 
stopnja inflacije, katere podlaga za izračun je bil indeks cen življenjskih potrebščin, je v 
zadnjih petih desetletjih v povprečju znašala 6,7 %. V petdesetih letih (glej sliko 2) je bila 
stopnja inflacije zelo nizka, v povprečju 1,7 % na leto, vendar pa je bilo zanjo značilna zelo 
velika spremenljivost, kar je bila predvsem posledica težav v kmetijstvu.  
  
Slika 2: Gibanje letne stopnje inflacije v Indiji v odstotkih v obdobju 1950─2004  
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Vir: Reserve Bank of India, 2006. 
 
V šestdesetih letih se je inflacija v povprečju povišala na 6,4 % na letni ravni, kar je bila 
posledica vojn v letih 1962 in 1965 ter padec proizvodnje v kmetijstvu za celih 16 %. V 
sedemdesetih je inflacija še kar naraščala (9 %), predvsem kot posledica šokov tako na strani 
ponudbe kot povpraševanja. Na ponudbeni strani sta bila vzroka dva, in sicer je leta 1973 
prišlo do prvega naftnega šoka, kar je povzročilo, da so se cene nafte povečale za 250 %, 
poleg tega pa je suša uničila večji del pridelkov, kar je pomenilo dvig cen hrane. Zaradi 
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povišanj cen se je povečalo povpraševanje po denarju, kar je posledično pomenilo pritisk na 
stran povpraševanja. 

 
V osemdesetih so bili vzroki za še vedno visoko inflacijo (8 %) predvsem ukrepi fiskalne 
politike in z njo povezane monetizacije na strani povpraševanja. Fiskalni deficit se je povečal 
iz 3,8 % BDP v sedemdesetih na 6,8 % BDP v osemdesetih (glej tabelo 3), katerega je v večji 
meri financirala centralna banka in s tem monetizirala dolg. 

 
Tabela 3: Glavni dejavniki inflacije v Indiji v odstotkih v obdobju 1970─2004  
 

  1970─75 1975─80 1980─85 1985─90 1990─95 1995─2004 
Rast indeksa 
cen življ. 
potrebš čin 13,3 4,7 9,3 6,7 11,0 5,1 
Rast BDP 2,3 3,6 5,6 6,0 5,0 6,1 
Povečanje 
agregata M3 * 8,3 12,5 8,5 8,9 9,1 8,4 
Povečanje 
agregata M0 * 6,4 9,2 8,4 8,6 8,3 5,9 
Fiskalni deficit 3,3 4,4 5,9 7,7 6,3 5,6 
Rast cen nafte 18,5 8,4 12,5 6,0 12,8 10,1 
Rast cen 
pšenice n.p. 2,7 6,1 6,6 9,3 7,3 
Rast cen riža n.p. 6,6 7,6 6,3 7,3 5,5 
Rast cen hrane 15,0 1,9 10,7 6,4 10,3 5,5 
Rast cen 
uvoznih 
artiklov 28,2 7,1 8,0 8,0 7,6 6,8 
Depreciacija 
deviznega 
tečaja 
rupij/USD 1,1 0,3 7,2 6,4 11,3 4,1 

Ostalo 3,6 38,6 10,2 22,4 1,7 29,6 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 
Opomba: M0 = primarni denar 
M3 = gotovina in knjižni denar + vezane bančne vloge + delnice ali enote odprtih investicijskih skladov + 

kratkoročni papirji in dolžniški instrumenti + repo posli 

Vir: Reserve Bank of India, 2005. 
 
Devizni tečaj rupija/USD je v tem obdobju depreciral v povprečju za 7 % na leto, kar je 
znatno več od 1 % depreciacije tečaja v sedemdesetih letih, kar je povzročilo pritisk na strani 
ponudbe. Poleg tega je leta 1979 prišlo do drugega naftnega šoka, ko so cene nafte poskočile 
za 130 %. Trend naraščanja inflacije, visokega deficita in povečane monetizacije se je 
nadaljeval tudi v prvi polovici devedesetih let s povprečno letno stopnjo inflacije 11 %. 
Vzroki za visoko inflacijo so bili predvsem depreciacija rupija, spremenljivost cen riža in 
pšenice ter jedilnih olj ter nenazadnje še vedno visoke cene nafte. Poleg tega pa jim ni uspelo 
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v celoti sterilizirati tujega denarja, katerega prilivi so se povečali z odprtjem ekonomskega 
prostora Indije leta 1991.  
 
Kljub prilivom kapitala in visokemu fiskalnemu deficitu v letu 1996 je Indijcem uspelo 
nadzirati inflacijo. V obdobju 1996─2004 jim je uspelo znižati povprečno stopnjo inflacije na 
5 %, kljub dejstvu, da so se v tem obdobju soočali z veliko sušo, ki je prizadela kmetijstvo. 
Ukrepi, ki so vodili do znižanja inflacije so bili uspešna sterilizacija pritoka tujega denarja, 
povečana fleksibilnost centralne banke, kar je pomenilo zmanjšanje monetizacije fiskalnega 
deficita, nižja rast cen uvoznih proizvodov, nižja depreciacija rupija, povečanje deviznih 
rezerv ter povečane zaloge hrane (Reddy, 2004). Kot smo videli, so bili glavni dejavniki, ki so 
prispevali k nizki in stabilni inflaciji predvsem izboljšave na področju monetarne politike, in 
sicer podelitev neodvisnosti centralni banki, izboljšave v komunikacijskih strategijah, 
povečana transparentnost, kot tudi preudarna fiskalna politika, deregulacija, globalizacija in 
povečana konkurenčnost. Tako je sedaj za ohranitev nizke in stabilne inflacije pomembno, da 
kljub globalnemu makroekonomskemu neravnovesju, ohranijo nizka inflacijska pričakovanja 
in zmanjšajo naraščanje javnega dolga, ki predstavlja enega večjih pritiskov na inflacijo.  
 

2.3.3. Prebivalstvo in gibanje brezposelnosti 
 
Za prebivalstvo Indije je bilo v začetku dvajsetega stoletja značilna zelo visoka stopnja 
umrljivosti, kar je bila predvsem posledica različnih epidemij ter lakote. Šele po letu 1920, ko 
je bilo zaznati večji pomen tako kurativne kot tudi preventivne medicine, se je število smrti, 
tako otrok kot tudi odraslih, zmanjšalo (Kishwar, 2005, str. 57).  
  
Kot je bilo omenjeno v podpoglavju 2.3. je največji delež prebivalstva zaposlenega v 
kmetijski panogi. Po podatkih Nacionalnega statističnega urada Indije je število zaposlenih v 
tej panogi v devedesetih letih ostalo nespremenjeno, in sicer 190 milijonov ljudi. Sicer pa je 
za celotno indijsko gospodarstvo značilno, da se je stopnja brezposelnosti od začetka 
devedesetih pa vse tja do leta 2001 povečevala (glej sliko 3, str. 13).     
 
Eden od razlogov za povečevanje brezposelnosti je ta, da ustvarjanje novih delovnih mest ni 
skladno z gospodarsko rastjo in to v vseh proizvodnih sektorjih, z izjemo v sektorju financ in 
transporta. Ker je največji delež prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu je tudi tam največji 
delež nezaposlenih, in sicer 74 % (2004), kljub temu, da je 60 % teh prebivalcev izobraženih. 
Naslednji od možnih razlogov je, da je Indija postala bolj kapitalno intenzivna, na drugi strani 
pa so v javnih podjetjih omejili zaposlovanje zavoljo doseganja večje učinkovitosti in 
konkurenčnosti na trgu. Nenazadnje pa so k brezposelnosti pripomogle migracije, ki so 
pripeljale do regionalnega neravnovesja. Najrevnejši prebivalci podeželja so se naselili na 
vzhodu in v osrednjem delu Indije, kjer so pogoji kmetovanja izključno odvisni od 
monsunskega deževja, kar pomeni, da na teh področjih vlada nizka kmetijska produktivnost.  
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Slika 3: Stopnja registrirane brezposelnosti v Indiji v obdobju 1992─2001 
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Vir: ILO, 2006. 
 
Glede na dejstvo, da je število rojstev največje med najrevnejšim delom prebivalstva, ki se 
ukvarja izključno s kmetijstvom, bi indijska vlada morala sprejeti nekaj nujnih ukrepov.  
 
Slika 4: Napovedi gibanja delovno aktivnega prebivalstva glede na celotno prebivalstvo  v 

odstotkih po posameznih državah v obdobju 2000─2050 
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Vir: Avadhuta, 1997. 
 
V prvi vrsti bi morala izboljšati življenjske pogoje podeželskega prebivalstva, modernizirati 
kmetovanje, saj bi na ta način omogočili kmetom, da jim neugodne vremenske razmere ne bi 
uničile celotnega pridelka, kar bi najhitreje dosegli z odpravo ovir za vstop tujih investitorjev 
in nenazadnje je potrebno prekvalificirati delovno silo iz podeželja v ne-kmetijske panoge, saj 
kot je razvidno iz slike 4, bo Indija v naslednjih 40-tih letih ena izmed redkih držav na svetu, 
ki ne bo utrpela upada števila prebivalcev, kar posledično pomeni, da se bo povečalo število 
aktivnih prebivalcev. Ta veliki »bazen« kvalificirane in nekvalificirane delovne sile naj bi 
pomagal Indiji pri doseganju višjih gospodarskih rasti ter boljše konkurenčnosti na 
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mednarodnem trgu, vendar le pod pogojem, da bo indijski vladi uspelo zagotoviti nova 
delovna mesta.    
 

2.3.4. Značilnosti in gibanje deviznega tečaja 
 
Danes spada indijska rupija v režim drsečega deviznega tečaja med uravnavanim drsenjem8 
(ang. managed floating) in prostim ali čistim drsenjem9 (ang. free or pure floating). Znano je, 
da se je Indija v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja soočala z makroekonomskimi 
problemi. Eden največjih makroekonomskim problemov je bil močno precenjen devizni tečaj. 
Posledično je prišlo v letu 1991 do depreciacije rupija v dveh stopnjah za okoli 18 %. V 
enakem obdobju je vlada uvedla liberalizirano vodenje deviznega tečaja10, kar je privedlo do 
uvedbe dualnega sistema deviznega tečaja. To je pomenilo, da je bila odtlej zunanja vrednost 
indijske rupije določena s tržnimi determinantami z možnostjo interveniranja centralne banke, 
da vzpostavi željeno stopnjo stabilnosti.  
 
Po letu 1991, ko je Indija odprla svoj ekonomski prostor, je bilo zaznati izboljšanje plačilne 
bilance. V odsotnosti povpraševanja, ki bi absorbiral presežek deviz na deviznem trgu, je 
pritok tujega kapitala začel vršiti pritisk na rupijo (Patnak, Shah, 2005, str. 23). V želji, da bi 
vzdrževali konkurenčnost indijskega izvoza, se je centralna banka odločila, da bo ta presežek 
spremenila v devizne rezerve, ki so imele od leta 1993 tendenco naraščanja (glej sliko 5, str. 
15) vse tja do leta 2004, ko so dosegle najvišjo raven, in sicer 144 milijard USD. V največji 
meri je k povečanju deviznih rezerv pripomogel povečan izvoz storitev, kar je Indiji 
omogočilo zmanjšanje inflacijskih pritiskov ter izogib likvidnostnim težavam, katerim so bili 
priča v preteklosti, ko so imeli zelo malo deviznih rezerv in tako vsakič znova občutili pritisk 
povečanja cen uvoznih dobrin. Poleg tega pa so v obdobju 2001─2004 beležili apreciacijo 
rupija nasproti ameriškemu dolarju, kar naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnosti (Patnak, Shah, 
2005, str. 26).  
 
 

                                                           
8 Za ta režim je značilno, da monetarne oblasti na osnovi svojih lastnih analiz in ocen-na diskrecijski način-
opredelijo devizni tečaj, ki je po njihovi oceni za državo primeren in ki se mu z intervencijo na deviznem trgu 
želijo čimbolj približati. Indikatorji, ki jih uporabljajo pri izdelavi teh ocen, so zelo različni, običajno pa 
vključujejo informacije o plačilni bilanci, o deviznih rezervah in o dogajanjih na paralelnih deviznih trgih. 
Poudariti velja, da intervencije na deviznem trgu oziroma prilagajanja deviznega tečaja običajno ne sledijo 
avtomatično ocenam, izdelanim na osnovi izbranih indikatorjev (Mrak, 2002, str. 97).   
9 Za ta režim deviznega tečaja je značilna še večja stopnja neodvisnosti centralne banke pri vodenju monetarne 
politike. V tem režimu naj bi bil devizni tečaj tako rekoč v celoti oblikovan na osnovi delovanja tržnih sil. 
Intervencije centralne banke na deviznem trgu so načeloma kratktrajne in niso namenjene samemu obikovanju 
tečaja valute, temveč predvsem preprečitvi njegovih nepotrebno velikih oscilacij, do katerih prihaja občasno 
zaradi špekulativnih pritiskov na valuto. Takoj po razpadu brettonwoodskega sistema je večina gospodarsko 
najpomembnejših držav sveta sprejela ta režim deviznega tečaja in pri njem vztraja vse do danes. Tako ta režim 
danes uporabljajo trije največji gospodarski stebri sveta, in sicer ZDA, Jponsk in evropske države, vključene v 
EMU (Mrak, 2002, str. 97). 
10 ang. LERMS (Liberalised Exchange Rate Management System). 
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Slika 5: Gibanje indijskih deviznih rezerv v milijardah USD v obdobju 1993─2004  
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Vir: Reserve Bank of India, 2005. 
 
Mallick in Marques (2004) sta v svojem modelu proučevala, kako se indijske uvozne in 
izvozne cene spreminjajo, če pride do spremembe deviznega tečaja. V model je bilo zajetih 
devet proizvodnih panog v obdobju 1980─2001. Rezultati so pokazali, da so se tako uvozne 
kot izvozne cene, izražene v rupiji, močno odzivale na spremembo deviznega tečaja v 
osemdesetih. Izvozniki so v izogib velikemu nihanju cen blaga, izraženega v ameriških 
dolarjih in v želji doseganja visokega dobička, spreminjali cene v domači valuti. Ker so 
spremembe tečaja ameriškega dolarja močno vplivale na uvoz in izvoz, je bila Indija v 
mednarodni trgovini tista, ki se je prilagajala cenam na svetovnem trgu (ang. price-taker). V 
devedesetih letih, ob uvedbi režima prostega drsenja in postopni liberalizaciji mednarodne 
trgovine, so indijski izvozniki dobili večjo cenovno moč in tako jim ni bilo več potrebno 
spreminjati cen v domači valuti zavoljo doseganja željenega dobička. Na ta način so pri 
nekaterih izvoznih artiklih (hrana, mehanizacija, transportna oprema, predelovalne dobrine) 
zavoljo večje diferenciacije proizvodov lahko določali ceno na svetovnem trgu (ang. price-
maker), z izjemo pri dveh panogah, in sicer v kmetijstvu in v proizvodnji. Iz tega sledi, da so 
izvozniki pridobili več kot pa uvozniki, ker so le-ti bolj odvisni od zunanjih dejavnikov in ne 
toliko od notranjih (sprememba režima deviznega tečaja in trgovinske politike).   
 

3. GLOBALIZACIJA IN TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE V I NDIJI 
 

Na začetku poglavja bom opredelila pojem globalizacija ter predstavila njen pomen skozi 
zgodovino. Nato si bomo pogledali kakšen pomen ima globalizacija za Indijo ter katere so 
najpomembnejše gospodarske reforme iz leta 1991. Nadalje bom opredelila pojma tuje 
neposredne investicije in multinacionalno podjetje. Na koncu poglavja pa bom predstavila 
strukturo tujih neposrednih investicij v Indiji.   
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3.1. GLOBALIZACIJA IN NJEN POMEN SKOZI ZGODOVINO 

 
Globalizacija je v mnogih pogledih fenomen, saj jo je mogoče analizirati iz različnih zornih 
kotov in temu primerno obstaja več definicij le-te. Večina ekonomistov si pojem globalizacija 
razlaga kot ekonomsko integracijo11 preko trgovinskih in faktorskih tokov (Lall, 2002, str.2). 
O'Rourke in Williamson (2000) sta mnenja, da je osrednji pomen globalizacije izenačevanje 
relativnih cen blaga med trgovanimi ozemlji. Nekateri globalizacijo pojmujejo kot rast 
trgovine in faktorskih (bolj kapitala kot dela) tokov, medtem ko drugi pojmujejo globalizacijo 
le kot politični proces (ekonomska liberalizacija), katerega namen je zbliževanje ekonomskih 
odnosov (Lindert et al, 2001)). Po mnenju Stiglitza (2002) so IMF12, Svetovna banka13 in 
WTO mednarodne globalizacijske organizacije. 
 
Crafts in Venables (2001, str.1) pojmujeta globalizacijo kot spreminjanje stroškov 
medsebojnih ekonomskih učinkov med razdaljami in vplivi teh sprememb na geografsko 
razdelitev ekonomskih aktivnosti. Sicer pa naj bi pod pojmom globalizacija razumeli 
vključevanje gospodarstev v mednarodno menjavo in v mednarodno delitev dela, torej proces 
mednarodne integracije, ki traja že stoletja in se je v različnih časovnih obdobjih odvijal z 
različno intenzivnostjo. Izraz se je pojavil neznano kje, in to že kmalu s kontroverznimi 
ocenami procesa samega: za ene pomeni priložnost brez primere, za druge nehumano 
razslojevanje ter ogrožanje miru in stabilnosti. Vsebinsko tako današnja mednarodna 
gospodarska povezanost (integracija) ni novost, nova globalna ekonomija pa je le novo ime za 
sicer znane ekonomske procese.  
 

V osnovi je globalizacija posledica delovanja zakona trga, ki promovira učinkovitost prek 
konkurence in delitve dela, le da gre v tem primeru za globalni trg, za delitev dela na globalni 
ravni, s čimer nastajajo nove priložnosti (pa tudi nove pasti) za ponudnike in povpraševalce. 

                                                           
11 Z ekonomsko (gospodarsko) integracijo pogosto imenujemo gospodarsko povezavo držav, ki po medsebojnem 
dogovoru oblikujejo skupni ekonomski prostor. Vsebinsko je ekonomska integracija držav dokaj različna, 
odvisno od stopnje povezanosti držav (Kumar, 2001, str. 23).  
12 IMF (International Monetary Fund- »Mednarodni denarni sklad«) je bil ustanovljen na konferenci v Bretton 
Woods-u leta 1944 (sedež ima v Washingtonu) s ciljem, da se svetovno gospodarstvo izogne nevarnostim 
konkurenčnega zniževanja deviznih tečajev, uporabi diferenciranih deviznih tečajev in omejevanju plačil med 
gospodarstvi (Kumar et al, 2001, str.3). Osnovne značilnosti in cilji IMF (Kumar et al, 2001, str. 3): 
- odobri posojila državam z začasnimi plačilnobilančnimi težavami; 
- skrbi za uveljavljanje večstranskega sistema plačevanja med državami- valutna konvertibilnost; 
- podpira stanovitnost tečajev in prepoveduje konkurenčno razvrednotenje valut držav članic; 
- svetuje nacionalnim vladam glede prilagajanja ekonomske politike za uresničitev čim večje devizno tečajne 

stabilnosti in odpravljanja neravnotežja v plačilni bilanci; 
- pomaga državam, ki imajo ekonomske težave pri uresničevanju stabilizacijskih programov. 
13 World Bank (WB- »Svetovna banka«). Na začetku se je imenovala IBRD, kasneje pa so se IBRD pridružile še 
ostale finančne inštitucije, ki danes tvorijo t.i. »Svetovno banko«, ki je bila ustanovljena leta 1944 v Bretton 
Woods-u s ciljem zmanjšati revščino in izboljšati življenjski standard svetovnega prebivalstva. Zagotavlja 
posojila, tehnično pomoč in svetovalne storitve predvsem manj razvitim državam članicam za dosego njihovih 
ekonomskih ciljev. Sedež ima v Washingtonu in je sestavljen aiz petih tesno povezanih inštitucij (Kumar et al, 
2001, str. 6). 
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Globalizacija je tako zgodovinski proces pospešene integracije svetovnega gospodarstva, ki 
vključuje naložbe, trgovino in pogodbene oblike sodelovanja, katerih cilj je razvoj izdelkov, 
proizvodnja, nabava in trženje, kar omogoča podjetjem osvajati nova tržišča, izkoriščati 
njihove tehnološke in organizacijske prednosti ter zmanjševanje stroškov in tveganj. To 
ekonomsko integracijo je treba ločiti od politične integracije: v danih razmerah je ekonomska 
integracija logičen zgodovinski proces, politična in kulturna integracija pa ne. Za slednje bi 
lahko prej ugotavljali poudarek na dezintegraciji, to je poudarjanju individualnosti in 
nacionalne suverenosti (Kenda, 2006).  
 
Nekateri namesto globalizacija uporabljajo izraz internacionalizacija. V obeh primerih se sicer 
priznava pospešen mednarodni pretok proizvodnih dejavnikov, razlika pa je v vlogi, ki jo v 
tem procesu pripisujemo nacionalni državi. V tem ko z internacionalizacijo ne zanikamo 
nadaljnje pomembne vloge nacionalne države, globalizacija v skrajni konsekvenci zanika 
vlogo države (Kenda, 2006). 
 
Sicer pa naj bi se pojem globalizacija prvič pojavil po obdobju velikih odkritij leta 1492, ki je 
privedel do transferjev tehnologij, proizvodnih obratov, živali in bolezni v velikem obsegu 
(Lindert, Williamson, 2001, str. 2). Na splošno je bilo za to obdobje značilno, da se je soočalo 
z anti-globalističnimi silami, kot so trgovinske ovire, monopoli, vojne in negotovosti. 
Posledice teh omejitev so bile različne uvozne in izvozne cene trgovinskega blaga14. Sledilo je 
obdobje med leti 1820─1913, ko je industrijska revolucija transformirala transportno in 
komunikacijsko tehnologijo, medtem ko je kolonializem vpeljal liberalna pravila trgovanja in 
investiranja. V tem času se je povečala mednarodna trgovina konkurenčnih proizvodov, kot so 
žito in tekstil. Na splošno pa bi 19. stoletje lahko poimenovali klasično obdobje Heckschel-
Ohlina15, ko so se zniževali transportni stroški ter zmanjševale razlike v cenah med trgovanim 
blagom (Aisbett, 2004, str. 34─36).  

                                                           
14Za obdobje pred letom 1800 je bilo splošno značilno, da je bil obseg svetovne trgovine relativno nizek, kajti 
trgovalo se je le z nekonkurenčnim blagom. Evropa je uvažala začimbe, kavo, svilo, sladkor in zlato, se pravi, 
tiste dobrine, ki jih sama ni proizvajala, medtem ko so Azijske države uvažale srebro, lan in volno. Ti proizvodi 
so zavoljo visokih transportnih stroškov postali luksuzne dobrine, ki so se jih lahko privoščili le redki izbranci 
(O'Rourke in Williamson, 2000, str. 34).  
15 Švedski ekonomist Eli Heckscher, začetnik novejše teorije, je leta 1919 napisal članek, s katerim naj bi skušal 
odpraviti pomanjkljivosti Ricardovega modela (neposredno ne pojasnjuje posledic dejanskega obstoja večjega 
števila različnih produkcijskih faktorjev za mednarodno menjavo in izrazito statična narava modela). Njegovo 
teorijo je leta 1933 dopolnil njegov študent Bertil Ohlin, zato je ta teorija bolj poznana pod imenom Heckscher-
Ohlinov teorem (H-O teorem). Leta 1948 je Paul Samuelson model še dopolnil in tako je nastal Heckschler-
Ohlin-Samuelsonov model mednarodne menjave (H-O-S model). H-O-S model so poimenovali tudi 2x2x2 
model, ker je vključeval dve državi, dva proizvoda in dva faktorja (Feenstra, 2003, 31). Bistvena značilnost 
modela je, da glede na spremenjeno predpostavko o številu produkcijskih faktorjev, navaja kot glavni vzrok za 
nastanek menjave med subjekti iz različnih ekonomskih prostorov razlike v obilju produkcijskih faktorjev. Se 
pravi, da bo država izvažala tiste proizvode, v proizvodnji katerih dovolj intenzivno uporablja produkcijski 
faktor, ki ga ima na voljo v obilnem obsegu. Uvažala pa bo tiste proizvode, v proizvodnji katerih intenzivno 
uporablja redek produkcijski faktor (Kumar, 2001, str. 121). 
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Obdobje med leti 1913─1950 bi lahko zopet opisali kot anti-globalistično16. Trgovanje med 
posameznimi ekonomskimi prostori je bilo prepovedano, tuje investicije so se zmanjšale, prav 
tako se je zmanjšal pretok tehnologije ter povečale so se cenovne vrzeli med tujimi 
trgovinskimi partnerji. Končni rezultat je bila velika neenakost v svetovni integraciji. Od leta 
1950 naprej pa se soočamo z naraščajočo liberalno trgovinsko in investicijsko politiko ter 
močnim mednarodnim pretokom kapitala (Lall, 2002, str. 2). Seveda pa se sodobne oblike 
globalizacije razlikujejo od prvotnih oblik le-te. Glavni povod je dandanašnja hitra inovacija v 
informacijski in komunikacijski tehnologiji, migracije prebivalcev so manj pomembne kot so 
bile v preteklosti ter nenazadnje transportni stroški so na najnižji ravni doslej. Poleg tega bi 
lahko rekli, da je liberalizacija bolj prostovoljna izbira, čeprav obstajajo močni zunanji pritiski 
na države v razvoju (Bordo et al, 1999). 

Končni rezultat svetovne ekonomske integracije bi lahko razvrstili v šest skupin (Easterly, 
2005, str. 25): 

- Skupina tesno povezanih industrijsko razvitih držav: ZDA, EU, Japonska, Severna Koreja, 
Tajvan, Singapur, itd. 

- Skupina industrijsko razvitih držav v tranziciji pri vključevanju v svetovni trg: Rusija, 
velika večina bivših republik Sovjetske zveze v Evropi, Brazilija, Indija, itd. 

- Skupina držav, ki jih še ne moremo uvrščati med razvite industrializirane države: 
Indonezija, Malezija, Nigerija. 

- Skupina držav, ki ostaja relativno izolirana od svetovne ekonomske integracije: Centralno 
azijske republike bivše Sovjetske zveze, Belorusija, Vietnam. 

- Skupina držav, ki so izolirana od svetovne ekonomske integracije, zaradi konstantnega 
upadu rasti: Mjanmar, Etiopija. 

- Skupina držav, ki nima nobenih možnosti za vključitev v svetovno ekonomsko integracijo: 
Somalija, Kongo, Sudan, itd. 

 

3.1.1. Pomen globalizacije za Indijo 
 
Indija že od nekdaj velja za državo, ki močno nasprotuje kakršnim koli mednarodnim 
združenjem in temu primerno zelo težko sprejema mednarodne standarde in pravila, kar je 
bilo razvidno že iz »Urugvajske« runde multilateralnih pogajanj. Indija je nasprotovala 
                                                           
16 Protiglobalizacija je v načelu gibanje proti trgovinskim sporazumom ali proti mednarodnim telesom, ki 
pospešujejo prosti pretok proizvodnih dejavnikov, torej globalizacijo. Nekateri ga opredeljujejo kot družbeno 
gibanje, drugi kot skupni naziv za vrsto med seboj sicer ločenih pobud, katerih skupna teza je, da veljavni 
mednarodni gospodarski in trgovinski sistem ne ustreza več, da škoduje okolju, krati pravice delavcev, 
zmanjšuje nacionalno suverenost, dežele v razvoju pa marginalizira. V splošnem gre za levo usmeritev, to je kot 
socialistično ali socialdemokratsko alternativo namesto liberalne kapitalistične ekonomike. Pobudniki 
protiglobalizacije sami sebe ne nazivajo anti-globalisti, ampak se vsebinsko opredeljujejo kot anti-kapitalisti, 
anti-plutarhi in anti-koporativisti (nasprotniki multinacionalk); uradno pa se opredeljujejo kot zagovorniki 
gibanja za globalno pravičnost, z uporabo sloganov globalna pravičnost, globalna osvoboditev (Kenda, 2006).
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vsemu, tako pobudi za to rundo kot tudi vključitvi pogajanj za zaščito pravic iz naslova 
intelektualne lastnine v mednarodni trgovini v novo rundo pogajanj. Posledično je bila 
skupina desetih držav v razvoju, ki je med drugimi vključevala Indijo, Egipt in Brazilijo, 
predvsem po zaslugi Indije, izključena iz sistema, kar je pomenilo, da je Indija ostala brez 
pravih prijateljev (Global Envision, 2005). 
 
Razlog za nasprotovanje vključitve pogajanj za zaščito pravic iz naslova intelektualne lastnine 
je bila slaba trgovinska usmerjenost Indije. Tedanja politika se ni ozirala na svoji najmočnejši 
konkurenčni panogi, farmacevtsko in informacijsko tehnologijo (IT), ki bi potrebovali zaščito 
pravic iz naslova intelektualne lastnine. Zato bo morala Indija v prihodnosti poleg obeh 
omenjenih panog zaščititi tudi pravice iz naslova intelektualne lastnine v dejavnosti R&R17, 
saj le-ta s prihodom velikih multinacionalk pridobiva na svojem pomenu, kajti v nasprotnem 
primeru bo to voda na mlin drugih držav. 
    
Prav tako je Indija nasprotovala vsem pogajanjem v okviru GATS v času, ko bi izvoz njenih 
storitev prispeval k levjemu deležu njenih prihodkov od izvoza. V kolikor se želi Indija v 
prihodnosti vključiti v globalni ekonomski prostor, bo morala upoštevati mednarodne zakone 
ter politiko skupnih interesov istomislečih držav, kar nenazadnje tudi pomeni, da bo morala 
stremeti k prostejšemu pretoku delovne sile znotraj GATS (Mukherji, 2005, str. 6─20).   
. 
Vprašanje, ki se poraja državi kot je Indija je, ali je globalizacija primerna za demokratično 
državo, kajti prevladujejo mnenja, da je na eni strani globalizacija večkrat v nasprotju z 
demokratičnim sistemom, na drugi strani pa naj bi demokratičen sistem upočasnjeval proces 
globalizacije (Mehta, 2005, str. 1). Nenazadnje izvira nasprotovanje globalizaciji še iz časov 
vlade Nehruja, ki je tradicionalno zagovarjal industrializacijo in samozadostnost. O 
mednarodni konkurenci se je začelo govoriti šele s prihodom Mahatme Gandhija na oblast, ki 
je bil mnenja, da bodo rokodelci in vaški industrialisti tisti, ki bodo začrtali ekonomsko pot 
Indije v prihodnosti (Einhorn, 2005, str. 2─4).  
 
Dvomi o prednostih globalizacije so se pojavili v obdobju po reformah leta 1991, ko se je 
indijski ekonomski prostor odprl za tuje investitorje in to ni prineslo vidnejšega pritoka 
kapitala oziroma tehnologije, katerega so se nadejali tisti, ki so proglobalistično usmerjeni. 
 
Slika 6 (str. 20), ki nam prikazuje velikost tujih neposrednih investicij, potrjuje dejstvo, da 
Indija po letu 1991 ni pritegnila zadosti tujih investitorjev. Tako vidimo, da z izjemo obdobja 
1999/00─2001/02, ko so se TNI povečevale, v vseh ostalih letih beležimo padec TNI. Razlogi 
so predvsem neureje razmere (zastarela infrastruktura, birokratske ovire, slaba zakonodaja) in 
odpor Indijcev do vsega kar je tujega. Slednje izhaja še iz časov britanske nadvlade, ko so 
Indijci verjeli, da jim bodo tujci pomagali in ne izkoriščali.  
 

                                                           
17 Raziskave in razvoj. 
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Slika 6: Velikost tujih neposrednih investicij v Indiji v milijonih USD v obdobju 
1997/98─2003/04 
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Vir: Reserve Bank of India, 2006. 
 
Tako je med Indijci še vedno več tistih ljudi, ki so mnenja, da jim povečan pritok tujih 
investicij ne bi bistveno izboljšal gospodarskega položaja ter predvsem zmanjšal stopnjo 
revščine v državi. Slika 7, ki prikazuje stopnjo rasti dohodkov in stopnjo revščine, nasprotuje 
tem trditvam, kajti iz nje je jasno videti, da se je stopnja revščine zmanjševala, in sicer je v 
letu 2001/02 znašala le 21 %, kar pomeni, da se je od leta 1991 skoraj prepolovila. S tem, ko 
se je zmanjšala stopnja revščine, se je povečal srednji sloj prebivalstva in s tem kupna moč ter 
posledično povpraševanje po hrani, ob dejstvu, da Indijci največji delež svojih prihodkov 
namenijo za nakupe živil.  
 
Slika 7: Stopnje rasti dohodkov ter stopnja revščine v Indiji v odstotkih v obdobju 
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Posledično so višji dohodki prebivalcev ter nižje carinske stopnje, več kot podvojile indijski 
uvoz kmetijskih proizvodov, kar prikazuje slika 8. Kot vidimo predstavlja Indija danes 
zavoljo liberalizacije mednarodne trgovine največji svetovni trg jedilnih olj in semen 
(čičerika). Odločitev o liberalizaciji uvoza so sprejeli za tiste proizvode, katerih domača 
proizvodnja je nekonkurenčna. Poleg omenjenih proizvodov pa pomembni delež uvoza 
predstavlja surovi bombaž, ki ga uporabljajo v tekstilni panogi za izdelke, ki so glavni izvozni 
artikel Indije.  
 
Slika 8: Uvoz kmetijskih proizvodov v Indiji v milijardah USD v obdobju 1980/81─2001/02  
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Glavni problem s katerim se pa še vedno sooča Indija je neučinkovito kmetijstvo. Glede na to, 
da je kmetijska panoga še vedno pod močno regulacijo s strani države, ni pričakovati, da bi 
globalizacija izboljšala položaj kmetov. Kmetijska panoga potrebuje privatne investitorje, ki 
bi modernizirali kmetijstvo in s tem bi se tudi znižale cene pridelkov ter povečala 
diferenciacija kmetijskih proizvodov (danes sta glavna pridelka riž in pšenica). 
 
Ukrepe, ki bi jih morala Indija sprejeti za povečanje zanimanja s strani tujih investitorjev, kar 
bi pripomoglo k izboljšanju gospodarskega položaja ter doseganja večje konkurenčnosti 
svojih proizvodov na svetovnih trgih, predstavljam v nadaljevanju, ko bom podrobneje 
opisala gospodarske reforme.  
 

3.1.1.1. Pregled gospodarskih reform 
 
Pred letom 1991 je imela država močan nadzor nad ekonomskimi aktivnostmi, kajti skoraj vse 
najmočnejše panoge so bile pod nadzorom države. Na eni strani so bile tuje investicije in uvoz 
dobrin omejene zaradi uvoznih kontrol in visokih carin, na drugi strani pa so domača podjetja 
morala za vstop v panogo, menjavo proizvodnje linije oziroma zmanjšanje zaposlenih 
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pridobiti dovoljenje s strani države, kar je posledično pomenilo visoko stopnjo zaščite ter 
nekonkurenčnost gospodarstva. 
  
Zavoljo uvoznih kontrol in visokih carin, ki so vodile do visokih stroškov vložkov (ang. 
input), omejenega deleža tujega lastništva, kar je posledično pomenilo, da mnoga tuja podjetja  
zavoljo tega niso uporabljala najboljših tehnologij, so domača podjetja delovala v izoliranem 
okolju s skoraj ničelnimi možnostmi konkuriranja na svetovnem trgu (Beena et al, 2004, str. 
127─131).  
 
Neučinkovitost indijske proizvodne panoge je bil glavni povod za uvedbo gospodarskih 
reform leta 1991. Glavni razlogi za uvedbo reform so tako bili neučinkovitost gospodarstva, 
visoki stroški inputov, neučinkovit management, nekonkurenčnost gospodarstva, presežne 
rezervacije, uvozne kontrole, slaba izvozna usmerjenost ter neprijazno okolje za tuje 
investitorje. Cilji reform naj bi bili odprava zapletene birokracije, znižanje ovir za vstop v 
panogo, konkurenca namesto zaščite, privatizacija javnih podjetij, zmanjšanje monopolne 
moči javnih podjetij ter nenazadnje nižje carine, odprava uvoznih kvot in omejitev regulacije 
deviznega tečaja (Panagariya, 2004, str. 4─6). 
 
V obdobju štirinajstih let po uvedbi reform se rezultati vidni na različnih področjih, in sicer so 
se državni monopoli obdržali le v tistih panogah, kjer država ni dopustila vstopa konkurence. 
Carine na uvoz blaga in storitev, ki so bile v preteklosti ekstremno visoke (tudi do 400 %), so 
se znižale na najvišjo carinsko stopnjo 45 % (povprečna carinska stopnja je 25 %), edini 
panogi, kjer ostaja močna zaščita s strani države sta ostali tekstilna in konfekcijska. Pred 
uvedbo reform so tuji investitorji lahko imeli v lastniški strukturi le 40 % delež, z izjemo v 
visoko tehnoloških panogah oziroma če so bili 100 % izvozno naravnani, medtem ko je sedaj 
ta delež narastel na 51 %, v nekaterih panogah pa imajo lahko tuji vlagatelji tudi 100 % delež.  
 
Slika 9: Število telefonskih priključkov na 1000 prebivalcev v Indiji v obdobju 1989─2005 
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Velik napredek je opaziti v panogi telekomunikacij, kar je razvidno iz slike 9 (str. 22), ki je v 
večji meri v privatnih rokah in tudi število gospodinjstev s telefonskim aparatom je dosti višje 
v primerjavi z obdobjem pred reformami, kjer je telefon predstavljal eno večjih luksuznih 
dobrin. Prav tako je velik napredek opaziti v panogi zavarovalništva s prihodom privatnih 
zavarovalnic. Če povzamemo, so posledice uvedbe reform višja gospodarska rast, nižja 
stopnja revščine, povečanje deviznih rezerv ter relativno nizka stopnja inflacije. 
       
Na drugi strani pa je potrebno postoriti še veliko stvari. Znižati je potrebno fiskalni deficit ter 
glede na dejstvo, da je še vedno 60 % ljudi zaposlenih v kmetijstvu, vse kmetije oskrbeti z 
vodo in elektriko ter zagotoviti, da bodo lahko kmetje svoje proizvode prodajali po tržnih 
cenah. Reformirati bi bilo potrebno zakon o zaposlovanju, kajti obstoječi ne omogoča 
odpuščanja delovne sile v podjetjih z več kot 100 zaposlenimi, kar predstavlja eno od 
največjih ovir za vstop tujih podjetij. Glede na to, da je večina strokovnjakov mnenja, da bi 
bilo potrebno pohiteti s privatizacijo državnih podjetij, si v nadaljevanju poglejmo razloge.    
 
Bitros (2003), Chirwa (2001) ter Onder et al (2003) so v svojih empiričnih študijah proučevali 
uspešnost državnih in privatnih podjetij v več državah, med drugim tudi v Indiji. Vsi so prišli 
do enakega zaključka, in sicer, da so privatna podjetja učinkovitejša v primerjavi s podjetji, ki 
so v državni lasti. Razlike so se pokazale le v razlogih za nižjo učinkovitost državnih podjetij. 
Bitros (2003), ki je proučeval proizvodna podjetja v Indoneziji, je prišel do zaključka, da je 
neučinkovitost državnih podjetij posledica previsokih splošnih stroškov ter prevelike zaščite 
pred konkurenco.  
 
Allen et al (2006) je v svoji empirični študiji primerjal uspešnost privatnih podjetij in podjetij, 
ki so v državni lasti v vseh panogah v Indiji v obdobju 1990/91─2002/03. Iz rezultatov, ki so 
podani v tabeli 4 (str. 24) vidimo, da so privatna podjetja imela višji donos na kapital ter večji 
končni proizvod v primerjavi z državnimi podjetji. 
 
Nadalje sta bili opravljeni še dve študiji, in sicer Ghosh et al (2005) ter Banga et al (2003), ki 
sta prav tako primerjali uspešnost privatnih in državnih podjetij v tehničnih panogah in v 
panogi bančništva v Indiji. Rezultati obeh študij sta pokazali, da so podjetja v privatni lasti 
veliko bolj uspešna od podjetij v državni lasti.  
 
Kot vidimo so omenjene študije potrdile tezo, da so privatna podjetja v večji meri uspešnejša 
od podjetij v državni lasti, zlasti zato, ker so pod večjim pritiskom tako domače kot tudi tuje 
konkurence. Poleg tega so privatna podjetja po svoji velikosti večinoma srednje velika ali 
majhna, kar pomeni, da se tako njihovo osebje kot tudi celotna struktura podjetja veliko bolje 
odziva na tehnološke spremembe. Iz tega razloga bi bilo potrebno v Indiji pospešiti proces 
privatizacije javnih podjetij v vseh panogah, kjer prevladujejo državna podjetja (tu mislim 
predvsem na bančništvo in elektrogospodarstvo). 
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Tabela 4: Uspešnost privatnih podjetij in državnih podjetij v vseh panogah v Indiji v obdobju 
1990/91─2002/03 

 

Državna podjetja 
  

Privatna podjetja 
  

  
  

donos 
na 
kapital 

kon čni 
proizvod 
(output) 

donos 
na 
kapital 

kon čni 
proizvod 
(output) 

1990/91 15,26  n.p. 5,53 96,19 
1991/92 17,45  n.p. 6,51 156,26 
1992/93 18,90  n.p. 8,72 126,56 
1993/94 19,28 83,80 10,49 140,84 
1994/95  n.p. 98,18 14,79 169,13 
1995/96 21,91 115,26 18,75 194,04 
1996/97 21,68 115,57 24,54 210,40 
1997/98 22,69 122,48 28,58 222,72 
1998/99 21,15 119,92 30,59 223,54 
1999/00 22,14 141,65 38,64 248,86 
2000/01 21,43 155,97 42,90 265,68 
2001/02 21,87 157,85 49,67 276,50 
2002/03 22,71 174,64 57,26 302,94 

Opomba: n.p.-ni podatka 

Vir: Allen et al, 2006. 
 
Poleg tega bi bilo potrebno znižati povprečno carinsko stopnjo, ki je v letu 2000 v povprečju 
znašala 25 %, kar jo je po podatkih svetovne banke uvrščalo na tretje mesto (pred njo sta bila 
le Pakistan in Kamerun) najvišjih carinskih stopenj18 (The World Bank Group, 2005). Poleg 
tega bi bilo potrebno posodobiti infrastrukturo, kajti ceste, železnice ter pristanišča so 
potrebna temeljite obnove in izboljšanja kvalitete storitev. Reforme so potrebne tako v 
šolstvu,  kjer bi morali dovoliti vstop privatnih univerz ter na ta način izboljšati kvaliteto 
storitev kot tudi v birokraciji (Panagariya, 2004, 4─9). 
 

3.2. TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE IN MULTINACIONALNO  PODJETJE 

 
TNI so ena od vrst mednarodnih kapitalskih tokov, ki so po priporočilih OECD19 opredeljene 
kot tiste tuje investicije, ki imajo namen vzpostaviti trajne ekonomske odnose in izvajati 
učinkovit vpliv na upravljanje. Namen tujega investitorja, da pridobi nadzor in aktivno vlogo 
v upravljanju podružnice, je torej bistvena značilnost, ki TNI ločuje od portfeljskih investicij 
ter preostalih mednarodnih tokov kapitala. Seveda pa se zastavlja vprašanje, kakšna morata 
biti obseg ter vsebina nadzora in upravljanja, da lahko govorimo o neposrednih investicijah. 
Možnost aktivne vloge v upravljanju podjetja se običajno povezuje z deležem tujega 
investitorja v kapitalu podjetja, vendar pa nanjo vplivajo tudi razpršenost oziroma 

                                                           
18 Na Kitajskem je v letu 2000 znašala povprečna carinska stopnja 15,7 % (The World Bank Group, 2005).  
19 V OECD Benchmark Definition of  Foreign Direct Investment, OECD, Pariz, 1992.  
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koncentracija lastništva ter razne druge možnosti za nadzor in vpliv na upravljanje. 
Priporočila IMF in OECD se nanašajo na 10 % udeležbo v kapitalu oziroma glasovalnih 
pravicah v podjetju20. 
 
Investiranje v tujino lahko delimo na vlaganja s fiksnim donosom (kredite) in na vlaganja s 
spremenljivim donosom (Arhar, 1984, str. 15). Slednja dalje delimo na portfolio investicije in 
na neposredne investicije. Kljub dejstvu, da pri obeh oblikah vlaganja v tujino pridobi 
investitor lastništvo nad podjetjem v tujini ali določenim delom tega podjetja, se neposredne 
in portfolio investicije razlikujejo v večih pogledih. 
 
TNI pomenijo ustanovitev novega podjetja, prevzem že obstoječega podjetja ali razširitev le-
tega. Razlika med TNI in ostalimi oblikami mednarodnih tokov kapitala21 je predvsem v tem, 
da gre pri TNI za strateško obliko vlaganja, za katero sta značilni aktivna vloga tujega 
investitorja in dolgoročnost. Tako glavni cilj TNI ni zgolj v prenosu kapitala, ampak tudi v 
prenosu neotipljivih sredstev podjetja kot so tehnologija, upravljalske sposobnosti ter tržni 
prijemi (Lindert, Pugel, 2000, str. 629). 
 
Pri portfolio investicijah ne pride do ustanovitve novega podjetja, temveč gre le za vlaganja v 
obstoječa podjetja. Ena od bistvenih razlik med TNI in portfolio investicijami je vloga, ki jo 
investitor igra v ciljnem podjetju. Pri TNI so investitorji aktivni udeleženci pri upravljanju in 
nadzoru podjetja, medtem ko portfolio investitorji ne igrajo aktivne vloge pri nadzoru in 
upravljanju podjetja. Njihov namen je običajno le oplemenitenje vložkov na kratek rok. 
Razlika je tudi v vlogi pobudnika, in sicer so pri TNI iniciatorji vlagatelji, torej izvozniki 
kapitala, pri portfolio investicijah pa uvozniki kapitala.  
 
Kot vidimo iz tabele 5 (str. 26) je bilo v obdobju 2000/01─2002/03 za Indijo značilno, da je 
imela več neposrednih investicij v primerjavi z portfolio investicijami, v obdobju 
2003/04─2004/05 pa več portfolio investicij. Po letu 1991 so se tuji investitorji zanimali 
predvsem za nove investicije (ang. greenfield), saj so pričakovali visoke donose na tako 
velikem trgu. Vendar se je kasneje izkazalo, da je Indija zelo specifičen trg, ki se razlikuje od 
vseh ostalih (med drugim tudi od kitajskega trga), kajti Indijci zelo težko sprejemajo novosti 
še posebno pa, če ta novost prihaja iz tujine, poleg tega pa so bile prisotne še vedno visoke 
kontrole s strani državnih organov. Ko so tuji vlagatelji to uvideli, so se odločili spremeniti 
strategijo in so pričeli z vlaganji v že obstoječa podjetja, ki so že uveljavljena na indijskem 
trgu in tudi že imajo svoj krog potrošnikov. Na ta način želijo s svojim vložkom izkoriščati 
predvsem komparativne prednosti. 
 
 

                                                           
20 Nekatere države (npr. Malezija) zahtevajo 50 % udeležbo pri kapitalu, druge 20 %, da lahko govorimo o 
neposredni tuji investiciji. Kitajska pa priznava tujo investicijo, če ima tuji investitor v lasti najmanj 25 % 
kapitala podjetja (Bajpai et al, 2004, str. 10). 
21 Po Dunningu sta drugi dve obliki še izvoz ter portfolio transfer (stalnih) virov specifičnih prednosti podjetij v 
tujino (npr. licenčne pogodbe) (Rojec, 1993, str. 59).  
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Tabela 5: Struktura TNI v Indiji v milijonih USD v obdobju 2000/01─2004/05 
 

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

Portfolio inv. 2.760 2.021 979 11.377 8.909 

Neposredne 
inv. 4.029 6.130 5.035 4.673 5.535 

Skupaj 6.789  8.151 6.014 16.050 14.444 
Vir: Reserve Bank of India, 2006. 
 
TNI so izrazita značilnost MNP, ki v bistvu predstavljajo konstitutivni element nastanka in 
razvoja MNP. Zaradi njune medsebojne prepletenosti ju ni mogoče obravnavati povsem 
ločeno, saj gre za isti pojav, le zorna kota sta različna. Pri TNI je poudarek na procesu pretoka 
kapitala, pri MNP pa je v ospredju organizacija, ki izvaja nadzor nad dejavnostmi, do katerih 
je prišlo v največji meri s pomočjo TNI. Tako je teorija TNI istočasno tudi teorija MNP kot 
agenta v svetovni ekonomiji (Svetličič, 1996, str. 275). 
 
Pojem MNP22 je največkrat sinonim za podjetje, ki posluje v več kot eni državi. Vsako MNP 
v začetku deluje na nacionalni ravni in se s svojo rastjo širi čez meje domače države. To 
širjenje je v bistvu izkoriščanje prednosti v določeni državi. MNP združuje najbolj učinkovito 
kombinacijo tehnologije, kadrov in proizvodnih virov, da bi proizvajalo in prodajalo po 
najnižjih možnih stroških in ustvarilo najvišji možni dobiček za delničarje. MNP naj bi 
namreč predstavljala podjetja, ki izkoriščajo prednosti moderne tehnologije in metod 
trgovanja po vsem svetu. Imajo veliko moč in veliko proizvodnih virov. 
 
Ena od mnogih opredelitev MNP je, da so MNP (Eden, 1995, str. 389): 
� vzdrževalci trga, ki so sočasno vpleteni na mednarodni ravni (vezni člen med mrežo MNP 

in mednarodnimi trgi ter podružnicami in državami zunaj njihove domače države) in na 
nacionalni ravni (podjetja vpletena v domači trg s proizvodnjo, prodajo in zaposlovanjem); 

� investicijski mostovi med ekonomijami kot okna dogajanja v proizvodnji, tehnologiji in 
trženju povsod po svetu; prinašajo nove tehnologije in nove poti (vključujoč okolju 

                                                           
22 Pri MNP ločimo horizontalno in vertikalno integracijo dejavnosti. Vertikalno povezana MNP ustanavljajo 

svoja odvisna podjetja zato, da bi dosegla segmentacijo proizvodnega procesa. Proizvodi podjetij iz začetne faze 
proizvodnega procesa se z menjavo med povezanimi podjetji prenašajo vse do zadnjega podjetja v verigi dodane 
vrednosti, ki ta proizvod dokonča in ga ponudi na trgu nepovezanim podjetjem. Tako vsako podjetje v verigi 
prispeva del dodane vrednosti. Na drugi strani pa so lahko MNP povezana tudi horizontalno, ko vsaj dve v 
sklopu MNP povezani podjetji proizvajata isti proizvod ali opravljata isti proizvodni proces pri enaki fazi v 
verigi dodane vrednosti. Vzrok za horizontalno trgovanje med povezanimi podjetji v MNP izvira iz dveh 
bistvenih razlogov. Prvič, čeprav se isti proizvod proizvaja v dveh ali več podjetjih, struktura stroškov in 
prihodkov v obeh ni enaka. Drugič, posamezna podjetja v MNP se navadno specializirajo za določen asortiman 
proizvodov kot tudi za njihov različni obseg in kakovost proizvodnje. To omogoča vsakemu posameznemu 
podjetju raznovrstno in prožnejšo ponudbo proizvodov skupine za prodajo na lokalnem trgu. Kot posledica 
povečane specializacije povezanih podjetij pa proizvodi pogosto niso več identični  (Sedej, 2002, str. 6─17). 
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prijazne poti) organiziranja proizvodnje k gostujoči ekonomiji in prenašanje nacionalnih 
organizacijskih načel v druge države; 

� agenti sprememb znotraj držav, ki povečujejo konkurenčne pritiske na domača podjetja, 
prikazujejo in razpršujejo nove tehnike in tehnologijo skozi vso ekonomijo. 

3.3. STRUKTURA TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ V INDIJ I 

 
TNI so imele zelo majhen vpliv na razvoj indijskega gospodarstva do osamosvojitve leta 1947. 
Ta trend se je nadaljeval tudi v obdobju 1951─1991, ko so imeli v Indiji sistem centralno-
planskega gospodarstva in katerega cilj je bil zgraditi gospodarstvo, ki ne bo odvisno od tuje 
pomoči, kar je pomenilo, da je pritok tujega kapitala prepovedan, z redkimi izjemami (India 
Daily, 2005). Dovoljen je bil pritok tujega kapitala le v primeru transferja tehnologije s strani 
tujega investitorja, 100 % izvozne naravnanosti tujega podjetja ter v visoko tehnološke panoge in 
panoge, katerih značilnost je bila velika vrzel v proizvodnji (Kusum et al, 2005, str. 156). 
 
Po letu 1991, letu reform, ko se je indijski ekonomski prostor odprl za tuje investitorje, je bilo 
v Indiji zaznati povečan pritok tujega kapitala. Iz slike 10 vidimo, da so se tuje investicije v 
Indiji od leta 1991/92 do leta 2003/04 povečale, vendar pa je bilo to povečanje še vedno 
neznatno v primerjavi s Kitajsko, ki je leta 2003/04 beležila 59 mrd USD tujih investicij23.  
 
Slika 10: Velikost TNI v Indiji in na Kitajskem v milijonih USD v obdobju 1991/92─ 
                2003/04 
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Vir: Reserve Bank of India, 2006 in UNCTAD, 2005. 

                                                           
23 Kitajski je s komunistično-kapitalističnim modelom uspelo zgraditi državo, katere značilnost je, da pred letom 
1970 ni imela skoraj nič tujih investicij, danes pa predstavlja državo z največjim deležom TNI na svetu 
(Srinivasan et al, 2003, str. 22). Ker so kitajski politiki prepričani, da lahko TNI igrajo eno od pomembnih vlog 
pri doseganju hitre in vzdržne gospodarske rasti, so v ta namen pripravili vrsto ugodnosti za tuje investitorje. 
Najbolj izstopajo davčne olajšave, in sicer je tuje podjetje prvi dve leti poslovanja oproščeno plačila davka, 
naslednja tri leta pa plača le 50 % davčnih obveznosti (Wei, 2000, str. 2─6).  
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Indija je največji pritok tujih investicij beležila v letu 2001/02, ko so le-te znašale 6 mrd USD, 
nato pa so se neposredne investicije, na račun povečanja portfolio investicij, zmanjševale.   
 
Kljub dejstvu, da ima Kitajska desetkrat več TNI v primerjavi z Indijo pa je potrebno 
upoštevati dejstvo, da neposredne primerjave glede velikosti TNI med obema državama niso 
realne, kajti na Kitajskem imajo preveč ocenjenih TNI, v Indiji pa premalo. Kitajska podjetja 
se postopajo ilegalnega transferja domačega umazanega denarja (ang. black money) v 
sosednje države, predvsem Hong Kong, Macao ter Tajvan, ki ga nato investirajo nazaj v 
Kitajsko. Ti transferji, ki so obravnavani kot tuja investicija in v povprečju predstavljajo ¼ 
vseh vhodnih TNI na Kitajskem, omogočajo lastnikom kapitala davčne ugodnosti.  
 
Indija na drugi strani v svoji plačilni bilanci pri TNI ne upošteva sledečih kategorij (Bajpai et 
al, 2004, str. 4): 
- Reinvestiranih dobičkov tujih podjetij, kateri so del dobička, ki ni razdeljen delničarjem v 

obliki dividend, temveč so reinvestirani v podružnicah v državi gostiteljici. 
- Izkupičkov tujih premoženjskih listin in tujih podrejenih posojil domačim podružnicam kot 

del med-podjetniških debetnih transakcij. 
- Finančnih leasingov in trgovinskih kreditov tujih investitorjev v podjetjih, ki imajo tujo 

investicijo. 
Poleg tega TNI ne vključujejo nedenarnih pridobitev (tehnologija in znanje, blagovna 
znamka), premij, itd., kot to zahtevjo standardi IMF (Bajpai et al, 2004, str. 5). 
   
Glede na relativno nizek delež TNI v Indiji, pa si bomo v nadaljevanju pogledali kakšni so 
bili tržni deleži tujih podjetij v izbranih panogah in katere panoge so bili najprivlačnejše za 
tuje investitorje. V tabeli 6 (str. 29) so predstavljeni tržni deleži tujih podjetij v izbranih 
panogah v letu 2000. Kot vidimo, je glede na relativno majhen pritok tujih investicij temu 
primerno tudi relativno majhen delež tujih podjetij po posameznih panogah. Največji delež 
tujih podjetij je bilo zaznati v  proizvodnji mil, detergentov, kozmetike, cigaret, čaja, 
prehrambenih izdelkov ter kemikalij za kmetijstvo. V tej panogi so tuja podjetja ustvarila 166 
mrd Rs. čistih prihodkov od prodaje, kar je pomenilo 67 % celotnih prihodkov. V ostalih 
panogah delež tujih podjetij ni presegel 14 %, kar je posledično vodilo tudi do manjših tržnih 
deležev le-teh. 
 
Tabela 7 (str. 29) pa prikazuje pomen podjetij s tujim kapitalom po posameznih panogah v 
obdobju 2002/03─2005/06. Kot vidimo so se za najprivlačnejše panoge s strani tujih 
vlagateljev izkazale panoga z elektro in računalniško opremo, panoga s transportno opremo, 
storitvena panoga in panoga turizem. 
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Tabela 6: Tržni deleži tujih podjetij v Indiji  po posameznih panogah v letu 2000 

  
Št. tujih 
podjetij 

Št. 
domačih 
podjetij 

Skupno 
št. 

podjetij 

Skupni 
prihodki 

od prodaje 
(v mrd Rs.) 

Prihodki 
od 

prodaje 
tujih 

podjetij 
(v mrd 

Rs.) 

Delež 
prodaje 

tujih 
podjetij 

(v %) 

Jeklo, tekstilna 
vlakna, 
telekomunikacije, 
cement, energija 0 371 371 1010 0 0 

Rafinerije, 
kemikalije, papir, 
tekstilni 
inženiring, gnojila  20 360 380 1618 46 3 

Elekto oprema, 
zdravila, bela 
tehnika, avtodeli, 
dvokolesniki 25 148 173 525 10 21 

Mila, detergenti, 
kozmetika, 
cigarete, čaj, 
prehrambeni 
izdelki, kemikalije 
za kmetijstvo 27 49 76 247 166 67 
Skupaj 72  928 1000 3400 322 9 

Vir: Reserve Bank of India, 2002 in lastni izračuni. 
 
Indijska IT industrija je pravi simbol, ki prikazuje indijsko moč v ekonomiji znanja (Arora et 
al, 2004). 
 
Tabela 7: Pomen podjetij s tujim kapitalom po posameznih panogah v milijonih USD v 

obdobju 2002/03─2005/06 
  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
Elektro in ra čunalniška 
oprema 1.130 972 950 810 
Transportna oprema 865 670 345 211 
Storitve (finan čne in ne-
finan čne) 326 269 469 332 
Turizem 487 434 510 378 
Telekomunikacije 223 116 129 38 
Goriva (energetika in 
naftna rafinerija) 118 113 166 18 
Kemična industrija 165 85 198 123 
Prehrambena industrija 50 111 38 35 
Farmacija 67 109 292 101 
Cementna industrija 33 10 0 420 
Metalurgija 47 32  192 43 
Ostalo 1.524 1.792 2.046 1.868 
Skupaj 5.035  4.673 5.335 4.377 

Vir: Reserve Bank Of India, 2006. 
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Visoko kvalificirana delovna sila ter nizki stroški dela so transformirali Indijo v globalno 
velesilo v IT programskih storitvah. Iz slike 11 je razvidno, da so se prihodki IT industrije 
povečali iz 5 milijard USD v letu 1997/98 na 28,2 milijarde USD v letu 2004/05. Poleg tega 
pa se je delež IT industrije v nacionalnemu BDP v letu 2004/05 v primerjavi z letom 1997/98 
močno povečal, in sicer je v zadnjem letu opazovanja znašal 4,1 % BDP. 
 
Slika 11: Rast indijske IT industrije v obdobju 1997/98─2004/05 
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Vir: NASSCOM, 2006. 
 
Za storitveni ali terciarni sektor, ki je v letu 2005 prejel največ tujega kapitala, je značilno, da 
sledi svetovnemu trendu, kar pomeni, da pomen le-tega iz leta v leto narašča. Poleg tega je 
Indija tudi najhitreje rastoča država na svetu po izvozu storitev, saj izvoz le-teh raste po 17,3 
% letni stopnji, kar je celo višje od letne stopnje rasti, ki jo dosega Kitajska (15 %). Sicer pa 
so največji delež k rasti storitev v letu 2005 prispevale storitve v trgovinski dejavnosti, 
transportu ter v komunikacijah, in sicer 44,1 %. Finančne, zavarovalniške, nepremičninske in 
poslovne storitve so prispevale 22,9 %, prevozne, družbene in osebne storitve so prispevale 
23,8 %, medtem ko so gradbene storitve prispevale le 9,2 %.  
 
Od vlaganja v turizem si Indija obeta največje koristi, saj pričakujejo, da bo razcvet turizma 
omogočil poplačilo mednarodnega dolga in odprtje novih delovnih mest. Tako med najhitreje 
rastoče vrste indjskega turizma spadajo zgodovinski, pustolovski, zdravstveni (ajurveda), 
duhovni in obalni turizem (Indija ima najdaljšo obalo na vzhodu). 
 
Poleg omenjenih panog, pa ne gre spregledati farmacevtske panoge24, ki v zadnjem času 
pridobiva na pomenu, predvsem zaradi vrhunsko izobraženega kadra ter poceni delovne sile. 

                                                           
24 V šestdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so podružnice MNP obvladovale skoraj 90 % farmacevtskega trga v 
Indiji, so zdravila v Indiji dosegala eno najvišjih cen na svetu. V ta namen je indijska vlada leta 1961 ustanovila 
Indijsko združenje za zdravila in farmacevtsko industrijo, ki bi spodbujalo domačo proizvodnjo. Njen glavni cilj 
je bil proizvesti zadostno količino antibiotikov, sintetičnih zdravil ter instrumentov za operacije. Poleg tega so za 
zaščito domače proizvodnje prevzeli nadzor nad maloprodajnimi cenami zdravil ter subvencionirali domačo 
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Na drugi strani pa imamo panogo goriv, ki vključuje energetiko in naftno rafinerijo ter 
panogo telekomunikacij25, ki sta deležni najmanjšega priliva tujega kapitala, kar je predvsem 
posledica močne regulative s strani države, ki kljub liberalizaciji mednarodne trgovine še 
vedno močno omejuje tuje vlagatelje pri lastniškem deležu. V ta namen predstavljam v tabeli 
8 (str. 32) kolikšen delež je tujim investitorjem dovoljeno imeti po posameznih panogah. Kot 
vidimo, stroge prepovedi investiranja veljajo v panogi atomska energija (z izjemo miniranja 
in mineralne separacije), igralništva, kmetijstva (z izjemo pridelave čaja) in v trgovinah na 
drobno, poleg tega pa prepovedi veljajo za državljane Pakistana in Bangladeša.  
  
Slika 12: Deleži TNI glede na države investitorice v milijonih USD v letu 2005  
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Vir: Reserve Bank of India, 2006. 
 
Sedaj, ko smo si pogledali, katere so tiste panoge, ki pritegnejo največ tujih investicij, pa si 
poglejmo še izvor le-teh.  
 
Iz slike 12, ki prikazuje deleže TNI glede na posamezne države investitorice vidimo, da je 
največji delež TNI v letu 2005 pripadal Mauritiusu, in sicer 10 milijard USD. Mauritius velja 
za enega izmed davčnih rajev, kamor bogataši prenašajo svoje premoženje. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
proizvodnjo. Danes je farmacevtska industrija zelo dobro organiziran sektor z 250 registriranimi farmacevtskimi 
podjetji in stopnjo rasti 8─9 % na leto (Rahman, Ray, 2000).  
 
25 Center za razvoj telekomunikacij (C-DoT) je bil ustanovljen leta 1984 z namenom omogočiti čim večjemu 
delu indijske populacije dostop do telefonskih priključkov. Projekt, katerega sta zasnovala Rajiv Ghandi in Sam 
Pitroda, je obrodil sadove, in sicer se je število telefonskih priključkov v obdobju 1989─1999 povečalo z 0,53 na 
1000 prebivalcev na 2,2 na 1000 prebivalcev. Porast števila telefonskih priključkov pa je bila poleg domačega 
razvoja tudi posledica vstopa tujih ponudnikov telekomunikacijskih storitev, med katerimi so izstopali Alcatel, 
Siemens, Ericsson ter NEC. Po drugi strani pa je povečana ponudba še poglobila razkorak med podeželjem in 
mestom, kajti podatki kažejo, da je leta 1999 imelo na podeželju le 15 % prebivalcev telefonske priključke, 
medtem ko je bil v mestih 85 % prebivalcem omogočen dostop do telefonskih priključkov (Mani, 2001). 
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Tabela 8: Dovoljen delež tujih investicij po posameznih panogah 

  
 Panoga Dovoljen delež TNI 
Oglaševanje in filmska 
industrija 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Kmetijstvo Ni dovoljenih TNI, z izjemo v dejavnosti pridelava čaja, kjer je 
dovoljeno imeti do 100 % delež 

Atomska energija Dovoljeno je imeti do 74% delež v dejavnosti miniranje in 
mineralni separaciji, drugače je vstop v to panogo prepovedan 

Bančništvo Banke, ki so v državni lasti: do 20 %, medtem ko je volilna 
pravica za delničarje omejena na 1 %.  
Banke, ki so v privatni lasti: do 74 %, medtem ko je volilna 
pravica za delničarje omejena na 10 %. 

Oglaševanje 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Tobačna industrija 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Zračni promet V letalstvu je dovoljeno imeti do 49 % delež, medtem ko je pri 
investiranju v letališča dovoljeno imeti do 100 % delež.  

Premog in lignit 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Farmacija Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Obramba 
 

Dovoljeno imeti do 26 % delež 

Zavarovalništvo  
 

Dovoljeno imeti do 26 % delež 

Igralništvo, igre na sre čo Prepovedano vlagati   

Transportni sistem 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Ne-bančne finan čne storitve 
 

Dovoljen minimalni delež  

Poštne storitve 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež  

Energetika 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež  

Časopisi in založništvo  V dnevnih časopisih je dovoljeno imeti do 26 % delež, medtem 
ko je v ostalih časnikih in založništvu dovoljeno imeti do 100 % 
delež  

Nepremi čnine  
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež  

Telekomunikacije Dovoljeno imeti do 74 % delež; v primeru, če tuji investitor 
vloži več kot 50 mio USD je dovoljeno imeti do 100 % delež  

Naftni derivati 
 

Dovoljeno imeti do 100% delež, vendar le na majhnih in 
srednje velikih naftnih poljih; na ostalih je potrebno pridobiti 
predhodno dovoljenje države 

Pomorski promet 
 

Dovoljeno imeti do 100 % delež 

Trgovina Dovoljeno imeti do 100 % delež v e-poslovanju; v trgovini na 
debelo je dovoljeno imeti do 51 % delež, vendar pod pogojem, 
da so izvozno usmerjeni; v trgovinah na drobno pa je 
prepovedan vstop tujih investitorjev 

Vir: PricewaterhouseCoopers India, 2005. 
 
Indija je to s pridom izkoristila in z Mauritiusom sklenila poseben dogovor, ki investitorjem 
zagotavlja posebne olajšave za njihove donose na vložen kapital. Tako se večji del kapitala 
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priliva v Indijo, kjer lahko lastniki kapitala dosegajo večje donose na vložen kapital, kot pa bi 
ga imeli v primeru, če bi denar miroval na Mauritiusu. Sledijo ZDA s 4 milijardami USD ter 
Japonska in Nizozemska s 1,9 milijardami USD. Poleg tega imata še Velika Britanija in 
Nemčija več kot milijardo naložb, medtem ko imajo ostale države manj kot milijardo USD 
naložb.  
 

4. VPLIV TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ NA INDIJO 
 
TNI lahko igrajo pomembno vlogo pri dvigu tehnološke ravni v državi gostiteljici, pri 
nastajanju novih delovnih mest ter dvigu gospodarske rasti. Zavoljo tega ni nič čudno, da se je 
odnos do TNI v zadnjem času spremenil in da so mnoge države liberalizirale svojo politiko v 
smislu privabiti čim več tujih investitorjev in na ta način izboljšati gospodarski razvoj. Seveda 
pa pritok TNI prinaša v državo gostiteljico tako pozitivne kot tudi negativne učinke. Zato si 
bomo v nadaljevanju najprej pogledali nekaj empiričnih študij, ki opisujejo kakšen vpliv ima 
vstop tujega podjetja na tržno strukturo države gostiteljice, nakar bom ta izhodišča preverila 
na primeru proizvodnje televizorjev ter avtomobilske panoge v Indiji. V drugem delu tega 
poglavja bom na primeru panoge telekomunikacij in farmacevtske panoge v Indiji prikazala 
prisotnost posrednih ali »spillover« učinkov tujih neposrednih investicij. Na tem mestu naj 
omenim, da so vse analize, s pomočjo katerih bom prikazala posamezne učinke, že bile 
narejene, saj bi za lastno analizo potrebovala podatke, ki pa so žal bili nedosegljivi. 
 

4.1.VPLIV VSTOPA TUJEGA PODJETJA NA TRŽNO STRUKTURO  V 
PROIZVODNJI TELEVIZORJEV IN V AVTOMOBILSKI PANOGI 

 
Vstop MNP spreminja tržno strukturo v državi gostiteljici, in sicer lahko izboljšajo 
proizvodno učinkovitost panoge in alokacijo virov v državi gostiteljici v primeru, ko vstopijo 
v panoge, kjer je zaradi visokih vstopnih ovir stopnja lokalne konkurence nizka. Vstop MNP 
v te monopolne oziroma oligopolne panoge bo povzročil dvig konkurence in prisilil obstoječa 
podjetja k večji učinkovitosti. Lahko pa pripelje tudi do zmanjšanja števila podjetij v panogi, 
če so najmanj učinkovita podjetja prisiljena zapustiti to panogo. To zbuja strah, da vstop MNP 
povzroči, da lokalna podjetja izstopijo iz panoge in tako pridemo do monopolnega položaja, 
ki pa je še bolj nezaželen kot pa oligopol z lokalnimi podjetji, katerega nadomestijo. Tak 
položaj bi MNP zagotavljal visoke dobičke, hkrati pa bi se lahko MNP s transfernimi cenami 
izognila plačilu davkov. Sicer pa se posledice povečanja konkurence pogosteje odražajo v 
tehnoloških spremembah in izboljšavah v produktivnosti kot pa v povečevanju dobičkov 
(Blomström, Kokko, 1997, str. 29). 
 
Zavoljo prevlade MNP v oligopolnih panogah, je glavno vprašanje študij, ki proučujejo 
povezanost TNI in tržne strukture, ali vstop in navzočnost MNP povzroča oligopolno tržno 
strukturo ali pa je oligopolna tržna struktura tista, ki je pomemben dejavnik pri odločitvi za 
vstop tujega podjetja. Knickerbocker (1976) je pokazal, da je vstop MNP na ameriškem trgu v 
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šestdesetih letih pripeljal do nižje koncentracije, kar je bilo značilno tudi za Kanado, Italijo, 
Francijo in Zahodno Nemčijo. Prav tako sta Evans (1977) na primeru farmacevtske panoge in 
Newfarmer (1979) na primeru panoge z električno opremo v Braziliji prikazala, da se MNP 
nagibajo k zmanjševanju koncentracije v oligopolnih panogah. Caves (1996) je kot odziv na 
vse te študije dejal, da "korelacije same po sebi niso zadosten dokaz obstoja katerega koli 
neposrednega odnosa med TNI in koncentracijo". Na tem mestu je potrebno omeniti, da se 
večina študij ukvarja z učinki vstopa MNP in da obstaja verjetnost, da učinki na znižano 
koncentracijo ne veljajo v primeru, ko novo uveljavljene podružnice začnejo uspešno 
postavljati ovire za vstop. 
 
Glede na izsledke študij, lahko rečemo, da MNP večinoma vstopijo v panoge, kjer prevladuje 
relativno visoka koncentracija in obstajajo visoke ovire za vstop. Posledično lahko MNP na 
dolgi rok prispevajo k povečani koncentraciji, vendar pa se bo učinkovitost povečala le v 
primerih, ko zaščita ne bo zagotavljala brezskrbnega življenja podružnicam MNP. Večina 
dokazov se navezuje na vstop MNP, ne pa na prisotnost MNP, kajti dinamični vidiki MNP in 
konkurence na trgu države gostiteljice niso dovolj raziskani (Blomström, Kokko, 1997, str. 
29–33).  
 
Iz tabele 9, ki prikazuje število domačih in tujih podjetij ter njihove tržne deleže v proizvodnji 
televizorjev v Indiji v obdobju 1990─1997 vidimo, da se je število tujih podjetij povečevalo, 
kar pa ni vplivalo na izstop kakšnega domačega podjetja. 
 
Tabela 9: Število domačih in tujih podjetij ter njihovi tržni deleži v proizvodnji televizorjev v 

Indiji v obdobju 1990─1997 
 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Št. 
domačih 
podjetij 15 15 15 15 15 n.p. 15 15 

Št. tujih 
podjetij 6 8 9 10 10 n.p. 11 11 
Skupaj 21  23 24 25 25 n.p.  26 26 

Tržni 
deleži 
domačih 
podjetij 
(v %) 90 92 92 92 88  n.p. 72 52 

Tržni 
deleži 
tujih 
podjetij 
(v %) 10 8 8 8 12  n.p. 28 35 
Skupaj 100  100 100 100 100 n.p.  100 100 

Opomba: n.p.- ni podatka 

Vir: Ray, 2005 in lastni izračuni. 
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Če pogledamo tržne deleže tujih podjetij vidimo, da so le-ti imeli od leta 1990─1994 v 
povprečju 10 % tržni delež, šele v letih 1996 ter 1997 se je tržni delež povečal na 28 % 
oziroma 35 %. Razlog za povečanje tržnega deleža tujih podjetij je v tem, da se je eden od 
proizvajalcev odločil, da se bo usmeril na srednji cenovni razred, za razliko od drugih tujih 
proizvajalcev, ki so ciljali predvsem na višji cenovni razred. Ker panoga proizvodnja 
televizorjev ni primer oligopola (nobeno podjetje ni dominiralo na trgu, saj njihovi tržni 
deleži niso presegli 10 %) in ker iz danih rezultatov ne moremo potrditi oziroma ovreči 
teoretičnih spoznanj, da vstop tujih podjetij zaostri konkurenco na lokalnem trgu oziroma, da 
so manj učinkovita podjetja prisiljena izstopiti iz panoge, si v nadaljevanju poglejmo primer 
oligopolne avtomobilske panoge.  
 
V letu 1999 je bilo podjetje Bajaj Auto eden od velikih igralcev v oligopolistični avtomobilski 
panogi v Indiji. Na začetku je podjetje uvažalo dvo in tro-kolesnike iz Italije, nakar je po več 
kot desetih letih delovanja dobilo od države licenco za proizvodnjo italijanskih skuterjev. Leta 
1971 so začeli s proizvodnjo skuterjev lastne blagovne znamke, nakar so proizvodni program 
razširili še na motorje in tro-kolesnike. Podjetje je do vstopa tujih konkurentov leta 1993 
imelo skoraj 100 % tržni delež. S prihodom tuje konkurence iz Japonske (Honda, Suzuki, 
Kawasaki in Yamaha) so morali v Bajaju še bolj zavzeto delati na konkurenčnih prednostih. 
Ena od velikih prednosti je bila, da so pri Bajaju sloveli po poceni in vzdržljivih proizvodih. 
Poleg tega jim je v teh letih uspelo zgraditi razvejano mrežo distributerjev in servisnih storitev 
tako v mestih kot tudi na podeželju. Glavna prednost pa je bila poznavanje zahtev indijskega 
trga, kar jim je omogočilo proizvodnjo proizvodov, s katerimi so se domači potrošniki lahko 
identificirali, konkurenti pa so jih zelo težko posnemali (Dawar, Frost, 1999). 
 
Bajaj Auto je primer podjetja, ki je na začetku svojega delovanja proizvajalo standardizirane 
proizvode na močno zaščitenem trgu (za vstop na indijski avtomobilski trg je potrebnih deset 
let čakanja) in ki mu je uspelo s pomočjo nadgrajevanja svojega znanja, izboljševanjem 
tehnologije ter predvsem proizvodnjo po meri potrošnika, ohraniti 87 % tržni delež, kljub 
vstopu tujih MNP. 
 
V tem primeru smo videli, da je vstop tujega podjetja zaostril konkurenco na lokalnem trgu, 
kar je pripeljalo do večje učinkovitosti lokalnega podjetja. Največja prednost, ki jo je imelo 
lokalno podjetje je bila zagotovo dobro poznavanje lokalnega trga in potreb lokalnih 
prebivalcev, ki pa bi bila nična v odnosu do tuje konkurence, če ne bi podjetje vseskozi 
vlagalo v znanje in sledilo tehnološkim spremembam. 
   

4.2. POSREDNI ALI »SPILLOVER« UČINKI TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ V 
PANOGI TELEKOMUNIKACIJ IN V FARMACEVTSKI PANOGI   

 
Poleg mednarodne trgovine so TNI najpomembnejši kanal za mednarodni transfer tehnologije 
(Lall, 1980, str. 205). Ko MNP ustanovi svojo podružnico v tujini, le-ta prejema del te 
tehnologije, ki daje njej specifične prednosti, kar ji omogoča, da uspešno konkurira v okolju, 
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kjer imajo lokalna podjetja prednosti v poznavanju delovanja lokalnih trgov, preferenc 
potrošnikov ter samega poslovanja, kar vodi k geografski razpršenosti tehnologije. 
Ustanovitev podružnice MNP je po definiciji odločitev o internalizaciji uporabe tehnologije. 
Prenos tehnologije pa lahko vodi do zunanjih »spillover« učinkov, ki dvignejo raven 
človeškega kapitala v državi gostiteljici in povečajo produktivnost lokalnih podjetij 
(Blomström, Kokko, 2002, str. 10). 
 
Posredni ali »spillover« (zunanji) učinki so pozitivni ali negativni učinki, ki se prenašajo 
znotraj posameznega gospodarstva od podjetij s TNI na podjetja, ki nimajo tujega kapitala. 
Sama definicija posrednih učinkov je pogosto preširoko opredeljena, saj natančna definicija 
upošteva le čiste posredne učinke TNI (Sok, 2005, str. 25). Zunanje učinke delimo na denarne 
zunanje učinke, ki izhajajo iz učinkov TNI na tržno strukturo ter druge čiste zunanje učinke 
(npr. podpora pri prilagajanju tehnologije), ki lahko spremljajo TNI (Saggi, 2000, str. 18). 
 
O posrednih učinkih lahko govorimo takrat, ko lokalno podjetje uporabi znanje MNP, ne da bi 
slednje imelo kakršno koli možnost vplivanja na nenameren prenos znanja26. V tem primeru 
govorimo o pozitivnih zunanjih učinkih, ki jih povzroča dejavnost R&R na drugo podjetje. Iz 
vidika ekonomske blaginje je dovolj razlogov za spodbujanje posrednih učinkov, ki jih 
povzročajo raziskovalne dejavnosti, kajti ti povzročijo, da je novo znanje na voljo celotni 
družbi. Če pa pogledamo iz stališča podjetja, ki raziskuje, pa so lahko takšni posredni učinki 
negativni, kajti njegova dejavnost R&R bo neposredno povečala dobiček njegovega 
konkurenta, kar bo posledično pomenilo, da bo to podjetje omejilo obseg investicij v 
dejavnost R&R (Woelfl, 1998).  
 
Zaradi pomembnosti dejavnosti R&R za vsako podjetje kot tudi za ekonomsko blaginjo, je v 
teoretičnih študijah večinoma zaslediti vprašanje, ali lahko sodelovanje med dejavnostmi 
R&R v posameznih podjetjih internalizira27 te zunanje učinke. Ena izmed možnosti je, da 
podjetja koordinirajo njihova raziskovanja oziroma izmenjavo rezultatov raziskav z drugimi 
podjetji na osnovi pogodb, kar bi v končni fazi pripeljalo do internalizacije posrednih učinkov 
(Aitken et al, 1991). 
 
Pri TNI razlikujemo med neposrednim in posrednim vplivom oziroma med vertikalnimi in 
horizontalnimi posrednimi učinki. Vertikalni oziroma medpanožni posredni učinki (ang. inter-
industry spillovers) se pojavijo med podružnico MNP ter njenimi dobavitelji in kupci v 

                                                           
26 Katz in Ordover (1990) sta namesto pojma »spillover« učinki uporabljala pojem tehnološki »spillover« učinki. 
Tako naj bi s pojmom tehnološki »spillover« učinki razlikovala zunanje učinke le-teh od zunanjih učinkov same 
raziskave, ki sta jih poimenovala konkurenčni »spillover« učinki.  
27 Učinek internalizacije R&R dejavnosti nekateri dodajajo k načinom prenosa tehnologije od podjetja, ki je 
nosilec TNI na druga podjetja v gospodarstvu, ki jih je Kokko (1992) definiral kot (Damijan et al, 2003, str. 4): 
- demonstracijsko-imitacijski učinek (ang. demonstration-imitation effect) 
- učinek konkurence (ang. competition effect) 
- učinek izobraževanja (ang. training effect) 
- učinek zunanjega povezovanja (ang. foreign linkage effect). 
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različnih dejavnostih. Horizontalni oziroma znotrajpanožni posredni učinki (ang. intra-
industry spillovers) pa se pojavijo med podjetji znotraj posamezne panoge. 
 
Prisotnost posrednih učinkov bom v nadaljevanju prikazala na primeru panoge 
telekomunikacij in v farmacevtski panogi. Indijski ponudnik telekomunikacijskih storitev C-
DoT je ob ustanovitvi leta 1984 imel namen razviti domačo digitalno telekomunikacijsko 
tehnologijo z vso potrebno opremo, ki bi omogočala povezavo preko digitalnega telefonskega 
omrežja (ISDN). Z visoko kvalificirano, poceni delovno silo in lastno tehnologijo jim je 
uspelo razviti edinstven digitalni priključek. Ker je bila domača proizvodnja delovno 
intenzivna in redka s kapitalom ter osredotečena na preproste tehnike oblik, postopkov ter 
vzdrževanja, to kmalu ni zadovoljilo potreb lokalnega prebivalstva, ki je zavoljo hitrega 
razvoja na svetovnem trgu hrepenelo po izpopolnjejših proizvodih in storitvah. To tržno nišo 
sta izkoristili dve podružnici MNP (Alcatel28 in Siemens29), ki sta s pomočjo izkušenj in 
znanja na svetovnih trgih v Indijo prinesli nove tehnologije, kar jim je omogočilo začasno 
konkurenčno prednost pred C-DoTom. Sicer pa je bil ob vstopu na indijski trg namen obeh 
podružnic, da si zagotovita čim večji tržni delež pri oskrbovanju lokalnega prebivalstva z 
zanesljivimi in visoko kvalitetnimi telekomunikacijskimi rešitvami in storitvami na področju 
digitalnih priključkov, oddajnikov, digitalnega omrežja ter GSM omrežja. Ker so bili 
osredotočeni predvsem na urbani del populacije, je to za podeželje pomenilo, da bodo še 
naprej odvisni le od lokalnega ponudnika in tako prikrajšani za novosti. 
 
Proizvodnja proizvodov podružnic je zahtevala visoko tehnološko izpopolnjene vmesne 
proizvode, ki pa jih niso uspeli dobiti pri domačih dobaviteljih, katerim je primanjkovalo 
znanja in izkušenj, zato so bili prisiljeni le-te uvažati. Tako je bila večina domačih 
dobaviteljev izključno odvisna od naročil domačega podjetja C-DoT, ki je svoj primat 
ohranilo le na podeželju, kjer je imelo 90 % tržni delež, medtem ko je v urbanih središčih le-
ta znašal le 35 %. Ker pa je indijski trg zelo specifi čen (zahteve po določeni komponenti 
Ibid), podružnice pa imajo omejeno svobodo pri zamenjavi katerega koli dela oblike ali 
komponente, so morali v obeh tujih podjetjih začeti razmišljati o vzpostavitvi celotne 
proizvodne linije v Indiji. To je pomenilo dodatne stroške usposabljanja zaposlenih in 
lokalnih podjetij (dobaviteljev), kot tudi razkritje proizvodnih tehnik, kar pa se jim je v 
naslednjih letih obrestovalo, kajti v relativno kratkem času in z omejenimi možnostmi 
vlaganja v R&R, jim je uspelo razviti nove vrste tehnologij na področju telekomunikacij 
(Venkatesan, 1994).  
 
                                                           
28 V letu 1989 so pri Alcatelu začeli iskati poslovnega partnerja v Indiji za proizvodnjo tehnološko izpopolnjenih 
priključkov. V letu 1991 so tako dobili odobritev s strani indijske vlade o skupnem vlaganju s podjetjem Modi 
group. To podjetje ni imelo nobenih izkušenj na področju telekomunikacij, saj je bila glavna dejavnost podjetja 
ukvarjanje s tveganim premoženjem. V začetku je imel Alcatel le 40 % delež vendar se je le-ta po odobritvi 
indijske vlade povečal na 51 %. Danes se podjetje imenuje AMNS (Alcatel Modi Network Systems Limited) in 
ima 30 % tržni delež (Venkatesan, 1994)  
29 Siemens je za razliko od Alcatela svoj pohod na azijski trg začel že v letih 1867─1870, ko je zgradil Indo-
Evropsko telegrafsko povezavo med Londonom in Calcutto. V Indijo je vstopil leta 1993, kjer ga danes poznajo 
pod imenom SPCNL (Siemens Public Communications Network Limited) (Venkatesan, 1994).  
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V tem primeru smo bili priča tako vertikalnim30 posrednim učinkom, ki se pojavijo zaradi 
povezav med podjetji s tujim kapitalom in njihovimi lokalnimi ponudniki (ang. backward 
linkages) ali lokalnimi kupci (ang. forward linkages) kot tudi horizontalnim posrednim 
učinkom. Zaradi specifičnih zahtev indijskega trga so morala tuja podjetja vzpostaviti 
proizvodnjo vseh svojih proizvodov v Indiji, kar je pomenilo, prenos znanja na lokalna 
podjetja (dobavitelje), poleg tega pa so imeli koristi tudi lokalni kupci, ki so na ta način prišli 
do novih, izpopolnjenih proizvodov in storitev. Horizontalni posredni učinki pa so bili vidni v 
obliki prehoda inženirjev iz tujih podjetij v lokalno podjetje C-DoT, ki je na ta način pridobilo 
novo znanje, s pomočjo katerega jim je uspelo povečati tržni delež v urbanih središčih iz 35% 
na 60 %. 
 
Kot smo videli, je vstop tujega podjetja pomenil velik napredek za lokalna podjetja, lokalne 
kupce, kot tudi za gospodarstvo Indije, saj je na ta način prišlo do izboljšav v 
telekomunikacijskem omrežju, telekomunikacijski infrastrukturi in v kakovosti storitev. 
Nenazadnje pa je to tudi spodbudilo druga MNP, kot je Motorola, ki je v Bangaloreju začela 
razvijati nove tehnologije na področju mobilne telefonije.  

 
Drugi primer posrednih učinkov bom prikazala na primeru farmacevtske panoge. 
Multinacionalno podjetje Pfizer je v Indiji prisotno že od leta 1950, vendar mu je šele leta 
1997 uspelo s prodajo zdravil za živali postati vodilni na farmacevtskem trgu Indije. Strategija 
matičnega podjetja je bila, da naj bi v podružnicah proizvajali tako zdravila, ki rešujejo 
življenja kot tudi tista, ki izboljšujejo kakovost življenja. Tako so si podružnice prizadevale 
izboljšati zdravstveno stanje Indijcev s proizvodi, ki so bili plod globalnih raziskav ter hkrati 
doseči 20 % letno rast prihodkov. Glede na to, da Pfizer slovi po visokih cenah svojih 
proizvodov, pa se je izkazalo, da bo ta strategija na indijskem trgu nemogoče uresničljiva, 
kajti v Indiji skoraj 80 % njihovih proizvodov ni bilo patentiranih in pri kar 85 % njihovih 
proizvodih so bile cene pod nadzorom države. To jih je pripeljalo do tega, da so morali 
spremeniti strategijo, in sicer so se odločili, da bodo zavoljo cenene delovne sile v Indiji 
postavili tudi raziskovalni center, kar jim bo pocenilo tako raziskovanja kot tudi proizvodnjo. 
Ker pa so bili mednarodni standardi strožji od indijskih, so morali vmesne proizvode uvažati, 
kar je pomenilo izključitev nekaterih lokalnih dobaviteljev. 
 
Prednosti vzpostavitve proizvodnje so izkoristila domača podjetja, še posebej podjetje 
Ranbaxy Laboratories, ki se je s pomočjo prenosa znanja razvilo iz majhnega družinskega 
podjetja v enega izmed vodilnih farmacevtskih podjetij na svetu. Njihova prednost je bila v 
tem, da so na prvo mesto postavljali razvoj novih tehnologij, medtem ko so se podružnice 

                                                           
30 Eden izmed dejavnikov, ki pospešujejo vertikalne povezave je velikost trga države gostiteljice in tehnološke 
zmožnosti lokalnih dobaviteljev. Povezave so očitnejše, čim večji je trg in čim večje so tehnološke zmožnosti. 
Poleg tega se več povezav ustvari tudi, če proizvodni proces MNP zahteva intenzivno uporabo vmesnih 
proizvodov, v primeru, ko so stroški komuniciranja med upravo in podružnico MNP visoki ter ko se država 
izvora TNI ter država gostiteljica ne razlikujeta preveč glede proizvodnje vmesnih proizvodov (Smarzynska, 
2002).  
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ubadale z implementacijo tehnologije matičnega podjetja. To jim je omogočilo lansiranje 
generičnih zdravil na trg še pred predstavitvijo zdravil originatorjev (Venkatesan, 1994). 
 
Kot vidimo smo tudi v tem primeru priča tako vertikalnim kot tudi horizontalnim posrednim 
učinkom vstopa tujega podjetja. Z vzpostavitvijo raziskovalnega centra in proizvodnje so 
pridobili tako kupci v smislu novejših zdravil, kot tudi lokalna podjetja, ki so s pomočjo 
znanja uspešno kopirala proizvodno tehniko, kar jim je omogočilo učinkovitejše konkuriranje 
na trgu. Za konec naj omenim, da je podjetje Ranbaxy edino podjetje na svetu, poleg 
originatorja zdravila, ki mu je uspelo razviti lastni proces za proizvodnjo najbolj razširjenega 
antibiotika na svetu, Cefachlor.   
 
Slika 13:  Učinki TNI na povezave naprej in nazaj v reprodukcijski verigi glede na različne 

vertikalne povezave med MNP in domačim podjetjem 
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Primer III : MNP, ki ima 
celotno reprod. verigo 
integrirano v državi 
gostiteljici. 
 
Močni učinki TNI preko 
povezav naprej in nazaj v 
reprod. verigi. 
 
Gradbeništvo 

Primer I : MNP, ki ima 
reprod. verigo locirano v 
domači državi. 
 
Močni učinki TNI preko 
povezav naprej v reprod. 
verigi v državi gostiteljici. 
 
Računalniki in visoko 
tehnološka oprema 

 
 
 
 

 

 
Primer IV : MNP, ki ima 
globalno in lokalno razpršeno 
reprod. verigo.  
 
Močni učinki TNI preko 
povezav naprej in nazaj v 
državi gostiteljici in v domači 
državi 
 
Razvoj programske opreme 
 

                                                 
Primer II : MNP, ki ima 
reprod. verigo locirano v 
nekaj državah po svetu. 
 
Šibki učinki TNI preko 
povezav naprej in nazaj v 
reprod. verigi v državi 
gostiteljici.   

                                        šibki                                                                                         močni 
                    Učinki TNI preko povezav nazaj v reprodukcijski verigi v državi gostiteljici/domači državi 
Vir: Ray, 2005, str. 208. 
 
Ker pa obstajajo tudi različni učinki TNI na povezave naprej in nazaj v reprodukcijski verigi, 
ki jih je moč pričakovati glede na različne povezave med MNP in domačim podjetjem, le-te 
predstavljam v sliki 13. V levem zgornjem kotu (primer I) ima MNP svojo reprodukcijsko 
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verigo v celoti locirano v domači državi. V tem primeru povzročajo TNI močne učinke preko 
povezav naprej v reprodukcijski verigi v državi gostiteljici. To pomeni, da MNP v državi 
gostiteljici opravljajo samo prodajne in servisne storitve. Dober primer je podjetje TELCO, 
največji indijski proizvajalec vozil, ki ima svoje podružnice v Singapurju in Avstraliji, ki 
opravljajo zgolj prodajne storitve.  
 
V primeru, ko ima MNP celotno reprodukcijsko verigo integrirano v državi gostiteljici 
(primer III) to posledično pomeni, da TNI povzročajo močne učinke preko povezav naprej in 
nazaj v reprodukcijski verigi. V tem primeru MNP oskrbuje svoje podružnice s tehničnim in 
upravljalskim znanjem, blagovno znamko ter tehnološko opremo. Podružnice niso izvozno 
naravnane, kajti njihova osnovna dejavnost je proizvodnja za lokalni trg. Primer takšnega 
podjetja so Unileverjeve podružnice v Indiji, ki se imenujejo Hindustan Lever. V sredini 
kvadrata (primer IV) imamo MNP, ki imajo tako lokalno kot tudi globalno razpršeno 
reprodukcijsko verigo. Tu imajo TNI močan učinek preko povezav naprej in nazaj v 
reprodukcijski verigi tako v državi gostiteljici kot tudi v domači državi. V tem primeru ima 
MNP svoje podružnice locirane v državah, kjer ima moč izkoriščati primerjalne prednosti, kot 
so znanstvena in tehnična usposobljenost človeških virov, nižje stroške dela ter dostopnost do 
surovin, ki jim omogočajo cenejše proizvodnjo končnih proizvodov. Slednje nato izvozijo 
nazaj v matično državo, kar pomeni, da so te podružnice močno izvozno usmerjene. Kot 
primer naj navedem podružnice podjetij kot so Philips, Siemens, Agilent Technologies in 
Microsoft, ki svoje inovacije v Indiji posredujejo nazaj matičnemu podjetju. V spodnjem 
levem kotu (primer II) ima MNP locirano reprodukcijsko verigo v nekaj državah po svetu, kar 
pomeni, da TNI povzročajo šibke učinke preko povezav naprej in nazaj v reprodukcijski 
verigi v državi gostiteljici (Ray, 2005, str. 207─210).  
 

5. EMPIRIČNA ANALIZA VPLIVA TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ NA 
TEHNOLOŠKO PRODUKTIVNOST INDIJSKEGA GOSPODARSTVA 

 
V tem delu bom s pomočjo ekonometrične analize preverila vpliv tujih neposrednih investicij 
na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva. Kot osnovno determinanto tehnološke 
produktivnosti31 bom upoštevala število podeljenih patentov. Patenti32 kot indikatorji 
tehnološke produktivnosti so le eni od možnih indikatorjev, saj jih lahko kombiniramo še z 
drugimi kazalniki, ki kažejo tehnološko produktivnost, kot so delež dejavnosti visokih 
tehnologij v nacionalnem gospodarstvu, delež patentov v sektorjih visoke tehnologije med 
vsemi patenti, delež visoko tehnoloških proizvodov v nacionalnem izvozu, itd (Kosmač, 
2004). Ker bom proučevala vpliv TNI, bom preverjala, kako na tehnološko produktivnost 

                                                           
31Tehnološka produktivnost je vsota tehnoloških znanj na enoto inputa. Tehnološka produktivnost = št. patentov 
/ št.znanstvenikov v dejavnosti R&R.  
32Število patentov ni povsem primerljivo med posameznimi državami po svetu. Razlogi so predvsem 
razlikovanje v stroških za pridobitev patenta, stopnji zaščite intelektualne lastnine, ugodnostih, ki jih ima lastnik 
patenta ter preostale institucionalne značilnosti posamezne države (Griliches, 1990, str. 35). 
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indijskega gospodarstva vpliva velikost TNI, število znanstvenikov v dejavnosti R&R, 
velikost bruto domačih izdatkov za R&R ter BDP na prebivalca. 
 
Eden od primarnih ciljev privabljanja TNI v državah v razvoju je pridobitev napredne 
tehnologije iz razvitih držav, ki jim omogoča osnovo za razvoj domačih inovacij. Kot je 
poznano imamo več pomembnih kanalov skozi katere TNI vplivajo na inovativnost v 
domačih podjetjih v državi gostiteljici. Prvič, tuja podjetja prispevajo novo tehnologijo in 
proizvode v državo gostiteljico, kar daje možnost lokalnim podjetjem, da se seznanijo s tem in 
to tudi uporabijo pri svojem inovativnem procesu. Drugič, vhodne TNI lahko povzročijo 
posredne učinke na lokalna podjetja s tem, ko se pojavi beg možganov iz MNP v lokalna 
podjetja. Tretjič, vhodne TNI lahko ustvarijo tako imenovan demonstracijski učinek na 
lokalne dejavnosti R&R.  
 
Proces dejavnosti R&R je dejansko proces generiranja znanja, v katerem nekdo uporabi vire 
za ustvarjanje novega znanja. Na splošno je proizvodna funkcija R&R zapisana kot: 
 
I = f (L, K, I0),                                                                                                                 (1) 
 
kjer L in K predstavljata inputa delo in kapital, I  predstavlja R&R output ter I0 , ki označuje 
začetno raven znanja, ki je bilo na voljo na začetku procesa R&R.  
 
Ker pa nas zanimajo vplivi TNI na tehnološko produktivnost posamezne države, vpeljemo v  
enačbo (1) še učinke TNI in jo zapišemo: 
 
I = h (L, K, TNI)                                                                                                             (2) 
  
Čeprav se vpliv TNI med državami razlikuje, pa s seboj prinašajo mnogo obljub o izboljšanju 
učinkovitosti in višji gospodarski rasti, predvsem v tiste države v razvoju, katerim 
primanjkuje kapitala, so produkcijsko neučinkovite in razpolagajo z omejenimi možnostmi 
upravljalskega in podjetniškega znanja. Ti prilivi kapitala omogočajo dostop do tehnoloških 
in upravljalskih sredstev MNP, katerih uporaba omogoča več koristi, v smislu povečane 
produktivnosti za lokalna podjetja. Nenazadnje pa lahko konkuriranje lokalnih podjetij s 
podružnicami MNP, v smislu doseganja višje učinkovitosti, spodbudi lokalne podjetnike k 
inoviranju (Maskus, 2000, str. 12).  
 
Povečanje inovacij v Indiji je bilo po odprtju ekonomskega prostora zaznati tudi pri lokalnih 
podjetjih. Eden od glavnih inovatorjev je bil Sunil Mittal, ki je s svojim podjetjem Bharti 
Tele-Ventures, postal vodilni mobilni operater v Indiji. Na področje telekomunikacij je 
vpeljal outsourcing (vključil je zunanje sodelavce, ki skrbijo za delovanje celotnega omrežja) 
z namenom, da se lahko njegovo osebje v celoti posveti marketingu in prodaji. Idejo za to, je 
dobil od tujih mobilnih operaterjev, ki so po njegovem mnenju preveč časa namenili oskrbi 
omrežja in so tako zanemarjali marketinško in storitveno dejavnost. Ta inovacija mu je v letu 
2005 prinesla šest milijonov dodatnih uporabnikov ter 330 mio USD čistega dobička. Poleg 
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Mitalla so na področju inovacij pomembni še Tata Motors, ki izdeluje avtomobile po meri 
uporabnika, podjetje ITC z uvajanjem e-podjetništva na področju kmetijstva, podjetje ICICI 
na področju bančništva ter podjetje TCS na področju programske opreme (BusinessWeek, 
2005). Za konec naj omenim, da vsa ta podjetja že širijo svojo dejavnost preko meja Indije, ki 
bodo zavoljo nizkih cen ter visoke kvalitete svojih proizvodov in storitev predstavljala hudo 
konkurenco v prihodnosti.  
 
Iz primerov vidimo, da prisotnost tujih podjetij povzroči povečanje inovacij pri lokalnih 
podjetjih, zato si bomo v nadaljevanju najprej pogledali nekaj teoretičnih izhodišč, in sicer 
empiričnih študij, ki se ukvarjajo z merjenjem različnih vplivov TNI na tehnološko 
produktivnost oziroma število patentov posameznega gospodarstva, kar bo dobra osnova za 
ekonometrično analizo, s pomočjo katere bom preverila vpliv tujih neposrednih investicij na 
tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva. V tem delu bom na začetku predstavila 
model, podatke, metodologijo ter na koncu še predstavila ter interpretirala rezultate 
ekonometrične analize. 
 

5.1.PREGLED ŠTUDIJ, KI PROUČUJEJO VPLIV TNI NA TEHNOLOŠKO 
PRODUKTIVNOST GOSPODARSTVA POSAMEZNE DRŽAVE        

 
Patent je ekskluzivna pravica uporabe in izrabe izuma, ki jo podeli država prijavitelju patenta 
za določen čas, v zameno za javno razkritje izuma. Da bi se nosilci patenta zavarovali pred 
posnemovalci, morajo patentirati svojo inovacijo tako doma kot v tujini. Inovator mora 
pretehtati stroške patentiranja svoje inovacije in razkritja tehničnih podrobnosti le-te z 
verjetnostjo posnemanja na določenem trgu. Rezultat tega je, da so samo najboljše in najbolj 
dragocene inovacije patentirane.  
 
Eaton in Kortum (1999) sta v svojih raziskavah prišla do ugotovitve, da se največ inovacij 
patentira doma in ne v tujini, kar je vzrok predvsem v nemobilnosti tehnologije oziroma v 
manjši stopnji zaščite inovacij v tujini (Hafner, 2005, str. 3).  
 
Nadalje sta ugotovila, da patentiranje domačih inovacij33 določa transfer tehnologije. Podjetja 
v državi gostiteljici dobijo na ta način prednost pri pridobivanju tujega znanja s tem, ko 
plačajo tantieme (inovativni končni proizvod). Ko ta podjetja to znanje uporabijo pri svojih 
raziskavah, pa čeprav ob omejenih sredstvih za R&R, se bo vpliv na uporabo in učinkovitost 
vložkov pokazal v povečanju faktorske produktivnosti vložkov. Se pravi, da glede na odnos 
med raziskovanjem in produktivnostjo, odražajo patenti povezavo med viri (R&R) in porabo 
(faktorska produktivnost vložkov).  
 

                                                           
33 Inovacija je lahko nova ideja, nov proizvodni ali tehnološki postopek, novi izdelek ali predmet z novimi 
funkcijami.  
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Audretsch et al (1996, str. 2) je v svoji študiji prišel do ugotovitve, da je empirična povezava 
med vložki znanja in inovativnim končnim proizvodom močnejša, ko število posameznih enot 
opazovanja narašča. Nadalje je ugotovil, da je povezava med izdatki za R&R in številom 
patentov zelo močna med visoko inovativnimi državami, kot so ZDA, Japonska in Nemčija. 
Na drugi strani pa je v državah v razvoju zaslediti majhno število patentov, kar pomeni nizke 
izdatke za R&R. Nadalje velja, da je povezava med izdatki za R&R in inovativnim končnim 
proizvodom, ki je izražen ali kot število podeljenih patentov ali kot število novih proizvodov 
močna takrat, ko je enota opazovanja industrija.  
 
Kumar (1991) je v svoji študiji proučeval vplive prisotnosti MNP na R&R v Indiji. V študiji, 
ki je zajemala 43 indijskih proizvodnih panog, je prišel do ugotovitve, da podružnice MNP 
namenijo manjši delež njihovih sredstev za raziskave in razvoj v primerjavi z lokalnimi 
podjetji. Na drugi strani pa sta Veugelers in Vanden Houte (1990) v svoji študiji prišla do 
ugotovitve, da prisotnost MNP povzroča negativne učinke na inovativne procese lokalnih 
podjetij v belgijski proizvodnji panogi, posebno tedaj, ko so se proizvodi MNP zelo malo 
razlikovali od proizvodov lokalnih podjetij (Kumar, 1995, str. 7).          
 
Glavna predpostavka v študijah Judda (1985), Aghiona in Howitta (1992) ter Grossmana in 
Helpmana (1991) je, da se velikost inovativnega končnega proizvoda povečuje 
proporcionalno glede na povečevanje števila raziskovalcev v dejavnosti R&R. Romer (1990) 
je v svoji študiji prišel do ugotovitve, da stopnja pri kateri raziskovalci pridejo do novega 
izuma narašča skozi čas, kot rezultat posrednih učinkov raziskovanja (Ray, 2005, str. 229).  
 
Hu in Jefferson (2005) sta v svoji študiji prišla do zaključka, da je porast TNI prispeval k 
večji stopnji inovativnosti v tujih podjetjih v primerjavi z lokalnimi podjetji. Predvsem je bilo 
to značilno za farmacevtsko panogo, panogo s transportno opremo ter panogo z električno 
opremo. Lokalna podjetja so bila bolj inovativna v kemični industriji, kjer je 10 % povečanje 
TNI vodilo do 5,7 % povečanja števila inovacij. 
 
Po podatkih UNCTAD (2002) so imele belgijske podružnice MNP skoraj 95 % delež 
patentov pridobljenih znotraj meja EU, medtem ko imajo francoske, švicarske in nemške 
podružnice le relativno majhen delež patentov pridobljenih v EU. Delež britanskih, 
italijanskih ter švedskih podružnic je nekje na sredini, in sicer 31 %, medtem ko imajo 
ameriške podružnice le 7 % delež patentov pridobljenih v EU.  
 
Kumar in Aggarwal (2000) sta v svoji študiji ugotovila, da so tuja podjetja povečala izdatke 
za dejavnost R&R v obdobju po reformah, se pravi po letu 1991, vendar pa so bili ti izdatki v 
povprečju nižji v primerjavi z lokalnimi podjetji. Slednja so imela od uvoza tehnologije 
pozitivne posredne učinke, in sicer so se naučila novih znanj, kar jim je omogočilo izboljšavo 
njihovih proizvodov ter nadaljnji izvoz le-teh na tuje trge (Kumar, Aggarwal, 2000, str. 34). 
  
Čeprav so države v razvoju povečale svoje apetite za povečanje TNI, pa njihove vlade 
največkrat pogojujejo prihod tujih podjetij s tem, da morajo le-ta dati večji pomen dejavnosti 
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R&R v proizvodnji panogi. Vsaka inovacija, ki je rezultat dejavnosti R&R v tujem podjetju je 
značilna za državo gostiteljico, ne samo v smislu zaposlovanja virov, temveč tudi v smislu 
davčnih prihodkov. Viri, ki so zaposleni v raziskovanju, so dobra investicija za MNP, kajti 
navadno so le-ti subvencionirani s strani vlade države gostiteljice. Nenazadnje vse inovacije, 
ki so rezultat raziskav v tujih podjetjih v državi gostiteljici, lahko povečajo tehnološko 
prednost MNP pred lokalnimi podjetji ali pa preprečijo izgubo konkurenčnih prednosti (Ray, 
2005, str. 241).  
 
Ray (2005) je v svojem empiričnem modelu analiziral odnos med tujim lastništvom, izdatki 
za dejavnost R&R, plačilom tantiem ter izvozno usmerjenostjo. Model je bil osnovan na 
vzorcu 176 podjetij v panogi z električno opremo v Indiji, ki izvozijo vsaj 5 % njihovega 
končnega proizvoda. Za ocenjevanje empiričnega modela je uporabil metodo najmanjših 
kvadratov (OLS). V nasprotju z dano hipotezo, da bodo lokalna podjetja plačevala višje 
tantieme za uvoz tehnologije v primerjavi z tujimi podjetji, je rezultat pokazal, da povečan 
delež tujega lastništva pozitivno vpliva na plačilo tantiem. Druga ugotovitev je bila, da je 
imelo povečanje deleža tujega lastništva negativen vpliv na izvozno aktivnost, kar je zopet 
ovrglo njegovo hipotezo, da tuja podjetja izvažajo več v primerjavi z lokalnimi podjetji, saj so 
bolj poznana na svetovnih trgih. Odnos med tujim lastništvom in izdatki za R&R je bil 
pozitiven, kar je potrdilo hipotezo, da imajo tuja podjetja višje izdatke za R&R zavoljo 
razvoja novih globalnih tehnologij, vendar pa morajo na drugi strani plačevati višje tantieme 
za uvoz tehnologije svoji matični družbi. Iz tega sledi, da so tuja podjetja v Indiji manj 
uspešna od lokalnih podjetij v smislu donosa na inovativne končne proizvode (Ray, 2005, str. 
234─240).  
  
Cheung et al (2004) je v svojem ekonometričnem modelu proučeval vpliv TNI na inovacije na 
Kitajskem. Kot osnovno determinanto inovacij je uporabil število patentov, za proučevanje 
vpliva TNI pa je vključil spremenljivke velikost TNI, število raziskovalcev v dejavnosti R&R, 
bruto domači izdatki za R&R, bruto družbeni proizvod na prebivalca ter delež izvoza tujih 
podjetij v njihovem celotnem outputu. Model proučuje vplive TNI v obdobju petih let in v 26 
kitajskih provincah. Za ocenjevanje modela je uporabil tako metodo najmanjših kvadratov 
(OLS) kot tudi metodo panelnih podatkov, ki je kombinacija presečnih podatkov in časovnih 
vrst.  
 
Rezultati obeh uporabljenih metod so pokazali pozitivne posredne učinke TNI na število 
podeljenih patentov. V primeru, da so se TNI povečale za 1 %, se je število podeljenih 
patentov povečalo za 0,27 %. Pokazalo se je, da sta spremenljivki število raziskovalcev in 
bruto domači izdatki za R&R glavni determinanti inovativnega outputa. V kolikor se je 
število raziskovalcev v R&R povečalo za 1 %, se je število patentov povečalo za 0,57 %. Prav 
tako je spremenljivka BDP na prebivalca močno vplivala na dejavnost R&R v vseh 
provincah. Pokazalo pa se je, da imajo tiste province, ki so bolj razvite (imajo višji BDP), tudi 
višje število podeljenih patentov. Zadnja pojasnjevalna spremenljivka, delež izvoza tujih 
podjetij v njihovem celotnem outputu pa je prav tako pozitivno vplivala na število podeljenih 
patentov. 
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Na podlagi teoretičnih izhodišč in obravnavanih študij bom s pomočjo ekonometričnega 
modela poskušala ugotoviti, kakšen vpliv imajo tuje neposredne investicije na tehnološko 
produktivnost (število podeljenih patentov) indijskega gospodarstva.  
 

5.2. SPECIFIKACIJA EMPIRI ČNEGA MODELA 

 
Po zgledu študije Cheung in Lin (2004) bom v empirični analizi preverjala naslednji model, ki 
meri vpliv TNI na tehnološko produktivnost gospodarstva: 
  
PATt =  β0 + β1TNIt + β2 RAZt + β3 IZDt + β4 BDPt + u                                                                                 (3) 

 

Indeks t predstavlja čas, medtem ko sem za merjenje tehnološke produktivnosti uporabila 
število podeljenih patentov (PATt). TNIt predstavlja velikost TNI v času t, koeficient β1 pa 

meri velikost posrednih učinkov TNI. Naslednji spremenljivki, ki sem ju vključila v model sta 
skupno število raziskovalcev v dejavnosti R&R (RAZt) in bruto domači izdatki za R&R 
(IZDt). Ob teh spremenljivkah pa sem vključila tudi spremenljivko BDP na prebivalca 
(BDPt). 
 
Hipoteze, ki jih bom poskusila dokazati s pomočjo ekonometričnega modela so sledeče: 
� Statistično značilni pozitivni regresijski koeficienti pri pojasnjevalni spremenljivki, ki meri 

»spillover« oziroma posredne učinke TNI, bi potrdili hipotezo, da se z večanjem TNI v 
Indiji veča število podeljenih patentov bolj, kot pa v primeru, ko tujih investicij ne bi bilo. 

� Statistično značilni pozitivni regresijski koeficienti pri pojasnjevalni spremenljivki, ki meri 
število raziskovalcev v dejavnosti R&R, bi potrdili hipotezo, da se z večanjem števila 
raziskovalcev povečuje število patentov. 

� Statistično značilni pozitivni regresijski koeficienti pri pojasnjevalni spremenljivki, ki meri 
bruto družbene izdatke za R&R, bi potrdili hipotezo, da se z večanjem izdatkov povečuje 
število patentov. 

� Statistično značilni pozitivni regresijski koeficienti pri pojasnjevalni spremenljivki, ki meri 
BDP na prebivalca, bi potrdili hipotezo, da višji BDP na prebivalca pozitivno vpliva na 
število patentov. 

 

5.3. PODATKI IN METODOLOGIJA 

Za zagotavljanje najboljšega načina preverjanja vpliva TNI na tehnološko produktivnost 
indijskega gospodarstva bi poleg že zgoraj omenjenih podatkov potrebovala še podatke o 
velikosti TNI, BDP na prebivalca, bruto družbenih izdatkih v R&R, številu zaposlenih v R&R 
in številu patentov po posameznih državah Indije, ki bi mi omogočili empirično analizo na 
osnovi panelnih podatkov. Ker pa so bili ti podatki nedosegljivi, sem pri ocenjevanju 
empiričnega modela uporabila metodo najmanjših kvadratov (OLS) ter upoštevala podatke za 
celotno indijsko gospodarstvo v obdobju 1984─2004. 
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5.3.1. Podatki 
 
V tabeli 10 (str. 47) so prikazani osnovni podatki za analizo v obdobju 1984─2004. Ti podatki 
so število podeljenih patentov (število podeljenih patentov vladnim raziskovalnim inštitutom, 
MNP, lokalnim podjetjem ter skupno število podeljenih patentov), kot odvisna spremenljivka, 
ki je pokazatelj tehnološke produktivnosti indijskega gospodarstva, skupno število 
raziskovalcev34 v dejavnosti R&R, bruto domači izdatki za R&R35, velikost TNI in BDP na 
prebivalca kot pojasnjevalne spremenljivke. 
 
Patente v Indiji podeljuje vlada za inovacije za natančno določen čas, v zameno za razkritje 
tehničnih podrobnosti inovacije javnosti. Sistem patentiranja omogoča poleg zaščite 
inovatorja tudi družbene koristi, saj pomeni nagrado tako za inovatorja kot tudi za 
investitorja. Nadalje patentni sistem omogoča, da je patent podeljen samo takrat, ko je 
inovacija  v celoti razkrita javnosti. Prvi akt, ki je opredeljeval patentne pravice je bil v Indiji 
sprejet leta 1856. V tem aktu so imeli monopoli priviligiran položaj. Akt so kasneje še večkrat 
spreminjali in dopolnjevali, leta 1970 pa so sprejeli splošen akt o patentnih pravicah, ki 
predstavlja nekakšen mejnik v industrijskem razvoju Indije. Najpomembnejša filozofija tega 
akta je bila, da se patenti podeljujejo zato, da vzpodbudijo inovatorje in da zaščitijo te 
inovacije.  
 
Patentirati se je smelo vse razen proizvodov, ki so bistvenega pomena za ekonomijo, kot so 
kmetijski in hortikulturni proizvodi, inovacije na področju atomske energije ter vse nujne 
življenjske potrebščine. Namen tega akta je bil, da bo le-ta prinesel ravnotežje med ustrezno 
in učinkovito zaščito na eni strani ter razvojem tehnologije, interesom javnosti in posebnimi 
potrebami za državo na drugi strani. Leta 2002 so k aktu iz leta 1970 dodali dopolnilo, ki 
omogoča podeljevanje patentov za dobo 20-tih let. Leta 2005 pa so dodali še eno spremembo, 
in sicer možnost podeljevanja patentov tudi na področjih kemične, prehrambene, 
farmacevtske in agrokemične industrije (Chaudhuri et al, 2003, str. 20─23).  
  
 
 
 

                                                           
34 Raziskovalci so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s snovanjem ali ustvarjanjem novega znanja, proizvodov, 
postopkov, metod in sistemov ter z upravljanjem projektov, ki se na to nanašajo. Po mednarodnem dogovoru je 
potrebno v to kategorijo uvrstiti tudi vse člane oboroženih sil, ki imajo podobne veščine in ki opravljajo R&R. 
Sem se uvrščajo tudi vodje in uslužbenci, ki se ukvarjajo s planiranjem in upravljanjem znanstvenih in tehničnih 
vidikov raziskovalčevega dela. Navadno imajo enak ali višji položaj kot osebe, ki so neposredno zaposlene kot 
raziskovalci, in so pogosto nekdanji raziskovalci ali raziskovalci z nepolnim delovnim časom. Pri raziskovalcih 
statistika upošteva le osebe, ki opravljajo raziskovalno-razvojno dejavnost v obsegu najmanj 10 % polnega 
delovnega časa (Kosmač, 2004).  

35 Bruto domači izdatki za R&R: zajemajo ves denar, ki se v nekem obdobju porabi za R&R na nacionalnem 
teritoriju, kot tudi sredstva, ki pridejo v državo iz tujine. Sredstva za R&R, ki pa gredo iz države v tujino in se 
tam tudi porabijo, pa niso vključena (Kosmač, 2004). 
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Tabela 10: Osnovni podatki za obdobje 1984─2004 

leto 

 
 
 
PATV 

 
 
 
PATM 

 
 
 
PATL PAT RAZ BDI TNI 

 
 
 
BDP 

1984 1.200 345 1.256 2.801 50.987 653.490 55 288 

1985 1.020 504 1.500 3.024 60.965 698.723 70 293 

1986 1.346 194 1.536 3.076 67.512 720.975 84 315 

1987 1.120 185 1.790 3.095 80.976 756.490 84 341 

1988 875 321 1.680 2.876 85.743 801.245 89 370 

1989 870 330 1.310 2.510 90.367 854.327 105 358 

1990 500 402 1.378 2.280 100.754 880.965 116 382 

1991 678 299 877 1.854 135.790 1.093.467 129 332 

1992 376 320 980 1.676 138.087 1.157.965 315 327 

1993 330 450 763 1.543 139.932 1.254.870 586 313 

1994 289 268 350 907 143.954 1.356.879 1.314 352 

1995 270 180 650 1.100 145.763 1.463.200 2.144 392 

1996 377 268 467 1.112 149.326 1.684.211 2.821 405 

1997 432 320 698 1.450 137.546 2.387.790 3.557 415 

1998 598 376 826 1.800 117.528 2.903.136 2.462 427 

1999 435 345 880 1.660 120.876 3.395.639 2.155 448 

2000 876 216 789 1.881 121.234 3.973.945 4.029 455 

2001 654 292 645 1.591 127.976 4.134.754 3.403 466 

2002 360 409 851 1.620 145.754 4.195.733 3.471 482 

2003 467 328 890 1.685 150.975 4.256.987 4.269 555 

2004 450 410 874 1.734 176.532 4.365.823 5.535 626 

Vir: Reserve Bank of India, WIPO, UNCTAD, 2005. 

Legenda:  
1. PATV = Število podeljenih patentov vladnim raziskovalnim inštitutom  
2. PATM = Število podeljenih patentov MNP 
3. PATL = Število podeljenih patentov lokalnim podjetjem 
4. PAT = Skupno število podeljenih patentov  
5. RAZ = Skupno število raziskovalcev v dejavnosti R&R 
6. BDI = Bruto družbeni izdatki za R&R (izraženi vrednostno v mio USD) 
7. TNI = Velikost tujih neposrednih investicij (izražena vrednostno v mio USD) 

8. BDP = BDP na prebivalca (izražen vrednostno v USD) 

 
Podatke, ki sem jih uporabila v empirični analizi sem pridobila iz treh virov, in sicer iz 
Centralne Banke Indije (Reserve Bank of India), Konference združenih narodov o trgovini in 
razvoju36 (UNCTAD) in Svetovne organizacije intelektualne lastnine37 (WIPO). Podatki za 

                                                           
36 UNCTAD (The UN Conference on Trade and Development) je bila ustanovljena leta 1964 v Ženevi. Razlog 
ustanovitve je bilo splošno prepričanje, da je potrebno pomagati slabše razvitim državam, predvsem preko 
razvojnih učinkov, ki jih lahko zagotovi hitrejša rast mednarodne trgovine. Pri tem naj bi manj razvite države v 
mednarodni trgovini povečale delež industrijskih proizvodov v lastnem izvozu. Značilnost UNCTAD-a je, da 
sama po sebi nima izvršilne moči na področjih svojega delovanja (Kumar et al, 2001, str. 14).  
37 WIPO (The World Intellectual Property Organization) je bila ustanovljena leta 1947 kot specializirana 
organizacija v okviru Združenih narodov z nalogo upravljanja zadev povezanih z intelektualno lastnino, ki ima 
sedež v Ženevi. Poleg tega so cilji organizacije tudi zaščita intelektualne lastnine s pomočjo sodelovanja med 
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število patentov so podani kot število vseh podeljenih patentov na ozemlju Indije, prav tako 
pa je število raziskovalcev v R&R38 podano kot število vseh registriranih raziskovalcev v 
R&R v izbranem obdobju v Indiji. Podatki za bruto družbene izdatke za R&R in velikost TNI 
so izraženi vrednostno v milijonih USD. Podatki za BDP na prebivalca pa so izraženi 
vrednostno v USD. 
 
Iz podatkov v tabeli 10 vidimo, da je za skupno število podeljenih patentov značilen trend 
naraščanja, in sicer v obdobjih 1984─1987 in 1994─2004, medtem ko je v vmesnem obdobju 
zaznati trend zmanjševanja števila patentov. Največji delež patentov je bilo podeljenih 
lokalnim podjetjem, sledijo vladni raziskovalni inštituti ter MNP. Število raziskovalcev je v 
obdobju 1984─1996 izrazito naraščalo, nakar je leta 1997 in 1998 upadlo ter se v naslednjih 
letih zopet povečevalo. Bruto družbeni izdatki za R&R so imeli skozi vsa opazovana leta 
izrazit trend naraščanja. TNI so se v obdobju 1984─1997 povečevale, nakar je sledil rahel 
upad le-teh in v letu 2001 se je zopet povečal priliv tujega kapitala. Za BDP na prebivalca pa 
je značilen trend naraščanja v obdobju 1993─2004. 
  

5.3.2. Metodologija 
 
Analizo vpliva TNI na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva bom izvedla na 
osnovi metode najmanjših kvadratov (OLS), ki jo je odkril C. F. Gauss. Oblikoval jo je leta 
1809, dokončno obliko pa je dobila leta 1823. Metoda najmanjših kvadratov je zaradi svojih 
lastnosti najbolj razširjena oziroma najpogosteje uporabljena metoda določevanja regresijskih 
koeficientov (Pfajfar, 2000, str. 38). Da pa lahko trdimo, da je metoda najmanjših kvadratov, 
kot cenilka regresijskih koeficientov linearnega regresijskega modela, najboljša med vsemi 
cenilkami, mora biti izpoljenih sledečih šest predpostavk (Pfajfar, 2000, str. 51─57):  
 

• Prva predpostavka pomeni, da je skupni učinek vseh dejavnikov, ki niso zajeti v vrednostih 
pojasnjevalnih spremenljivk, na povprečno vrednost odvisne spremenljivke enak nič (E(u) 
= 0). Torej se predpostavlja, da se pozitivni učinki izravnajo z negativnimi in tako nimajo 
sistematičnega vpliva na odvisno spremenljivko.  

 

• Druga predpostavka je predpostavka ničelne kovariance med vrednostmi spremenljivke u, 
kar pomeni, da v regresijskem modelu ne obstaja avtokorelacija. Največkrat se 
predpostavlja, da ni avtokorelacije prvega reda, torej da ni odvisnosti med zaporednimi 
vrednostmi spremenljivke u. Hkrati to tudi pomeni, da ni odvisnosti med zaporednimi 
vrednostmi odvisne spremenljivke.  

 

                                                                                                                                                                                     
državami članicami ter podpisovanje različnih multilateralnih pogodb povezanih z intelektualno lastnino (Kumar 
et al, 2001, str. 17).  
38 OECD od leta 2002 uporablja za primerjanje kazalnikov med državami število raziskovalcev v R&R na 000 
zaposlenih prebivalcev, medtem ko EUROSTAT uporablja število raziskovalcev v R&R na 000 aktivnih 
prebivalcev (Kosmač, 2004).   
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    Cov (ui, uj) = Cov (yi, yj) = 0             i ≠ j                                                                    (4) 
 

• Tretja predpostavka pomeni, da so variance spremenljivke u pri posameznih vrednostih 
pojasnjevalnih spremenljivk neka pozitivna vrednost, ki je enaka σ2. To pomeni, da imamo 
opraviti z enako razpršenostjo vrednosti u, ne glede na to, kolikšna je vrednost 
pojasnjevalne spremenljivke. Ta lastnost se imenuje homoskedastičnost. 

 
    Var (ui) = E [ui – E(ui)]

2 = E (ui)
 2 = σu

2 = σ2                                                                                               (5) 
 

• Četrta predpostavka je, da so pojasnjevalne spremenljivke ali slučajne (nestohastične) ali 
pa so slučajne, vendar so neodvisne (nekorelirane) od slučajne spremenljivke u. 

 
     Cov (x1i, ui) = Cov (x2i, ui) = ...= Cov (xki, ui) = 0                                                      (6) 
 

• Peta predpostavka je, da med pojasnjevalnimi spremenljivkami ne obstaja popolna linearna 
odvisnost, torej med njimi ne obstaja natančna linearna odvisnost oblike 

 
     λ1X1 + λ2X2 + ...+ λjX j +...+ λkXk = 0.                                                                         (7) 
 

V tem primeru pravimo, da v modelu ni prisotna multikolinearnost med pojasnjevalnimi 
spremenljivkami. To pomeni, da nobene od pojasnjevalnih spremenljivk ne moremo 
izraziti kot linearno kombinacijo ene ali več drugih pojasnjevalnih spremenljivk.  

 

• Šesta predpostavka je, da je slučajna spremenljivka u normalno porazdeljena z 
matematičnim upanjem, določenim s prvo predpostavko, in varianco, določeno s tretjo 
predpostavko 

 
    ui ~ N (0, σu

2) in yi ~ N (β1x1i + K + β1xki, σu
2).                                                           (8) 

 
Ta metoda je v glavnem primerna za tako imenovane obratne modele (ang. recursive models), 
kjer je jasna, a enosmerna vzorčna in posledična povezava med endogenimi spremenljivkami 
(Gujarati, 1995, str. 700). 
 

5.4. REZULTATI EMPIRI ČNE ANALIZE 

 
V tem delu so predstavljene ocene regresijskih koeficientov empiričnega modela (3) na 
podlagi metode najmanjših kvadratov (OLS), ki so predstavljene v tabeli 11 (str. 50). 
 
Kot vidimo iz tabele 11 je parcialni regresijski koeficient TNI statistično značilno različen od 
nič, kar pomeni, da vpliva na število patentov. Kot vidimo, ima velikost TNI pozitiven vpliv 
na število patentov v Indiji. V primeru, ko se TNI povečajo za 1 %, se število podeljenih 
patentov vladnim raziskovalnim inštitutom v povprečju povečajo za 1,39458 %, število 
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podeljenih patentov MNP se povečajo v povprečju za 1,49167 %, število podeljenih patentov 
lokalnim podjetjem se v povprečju povečajo za 1,56476 %, skupno število podeljenih 
patentov pa se v povprečju povečajo za 1,76277 %, pri tem pa predpostavljamo, da preostale 
pojasnjevalne spremenljivke ostanejo nespremenjene. Tako vidimo, da imajo TNI največji 
vpliv na patentirane inovacije lokalnih podjetij, kar sovpada z empiričnimi spoznanji Raya, da 
lokalna podjetja izkoristijo pozitivne posredne učinke prenosa tehnologije bolje od podružnic 
MNP. 
 
Tabela 11: Ocene regresijskih koeficientov vpliva TNI na tehnološko produktivnost        

indijskega gospodarstva za obdobje 1984─2004 
 

pojasnjevalne 
spremenljivke PATL 

 
 

PATM PATV PAT 
 

konstanta 
 

-8.69444*** 
(-4.58298) 

-7.36456*** 
(-3.72195) 

-7.46442*** 
(-3.81749) 

-10.3280*** 
(-6.11098) 

 
TNI 

 

1.56476*** 
(4.12516) 

1.49167*** 
(3.77037) 

1.39458*** 
(3.56708) 

1.76277*** 
(5.05760) 

 
RAZ 

 

3.50344*** 
(7.47717) 

3.27432*** 
(6.70011) 

3.31523*** 
(6.86486) 

3.83357*** 
(9.12959) 

 
BDI 

 

1.78350*** 
(6.60017) 

1.56845*** 
(5.56507) 

1.50054*** 
(5.38770) 

2.03064*** 
(8.11648) 

 
BDP 

 

  1.28816*** 
  (3,33872) 

1.13358** 
(2,83791) 

1.08823** 
(2,72439) 

1.46911*** 
(4,08658) 

št. opazovanih 
enot 

21      21 21 21 

 
ocena R2 0,8498 

 
0,8155 0,8163 0,8880 

*- 10-odstotna stopnja značilnosti 
**- 5-odstotna stopnja značilnosti 
***- 1-odstotna stopnja značilnosti 
v oklepajih so vrednosti t-statistike 
Vir: Lastni izračuni. 
 
Parcialni regresijski koeficient število raziskovalcev v R&R je prav tako statistično značilno 
različen od nič, kar pomeni, da povečanje števila raziskovalcev pozitivno vpliva na število 
patentov. Če se število raziskovalcev poveča za 1 %, se število podeljenih patentov vladnim 
raziskovalnim inštitutom v povprečju poveča za 3,31523 %, število podeljenih patentov MNP 
se v povprečju poveča za 3,27432 %, število podeljenih patentov lokalnim podjetjem se v 
povprečju poveča za 3,50344 %, medtem ko se skupno število podeljenih patentov poveča za 
3,83357 %, pri tem pa predpostavljamo, da preostale pojasnjevalne spremenljivke ostanejo 
nespremenjene. Največji vpliv ima spremenljivka število raziskovalcev v R&R na število 
patentov podeljenih v lokalnih podjetjih.   
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Naslednji parcialni regresijski koeficient, ki je statistično značilno različen od nič je bruto 
družbeni izdatki za R&R, kar pomeni, da pozitivno vpliva na število podeljenih patentov. V 
primeru, ko se bruto družbeni izdatki za R&R povečajo za 1 %, se število patentov v vladnih 
raziskovalnih inštitutih poveča v povprečju za 1,50054 %, število patentov v MNP se v 
povprečju poveča za 1,56845 %, število patentov v lokalnih podjetjih se v povprečju poveča 
za 1,78350 %, skupno število patentov pa se v povprečju poveča za 2,03064 %, pri tem pa 
predpostavljamo, da preostale pojasnjevalne spremenljivke ostanejo nespremenjene. Tudi tu 
se je pokazalo, da imajo povečani bruto družbeni izdatki za R&R največji vpliv na povečanje 
števila patentov v lokalnih podjetjih. 
 
Zadnja pojasnjevalna spremenljivka, BDP na prebivalca, pa je prav tako statistično značilno 
različna od nič, kar pomeni, da pozitivno vpliva na število podeljenih patentov. V primeru, ko 
se BDP na prebivalca po kupni moči poveča za 1 %, se število patentov v vladnih 
raziskovalnih inštitutih poveča v povprečju za  1,08823 %, število patentov v MNP se v 
povprečju poveča za 1,13358 %, število patentov v lokalnih podjetjih se v povprečju poveča 
za 1,28816 %, medtem ko se skupno število patentov v povprečju poveča za 1,46911 %, pri 
tem pa predpostavljamo, da preostale pojasnjevalne spremenljivke ostanejo nespremenjene. 
 
Pri primerjavi med TNI in številom raziskovalcev v R&R ter bruto družbenimi izdatki v R&R 
vidimo, da imata slednji dve pojasnjevalni spremenljivki večji vpliv na število patentov kot pa 
TNI. To je tudi pričakovano, kajti na splošno so inputi kapitala in dela najpomembnejši 
faktorji v dejavnosti R&R, kjer so vplivi TNI zgolj indirektni, pa čeprav se je izkazalo, da so 
statistično značilni in da pozitivno vplivajo na število podeljenih patentov. V skladu z dano 
hipotezo pa je tudi spremenljivka BDP na prebivalca pozitivno vplivala na število patentov. 
Razlog je preprost, če upoštevamo dejstvo, da naj bi ekonomsko razvitejša (višji BDP na 
prebivalca) območja prispevala večji delež v dejavnosti R&R, kajti raven človeškega kapitala 
in infrastruktura so pozitivno povezane z ravnjo ekonomskega razvoja.   
 

6. PRIMERJALNA ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI INDIJE  KOT DRŽAVE 
GOSTITELJICE TNI GLEDE NA KITAJSKO 

 
Indija in Kitajska, deželi s približno 2/5 svetovnega prebivalstva, sta najhitreje rastoči 
ekonomiji na svetu, zato je primerjava med obema neizogibna. Čeprav sta na istem 
kontinentu, pa se razlikujeta tako v izkušnjah iz preteklosti kot tudi v institucionalni ureditvi 
(The Economist, 2005), zato bom v nadaljevanju najprej s pomočjo pregleda značilnosti 
Indije in kasneje s pomočjo diskriminantne analize med Indijo in Kitajsko, kjer bom vključila 
štiri spremenljivke, in sicer indeks korupcije, indeks ekonomske svobode, indeks človeškega 
razvoja in BDP na prebivalca po kupni moči, prikazala, katere prednosti ima Indija kot država 
gostiteljica TNI v primerjavi s Kitajsko. Poleg prednosti pa bom podala tudi tiste slabosti, 
katerim bo morala Indija v prihodnosti posvetiti največ pozornosti, če bo želela privabiti še 
večje število tujih investitorjev. 
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6.1. PREGLED ZNAČILNOSTI, KI INDIJI KOT DRŽAVI GOSTITELJICI TNI                     
ZAGOTAVLJAJO PREDNOSTI V PRIMERJAVI S KITAJSKO 

 
Pri primerjavi med Indijo in Kitajsko se mnogim ekonomistom poraja vprašanje, katera 
država bo prevzela primat v bližnji prihodnosti. Obe državi se zavedata njunih vlog v svetovni 
ekonomiji, prav tako pa se obe potegujeta za vidnejšo politično vlogo v svetu.   
 
Skupno obema državama je, da imata daleč največji delež prebivalstva na svetu ter hkrati tudi 
največji delež ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Obe državi se soočata z visoko ravnjo 
korupcije, in sicer znaša indeks korupcije po mednarodnih merilih, ki merijo koruptivnost na 
lestvici od 0 do 10, za Indijo 2,9 ter za Kitajsko 3,239 (The World Bank Group, 2005). Poleg 
tega bolezni kot so aids, tuberkoloza ter gobavost vsako leto pomorijo veliko število ljudi (v 
Indiji je vsaj pet milijonov odraslih okuženih z virusom HIV, na Kitajskem pa vsako leto 
zaradi tuberkoloze umre 200.000 ljudi) (BusinessWeek, 2005). Obe deželi sta pretežno 
kmetijski, s tem, da je v Indiji večji delež prebivalstva odvisen od samega kmetijstva, na 
Kitajskem pa se je večina ljudi preselila v mesta, ki ponujajo nova delovna mesta in s tem 
boljši standard. Prav tako si v obeh državah prizadevajo zmanjšati revščino in liberalizirati 
ekonomske reforme (Andreu, Rahman, 2006, str. 57─60).   
 
Na drugi strani pa se državi zelo razlikujeta, kar je posledica različnih modelov razvoja. 
Kitajska, za katero je značilen totalitarni sistem, ki temelji na kitajski komunistični ideologiji, 
je za tuje investitorje odprla svoj ekonomski prostor že leta 1979 za časa vlade Deng 
Xiaopinga40, kar ji je omogočilo izboljšanje gospodarskih razmer (The Economist, 2005). 
Indija, na drugi strani, ki je za razliko od Kitajske demokratična država s parlamentarnim 
sistemom, pa je svoj ekonomski prostor začela počasi odpirati šele leta 1991. Več kot 
desetletje zamika v odprtju ekonomskega prostora, se odraža predvsem pri rasti BDP, ki ga 
prikazuje slika 14 (str. 53). Kot vidimo, je Kitajska v zadnjih desetih letih beležila 9,5 % letno 
rast BDP, medtem ko je BDP v Indiji rastel le 5,5 % na leto. Najvišjo rast je Kitajska dosegla 
v letu 1984, in sicer 15 %, kar je posledica povečanih pritokov tujih investicij, Indija pa je 
svojo najvišjo rast dosegla v letu 1988, in sicer 8 %, kar pa je predvsem posledica povečane 
učinkovitosti indijskih podjetij.  
 
Posledično so razlike vidne tudi, ko primerjamo BDP na prebivalca po kupni moči. Iz slike 15 
(str. 53) vidimo, da je bila v obdobju 1984─1990 kupna moč v obeh državah približno enaka, 
in sicer je naraščala do 1200 USD na prebivalca, nato pa se je kupna moč na Kitajskem 
znatno povečevala in sicer je leta 2004 dosegla 5100 USD na prebivalca, kar jo uvršča na 
drugo mesto na svetu, medtem ko je v Indiji naraščala počasneje, in sicer je leta 2004 znašala 
2900 USD, kar jo uvršča na četrto mesto na svetu.   
 
                                                           

39Za primerjavo naj navedem, da znaša indeks podkupljivosti v Singapurju 0,9 (The World Bank Group, 
2005). 
40V enem od svojih političnih nastopov leta 1976 je izjavil, da mora Kitajska odpreti svoj ekonomski prostor, 
vendar to ne pomeni spremembe njenega političnega in socialnega sistema (The Economist, 2005). 
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Slika 14: Rast BDP Indije in Kitajske v odstotkih v obdobju 1984─2004  
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Vir: IMF, 2005.  
  
Vmešavanje države v gospodarstvo je v večji meri prisotno na Kitajskem, kjer so managerji v 
javnih podjetjih večinoma pristojni le za uresničevanje vladnih zahtev (npr. zaposlovanje). V 
Indiji imajo, kljub močni državni regulativi, dobro delujočo tržno ekonomijo, kar omogoča, 
da so podjetja osredotočena na doseganje zastavljenih ciljev in visokih dobičkov. Poleg tega 
je v Indiji zelo težko priti do kapitala, saj je velika večina podjetij udeležena na kapitalskih 
trgih, kar pomeni, da igrajo privatni investitorji ključno vlogo pri alokaciji kapitala in pri 
samih donosih na vložen kapital.  
 
Slika 15: BDP na prebivalca po kupni moči Indije in Kitajske v 1000 USD v obdobju 

1984─2004 
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Vir: IMF, 2005. 
 
Na Kitajskem je situacija prav nasprotna, kajti visoke stopnje varčevanja in veliki pritoki od 
tujih neposrednih investicij omogočajo nizke stroške financiranja za podjetja. Nizki stroški 
kapitala zmanjšujejo finančne ovire za začetek poslovanja oziroma za odprtje nove tovarne. 
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Problem, s katerim se soočajo na Kitajskem pa je, da je kitajska proizvodnja predvsem nizko 
cenovna, kar v končni fazi vodi do zmanjšane profitabilnosti podjetij. Nenazadnje pa je na 
Kitajskem večina bank v državni lasti, kar pomeni majhne možnosti doseganja visokih 
donosov. Vse to so razlogi, ki bodo vlagateljem na Kitajskem v prihodnjih letih zagotavljali 
nižje donose na vložen kapital v primerjavi z Indijo (glej sliko 16).  
 
Slika 16:  Povprečen donos na vložen kapital v Indiji in na Kitajskem v odstotkih v obdobju 
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Vir: BusinessWeek, 2005.  
 
Po drugi strani pa so prednosti Kitajske z vidika tujih investitorjev velik domači trg s 300 
milijoni prebivalcev srednjega sloja, medtem ko jih ima Indija le 50 milijonov, kar pomeni 
višjo kupno moč na Kitajskem.  
 
Slika 17: Število telefonskih priključkov na 100 prebivalcev v letu 2004 
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Vir: The Economist, 2005. 
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Poleg tega ima Kitajska v primerjavi z Indijo dobro urejeno infrastrukturo41 ter sedemkat več 
telefonskih priključkov (glej sliko 17, str. 54). Navsezadnje pa sta morali obe državi zavoljo 
hitre gospodarske rasti plačati visoko ekološko ceno, saj vsako leto v večjih mestih (Shanghai, 
New Delhi, Mumbai) zaradi onesnaženosti zraka in vode ter pomankljivih okoljevarstvenih 
zakonov umre najmanj milijon ljudi.  
 
Prednosti Kitajske so predvsem v proizvodnji trgovskega blaga, saj kot je razvidno iz slike 18, 
že danes izvozijo desetkrat več trgovskega blaga v primerjavi z Indijo. Prednosti izvirajo 
predvsem v ceneni ter učinkoviti delovni sili. Na drugi strani pa se Kitajska sooča z velikimi 
problemi zaradi tehnično nesolventnega bančnega sektorja, ki onemogoča hitrejši razvoj 
privatnega sektorja, kar posledično pomeni pomanjkanje inovacij na vseh področjih. Poleg 
tega bi bilo potrebno omejiti nadzor vladnih organov, saj na Kitajskem nimajo svobode tiska 
in govora, prav tako pa delavci nimajo pravice izbire delovnega mesta, saj jim le-tega dodeli 
država in tam praviloma ostanejo skoraj celo življenje. 
 
Slika 18:  Izvoz trgovskega blaga Indije in Kitajske v bilijonih USD v obdobju 2002─2010 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2002 2004 2006 2008 2010

Indija Kitajska
 

Vir: BusinessWeek, 2005.  
 
 
Prednosti Indije so v močni tehnološki in storitveni panogi (slika 19, str. 56), ki temelji na 
nizkih cenah in občutku za kakovost, neizkoriščenih kapacitetah v proizvodni panogi, 
relativno učinkovitem trgu kapitala z dolgo tradicijo bank, močnem privatnem sektorju, 
managerskemu talentu, kvaliteti proizvodov, naraščajočem prebivalstvu, zelo dobrem 
univerzitetnem sistemu ter v mladi delovni sili z dobrim znanjem angleškega jezika.  
 

                                                           
41 Kitajska ima kljub manjši pokritosti ozemlja z avtocestnim omrežjem (0,16 km avtoceste na km2 površine, 
medtem ko ima Indija 0,66 km avtoceste na km2 površine) boljšo kvaliteto avtocest in večje število voznih 
pasov, saj imajo kar 15.000 km štiri in šest pasovnic, medtem ko ima Indija le 3.000 km štiri pasovnic, ostale so 
povečini eno ali dvo pasovnice, ki omogočajo največjo dovoljeno hitrost 30-40 km/h (The World Bank Group, 
2004).  
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Predvsem naraščajoče prebivalstvo, ki naj bi ga bilo po nekaterih ocenah do sredine stoletja 
1,6 milijarde (od tega okoli 500 milijonov mlajših od 19 let), je glavna prednost Indije pred 
Kitajsko, ki je z omejevanjem rojstev dosegla staranje prebivalcev in s tem zmanjševanje za 
delo zmožnih ljudi (glej sliko 20). 
 
Slika 19:  Izvoz IT in storitev Indije in Kitajske v milijardah USD v obdobju 2002─2010 
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Vir: BusinessWeek, 2005.  
 
Naraščanje števila prebivalcev je lahko na eni strani vir nestabilnosti, na drugi strani pa velika 
prednost pri doseganju višjih gospodarskih rasti, vendar le v primeru, če bo indijska vlada 
zmožna zagotoviti izobraževanje in kasneje delovna mesta za to masovno populacijo.  
 
Slika 20:  Povprečna starost delovne sile v Indiji in na Kitajskem v obdobju 2005─2050 
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Vir: BusinessWeek, 2005.  
 
Seveda pa ne smemo spregledati negativnih plati, kot so fiskalni deficit, korupcija, 
birokratske ovire, neučinkovit zakon o zaposlovanju (nefleksibilen trg dela), zastarela 
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infrastruktura, ki upočasnjujejo prihod tujih investitorjev in pomanjkljivo osnovnošolsko 
izobraževanje. Slednje trpi predvsem zaradi slabe kvalitete učiteljev, politiziranih 
izobraževalnih ustanov, zastarelih učiteljskih metod in pritiskov, s katerimi se indijski otroci 
soočajo doma. Namreč, deklice so prisiljene predčasno zapustiti šolanje zavoljo domačih 
opravil, medtem ko so njihovi starši ves dan v službi. Posledično je v Indiji manj kot polovica 
deklic pismenih, medtem ko je pismenost pri fantih kar 75 %. Gledano v celoti, pa je v Indiji 
stopnja pismenosti le 64,8 %, medtem ko je na Kitajskem zavidljivih 96 %.   
 
Glede na prednosti in slabosti ene in druge države se mnogim poraja vprašanje, kaj bi bilo, če 
bi obe naciji združili v eno in jo poimenovali »Chindia«? To bi bilo zelo zanimivo, saj bi 
združili t.i. »svetovni laboratorij«, kot poimenujejo Indijo ter »svetovno tovarno«, kot 
poimenujejo Kitajsko, a je zavoljo nasprotujoče si politike ter različnih ekonomskih ambicij 
obeh držav to vrstna združitev nemogoča.  
  
Sedaj, ko smo si pogledali katere so prednosti Indije kot države gostiteljice TNI v primerjavi s 
Kitajsko in katere pomanjkljivosti bo še potrebno odpraviti, bom v nadaljevanju s pomočjo 
diskriminantne analize med Indijo in Kitajsko pokazala, kateri so tisti dejavniki, ki dajejo 
Indiji kot državi gostiteljici TNI prednost glede na Kitajsko.  
 
Analizo za Kitajsko je predhodno naredil Wei (2000), ki je v svojem ekonometričnem modelu 
preizkušal kako vpliva stopnja korupcije, birokracija, regulacija obrestnih mer, regulacija 
deviznega tečaja, BDP ter davčna stopnja države gostiteljice na privlačnost destinacije z 
vidika tujih investitorjev. Prišel je do ugotovitve, da visoka stopnja korupcije in birokracije ter 
regulacije s strani države zmanjšujejo delež TNI v večji meri kot pa nižje davčne olajšave za 
tuje investitorje. V skladu s pričakovanji se je izkazal tudi koeficient BDP, ki je bil pozitiven, 
kar pomeni, da višji BDP oziroma večje ekonomije prejmejo več TNI v primerjavi z manjšimi 
ekonomijami. 
 

6.2. DISKRIMINANTNA ANALIZA MED INDIJO IN KITAJSKO 

 
Namen diskriminantne analize je proučevanje razlik med enotami dveh (v takšnem primeru 
govorimo o kanonični analizi) ali več vnaprej poznanih skupin (populacij), pri čemer je 
pripadnost enot v eno od skupin določena z vrednostmi spremenljivk, ki jih želimo ugotoviti. 
Pri diskriminantni analizi nas torej zanima, katere so tiste spremenljivke, ki vplivajo na to, da 
enota (država) spada v določeno skupino. V teoriji temu rečemo, da želimo ugotoviti t.i. 
diskriminantne funkcije oz. kanonične variate in na podlagi njihovih vrednosti ločiti  
proučevane enote v največji možni meri.  
 
Diskriminantne funkcije omogočajo tudi uvrstitev novih enot v eno od poznanih skupin, 
podlaga za uvrstitev pa so njihove vrednosti za proučevano množico spremenljivk. Določiti je 
potrebno pravilo, po katerem je mogoče vsako novo enoto optimalno uvrstiti  v ustrezno 
skupino (Sharma, 1995, str. 55). 
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V praksi je diskriminantna analiza pogosto uporabljena v bankah, saj omogoča ločevanje med 
slabimi/dobrimi dolžniki in podobno (tu gre za t.i.Altmanovo diskriminantno funkcijo). Z 
diskriminantno analizo želimo proučiti, katere spremenljivke so povzročile, da enota »pade« v 
eno ali drugo skupino in na tej podlagi napovedati, kam bodo padle nove enote. V tabeli 12 so 
predstavljeni možni primeri uporabe diskriminantne analize. 
 
Pri diskriminantni analizi torej želimo proučiti kriterij oziroma katere so tiste spremenljivke, 
ki enote razvrstijo v določeno skupino. V našem primeru nas bo konkretno zanimalo, katere 
so odločilne spremenljivke, ki državo naredijo privlačno za TNI. 
 
Tabela 12: Primeri možne uporabe diskriminantne analize 
 

Skupine π1 , π2 , … Proučevane spremenljivke X1, X2,… 

1. Osebe z veliko, srednjo oz. majhno 
kreditno sposobnostjo  

1. Izobrazba, dohodek, velikost družine, obseg 
predhodnega zadolževanja,… 

2. Plačilno sposobna ali nesposobna 
podjetja 

2. Vsa sredstva, stroški delnic in obveznic, tržna 
vrednost delnic in obveznic, izgube, 
dobički,… 

3. Kupci, ki se hitro in kupci, ki se težko 
odločajo za nakup novih proizvodov  

3. Dohodek, starost, velikost družine, imetje,… 
 

Vir: Lastna shema. 
 
Iz podatkov sem oblikovala dve skupini glede na višino TNI. Kot prelomno točko za uvrstitev 
v skupino sem upoštevala aritmetično sredino TNI. Vse, kar je pod to mejo, spada v tako 
imenovano »nepriljubljeno« skupino, vse kar je nad to mejo pa v tako imenovano 
»priljubljeno« skupino. 
 

6.2.1. Opis spremenljivk v diskriminatni analizi 
 
V tabeli 13 (str. 59) so prikazane spremenljivke, ki so vključene v analizo, in sicer indeks 
korupcije, indeks ekonomske svobode, indeks človeškega razvoja ter BDP na prebivalca po 
kupni moči za Indijo in Kitajsko v obdobju 1991─2004. 
 
Indeks korupcije objavlja organizacija Transparency International, ki ima sedež v Berlinu. 
Indeks definira korupcijo kot zlorabo javnega položaja in meri stopnjo razpršenosti korupcije 
v javnih službah in med politiki v posamezni državi. Indeks se določi na podlagi 16 raziskav, 
ki jih posreduje 10 neodvisnih inštitucij, katere zbirajo mnenja poslovnežev in analitikov v 
posameznih državah. Zaradi svoje narave naj bi imel indeks korupcije močan vpliv na 
odločitve tujih investitorjev. Višja stopnja podkupljivosti bo za investitorje neprivlačna, zato 
pričakujemo, da bo indeks korupcije negativno vplival na velikost investicij. 
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Tabela 13: Osnovni podatki za obdobje 1991─2004 
 
Leto RAZ KOR EKS BDP 
  Ind. Kit. Ind. Kit. Ind. Kit. Ind. Kit. 

1991 0,355 0,439  2,8 3,4  3,41 3,15  910 900 
1992 0,361 0,455  2,7 3,4  3,42 3,18  980 1100 
1993 0,368 0,464  2,7 3,3  3,41 3,20  1120 1200 
1994 0,378 0,477  2,8 3,3  3,41 3,21  1200 1300 
1995 0,381 0,487  2,9 3,2  3,44 3,23  1300 1700 
1996 0,398 0,491  3,0 3,1  3,45 3,26  1500 2000 
1997 0,412 0,503  2,9 3,0  3,45 3,27  1600 2900 
1998 0,438 0,525  2,9 3,1  3,46 3,29  1700 3200 
1999 0,476 0,558  2,8 3,1  3,48 3,31  1800 3400 
2000 0,513 0,594  2,8 3,4  3,48 3,35  2000 3700 
2001 0,546 0,627  2,7 3,4  3,51 3,49  2100 3900 
2002 0,577 0,683  2,8 3,4  3,53 3,52  2200 4100 
2003 0,602 0,755  2,8 3,4  3,53 3,51  2500 4500 
2004 0,654 0,812  2,9 3,2  3,49 3,34  2900 5000 

Vir: UNCTAD, Transparency International, UNDP HD Report, The Heritage foundation. 
Legenda: 
1. RAZ = Indeks človeškega razvoja 
2. KOR = Indeks korupcije 
3. EKS = Indeks ekonomske svobode 
4. BDP = BDP na prebivalca po kupni moči (izražen vrednostno v USD) 
 
Ekonomska svoboda je možnost vsakega posameznika sprejemati ekonomske odločitve, ne da 
bi se pri tem pojavljale kakršne koli omejitve in vmešavanja s strani vladnih organov. Indeks 
ekonomske svobode (ang. Index of Economic Freedom) meri dosežke posamezne države na 
osnovi 50-tih neodvisnih spremenljivk, ki vključujejo: 
- Korupcijo v sodstvu, storitvah ter državni birokraciji; 
- Necarinske ovire pri trgovanju, kot so uvozne prepovedi in kvote kot tudi stroge zahteve 

po licenciranju; 

- Fiskalno breme vlade, ki vključuje davčno stopnjo in izdatke vlade kot odstotek v outputu; 

- Pravilnost državnih zakonov, učinkovitost sodnega sistema in možnost uveljavitve pogodb; 

- Regulacije v zdravstvu, varnosti in okolju; 

- Omejitve pri bankah glede na finančne storitve, kot je prodaja zavarovanj;  

- Regulacije trga dela; 

- Neformalne tržne aktivnosti, vključujoč korupcijo, tihotapstvo ter piratstvo.  

 
Te so razvrščene v naslednje faktorje ekonomske svobode: 
- Trgovinska politika,  
- fiskalno breme države,  
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- vmešavanje države v gospodarstvo,  
- monetarna politika,  
- tok kapitala in tuje investicije,  
- bančništvo in finance,  
- plače in cene,  
- lastninske pravice,  
- regulacija, 
- dejavnosti neformalnega trga. 
 
Glede na definicijo pričakujemo, da bo višji indeks pomenil večje zanimanje tujih 
investitorjev za določeno destinacijo. 
 
Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in 
najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. Za izračun se uporabljajo trije pristopi:  
� proizvodni pristop meri BDP kot vsoto dodanih vrednosti rezidenčnih proizvodnih enot v 

osnovnih cenah in neto davkov na proizvode in storitve;  
� izdatkovni pristop meri BDP kot vsoto izdatkov za končno potrošnjo, bruto investicij ter 

razlike med izvozom in uvozom proizvodov;  
� dohodkovni pristop meri BDP kot vsoto primarnih dohodkov, razdeljenih rezidenčnim 

proizvodnim enotam (Statistični urad RS).  
 
BDP je eden najpomembnejših dejavnikov, ki odraža privlačnost posamezne države. 
Investitorjem ne zagotavlja samo razvitejšega okolja temveč tudi potencialno tržišče, zato 
pričakujemo, da bo ta spremenljivka pozitivno vplivala na privlačnost tujih investitorjev. 
 
Indeks človeškega razvoja42 (ang. Human development index) meri povprečje dosežkov 
posameznih držav v treh osnovnih dimenzijah človeškega razvoja: 
� Življenjska doba; 
� Stopnja pismenosti; 
� Življenjski standard. 
 
Tako indeks človeškega razvoja predstavlja povprečje naslednjih treh kazalcev: 
 

� indeks življenjske dobe (ang. Life Expectancy)  = 
2585

25

−
−LE

                                       (9) 

 

� indeks izobrazbe (ang. Education Index)  = GEIALI ×+×
3

1

3

2
                                 (10) 

 

indeks pismenosti odraslih (ang. Adult Literacy Index-ALI) =  
0100

0

−
−ALR

                  (11) 

                                                           
42 Alternativna mera indeksa človeškega razvoja je indeks revščine, ki meri stopnjo revščine v vsaki državi. 
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indeks bruto vpisa (ang. Gross Enrolment Indeks-GEI) = 
0100

0

−
−CGER

                        (12) 

 

� indeks BDP (ang. GDP Index) = 
)100log()40000log(

)100log()log(

−
−valcaBDPnaprebi

                          (13) 

ALR (Adult literacy rate)- Stopnja pismenosti odraslih 
CGER (Combined gross enrolment ratio)- Stopnja združenega bruto vpisa   
 
Pričakujemo lahko, da bo indeks človeškega razvoja pozitivno vplival na privlačnost 
posamezne lokacije z vidika tujega investitorja.  

6.2.2. Statistično značilne spremenljivke 
 
Spremenljivka je statistično značilna, če je stopnja značilnosti manjša od 0,05, kar pomeni, da 
vpliva na odvisno spremenljivko. Poleg stopnje značilnosti pa je potrebno pri diskriminantni 
analizi za preverjanje statistično značilnih spremenljivk upoštevati tudi Wilkinsovo Lambdo, 
katere vrednost naj bi bila višja od 0,600. 
  
Tabela 14: Rezultati testa enakosti 
  

 
 
 

 
Wilksova 
Lambda 

 

 
F-preizkus 

 

 
Stopnja 

značilnosti 
 

KOR 0,814 5,950 O,022 

BDP 
 

0,834 
 

6,998 
 

0,014 
 

RAZ 0,684 11,988 0,002 

EKSV 0,788 5,167 0,032 

 
 
 
 
 
 
 

Vir: Lastni izračuni. 
 
Rezultati testa v tabeli 14 so pokazali, da so vse štiri spremenljivke statistično značilne (kar je 
razvidno iz stopnje značilnosti, ki je manjša od 0,05). Poleg tega imata spremenljivki BDP na 
prebivalca po kupni moči in indeks korupcije Wilkinsovo Lambdo višjo od 0,800, kar 
pomeni, da zelo močno vplivata na odločitve tujih investitorjev. Vendar pa iz tega ni moč 
sklepati katera spremenljivka ima največji vpliv na TNI, kajti to bomo vedeli po izračunu 
standardiziranih koeficientov. 
 

6.2.3. Standardizirani in nestandardizirani koeficienti  
 
V nadaljevanju bom predstavila koeficiente kanonične diskriminantne funkcije, ki so potrebni 
za vsebinsko interpretacijo ključnega dejavnika. 
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Nestandardizirani koeficienti, ki so predstavljeni v tabeli 15 nam povedo, kako izgledajo 
koeficienti diskriminantne funkcije, zato so z vidika vsebine relativno nezanimivi. Toliko bolj 
so zanimivi standardizirani (t.i. Fisherjevi) koeficienti, ki nam povedo, katera spremenljivka 
ima največji vpliv. Pri standardiziranih koeficientih računalnik standardizira velikost skale 
spremenljivke, zato so si koeficienti med seboj primerljivi. Največji vpliv ima tista 
spremenljivka, ki ima največjo absolutno vrednost standardiziranega koeficienta (Sharma, 
1995, str. 98).  
 
Tabela 15: Nestandardizirani koeficienti 

 
Funkcija 
 

 
 
 1 

KOR -2,751 

BDP 0,010 
 

EKSV 4,883 

RAZ 0,335 

Konstanta 2,693 

Vir: Lastni izračuni. 

 
Iz tabele 16, ki prikazuje standardizirane koeficiente vidimo, da ima največji vpliv 
spremenljivka BDP na prebivalca po kupni moči (BDP). Drugi največji vpliv ima indeks 
ekonomske svobode (EKSV), sledi indeks korupcije (KOR) ter indeks človeškega razvoja 
(RAZ). Indeks korupcije ima negativen predznak, kar je skladno s trditvijo na začetku, da 
višji kot je le-ta, manj privlačna lokacija je z vidika tujega investitorja.  

 
Tabela: 16: Standardizirani koeficienti 
 

Funkcija  

1 
KOR -0,325 

BDP 0,461 

RAZ 0,302 

EKSV 0,352 

Vir: Lastni izračuni. 
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6.2.4. Diskriminantna funkcija 
 
Zgled diskriminantne funkcije: 
 
ŷ = 2,693 + 0,335 indeks človeškega razvoja + 4,883 indeks ekonomske svobode           (14) 
      + 0,010 BDP na prebivalca po kupni moči  – 2,751 indeks korupcije                                                               

 

Standardizirani koeficienti nam povedo, da je najpomembnejša spremenljivka, ki vpliva na 
privlačnost z vidika tujih investitorjev BDP na prebivalca po kupni moči, sledi indeks 
ekonomske svobode, indeks korupcije ter indeks človeškega razvoja. Na tem mestu naj 
poudarim, da je za ugotovitev pomena spremenljivke potrebno upoštevati standardizirane 
koeficiente in ne kanoničnih. Če bi v našem primeru gledali kanonične koeficiente, bi nam to 
popolnoma zameglilo pravo podobo. 

6.2.5. Wilks-Bartlettov test 
 
Wilks- Bartlettov test je najbolj znan test za preverjanje primernosti diskriminantne funkcije, 
čeprav obstajajo še drugi. Tako lahko na primer v primeru več diskriminantnih funkcij 
začnemo le-te (začenši s prvo) izločati in nato preverjamo, če so ostale še sposobne ločiti med 
skupinami. Eden od načinov izbire je tudi, da preverimo, kakšen je delež lambde posamezne 
funkcije v vsoti lambd vseh funkcij. 
 
Tabela 17: Sposobnost diskriminantne funkcije za ločevanje enot 
 

 Wilksova 
Lambda 

XXXX
2 Stopnje 

značilnosti 
1 0,600 27,713 0,000 

Vir: Lastni izračuni. 
 
Ob reševanju sistema enačb, ki nas pripelje do diskriminantne funkcije, se srečamo s pojmom 
lastnih vrednosti za Lambdo. Te lastne vrednosti potrebujemo za preizkus značilnosti 

funkcije. Število neničelnih lastnih vrednosti je : ),1min( pgs −= , kjer je g število, p pa 

število spremenljivk v diskriminantni funkciji. Test diskriminantne funkcije se porazdeljuje 

v 2χ porazdelitvi s k*(p-1) stopinj prostosti.  

 
Iz tabele 17 vidimo, da je razlika značilna pri zanemarljivi stopnji značilnosti (p = 0,000), kar 
pomeni, da je diskriminantna funkcija sposobna ločevati med skupinama. Funkcija torej ob 
zanemarljivi stopnji značilnost ločuje med skupinama.  
 
Za razvrščanje držav v posamezne skupine pa poleg diskriminantne funkcije potrebujemo še 
mejne oziroma kritične vrednosti. 
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6.2.6. Izračun mejne vrednosti 
 
Mejno oziroma kritično vrednost, ki nam pove razmejitev med skupinama, izračunamo s 
pomočjo centroidov (glej tabelo 18), ki predstavljajo vrednosti diskriminantne funkcije pri 
povprečni vrednosti posameznih spremenljivk v vsaki skupini.  

 
Za takšen t.i. »cut-point« uporabimo povprečje teh centroidov: 
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Tabela 18: Centroidi 
 

Funkcija TNI 
1 

0 -1,526 

1 1,322 

Vir: Lastni izračuni. 
 
  
         NEPRIVLA ČNO         PRIVLAČNO  
       -0,102 
 
 
Če sedaj v diskriminantno funkcijo vstavimo podatke za Indijo in Kitajsko za leti 1991 in 
2004 dobimo naslednje rezultate: 

1991,INDy
)

 = 20,86 

1991,KITy
)

 = 17,87 

2004,INDy
)

 = 40,98 

2004,KITy
)

 = 60,46 

 
Vsi ti rezultati uvrščajo tako Kitajsko kot tudi Indijo med privlačni državi za tuje investitorje. 
Kot vidimo, je bila Indija leta 1991 bolj privlačna država v primerjavi s Kitajsko, kar je bila 
predvsem posledica višjega indeksa ekonomske svobode, ki ima glede na rezultate 
diskriminantne analize drugi največji vpliv na odločitve tujih investitorjev. Tako bi lahko še 
enkrat potrdili spoznanja iz prejšnjega poglavja, da so prednosti Indije kot države gostiteljice 
TNI glede na Kitajsko predvsem v manjši regulaciji s strani državnih organov, bolj razvitem 
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kapitalskem trgu, ki zagotavlja vlagateljem višje donose na vložen kapital in nenazadnje tudi 
vrhunsko izobražena in poceni delovna sila. 
 
Če pa pogledamo primerjavo za leto 2004 pa vidimo, da je bila Kitajska veliko bolj privlačna 
država, kar je v največji meri posledica višjega BDP na prebivalca po kupni moči, ki se je 
izkazal za spremenljivko, ki ima največji vpliv na privlačnost destinacije s strani tujih 
investitorjev. Na podlagi tega lahko sklepamo, da tuji investitorji pri izbiri destinacije vedno 
bolj upoštevajo njeno kupno moč, kar pomeni, da imajo preostali trije dejavniki malo manj 
pomembno vlogo. Tako bo morala Indija v prihodnjih letih za privabitev še večjega števila 
tujih investitorjev v prvi vrsti povečati BDP na prebivalca po kupni moči, poleg tega pa bo 
morala izboljšati stopnjo pismenosti in zdravstveno oskrbo, če bo želela doseči višje vrednosti 
indeksa človeškega razvoja in zmanjšati stopnjo korupcije. 
 

6.2.7. Pravilnost diskriminantne funkcije 
 
S pomočjo naslednjih dveh slik (21 in 22) je moč preveriti pravilnost razvrščanja posameznih 
enot. Na sliki 21, ki prikazuje pravilnosti za neprivlačne destinacije, se deleži pravilnih 
uvrstitev razvrščajo od sredine proti levi, medtem ko so na desni strani deleži nepravilnih 
uvrstitev.  
 
Slika 21: Pravilnost diskriminantne funkcije za neprivlačnost destinacije  

1,00,500,00-,50-1,00-1,50-2,00-2,50

6

5

4

3

2

1

0

 
  
         Pravilna razvrstitev            Napake  
Vir: Lastni izračuni. 
 
Na sliki 22 (str. 66), ki pa prikazuje pravilnosti za privlačne destinacije pa je situacija ravno 
obratna, in sicer se desno od sredine razvrščajo deleži napak, levo pa deleži pravilnih 
uvrstitev.      

 
Kot je iz obeh slik razvidno, je diskriminantna funkcija pravilno razvrstila enote, saj je tako za 
neprivlačne kot tudi za privlačne destinacije delež napak zelo majhen. Tako lahko z 
gotovostjo trdimo, da je s pomočjo diskriminantne analize možno ločiti privlačne od 
neprivlačnih držav. 
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Slika 22: Pravilnost diskriminantne funkcije za privlačnost destinacije   
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Vir: Lastni izračuni. 
 
 

7. SKLEP 
 

Indija se zaveda, da so TNI pomembne za njen nadaljnji razvoj gospodarstva, saj so v zadnjih 
desetih letih s pomočjo tujih investitorjev izboljšali vrsto ekonomskih dejavnikov, ki so 
pripomogli k višji gospodarski rasti, po drugi strani pa ima politika še vedno velik nadzor nad 
samim dogajanjem v gospodarstvu, kar nenazadnje upočasnjuje proces liberalizacije. Prav 
proučevanje učinkov, ki jih povzročajo TNI na državo gostiteljico so glavna tema velike 
večine empiričnih in teoretičnih študij. Na osnovi teh študij sem v magistrskem delu proučila 
vpliv TNI na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva, in sicer ali se zaradi večjega 
priliva tujih investicij povečuje število podeljenih patentov v Indiji. Ob tem pa sem s pomočjo 
primerjalne analize prikazala tiste značilnosti in dejavnike, ki dajejo Indiji prednost z vidika 
države gostiteljice tujih neposrednih investicij glede na Kitajsko. 

  
Indija, ki se je leta 1947 osamosvojila izpod britanske oblasti, je imela državnoplansko 
gospodarstvo, kjer je država nadzirala celotno dogajanje v gospodarstvu in na ta način 
zapostavljala učinkovitost ter konkurenčnost. To so bili razlogi, da je Indija v tem času prejela 
zelo malo tujih investicij, saj je bila zelo neprijazno okolje za tuje investitorje. Leta 1991 pa 
so bili zavoljo ekonomske krize prisiljeni k sprejetju ukrepov (gospodarskih reform), s 
katerimi naj bi postopno liberalizirali ekonomski prostor. Cilji reform so bi odprava zapletene 
birokracije, znižanje ovir za vstop v panogo, spodbujanje konkurenčnosti, privatizacija javnih 
podjetij, zmanjšanje monopolne moči javnih podjetij ter nenazadnje znižanje carinskih 
stopenj, odprava uvoznih kvot in omejitev regulacije deviznega tečaja. Tako jim je v relativno 
kratkem času uspelo doseči višjo gospodarsko rast, znižati stopnjo revščine, povečati devizne 
rezerve ter obdržati stopnjo inflacije na relativno nizki ravni. Na drugi strani pa bo potrebno 
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še kar nekaj ukrepov, in sicer bodo morali znižati fiskalni deficit, posodobiti kmetijstvo ter 
infrastrukturo ter dokončno izpeljati proces privatizacije javnih podjetij. 
 
Učinke vstopa MNP na tržno strukturo države gostiteljice sem preverila na primeru 
proizvodnje televizorjev in oligopolistične avtomobilske panoge. Ker se je proizvodnja 
televizorjev izkazala za slab primer (veliko podjetij, visoka konkurenca), sem učinke vstopa 
preverjala samo na avtomobilski panogi. Vstop tujih podjetij v avtomobilsko panogo je 
zaostril konkurenco in prisilil največje domače podjetje Bajaj Auto, da je še bolj zavzeto 
delalo na konkurenčnih prednostih. Tako jim je s pomočjo vlaganja v znanje, izpopolnjevanja 
tehnologije in prilagajanja potrebam potrošnikov uspelo na trgu obdržati primat, kar je 
potrdilo empirična spoznanja, da vstop tujega podjetja zaostri konkurenco na lokalnem trgu in 
spodbudi domača podjetja k večji učinkovitosti. Poleg učinkov na tržno strukturo pa sem 
prisotnost posrednih ali »spillover« učinkov TNI preverila na primeru panoge telekomunikacij 
in farmacevtske panoge. V obeh panogah je bilo zaslediti tako vertikalne kot tudi horizontalne 
posredne učinke. Vertikalni učinki so se pokazali v obliki prenosa znanja in tehnologije na 
lokalne dobavitelje ter izpopolnjenih proizvodih, od katerih so imeli največje koristi lokalni 
kupci. Horizontalne učinke pa je bilo moč zaslediti v begu možganov od MNP k lokalnim 
konkurentom, kar jim je omogočilo uspešnejše konkuriranje z večjimi in bogatejšimi MNP.  
 
Pred interpretacijo rezultatov empiričnega dela naj omenim, da sem se pri analizi vpliva TNI 
na tehnološko produktivnost soočala z omejenostjo podatkov. Za ugotavljanje posrednih 
učinkov bi potrebovala daljšo časovno vrsto, saj vemo, da so ti učinki izrazitejši v daljšem 
časovnem obdobju. Poleg tega bi potrebovala še podatke po posameznih državah Indije, da bi 
lahko izvedla analizo na osnovi panelnih podatkov, katerih rezultati bi bili dobra primerjava z 
rezultati metode najmanjših kvadratov. 
    
S pomočjo empiričnega modela sem želela proučiti vplive TNI na tehnološko produktivnost 
indijskega gospodarstva. Kot indikator tehnološke produktivnosti sem upoštevala število 
podeljenih patentov (število podeljenih patentov vladnim raziskovalnim inštitutom, MNP, 
lokalnim podjetjem ter skupno število podeljenih patentov). V model sem poleg ključne 
spremenljivke TNI vključila še število znanstvenikov v dejavnosti R&R, bruto domače 
izdatke za R&R ter BDP na prebivalca. Empirično analizo sem naredila na osnovi metode 
najmanjših kvadratov za obdobje 1984─2004. 
 
Glavna hipoteza v empiričnem modelu je bila, da bo pritok tujih neposrednih investicij v 
Indiji pozitivno vplival na tehnološko produktivnost indijskega gospodarstva oziroma da se 
bo povečalo število podeljenih patentov. Poleg te glavne hipoteze pa sem s pomočjo 
empiričnega modela preizkusila še tri hipoteze, in sicer: 
� Z večanjem števila raziskovalcev v dejavnosti R&R se bo povečevalo število podeljenih 

patentov. 
� Z večanjem bruto družbenih izdatkov za R&R se bo povečevalo število podeljenih 

patentov. 
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� Z večanjem BDP na prebivalca se bo povečevalo število podeljenih patentov. 
 

Rezultati empirične analize so bili naslednji. Parcialni regresijski koeficient TNI je bil 
statistično značilno različen od nič, kar pomeni, da TNI vplivajo na število podeljenih 
patentov. Največji pozitiven vpliv so imele TNI na število podeljenih patentov v lokalnih 
podjetjih, saj, ko so se TNI povečale za 1 %, se je število podeljenih patentov v lokalnih 
podjetjih povečalo za 1,39458 %, kar je tudi potrdilo nekatera empirična spoznanja, da 
lokalna podjetja bolje izkoristijo pozitivne posredne učinke prenosa tehnologije v primerjavi s 
podružnicami MNP. To je hkrati tudi potrdilo mojo hipotezo, da TNI pozitivno vplivajo na 
število podeljenih patentov. 
 
Poleg statistično značilnega koeficienta TNI pa so rezultati empirične analize pokazali, da so 
bili parcialni regresijski koeficienti pri številu znanstvenikov v dejavnosti R&R, bruto 
domačih izdatkih za R&R ter pri BDP na prebivalca prav tako statistično značilno različni od 
nič in pozitivni, kar pomeni, da so tudi te spremenljivke pozitivno vplivale na število 
patentov, kar je potrdilo postavljene hipoteze. Tudi pri teh opazovanjih je bilo opaziti, da so 
imele izbrane spremenljivke največji vpliv na število podeljenih patentov v lokalnih podjetjih.   
 
Pri primerjavi vplivov med TNI in številom raziskovalcev v R&R ter bruto družbenimi 
izdatki v R&R smo videli, da imata slednji dve pojasnjevalni spremenljivki večji vpliv na 
število patentov kot pa TNI. To je bilo skladno s pričakovanji, saj so na splošno inputi 
kapitala in dela najpomembnejši faktorji v dejavnosti R&R, kjer so vplivi TNI zgolj 
indirektni, pa čeprav se je izkazalo, da so statistično značilni. Pozitivne učinke spremenljivke 
BDP na prebivalca na število patentov je bilo moč pričakovati, če upoštevamo dejstvo, da naj 
bi ekonomsko razvitejša območja prispevala večji delež v dejavnosti R&R, kajti raven 
človeškega kapitala in infrastruktura so pozitivno povezane z ravnjo ekonomskega razvoja.   
 
S pomočjo primerjalne analize smo ugotovili, da ima Indija v primerjavi s Kitajsko prednosti 
v tehnološki in storitveni panogi, ki temeljita na nizkih cenah in občutku za kakovost, 
neizkoriščenih kapacitetah v proizvodni panogi, relativno učinkovitem trgu kapitala z dolgo 
tradicijo bank, močnem privatnem sektorju, managerskemu talentu, kvaliteti proizvodov, 
naraščajočem prebivalstvu, zelo dobrem univerzitetnem sistemu ter v mladi delovni sili z 
dobrim znanjem angleškega jezika. Na drugi strani pa bo morala za dosego še večje 
konkurenčnosti zmanjšati fiskalni deficit, korupcijo, birokratske ovire, izboljšati neučinkovit 
zakon o zaposlovanju (nefleksibilen trg dela), posodobiti zastarelo infrastrukturo, ki 
upočasnjujejo investiranje iz tujine in izboljšati kvaliteto osnovnošolskega izobraževanja. 
 
S pomočjo diskriminantne analize za Indijo in Kitajsko sem želela proučiti, katere od izbranih 
spremenljivk so tiste, ki dajejo Indiji kot državi gostiteljici TNI prednost v primerjavi s 
Kitajsko. Iz podatkov sem oblikovala dve skupini glede na višino TNI. Kot prelomno točko za 
uvrstitev v skupino sem upoštevala aritmetično sredino TNI. Vse, kar je bilo pod to mejo, je 
spadalo v tako imenovano »nepriljubljeno« skupino, vse kar je bilo nad to mejo pa v tako 
imenovano »priljubljeno« skupino. Spremenljivke, ki sem jih vključila v analizo so bile 
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indeks korupcije, indeks ekonomske svobode, indeks človeškega razvoja in BDP na 
prebivalca po kupni moči za Indijo in Kitajsko v obdobju 1991─2004. 
 
Rezultati diskriminantne analize so pokazali, da so bile vse proučevane spremenljivke 
statistično značilne, kar je omogočilo nadaljnjo analizo le-teh. Rezultati standardiziranih 
koeficientov, ki so bili skladni z napovedmi, so pokazali, da je imela največji vpliv na TNI 
spremenljivka BDP na prebivalca po kupni moči. Drugi največji vpliv je imela spremenljivka 
indeks ekonomske svobode, sledil je indeks korupcije in nazadnje še indeks človeškega 
razvoja, za katerega se je izkazalo, da ima najmanjši vpliv od proučevanih spremenljivk. Sicer 
pa je bilo iz analize moč razbrati, da so prednosti Indije v manjši regulaciji s strani državnih 
organov, bolj razvitem kapitalskem trgu, ki zagotavlja vlagateljem višje donose na vložen 
kapital in poceni ter vrhunsko izobraženi delovni sili. Po drugi strani pa bo morala Indija v 
prihodnjih letih povečati BDP na prebivalca po kupni moči, znižati stopnjo korupcije in 
povečati stopnjo pismenosti in izboljšati zdravstveno oskrbo prebivalcev, če bo želela 
izboljšati indeks človeškega razvoja in na ta način privabiti večje število tujih investitorjev.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

 8. LITERATURA 

 
1. Agarwal A., Kumar N.: Liberalisation, outward orientation and inhouse R&D activity of 

multinational and local firms: a quantitative exploration for Indian manufacturing. 
Research and Information System for the Non-Aligned and other Developing Countries, 
Discussion Paper No. 07, 2000.  

2. Aisbett Emma: Why are the Critics so Convinced that Globalization is Bad for the poor?, 
NBER Globalization and Poverty Conference, University of California at Berkeley, 2004. 

3. Aitken B., Harrison A.: Are There Spillovers From Foreign Direct Investment? Evidence 
from Panel Data for Venezuela. Mimeo, MIT and The World Bank, 1991. 

4. Allen F. et al: Financing Firms in India. University of Pennsylvania, 2006. 59 str. 
5. Andreu Miguel Jose, Rahman Dulci Rita: China and India (Towards global economic 

supremacy?), 2006. 249 str. 
6. Arhar F.: Mednarodna integracija kapitala in dela. Ljubljana: ČGP Delo, 1984. 382 str. 
7. Aristovnik A., Bovha S., Kumar A.: Mednarodna ekonomika, vaje. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta, 2001. 131 str. 
8. Arora Ashish, Gambardella Alfonso: The Globalization of the Software Industry: 

Perspectives and Opportunities for Developed and Developing Countries, Oxford 
University Press, Oxford UK, 2004. 

9. Audretsch D. B., Feldman M. P.: Location, Location, Location: The Geography of 
Innovation and Knowledge Spillovers. John Hopkins University, Discussion Papers No. 
28, 1996.  

10. Bajpai N., Dasgupta N.: What Constitutes Foreign Direct Investment? Comparison of 
India and China. Columbia University: Center on Globalization and Sustainable 
Development, Working Paper No. 1, 2004. 

11. Banga R. et al: Ownership and Efficiency in Engineering Firms in India, 1990-91 to 1999-
2000. Indian council for research on international economic relations, Working Paper No. 
115, 2003. 

12. Beena P.L., Bhandari L., Bhaumik S., Gokarn S., Tandon A.: Foreign Direct Investment 
in India. Investment Strategies in Emerging Markets. London Business School, London, 
2004. 147 str. 

13. Bitros G. C.: Firm Ownership and Economic Efficiency. Microeconomics Paper 0303002. 
Economics Working Paper Archive at WUSTL, 2003. 

14. Blomström M., Kokko A.: FDI and Human Capital: A Research Agenda. OECD 
Development Centre, Working Paper No. 195, 2002. 34 str. 

15. Blomström M., Kokko A.: The Impact of Foreign Investment on Host Countries: A 
Review of the Empirical Evidence. World Bank Policy Research, Working Paper No. 
1745, 1997. 

16. Bordo M. D., Eichengreen B., Irwin D. A.: Is Globalisation today really different from 
globalisation a hundred years ago? Cambridge: National Bureau of Economic Research, 
NBER Working Paper 7195, 1999. 



 71 

17. Bose Sugata: Modern South Asia: History, Culture and Political Economy, Routledge, 
druga izdaja, 2003. 304 str. 

18. Chandra Aurna, Rau Pradep, Ryans John K. Jr.: India Business: Finding Opportunities in 
This Big Emerging Market, Paramount Market Pub, 2002. 180 str. 

19. Chaudhuri Shubham, Goldberg K. Pinelopi, Jia Panle: The Effects of Extending 
Intellectual Property Rights Protection to Developing Countries: A Case Study of the 
Indian Pharmaceutical Market. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 
NBER Working Paper 10159, 2003. 

20. Cheung K., Lin P.: Spillover effects of FDI on innovation in China: Evidence from the 
provincial data. Department of Economics, Lingnan University, Tuen Mun, Hong Kong, 
China. China Economic Review 15 (2004), str. 25-44.  

21. Chirwa E. W.: Privatization and Technical Efficiency: Evidence from the Manufacturing 
Sector in Malawi, African Development Review, 13 (2), 2001, str. 276-307. 

22. Crafts N., Venables A. J.: Globalisation in history: a geographial perspective. London 
School of Economics, London. Working Paper, 2001. 

23. Damijan P. J., Knell M., Majcen B., Rojec M.: technology Transfer through FDI in top-10 
Transition Countries: How Important are Direct Effects, Horizontal and Vertical 
Spillovers. Ljubljana: Institute for Economic Research, 2003, 30 str.   

24. Dawar N., Frost T.: Competing with Giants: Survival Strategies for Local Companies in 
Emerging Markets. Harvard Business Review, 1999. 

25. Easterly William: Globalization, Poverty and All That: Factor Endowment versus 
Productivity Views, New York University, 2005. 

26. Eden Lorraine, Lenway Stefanie: Introduction to the Symposium Multinationals: The 
Janus Face of Globalization. Journal of International Business Studies, 32, ( 2001)3/4, str. 
383–400. 

27. Falenti Nataša: Prikaz planiranja v Indiji. Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta, 1993. 64 str. 

28. Feenstra R. C.: Advanced International Trade, Theory and Evidence. Princeton: Princeton 
University Press, 2003. 496 str. 

29. Ghosh S. et al: Competition in Indian Banking, IMF Working Paper 05/141, 2005. 
30. Griliches Z.: Patent Statistics as Economic Indicator: A Survey, Journal of Economic 

Literature, XXVEI, 1990, str. 29─47. 
31. Gujarati N. D.: Basic Econometrics. Third Edition. New York: McGraw-Hill Book Co., 

1995, X str. 
32. Hafner K. A.: International Patent Pattern and Technology Diffusion. Department of 

Economics: University of Bamberg, 2005. 20 str.   
33. Hu A. G., Jefferson G. H.: A Great Wall of Patents: What is behind China's recent patent 

explosion? Department of Economics, National University of Singapore, 2005. 38 str.  
34. Katz M., Ordover J.: R&D Cooperation and Competition. Brooking Papers of Economic 

Activity: Microeconomics, 1990, str. 137-203. 
35. Kishwar Purnima Madhu: Deepening Democracy: Challenges of Governance and 

Globalization in India, Oxford University Press, 2005. 344 str. 
36. Kumar A.: Mednarodna ekonomika. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2001. 258 str. 



 72 

37. Kumar N.: Intellectual Property Protection, Market Orientation and Location of Overseas 
R&D Activities by Multinational Enterprises. The United Nations University, Institute for 
New Technologies, Maastricht. Discussion Paper Series No. 9501, 1995. 33 str. 

38. Kusum Das Deb, Mitra Arup, Narayanan K., Tendulkar D. Suresh: India: Industrialisation 
in a Reforming Economy, 2005. 423 str. 

39. Lall Sanjaya: The Employment Impact Of Globalisation In Developing Countries. Queen 
Elizabeth House, Oxford University, Working Paper Number 93, 2002. 22 str. 

40. Lall Sanjaya: Vertical Interfirm Linkages in LDCs: An Empirical Study. Oxford Bulletin 
of Economics and Statistics, Vol. 42, 1980, str. 203─226.  

41. Lindert P.H., Pugel T.A.: International Economics. [11th ed.], international ed. Boston: 
Irwin/McGraw-Hill, 2000. XXII, 709 str. 

42. Lindert P. H., Williamson J. G.: Globalisation and inequality: a long history. World Bank 
Working Paper, 2001. 

43. Mallick S. K., Marques H. I.: Sectoral exchange rate pass-through: A role of two policy 
regimes in India. Department of Economics, Loughborough University, United Kingdom, 
2004. 

44. Mani S.: Role of government in promoting innovation in the enterprise sector: An analysis 
of the Indian experience. The United Nations University INTECH, Discussion Paper no. 
3, 2001. 

45. Maskus K. E.: Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment. University of 
Adelaide: Centre for International Economic Studies, Policy Discussion Paper No. 0022, 
2000. 27 str. 

46. Mrak M.: Mednarodne finance. Ljubljana: GV Založba, 2002. 682 str. 
47. Mukherji Rahul: The Indian State Under Globalization: A Research Agenda. Background 

Paper for the Ford Foundation's Project Administered by the National Foundation of India 
on The Indian State and Globalization. Centre for Political Studies, JNU, New Delhi, 
2005. 

48. Onder A. O. et al: Efficiency in the Manufacturing Industry of  Selected provinces in 
Turkey: A Stochastic Frontier Analysis. Emerging Markets Finance and Trade, 39 (2), 
2003, str. 98-112.  

49. O'Rourke K. H., Williamson J.G.: When did globalisation begin? Cambridge: National 
Bureau of Economic Research, NBER Working Paper 7632, 2000.  

50. Panagariya A.: India in teh 1980s and 1990s: A Triumph of Reforms. IMF Working Paper 
No. 04/43, 2004. 

51. Patnak Ila, Shah Ayay: India's Experience with Capital Flows: The Elusive Quest for a 
Sustainable Current Account Deficit. National Bureau of Economic Research, NBER 
Working Paper 11387, 2005. 

52. Pfajfar L.: Ekonometrija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2000. 118 str. 
53. PricewaterhouseCoopers: Destination India: A Brief Owerview of Tax and Regulatory 

Framework. PricewaterhouseCoopers India, 2005. 49 str. 
54. Rahman S., Ray K. P.: Public policy and the role of multinational and local enterprises in 

the Indian drugs and pharmaceuticals industry. Global Business Review, Vol. 1(2), 2000, 
str. 207-228. 



 73 

55. Ray Kanta Pradeep: FDI and Industrial Organisation in Developing Countries: The 
Challenge of Globalisation in India, Ashgate publishing, 2005. 278 str. 

56. Reddy Y. V.: Indian Agriculture and Reforms: Concerns, Issues and Agenda. Address at 
the Conference of the Indian Society of Agricultural Marketing, RBI Bulletin, 2004. 

57. Rodrik D.: In search of prosperity. Princeton University Press, 2003. 520 str. 
58. Rojec Matija: Neposredne tuje investicije in razvoj Slovenije. Doktorska disertacija. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1993. 398 str. 
59. RoyChowdhury Supriya: Globalization and the Indian State, Institute for Social and 

Economic Change, Banglore, 2005. 
60. Saggi K.: Trade, Foreign Direct Investment and International Technology Transfer: A 

Survey. Dallas: Southern Methodist University, 2000. 45 str. 
61. Sedej Vasilij: Prenosne cene v multinacionalnem podjetju. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta, 2002. 111 str. 
62. Sharma S.: Applied Multivariate Techniques. New York: Wiley, 1995. 512 str. 
63. Shurmer-Smith Pamela: India: Globalization and Change, A Hodder Arnold publication, 

2005. 224 str. 
64. Smarzynska K. B.: Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic 

Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages. Working Paper 2923. 
Washington: World Bank, 2002. 30 str.  

65. Smith B. K.: Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins 
of Caste. Oxford University Press, USA, 1994. 424 str. 

66. Sok M.: Vpliv neposrednih tujih investicij na produktivnost slovenskih podjetij v 
slovenski predelovalni dejavnosti. Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 
2005. 50 str. 

67. Srinivasan N. T., Tendulkar D. Suresh: Reintegration India With the World Economy, 
Institute for International Economics, 2003. 200 str. 

68. Svetličič Marjan: Svetovno podjetje: Izzivi mednarodne proizvodnje, Ljubljana: 
Znanstveno in publicistično središče, 1996. 426 str. 

69. Venkatesan R.: Socio-economic impact of rural telecommunications services. Working 
Paper No. 45, National Council for Applied Econimic research, New Delhi, 1994. 

70. Wei Shang-Jin: Sizing Up Foreign Direct Investment in China and India. Stanford 
University: Center for research on economic development and policy reform, Working 
Paper no. 85.  

71. Woelfl A.: Spillover Effects - an Incentive to Cooperate in R&D? Halle Institute for 
Economic Research, Discussion Papers No. 79, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

9. VIRI 
 

1. Avadhuta Krtashivananda Acharya: Globalization of the economy: A disaster for India 
and other developing countries, 1997.  

      [URL:http://www.prout.org/pna/globalization-india.html], 11.10.2005. 
2. Bajpai N., Sachs D. J.: Foreign Direct Investment in India-II. The Hindu: Online edition 

of India's National Newspaper, 01.07.2000 
      [URL: http://www.hinduonnet.com/thehindu/2000/07/01/stories/05012524.htm], 

15.01.2006. 
3. Bray M.: India and China: Rivals or fellow »tigers«?, 25.10.2005. 
      [URL:http:// www.cnn.com/2005/WORLD/asiapcf/09/14/india.eye.china/index.html], 

12.12.2005. 
4. BusinessWeek: China & India, Special double issues. The McGraw-Hill Companies, 

August 22/29, 2005. 
5. CIA- The World Factbook. 
      [URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html], 30.03.2006. 
6. Einhorn J.: Millions of Indians Await Benefits of Globalization (To realize the promise, 

politicians have to compete on the reform agenda- not against it), YaleGlobal, 
Washington, 25.02.2005. 12 str. 

      [URL:http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=5333], 10.10.2005. 
7. Farrell D., Khanna T., Sinha J., Woetzel R. J.: China and India: The race to growth  

The world’s two biggest developing countries are taking different paths to economic 
prosperity. Which is the better one? The McKinsey Quarterly, 2004. Special Edition : 
China today.  

      [URL:http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=5333], 10.02.2006. 
8. Global Envision: Lessons on Globalization from India, 2005. 

[URL:http://www.globalenvision.org/library/8/652 ], 05.01.2006. 
9. Global Investment Institute: Investments in India.  
      [URL:http://www.global-investment-institute.com/investments-in-india.htm],         

10.01.2006. 
10. Huang Y., Khanna T.: It is India Above China in New World Order. Harvard Business 

School Working Knowledge, 28. 07. 2003. 
      [URL:http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3604&t=globalization], 

09.01.2006. 
11. ILO-International Labour Organization. 
      [URL:http://www.ilo.org/public/english/employment/index.htm], 20.03.2006.  
12. IMF- International Monetary Fund. 
      [URL:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weorepts.htm], 10.03.2006.  
13. India Daily: Foreign Direct Investment inflows into India during April-August 2005were 

18 per cent higher than in the corresponding period of 2004: Reserve Bank of India, 
25.10.2005. 

      [URL: http://www.indiadaily.com/editorial/5169.asp], 10.01.2006. 
14. IFPRI: International Food Policy Research Institute. Green revolution: Curse or Blessing? 



 75 

      [URL: http://www.ifpri.org/pubs/ib/ib11.pdf], 09.01.2006. 
15. Kenda V.: Oblikovanje mednarodne gospodarske ureditve. Zapiski predavanj. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta, 2006. 
16. Kosmač B. D.: Definicije važnejših kategorij, uporabljenih v indikatorjih za ključne cilje 

NRRP, 17.06.2004. 
      [URL:http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/NRRP_2006- 

2010/NRRP_21_Dodatek_1c.pdf ], 10.03.2006.   
17. Mehta P. B.: Lessons on Globalization from India. Can globalization and democracy 

coexist? 
      [URL:http://www.globalenvision.org/library/8/652], 11.10.2005. 
18. Mencinger Boštjan: Azijske borze velika priložnost za vlagatelje. Moje Finance, 

Ljubljana, 3/05, (oktober 2005), str. 38-39. 
19. Ministry of Commerce & Industry, Government of India (Department of Commerce). 
      [URL:http:// commerce.nic.in/indtrde.htm#h1], 23.05.2006. 
20. MOSPI- Ministry of Statistics and Programme Implementation. National Accounts 

Division: Press release & Statements 
      [URL: http://mospi.nic.in/mospi_nad_main.htm ], 05.03.2006. 
21. NASSCOM- National Association of software and service companies 
      [URL: http://www.nasscom.org/images/Growth%20of%20Indian%20IT-ITES%20-

%20FY%201998-2005E.gif], 01.04.2006. 
22. OECD Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Paris: OECD, 

Directorate for Financial Fiscal and Enterprise Affairs, 1992. 52 str. 
23. OECD- »Trends and recent developments in foreign direct investment«, 2005. 

[URL:http://www.oecd.org/dataoecd/13/62/35032229.pdf], 10.01.2006. 
24. Press Trust: China and India Jockey for the Top Most Attractive Foreign Direct 

Investment Destination 
      [URL:http://www.presstrust.com/article42802.html], 20.01.2006.  
25. RBC Economics: India-Another China in the making?, Februar, 2006. 
      [URL: http://www.rbc.com/economics], 15.03.2006 
26. Reserve Bank of India- India's Central Bank 
      [URL: http://www.rbi.org.in/home.aspx], 05.01.2006. 
27. Statistični urad RS: Vodič po pojmih statistike. 
     [URL: http://www.stat.si/vodic_oglej.asp?ID=42&PodrocjeID=14], 20.02.2006. 
28. The Economist: The Tiger in Front, 03.03.2005 
      [URL:http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=E1_PGRJNTQ],  

25.12.2005. 
29. The Heritage foundation. 
     [URL: http://www.heritage.org/research/features/index/], 11.01.2006. 
30. The Wikipedia- The Free Encyclopedia, India. 
      [URL: http://en.wikipedia.org/wiki/India], 01.04.2006. 
31. The World Bank Group: India's Transport Sector: The Challenges Ahead. Volume 1: 

Main Report, 2004. 
32. The World Bank Group: World Development Indicators 2005. 



 76 

       [URL: http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Cover.htm], 25.05.2006. 
33. Transparency International: The global coalition against corruption. 
     [URL: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi], 10.03.2006. 
34. UNCTAD, World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export 

Competitiveness Geneva and New York: United Nations, United Nations publication E. 
02. II. D. 4., 2002. 

35. United Nation DP: Human Development report. 
      [URL: http://hdr.undp.org/statistics/], 02.01.2006. 
36. United Nations Conference on Trade and Development: »Foreign direct investment and 

performance requirements: New evidence from selected countries«, New York and 
Geneva, 2003. 

37. Usenik Boštjan: David Fuller: Kupujte družbe, ki prodajajo Kitajski. Finance, Ljubljana, 
1/2188 (03.01.2006), str. 4-5. 

38. Wells H. David: Gateways of India's Globalization, 2003. 
      [URL:http://www.aliciapatterson.org/APF2101/Wells/Wells.html], 10.10.2005. 
34. WIPO- World Intellectual Property Organization. 
      [URL: http://www.wipo.int/portal/index.html.en], 10.04.2006. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


