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»Četudi zbereš nešteto vozov, še vedno ne boš imel železnice« 
 

Joseph A. Schumpeter 
 
 
1 UVOD   
 
Uspešnost in konkurenčnost gospodarstva sta v veliki meri določeni z uspešnostjo in 
konkurenčnostjo posameznih podjetij. Za konkurenčnost gospodarstva so najbolj pomembna 
inovativna podjetja. Za njih ni značilno le, da imajo najmodernejšo opremo, izobražene 
zaposlene in da veliko investirajo v raziskave in razvoj, temveč da imajo nekaj več kot njihovi 
tekmeci – razpoložljive vire znajo kombinirati na način, ki ga je težko posnemati. Lahko gre za 
izjemne podjetniške ideje, za nadpovprečno učinkovite načine proizvodnje, strategije, 
organizacijske strukture ali za tehnološko izboljšane ali nove proizvode. Že nekaj podjetij iz 
naštetih skupin lahko veliko prispeva k tehnološki razvitosti gospodarstva in s tem ponudi 
boljše možnosti ostalim. Lahko na primer »vzgaja« kupce, dviguje tehnološko raven trga in 
povečuje njegovo privlačnost za tuje vlagatelje. Podjetja, ki temeljijo na novih tehnologijah, 
vnašajo na trg »tehnološko dinamičnost«, saj prekinjajo lenobno poslovanje drugih podjetij 
ter delujejo kot vir novih tehnologij (Fontes, Coombs, 2001, str. 94).  
 
Raziskave, povzete v diplomskem delu, so pokazale, da konkurenčne prednosti, ki jih je 
težko posnemati, velikokrat temeljijo na tehnoloških sposobnostih. Tehnološke sposobnosti 
so tudi nujen element pri doseganju ciljev, kot sta kakovost življenja in višji dohodek 
(Archibugi, Coco, 2004, str. 652). Za razvoj tehnoloških sposobnosti se morajo sicer aktivno 
zavzemati podjetja, za dohajanje najrazvitejših podjetij in doseganje ali določanje tehnološke 
meje pa je zelo pomembna in pogosto potrebna tudi vloga države (Lall, 1992, str. 183; Costa, 
2001, str. 7).  
 
Preden država in podjetja ukrepajo, potrebujejo natančno predstavo o tem, kje se nahajajo 
podjetja oziroma gospodarstva na področju tehnoloških sposobnosti, koliko zaostajajo za 
najboljšimi na posameznih področjih tehnoloških sposobnosti in kakšne so glavne ovire za 
izboljšave. S tem znanjem se lahko strateško lotijo izboljševanja ravni tehnoloških sposobnosti. 
 
Merjenje tehnoloških sposobnosti predstavlja tudi osrednji izziv tega diplomskega dela. 
Predstavljamo različne načine merjenja oziroma ocenjevanja tehnoloških sposobnosti, ki jih v 
grobem razdelimo na merjenje na ravni podjetja (z morebitnim posrednim oblikovanjem ocene 
za gospodarstvo) in na merjenje na ravni gospodarstva.  
  
 
1.1 IZHODIŠČA 
 
Novejše teorije navajajo, da je cilj moderne države povečanje življenjske ravni prebivalstva. 
Vzvoda za povečevanje življenjske ravni sta gospodarska rast in konkurenčnost gospodarstva, 
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ki sta v veliki meri določena s konkurenčnostjo posameznih podjetij. Dolgoročno gledano je 
namreč gospodarska rast vezana na uspešnost domačih podjetij. Analizo in merjenje 
konkurenčnih prednosti podjetij je smiselno povezati s sodobno teorijo virov oziroma teorijo 
prednosti na podlagi virov (»resource advantage theory«). Teorija pravi, da ko podjetje 
razvije konkurenčno prednost v določenih segmentih, konkurenti vedno poskušajo to prednost 
posnemati. Tako mora podjetje, ki hoče ustvarjati nadpovprečne donose, povezati vire v 
učinkovito kombinacijo, ki jo je težko posnemati. Pri tem ni pomembno, da podjetje dejansko 
ima uporabljene vire, temveč da so mu na voljo in da jih zna uporabiti. Sodobna teorija virov 
poudarja pomen otipljivih in neotipljivih dejavnikov. Med slednjimi se v literaturi najpogosteje 
pojavljajo človeški viri ter z njimi povezano znanje, kakovost proizvodov, storitev ter procesov, 
tehnologija, informacije in fleksibilnost (Prašnikar, Dmitrović, Makovec, 2004, str. 2).  
 
Država mora pri uporabi virov spodbujati tisti del ekonomije, ki je bistven za prehod v 
sodobno ekonomijo znanja, da podjetja ne bodo oblikovala le trenutnih konkurenčnih 
prednosti na mednarodnih trgih, temveč jih bodo sposobna ohranjati. Konkurenčne prednosti 
je mogoče vzdrževati, ko podjetje razvije konkurenčno sposobnost (Prašnikar, Dmitrović, 
Makovec, 2004, str. 3). Del konkurenčnih sposobnosti predstavljajo tehnološke sposobnosti. 
Podjetjem omogočajo, da se zavedajo pomena inovacij in kontinuiranega tehnološkega razvoja, 
pomagajo jim pri iskanju tehnoloških priložnosti in oblikovanju tehnološke strategije ter pri 
izbiri konkretne tehnološke rešitve. Vplivajo na učinkovitost razvojne dejavnosti v podjetju ter 
na uspešnost uvajanja novih tehnoloških projektov. Tehnološke sposobnosti vključujejo tudi 
spretnosti pridobivanja tehnologije iz zunanjih virov in prenašanja izkušenj in znanja iz 
končanih projektov na nove. 
 
Pojem tehnoloških sposobnosti prvič zasledimo v študijah o državah v razvoju iz začetka 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Več avtorjev1 opisuje ugotovitve, da sam prenos 
tehnologije (v obliki strojev ali dokumentacije) iz razvitih držav še ne zagotavlja izboljšanja 
produktivnosti in industrializacije držav v razvoju. Tehnologijo je namreč nemogoče uspešno 
na novo uvesti brez potrebnih nekodificiranih oziroma implicitnih znanj in brez prilagoditev 
lokalnim razmeram. Za izkoriščanje tehnološkega razvoja je torej potrebna akumulacija 
tehnoloških sposobnosti, kar zahteva naložbe v čas in ostale vire za asimilacijo, prilagajanje 
in izboljšave znanih tehnologij ter sčasoma tudi ustvarjanje novih (Caniels, Romijn, 2003, str. 
189). 
 
Procesu tehnoloških sprememb pred tem dolgo časa niso pripisovali pravega pomena. 
Neoklasični pogled na tehnologijo je namreč ne šteje za dejavnik ekonomskega sistema, 
temveč za zunanji element, ki je vsem ekonomskim subjektom brezplačno dostopen. 
Tehnologijo naj bi bilo mogoče tudi prenašati in jo podvojevati brez stroškov ter zapisovati v 
eksplicitni obliki. Zaradi takšnega prepričanja se je štelo, da so države v razvoju le pasivne 
uvoznice tehnologije. Njihov tehnološki napredek naj bi bil omejen na izbiro med kapitalno in 
delavno intenzivnimi tehnikami (Herbert-Copley, 1990). Te države naj bi tako morale iz 
                                                 
1 Glejte na primer Nelson, Winter, 1982 ali Dosi, 1988. 
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mednarodne zaloge tehnologij (»international technological shelf«) le izbrati uporabne in 
primerne tehnologije, ki optimirajo njihovo proizvodno funkcijo (Lall, 1992, str. 165)2.  
 
Ob intenzivnih tehnoloških spremembah v sedemdesetih in osemdesetih letih dvajsetega 
stoletja in razvoju novih teorij3 se je pojavilo vedno več nasprotnikov neoklasičnega pogleda 
na tehnološki napredek. Avtorji so se ukvarjali s tehnološkim procesom v razvitih državah in 
ga označili za kumulativen proces, ki za uspešno izpeljavo zahteva aktivno prizadevanje 
podjetij. Tehnološke spremembe s tem postanejo notranji element ekonomskega sistema 
(Costa, 2001, str. 3). Vprašljivo je postalo tudi pasivno prevzemanje tehnologij s strani držav v 
razvoju. Dvome so še podkrepili ekonomski in tehnološki uspehi nekaterih držav v razvoju – 
predvsem »novoindustrializiranih« držav (Tajvan, Hong Kong, Singapur in Južna Koreja), ki 
so se zelo aktivno posvečale tehnološkim sposobnostim (Nelson, 1987). Razprave o procesih 
učenja in o procesih tehnoloških sprememb so zamenjale tiste o pasivnih uvoznikih tehnologije 
(Fransman, 1984, str. 3). 
 
Tehnološkim sposobnostim se tako priznava vedno večji vpliv na konkurenčnost podjetij in 
gospodarstva. S tem področje postaja vedno bolj zanimivo za proučevanje z vidika podjetij in 
optimalnega izkoriščanja virov ter z vidika gospodarstva in politik spodbujanja ekonomije 
znanja  ter konkurenčnosti. Raziskave s tega področja pridobivajo na pomembnosti in uporabni 
vrednosti tudi zaradi globalnih sprememb v poslovanju podjetij. Tehnološki napredek je v 
zadnjih letih postal še bolj izrazita gonilna sila svetovnega gospodarstva, odpirajo se novi trgi 
in možnosti, ki jih pred desetletjem ni bilo mogoče predvideti. Dogajanje opisujejo kot 
»revolucija znanja«, saj so mnoge nove panoge neposredno povezane in odvisne od 
znanstvenega in tehničnega znanja. Te spremembe so prinesle neslutene priložnosti za države, 
ki imajo dobro razvite tehnološke sposobnosti in hitro izboljšujejo svoje tehnologije; po drugi 
strani to pomeni, da jim bodo ostale države še težje sledile (Daly, 2004, str. 1).  
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti najpomembnejše teoretične prispevke na področju 
tehnoloških sposobnosti in njihovega merjenja ter preizkusiti enega izmed modelov merjenja 
tehnoloških sposobnosti na ravni podjetja na primeru slovenskih podjetij. Z uporabo modela 
ocenjevanja tehnoloških sposobnosti na primeru treh slovenskih podjetij smo želeli preveriti, 
kakšne podatke zagotavlja ter kako uporabni so za podjetja, snovalce ekonomskih politik in za 
akademske raziskovalce. 
 

                                                 
2 Za pregledno primerjavo med neoklasičnim in sodobnimi pogledi na inovativno podjetje glejte tabelo 1 v 
prilogi 1: Neoklasični in sodobni pogledi na inovativno podjetje (Arnold, Thuriaux, 1997, str. 7). 
3 Pomembna je vloga Romerja za razvoj teorije rasti. Tehnološko znanje šteje za obliko kapitala in ga prvi 
upošteva kot notranji element modela rasti. Dokaže pozitiven in statistično značilen vpliv R&R dejavnosti na BDP 
na prebivalca. Za opis Romerjeve teorije in sistematičnega razvoja endogenih teorij rasti glejte Kotnik, 2004, str. 
57-60 in 64. 
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Naš cilj je bil pridobiti rezultate, ki bi omogočili primerjavo predstavnikov najboljših 
slovenskih podjetij z najboljšimi v svetu. Nadalje smo želeli pokazati, da je s preprosto metodo 
mogoče ugotoviti, kateri so tisti problemi v podjetju in morda celo v gospodarstvu, ki ovirajo 
nadaljnji razvoj tehnoloških sposobnosti in hitrejše napredovanje po lestvici najbolj inovativnih 
in tehnološko razvitih podjetij. 
 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo v naslednjem poglavju opisuje koncept tehnoloških sposobnosti na ravni 
podjetja in gospodarstva ter vlogo tehnoloških sposobnosti za industrijsko politiko. Tretje 
poglavje se ukvarja z merjenjem tehnoloških sposobnosti na ravni podjetja in gospodarstva ter 
natančneje prikaže model merjenja tehnoloških sposobnosti podjetij, kot ga je razvila Svetovna 
banka. V četrtem poglavju je opisana uporaba tega modela na primeru treh slovenskih podjetij. 
Sledijo rezultati in preverjanje hipotez, ki se nanašajo na kvaliteto in uporabnost pridobljenih 
podatkov. Peto poglavje obravnava implikacije ocenjevanja tehnološke sposobnosti za 
industrijsko politiko. Zadnje poglavje je posvečeno Sloveniji, razmeram na področju njene 
tehnološke razvitosti, sedanjim aktivnostim države ter napotkom za nadaljnje ukrepe države in 
podjetij. V sklepu so ponovno strnjeni glavne ideje, prispevki diplomskega dela ter napotki za 
nadaljnje raziskave. 
 
  
 
2 DEFINICIJE IN POMEN TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 
  
Široko področje ekonomske literature, t.i. pristop tehnoloških sposobnosti, se je oblikovalo z 
izvedbo mnogih empiričnih raziskav narave tehnoloških sprememb. Definicije v teh študijah 
so zelo raznovrstne, saj oblikovanje sposobnosti oziroma proces učenja zahteva aktivnosti na 
mnogih področjih delovanja podjetja in države (Lall, 2000). 
 
 
2.1 TEHNOLOŠKE SPOSOBNOSTI NA RAVNI PODJETJA 
 
Fransman (1984, str. 4) navaja zelo uporabno definicijo tehnoloških sposobnosti: veščine, 
znanje in izkušnje potrebne za:  

 iskanje razpoložljivih in izbira najprimernejših tehnoloških možnosti, 
 obvladovanje in učinkovito uporabo izbranih tehnologij, 
 prilagajanje teh tehnologij lastnim okoliščinam in lokalnim potrebam, 
 doseganje naknadnih izboljšav skozi postopne inovacije, 
 formalizacija dejavnosti raziskav in razvoja (v nadaljevanju R&R dejavnosti), 
 izvajanje bazičnih raziskav. 

Pri tem so za zadnji dve vrsti aktivnosti potrebne kompleksnejše sposobnosti, ki omogočajo 
tudi ustvarjanje novih tehnologij. 
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Koncept tehnoloških sposobnosti lahko razčlenimo na več vrst tehnoloških sposobnosti. Ena 
izmed razdelitev razlikuje med naslednjimi vrstami tehnoloških sposobnosti: pridobitvena, 
operativna, implementacijska, inovacijska, podporna in trženjska4. Zgodnje definicije temeljijo 
na sposobnostih, povezanih s prenosom tehnologije od razvitih k nerazvitim državam. S takim 
pristopom se koncepti težko aplicirajo na primere kot sta na primer oblikovanje strateških 
povezav (ko eno podjetje hkrati razvija in prevzema tehnologije) in hitrost oblikovanja novega 
proizvoda (Panda, Ramanathan, 1996, str. 562-564). Modernejše definicije prikazujejo 
tehnološke sposobnosti v bolj dinamični luči, in sicer kot dejavnosti, ki omogočajo tehnološko 
učenje in s tem izkoriščanje in ustvarjanje tehnološkega napredka. Na ta način je mogoče 
glavne elemente tehnoloških sposobnosti ločiti na notranje, zunanje in strateške. Med seboj 
so povezani in soodvisni, saj so del dinamičnega proces učenja. Slika 1 predstavlja sposobnosti 
»idealnega« podjetja, ki so potrebne za inovativnost in konkurenčnost podjetja (Arnold, 
Thuriaux, 1997, str. 16). 
 
Slika 1: Ključni elementi tehnoloških sposobnosti 

 
  

Strateške sposobnosti 
 Iskanje tržnih priložnosti 
 Razumevanje in usklajevanje sposobnosti podjetja in potreb trga 

 
  

 
 

Notranje sposobnosti 
 
Upravljanje opredmetenih tehnoloških 
virov  

 Proizvodi 
 R&R zmogljivosti 
 Primerna tovarna in oprema 

 
Razvoj in upravljanje primernih 
neopredmetenih virov 

 Zapisani intelektualni kapital 
 Izobrazbeni profil in profil sposobnosti 

prilagojen podjetju 
 Nezapisano, implicitno znanje 

 
Ustvarjanje potrebne organizacije 

 Sposobnosti tehnološkega  managementa 
 Sposobnosti upravljanja sprememb 
 Koordinacija med notranjimi »imetniki« 

sposobnosti 
 

Zunanje sposobnosti 
(»networking«) 

 
Dostopanje do zunanjih znanj 

 Znanost 
 Tehnologija, tehnike 
 Primeri, izkušnje iz prakse 
 »Know-how«, implicitno znanje     
 Viri informacij 

 
Upravljanje odnosov proizvajalec-kupec 
 
Dodatna sredstva za dostop do partnerjev 

 Dodatno znanje 
 Dodatna proizvodnja  
 Dodatne aktivnosti v verigi dobav 

 

 

 

 
Vir: Arnold, Thuriaux, 1997, str. 17. 
 
Tehnološke sposobnosti lahko razlikujemo tudi glede na njihovo področje. Kim (1997, str. 5) 
tehnološke sposobnosti loči na tiste, ki se izražajo na področju proizvodne, investicijske in 

                                                 
4 Pregled študij s področja tehnoloških sposobnosti, analiziranih s stališča omenjene razčlenitve, je prikazan v 
tabeli 2 v prilogi 3 (Panda, Ramanathan, 1996, str. 563-564). 
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inovacijske dejavnosti. Proizvodne tehnološke sposobnosti se izražajo v upravljanju 
proizvodnje, proizvodnem inženiringu in vzdrževanju ter izboljšavah obstoječega fizičnega 
kapitala. Investicijske sposobnosti se kažejo v sposobnostih nabave in sposobnostih izvajanja 
projektov ter izobraževanja. Inovacijske sposobnosti se kažejo v oblikovanju novih 
tehnoloških sposobnosti z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter z razvojno 
dejavnostjo. 
 
Na tehnološke sposobnosti lahko gledamo tudi z vidika več ravni, ki jih doseže podjetje. Kim 
loči dvoje ravni tehnoloških sposobnosti (1997, str. 4). Prvo raven tehnoloških sposobnosti 
predstavljajo sposobnost učinkovite izbire, obvladovanja, uporabe, prilagajanja in spreminjanja 
razpoložljivih tehnologij. To so absorpcijske sposobnosti, ki predstavljajo pogoj za kasnejše 
oblikovanje druge ravni tehnoloških sposobnosti – inovacijskih sposobnosti. Slednje so 
sposobnosti lastnega razvijanja novih tehnologij, proizvodov in procesov.  Lall (1992, str. 168) 
loči med tremi različnimi ravnmi kompleksnosti tehnoloških sposobnosti, ki se razlikujejo po 
stopnji formalnosti in namembnosti tehnoloških aktivnosti. Tako so osnovne tehnološke 
sposobnosti oblikovane med enostavnimi rutinskimi proizvajalnimi aktivnostmi skozi delo in 
skozi izkušnje. Srednje in napredne sposobnosti pa je mogoče razviti samo preko bolj 
eksplicitnih in načrtovanih dejavnosti. Lall loči tudi med enostavnimi, operativnimi 
sposobnostmi (»know-how«) in poglobljenimi sposobnostmi (»know-why«). Proizvodne 
dejavnosti zahtevajo določeno minimalno raven operativnih sposobnosti (»know-how), ki 
podjetju omogoča uspešno uporabo kupljene tehnologije. Naslednja raven sposobnosti (»know-
why«) pa omogoča razumevanje temeljev tehnologij (Lall, 2000, str. 20).  
 
Prehod od obvladovanja osnovnih do bolj naprednih tehnoloških sposobnosti zahteva 
kvalitativen preskok, ki je možen samo s pomočjo eksplicitnih in zavestnih aktivnosti, poudarja 
Fransman (1984), pri tem pa velja postopnost. Izdelane osnovne, operativne sposobnosti so 
bistvene za oblikovanje inovativnih sposobnosti. Študije so pokazale, da so višje ravni 
tehnoloških sposobnosti med seboj zelo odvisne, hitrost njihovega oblikovanja in sposobnosti 
same pa se zelo razlikujejo glede na različne predhodno posedovane sposobnosti (Figueiredo, 
2002, str. 78). Ker ob ustanovitvi podjetja nimajo niti osnovnih tehnoloških sposobnosti, 
morajo, če hočejo konkurirati, najprej pridobiti znanje za izgradnjo in akumulacijo lastnih 
tehnoloških sposobnosti. Začeti morajo proces tehnološkega učenja. To so različni procesi v 
katerih posamezniki pridobivajo znanje in se to pretvori v znanje organizacije oziroma se 
individualno učenje pretvori v organizacijsko učenje. Pri tem je pomembno, da podjetje 
upravlja z znanjem in sposobnostmi ter vsem zaposlenim zagotavlja dostop do njih. To doseže 
z učinkovitim pretokom informacij (Lall, 2000, str. 18).  
 
Podjetja akumulirajo tehnološke sposobnosti s tremi osnovnimi mehanizmi: preko interakcije 
z mednarodno skupnostjo, z domačim okoljem in preko internih tehnoloških aktivnosti. 
Prvi mehanizem predstavlja uporabo mednarodnih virov znanja, kar vključuje nakup 
tehnologije kot tudi imitacijo in krajo tujih tehnoloških dosežkov. Interakcija z domačim 
okoljem vključuje iskanje, izbiro in uporabo razpoložljivih virov dodatnega strokovnega znanja 
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v domačem gospodarstvu (univerze, inštituti, kupci in dobavitelji). Tehnološko učenje znotraj 
podjetja obsega učenje skozi delo in R&R dejavnosti (Kim, 1997, str. 93). 
 
Prehod iz ene ravni tehnoloških sposobnosti na drugo je povezan tudi z namensko prekinitvijo 
z ustaljenimi lastnostmi učnega procesa. Proces nakupa oziroma pridobitve znanja nima nujno 
za posledico še procesa prenosa znanja. Poleg procesa učenja sta za stopnjo zbranih 
tehnoloških sposobnostih in izboljšanje proizvodne uspešnosti pomembna še uspešno 
korporativno vodenje in konkurenčno okolje (Figueiredo, 2002a, str. 696). V pogojih hitro 
spreminjajočih se tehnologij je potrebno avtomatično učenje skozi delo dopolnjevati tudi z 
načrtovanim, formalnim izobraževanjem (Kim, 1997, str. 93). Načrtovano učenje obsega 
zbiranje informacij, razvijanje novih veščin in delovnih rutin, iskanje novih tehnoloških 
priložnosti ter oblikovanje novih odnosov z zunanjim okoljem. Stroški, obseg in trajanje 
učnega procesa so odvisni od kompleksnosti tehnoloških sposobnosti. (Lall, 2000, str. 18). 
Proces učenja v podjetju poteka v povezavi z vsemi subjekti s katerimi podjetje sodeluje 
oziroma je z njimi povezano – s kupci, dobavitelji, konkurenti, drugimi podjetji, univerzami, 
inštituti in drugimi.  
 
 
2.2 TEHNOLOŠKE SPOSOBNOSTI Z VIDIKA GOSPODARSTVA  
 
Nacionalne tehnološke sposobnosti niso le vsota individualno razvitih tehnoloških sposobnosti 
posameznih podjetij. Zaradi pozitivnih eksternalij in povezav med podjetji je smiselno 
pričakovati sinergijske učinke. Nastanejo zaradi sistema netržnih povezav med podjetji, 
ustaljenih načinov poslovanja in mrež podpornih institucij. Govorimo lahko o nacionalnem 
inovacijskem sistemu, ki vpliva na učinkovitost izmenjave informacij in koristi kolektivnega 
učenja pri uporabi novih tehnologij (Lall, 2000, str. 14, 22).  
 
Opazovanje tehnoloških sposobnosti po državah je smiselno, saj se države med seboj 
razlikujejo v zmožnostih uporabe in ustvarjanja novih tehnologij, kar se izraža v njihovi 
produktivnosti, gospodarski rasti in zunanji trgovini. OECD definira dolgoročne razlike v 
uspešnosti razvitih, visoko industrializiranih gospodarstev kot posledice medsebojnega vpliva 
vzpodbud in sposobnosti. Vzpodbude izvirajo iz trgov, sposobnosti pa so odvisne od 
razpoložljivega človeškega kapitala, prihrankov, zaloge fizičnega kapitala ter tehničnih in 
organizacijskih zmožnosti za njihovo uporabo. Vzpodbude in sposobnosti delujejo znotraj 
institucionalnega okvira, ki postavlja pravila in posega v njihovo delovanje (Lall, 1992, str. 
169). 
 
Rezultati študije Archibugija in Coca podpirajo tezo, da so tehnološke sposobnosti zelo 
nehomogeno porazdeljene med državami, regijami in podjetji (Archibugi, Coco, 2004, str. 
629-630). Zaradi kumulativne narave tehnoloških sposobnosti integracija novih tehnoloških 
sistemov namreč zahteva dobro poznavanje predhodnih tehnologij. Kreiranje znanja in dostop 
do novega in tudi starega znanja je v veliki meri domena visoko industrializiranih držav, kljub 
mednarodni trgovini in komunikaciji, neposrednim tujim naložbam, vladnim politikam, ki 
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spodbujajo mednarodno znanstveno sodelovanje in drugim načinom prenosa tehnologije. 
Peščica držav tako redno posodablja in nadgrajuje svoje znanje, večina pa zaostaja in ima 
velike težave s prevzemom tehnologij, ki v nekaterih delih sveta že veljajo za zastarele.  
 
Še večje kot v ravneh znanja so razlike v sposobnostih za razvijanje znanja. Za zmanjševanje 
tehnološke vrzeli med državami so nujni odprtost za tuje znanje, nadgrajevanje domačih 
aktivnosti za pridobivanje, uporabo, prilagajanje in nadgradnjo znanj ter predvsem lastna R&R 
dejavnost. Ključne so tudi sposobnosti vodenja ter ustrezne spodbude in institucije (Kim, 1997, 
str. 23; Lall, 2000, str. 23). Dinamična akumulacija tehnoloških sposobnosti omogoča 
bodoče tehnološke spremembe in izboljšuje produktivnost. Visoko dodano vrednost, ki določa 
velikost BDP in s tem gospodarsko rast, pa pogosto lahko daje le nov organizacijski pristop k 
tradicionalni industriji in je velikokrat povezan s tehnologijo. Aleš Vahčič na okrogli mizi o 
univerzitetnih inkubatorjih kot primer navaja podjetje Ryanair, ki je s pomočjo interneta 
naredilo pravo revolucijo v panogi letalskih prevoznikov (Kranjec, 2003). Oblikovanje 
tehnoloških sposobnosti lahko pojasni več kot polovico dolgoročne gospodarske rasti 
industrializiranih držav (Kim, 1997, str. 3-4). Številne študije nacionalnih inovacijskih 
sistemov navajajo, da je učinkovitost tehnološkega učenja posameznih podjetij, povečanje 
količine znanja in zlasti razširitev njegove uporabe na nova področja bistvena za tehnološki 
razvoj, mednarodno konkurenčnost in uspešnost celotne ekonomije (Dodgson, 2000, str. 233). 
Ni pa splošno potrjeno ali so tehnološke sposobnosti posledica ali vzrok za ekonomsko rast 
(Archibugi, Coco, 2004, str. 652). 
 
 
2.3 INDUSTRIJSKA POLITIKA IN TEHNOLOŠKE SPOSOBNOSTI 
 
Industrijska politika je del ekonomskih politik, ki je usmerjen na posamezne panoge, povečini 
iz predelovalne industrije. Njen cilj je pospeševanje rasti in razvoja (Siow Yue, 2004, str. 6). 
Nekateri neoklasiki priznajo, da je določena pomoč države industriji potrebna, a preferirajo 
nevtralno oziroma funkcionalno pomoč, npr. za splošno izobrazbo, namesto selektivne. 
Zagovorniki selektivne državne pomoči menijo, da neselektiven pristop ne upošteva 
specifičnih stroškov tehnološkega učenja v posameznih panogah niti njegovih pozitivnih 
eksternalij in lahko zato pripelje do večjih tržnih nepravilnosti, kot če država ne bi ukrepala. 
Uveljavlja pa se konsenz, da je potrebno spodbujati razvoj nacionalnih tehnoloških sposobnosti 
preko zagotavljanja konkurence in prostih tokov tehnologije in kapitala. Priznava pa se tudi 
potrebo po državni zaščiti in vzpodbudam panogam v fazi razvoja. 
 
Lall opozarja, da je potrebna previdnost (1992, str. 171-172): če namreč vir problema izvira 
izven podjetja, na primer v pomanjkanju usposobljene delovne sile ali slabe infrastrukture, 
državna zaščita podjetja ne pomenijo dolgoročne rešitve. Navaja Stiglitza: »Subvencije lahko 
dosežejo učinkovito alokacijo resursov, če gre za primere premajhnega investiranja, prevelike 
rizike ali pomanjkanje informacij«. Država mora torej vskočiti, kadar so investicije nekega 
podjetja manjše od družbeno zaželenih in kadar so družbeni donosi višji od privatnih donosov. 
Lall zagovarja selektivne pomoči, ki so po neki meji kompleksnosti aktivnosti sicer logične 
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zaradi omejenih sredstev, pa tudi zaradi velikih razlik v pozitivnih eksternalijah in povezovanju 
določenih panog. Ker zaščita države sama po sebi destimulira privatno investiranje, pomoči ne 
smejo biti preobsežne, premalo zahtevne ali dolgotrajne. Nadalje je pomembno, da imajo 
politike možnost popravljanja napak in spreminjanja ukrepov – tudi nepriljubljenih, na primer 
ukinitev pomoči, ko te niso več potrebne. Države pa nimajo na voljo optimalnega recepta za 
uspeh. Razlike v strategijah so pogojene z značilnostmi držav (velikost, lokacija, 
usposobljenost), še bolj pa se strategije razlikujejo zaradi strateških političnih odločitev: 
hitrost in obseg industrijskega poglabljanja. Država, ki se usmeri v težko industrijo mora veliko 
več in veliko bolj selektivno subvencionirati, kot tista, ki se odloči za lahko industrijo in mora 
investirati v človeški kapital, infrastrukturo in nekaj selektivne podpore za izvozne aktivnosti. 
Te odločitve narekujejo različne stopnje in kombinacije selektivnih in funkcionalnih 
intervencij. 
 
Arnold in Thuriaux povzemata pomembnejše vire tržnih nepravilnosti, ki služijo politiki kot 
razlog za ukrepanje (1997, str. 34-38). Naštevata: nedeljivost oziroma obstoj minimalnega 
obsega raziskav, da so te ekonomsko racionalne, pomanjkanje informacij (npr. o novih 
tehnologijah), pomanjkanje sposobnosti (npr. poslovnih veščin), negotovost, 
pomanjkljivosti v izobraževalni infrastrukturi ter v infrastrukturi, ki povezuje podjetja in 
nacionalne R&R sisteme. Na sliki 2 v nadaljevanju so prikazani ukrepi za izboljšanje 
strateških, notranjih in zunanjih tehnoloških sposobnosti. Gre za statičen prikaz, ki ne določa, 
koliko neke tehnološke sposobnosti potrebujejo podjetja določene vrste. Ukrepanje je v 
realnosti zapletenejše, ker je potrebno podjetja najprej uvrstiti v skupine glede na to, kakšno 
pomoč potrebujejo. Avtorja menita, da se mora država zato včasih lotevati diagnosticiranja 
potreb na ravni posameznega podjetja. Vzrok za takšen pristop leži v »paradoksu učenja« – ko 
nekdo ničesar ne zna, ne ve in ne more izraziti, česa bi se moral naučiti. Država mora torej 
pomagati pri določanju problemov posameznega podjetja in predlaganju rešitev na ravni 
podjetja, kadar podjetje nima niti osnovnih sposobnosti, ki bi jih v ta namen potrebovalo. To pa 
od države ne zahteva več samo učinkovitih ukrepov, temveč tudi tesnejše sodelovanje s 
podjetji in poglabljanje v tehnološko prakso. 
 
Justman in Teubal kot splošno sprejeto za pomembno pri razvoju industrije in kot podlago za 
državno intervencijo navajata infrastrukturo (1995, str. 259). Ob pospešenem tehnološkem 
razvoju pa je vedno bolj pomembna tehnološka infrastruktura. Ta je od običajne 
infrastrukture manj oprijemljiva in istočasno bolj specifična, saj služi točno določenim 
namenom. Če je običajna infrastruktura namenjena zadovoljevanju natančno določenih potreb, 
preko poznanih metod in na obstoječih trgih, je tehnološka infrastruktura pogosto namenjena 
pokrivanju novih potreb, kar je možno šele po oblikovanju novih sposobnosti in to na trgih, ki 
se še niso oblikovali. Politika mora upoštevati neločljivost infrastrukture in privatnih naložb v 
tehnološke sposobnosti na ravni podjetja. Osnovni pristop politike zagotavljanja tehnološke 
infrastrukture za tradicionalne panoge je pristop izgradnje trga (»market-building 
approach«). Ta pristop pomaga asimilirati tehnološki napredek in s tem spodbujati ponudbo 
tehnoloških proizvodov in storitev. Naslednja raven politike zagotavljanja tehnološke 
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infrastrukture za vodilne tehnologije poudarja sodelovanje in koordinacijo uporabnikov, saj 
določitve potreb uporabnikov ni mogoče ločiti od procesa pridobivanja sposobnosti. Na obeh 
ravneh država s takšno politiko spodbuja institucionalne inovacije in ne daje prednosti merilom 
kot je npr. najnižja cena. 
 
Slika 2: Politike za izboljšanje tehnoloških sposobnosti 

 
  

Strateške sposobnosti 
 

 Razvoj poslovnih sposobnosti, zlasti marketinga 
 Nadzor poslovanja in tehnologije, mentorstvo 
 Programi ozaveščanja, vključujoč obiske podjetij in primerjave 
 Ocene izvedljivosti 

 
  

 
 

Notranje sposobnosti 
 
Upravljanje opredmetenih tehnoloških virov 

 Pomoč pri razvoju proizvodov 
 Davčne olajšave za R&R  
 Subvencioniranje R&R programov 
 Svetovanje pri proizvajanju 

 
Razvoj in upravljanje primernih 
neopredmetenih virov 

 Projekti zagotavljanja kvalitete 
 Zaposlovanje kvalificiranega kadra, npr. 

diplomiranih inženirjev 
 Posojanje raziskovalnega osebja 
 Analize potreb po izpopolnjevanju in 

programi izpopolnjevanja 
 
Ustvarjanje potrebne organizacije 

 Tečaji tehnološkega managementa 

Zunanje sposobnosti (networking) 
 
Dostopanje do zunanjih znanj 

 Inovacijski »čeki« 
 Znanstveni parki 
 Tehnološki centri 
 Raziskovalni inštituti in združenja 
 Mreže tehnološkega razvoja 
 Programi tehnološkega prenosa in 

trgovanja (raziskave – industrija; podjetje – 
podjetje) 

 Predstavniki za povezave z univerzami 
 Zaposlovanje akademikov v gospodarstvu 
 Subvencije R&R sodelovanju med 

univerzami in podjetji 
 Storitve povezane z tehnološkimi 

informacijami 
 Programi in storitve metrologije  

 
Upravljanje odnosov proizvajalec-kupec 
 Programi nabavljanja (državna nabava; 

razvoj dobavljanja podjetij) 
Dodatna sredstva za dostop do partnerjev 
 Programi iskanja partnerjev 
 Programi notranjih mrež  

 
 

 

 
Vir: Arnold, Thuriaux, 1997, str. 37. 
 
Novejše raziskave (Caniels, Romijn, 2003, str. 188) predlagajo združitev »mezo« in »mikro« 
pristopov k industrijski politiki in njihovih komplementarnih pogledov na dolgoročno 
konkurenčnost. Pri tem se prva skupina ukrepov nanaša na kolektivno učinkovitost, ki skuša 
skozi grozde in tehnološke centre na različne načine vzgojiti tehnološko učenje; druga pa na 
pristop spodbujanja razvoja tehnoloških sposobnosti na ravni posameznega podjetja. 
Posamezno podjetje je sicer glavni akter pri generiranju znanja, se pa ne uči izolirano. Zato so 
mreže povezav podjetij zelo pomembne. Potrebno pa se je osredotočiti na notranje tehnološko 
delovanje posameznih podjetij v grozdu, da se ugotovijo glavne ovire na ravni posameznega 
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podjetja in odpravijo »ozka grla«. Poleg tega so do pomoči upravičena samo perspektivna 
podjetja, kar je potrebno preveriti na individualni ravni. 
 
Lall meni, da se je potrebno kljub redkim primerom uspešne selektivne pomoči države le-te 
lotevati in stremeti k njeni transparentnosti in doslednosti. Ni namreč dokazano, da bi bilo 
mogoče razviti široko paleto industrijskih panog oziroma tehnološko zahtevnejše panoge z 
visokimi stroški izobraževanja brez selektivnih pomoči države (Lall, 1992, str. 183). Tako kot 
od podjetij se torej od držav pričakuje, da bodo nadgradile svoje znanje in sposobnosti za 
izvajanje sodobne industrijske politike. Med drugim na področju merjenja tehnoloških 
sposobnosti, o katerem govori naslednje poglavje. 
 
 
 
3 MERJENJE IN OCENJEVANJE TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 
 
Preden se lotimo načrtovanja nadgradnje tehnoloških sposobnosti, tako na ravni podjetja kot 
gospodarstva, moramo vedeti, na kakšni ravni so obstoječe tehnološke sposobnosti. Tako si 
bomo postavili smiselne cilje in načrtovali prave ukrepe. V tretjem poglavju je opisano 
merjenje tehnoloških sposobnosti na ravni podjetja in na ravni gospodarstva ter prednosti in 
slabosti obeh pristopov ocenjevanja. Podrobneje je predstavljena tudi metoda merjenja, ki je 
uporabljena v diplomskem delu. 
 
 
3.1 MERJENJE TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI NA RAVNI PODJETIJ 
 
Definicije in razvoj tipologije postanejo koristni za podjetje, ko jim dodamo metode merjenja 
in ocenjevanja. Posredujejo lahko pomembne informacije o trenutnem stanju tehnoloških 
sposobnosti podjetja, hitrosti njihovega kopičenja, uspešnosti različnih mehanizmov učenja in 
ravni tehnoloških sposobnosti, ki jo mora podjetje doseči, da bo ostalo konkurenčno. Merjenje 
je koristno tudi pri načrtovanju diverzifikacije, dezinvestiranja, združitev in prevzemov. 
Podjetje bo najverjetneje bolj uspešno, če se usmeri v dejavnost, ki zahteva tiste tehnološke 
sposobnosti, ki so v podjetju že razvite. Pri dezinvestiranju, združitvah in prevzemih pa je 
poleg splošne analize koristi in stroškov (»cost and benefit« analiza) pravilno upoštevati še 
vrednost izgubljenih oziroma pridobljenih tehnoloških sposobnosti (Panda, Ramanathan, 1996, 
str. 565). 
 
Zaradi prepletanja mnogih kvalitativnih dejavnikov, ki vplivajo na tehnološke sposobnosti, je 
zelo težko zagotoviti njihovo objektivno oceno. Možno rešitev predstavlja primerjava ocene 
podjetja z oceno vodilnega ali »vzorčnega« podjetja. Kot primer takšnega pristopa lahko 
omenimo študijo Pande in Ramanathana, ki sta metodologijo razvila na podlagi ugotovljenih 
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slabosti obstoječih študij5. Njun pristop vključuje ocenjevanje strateških sposobnosti 
(ustvarjanje, oblikovanje in inženiring), taktičnih sposobnosti (proizvodnja, trženje, prodaja in 
storitve) in dodatnih (pomožnih) sposobnosti, ki skupaj oblikujejo tehnološke sposobnosti 
podjetja. Metoda vključuje tudi ocenjevanje tistih upravljavskih sposobnosti podjetja, ki 
pomagajo pri uporabi in nadgrajevanju tehnoloških sposobnosti. Odražajo se v naslednjih petih 
korakih: 
 identifikacija faz, ki ustvarjajo dodano vrednost; 
 določitev tehnoloških sposobnosti, ki so potrebne v teh fazah; 
 razvoj kazalcev za ocenjevanje teh tehnoloških sposobnosti; 
 primerjava ocenjenih sposobnosti s sposobnostmi vodilnega podjetja; 
 analiza vzrokov za razlike med proučevanim in vodilnim podjetjem. 

Takšna vaja v ocenjevanju naj bi pomagala podjetju pri načrtovanju izboljšanja tehnoloških 
sposobnosti (Panda, Ramanathan, 1996, str. 561). 
 
Več avtorjev navaja, da so med proučevanjem tehnoloških sposobnosti nehote težili h 
kvantifikaciji tehnoloških sposobnosti in uporabi opredmetenih približkov zanje. Vendar so 
ugotovili, da kvantitativne analize niso bile uspešne. Med njimi tudi Acha (2000, str. 19), ki se 
je lotila merjenja tehnoloških sposobnosti vodilnih podjetji v naftni industriji. Po kvantitativni 
metodi, kjer je za kazalnike tehnoloških sposobnosti uporabila število patentov, objav in 
sredstva namenjena R&R, so vodilna podjetja (npr. Shell in Exxon) pristala na dnu lestvic. 
Poleg tega so se rezultati po različnih kazalnikih premočno razlikovali. Napake v metodi 
avtorica pripisuje dejstvu, da merila, ki merijo tehnologijo in vlaganja v tehnologijo, ne morejo 
pravilno predstavljati tehnoloških sposobnosti in tehnološke uspešnosti. Metoda tudi zanemarja 
očitno pomembne učinke eksternalij in zastonjkarstva (»free-riding«). Končno pa so za 
izkoristek tehnoloških moči najpomembnejše sposobnosti prilagajanja in izboljševanja lastnih 
in tujih tehnologij – absorpcijske sposobnosti, ki pa v metodi niso zajete. V raziskavi 
uporabljeni kazalci, približki za tehnološke sposobnosti, so se izkazali za kazalce korporativne 
politike družbe. Objavljanje ali ne objavljanje člankov ter patentiranje ali ne patentiranje je 
namreč pogosto zavestna odločitev podjetij. Nadalje so lahko ocene sredstev, ki pripomorejo k 
razvoju tehnologij v podjetju podcenjene. Poleg sredstev za R&R dejavnost so za tehnološke 
sposobnosti lahko pomembna tudi sredstva namenjena proizvodnji. Verjetno pa bi uporabljeni 
kazalniki dobro opisovali tehnološke sposobnosti podjetij iz panog informacijske tehnologije in 
farmacevtskih podjetij. Avtorica se je kasneje odločila, da tematiko obdela kvalitativno s 
pomočjo metode analize posameznega podjetja (»case study«) (Acha, 2000, str. 18-20). 
 
Merjenje tehnoloških sposobnosti nima le prednosti. Panda in Ramanathan (1996, str. 566) 
omenjata negativne posledice merjenja tehnoloških sposobnosti v podjetju in navodila, 
kako se jim izogniti. Negativne posledice lahko nastanejo, če se novice o slabih ocenah 
podjetja razširijo in povečajo pogajalsko moč vlade, bank ali drugih poslovnih partnerjev. Z 
informacijami o šibki točki v tehnoloških sposobnostih se lahko okoristijo tudi konkurenti, 

                                                 
5 Gre za že omenjeni pregled študij, prikazan v prilogi (tabela 2,  priloga 3), katerih pomanjkljivost je bila, da so 
se osredotočale le na prenos tehnologije iz razvitih v manj razvite države. 
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vlada pa lahko podjetju zaradi slabih ocen zmanjša posebne ugodnosti. Drugič, ne glede na 
številne prednosti, ki jih prinaša analiza tehnoloških sposobnosti, ni nujno, da se jih zaposleni 
zavedajo. Poleg tega ljudje na splošno niso naklonjeni spremembam in se zanje niso 
pripravljeni truditi (Gold, 1983, str. 10). Lahko imajo neutemeljena pričakovanja ali strahove. 
Zato je pomembno, da uprava zaposlenim natančno pojasni namen ocenjevanja in verjeten 
potek nadaljnjih ukrepanj ter pokaže svojo zavzetost za ocenjevanje. Pri načrtovanju postopka 
je potrebno upoštevati mnenje zaposlenih in zagotoviti, da vsi vpleteni štejejo postopek za 
smiseln. 
 
Kljub navedenemu avtorja ugotavljata, da koristi ocenjevanja tehnoloških sposobnosti 
močno pretehtajo nevarnosti. Še posebej dobrodošla so ocenjevanja v vlogi opozorilnega 
sistema pred težavami in vlogi odkrivanja potencialov podjetja (Panda, Ramanathan, 1996, 
str. 566, 585). Merjenje tehnoloških sposobnosti bi lahko koristilo tudi slovenskim podjetjem, 
zato v nadaljevanju prikazujemo primer merjenja tehnoloških sposobnosti za tri slovenska 
podjetja6. 
 
 
3.2 MERJENJE TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI GOSPODARSTVA 
  
Tehnološke sposobnosti je mogoče opazovati tudi kot makroekonomski kazalec. Kot kategorija 
gospodarstva so sestavljene iz številnih virov znanja in iz inovacij. Dobra metoda ocenjevanja 
mora zaobseči kodificirane tehnološke dejavnosti kot tudi tiste druge, implicitne. V 
nadaljevanju predstavljamo eno izmed takšnih metod merjenja avtorjev Archibugija in Coca 
(2004, str. 629-642).  
 
T. i. ArCo tehnološki kazalec prikazuje in meri tehnološke sposobnosti razvitih držav in držav 
v razvoju na ravni gospodarstva7. Glavne tri komponente ArCo tehnološkega indeksa so: 
 ustvarjanje tehnologije – patenti, znanstveni članki; 
 tehnološka infrastruktura – razširjenost interneta, telefona, poraba električne energije; 
 razvoj človeških sposobnosti – vpis na visokošolske in inženirske programe, povprečna leta 

šolanja, stopnja pismenosti. 
Predpostavlja se, da omenjene tri komponente enakomerno vplivajo na oblikovanje tehnoloških 
sposobnosti gospodarstva in se jim v tehnološkem indeksu dodeli enako težo.  
 
Rezultati njune raziskave niso revolucionarno drugačni od podobnih študij8, prinašajo pa nekaj 
zanimivih pogledov. Države razvrščata v različne skupine glede na skupni ArCo tehnološki 

                                                 
6 Opis modela je prikazan v poglavju 3.3 ,  v 4. poglavju pa uporaba modela. 
7 ArCo tehnološki kazalec je nadgradnja dveh modelov merjenja tehnoloških sposobnosti, ki so ju razvile 
Organizacije združenih narodov. Prvi je model TAI (Technology Achievement Index – kazalnik tehnoloških 
dosežkov), razvit s strani UNDP (United Nations Development Programme), ki upošteva veliko kazalcev 
razporejenih v štiri skupine: kazalci ustvarjanja tehnologije, razširjenosti nove tehnologije, razširjenosti stare 
tehnologije in človeških sposobnosti. Drugi model, razvit s strani UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization), se imenuje Industrial Development Scoreboard (»Semafor« industrijskega razvoja) in 
deli kazalce v dve široki skupini: kazalci konkurenčnosti panoge in industrijskih sposobnosti. 
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kazalec. Pri tem ločita štiri skupine: i)vodilne države (mesta od 1 do 25), ii)potencialno 
vodilne države (mesta od 26 do 50), iii)države zamudnice (mesta od 51 do 111) in iv)države 
na robu (mesta od 112 do 162). Razvrstitev najboljših 40 držav po ArCo kazalniku za leti 
2000 in 1990 je prikazana v prilogi (glejte tabelo 3, v prilogi 4). 
 
Prva skupina vključuje države, ki so sposobne ustvarjati in ohranjati tehnološke inovacije. V 
tej skupini je zgoščeno jedro kreiranja tehnologije. Očiten je izjemen uspeh skandinavskih 
držav, še posebej Švedske, Finske in Norveške, ki posedujejo izredno tehnološko infrastrukturo 
in visoko kvalificirane človeške vire. Izrazita je tudi rast novoindustrializiranih držav, t.i. 
azijskih tigrov, Tajvana, Južne Koreje, Hong Kong-a in Singapura. Severna Amerika je precej 
stabilna na najvišjih mestih. Japonska je zelo dobra v ustvarjanju tehnologije, manj pa v 
človeških sposobnostih. Zahodna Evropa kaže upočasnitev. 
 
Slovenija se na 26. mestu uvršča v skupino potencialno vodilnih držav. Za skupino je 
značilno, da je po eni strani investirala v oblikovanje človeških sposobnosti in razvila 
standardno tehnološko infrastrukturo, na drugi strani pa je dosegla malo inovacij. Večina držav 
iz te skupine prihaja iz skupine bivših socialističnih vzhodnoevropskih držav. Njihovi 
ekonomski in socialni pogoji so se močno spreminjali, zato podatki in trendi za bivše sovjetske 
in bivše jugoslovanske države niso popolnoma zanesljivi. Kljub specifičnim razmeram, so 
države dosegle uspehe pri razvoju človeških sposobnosti.  
 
Države zamudnice predstavljajo največjo skupino. Te države skušajo vzpodbuditi tehnološko 
rast vzporedno z razvojnimi politikami zagotavljanja tehnološke infrastrukture in oblikovanja 
človeških sposobnosti. Izjemno rast tehnološke infrastrukture je dosegla Kitajska (71%), 
človeških sposobnosti pa skorajda ni povečala. Za zadnjo skupino držav je značilno, da 
nimajo dobrega dostopa niti do zelo starih tehnologij kot sta elektrika in telefon. Razporejanje 
držav znotraj te skupine ni preveč smiselno zaradi pomanjkanja podatkov. Visoke stopnje rasti 
so lahko le vzrok zelo nizkih vrednostih v obeh primerjanih obdobjih. Te države so še posebej 
slabe v kategoriji ustvarjanja tehnologije, imajo pa tudi slabo tehnološko infrastrukturo. V to 
skupino spada veliko afriških držav, kjer je nizka raven tehnologije povezana z zelo nizkimi 
ravnmi dohodka.  
 
Avtorja ugotavljata, da tehnološke sposobnosti držav v času konvergirajo. Najbolj na področju 
interneta in ostale tehnološke infrastrukture, počasneje pa na področju ustvarjanja tehnologije. 
Študijo strneta z tezo, da različni viri tehnoloških sposobnosti različno vplivajo na gospodarsko 
rast. Na vpliv virov na gospodarsko rast pa vpliva tudi že dosežena raven dohodkov v 
posamezni državi (Archibugi, Coco, 2004, str. 642). 
 

                                                                                                                                                           
8 ArCo tehnološki kazalec omogoča ocenjevanje večjega števila držav kot predhodniki kazalnika in primerjave 
med različnimi časovnimi obdobji Da bi olajšala ocenjevanje večjega števila držav, sta avtorja pri zbiranju 
indikatorjev upoštevala razpoložljivost podatkov in velikost države. Države s populacijo manjšo od 500.000 sta 
večinoma zanemarila.  
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Merjenje tehnoloških sposobnosti na makroekonomski ravni ima svoje slabosti. Dejstvo je, 
da kazalniki za velike države kot so Kitajska, Indija, ZDA in Japonska neizogibno kažejo 
precenjeno vrednost za nekatera in podcenjeno za druga območja posamezne države. Nadalje 
se je potrebno zaradi cilja oceniti čim večje število držav odpovedati optimalnim kazalnikom in 
uporabiti takšne, ki so razpoložljivi za večino držav. Tako so sredstva vložena v R&R verjetno 
boljši indikator ustvarjanja tehnologije kot kombinacija patentov in znanstvenih člankov, a so 
podatki o slednjih bolj zanesljivi in lažje dosegljivi. Najboljši indikator za človeške 
sposobnosti je usposabljanje na delovnem mestu, kar pa je mogoče spremljati le v peščici držav 
(Archibugi, Coco, 2004, str. 652). Prednost pred metodami, ki oceno za gospodarstvo dobijo na 
podlagi združevanja ocen za posamezna podjetja, je v spremljanju omejenega števila kazalcev 
in s tem olajšano zbiranje ocen za veliko število držav. Študij, ki bi zbrale podatke za večje 
število držav na ravni podjetij, namreč še ni. Če pa želimo zagotoviti konkretne napotke o tem, 
kako naj podjetja ali država ravnajo za izboljšanje tehnoloških sposobnosti, je primernejša 
raven analize podjetje. 
 
 
3.3 ORODJE SVETOVNE BANKE ZA MERJENJE TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 
 
V nadaljevanju predstavljamo eno izmed metod merjenja tehnološke sposobnosti podjetij, ki se 
uvršča med že omenjene metode primerjav z vodilnimi podjetji. Metodo je razvila Svetovna 
banka, v diplomskem delu pa njeno uporabo prikažemo na primeru slovenskih podjetij9. 
Orodje se lahko uporablja za ocenjevanje tehnoloških sposobnosti podjetja, posameznega 
oddelka, podružnice ali mednarodne skupine podjetij. Uporabno naj bi bilo za majhna in velika 
podjetja, tuja ali domača in za različno razvite države z različnimi tržnimi strukturami. 
Primerno naj bi bilo za visoko usposobljene kot tudi za neizkušene raziskovalce in svetovalce. 
 
V praktičnem delu diplomskega dela obravnavamo omenjeni model, ker menimo, da bi 
njegova uporaba na reprezentativnem vzorcu slovenskih podjetji, pripeljala do koristnih 
informacij za slovensko industrijsko politiko. Orodje vsebuje konkretna navodila za 
ocenjevanje, tolmačenje rezultatov in nasvete za ukrepanje.  
 
Teoretično osnovo modela predstavlja koncept, ki razdeli tehnološke sposobnosti na glavna 
področja tehnoloških aktivnosti podjetij in jih po področjih tudi ocenjuje. S pomočjo ocen 
podjetja razvrsti v več skupin. Vsaka skupina potrebuje drugačen pristop industrijske politike, 
ki odstranjuje ovire za napredek in vzpodbuja podjetja k napredovanju v boljšo skupino.  
 
Osnovna ugotovitev, iz katere orodje izhaja, je močno razlikovanje podjetij v tehnoloških 
sposobnostih, strategijah in absorpcijskih sposobnostih. Kljub temu da podjetja istega 

                                                 
9Model ocenjevanja tehnoloških sposobnosti je bil razvit v okviru projekta “Partnerstva za znanje” med Južno 
Korejo in Svetovno banko v letih 2000-2003. Model so uporabili z namenom pomagati industrijski politiki Južne 
Koreje pri ugotavljanju, kam se po tehnoloških sposobnostih uvrščajo njihova podjetja glede na podjetja 
najuspešnejših gospodarstev (Technology, Skills and Internet Services in Korea, 2003; Korea: How firms use 
knowledge, 2002). 
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gospodarstva poslujejo v skoraj enakih makroekonomskih pogojih in pod vplivom enake 
ekonomske politike, so različno uspešna. To je predvsem posledica različnih lastnih odločitev, 
strategij, prioritet in sposobnosti. Obnašanje podjetja torej ni samo posledica ekonomske 
politike oziroma makroekonomskega okolja. Preprosti model tako razvršča podjetja glede na 
naslednja dva kriterija: 

a) stopnja zavedanja o tehnoloških problematikah v podjetju, 
b) stopnja pripravljenosti in zmožnosti za izvedbo dejanskih izboljšav. 

 
Metoda podjetja razvrsti v štiri skupine: pasivna, odzivna, strateška in ustvarjalna podjetja 
(slika 3). Znotraj posamezne skupine zopet obstajajo velike razlike med podjetji. Nekatera 
podjetja komaj zadostijo pogojem za določeno skupino, druga pa zelo dobro obvladajo vse 
njene značilne sposobnosti. Če so podjetja uspešna, lahko sčasoma napredujejo v višjo 
skupino, lahko pa  nazadujejo, če se na primer zmanjšajo vodstvene in organizacijske 
sposobnosti v podjetju. 
 
Slika 3: Skupine podjetij razdeljenih glede na tehnološko sposobnost 
 

 
 visoka 
 
   Stopnja  
   zavedanja  
   tehnologije 
 
 
  
 
 
 
 
  nizka             visoka 
     Stopnja učinkovitosti v praksi 
 
Vir: Technology, Skills and Internet Services in Korea, 2003, str. 6. 
 
Za podjetja iz skupine A (»pasivna« podjetja) je značilno, da se ne zavedajo potreb po 
tehnoloških izboljšavah. V gospodarskem okolju, kjer vlada močna konkurenca in kjer so 
tehnološko znanje in sposobnosti bistveni za preživetje, ne prepoznajo potrebe po spremembi 
tehnologije. Ne vedo, kaj bi morali izboljšati niti kako zastaviti proces tehnološke nadgradnje. 
V kolikor na trg vstopijo nizkocenovni konkurenti, so ta podjetja zelo ranljiva. Takrat trg od 
njih zahteva večjo kvaliteto ali boljše storitve, podjetja pa ne zaznajo signalov in ne odgovorijo 

Skupina A:  
pasivna podjetja 

Skupina B: 
odzivna podjetja 

Skupina C: 
strateška podjetja 

Skupina D:  
ustvarjalna podjetja 
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dovolj hitro. Tudi kadar se odzovejo, lahko izgubijo veliko sredstev zaradi investiranja v 
napačne projekte.  
 
Podjetja iz skupine B (»odzivna« podjetja) prepoznajo potrebo po spremembah in nenehnih 
izboljšavah v proizvodnji in ostalih tehnoloških sposobnostih, nimajo pa jasne predstave o tem, 
kako zastaviti učinkovite izboljšave. Njihova notranja sredstva so omejena, zato lahko le 
reagirajo na tehnološke grožnje in priložnosti, niso pa zmožna vplivati na situacijo in jo obrniti 
v svoj prid. Običajno nimajo razvitih povezav z zunanjimi partnerji. Tehnološko znanje 
dobivajo od svojih dobaviteljev in od opazovanja konkurentov. Lahko so zelo dobra pri 
dohitevanju drugih podjetij, ki imajo podobne slabosti in omejitve v tehnoloških sposobnostih 
kot ona sama. Z drugimi besedami, značilnost teh podjetij je, da »zdravijo simptome, ne 
odpravijo pa vzroka problemov«. Tako na primer rešujejo ozka grla v proizvodnji z zamenjavo 
opreme, šele nato pa ugotovijo, da je problem v načrtovanju proizvodnje in ne v stari opremi.  
 
Podjetja iz skupine C (»strateška« skupina) imajo zelo razvit občutek za potrebo po 
tehnoloških spremembah in so usposobljena za uvedbo novih projektov in strategij nenehnega 
inoviranja. Imajo jasno predstavo o prioritetah, kdaj in kdo mora kaj storiti in močne notranje 
tehnične ter vodstvene sposobnosti, ki omogočajo hitre in smiselne spremembe. Po drugi strani 
jim primanjkuje sposobnosti za ponovno definiranje trgov s pomočjo nove tehnologije ali za 
ustvarjanje novih tržnih priložnosti. Tekmujejo z omejitvami v obstoječi panogi in se lahko 
ujamejo v past nizkih rasti zrelih trgov, kljub zelo visoki tehnološki učinkovitosti. Ta 
podjetja o tehnologiji razmišljajo strateško na srednji in dolgi rok. Na nekaterih področjih 
lahko zaostajajo za mednarodno tehnološko mejo, še vedno pa imajo pomembne temelje, na 
katerih lahko gradijo izboljšave.  
 
Podjetja iz skupine D (»ustvarjalna« podjetja) so dobro razvila različna področja tehnoloških 
sposobnosti in pomagajo definirati mednarodno tehnološko mejo. Na mnogih področjih igrajo 
kreativno in aktivno vlogo z izkoriščanjem tehnologije kot konkurenčne prednosti. Z lahkoto 
obvladujejo moderne strategije inoviranja in sama postavljajo pravila konkuriranja s 
poudarkom na tehnologiji, trgu in organizaciji. Močna absorpcijska sposobnost omogoča 
podjetjem širjenje v druge panoge, v katerih njihove spretnosti in sposobnosti prinašajo nove 
prednosti in na novo določijo pogoje konkuriranja tradicionalnim proizvajalcem. Njihove 
tehnološke in poslovne povezave so obsežne in jim pomagajo pri informiranosti o novih 
tehnoloških priložnostih in pri ohranjanju kontaktov s poslovnimi partnerji. V to skupino se 
uvršča majhno število podjetij, običajno naklonjenih tveganju (»risk takers«), čeprav se kot 
vsi ostali skušajo izogniti nepotrebnemu in neocenjenemu tveganju. Nekatera ustvarjalna 
podjetja nastanejo v tradicionalnih in zrelih panogah, s tem ko spremenijo način poslovanja. 
Primer je Nokia, ki je iz panoge celuloze in papirja skozi preoblikovanja prešla na elektroniko 
in postala največje svetovno podjetje na področju mobilnih komunikacij. Podjetje je pokazalo, 
da je mogoče dosegati zelo visoke marže v proizvodnji mobilnikov tudi znotraj razvitih držav. 
Večina konkurentov je bila pred tem namreč prepričana, da je to nemogoče – Ericsson in 
Motorola sta smatrala mobilnike za potrošno blago z nizkimi maržami. Drug primer je podjetje 
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IBM, ki se je preoblikovalo iz ogromnega neokretnega računalniškega podjetja v enega izmed 
najhitreje rastočih in najdonosnejših podjetij internetne tehnologije na svetu. 
 
Metodologija ocenjevanja temelji na definiciji tehnoloških sposobnosti, ki jih definira kot 
aktivnosti, ki omogočajo podjetju, da izbere in uporabi tehnologijo za ustvarjanje konkurenčnih 
prednosti. Aktivnosti so razdeljene v naslednjih 9 skupin: 
 

1) Zavedanje o potrebi po izboljšanju 
2) Sposobnost iskanja zunanjih priložnosti in groženj  
3) Oblikovanje specifičnih osrednjih sposobnosti 
4) Razvoj tehnološke strategije, ki bo podpirala poslovanje 
5) Sposobnost ocenjevanja in izbiranja primernih tehnoloških rešitev 
6) Nakup in absorpcija izbranih tehnologij 
7) Implementacija in učinkovita uporaba tehnologij 
8) Sposobnost učenja iz izkušenj za namen izboljšanja sposobnosti za spreminjanje  tehnologij 
9) Sposobnost oblikovanja in uporabe povezav z dobavitelji in drugimi partnerji 

 
Na opisani teoretični podlagi temeljijo vprašalniki za ocenjevanje. Orodje sestavljajo trije 
samostojni, različno poglobljeni postopki, ki pa se dopolnjujejo.  
 
Anketa je namenjena hitremu ocenjevanju, po pošti ali po internetu, pogosto pa tudi za 
samooceno s strani podjetja. Prednost ankete je jedrnatost, slabost pa precej posplošeni 
rezultati10.  
 
Bolj izdelano oceno tehnoloških sposobnosti daje pogovor, ki temelji na vprašalniku 
namenjenem višjemu, tehnološkemu in strateškemu managementu. Vprašanja podobno kot pri 
metodi ankete pokrivajo devet področij tehnoloških sposobnosti, vendar so veliko podrobnejša. 
V nasprotju s prejšnjo metodo ne gre za samooceno, temveč oceno na podlagi zbranih 
informacij oblikuje ocenjevalec. Pogovor zagotavlja več možnosti za poglobljeno obravnavo 
tem in za izbiranje tem, ki so za posamezno podjetje bolj pomembne. Zagotavlja boljše podatke 
s pomočjo razlage na primerih in z dodatnim gradivom. Uspeh metode je odvisen od 
dostopnosti pravih oseb v podjetju in sposobnosti in izkušenj raziskovalca. V prilogi 6 kot 
primer navajamo vprašalnik z napotki za ocenjevanje, ki smo ga uporabili v diplomskem delu. 
Vprašalnik je povzet po obravnavanih študijah Svetovne banke. 
 
Najtemeljitejša metoda ocenjevanja (analiza primera) vključuje več pogovorov z različnimi 
managerji na več relevantnih oddelkih. Zagotavlja poglobljene podatke o tehnološkemu 
managementu v podjetju. Postopek omogoča uporabo veliko primerov, ki ilustrirajo in 
razlagajo dobljene ocene, za osnovo pa služijo vprašanja iz prvih dveh metod. Omenjena 
analiza podjetja zahteva več časa kot prejšnji dve metodi, dostop do ključnih oseb v podjetju 

                                                 
10 Primer vprašalnika, ki služi pri ocenjevanju tehnoloških sposobnosti po metodi ankete se nahaja v prilogi 5. 
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ter raziskovalca z večjimi sposobnostmi. Njena prednost so objektivnejši podatki in posledično 
zanesljivejša ocena. 
 
 
 
4 UPORABA MODELA ZA MERJENJE TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI V PRAKSI 
 
Četrto poglavje pojasnjuje namen in cilje praktične plati diplomskega dela, utemeljuje izbiro 
modela ter navaja zastavljene hipoteze in izbrano metodo dela. Poglavje v nadaljevanju na 
kratko opiše tri ocenjevana podjetja in razlaga dobljene rezultate. 
 
 
4.1 NAMEN IN CILJI MERJENJA  
 
V praksi smo želeli uporabiti orodje Svetovne banke za ocenjevanje tehnoloških sposobnosti 
predvsem z namenom ugotoviti, kako kakovostne podatke zagotavlja. Potrebno je poudariti, da 
si v tem diplomskem delu nismo zastavili cilja pridobiti ocene za določeno panogo ali morda 
celo za celotno slovensko gospodarstvo. Tri ocenjena podjetja seveda ne morejo 
reprezentativno predstavljati razmer celotnega gospodarstva in ne morejo biti podlaga za 
strokovne napotke industrijski politiki. Tudi tak preizkus pa je informativen. Lahko ponazori, 
kakšne vrste podatkov model zagotavlja in za koga so uporabni. Nadalje lahko koristi 
ocenjevanim podjetjem pri oblikovanju njihove tehnološke strategije in pri primerjavi z 
najboljšimi podjetji. Preizkus je zanimiv tudi z akademskega vidika. 
 
Glavni kriteriji pri izbiri podjetij, predstavnikov »prvakov« med slovenskimi podjetji, so bili: 
 

 Podjetje sodi v tehnološko intenzivno predelovalno dejavnost. 
 Uvršča se med vodilna slovenska podjetja v svoji panogi in med najuspešnejša izmed vseh 

slovenskih podjetij (po dobičku, izvozu in ugledu). 
 Podjetje obvladuje pomemben delež mednarodnega trga. 

 
Predvidevali smo, da bodo ocene podjetij, ki zadostijo naštetim kriterijem, zagotovile podlago 
za sklepanje o tem, kako dobra so naša najboljša podjetja v primerjavi z svetovno najboljšimi 
(»best practice«) podjetji oziroma koliko so oddaljena od tehnološke meje (»technology 
frontier«) svoje panoge. 
  
 
4.2 HIPOTEZE  IN METODA DELA 
 
Izhajajoč iz ciljev diplomskega dela, smo si pred začetkom ocenjevanja zastavili pet glavnih 
hipotez. Prve štiri se navezujejo na koristnost pridobljenih podatkov, zadnja pa ima opraviti z 
ocenami podjetij:  
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A1: Metoda bo zagotovila za podjetje koristne in nove podatke. 
A2:  Metoda bo zagotovila koristne podatke za oblikovanje ekonomske politike. 
A3:  Metoda bo zagotovila koristne podatke za poslovne svetovalce in vladne agencije. 
A4:  Metoda bo zagotovila koristne podatke za akademske namene. 
 
B1:  Podjetja, ki sodijo med najuspešnejša in najuglednejša slovenska podjetja, dosegajo po modelu 

najvišje ocene in se lahko primerjajo s svetovno najuspešnejšimi (»best practice«) podjetji. 
 
Kot metodo dela smo uporabili metodo intervjuja, opisano v poglavju 3.2.3 Metodologija 
ocenjevanja. V vsakem od podjetij smo opravili približno enourni pogovor na podlagi 
vprašalnika, ki se nahaja v prilogi 6. Upoštevajoč priporočene kriterije smo vsak odgovor na 
vprašanje ocenili z ocenami od 1 do 4. Pri tem ocena 1 uvršča podjetje v najslabšo, A skupino 
– pasivno skupino, ocena 2 v skupino B – odzivno skupino, ocena 3 v skupino C – strateško 
skupino, ocena 4 pa v skupino D – ustvarjalno skupino. S pomočjo aritmetičnega povprečja 
smo določili ocene za posamezne ravni tehnoloških sposobnosti ter skupno povprečno oceno 
tehnoloških sposobnosti podjetja (glejte tabelo 2 v poglavju 4.5). 
 
 
4.4 KRATEK OPIS OCENJEVANIH PODJETIJ 
 
Kot že omenjeno, sodijo vsa ocenjevana podjetja v tehnološko intenzivne predelovalne 
dejavnosti, med vodilna slovenska podjetja v svoji panogi in med najuglednejša podjetja na 
slovenskem trgu. Vsa tri podjetja obvladujejo pomemben tržni delež svetovnega trga. V tabeli 
1 so povzete glavne značilnosti podjetji. Za podrobnejši opis podjetij glejte prilogo 7 (Opis 
ocenjevanih podjetij) ter prilogo 8 za imena sogovornikov v podjetjih. 
 
Tabela 1: Kratek pregled značilnosti treh ocenjevanih slovenskih podjetij 
 

 Rotomatika d.o.o. Akrapovič d.o.o. Lek d.d. 
Celotni prihodki (2003) 11.217.929.000 SIT  

Skupina Hidria: 
37.785.972.000 SIT 

3.727.209.000 SIT 147.547.699.000 SIT 

Čisti dobiček (2003) 355.172.000 SIT 
Skupina Hidria: 
584.040.000 SIT 

833.417.000 SIT 26.850.344.000 SIT 

Čisti dobiček na 
zaposlenega (2003) 

443.000 SIT 
Skupina Hidria: 
233.616 SIT 

6.046.000 SIT 10.672.000 SIT 

Dodana vrednost na 
zaposlenega (2003) 

12.877 12.476 Ni podatka 

Število zaposlenih 
(maj 2004) 

800  
Skupina Hidria: 2.500 

170 2500 + 1400 v tujini 

Delež zaposlenih na 
področju razvoja 

Ni podatka 14% 10% 
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Nadaljevanje Tabele 1 
 Rotomatika d.o.o. Akrapovič d.o.o. Lek d.d. 
Prisotnost na svetovnih 
trgih 

Obvladuje 1/3 svetovnega 
trga motorjev za oljne 
gorilce. 
 
Skupina Hidria v 2003: 
 2. mesto med 
slovenskimi skupinami 
podjetij z največjo 
prodajo v EU;  
5. mesto v kategoriji 
čistih izvoznikov; 
14. slovensko podjetje po 
prodaji v EU; 27. v Cefto 
in 19. na druge trge. 

Svetovno najboljši 
izdelek za tekmovalne 
motorje.  
Sodeluje z vsemi 
največjimi proizvajalci 
motornih koles in 
tekmovalnimi moštvi. 
 
70. slovensko podjetje v 
kategoriji čistih 
izvoznikov; 81. po izvozu 
v Cefto in 100. največje 
slovensko podjetje po 
prodaji v EU v 2003 . 

V letu 2003 2. slovensko 
podjetje po prodaji v 
Cefto  
in 1. po prodaji na druge 
trge; 
67. po prodaji v EU. 
 
Leta 1995 prva 
srednjeevropska 
farmacevtska družba na 
ameriškem trgu s 
končnim izdelkom; od 
1979 prisotna z 
učinkovinami. 

Certifikati ISO 9002, ISO 14001, 
VDA 6.1, ISO/TS 16949, 
IEC, nacionalni standardi 
na zahtevo kupca 

Proizvodi ustrezajo  
TÜV standardom 

ISO 14001, 
ISO 9001:2000, SIQ 

Proizvodi/panoga Avtomobilska industrija, 
industrija hlajenja, 
ogrevanja in ventilacije 
ter industrijskih 
komponent in sistemov 

Sestavni in nadomestmi 
deli motorjev z notranjim 
zgorevanjem. 

Razvoj, proizvodnja in 
trženje zdravil. Dodatno: 
izdelki za 
samozdravljenje, 
veterinarski izdelki, 
medicinski pripomočki in 
kozmetični izdelki 

Posebnost Rotomatika v okviru 
korporacije Hidria 
ustanavlja dva razvojno-
tehnološka centra*. 

Ustanovitelj podjetja I. 
Akrapovič dobil nagrado 
»Podjetnik leta« 2004. 
 

Prvo mesto na »Lestvici 
ugleda 2004« 
Gospodarskega vestnika; 
drugo mesto v letu 2003. 

Funkcija sogovornika Direktor marketinga Generalni direktor Izvršni direktor – 
strateško planiranje 

* Slovenski nacionalni inštitut HVAC (Heating, Ventilating & Air Conditioning – gretje, prezračevanje in 
klimatizacija) ter lastni center za razvoj elektronike.  
Viri: Lastni prikaz na podlagi: Basle, 2004, str. 12-17; Pogovori v podjetjih; Spletne strani podjetij; 
Poslovni splet GV IN; Poslovni imenik Kompass Slovenija, 2004. 
 
 
4.5 PREGLED OCEN TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI ZA TRI PODJETJA 
 
Pri ocenjevanju smo poleg podatkov pridobljenih med pogovori v podjetjih upoštevali še 
dodatne informacije s spletnih strani podjetij, njihovih poslovnikov in drugih dokumentov ter 
opažanja med obiskom v podjetjih. Glavni rezultati so prikazani v tabeli 2. Močna in šibka 
področja tehnoloških sposobnosti podjetja lahko prikažemo tudi v grafu, kjer jih primerjamo z 
idealnim podjetjem oziroma »dobrim zgledom« iz skupine D. Ta podjetja predstavljajo na 
primer najnaprednejša podjetja z Zahoda in Japonske. Grafični prikazi za naša podjetja so 
predstavljeni v nadaljevanju, skupaj z utemeljitvijo ocene. 



 22

 
Tabela 2: Pregled ocen tehnoloških sposobnosti za tri podjetja 
  Rotomatika d.o.o. Akrapovič d.o.o. Lek d.d. 
1 Zavedanje  3 4 3 
2 Iskanje priložnosti/groženj  3 4 4 
3 Oblikovanje osrednjih sposobnosti 4 4 3 
4 Tehnološka strategija 4 3 4 
5 Izbira tehnoloških rešitev 3 3 4 
6 Nakup in absorpcija  3 2 4 
7 Implementacija  4 3 4 
8 Učenje 4 3 4 
9 Zunanje povezave 4 3 4 
 Skupna ocena (povprečje) 3,56 3,22 3,78 
Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov pridobljenih v podjetjih, 2004. 
 
 
4.5.1 Ocena tehnoloških sposobnosti za podjetje Rotomatika d.o.o. 
 
Slika 4: Ocena tehnoloških sposobnosti za podjetje Rotomatika d.o.o. 
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Vir: Lastni prikaz na podlagi izračunov iz tabele 2, 2004. 
 
Podjetje se je uvrstilo med C – »strateško« in D –  »ustvarjalno« skupino. Najboljše ocene je 
doseglo na področju uspešnosti definiranja lastnih tehnoloških moči, pri oblikovanju 
specifičnih konkurenčnih prednosti na določenih področjih in na področju oblikovanja 
tehnološke strategije. Podjetje je izkušeno v implementaciji novih tehnologij, ima vpeljane 
neformalne aktivnosti, ki omogočajo učenje iz projekta v projekt in zelo dobro sodeluje in 
uporablja zunanje vire tehnologij. 
 
Nekateri proizvodi podjetja so glede na tehnične zmožnosti najboljši na mednarodnem trgu. 
Tehnične zmogljivosti proizvodov so po mnenju podjetja tudi ključen dejavnik, ki vpliva na 
kupce, da se odločijo za nakup. Podjetje namreč ne proizvaja proizvodov za končnega 
potrošnika in zato ne uporablja klasičnih marketinških pristopov. Zares pomembna je tehnična 
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plat proizvodov in komunikacija s partnerji. Vedno je potrebno znati prisluhniti željam kupcev 
in se prilagoditi. 
 
Podjetje namerava ustvarjati nove prednosti s pridobivanjem razvojnih poslov. Prednosti, ki si 
jih podjetje pri takšnih poslih pridobi – prvo ponudi določeno rešitev, prinašajo poleg znanja in 
izkušenj tudi večje zaslužke. Rotomatika najde pomoč tudi v ostalih tehnoloških centrih v 
sklopu korporacije Hidria in si obeta koristi od novih tehnoloških centrov, ki jih ustanavlja 
krovna družba. Sodeluje pri skupnih projektih, ki so zaradi večjega obsega tudi zanimivejši za 
pridobitev sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije. Kljub temu Rotomatika sama ostaja 
dovolj majhna, da se lahko prilagaja trgu in zahtevam kupcev. 
 
Glavni razlog, da se podjetje ne uvršča višje v skupino D, je verjetno premajhna ustvarjalnost v 
uporabi tehnoloških sposobnosti. Podjetje se zelo dobro znajde v mednarodnem okolju in se 
uspešno prilagaja razmeram na zahtevnih trgih. Te vrline ga tudi uvrščajo na mejo najboljše 
skupine. Tako na primer sledi zahtevi kupcev v primeru, ko podjetja selijo proizvodnjo na 
cenejše lokacije, kot je na primer Kitajska, in se strateško pripravlja na prenos svoje 
proizvodnje na te trge. Ni pa zaslediti namer, da bi si podjetje s svojimi tehnološkimi 
sposobnostmi, s katerimi zelo verjetno razpolaga, ustvarjalo nove tržne priložnosti in vsaj v 
določenih primerih samo narekovalo razvoj poslovanja – na primer z razvojem občutno bolj 
kvalitetnih proizvodov ali pa z razvojem tako učinkovitega načina proizvodnje, da bi ta 
omogočal bolj individualno obravnavo kupca kot so jo sposobni zagotoviti konkurenti. 
 
Prenove tehnologije se podjetje v prvi vrsti loteva zaradi znižanja stroškov proizvodnje in ne 
toliko zaradi strategije najnaprednejšega proizvajalca, ki je vedno korak pred ostalimi. 
Strateška vizija podjetja je postati eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev na vseh 
ključnih programih znotraj posameznih tržnih segmentov. Če jo razlagamo dobesedno, vizija 
ne omenja želje po prevzemu vodstva na trgu in ne poudarja razvijanja novih trgov, kljub temu, 
da je podjetju to že uspelo. V ZDA je prvo začelo prodajati oljne gorilce, ki so bili veliko 
manjši in zmogljivejši od sicer prisotnih na trgu. 
 
Če povzamem, podjetje razpolaga z zavidljivimi tehnološkimi sposobnostmi, ki so značilne za 
skupino strateških podjetij (skupina C) in nekaterimi iz ustvarjalne skupine. V kolikor bo 
podjetje v prihodnosti sprejemalo večje izzive in tveganja ter na svojih trgih (ne glede na to, da 
gre za odnose z drugimi podjetji in ne končnimi porabniki) nastopalo še bolj inovativno, ima 
zelo dobre možnosti za uvrstitev višje v najboljši skupini. 
 
 
4.5.2 Ocena tehnoloških sposobnosti za podjetje Akrapovič d.o.o. 
 
Podjetje Akrapovič d.o.o. se je uvrstilo v skupino C – »strateška« podjetja in je od ocenjevanih 
treh podjetij dobilo najnižjo oceno. Doseglo je nekaj najboljših ocen, in sicer na področjih 
prepoznavanja pomena tehnologije za konkurenčnost, za sposobnost aktivnega spremljanja 
dogajanja in trendov na področju tehnologije ter za uspešnost definiranja lastnih tehnoloških 
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moči. Ta tri področja predstavljajo trden temelj na katerih lahko podjetje zgradi kompleksnejša 
področja tehnoloških sposobnosti. Predvsem bo pomembno, koliko pozornosti bo podjetje 
posvečalo problematiki tehnoloških sposobnosti v prihodnje, v fazah hitre rasti. 
 
Slika 5: Ocena tehnoloških sposobnosti za podjetja Akrapovič d.o.o. 

Akrapovič d.o.o.

0
1
2
3
4

Zavedanje 

Iskanje groženj/priložnosti

Osrednje sposobnosti

Tehnološka strategija

Izbira tehnoloških rešitevNakup in absorpcija 

Implementacija 

Učenje

Zunanje povezave

Akrapovič d.o.o.

 
Vir: Lastni prikaz na podlagi izračunov iz tabele 2, 2004. 
 
Tehnološka naprednost podjetja, ki predstavlja zgled konkurentom, se kaže v uporabi titana in 
oblikovanja proizvodov s »hidroforming-om11«. Nadalje je podjetje izoblikovalo izjemno 
prepoznavno blagovno znamko, priljubljeno tako pri tekmovalcih kot pri neprofesionalnih 
motoristih. Glavna vrlina podjetja je proizvajanje tehnološko dovršenih proizvodov in dejstvo, 
da vsaka stranka lahko kupi natančno takšne izdelke, kot jih uporabljajo tekmovalci. Blagovna 
znamka prinaša podjetju položaj na trgu, ki pomenijo večje zavarovanje kot patenti. 
 
Podjetje dobro pozna potrebe svojih kupcev in jih ločuje na različne segmente. Poleg 
tehnološke prednosti se lahko pohvali še z nenavadno močno pripadnostjo zaposlenih, med 
katerimi so mnogi bivši tekmovalci ali ljubiteljski motoristi. Za nadaljnji razvoj tehnoloških 
sposobnosti je obetavna tudi lastnikova politika, ki narekuje velika vlaganja v razvoj. V 
prihodnje bo podjetje sodelovalo z najmanj enim moštvom F1 (Bar Honda) in širilo svojo 
dejavnost v najdražje razrede avtomobilske industrije.  
 
Glede na zgoraj omenjena dejstva in po pregledu podatkov o poslovanju podjetja je bilo 
pričakovati najboljše ocene ravno za to podjetje. Osupljivi so namreč njegovi mednarodni 
uspehi. Vendar pa je podjetje doseglo slabše rezultate od drugih dveh podjetij, kar je v 
precejšni meri posledica odsotnosti formalno urejenih postopkov in aktivnosti povezanih z 
izbiro in pridobivanjem nove tehnologije ter tehnološkega sodelovanja z zunanjimi partnerji.  
 
Občutiti je, da namesto določenih in utečenih postopkov odločanja o marsikateri pomembni 
tehnološki dilemi odloča intuicija. Slednje pa pri manjših uspešnih podjetjih, kjer vodilno 

                                                 
11Hidroforming je tehnologija preoblikovanja (cevi) z visokim tlakom tekočine. 
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vlogo igra peščica ljudi ali celo en sam človek, ni redkost. Zato je potrebno omeniti, da so 
morda merila uporabljenega modela prestroga do manjših podjetij, saj le-ta za uspeh ne 
potrebujejo tolikšne ravni formaliziranosti kot velika podjetja. Ocenjevano podjetje, kljub 
odsotnosti nekaterih pravil in postopkov, s 170-imi zaposlenimi glede na poslovne rezultate 
posluje več kot uspešno in pri tem učinkovito uporablja svoje tehnološke sposobnosti. Verjetno 
pa bi podjetje ob nadaljnji hitri rasti moralo nameniti ohranjanju in nadgrajevanju tehnoloških 
sposobnosti več pozornosti. Verjetno bo potrebno tudi več sodelovanja z dobavitelji orodja in 
opreme, ki so jo do sedaj zaradi zagotavljanja kakovosti in fleksibilnosti veliko proizvajali kar 
sami.  
 
Ker je bilo podjetje slabše ocenjeno na tistih področjih tehnoloških sposobnosti za razvoj 
katerih je potrebno več časa, bi bilo zanimivo ponovno izvesti ocenjevanje čez na primer 5 let. 
Tako bi se pokazalo, če sta čas ali velikost podjetja res najpomembnejša manjkajoča dejavnika. 
 
 
4.5.3 Ocena tehnoloških sposobnosti za podjetje Lek d.d. 
 
Slika 6: Ocena tehnoloških sposobnosti za podjetja Lek d.d. 
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Vir: Lastni prikaz na podlagi izračunov iz tabele 2, 2004. 
 
Podjetje je dobilo najvišje ocene izmed treh ocenjevanih podjetij in se uvrstilo visoko v 
skupino D – »ustvarjalna« podjetja. Na sedmih od devetih področij tehnoloških sposobnosti si 
je prislužilo najvišjo oceno. Nekoliko slabšo oceno je dobilo le za prepoznavanje vloge 
tehnologije za konkurenčnost podjetja in za uspešnost definiranja lastnih tehnoloških moči. Ti 
dve oceni sta verjetno posledica velikosti podjetja, in s tem širokega spektra proizvodov in 
dejavnosti, s katerim se podjetje ukvarja. Različne prispevke tehnologije v posameznih 
dejavnostih podjetja je težko združiti v eno samo poglavitno vlogo in jo vgraditi v definicijo 
lastnih tehnoloških moči in konkurenčnosti. Velika oziroma kompleksnejša podjetja so soočena 
z zahtevno nalogo razvijati tehnološke sposobnosti za posamezne dejavnosti, hkrati pa ne 
zanemarjati krovne tehnološke strategije, ki temelji na najpomembnejših tehnoloških 
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sposobnostih. Nadalje sta konsenz in trdnost strategije v velikem podjetju verjetno manjša kot 
pri podjetju z lastniki in upravljavci v istih osebah. 
 
Dokaz, da gre za ustvarjalno podjetje med drugim najdemo v dejstvu, da Lek velja za eno 
izmed najbolj inovativnih generičnih farmacevtskih družb. Glede na poslovne rezultate in 
mednarodni ugled se tudi sicer uvršča med zelo razvite farmacevte. V farmacevtski industriji 
so visoki standardi kakovosti predpogoj za poslovanje, pri tekmovanju za kupce pa odloča 
marketinška moč in pristop. Za panogo je še značilno, da so blagovne znamke in patenti 
pomembnejši kot v večini drugih panog. Pomembnost patentov se kaže v prisotnosti številnih 
formalnih postopkov in utečenih aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo in ohranitvijo 
patentov. Ker ima ekskluzivnost prednost pred cenovno konkurenčnostjo, si Lek privošči 
veliko vlaganj v razvoj in rast. 
 
Podjetje ima izdelano strategijo za različne trge. Pri srednji in vzhodni Evropi ta temelji na 
trženju, pri zahodni Evropi je pomembna še konkurenčna cena. V ZDA sta najpomembnejši 
tehnološka naprednost in hitrost. Cilj Lekove tehnološke strategije je podpirati proizvode, ki so 
prijaznejši potrošnikom in povečati stopnjo inovativnosti. Strategija inoviranja trenutno še ne 
zajema razvoja novih učinkovin, temveč tehnološke in procesne inovacije in marketinške 
storitve. Podjetje torej stremi k nadaljnjemu kreiranju novih trgov, svoje uspešnosti pa ne 
ocenjuje le glede na konkurente, temveč v prvi vrsti glede na kupce. 
 
Višjo oceno od ostalih dveh podjetij je podjetje doseglo tudi zaradi številnih formalno 
urejenih struktur in mehanizmov na področju tehnologije. Prisotnost takšnih struktur je zelo 
pozitivna, saj se zaradi nje posveča področju tehnoloških sposobnosti veliko pozornosti. Treba 
pa je omeniti, da z uporabljeno metodo ocenjevanja ni mogoče preveriti delovanja teh struktur. 
Dejstvo, da so večinoma formalnega značaja, lahko pomeni, da so že nekaj časa prisotne, ne pa 
tudi nujno, da so dovolj aktivne in uspešne. 
 
Kot vsa ustvarjalna podjetja se mora Lek še naprej aktivno truditi za izboljšave in 
napredovanje. Zanimivo je, da ne poizkuša vsaj v nekaterih oddelkih ali enotah uvesti nekoliko 
manj hierarhične organizacijske strukture. Prav tako si ne prizadeva za najmodernejše 
proizvodne procese. Del ekskluzivnosti bi namreč lahko pridobili tudi na ta način. 
 
 
4.5.4 Medsebojna primerjava ocen tehnoloških sposobnosti treh podjetij 
 
Dobljene ocene pokažejo, da imajo ocenjevana podjetja močne tehnološke sposobnosti in so jih 
sposobna še izboljšati. Podjetje Lek že lahko uvrstimo v najvišjo skupino, med ustvarjalna 
podjetja, ostali dve podjetji pa sta na dobri poti, da dosežeta raven svetovno najbolj 
ustvarjalnih in tehnološko sposobnih podjetij12. V nobeni kategoriji tehnoloških sposobnosti, 
niso hkrati vsa tri podjetja dosegla najboljše ali najslabše ocene (najslabša ocena – 1, ni bila 

                                                 
12 Glejte prilogo 9 za grafični prikaz primerjave ocen tehnoloških sposobnosti vseh treh podjetij. 
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ugotovljena nikjer). Posploševanje in določanje najmočnejših ali najšibkejših področij 
slovenskih podjetij tudi sicer ni mogoče zaradi majhnega števila ocenjenih podjetij. 
 
Naj še omenim, da so rezultati sorazmerni z velikostjo podjetij. Natančnejši vpliv velikosti 
podjetja na oceno bi bilo treba raziskati pri nadaljnji uporabi modela. V našem primeru je 
imelo najmanjše od ocenjevanih podjetij boljše rezultate pri prepoznavanju vloge tehnologije 
za konkurenčnost in določanju svojih osrednjih tehnoloških sposobnosti, večji dve podjetji pa 
na področjih nakupa in vpeljave tehnologije, učenja in sodelovanja pri skupnem razvoju z 
zunanjimi partnerji. Rezultati se tako ujemajo z ugotovitvijo Arnolda in Thuriaux-a (1997, str. 
22), ki navajata da se razvitost tehnoloških sposobnosti podjetij povečuje z velikostjo 
podjetja, predvsem iz razloga, ker se z velikostjo podjetja povečuje tudi število oddelkov. To 
omogoča razvoj specializiranih veščin, ki so potrebne za različna področja tehnoloških 
sposobnosti. Veliko izjemo predstavljajo majhna tehnološka podjetja, ki imajo običajno močne 
sposobnosti na področju informiranosti in tehnoloških povezav (podjetje Akrapovič), niso pa 
močna v poslovnih veščinah. Podjetja vodi majhno število ljudi (včasih celo samo ena oseba), 
ki je odgovorno za različna funkcijska področja in za neproporcionalno količino ključnih 
odločitev vključno s splošnim delovanjem družbe. Zato so podjetja pogosto zmožna reševati le 
kratkoročne probleme namesto da bi ugotavljala, kje so njihove možnosti za dolgoročne 
izboljšave13. 
 
 
4.6 UGOTOVITVE IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
4.6.1 Rezultati preverjanja hipotez 
 
Glede na zgoraj opisane ugotovitve,  lahko podam naslednje odgovore na hipoteze, zastavljene 
v poglavju 4.2: 
 
A1: Metoda bo zagotovila za podjetje koristne in nove podatke. 
 
Hipotezo lahko potrdimo. Pri ocenjevanju smo namreč zbrali informacije, ki bi v posameznem 
podjetju lahko predstavljale podlago za izdelavo tehnološke strategije. Zbrane informacije za 
podjetja morda niso povsem nove. Vendar pa, predstavljene v takšni obliki, lahko podjetju 
pomagajo do določenih spoznanj glede njihovega dosedanjega obravnavanja tehnoloških 
sposobnosti. Tako vodijo k novim ugotovitvam in rešitvam problemov vsaj v manj uspešnih ali 
v manjših podjetjih. V podjetju se na primer zgodi, da zaradi strahu pred begom informacij in 
specifičnega znanja iz podjetja ne sodelujejo v zadostni meri z zunanjimi partnerji na področju 
razvoja in niti ne ocenijo možnih koristi takšnih projektov. Med uporabo metode lahko podjetje 
ugotovi, da je sodelovanje lahko koristno npr. za izobraževanje potrošnikov in »sofisticiranje« 

                                                 
13 Avtorja navajata tudi ugotovitev Mordchelles-Regniera in drugih, da je kritična velikost podjetja za vzdrževanje 
R&R oddelka 1000 zaposlenih v tehnološko neintenzivnih podjetjih in 100 zaposlenih v visoko tehnoloških 
podjetjih. 
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njihovih potreb, pri čemer posameznemu sodelujočemu podjetju ni treba izdajati zaupnih 
podatkov. 
 
A2:  Metoda bo zagotovila koristne podatke za ekonomsko politiko. 
 
Za pomoč pri sestavi programov ekonomskih politik bi bilo treba oceniti večje število podjetij. 
Hipotezo A2 pa lahko potrdimo, saj glede na rezultate pri uporabi metode na primeru treh 
podjetij. Sklepamo, da bi ob razširjeni uporabi metode, pridobili znanje, s katerim bi bili 
programi gospodarske politike veliko bolj natančno usmerjeni in uspešni. Razumljivo je, da 
različno razvita in različno uspešna podjetja potrebujejo drugačno vrsto ukrepanja države.  
 
Rezultati našega ocenjevanja so pokazali, da so tiste ovire za nadaljnji razvoj tehnoloških 
sposobnosti slovenskih podjetij, ki jih povzroča država, povezane predvsem s premajhno 
prepoznavnostjo Slovenije v tujini in doma. Tako sloves kot zavest, da prihajajo iz visoko 
razvitega in priznanega gospodarstva, bi podjetjem pomagala izkoristiti svoje sposobnosti na 
tujih in na domačem trgu. Zaradi slabe prepoznavnosti Slovenije mora biti slovensko podjetje 
veliko prepričljivejše od konkurentov iz najbolj uglednih držav. Iz pogovorov v podjetjih sledi, 
da bi bilo za konkurenčnejše poslovanje podjetij nujno spremeniti odnos državne 
administracije do tujih poslovnih partnerjev slovenskih podjetij in smiselno poenostaviti ter 
skrajšati administrativne postopke pri zaposlovanju tujih strokovnjakov, v primerih poslovnih 
ekskurzij tujcev v Slovenijo, carinskih postopkov za blago namenjeno na sejme, popravila ali 
testiranja in drugo. 
 
Metoda pokaže, da morajo veliko problemov rešiti podjetja samostojno oziroma ob pomoči 
svetovalcev. Če podjetje nima osnovnih tehnoloških sposobnosti, mu država samo s 
subvencijami ne more dolgoročno pomagati. V kolikor bi se pri oceni večjega števila podjetij 
pokazalo, da so slovenska podjetja na določenih področij slaba, bi bilo prav, da se država 
vmeša in pomaga poiskati vzroke in rešitve. Če bi se na primer izkazalo, da so slovenska 
podjetja v splošnem zelo slaba v poznavanju najmodernejših tehnologij v svetu, bi država 
podjetjem lahko pomagala (finančno in preko izobraževanj) pri dostopanju do mednarodnih 
baz podatkov. Le-te bi podjetjem pomagale pri iskanju informacij o ključnih tehnologijah za 
njihovo področje. Na podlagi našega ocenjevanja treh podjetij, ne moremo ugotavljati 
problemov, ki so značilni za večino najboljših slovenskih podjetij. Iz naše analize pa je mogoče 
sklepati, da je za najboljša slovenska podjetja značilna precejšnja nenaklonjenost do tveganih 
projektov. Država bi morala razmisliti, kako bi ta podjetja razbremenila vsaj za del tveganja pri 
perspektivnih tveganih projektih. 
 
Nadalje je metoda pokazala, kako pomembno je, da država nenehno zagotavlja primerno 
infrastrukturo in ohranja »zdravo«, t.j. delujoče in pregledno poslovno okolje. S tem ko država 
skrbi za moderno raven infrastrukture, seznanja potrošnike z razpoložljivimi tehnologijami 
in pogosto šele omogoči dostop do njihove uporabe. Tako pomaga domačim proizvajalcem in 
razvijalcem naprednih proizvodov ali storitev, da lahko poslujejo tudi na domačem trgu, kar je 
lahko še posebej pomembno v prvih letih delovanja podjetja. 
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A3:  Metoda bo zagotovila koristne podatke za poslovne svetovalce in vladne agencije. 
 
Hipotezo lahko potrdimo, saj metoda pokaže, katera področja tehnoloških sposobnosti v 
podjetju so dobro razvita in katera zaostajajo. Zato je lahko poslovnim svetovalcem dober 
pripomoček pri načrtovanju programov tehnološke prenove podjetja. Metoda je koristna 
tudi, če nas zanima, kaj se v podjetju dogaja z informacijami in znanjem ter kako potekajo 
procesi učenja. Ocene na ravni gospodarstva bi lahko dobili v primeru, da bi metodo uporabili 
na reprezentativnem vzorcu podjetij.  
 
Kljub uspešnosti ocenjevanih podjetij je metoda pri vseh treh nakazala na področja, kjer so še 
potrebne izboljšave, kar je dober napotek za posamezno podjetje, svetovalce ali vladne 
agencije. 
 
A4:  Metoda bo zagotovila koristne podatke za akademske namene. 
 
Tako iz teorije kot iz potreb v praksi izhaja potreba po orodju, ki bi natančno in na preprost 
način ponazorilo, kje se posamezno podjetje, panoga ali celotno gospodarstvo nahaja glede na 
svoje tehnološke sposobnosti in kje so ovire za napredovanje. S tega vidika lahko hipotezo A4 
potrdimo, saj naša uporaba ocenjevalnega orodja lahko doprinese k nadaljnjemu razvoju 
modelov merjenja tehnoloških sposobnosti.  
 
Ugotavljamo, da uporabljeni model verjetno ne zagotavlja neposredno primerljivih ocen za vse 
vrste podjetij. Treba bi bilo preveriti, če model v splošnem podceni manjša ali mlajša podjetja 
ter ugotoviti, kakšne popravke bi bilo smiselno uporabiti. Pri ocenjevanju podjetij v tej nalogi 
rezultati nakazujejo na možnost takšnega podcenjevanja. Smiselno bi bilo preveriti tudi vpliv 
panoge, v kateri se podjetje nahaja, na njegovo oceno tehnoloških sposobnosti. 
 
Druga ugotovitev ima opraviti z metodologijo ocenjevanja. In sicer se pošiljanje vprašalnika 
sogovorniku iz podjetja na vpogled vnaprej ni izkazalo za produktivno. Tako smo postopali 
sicer le v enem izmed ocenjevanih podjetij, rezultat pa so bile nedvomno manj bogate 
informacije pridobljene med samim obiskom v podjetju. 
 
B1:  Podjetja, ki sodijo med najuspešnejša in najuglednejša slovenska podjetja, dosegajo po modelu 

najvišje ocene in se lahko primerjajo s svetovno najuspešnejšimi (»best practice«) podjetji. 
 
Nobeno podjetje ni dobilo najvišjih ocen na vseh ravneh tehnoloških sposobnosti. Takšen 
rezultat je bil glede na zgodovino slovenskega gospodarstva pričakovan. Nekateri ključni 
koncepti kot je tehnološka strategija, so namreč za slovenska podjetja relativno novi. Znano pa 
je, da je za razvoj kompleksnejših tehnoloških sposobnosti, potreben čas. Po eni strani je čas 
pomemben za kopičenje in nadgradnjo znanja in tehnologije, po drugi strani pa zaradi učenja 
ob delu in t.i. »učenja učenja«, ki velikokrat lahko pomeni tisto glavno konkurenčno prednost 
dolgotrajnejše narave, ki jo je tudi težko posnemati. 
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Kljub temu s hipotezo B1 preverjamo ali so podjetja uspela unovčiti tiste tehnološke 
sposobnosti, ki jih je mogoče hitreje razviti in ali so starejša podjetja znala nadgraditi 
sposobnosti, razvite še v netržnih režimih do te mere, da jih lahko štejemo za mednarodno 
najuspešnejša podjetja. Rečemo lahko, da je enemu izmed treh ocenjevanih podjetij, podjetju 
Lek, uspelo. Ostali dve podjetji imata dobre možnosti, da se po modelu uvrstita v najboljšo 
skupino v prihodnosti. Treba bo graditi na ustvarjalnosti za pridobivanje novih poslovnih 
priložnosti in na aktivnejšem in načrtnem vključevanju tehnoloških sposobnosti v tehnološko 
strategijo.  
 
Za preverjanje hipoteze, ali se najboljša slovenska podjetja lahko primerjajo s svetovno 
najboljšimi (B1), bi morali izmeriti tehnološke sposobnosti na večjem, reprezentativnem 
vzorcu podjetij. Glede na podatke pridobljene iz ocenjevanj treh podjetij lahko rečemo, da se 
vsa najuspešnejša in najuglednejša slovenska podjetja ne uvrščajo tudi med svetovno 
najuspešnejša. V tem smislu, hipotezo B1 zavrnemo. Dodamo pa lahko, da hipotezo lahko 
potrdimo za eno podjetje ter da imata ostali dve podjetji realne možnosti, da postaneta 
primerljivi s svetovno najuspešnejšimi podjetji. 
 
 
4.6.2 Problemi pri merjenju tehnoloških sposobnosti in omejitve modela  
 
Uporabljeno orodje se ni izkazalo za popolnoma univerzalno in primerljivo uporabno za 
podjetja vseh velikosti in dejavnosti. Na podlagi ocenjevanj treh podjetij domnevamo, da 
orodje daje boljše ocene večjim oziroma starejšim podjetjem. Za le-te je namreč bolj verjetno, 
da že imajo oblikovane različne strukture in mehanizme, kot je na primer oddelek za 
spremljanje dogajanja na trgu in formalno vpeljane aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za 
spremembe (preverjanje uspešnosti izvajanja projektov, nagrajevanje inovativnosti ipd.). Te 
strukture in mehanizmi jim pri točkovanju prinesejo morda nesorazmerno veliko prednost pred 
manjšimi ali mlajšimi podjetji.  
 
V manjših in mlajših podjetjih morda sprva formalna ureditev nekaterih funkcij ni potrebna, 
saj jih lahko opravlja manjše število posameznikov (1-3). V podjetju Akrapovič se na primer 
zelo dobro zavedajo vloge spremljanja tehnoloških novosti, nimajo pa formalno določene 
osebe ali celo oddelka, ki bi opravljal samo to dejavnost. To je ena izmed nalog ustanovitelja in 
hkrati direktorja razvoja, ki nalogo zelo uspešno opravlja. Kljub temu je podjetje po kriterijih 
modela pri poglavju o spremljanju tehnologije dobilo manj točk, kot bi jih dobilo neko večje 
podjetje, ki ima formalno organizirano enoto s takšno zadolžitvijo. Seveda ni vedno nujno, da 
je ta enota pri izvajanju svojih aktivnosti bolj uspešna kot posameznik v manjšem podjetju. 
 
Če bi se ob ocenjevanju večjega vzorca pokazala ista tendenca boljših ocen za večja ali starejša 
podjetja, bi bilo treba orodje prilagoditi. Rešitve bi bilo mogoče iskati: 
 

 v ločenem opazovanju podjetij različnih velikosti/starosti,  
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 v uporabi različnih uteži za posamezna področja tehnoloških sposobnosti za različno velika/stara 
podjetja, 

 v prilagoditvi končne ocene ali ocen posameznih ravni tehnoloških sposobnosti glede na 
velikost/starost podjetja (npr. dodatek 0,25 točke za podjetja manjša od 100 zaposlenih/mlajša od 5 
let). 

 
Na prvi pogled je videti, da je model pomanjkljiv tudi zaradi neupoštevanja izobraženosti in 
usposobljenosti delavne sile. Model ne ocenjuje in ne meri neposredno kazalnikov kot sta 
povprečno trajanje izobraževanja zaposlenih ali povprečno število dni strokovnega 
usposabljanja na leto na zaposlenega. Vendar to ni nujno pomanjkljivost modela, če štejemo 
razpoložljivo delavno silo in njene lastnosti za kazalce tehnoloških virov, ki jih podjetje 
uporablja. Kazalci razvitosti tehnoloških sposobnosti pa so tisti, ki opisujejo spretnosti podjetja 
pri uporabi in ravnanju s tehnološkimi viri. Tako so dejavniki človeškega kapitala v model 
zajeti posredno preko opazovanja ostalih področij tehnoloških sposobnosti. Opazuje se 
postopke izbire ustreznega kadra, organizacijsko strukturo in razporeditev dela, ocenjuje se 
različna področja managerskih sposobnosti zaposlenih, njihovo inovativnost, sposobnost 
učenja ipd. Pri merjenju tehnoloških sposobnosti na ravni gospodarstva se človeške 
sposobnosti ocenjuje bolj neposredno. Del kazalnikov v opisanem ArCo modelu (glejte 
poglavje 3.2) se na primer nanaša na razvoj človeških sposobnosti. 
 
Treba se je zavedati tudi omejitev v sami metodologiji orodja, ki temelji na izjavah kontaktnih 
oseb iz podjetji in njihovi interpretaciji nedavnih dogodkov. Navedb sogovornikov v podjetjih 
nismo temeljito preverjali ali ugotavljali, če se ujemajo z dokumentacijo v podjetju. Obstaja 
torej verjetnost, da bi ob izbiri drugih kontaktih oseb za posamezno podjetje prišli do nekoliko 
drugačnih ocen. Podobne pomanjkljivosti se pojavljajo pri večini kvalitativnih modelov 
merjenja tehnoloških sposobnosti, predvsem pa pri tistih, ki stremijo k enostavnosti in 
ekonomičnosti. Omenjenemu problemu se je mogoče v veliki meri izogniti, v kolikor bi 
namesto metode »pogovor« izvedli temeljitejšo metodo »analiza primera«, kjer ocenjevalec 
dobi informacije od več sogovornikov na različnih funkcijah. Njihove navedbe lahko primerja 
med seboj s pisno dokumentacijo in z opažanji med večkratnimi obiski v podjetju. 
 
Na drugi strani obstajajo tudi možnosti za preverjanje informacij zbranih med pogovori. To je 
lahko preverjanje skladnosti povedanega z ostalimi dosegljivimi podatki o podjetju in 
nenazadnje z načinom in rezultati poslovanja, ki so javnega značaja. Razen v fazi načrtovanja 
so aktivnosti kot je lansiranje novih naprednih proizvodov na trg, uporaba najmodernejših 
proizvodnih procesov ipd. precej odmevni. Problem ostaja pri področjih delovanja podjetja, ki 
so bolj internega značaja. Težko je med drugim preveriti, koliko se srednji management res 
ukvarja s podrejenimi, koliko udeleženci seminarjev in izobraževanj prenašajo znanje na ostale 
sodelavce, kako deluje poročanje o dokončanih projektih in koliko se sodelujoči zares naučijo 
za prihodnje projekte. 
 
Kljub navidezni ohlapnosti pravil za ocenjevanje, se je ocenjevanja treba lotiti strukturirano 
in nadvse dosledno. Pri enem od ocenjevanih podjetij smo vprašanja sogovorniku poslali nekaj 
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dni pred pogovorom, saj se je želel za odgovore nanje predhodno pripraviti. Pozitivna plat 
takega postopka je bila, da na dan razgovora ni bilo treba govoriti o konceptu ocenjevanja ali 
pa usklajevati definicije pojmov, saj je bilo to že prej dogovorjeno. Žal pa smo proti 
pričakovanjem med pogovorom ugotovili, da s tem, ko nisi prisoten ob prvih reakcijah in vtisih 
o vprašanjih, izgubiš zelo veliko informacij. Glede na metodo ocenjevanja, ki zahteva od 
ocenjevalca veliko sklepanja in upoštevanja implicitno izraženih informacij, so to zelo 
dragoceni podatki14. Gledano splošno se namreč vsa konkurenčna podjetja po osnovni logiki 
poslovanja najverjetneje strinjajo, da je večina področij tehnoloških sposobnosti iz opisanega 
modela Svetovne banke pomembnih tudi za njih. Koliko to zavedanje uresničujejo v praksi, pa 
je treba ugotoviti. V prihodnje bi se torej veljalo striktno držati pravila, vnaprej posredovati 
toliko informacij, kolikor je treba, da se zagotovi pravega sogovornika v podjetju. To je 
nekoga, ki dobro pozna tehnološko strategijo in splošno strategijo podjetja.  
 
 
 
5 IMPLIKACIJE MERJENJA TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI PO UPORABLJENI 
METODI ZA INDUSTRIJSKO POLITIKO 
 
V predhodnem poglavju smo prikazali, da je kljub nekaterim pomanjkljivostim z uporabljeno 
metodo mogoče določiti, kje se glede na svoje tehnološke sposobnosti nahaja posamezno 
podjetje. Nakazali smo, da je ob ocenjevanju večjega števila podjetij mogoče dobiti podatke za 
celotno gospodarstvo, ki služijo kot podlaga za ukrepanje industrijske politike. Peto poglavje 
predstavi pristope industrijske politike za izboljšanje tehnoloških sposobnosti podjetij, ki 
temeljijo na podatkih pridobljenih po metodi uporabljeni v diplomskem delu. Predstavljeni so 
tudi ukrepi za izboljšanje tehnoloških sposobnosti, ki jih izvajajo v državah OECD15.  
 
 
5.1 PRISTOPI DRŽAVE ZA POSAMEZNE SKUPINE PODJETIJ 
 
Opisujemo osnovne smernice za ukrepanje industrijske politike, ločeno po skupinah podjetij z 
različno razvitimi tehnološkimi sposobnostmi, kot jih razdeli uporabljeni model merjenja 
tehnoloških sposobnosti (Technology, Skills and Internet Services in Korea, 2003, str. 78-83). 
 
Podjetja iz skupine A praviloma nujno potrebujejo program vsesplošnega osnovnega 
izboljšanja. Potrebujejo pomoč pri prepoznavanju potrebe po spremembah, pri razvoju 
strateškega okvira za proizvodnjo, pri določanju pomembnih in primernih sprememb ter pri 
nakupu in implementaciji ustreznih tehnologij. Pomembna je pomoč pri ohranjanju tega 

                                                 
14 Kot primer naj navedem, da sem pri ostalih dveh podjetjih zelo hitro izvedela, kako poznan in uporabljen je 
določen koncept ali raven tehnoloških sposobnosti v njihovem podjetju. Paleta odgovorov od »težko rečem, kdo v 
podjetju se s to rečjo ukvarja in kako pogosto se uporablja« do natančnega opisa, je bila zelo zgovorna. V 
primeru, ko sem vprašanja poslala vnaprej, nisem več natančno vedela ali je sogovornik sam vedel odgovor ali se 
je s kom posvetoval in ali je imel lahko nalogo da je priti do odgovora. 
15 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) – Organizacija za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj. 
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procesa skozi daljše obdobje. V državah z nižjo ravnjo dohodka se ta podjetja pogosto 
usmerjajo v aktivnosti sestavljanja in morajo šele razviti proizvodni inženiring z namenom 
povečanja učinkovitosti, produktivnosti in zagotavljanja možnosti za napredovanje v inovacije 
proizvodnih procesov in novih proizvodov.  
 
Glavna potreba skupine B je razvoj strateškega okvira za tehnološke spremembe, s katerim 
so določene ključne prioritete. Treba je poiskati širše rešitve, raziskati nove koncepte, pridobiti 
proizvodne sposobnosti in uvesti nove proizvode. Na dolgi rok bi lahko takšna podjetja razvila 
notranje sposobnosti za strateško nadgrajevanje in potrebovala vedno manj zunanje podpore. V 
proizvodnji so se ta podjetja pogosto že oddaljila od vloge sestavljavcev in so pridobila 
tehnične in inženirske sposobnosti na podlagi katerih lahko nadaljujejo razvoj. Naslednjo fazo 
predstavlja oblikovanje sposobnosti inoviranja znotraj proizvodnje tehnologije. 
 
Glavna potreba C skupine je zagotavljanje podpore notranjim sposobnostim podjetja in 
spreminjanje obstoječih poslovnih modelov. Izboljšan dostop do strokovnega tehničnega in 
marketinškega znanja ter nove povezave s ponudniki tehnologije omogočajo podjetjem, da 
prestopijo meje miselnega okvira, značilnega za določeno panogo (»to think outside of the 
industrial box«). Podjetjem lahko koristi tudi občasna projektna podpora svetovalnih družb, 
strokovnih raziskav ali tehnoloških organizacij. Pomemben je izboljšan dostop do domačih in 
tujih univerz, ki ponujajo nove ideje, dostop do naprednih tehnologij in novih sposobnosti. V 
proizvodnji tem podjetjem pogosto primanjkujejo sposobnosti inoviranja procesov in 
proizvodov. Korak naprej pomeni oblikovanje R&R sposobnosti za plasiranje novih 
proizvodov na mednarodni ravni.  
 
Potrebe skupine D se izražajo pri dopolnjevanju obstoječih notranjih sposobnosti z 
zunanjimi viri, pri ocenjevanju tveganj in ohranjanju svoje pozicije kot podjetja, ki ruši 
pravila poslovanja na trgu svoje panoge (»market rule breaker«). Večinoma so to odprta 
podjetja, ki sodelujejo in se učijo od zunanjih partnerjev ter investirajo v razvoj novih 
tehnologij in virov. Sodelujejo na primer z vodilnimi univerzami po celem svetu. Občasno 
izvajajo ali sodelujejo pri projektih, ki ogrožajo njihovo sedanje poslovanje, vendar so zmožna 
spremeniti takšno grožnjo v svojo novo tržno priložnost. Takšna podjetja morajo pogosto 
razviti nove povezave s skupinami domačih in tujih strokovnjakov, da bi rešili kompleksne 
tehnične probleme in ustvarili nove priložnosti.  
 
Včasih vodilna podjetja lahko pomagajo vladi, ko ta poskuša določiti in razviti nacionalni 
sistem inoviranja. Vladi v Singapuru in Veliki Britaniji pogosto povabita k sodelovanju 
glavne gospodarske akterje. Ta podjetja imajo razvite R&R sposobnosti, uspešna pa so tudi pri 
iskanju zunanjih virov R&R za oblikovanje novih proizvodov. Primeri podjetij iz skupine D so 
Dell, IBM in Cisco Systems. 
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Omenimo naj še nekatere druge dejavnike, ki poleg industrijske politike vplivajo na uspešnost 
in priložnosti vseh podjetij v gospodarstvu: 
 posredni ukrepi za povišanje tehnološke ravni (izobraževanje, trgovina, zagotavljanje konkurence 

na trgih), ki so velikokrat najbolj učinkoviti za napredovanje tehnologije; 
 makroekonomski položaj, položaj v konjunkturnem ciklu določene panoge in lokalne podjetniške 

sposobnosti; 
 razpoložljivost raznih podpor, tako s strani države kot privatnega sektorja; 
 dokazi o uspehu ukrepov za izboljšanje tehnološke ravni v drugih državah. 

 
 
5.2 PRIMERI POLITIK IN INSTRUMENTOV S KATERIMI DRŽAVE OECD 

PODPIRAJO RAZVOJ TEHNOLOGIJE 
 
Naštevamo primere ukrepov, ki krepijo tehnološke sposobnosti podjetij iz različnih (že 
omenjenih) skupin in jih posamezne države OECD izvajajo preko raznolikih projektov (Korea: 
How firms use knowledge, 2002, priloga A4): 

1) Veliko držav se poslužuje instrumenta, ki vključuje pošiljanje svetovalca za določeno panogo v 
podjetje na iniciativo države. Ta podjetju pomaga pri prepoznavanju in določitvi potrebnih 
sprememb. 

2) Nekatere države podpirajo izdelovanje podatkovnih baz, ki ocenjujejo in med seboj primerjajo 
poslovanje podjetij. 

3) V Švici so ustanovili regionalne centre, ki podjetjem pomagajo pri vpeljavi tehnologij 
avtomatizirane in računalniške proizvodnje. 

4) V Italiji tehnološki podporni centri pomagajo podjetjem že pri iskanju primernih tehnologij. 
5) V Kanadi in Veliki Britaniji se je povezalo veliko število znanstvenih in svetovalnih organizacij, 

ki združene lahko rešijo marsikateri kompleksnejši tehnološki problem. 
6) Pomembne so nacionalne agencije, ki pomagajo perspektivnim tehnološkim projektom pri 

pridobivanju finančnih sredstev. 
7) Države podpirajo tehnološka zavezništva in izmenjavo tehnologije med podjetji. 
8) V Nemčiji se je oblikoval sistem 46 tehnoloških inštitutov, ki delujejo kot vez med univerzami 

in industrijo ter pomagajo podjetjem pri financiranju nujnih raziskav in testiranj. 
9) Večina  držav podpira programe izmenjave izkušenj in znanja med podjetji.  
10) Ponekod država subvencionira podjetniška izobraževanja s področij upravljanja R&R in 

razvoja proizvodov. 
11) V Nemčiji država in podjetja skupno financirajo raziskave s področja organizacijskega vidika 

tehnološko zahtevne proizvodnje. 
12) Vedno več je kvalitetnih in dobro strukturiranih podatkovnih baz in imenikov urejenih po 

tehnologijah pomembnih za posamezno panogo. 
 
Kot že omenjeno so dokazi o uspehu ukrepov industrijske politike v drugih državah 
pomembni. Vendar pa Burgess in Venables opozarjata (2004, str. 3 in 32-33), da so sicer 
primerjave ukrepov med državami lahko zelo koristne, ne moremo pa se zanašati, da bodo isti 
ukrepi učinkoviti v različnih državah, regijah ali panogah. Zato je kljub poznavanju razmer v 
drugih državah treba pred vsakokratnim ukrepanjem izvesti raziskave na ravni podjetij in se 
prepričati, kakšni ukrepi so potrebni. 
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6 SITUACIJA V SLOVENIJI IN NAPOTKI ZA SLOVENSKO INDUSTRIJSKO 

POLITIKO 
 
Šesto poglavje opisuje področje tehnoloških sposobnosti v Sloveniji in sedanje aktivnosti 
države za njihovo izboljšanje. Predstavili bomo tudi možne ukrepe za izboljšanje glede na 
zbrane podatke o trenutnem stanju in glede na ugotovitve pri našem ocenjevanju tehnoloških 
sposobnosti treh slovenskih podjetij. 
 
 
6.1 RAZMERE V SLOVENIJI NA PODROČJU TEHNOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 
 
Iz ugotovitev in mnenj akademikov in gospodarstvenikov o tehnološki razvitosti Slovenije 
sledi, da je stanje v slovenskih podjetjih relativno slabo. Slovenija naj bi bila na svetovnih 
lestvicah sodobnih tehnologij na 33. mestu, pri prenosu tehnologij prek direktnih investicij pa 
na 84. mestu (Kraljič, Nidorfer, 2004, str. 18-20). Projekt Slovenski podjetniški observatorij 
opozarja, da Slovenija močno zaostaja za Evropo pri ustvarjanju dodane vrednosti. Slovenska 
podjetja se sicer zavedajo pomena razvoja človeških virov in pospeševanja konkurenčnosti, 
vendar ima manj kot 30 odstotkov v raziskavo vključenih malih in srednjih podjetij 
zaposlenega posameznika, ki skrbi za razvijanje znanja, izkušenj, veščin in spretnosti 
zaposlenih. V Evropi je takšnih podjetij več kot 45 odstotkov. Nadalje je raziskava pokazala, 
da sta informiranost in pripravljenost slovenskih podjetij za vključitev v grozde nizki. Skoraj 
70 odstotkov anketiranih podjetij ni poznalo razpisov. Razlogi za nevključevanje podjetij v 
projekte so pomanjkanje potrebnega znanja, zaupanja, strah pred izgubo samostojnosti, 
pomanjkanje zaupanja v koncept grozdenja in pomanjkanje drugih virov (Slovenski podjetniški 
observatorij, 2004). Inštitut za učeče se podjetje vidi vzroke za nizko dodano vrednost na 
zaposlenega glede na vodilna gospodarstva predvsem v zastarelih procesih in tehnologiji ter 
posledično v konkuriranju le z nižjo ceno delavne sile. Slovenska podjetja inoviranja ne 
uvrščajo med temeljne dejavnike konkurenčnih prednosti in ga pogosto zaupajo srednjemu 
managementu. Pri inoviranju se podjetja usmerjajo predvsem v izdelke, kar je relativno lahko 
posnemati, manj pa na inovacije storitev, procesov, sistemov, struktur ter v načrten razvoj 
kulture inovativnosti in podjetništva. Invencijsko-inovativna dejavnost v podjetjih pogosto tudi 
ni urejena s pravilniki in postopki, na primer za nagrajevanje in informiranje. Pomanjkljivo je 
spremljanje rezultatov dejavnosti in korektivno ukrepanje, primanjkuje pa tudi znanj na 
področju managementa in primerov osebnega zgleda poslovodstva (Češnovar, 2004). Glede na 
aktualne dogodke v slovenskem gospodarstvu je mogoče sklepati, da tudi nekatera izmed 
najuglednejših podjetij nimajo zadovoljivega managementa sprememb in inovacij. 
Posamezni primeri velikih investicij v projekte uvajanja novih tehnologij so se izjalovili že 
med samim razvijanjem, predvsem zaradi pomanjkanja sposobnosti projektnega managementa 
ali pa celo zaradi napačne izbire tehnoloških rešitev. Primer je uvedba novega informacijskega 
sistema v NLB. 
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Na ravni države pa pomoči razvojno problematičnim dejavnostim ovirajo strateško 
preobrazbo gospodarstva. Poleg tega se 80 odstotkov pomoči podjetjem usmerja v tehnološko 
nezahtevne dejavnosti, le 2 odstotka pa gresta v tehnološko visoko zahtevne dejavnosti. 
Slovenija tako po deležu visoko tehnoloških dejavnosti že zaostaja za nekaterimi tranzicijskimi 
državami, kot sta Češka in Madžarska (Lahovnik, 2004, str. 42-45). Davčna politika je še 
vedno nestimulativna pri nagrajevanju inovatorjev, skladi tveganega kapitala so redki, 
infrastruktura se šele razvija, v nastopih najvišjih predstavnikov vlade promocija dejavnosti in 
inovatorjev ni prepoznavna. V kulturi družbenega okolja naj bi bili prisotni nevoščljivost, 
lokalizem in individualizem, ki močno ovirajo inovativnost. V podjetjih in šolah je premalo 
poznavanja in poučevanja managementa. Stanje poslabša še neučinkovit prenos znanja in 
tehnologije iz raziskovalnih institucij in univerz v gospodarstvo (Češnovar, 2004). 
 
Raziskave so tudi na primeru Slovenije potrdile, da dosegajo podjetja, ki se posvečajo R&R 
dejavnosti, boljše poslovne rezultate kot ostala podjetja. Imajo namreč višjo dodano vrednost 
na zaposlenega, višje prihodke, razvojno zahtevnejše izdelke, ki jih tudi hitreje prenavljajo, 
imajo višje naložbe na zaposlenega, več veljavnih patentov in manj zaostajajo za svojimi 
konkurenti v EU. Država njihove izdatke za R&R subvencionira v višini 2,7%, kar je glede na 
raziskavo premalo, da bi ta podjetja pospešila prenovo izdelkov in tehnologije in s tem še 
povečala dodano vrednost ter hitreje dohitevala mednarodne konkurente. Raziskava tudi 
dokazuje, da pomeni večja dodana vrednost višjo stopnjo inovativnosti in tehnološke 
zahtevnosti izdelkov. Velja pa tudi obratna povezanost (Stanovnik, 2000, str. 13).  
 
Prvi razpis s spodbudami za uspešna podjetja zasledimo v praksi šele marca 2003. Sredstva 
so bila namenjena tehnološkim naložbam konkurenčnih podjetij, izmed katerih so bila izvzeta 
tista iz kmetijske, živilskopredelovalne in jeklarske panoge. Cilj finančnih spodbud naj ne bi 
bil več krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, temveč krepitev »tehnološkega 
obvladovanja« naših podjetij, napredek in krepitev podjetij za delovanje na globalnem trgu ter 
ustvarjanje spodbudnega okolja za podjetništvo in inovativnost (Za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti letos blizu štiri milijarde tolarjev, 2004). Z vključitvijo Slovenije v Evropsko 
unijo imajo uspešna slovenska podjetja več možnosti za pridobivanje sredstev za tehnološki 
razvoj preko razpisov, ki se navezujejo na strukturne sklade Evropske unije (v nadaljevanju 
EU). Pomembna novost je projekt Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo »Vavčersko 
svetovanje« v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (Ukrep 1.3.: Izboljšanje 
podpornega okolja za podjetništvo), ki bi utegnil še posebej pomagati podjetjem s šibkimi 
tehnološkimi sposobnostmi pri njihovi nadgradnji. Projekt malim in srednje velikim podjetjem 
ter vsem, ki se odločajo za podjetništvo (mladi, brezposelni, kmetje…), omogoča brezplačno 
ali subvencionirano strokovno splošno ali specialistično podjetniško svetovanje. Ker za 
Slovenijo tudi na področju državnih pomoči (subvencij, jamstev, davčnih ugodnosti…) in 
javnih razpisov velja zakonodaja EU, je upravičeno pričakovati, da se bo vedno manj dogajalo, 
da bodo namesto obetavnih razvijajočih se podjetij subvencije dobila slaba, neperspektivna 
podjetja. V EU so zaradi stroge politike zagotavljanja konkurenčnosti na notranjem trgu, 
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državne pomoči strogo omejene in nadzorovane s strani Sveta EU za konkurenčnost16. Državne 
pomoči podjetjem so dovoljene le kot izjema. In sicer so dovoljene kot vzpodbujanje razvoja 
določenih dejavnosti in regij, kot podpora projektom, ki koristijo skupnim interesom EU17 ali 
če zmanjšujejo resne motnje na trgu države članice. Na spletnih straneh EU je mogoče najti 
informativno razlago, da gre večinoma za pomoči namenjene izobraževanju, zaposlovanju, 
pomoči pri investicijah majhnim in srednjim podjetjem in pa pomoči, ki ne presegajo zneska 
100.000 evrov v treh zaporednih letih18 (Strukturni skladi EU v Sloveniji, 2004; Rules 
applicable to state aid, 2004). 
 
 
6.2 SEDANJE AKTIVNOSTI SLOVENIJE NA PODROČJU TEHNOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 
 
Država preko Ministrstva za gospodarstvo, Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo 
(PCMG), Agencije Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije19 in drugih akterjev industrijske politike izvaja in pripravlja več modernih pristopov 
spodbujanja tehnoloških aktivnosti in izboljšanja konkurenčnosti. Ministrstvo za gospodarstvo 
navaja na svojih spletnih straneh naslednje koncepte:  
 
 inkubator – podjetjem nudi okolje z ugodnimi pogoji za podjetniško rast in izvajanje R&R 

dejavnosti ter opravlja nekatere skupne funkcije podjetij (računovodstvo, svetovanje…); 
 tehnološki park –  inkubator za tehnološka podjetja; 
 tehnološki center – način povezovanja podjetij z namenom sodelovanja pri R&R dejavnostih 

(prijavljanje na razpise, spremljanje novosti na področju tehnologije, strokovno izobraževanje…); 
 raziskovalno razvojni projekti podjetij – subvencioniranje aplikativnih R&R; 
 demonstracijski projekti – odprava tehnoloških problemov s pomočjo inovativnih rešitev, ki jih je 

mogoče ponovno uporabiti v drugih podjetjih; 
 skladi za investiranje v nove tehnologije – ugodna posojila, subvencionirana obrestna mera, 

subvencije za svetovalne storitve, spodbujanje specialističnega izobraževanja ob delu; 
 davčne oprostitve in olajšave. 

 
Uspešnost omenjenih projektov je zaenkrat težko ocenjevati, saj so nekateri izmed njih precej 
nedavni ali pa so šele v fazi njihovega uvajanja. Prav tako še ni študij, ki bi ocenjevale 
učinkovitost teh ukrepov. 
 
 

                                                 
16 EU Competitiveness Council. 
17 S tem so dovoljene pomoči države, ki spodbujajo inovacije in tehnološki napredek, saj te višajo tehnološko 
raven EU kot celote. 
18 Pomoči po načelu “de minimis”, ki niso podvržene pravilom varstva konkurence. 
19 Spletna stran agencije [http://www.investslovenia.org] je v prvi vrsti namenjena tujim investitorjem. Njeno 
angleško ime je »TIPO« - Slovenian Trade and Investment Promotion Agency. 
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6.3 NAPOTKI ZA SLOVENSKA PODJETJA IN INDUSTRIJSKO POLITIKO 
 
Podjetja, ocenjevana v tem diplomskem delu, so kot glavno oviro s strani države za 
napredovanje med podjetja z visoko razvitimi tehnološkimi sposobnostmi in razvoj navajala 
prezahtevno administracijo in težave pri projektih izmenjave znanj s tujci, pri poslovnih 
obiskih tujcev ter sprejemanju sejemskih eksponatov ali prototipov v Slovenijo. Nadalje imajo 
težave pri zaposlovanju tuje najvišje izobražene delovne sile zaradi visokih in visoko 
progresivnih davkov in prispevkov na plače. Takšen odnos države do naprednih podjetij 
deluje zelo zaviralno in podjetjem ne pomaga v borbi s tujimi konkurenti. Prav tako ni v skladu 
s politiko spodbujanja sodelovanja slovenskih podjetij na področju R&R s tujimi 
raziskovalnimi institucijami in s podjetji iz tujine na splošno. 
 
Če bi uporabili model ocenjevanja tehnoloških sposobnosti na večjem vzorcu, bi dobili podatke 
o ovirah tudi za podjetja iz skupin s slabše razvitimi tehnološkimi sposobnostmi in predlagali 
ustrezne ukrepe. Lahko bi tudi natančneje določili, kje se nahaja slovensko gospodarstvo in 
izdelali konkretnejše naloge za industrijsko politiko. Že iz ugotovitev pri našem ocenjevanju in 
iz opisa razmer na področju tehnoloških sposobnosti v Sloveniji (poglavje 6.1) lahko državi in 
podjetjem predlagamo nekatere ukrepe za zmanjšanje zaostanka za razvitejšimi državami in 
podjetji na področju tehnoloških sposobnosti. Za tehnološko prestrukturiranje in dolgoročno 
rast bi morala Slovenija povečati vlaganja v R&R dejavnost in jo usmerjati v visoko 
tehnologijo, posebej v aplikativne raziskave. To je mogoče preko naslednjih ukrepov: 

 Pomoč podjetjem pri raziskavah, učenju in uporabi znanja –  pri iskanju in najemanju 
tehnoloških svetovalcev. 

 Pomoč pri načrtovanju projektov in pri vzpostavljanju projektnega managementa. 
 Pomoč podjetjem pri nadgradnji pogajalskih sposobnosti – ozaveščanje, subvencije. 
 Ustanavljanje centrov, ki bi pomagali s konkretnimi nasveti, kako prodati idejo na trgu. 
 Spodbujanja nastanka novih univerz in študijskih programov na področju visoko 

tehnološke industrije. 
 Razvijanje ustvarjalnosti, sodelovanja in interdisciplinarnosti v osnovnih in srednjih 

šolah. 
 Razvijanje vrednot, kot so inventivnost, podjetništvo, sprejemanje tveganja in 

sprememb, sodelovanje ter povezovanje. Le te vrednote in sposobnosti lahko omogočijo 
uresničitev načrtovanih strategij. 

 Odpraviti prepričanje, kolikor ga je še ostalo, da za univerzitetne raziskovalce ni ugledno, 
če delajo za podjetje in so financirani s strani podjetja. 

 Zagotavljanje privlačnega okolja za visoko izobražen kader, da se prepreči “beg 
možganov”. 

 Zagotavljanje svobodne konkurence na trgih in manj trgov nadziranih s strani države. 
 Spodbujanje nastanka novih podjetij. 
 Zagotavljanje transparentnosti poslovanja med podjetji in poslovanja med državo in 

podjetji. 
 Namesto zavračanja tujih investicij, vabiti določene skupine tujih investitorjev; tistih, ki  
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prinašajo tehnološke sposobnosti, ki so komplementarne slovenskim. Država bo zaradi 
pretekle politike do tujih investitorjev, verjetno morala najprej odpraviti sloves Slovenije 
kot sovražne države do tujih investitorjev. 

 Spodbujanje znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med podjetji, tudi mednarodno – 
oblikovanje mrež, z namenom skupne uporabe opreme in raziskovalnih laboratorijev. 

 Podpora sodelovanju slovenskih podjetij s tujimi univerzami. 
 Podpora »benchmarking« klubom – projektom, ki spremljajo in objavljajo rezultate 

podjetij na različnih področjih (tudi tehnoloških sposobnosti) in tako omogočijo neposredno 
primerjavo po več kriterijih tudi mednarodno. 

 
Vedno pa je pred pričetkom izvajanja ukrepov nujno preveriti njihovo učinkovitost v državah, 
kjer so podobne projekte že izvajali ter ugotoviti, kako dragi so ukrepi, glede na koristi, ki jih 
prinašajo. Zagotoviti je treba tudi usklajenost z ukrepi drugih politik. Pomembna je na primer 
razvojno usmerjena fiskalna in politika, ki zniža prispevke in davke na konkurenčno raven. 
 
Pomembno vlogo pri izboljšanju tehnoloških sposobnosti imajo tudi podjetja sama. Predvsem 
bi morala biti pozorna: 
 Da ne delujejo le s kratkoročnimi načrti in se ne spopadajo le z množico sprotnih, nujnih 

problemov, saj tako ni časa in možnosti za ustvarjalno učenje. Brez pravega strateškega 
načrtovanja podjetja lahko le popravljajo napake, ki so se že zgodile. Srednje- in dolgoročni 
načrti pomagajo podjetjem, da presežejo le dnevno reševanje sprotnih težav in preidejo na 
ustvarjalno reševanje problemov. 

 Da zelo pogoste tradicionalne, hierarhične strukture, ki poudarjajo pomen senioritete, 
starosti  in formalne izobrazbe, ne zadušijo inovativnih sposobnosti. 

 Da tehnologije ne izbirajo glede na pretekle nakupe in izkušnje, temveč glede na strateške 
plane tehnološkega razvoja. Le tako je mogoče izbrati pravo alternativo. 

 Da poskrbi za organizacijo R&R dejavnosti in odgovornost zanje. 
 Da načrtno razvijajo kulturo timskega dela, medsebojnega sodelovanja, partnerskih 

odnosov in sprejemanje tveganja, saj ti elementi omogočajo razmah inovativnosti v 
podjetju. 

 
Pomembno je, da slovenska podjetja oblikujejo trajne konkurenčne prednosti, to je da razvijejo 
konkurenčne sposobnosti, ki temeljijo na razvitih tehnoloških sposobnostih. Nikakor se ne 
smejo zadovoljiti s kratkotrajnimi konkurenčnimi prednostmi, kot so na primer tiste, ki izhajajo 
iz nekoliko cenejše delovne sile ali podobnih neperspektivnih prednosti. Za doseganje in 
ohranitev mesta med najboljšimi se je treba lotevati novih, inovativnih, drznih projektov ter 
kombinirati tehnologije različnih podjetij in panog. Podjetja morajo graditi na lastnem ugledu, 
država pa na ugledu celotnega gospodarstva. Država mora izvajati ukrepe za ustvarjanje 
čimbolj ugodnega poslovnega okolja za razvoj in delovanje tehnološko dinamičnih podjetij. 
Potrebno pa je tudi izboljšanje odnosa do podjetništva in razviti vrednote kot so ustvarjalnost, 
sodelovanje, interdisciplinarnost, sprejemanje tveganja in sprememb. 
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7 SKLEP 
 
7.1 POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
Namen diplomskega dela je bil opozoriti na enega izmed virov konkurenčnih prednosti 
podjetja – tehnološke sposobnosti. Te pogosto ustvarjajo in ohranjajo trajne konkurenčne 
prednosti, odkrivajo nove priložnosti in pravočasno zavarujejo pred grožnjami. Diplomsko 
delo poudarja tudi vlogo konkurenčnosti posameznih podjetij za konkurenčnost celotnega 
gospodarstva. 
 
Tehnološke sposobnosti je mogoče opazovati na ravni podjetja, kjer so odločilne za pristop 
do procesov tehnoloških sprememb. Vplivajo na številne tehnološke aktivnosti: iskanje, 
pridobitev, uvedbo, prilagajanje, izboljšave, razvijanje tehnologije in druge. Tehnološke 
sposobnosti pogosto lahko pojasnijo razlike med uspešnostjo sicer primerljivih podjetij. 
 
Tehnološke sposobnosti gospodarstev prek konkurenčnosti posameznih podjetij vplivajo na 
konkurenčnost in tehnološko raven celotnega gospodarstva. To je pomembno za razvitost 
gospodarstva, ki določa življenjsko raven prebivalstva. Ključna so najuspešnejša podjetja, ki so 
sposobna narekovati pravila poslovanja na mednarodnih trgih posameznih proizvodov in 
storitev ter dosegajo oziroma oblikujejo tehnološko mejo na določenem področju. 
 
Analiza različnih ravni tehnoloških sposobnosti poudarja koristi uporabe bolj raznovrstnih 
ukrepov industrijske politike kot je le subvencioniranje. Priporočljivo je odkriti glavne ovire 
za oblikovanje in razvoj tehnoloških sposobnosti na ravni podjetij, odstraniti ovire ter 
spodbujati uspešna, ustvarjalna podjetja, ki so blizu tehnološke meje na svojem področju 
delovanja. Izkušnje kažejo, da sta sodelovanje in pomoč države skoraj vedno potrebna takrat, 
ko želimo razvijati vodilne tehnologije. Podjetja le z lastnimi sredstvi običajno ne morejo 
razvijati zelo tveganih in kompleksnih tehnologij in se raje posvečajo manj tveganim 
projektom. Ukrepi, ki jih uporabljajo najrazvitejše države, segajo od finančne podpore in 
davčnih olajšav inovativnim projektom do zagotavljanja strokovne pomoči za konkretne 
tehnološke rešitve. Kljub pravilno zastavljenim ukrepom pa učinkovitost industrijske politike 
ni vnaprej zagotovljena. Kot vsaka druga politika je tudi ta odvisna od doslednosti in 
pravičnosti njenega izvajanja. Omenjene oblike ukrepanja, zahtevajo veliko praktičnega znanja 
izvajalcev politike (na primer o najmodernejših tehnikah in tehnologijah) ter poglobljeno 
sodelovanje s posameznimi podjetji, saj se konkretne pomanjkljivosti za nadaljnji razvoj 
tehnoloških sposobnosti ugotavljajo na ravni podjetij. 
 
Pred ukrepanjem na ravni podjetij ali na ravni gospodarstva je treba določiti trenutno stanje 
tehnoloških sposobnosti. Treba jih je definirati in kljub njihovi neopredmeteni naravi vsaj v 
grobem kvantificirati. Modeli merjenja običajno podjetja ali države razvrščajo v skupine 
glede na razvitost njihovih tehnoloških sposobnosti. Metode merjenja tehnoloških sposobnosti 
na ravni gospodarstev so primernejše za zbiranje podatkov za večje število držav, medtem ko 
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lahko le opazovanje na ravni podjetij zagotovi podatke o dejanskih ovirah za izboljšanje 
tehnoloških sposobnosti. 
 
V diplomskem delu je prikazan primer merjenja tehnoloških sposobnosti na ravni 
podjetja za tri slovenska podjetja po metodi Svetovne banke. Ocenjevali smo podjetja, ki se 
uvrščajo med najboljša v svoji panogi v Sloveniji in najuspešnejša slovenska podjetja nasploh. 
Ta podjetja so se po metodi uvrstila v najboljši dve izmed štirih skupin. Podjetja imajo realne 
možnosti za doseganje vodilnih vlog v mednarodnem merilu, potrebovala pa bi predvsem več 
ustvarjalnosti pri oblikovanju svojih tržnih priložnosti ter ambicij, lotevati se tudi bolj drznih 
projektov. 
 
Zastavljene hipoteze smo večinoma potrdili. Metoda merjenja je namreč zagotovila koristne 
informacije za ocenjevana podjetja, poslovne svetovalce, vladne agencije ter za akademske 
namene. Glede koristnosti podatkov za ekonomsko politiko pa smo nakazali, da bi metoda 
uporabljena na večjem, reprezentativnem vzorcu podjetij, zagotovila koristne informacije. Za 
preverjanje hipoteze, »ali se najboljša slovenska podjetja lahko primerjajo s svetovno 
najboljšimi«, bi morali zopet izmeriti tehnološke sposobnosti na večjem, reprezentativnem 
vzorcu podjetij. Lahko pa rečemo, da trditev zagotovo ne velja za vsa podjetja, ki spadajo med 
najboljša slovenska podjetja. 
 
 
7.2 PRISPEVKI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Zaradi globalnih sprememb v poslovanju, kjer igra tehnološki razvoj vedno večjo vlogo, 
področje tehnoloških sposobnosti hitro pridobiva na pomembnosti. Uspešnejša podjetja in 
države se vedno bolj zavestno ter aktivno ukvarjajo z merjenjem in izboljševanjem svojih 
tehnoloških sposobnosti. Razmere, kjer je treba znanje nenehno nadgrajevati in razvijati nove 
rešitve, so namreč vedno bolj ugodne za tiste z razvitimi tehnološkimi sposobnostmi in tiste, ki 
jih bodo znali unovčiti; obenem pa so usodne za tiste, ki se ne zavedajo njihovega pomena ali 
pa ne zmorejo dohajati trga. Tematika diplomskega dela s tem postaja vedno bolj pomembna in 
aktualna. 
 
Prispevek diplomskega dela predstavlja strukturirana predstavitev teorije in ugotovitev 
empiričnih raziskav različnih avtorjev. Najpogosteje se namreč znanstveni članki ukvarjajo s 
tehnološkimi sposobnostmi na ravni podjetij ali panoge ali gospodarstva ali pa jih proučujejo v 
povezavi z industrijsko politiko. Manj je zbirnih ali kronoloških prispevkov.  
 
Razen v nekaterih najbolj razvitih in tehnološko usmerjenih državah so raziskave na področju 
merjenja tehnoloških sposobnosti redke. Za nove članice EU ali za kandidatke za vstop v EU 
jih ne zasledimo. Tako je diplomsko delo še bolj pomembno, saj bo Slovenija čim prej 
potrebovala sodobno industrijsko politiko in s tem informacije o ravni tehnoloških sposobnosti. 
Diplomsko delo tako pomeni uvod v obsežnejše in zahtevnejše raziskave na področju 
tehnoloških sposobnosti Slovenije in njenih podjetij. 
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7.3 NAPOTKI ZA NADALJNJE PROUČEVANJE  
 
Zaključki diplomskega dela odpirajo vprašanja za nove raziskave, ki bi predstavljale izhodišča 
za strategijo razvoja slovenskih tehnoloških sposobnosti. Zagotovile bi podatke o tistih 
problemih v podjetjih in v gospodarstvu, ki ovirajo nadaljnji razvoj tehnoloških sposobnosti in 
siceršnjo uspešnost podjetij. Tako bi bilo zanimivo izvesti ocenjevanje po metodi uporabljeni v 
tem diplomskem delu ali podobni metodi ocenjevanja tehnoloških sposobnosti za 
reprezentativen vzorec podjetij, ki bi zagotavljal: 
 

 ocene tehnoloških sposobnosti posameznih pomembnejših panog v slovenskem gospodarstvu, 
 ocene tehnoloških sposobnosti po skupinah različno uspešnih slovenskih podjetij, 
 ocene tehnoloških sposobnosti po skupinah različno velikih slovenskih podjetij, 
 oceno tehnoloških sposobnosti celotnega slovenskega gospodarstva. 

 
Za pomembnejša podjetja kaže poleg pogovora izdelati temeljitejšo analizo njihovih 
tehnoloških sposobnosti (»case study« metoda). S tem bi zagotovili bolj sistematične in 
objektivne podatke. Poleg tega bi bilo mogoče ugotoviti, koliko se razlikujejo rezultati dobljeni 
na podlagi pogovora od tistih, ki jih da analiza, in s tem preveriti zanesljivost metode 
pogovora. 
 
Uporabljeno metodo je mogoče preverjati tudi z uporabo več različnih modelov merjenja na 
istem podjetju. Zanemarjati ne gre tudi makroekonomskih modelov merjenja tehnoloških 
sposobnosti in njihovih prednosti – lažjega zbiranja podatkov za večje število držav. Nadalje 
omogočajo primerjavo tehnoloških sposobnosti posamezne panoge med državami. Z 
metodološkega vidika bi veliko informacij prispevala primerjava ocen za gospodarstvo 
določene države, ki jih zagotavlja makroekonomski model merjenja in tistih, ki izhajajo iz 
merjenja na ravni posameznih podjetij ter tehnološke sposobnosti gospodarstva merijo šele 
posredno. 
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PRILOGA 1: Slovarček 
 
 

 benchmarking – medsebojno primerjanje (z namenom pridobitve relativne ocene) 
 best practice – dobri zgled 
 capital stock – zaloga fizičnega kapitala (proizvodni objekti, stroji, oprema) 
 case study – analiza primera 
 common market – notranji trg (v kontekstu EU) 
 »cost and benefit« analysis – analiza koristi in stroškov   
 »free-riding« – zastonjkarstvo 
 learning by doing – učenje ob delu, skozi prakso 
 »market rule breaker« – podjetje, ki ruši pravila poslovanja na trgu določene panoge 
 networking – različne oblike sodelovanja in komuniciranja s sodelavci v podjetju in v    

           poslovnem okolju na splošno 
 R&D (research and development) – R&R (raziskave in razvoj) 
 Resource advantage theory – teorija prednosti na podlagi virov oziroma sodobna teorija 

                virov 
 »to sophisticate the consumers« – vzgajati (izobraževati) potrošnike 
 tacit (intangible) knowledge – nekodificirana oz. implicitna znanja, ki se jih težko 

                izrazi 
 »technology frontier« – tehnološka meja 
 »to think outside of the industrial box« –  prestopiti meje miselnega okvira, značilnega 

                       za določeno panogo 
 Total factor pruductivity – skupna faktorska produktivnost 
 “turnkey capabilities” – sposobnosti, ki zadostujejo za uporabo kupljene, izdelane in 

      podjetju že prilagojene tehnologije (na ključ – kupec lahko  
        takoj začne z uporabo, vse je že narejeno in prilagojeno kupcu) 
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PRILOGA 2: Primerjava neoklasičnih in sodobnih pogledov na inovativno podjetje 
 
Tabela 1: Neoklasični in sodobni pogledi na inovativno podjetje 
 Neoklasični pogledi Sodobni pogledi 
Informacije Informacije o cenah in tehnologijah so 

brezplačno in brez stroškov na voljo 
podjetjem. Ni omejitev glede uporabe 
teh informacij.  

Pridobivanje informacij je lahko zelo 
drago, informacije pa so lahko napačne 
ali zahtevne za razumevanje. Uporaba 
informacij je draga in lahko zahteva 
dodatna sredstva, med drugim notranje 
tehnološke sposobnosti 

Racionalnost  Podjetje razume prejete informacije in 
glede na njih racionalno reagira ter 
maksimira svoj dobiček. 

Racionalnost podjetij je omejena. 
Odločitve  temeljijo na preteklih 
izkušnjah. Ravnanje podjetja  lahko 
strateško – žrtvovanje kratkoročnih 
dobičkov za doseganje dolgoročnih 
ciljev. 

Tehnološke 
izbire 

Za proizvodnjo poljubne dobrine je na 
razpolago neskončna množica 
tehnologij (razmerja proizvodnih 
dejavnikov). Podjetje z lahkoto menja 
tehnologije le s stroški investiranja, a 
brez oportunitetnih stroškov ali stroškov 
učenja.  

Tehnološka izbira je omejena z nivojem 
znanja zunaj in znotraj podjetja. 
Spremembe so drage in tvegane. 

Tehnološki 
napredek 

Tehnološki napredek je eksogeno dan – 
se zgodi neodvisno od podjetja, 
spremeni meje proizvodnih možnosti in 
omogoči podjetju učinkovitejšo 
proizvajanje. Zaradi popolnosti 
informacij je celoten nabor novih 
možnosti takoj na voljo celotni panogi – 
monopolizacija koristi ni možna. 

Tehnološki napredek se dogaja zunaj in 
znotraj podjetja. Če ga podjetje želi 
izkoristiti, nujno potrebuje tehnološke 
sposobnosti, med drugim absorpcijsko 
sposobnost za ocenjevanje in uporabo 
idej iz zunanjih virov.  
 
 

Obnašanje Podjetje je neke vrste ekonomski robot, 
ki za reagiranje v različnih okoliščinah 
uporablja majhen nabor vnaprej 
določenih pravil. 

Podjetje išče priložnosti, se uči in v 
času spreminja svoje zmožnosti in 
obnašanje. 

Vir: Arnold, Thuriaux, 1997, str. 7. 
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PRILOGA 3: Povzetek študij s področja tehnoloških sposobnosti 
 
Tabela 2: Povzetek študij s področja tehnoloških sposobnosti 

Vrsta tehnološke sposobnosti Zagovornik 
(leto) Pridobitvena Operativna  Implementacijs

ka 
Inovacijska  Podporna Trženjska 

UNIDO 
(1968) 

Sposobnosti za 
pridobivanje 
tehnologije 

Sposobnosti 
zagotavljanja 
informacijske 
podpore in  
»networking-a« 
v proizvodnih 
procesih 

Sposobnosti za 
prilagajanje 
tehnologije 

Sposobnost 
bazičnega 
raziskovanja in 
vzdrževanja 
testne opreme 

Sposobnost 
izučiti zaposlene, 
zagotavljanja 
informacij in 
»networking-a« 

 

Dore (1984) Sposobnost 
samostojnega 
iskanja 
mednarodnih 
tehnologij 

 Sposobnost 
neodvisnega 
tehnološkega 
učenja 

Sposobnost 
samostojnega 
razvijanja 
tehnologij  

  

Bell (1984) Sposobnost 
učenja preko 
iskanja ter 
učenja nabavnih 
strategij od 
najetih 
strokovnjakov 

Sposobnost 
učenja med 
delovanjem 

Sposobnost 
učenja na 
podlagi 
rezultatov 

Sposobnost 
učenja skozi 
spremembe 

Sposobnost 
učenja z 
usposabljanjem 
na delovnem 
mestu 

 

Desai 
(1984) 

Sposobnost 
nakupa 
tehnologije 

Sposobnost 
upravljanja 
proizvodnega 
obrata 

Sposobnost 
podvajanja 
znanja in širitve 

Sposobnost 
inoviranja  

    

Fransman 
and King 
(1984) 

Sposobnost 
iskanja 
alternativnih 
tehnologij in 
izbire 
najprimernejše 

Sposobnost 
obvladovanja 
tehnologije skozi 
uporabo  

Sposobnost 
prilagajanja 
tehnologije 
specifičnim 
proizvodnim 
pogojem 

Sposobnost 
razvijanja 
tehnologije z 
majhnimi 
inovacijami in 
bazičnim 
raziskovanjem  

  

World Bank 
(1995) 

 Sposobnosti v 
proizvodnem 
managementu, 
proizvodnem 
inženiringu, 
popravilih in 
vzdrževanju 

 Sposobnost 
ustvarjanja in 
uporabe novih 
tehnoloških 
priložnosti 

Sposobnosti v 
projektnem 
managementu, 
projektnem 
inženiringu in 
usposabljanju 
zaposlenih 

Sposobnosti 
marketinga  

James 
(1988) 

Sposobnost 
zaznavanja 
problemov, 
iskanja, 
izbiranja in 
pogajanja za 
tehnologijo 

  Sposobnost 
prikrojiti 
uvoženo opremo 
in proizvodnjo 

Sposobnost 
inovativnih 
sprememb, 
dizajna in 
organiziranega 
R&R 

Sposobnost 
premeščanja 
tehnologije 

  

TDRI 
(1989) 

Sposobnost 
iskanja, 
dostopanja, 
pogajanja, 
nabave in 
premeščanja 
tehnologije 

Sposobnost 
uporabe 
pripomočkov v 
proizvodnji in 
kontroli; 
vzdrževanja in 
upravljanja 
proizvodnje 

Sposobnost 
pridobiti znanje, 
asimilirati 
tehnologijo in 
izvesti manjše in 
večje spremembe 
proizvodov 

Sposobnost 
izvedbe 
radikalnih 
sprememb 
proizvodov 
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Nadaljevanje Tabele 2 
Lall (1992) Sposobnost 

lokalne nabave 
dobrin in 
storitev, 
izmenjave 
informacij z 
dobavitelji, 
iskanja virov 
tehnologije, 
pogajanja, 
uporabe 
informacijskih 
sistemov, nakupa 
opreme, 
inženiringa, 
usposabljanja in 
zaposlovanja 
kvalificiranega 
kadra 

Sposobnost 
enostavnega 
procesnega 
inženiringa kot 
je odpravljanje 
napak, 
uravnoteženje, 
kontrola 
kakovosti, 
preventivno 
vzdrževanje, 
prilagajanje 
procesne 
tehnologije; 
inženiringa 
proizvodov kot je 
prilagajanje 
dizajna 
proizvoda, 
manjše priredbe 
za potrebe trga; 
industrijskega 
inženiringa kot 
je tok dela, 
razporejanje, 
študije časa in 
giba, kontrola 
zalog 

Sposobnost za 
razširjeno 
uporabo opreme, 
prilagajanje 
procesov, 
zmanjševanje 
stroškov, 
licenciranje nove 
tehnologije, 
izboljšavo 
kvalitete 
proizvodov, 
licenciranje in 
asimilacijo nove 
uvožene 
tehnologije 
proizvodov, 
spremljanje 
produktivnosti in 
izboljšanje 
koordinacije 

Sposobnost za 
osnovno 
oblikovanje 
procesov, 
oblikovanje in 
dobavo opreme, 
interne inovacije 
proizvodnih 
procesov, 
bazično 
raziskovanje, 
interne inovacije 
proizvodov 

Sposobnost za 
izdelavo 
predhodnih 
študij 
izvedljivosti, 
študij 
izvedljivosti, 
izbor lokacije in 
razporejanje 
investicij, nizkih 
in visokih 
gradenj, 
dodatnih 
storitev, montaža 
in naročanje 
opreme 

Sposobnost 
prenašanja 
tehnologije 
lokalnih 
ponudnikov; 
koordiniranje 
dizajnerskih, 
znanstvenih in 
tehnoloških 
povezav, 
sposobnosti 
»poslovanja 
na ključ« 
(turnkey 
capabilities*), 
R&R 
sodelovanja, 
licenciranje 
lastne 
tehnologije 
drugim  

Sharif 
(1993) 

Sposobnost 
nadgrajevanja 
vseh elementov  
tehnologije skozi 
iskanje, 
izbiranje, 
pogajanje in 
zagotavljanje 
pravočasne 
nabave 

Sposobnost 
proizvajanja, 
opazovanja in 
vzdrževanja 
tehnoloških 
komponent za 
preoblikovanje 
in druge 
pomožne 
dejavnosti 

 Sposobnost 
definiranja 
potreb, ki 
izhajajo iz trga, 
za razvoj novih 
proizvodov, 
procesov in 
tehnik; izgradnje 
prototipov in 
zahtevnih 
modelov za 
testiranje; 
dogovora s 
skladi tveganega 
kapitala za 
implementacijo 
in inovacije  

Sposobnost 
naročanja 
fizične opreme; 
koordiniranja 
ponudbe in 
povpraševanja; 
aktiviranja vseh 
potrebnih 
sredstev za 
preoblikovanje 
in za podporne 
dejavnosti 

 

Ramanathan 
(1993) 

Sposobnost 
izvajanja 
inženirskih 
študij, 
samostojnega 
iskanja dobrih 
tehnoloških 
virov, 
ocenjevanja 
ponujenih 
tehnologij, 
določitve načina 
prenosa 
tehnologije in 
pogajanja o 
pogojih prenosa 
tehnologije 

Sposobnost 
upravljanja in 
kontroliranja 
proizvodnih 
obratov, 
načrtovanja in 
kontrole 
proizvodnih 
dejavnosti, 
zagotavljanja 
informacijske 
podpore in 
»networking-a« 
proizvodnji, 
vzdrževanja 
proizvodnih 
obratov in 
opreme  

 Sposobnost 
podvajanja 
pridobljenih 
tehnologij, 
prilagajanja in 
izboljševanja 
uvoženih 
tehnologij, 
izvajanja lastnih 
tehnoloških 
razvojnih 
načrtov 

Sposobnost 
planiranja in 
izvedbe 
projektov; 
pridobivanja 
sredstev za 
razvoj prototipov 
in 
modernizacijo, 
planiranja in 
uvedbe razvoja 
človeških virov; 
prepoznavanja 
novih 
razvijajočih se 
trgov za 
obstoječe in nove 
proizvode 

 

*turnkey capabilities – sposobnosti, ki zadostujejo za uporabo kupljene, izdelane in podjetju že prilagojene tehnologije 
Vir: Panda, Ramanathan, 1996, str. 563-564. 



 v

PRILOGA 4: ArCo tehnološki kazalec 
 
Tabela 3: ArCo tehnološki kazalec za prvih 40 izmed 162 ocenjevanih držav, primerjava med 
letoma 2000 in 1990 
Uvrstitev    Država             ArCo tehnol.    ArCo tehnol.          Uvrstitev                Stopnja 
(2000)                      kazalec (2000)    kazalec (1990)           (1990)                   rasti (%) 
 
1            Švedska                  0.867                     0.681                      2                          27.2 
2             Finska                    0.831                0.614                      6                          35.2 
3           Švica                       0.799                       0.735                      1                            8.7 
4           Izrael                       0.751                     0.669                      4                          12.2 
5           ZDA                     0.747                         0.663                      5                          12.6 
6           Kanada                    0.742                         0.678                      3                            9.4 
7           Norveška               0.724                         0.581                      9                          24.6 
8           Japonska                 0.721           0.569                    12                          26.8 
9           Danska                    0.704                         0.584                      8                          20.6 
10          Avstralija             0.684                         0.561                    14                          21.9 
11          Nizozemska             0.683                         0.571                    10                          19.7 
12           Nemčija                  0.682                         0.593                      7                          15.0 
13         Velika Britanija     0.673                         0.562                    13                          19.8 
14           Islandija                  0.666                         0.484                    18                          37.8 
15           Tajvan                     0.665                         0.436                    22                          52.6 
16          Nova Zelandija       0.645                         0.570                    11                          13.3 
17          Belgija                     0.642                         0.523                    15                          22.7 
18          Avstrija                0.619                         0.502                    16                          23.4 
19          Repub. Koreja    0.607                         0.415                    31                          46.3 
20           Francija                   0.604                         0.499                    17                          21.0 
21           Singapur                 0.573                         0.397                    37                          44.5 
22           Hong Kong       0.569                         0.435                    24                          30.8 
23           Irska                       0.567                         0.450                    20                          26.0 
24           Italija                       0.526                         0.444                    21                          18.5 
25           Španija                   0.516                         0.410                    34                          25.8 
26          Slovenija               0.507                         0.412                    33                          23.1 
27           Grčija                      0.489                         0.416                    30                          17.5 
28           Luksemburg            0.486                         0.426                    27                          13.9 
29          Repub. Slovaška    0.481                         0.428                    26                          12.3 
30           Ruska Federacija    0.480                         0.464                    19                            3.4 
31           Repub. Češka       0.475                         0.432                    25                            9.9 
32          Estonija                  0.472                         0.413                    32                          14.4 
33           Madžarska              0.469                         0.402                    36                          16.8 
34           Poljska                   0.465                         0.393                    39                          18.3 
35          Portugalska           0.450                         0.346                    53                          30.0 
36          Bulgarija                 0.449                         0.435                    23                            3.2 
37           Ciper                       0.440                         0.384                    41                          14.4 
38           Latvija                 0.439                         0.423                    29                            3.7 
39          Belorusija                0.431                         0.403                    35                            6.8 
40           Argentina                0.426                         0.379                    45                          12.5 

 

Vir: Archibugi, Coco, 2004, str. 637-640. 
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PRILOGA 5: Vprašalnik, ki služi pri merjenju tehnoloških sposobnosti po metodi ankete 
 
NAVODILO: Dodelite naslednjim trditvam ocene od 1 do 4; 1 – močno nasprotujem, 2 – 
delno nasprotujem, 3 – delno se strinjam in 4 – se zelo strinjam. Če trditev v vašem primeru ni 
smiselna, dopišite »ni smiselno/drugo«.  

 
 

 
Ime podjetja: 
Število zaposlenih/promet: 
Proizvodi/panoga: 
Ime anketiranca/-ke: 

 

1) Tehnologija igra pomembno vlogo v strategiji našega podjetja. 
2) Podjetje dobro pozna ključne tehnologije na svojem področju. 
3) Podjetje je dobro usposobljeno za ocenjevanje tehnoloških priložnosti.  
4) Naše podjetje lahko brez težav oceni tehnološke grožnje (konkurentov). 
5) Podjetje ima posebne tehnološke sposobnosti in jih zna izkoristiti. 
6) Vemo katere tehnologije razvijati sami, katere kupiti, naročiti. 
7) Management je spreten pri oblikovanju tehnološke strategije, ki prispeva k ciljem podjetja. 
8) Naše podjetje pozna svoje tehnološke prioritete. 
9) Imamo dobro razvito tehnološko vizijo. 
10) Vemo kako izbirati potrebno tehnologijo. 
11) Vemo kateri so najboljši viri tehnologije. 
12) Uspešni smo pri pridobivanju tehnologije od zunanjih virov. 
13) Podjetje ima dobre povezave s pomembnimi zunanjimi dobavitelji tehnologije. 
14) Naše tehnološke aktivnosti (inženiring in R&D) znotraj podjetja so uspešno organizirane.  
15) Uporabljamo jasne postopke za izpeljavo tehnoloških projektov. 
16) Imamo dober sistem za izbiranje tehnoloških projektov. 
17) V podjetju izvajamo analize že opravljenih projektov. 
18) Znamo prenašati znanje iz enega projekta v drugega. 
19) Vladne politike nas spodbujajo k investiranju v tehnologijo. 
20) Sodelujemo z zunanjimi partnerji (npr. svetovalna podjetja) pri ocenjevanju tehnologij. 
21) Sodelujemo z zunanjimi ustanovami, ki nam pomagajo pri razvijanju tehnologije. 
22) Zunanje organizacije nam pomagajo ocenjevati našo tehnološko uspešnost. 
23) Sodelujemo z univerzami v ključnih tehnoloških projektih. 
24) Sodelujemo z vladnimi raziskovalnimi inštituti v pomembnih tehnoloških projektih 

 
Vir: Technology, Skills and Internet Services in Korea, 2003, str. 169-172. 
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PRILOGA 6: Vprašalnik uporabljen v diplomskem delu pri merjenju tehnoloških 
sposobnosti treh slovenskih podjetij  
 
(Povzeto po Korea: How firms use knowledge, 2002, Priloga A2) 
 
 
Ime podjetja: 
Število zaposlenih/promet: 
Št. zaposlenih v R&R/na področju razvoja: 
Letna prodaja/dobiček: 
Proizvodi/panoga: 
Ime anketiranca/-ke: 
 
 
 
1. del: Zavedanje – prepoznavanje vloge tehnologije za konkurenčnost in nevarnost 
stagniranja v današnjem visoko konkurenčnem okolju. 

1) Na kakšne načine tehnologija vpliva na konkurenčnost vašega podjetja? 
(Tehnološke spremembe: novi ali izboljšani proizvodi na trgu ali novi ali izboljšani 
načini proizvodnje-nižji stroški, hitrost, boljša kvaliteta…) 

V primeru nejasnega odgovora: 
 Spremembe, ki bi lahko vplivale na podjetje? 
 Zakaj tehnologija ni pomemben faktor? 

V primeru jasnega odgovora: 
2) Na kakšen način tehnologija vpliva na konkurenčnost vaših proizvodov? 
    Na kakšen način tehnologija vpliva na konkurenčnost vaših proizvodnih procesov? 
3) Kje je tehnološka meja v vašem poslu? Kako blizu ste ji? 
    (Kam se stvari gibljejo?) 

 
 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje se ne 

zaveda potrebe po 
spremembah in 
razvoju. 

Omejeno 
zavedanje 
lokalnih 
problematik. 
Podjetje se 
spreminja le ko je 
v to prisiljeno. 

Podjetje se dobro 
zaveda, da so 
spremembe 
potrebne in zato 
aktivno išče znake 
za sprožitev 
procesa 
spreminjanja. 

Podjetje se zelo 
dobro zaveda 
potrebe in je 
pripravljeno na 
spremembe. Z 
uporabo 
tehnologije 
narekuje ritem 
sprememb 
konkurentom. 

 
 
 
2.del: Iskanje – sposobnost aktivnega spremljanja dogajanja in trendov na področju 
tehnologije, ki lahko vplivajo na podjetje ali prinesejo priložnosti za rast in konkurenčnost.  

1) Kateri dejavniki vplivajo na to ali bo kupec kupil vaš proizvod ali ne? 
      (cenovni in necenovni –  kvaliteta, design, prilagojenost). Nanje vpliva tehnologija. 
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2) Kateri so v vašem poslu nujno potrebni dejavniki, in zadostni dejavniki za 
pridobivanje naročil? 

3) Kako so ti dejavniki različni za različne proizvode in različne trge? 
4) Kako veste, kaj se dogaja na področju tehnološkega razvoja, takega kar je 

pomembno za vašo panogo?  
- v Sloveniji? 
- mednarodno? 
(Kdo to spremlja? Koliko ljudi?) 

 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje ne ve, 

kako naj 
konkurira na trgu 
niti kaj trg 
zahteva. 

Podjetje površno 
razume, kako 
konkurira –  
predvsem na 
osnovi cene. 

Podjetje se 
zaveda, da je za 
njihov uspeh 
pomembnih več 
dejavnikov, ki pa 
jih šteje za 
splošne. Ne zna 
ločiti teh 
dejavnikov po 
različnih 
segmentih 
dejavnosti.   

Podjetje se dobro 
zaveda svojih 
konkurenčnih 
prednost. Aktivno 
išče informacije, 
ki jih potrebuje za 
podporo svojih 
prednosti in za 
jasno sliko o svoji 
konkurenčnosti. 

 
 
3. del: Oblikovanje osrednjih tehnoloških sposobnosti – uspešnost definiranja lastnih 
tehnoloških moči in oblikovanje edinstvene prednosti na specifičnih področjih. 

1) Kaj je vaša posebna in značilna konkurenčna prednost? (unikatnost, cena, hitrost, 
kvaliteta…) 

2) Kateri dejavniki odločajo o tem ali kupci kupujejo od vas ali ne? 
3) S kakšnimi aktivnostmi ohranjate in branite te prednosti? (patenti, korak pred 

ostalimi…) 
4) S kakšnimi aktivnostmi ustvarjate nove prednosti? (primeri) 
5) Kako se odločate, katere tehnologije razvijati/obdržati v podjetju, katere kupiti ali 

naročiti zunaj podjetja? 
 



 ix

Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje ne ve, 

kako naj 
konkurira na 
trgu, in kaj – če 
sploh – so 
njegove 
konkurenčne 
prednosti. 

Podjetje ima 
določeno 
razumevanje o 
načinu 
konkuriranja – 
ponavadi je 
omejeno na ceno. 

Podjetje pozna 
vrsto cenovnih in 
necenovnih 
dejavnikov , ki 
vplivajo na način 
njegovega 
konkuriranja in 
na njegove 
konkurenčne 
prednosti. Vendar 
pa jih ne poskuša 
aktivno 
vzdrževati, braniti 
ali razvijati. 

Podjetje se zelo 
dobro zaveda 
svojih 
konkurenčnih 
dejavnikov in 
aktivno išče nove 
oblike za razvoj 
svojih 
sposobnosti in za 
njihovo uporabo v 
novih proizvodih 
in proizvodnih 
procesih. 

 
 
 
4.del: Tehnološka strategija – oblikovanje tehnološke strategije je ključni del splošne 
poslovne strategije pri vseh vodilnih podjetjih. V tem procesu so zastavljene in posredovane v 
podjetje vizije, cilji in prioritete. 

1) Kateri so glavni strateški cilji vašega podjetja? 
2) Katere so tehnološke prioritete? (Kakšne so sicer možnosti?) 
3) Katere so vaše glavne sposobnost in kako jih izkoriščate? 
4) Kako uporabljate vašo poslovno strategijo za zagotavljanje pogojev za spremembo 

proizvodov in proizvodnih procesov? 
5) Kakšna je strateška vizija za tehnologijo v vašem podjetju? 

 
 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje ne pozna 

niti osnov svoje 
strategije. 

Podjetje ima 
osnovno 
strategijo, ne ve 
pa, kako bi mu 
tehnologija 
pomagala pri 
ustvarjanju 
konkurenčnih 
prednosti. 

V podjetju se 
zavedajo svojih 
osrednjih 
sposobnosti. 
Njihova strategija 
ne temelji le na 
zahtevah trga, 
temveč na 
povezavi le-teh z 
njihovimi 
osrednjimi 
sposobnostmi.  

Podjetje ima 
strateško orodje 
za spremljanje  
sprememb. 
Strategijo 
uporablja tudi za 
specifične 
izboljšave 
proizvodov in  
procesov. Aktivno 
opazuje in meri 
številne ključne 
spremenljivke, 
kar ga pripelje do 
ciljev in pomaga 
določiti prioritete 
pri izboljšavah. 
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5. del: Ocenjevanje in izbiranje tehnologije – vodilna podjetja so sposobna zbrati informacije 
o  tehnoloških možnostih, ki so jim na voljo in hitro prepoznati in izbrati tisto, ki najbolj 
ustreza njihovim potrebam. 

1) Kako se lotevate ocenjevanja/izbiranja tehnologij? 
2) Kako izbirate med različnimi tehnološkimi opcijami? 
3) Kako veste, da ste izbrali najboljše vire tehnologije? 

 
 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje nima 

jasnega postopka 
za ocenjevanje ali 
izbiro tehnologije. 

Podjetje ima 
nekatere smernice 
za izbiro med 
različnimi 
tehnološkimi 
opcijami, ki pa so 
v glavnem 
povezane s ceno. 

Podjetje ima 
izoblikovane 
postopke za 
ocenjevanje in 
izbiro tehnologij, 
ki pokrivajo 
kratkoročne 
vidike, kot sta 
cena in 
razpoložljivost, 
ter dolgoročne 
vidike kot so 
storitve in 
podpora ter 
lastna sposobnost 
za ponotranjenje 
in razširitev 
uporabe izbrane 
tehnologije. 

Podjetje je 
izkušeno v 
iskanju, 
ocenjevanju in 
izbiri strateških 
tehnologij. 

 
 
 
6.del: Pridobivanje/nakup tehnologije – Potrebne so sposobnosti za ustvarjanje nove 
tehnologije v podjetju, za skupno vlaganje v razvoj ali za nakup tehnologije (pogajanja).  

1) Kako pridobivate tehnologijo od zunanjih virov? (pogajanja in absorpcija znanja) 
2) Katere mehanizme uporabljate, da pridobite zunanje vire znanja? (nakup opreme, 

skupna vlaganja, nakup licenc, kombinacije) 
3) Kako zagotavljate, da pridobite znanje iz tehnologije, ki jo kupite zunaj podjetja? 

(možnosti učenja) 
4) Kakšen delež tehnologije pridobite zunaj podjetja? 
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Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje nima 

jasnega postopka 
za nakup ali 
ponotranjenje 
tehnologije. 

Podjetje ima 
nekaj izkušenj pri 
pridobivanju 
tehnologije iz 
zunanjih virov, 
vendar se zanaša 
na utečene in 
preverjene 
pristope, kot je na 
primer nakup 
opreme. 

Uporablja se 
različne 
mehanizme 
pridobitve 
tehnologij, skozi 
lastni razvoj in 
nakup od 
zunanjih virov. 

Uporablja se 
široka paleta 
virov tehnologij, 
ob tem pa se 
močno poudarja 
vloga učenja in 
akumulacije 
znanja v vsakem 
posameznem 
primeru. 

 
 
 
7.del: Uvedba in prevzem tehnologije – obstaja več faz pred končno uvedbo. Te pogosto 
vodijo do nadaljnjih inovacij, ko se tehnologija preoblikuje in prilagaja podjetju. Potreben je 
razvit projektni management. 

1) Kako se lotevate implementacije projektov, ki bazirajo na novi tehnologiji? 
2) Kako upravljate s tveganjem pri razvojnih projektih?  
3) Kako zagotavljate komuniciranje med različnimi funkcijami v podjetju: R&R, 

inženiring, proizvodnja, marketing itd.? 
 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje ima malo 

izkušenj s projekti 
in projektnim 
managementom. 
Projekti jim 
pogosto uidejo 
izpod nadzora. 

Podjetje ima 
nekaj izkušenj v 
projektnem 
managementu, 
nima pa 
sposobnosti za 
upravljanje 
tveganja ali 
stalnega 
ocenjevanja 
poteka projektov. 

Podjetje upravlja 
s tveganjem in 
ima sposobnosti 
projektnega 
managementa. 

Podjetje ima 
dobro razvito 
ogrodje za 
upravljanje 
tveganja in je 
izkušeno v 
projektnem 
managamentu. 
Ima oblikovane 
strukture in 
postopke, ki 
omogočajo 
sodelovanje med 
različnimi 
funkcijami in 
ravnmi v podjetju.

 
 
 
8. del: Učenje – učenje iz uspehov in napak lahko postane zavesten in formalen proces, ki vodi 
k stalnim izboljšavam v uspešnosti, učinkovitosti in oblikovanju strategije. Podjetje se mora 
učiti iz svojih in tujih izkušenj. 

1) Kako veste, kako vam gre, glede na vaše konkurente? 
2) Kako zagotavljate, de se učite iz vsakega projekta in ne odkrivate »tople vode« pri 

vsakem projektu znova? Ali je znanje dostopno vsem v podjetju? 
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3) Kateri mehanizmi delujejo z namenom omogočiti učenje in nenehne izboljšave? 
(formalni postopki) 

 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje nima 

postopkov ali 
struktur, ki bi 
omogočale učenje 
iz projekta v 
projekt.  

Podjetje izvaja 
enostavne 
preglede 
rezultatov 
dokončanih 
projektov, vendar 
pregledi niso 
redni in so 
večinoma 
neformalni. 

Podjetje redno 
nadzoruje 
napredovanje 
projektov in 
ugotavlja, kaj bi 
naslednjič lahko 
naredili bolje. 

Podjetje ima 
visoko razvite 
sisteme učenja na 
vseh 
organizacijskih 
ravneh. Izvaja  
preglede 
opravljenih 
projektov, 
programe stalnih 
izboljšav in 
poskrbi, da je 
znanje dostopno 
vsem v podjetju. 

 
 
 
9. del: Izkoriščanje zunanjih povezav in vzpodbud – svetovalna podjetja, državni 
raziskovalni inštituti in univerze. Kako razvit je zunanji podporni sistem za tehnološki razvoj? 

1) Kateri zunanji viri za vas relevantne tehnologije se pojavljajo? 
2) Katere vire ste že koristili? 
3) Katere so vaše glavne ovire pri koristenju teh drugih virov? 
 

 
Ocena  1 2 3 4 
Značilnosti  Podjetje se ne 

zaveda zunanjih 
virov tehnologije. 

Podjetje se 
zaveda zunanjih 
virov, ne ve pa, 
kako priti do njih. 

Podjetje se 
zaveda zunanjih 
virov in načina, 
kako do njih, 
vendar samo na 
ozkem področju, 
uporablja pa jih 
le občasno.  

Podjetje se dobro 
zaveda široke 
palete zunanjih 
virov in ve, kako 
priti do njih. Pri 
svojem 
tehnološkem 
razvoju je 
uporabilo že vrsto 
virov. 
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PRILOGA 7: Opis ocenjevanih podjetij 
 
Družba Rotomatika d.o.o. je del korporacije Hidria, druge najhitreje rastoče slovenske 
korporacije, ki se v razvrstitvah Gospodarskega vestnika (Izvozniki, 2004, str. 33-39) uvršča 
tudi na drugo mesto med slovenskimi skupinami podjetji z največjo prodajo v EU in na peto 
mesto v kategorijo čistih izvoznikov, vse v letu 2003. Rotomatika s svojim hčerinskim 
podjetjem Rotomatika Fans d.o.o. razvija, proizvaja in trži štiri osnovne programe izdelkov: 
komponente iz aluminija, specialne elektromotorje, ventilatorje in motorje z zunanjim rotorjem 
ter lamele in rotorje. Glavna proizvodna lokacija in sedež se nahajata v Spodnji Idriji, del 
proizvodnje pa se odvija tudi na Jesenicah in v Kopru. Začetki podjetja segajo v leto 1971, ko 
je podjetje delovalo pod okriljem podjetja Iskra, leta 1989 pa je Rotomatika postala samostojno 
podjetje, ki danes zaposluje približno 800 ljudi.  
 
Po številnih preoblikovanjih, združevanjih in raznolikih oblikah sodelovanja z zunanjimi 
partnerji, je danes blagovna znamka Rotomatika pri kupcih elektromotorjev, ventilatorjev in 
komponent priznana kot zanesljiva in kakovostna. Rotomatika dobavlja največjim in 
najzahtevnejšim mednarodnim proizvajalcem iz industrije delov za avtomobilsko industrijo, 
klimatizacije, gretja in hlajenja, črpalk, bele tehnike in drugim. Med drugim dobavlja znanim 
proizvajalcem avtomobilov kot so BMW, Opel, Ford, Citroen, Peugot in Mazda ter obvladuje 
tretjino svetovnega trga motorjev za oljne grelce (Spletne strani podjetja Rotomatika d.o.o.; 
Slovenia partner, 2004). 
 
Tovarna zdravil Lek je bila formalno ustanovljena leta 1946 z nalogo obogatiti paleto izdelkov 
in povečati količino doma izdelanih zdravil. Postopoma je postajalo pomembno tudi širjenje 
znanja, potrebnega za uvajanje novih zdravil. Konec osemdesetih let je podjetje  pričelo 
razvijati in proizvajati klavulansko kislino, ki je pomembna sestavina Lekovega vodilnega 
izdelka Amoksiklava. Leta 1991 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo, ki je leta 1995 
kot prva srednjeevropska farmacevtska družba vstopila na zahtevni ameriški trg s končnim 
izdelkom, od leta 1979 pa je bila na njem prisotna s farmacevtskimi učinkovinami.  
 
Leta 2002 se je družba Lek pridružila poslovni skupini Novartis. Glavne dejavnosti družbe so 
razvoj, proizvodnja in trženje zdravil; osnovni farmacevtski program pa dopolnjujejo izdelki za 
samozdravljenje, veterinarski izdelki, medicinski pripomočki in kozmetični izdelki. Podjetje 
trži svoje izdelke na več kot 80 svetovnih trgih in ima predstavništva v 20 državah. V Leku je v 
Sloveniji 2525 zaposlenih, v tujini pa 1389. Lek se uvršča med najbolj dinamične, visokoetične 
in zaupanja vredne srednje velike farmacevtske družbe. Po podatkih Gospodarskega vestnika je 
bil Lek v letu 2003 drugo slovensko podjetje po prodaji v države Cefte in prvo po prodaji na 
druge trge. V letu 2004 je Lek zasedel prvo mesto na lestvici ugleda Gospodarskega vestnika, v 
letu 2003 pa drugo (Spletne strani podjetja Lek d.d., 2004; Izvozniki, 2004, str. 33-39). 
 
Podjetje Akrapovič je bilo ustanovljeno leta 1990 in imelo tedaj šest zaposlenih. Temeljilo je 
na ustanoviteljevih izkušnjah pridobljenih na tekmovanjih in pri testiranju motornih koles. 
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Razlog za ustanovitev podjetja je bil gotovo tudi pomanjkljiv trg visoko kakovostnih izpušnih 
sistemov, ki bi se prilegali posameznim modelom motornih koles. 
 
Podjetje je dobro unovčilo izkušnje in znanje in v desetletju postalo vodilni proizvajalec visoko 
kakovostnih izpušnih sistemov za serijska in tekmovalna motorna kolesa. Podjetje se nahaja v 
Ivančni Gorici in zaposluje 170 visoko usposobljenih ljudi. Blagovna znamka Akrapovič je 
postala svetovno znana, njihove izdelke za tekmovalna motorna kolesa uporabljajo najboljši 
tekmovalci vseh pomembnejših moštev: Aprilia, Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, KTM in 
Ducati. 
 
Ustanovitelja, Igorja Akrapoviča je revija Podjetnik razglasila za podjetnika leta 2004. V 
prihodnje naj bi podjetje sodelovalo tudi z moštvom formule ena BAR Honda, kasneje pa 
nastopalo tudi na trgu prestižnih avtomobilov (Spletne strani podjetja Akrapovič d.o.o., 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 8: Imena in funkcije sogovornikov v ocenjevanih podjetjih 
 
Tabela 4: Imena in funkcije sogovornikov v ocenjevanih podjetjih 
 Rotomatika d.o.o. Akrapovič d.o.o. Lek d.d. 
Ime sogovornika Renato Leoni Robert Ličen Gorazd Hladnik 
Funkcija sogovornika Direktor marketinga Generalni direktor Izvršni direktor – 

strateško planiranje 
Vir: Lastni prikaz, 2004. 
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PRILOGA 9: Medsebojna primerjava ocen tehnoloških sposobnosti za podjetja 
Rotomatika, Akrapovič in Lek 
 
Slika: Primerjava ocen tehnoloških sposobnosti vseh treh podjetij 

Primerjava ocen

0
1
2
3
4

Zavedanje 

Iskanje groženj/priložnosti

Osrednje sposobnosti

Tehnološka strategija

Izbira tehnoloških rešitevNakup in absorpcija 

Implementacija 

Učenje

Zunanje povezave

Rotomatika d.o.o.

Akrapovič d.o.o.
Lek d.d.

 
Vir: Lastni prikaz na podlagi izračunov iz tabele 5 v diplomskem delu, 2004. 
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