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1. UVOD

Mnogi so pred leti zmajevali z glavo, če si začel govoriti o nujnosti investi-
ranja v tujini ali še prej o nujnosti relokacije delovno intenzivnih dejav-
nosti v dežele s ceneno delovno silo, ali se nasmihali ob ideji o ustanav-
ljanju lastnih multinacionalnih podjetij (MNP), dandanes pa je že najbolj
zakrknjenim nejevernim Tomažem v plimi globalizacije postalo jasno, da
brez tega preprosto ne gre. Mnoga slovenska podjetja so, k sreči, že zdav-
naj spoznala (prva že sredi šestdesetih let), da je že za zadržanje obstoje-
čih tržnih deležev, kaj šele za njihovo pridobivanje ali povečanje, treba
internacionalizirati svojo dejavnost tudi z vlaganji ali drugimi oblikami
delovanja v tujini. Žal mnogi to spoznavajo zelo pozno, tako pozno, da
nekaterih dejavnosti, ki bi jih bilo mogoče pred leti še rešiti, danes ni več
mogoče ali pa ob znatno višjih socialnih stroških. Njihovo težišče se je že
preselilo. Takrat je bila na udaru tekstilna industrija, danes pa so ogrože-
ne že tudi bolj zahtevne, predvsem storitvene dejavnosti. Ne selijo se več
le »plavi«, temveč tudi »beli ovratniki«.

Na prvi pogled se lahko zdi, da je ta tema še preveč oddaljena za drža-
vo na takšni razvojni stopnji, kot je Slovenija. Resnično, države/podjetja
začnejo izvažati kapital v poznejših razvojnih fazah, vendar danes
mnogo prej kot v preteklosti. Tuje neposredne investicije (TNI) namreč
postajajo ne le instrument izkoriščanja svojih posebnih prednosti, pač pa
tudi način njihovega oplajanja in pridobivanja v tujini. Ustanavljanje
podjetij v tujini začenja postajati nuja. Zato izhodna internacionalizacija
ni nič več abstraktno, oddaljeno teoretiziranje, temveč dejanska potreba.
Čim prej bomo spoznali zakonitosti internacionalizacije proizvodnje tudi
v njenem izhodnem delu, tem hitreje bomo lahko krepili svoje konku-
renčne prednosti. Razmišljanje o izhodni internacionalizaciji je kvečjemu
prepozno, nikakor pa ne prezgodnje. To je podobno kot z vhodnimi TNI.
Stroka je na njihov pomen opozarjala že pred dvajsetimi leti. Če bi takrat
resneje upoštevali manjšinska strokovna mnenja, bi imeli danes manj
problemov s svojo konkurenčnostjo, prilagajanja nekaterih podjetij bi
bila bistveno lažja, problemi članstva v EU manjši, nekatera podjetja bi
laže postala konkurenčna, saj bi se s pomočjo tujega kapitala hitreje raz-
vila in končno postala multinacionalna podjetja. Lep primer takšne evo-
lucije je podjetje Kolektor.

Že zdavnaj je bilo jasno, da si je treba na trgu EU zagotoviti domicilni
položaj z ustanavljanjem podjetij.1 To je najbolj učinkovit de facto odgo-

1 Svetličič, 1978.



6

vor nečlanic na integracijske tendence, če nisi njihov del. Če bi se tega
zavedali, bi imeli sedaj manj problemov z de iure integracijo. Še bolj jasno
je bilo, da bi bilo možno ohranjati delovna mesta in preobraziti delovno
intenzivne dejavnosti oz. njihove dele z izhodno internacionalizacijo, s
preseljevanjem njihovih delov na cenejše lokacije in zadrževanjem višje
stopnje dodelave doma ter dobičke iz tujine vlagati v preobrazbo domače
proizvodnje v smeri višje dodane vrednosti.

Z vse močnejšo globalizacijo postajajo investicije v tujini vse bolj učin-
kovit način prilagajanja podjetij spremenjenim razmeram na svetovnem
trgu. To velja posebej za podjetja z majhnim domačim tržiščem. Makro-
politični in institucionalni dejavniki, kot so vse močnejše integracijske
tendence liberalizacije in deregulacije, torej spremembe, ki so podjetjem
zunanje, prav tako vlečejo podjetja v internacionalizacijo. Globalizacija
dela »tekmo k dnu« nujno na vse bolj oligopoliziranem svetovnem trgu,
ki ga poganjajo ekonomije obsega, in v razmerah, ko so transakcijski
stroški tako visoki, da podjetja morajo nadomeščati horizontalno tržišče
z vertikalnimi transakcijami (internalizacijo). 

Internacionalizacija je tako način prilagajanja podjetij novemu svetov-
nemu poslovnemu okolju. Podjetja se danes učijo od starega Darwinove-
ga rekla, »da ne preživijo niti najmočnejše niti najinteligentnejše vrste,
pač pa tiste, ki se najbolje odzivajo na spremembe«. Prilagajanje ni manj
vredno. Nasprotno. Učinkovitost prilagajanja je prav tako pomembna
kot alokacijska učinkovitost (glej North, 1990). Potrošniki ne zahtevajo
samo izdelkov ali storitev, pač pa danes vse bolj hočejo rešitve za svoje
probleme. Tisti, ki jih je sposoben zagotoviti, bo napredoval, to pa je
možno, če si blizu porabnikom (glej Aharoni in Hirsch, 1993), zato se
lahko hitro odzivaš na njihove želje in jih pretvarjaš v izdelke in procese.
Le izvoz tega ne more več uspešno izvrševati. Vzvodi za internacionaliza-
cijo proizvajalcev vmesnih proizvodov so malo drugačni. Ti so prisiljeni
slediti svojim odjemalcem tudi v tujino: tako imenovana internacionali-
zacija, ki jo poganjajo odjemalci. Strategija postati dobavitelj močnih
multinacionalk se je za podjetja iz majhnih držav izkazala za uspešno.
Primer takšne internacionalizacije v Sloveniji je Prevent, ki sledi Volks-
wagnu, PSA oziroma svojim odjemalcem na tržišča, kamor se širijo oni. 

V zadnji polovici preteklega stoletja (približno) se je svetovna proizvod-
nja povečala za okoli šestkrat, mednarodna menjava za 16-krat in TNI kar
za 25-krat (OECD, 1989: 2). Svetovna proizvodnja je že v 80. letih prehite-
la obseg mednarodne menjave. Danes dosega mednarodna proizvodnja,
proizvodnja afiliacij v tuji lasti že kar 18.517 milijard dolarjev (leta 1982 le
2.541). Tudi zaposlenost v afiliacijah v tuji lasti se je povečala na 53 milijo-
nov (leta 1982 le 17). Medtem se je svetovni bruto domači proizvod (BDP)
povečal v obdobju 1982–2001 za okoli trikrat, se je svetovni izvoz v istem
obdobju povečal za nekaj manj kot štirikrat, prodaje afiliacij v tuji lasti pa
kar za 13-krat (UNCTAD, 2002; str 4). Skratka, globalizacija se je razširila
po obsegu in poglobila po vrstah in intenzivnosti povezav. 

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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Večina znamenj kaže, da je globalizacija nepovraten proces, če ne
pride do velike vojne ali krize. Za optimista je oboje manj verjetno tudi
zaradi večje sposobnosti vlad in mednarodnih organizacij spopasti se z
znaki kriz že v njihovih zametkih. Ni pa seveda izključeno, če se ne nare-
di vse, da do tega ne bi prišlo. Brez intenzivne internacionalizacije dejav-
nosti podjetje v sodobnem svetu podjetje ne more obstati, še manj pa
postati konkurenčno. Tu ne gre le za njegovo preživetje na tujem; brez
internacionalizacije se ne more obdržati niti doma.2 Zlasti to velja za pod-
jetje iz majhnih držav, ki z globalizacijo svoje dejavnosti skuša preseči
omejitve majhnega domačega trga. To ni več mogoče doseči samo z med-
narodno menjavo, čeprav je sprva mednarodna menjava lahko omogočila
visoko stopnjo doseganja eknonomij obsega in celo skupne proizvodnje
in razdelitve (economies of scope). Vendar pa so danes spremenjene raz-
mere na svetovnem trgu, njegova oligopolizacija, rastoči pomen znanja in
tehnologije (posebno neoprijemljivega), rastoči transakcijski stroški pov-
zročili, da je možno maksimirati dobičke le, če podjetje samo izvaja dejav-
nost v tujini, če samo začne mednarodno proizvodnjo blaga ali storitev. 

Internacionalizacija ni enosmeren proces, ne nanaša se le na medna-
rodno menjavo ali le na vhodne TNI. Njen sestavni del so tudi izhodne
TNI, izvoz kapitala v tujino ali različne oblike pogodbenih oblik sode-
lovanja. Vhodne in izhodne investicije so le dve strani iste medalje. V
ambicioznejši razvojni strategiji so vhodne TNI sredstvo za poznejše
izhodne TNI s ciljem krepiti konkurenčno pozicijo na svetovnem trgu. 

Še ne tako davno je imela javnost, pa tudi mnogi strokovnjaki, proble-
me z opredeljevanjem slovenskih podjetij kot multinacionalnih. Še leta
2003 so znani slovenski ekonomisti trdili, da Slovenija nima lastnih mul-
tinacionalk (Finance, oktobra 2003). Nič čudnega, saj so bila transnacio-
nalna podjetja (TNP) dolgo pojmovana kot »naglavno zlo« tega sveta. Še
danes tlijo številni predsodki in nerazumevanje v zvezi s TNI in tudi
TNP. K sreči poslovneži s tem niso imeli prevelikih problemov in so se
znali prilagajati sodobnim izzivom tudi z izhodno internacionalizacijo.
Skratka, postajali so, hvala bogu, multinacionalke. Če ne bi, bi bilo prila-
gajanje na članstvo v EU mnogo bolj boleče. Še prej pa Slovenija ne bi
mogla tako uspešno nadomestiti izgube jugoslovanskega trga. Že inter-
nacionalno razvejana slovenska podjetja so lažje preživela in se razvijala
v veliki meri prav zavoljo svoje internacionalizacije.

Danes, ko galopirajoča globalizacija potiska stroške k dnu, ko je v
krvavi konkurenčni borbi težko obstati, če se ne izkoriščajo ekonomije
obsega in sinergij, je internacionalizacija in z njo izhodne investicije kot
njen najpropulzivnješi del še mnogo pomembnejša. Številna slovenska
podjetja so že postala uspešne multinacionalke, druga, ki to še niso, pa
bodo to morala postati ali pa jim bo grozil prevzem s strani tujih TNP.

XXUVODXX

2 To velja seveda za menjalni sektor, ne pa za nemenjalnega (na primer frizerske stori-
tve), čeprav se prostor slednjega vse bolj krči in se to, kar še včeraj ni tržilo medna-
rodno, danes že trži.
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Slogana »brez rasti ni razvoja in brez razvoja ni obstoja« ali pa »hiteti ali
umreti« v praksi dobivata vse večjo težo. To pa je pogosto mogoče le s po-
močjo internacionalizacije. Zato kar velja parafrizirati Hamleta v »inter-
nacionalizirati se ali umreti, to je vprašanje«.

Če se želimo resneje lotiti izhodne internacionalizacije, pa je brez
dvoma treba zbistriti vode glede makroekonomskih posledic takšne us-
meritve. Pogosto se namreč na takšne naložbe gleda negativno. Mnogi
jih imajo za antipatriotično dejavnost, ker siromaši domače gospodarstvo
za tako potrebni kapital. Drugi v njih vidijo predvsem izvoz delovnih
mest. Tretji se bojijo, da te naložbe nadomeščajo domače, ne pa da jih do-
polnjujejo. To je odvisno od tega, kako se te naložbe financirajo. Če so
viri pretežno domači, to gotovo pomeni, da bo manj ostalo za domače na-
ložbe. Če pa se kapital za naložbe najema na tujih trgih, naložbe v tujini
dopolnjujejo domače naložbe. Nekatere študije so na primeru ZDA poka-
zale, da so naložbe v tujini in doma komplementarne (Stevens in Lipsey,
1992).3 Investicije v tujini skratka ne pomenijo nujno erozije domačih.
Rast na tujih trgih navadno pomeni rast podjetja kot celote. 

Posebno pomembno je poudariti, da je treba tudi pri izhodnih TNI
analizirati ne le posledice takšnih investicij, pač pa tudi položaj, če do
njih ne pride. Torej, kaj bi se zgodilo, kakšne bi bile posledice nadaljeva-
nja predinvesticijskega stanja. Ali bi bili rezultati dobri ali slabi, ali bi
podjetja, če se ne bi lotila investiranja v tujini, zadržala svoj konkurenčni
položaj, ali bi ga poslabšala ali izboljšala. Skratka, kaj je najboljša alter-
nativa, če to povzemava iz pogajalske literature (Fischer in drugi, 1995).
Edino ustrezni način ocenjevanja pogajalskega izida je namreč, ne dajati
na tehtnico plusov oziroma minusov samega pogajalskega izida, pač pa
tega primerjati s tem, »kaj bi storili, če se ne bi dogovorili«. 

Cilj tega dela4 je opozoriti najprej na nujnost investiranja v tujini v raz-
merah globalizacije in kako lahko tako okrepimo konkurenčnost podjetij
in nacionalnega gospodarstva. Še več, ugotavljali bomo, da si brez inter-
nacionalizacije in pozneje globalizacije danes sploh težko predstavljamo
obstoj in razvoj podjetja, zlasti tistega iz majhne države. In tudi, zakaj je
treba internacionalizirati dejavnost, kdaj in kje je to potrebno in kako se
lotiti internacionalizacije.

No, bolje pozno kot nikoli, toda bolje bi bilo, da bi se gospodarstvo in
pred tem država zavedala neustavljive nujnosti globalizacije že prej. Kajti
pregovor pravi, kdor je prvi pri dekletu, tistemu pripada. V ekonomiji pa
to pomeni, kdor se pravočasno prilagodi, po možnosti vnaprej, tistega so
dobički, tistemu se obeta močna konkurenčna pozicija. Za to pa je treba
biti ne le sijajen praktik, pač pa poskusiti razmišljati strateško, dolgoroč-
no, se hitro odzivati na spremeljive zunanje razmere. 

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX

3 Tudi testi korelacije na vzorcih slovenskih neposrednih investitorjev kažejo na kom-
plementarnost. 

4 Ta temelji tudi na Svetličič: 1995, 1996, 1998 in Jaklič, Svetličič, 2003.
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2. SPREMENJENI POGOJI 
TEKMOVANJA V GLOBALIZACIJI

Končni cilj izhodne internacionalizacije so dobiček, rast in krepitev kon-
kurenčnosti podjetij. Zato si najprej oglejmo, kakšni so pogoji tekmova-
nja na svetovnem trgu danes in kakšni so viri konkurenčnih prednosti.
Pogoji tekmovanja in viri konkurenčnosti se z razvojem bistveno spremi-
njajo:
• Pred letom 1960 se je tekmovalo predvsem na podlagi lokacijsko spe-

cifičnih prednosti razpolaganja s cenenimi surovinami in energijo. 
• Po letu 1960 se je težišče tekmovanja selilo na tekmovanje s pomočjo

cenenega dela. 
• V sedemdesetih letih so pridobile pomen ekonomije obsega in s tem

kapitalna intenzivnost. 
• V osemdesetih letih je postala temeljni vir konkurenčnosti tehnolo-

gija. 
• Na prelomu tisočletja pa znanje in informacije nasploh (ne le tehno-

loške) in hitrost odzivanja. 

Vzporedno s tem je pomen pridobival čas. Dobil je celo zelo pomem-
bno, če ne v posameznih primerih kar odločilno vlogo. Krajšanje časa
priprave izdelka postaja odločilna prednost. Skokovito zmanjšanje teh-
nološkega zaostanka Japonske je bilo v dobršni meri rezultat prav tega.
Takšna osredotočenost podjetjem omogoča tudi to, kar imenujemo
časovno utemeljeno tekmovanje. Gre za to, da se skrči čas izumljanja in
uvajanja proizvoda na trg v primeru inovatorskih podjetij ali pa čas po-
snemanja tehnološkega voditelja v primeru imitatorjev. Konkurenčnejši
je tisti, ki karkoli že naredi hitreje od drugih, ki je prvi na trgu ali takoj za
prvim, ki je sposoben novi izdelek začeti prodajati hitreje kot konkuren-
ca in ki ga je sposoben prodajati sočasno na čim več poglavitnih svetov-
nih trgih. Sama konkurenčnost je očitno le potreben, ne pa tudi zadosten
pogoj za uspešnost. Je prvi pogoj zanjo, če si obenem dovolj hiter ter glo-
balno razvejan. Zgubljanje časa postaja vse pomembnejši strošek. In
obratno, hitrost je dohodek. Drugače povedano mora podjetje razpolaga-
ti ne le s posebnimi sposobnostmi (znanjem, tehnologijo, izdelki), pač pa
tudi z viri, kako jih uresničiti (kadri, finančna sredstva, razvejano trženj-
sko/distribucijsko mrežo).

Znanje je danes tako postalo temelj konkurenčnosti. Znanje je edini
trajni vir konkurenčnosti, ki se z uporabo krepi, ne pa plahni. Naložbe v
človeški kapital so najboljša industrijska politika. Produktivnejši so tisti,
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ki razpolagajo z modernejšo tehnologijo od svojih tekmecev, tisti, ki so
sposobni z boljšo procesno tehnologijo enake izdelke proizvesti ceneje,
ali ki so bolje organizirani in zato lahko hitreje reagirajo na tržne signale,
ali tisti, ki se hitreje odzivajo na želje kupcev. Brez znanja seveda tudi ni
mogoče izdelati novih, diferenciranih izdelkov, pri katerih so zaslužki
največji. To pa pomeni, da moraš biti sposoben tekmovati z drugimi, ne-
cenovnimi viri konkurenčnosti, kot so diferenciacija izdelkov, njihova
boljša kakovost, unikatnost (glej več v Svetličič, Bučar, M., 1992), dizajn
ali pa prilagojenost zahtevam kupcev (kustomizacija). Tega pa ni mogoče
doseči na zelo nizki razvojni stopnji. Težišče tekmovanja tako nujno pre-
haja iz bolj stroškovno utemeljenega na nižjih stopnjah razvoja v bolj di-
ferenciacijsko in časovno utemeljeno tekmovanje na višji razvojni ravni.

Znanje in informacije so tudi pogoj za nujno visoko stopnjo fleksibil-
nosti in hitro odzivanje na vse bolj nestanovitne in hitro se spreminjajoče
razmere na svetovnem trgu. To je še veliko bolj nujno za majhne države,
katerim so zunanji pogoji dani in je njihova konkurenčnost odvisna
predvsem od hitrosti in ustreznosti odzivanja na zunanje možnosti. 

Najpogosteje se ustvarjanje novih izdelkov/storitev in tehnologij/pro-
cesov obravnava kot bistvo konkurenčnosti. To pa ni enkraten, temveč
mora biti permanenten proces. Znanje je namreč tudi pokvarljivo blago,
ki ga je treba stalno obnavljati in izpopolnjevati. Ne gre le za znanje na
vrhu podjetniške piramide, pač pa za izobraževanje vseh zaposlenih.
Novi načini proizvodnje, fleksibilna tehnologija oziroma vitka proizvod-
nja, terjajo mnogo več znanja in več timskega dela, kot pa je bilo to pri
fordistični množični proizvodnji. Za uspešno timsko delo je pomemben
splošen dvig ravni znanja v podjetju/družbi. Učenje ni več samo indivi-
dualna odgovornost posameznika, pač pa celega podjetja. Ne nazadnje
gre tudi za znanja, ki so povezana s celim podjetjem, za njegovo organi-
zacijsko kulturo in sinergijske učinke celotnega sistema v podjetju pove-
zanih enot (po vsem svetu).

Pogoj krepitve konkurenčnosti ne pomeni le inovirati nove izdelke in
procese, pač pa tudi zmanjševati organizacijske stroške ali izboljšati
upravljanje nasploh. Zakaj? Ker transakcijski stroški (storitve, reklamira-
nje, sklepanje pogodb, zbiranje informacij, skratka stroški postaviti izde-
lek ali storitev na trg) danes po nekaterih ocenah sestavljajo že okoli 50 %
ali celo več vseh stroškov. Daleč največji del plač (med 75 do 95 %) danes
odpade na stroške, povezane z organizacijo poslovanja. Vse manjši del
stroškov odpade na stroške same proizvodnje. Za majhna podjetja na
nižji stopnji razvoja je sposobnost adaptacije in asimilacije tujega znanja
vsaj toliko pomembna kot sposobnost inoviranja, če ne celo bolj. Brez
tega niti ni mogoče razviti sposobnosti inoviranja. Še tako visoko znanje
ne koristi dovolj, če ga nisi sposoben hitro udejaniti, če se nisi sposoben
tekoče prilagajati izzivom svetovnega trga. To lahko storijo le visoko
usposobljeni in permanentno izobraževani kadri. Brez njih namreč ni
mogoče niti doseči niti zadržati konkurenčnosti.

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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Kaj pa pogoji tekmovanja? Tudi ti se spreminjajo. Bistvena sprememba
povojnega razvoja mednarodnih ekonomskih odnosov (MEO) je krepitev
oligopolne narave mednarodnega trga, kar pa še ne pomeni, da ni konku-
rence. Mnogi sektorji so pod nadzorom majhnega števila velikih TNP.
Tržna koncentracija je visoka. To je odsev naraščajočega pomena neopri-
jemljivih podjetniško specifičnih prednosti,5 tistih, ki jih je težko dono-
sno licencirati. Bistveno se je povečal tudi pomen združevanj, pripajanj
in prevzemanj podjetij. Danes so prevzemi postali poglavitna metoda
vstopa na trg in krepitve konkurenčnosti, ker preprosto ni več časa za
investicije »na zelene poljane« (greenfield, več pozneje). 

Skokovite, nepredvidljive in strahovito hitre spremembe v tehnologiji
in opredeljiteljih konkurenčnosti so prav tako narekovale rast podjetij.
Heterarhični odnosi izrivajo hierarhične tako v odnosu med državami
kot med podjetji. Centralizirana TNP so vse manj popularna, pomen pa
pridobivajo heterarhične multinacionalke. Te se od standardnih geocen-
tričnih razlikujejo tako po strategiji kot po strukturi. Integracija se dose-
ga z oblikovanjem skupne kulture ali upravljalskega sloga, ne pa s prisilo
(Hedlund, 1986, po Ghauri in Prasad, 1995: 72–77). Posamezni deli pod-
jetij začenjajo medsebojno tudi tekmovati – vse v cilju spodbujanja ino-
vacij na vseh področjih ter zniževanja stroškov na minimum v globalnem
okviru. Popularen postaja tako imenovani model internega trga (Birkins-
haw, 2000), v katerem posamezne enote celega sistema medsebojno tek-
mujejo za vmesne proizvode, mandate (koncesije) ter za sposobnosti in
prakse. Pri vmesnih proizvodih ima podjetje več dobaviteljev ali odjemal-
cev znotraj in zunaj sistema, ki si medsebojno konkurirajo. Še pomem-
bnejše je tekmovanje med enotami za mandate za nove naložbe in pri-
stojnosti znotraj multinacionalke. Končno imamo notranji trg tudi za
sposobnosti in najboljše prakse, čeprav tu ni medsebojnega tekmovanja,
kot je to primer pri vmesnih izdelkih in mandatih. 

Znotrajpodjetniške transakcije (internalizacija) so se, vzporedno z de-
regulacijo in liberalizacijo kapitalskih transferjev, posledično tako okre-
pile, da pomenijo, najširše definirano, že več kot 40 % svetovne menjave.
Vse to vpliva na vrsto tekmovanja med njimi, pa tudi na učinkovitost
vladnih politik. Te ne morejo biti učinkovite brez ustreznega mednarod-
nega regionalnega ali globalnega sodelovanja. Mednarodno pravo, med-
narodne organizacije postajajo vse pomembnejše. S tem tudi znanje o
tem, pravno pa tudi diplomatsko in pogajalsko, saj podjetja pri svojem
mednarodnem ekonomskem sodelovanju ne vstopajo le v medsebojne
odnose, pač pa tudi v odnose z vladami svojih in tujih držav ter medna-

XSPREMENJENI POGOJI TEKMOVANJA V GLOBALIZACIJIX

5 Medtem ko so bile to v preteklosti oprijemljive, opredmetene prednosti in posledič-
no mednarodna menjava z njimi (uvoz opreme, na primer), pa danes neoprijemljive
prednosti postajajo vse bolj ključna konkurenčna prednost podjetij. Interni transfer
teh prednosti, internalizacija, postaja temeljna oblika mednarodnega ekonomskega
sodelovanja, saj bi sicer tržne hibe preprečevale maksimiranje koristi imetnika tak-
šnih prednosti.
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rodnimi organizacijami in njihovo regulativo (glej teorija mednarodnega
poslovanja, v Svetličič, 1996: 304).

S spremembo tržnih razmer so se morali spremeniti tudi osnova,
vrsta, intenzivnost in subjekti tekmovanja. Središče današnjega tekmo-
vanja so ekonomije obsega in ekonomije skupne proizvodnje in razdeli-
tve (economies of scope), tehnologija, znanje in posebne (firmsko speci-
fične) prednosti, ki jih podjetja ustvarjajo na tem področju. Faktorski
pogoji, v katerih proizvajajo podjetja, postajajo, vsaj med največjimi trgo-
vinskimi partnerji, zaradi pritiska globalizacije, zelo podobni. Razlike v
njihovi uspešnosti (konkurenčnosti) morajo imeti zato svoj izvor v drugih
dejavnikih ali njihovi drugačni kombinaciji.

S krepitvijo svetovne konkurence postaja bistveno upravljanje s fiksni-
mi stroški, posebno z raziskavami in razvojem (R & R) in distribucijo. Ker
so stroški R & R postali tako visoki, jih je treba v celoti izkoriščati global-
no. Z uvajanjem fleksibilne in vitke proizvodnje pridobivajo pomen eko-
nomije skupne proizvodnje in razdelitve, ki si jih podjetje pridobi, če
proizvaja cel grozd proizvodov, ne le velike količine enega. Gre za zakon
sinergije, po katerem je celota večja od seštevka posameznih delov (2 + 2
= 5). Tudi to spodbuja globalizacijo in povezovanje podjetij ne glede na
državne meje. Masovna proizvodnja odstopa mesto fleksibilni, vitki proi-
zvodnji, okleščeni vseh nepotrebnih odvečnih dejavnosti (na primer vme-
sni nadzori kakovosti, zalog »ob pravem času« /«just in time«/ itd.). Pod-
jetja se osredotočajo na osrednje vire svoje konkurenčnosti (in s tem
povezanih izdelkov in storitev). Vse ostalo prepuščajo drugim dobavite-
ljem (outsourcing).

Tekmovanje postaja globalno. Pury pravi, da je to del tretje tehnološke
revolucije. Če hočeš zmagati v globalni konkurenci, moraš izkoriščati vse
vire, ki so v svetu na razpolago, vse prednosti, ki jih omogoča svetovni
trg. Gre za osvajanje novih trgov s pomočjo nižjih stroškov dela in dife-
renciacijo izdelkov ter za nov pristop k svetovni zakladnici talentov,
financ in tehnologije. Obenem tako zmanjšaš tudi svojo izpostavljenost
nestanovitnosti konjukturnih ciklov, ker konjuktura in kriza nista nikoli
sočasni na vseh koncih sveta. Ne nazadnje si povečaš tudi odpornost
pred različnimi protekcionističnimi tendencami (Pury, 1994: 52). To je
mogoče le, če razviješ globalno miselnost (Jeannet, 2000).

Obenem in vzporedno z zoževanjem informacijskega razkoraka med
podjetji, ko inovatorju tesno za petami sledijo posnemovalci (disemina-
cijski čas tehnološkega učenja se je bistveno skrajšal), ko se tehnološki
razkorak vsaj med razvitimi državami vse bolj zožuje in ko postajajo raz-
like med podjetji vse manjše, pa stroški ponovno pridobivajo pomen.
Poudarki so sicer malo drugačni. Prej se je skušalo predvsem varčevati
pri materialu in delu, sedaj se iščejo poti zniževanja stroškov v organiza-
cijskih prihrankih z boljšo organizacijo proizvodnje, z boljšimi odnosi z
dobavitelji, z njihovo specializacijo. Začenja se tekmovati ne le z vse bolj-
šimi in boljšimi izdelki, temveč tudi z načinom, kako se ti izdelki pro-

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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izvajajo. Trženje se spreminja. Na svetovnem trgu se vse bolj ponujajo
rešitve, ne le proizvodi. Procesne prednosti pridobivajo pomen v primer-
javi s produktnimi, ko gre za tehnološko zaostala podjetja, ki težko tek-
mujejo s tehnološkimi voditelji pri popolnoma novih izdelkih.

V najnovejšem času so se podjetja začela osredotočati na središčne
sposobnosti (core competence), torej tisto, v čemer so najboljše, in ne več
le središčne izdelke. S tem so pridobile fleksibilnost in odzivnost na
spreminjajoče se razmere. Pri osredotočanju le na središčne izdelke te
fleksibilnosti ni bilo toliko. Obenem so začele prepuščati druge dejavno-
sti zunanjim dobaviteljem (outsourcing). Središčne sposobnosti obsegajo
najboljše sposobnosti podjetij, tisto, kar znajo najbolje narediti. S temi
sposobnostmi lahko torej delajo različne izdelke, ne le enega, središčne-
ga, ki je trenutno najbolj v trendu. S tem pridobivajo fleksibilnost svoje-
ga proizvodnega programa. Prednosti, ki temeljijo na takšnih središčnih
sposobnostih, niso vezane na eno lokacijo, pač se lahko udejanjajo kjer-
koli, doma ali globalno. Takšna strategija je zamenjala konglomeratsko
strategijo in strategijo horizontalnega in vertikalnega povezovanja dejav-
nosti. Tako so podjetja hotela imeti nadzor nad vertikalno ali vodoravno
povezanimi dejavnostmi ali pa celo nad tistimi, ki so medsebojno malo
ali pa sploh nepovezane (konglomerati), le da bi dosegla ekonomije obse-
ga ter velikost (moč) in z njo povezane (tržne) prednosti.

XSPREMENJENI POGOJI TEKMOVANJA V GLOBALIZACIJIX
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3. IZBRANE TEORIJE INTERNACIONALIZACIJE

Teorije mednarodne proizvodnje, investicij v tujini oz internacionalizacije
so nasploh manj razvite kot teorije mednarodne menjave. So manj
robustne in jih je najbolje poimenovati s paradigmami. Ugotavljajo le,
zakaj se podjetje odloči investirati v tujini oziroma internacionalizirati
svojo dejavnost in skušajo predvidevati, v kakšnih razmerah in kako se
je moč tega lotiti.

Teorij ali paradigem TNI kot danes poglavitnih oblik internacionaliza-
cije dejavnosti podjetij je veliko. Tukaj se bomo ukvarjali le s tistimi, za
katere bi lahko trdili, da so prevladujoče, da so najpomembnejše, katerih
razlagalna moč je najsplošnejša. To pomeni, da se z nekaterimi sploh ne
bomo ukvarjali, čeprav bi morda zaslužile pozornost.6

Nasplošno teorije internacionalizacije odgovarjajo na vprašanja, zakaj,
kdaj, kam in kako se podjetja internacionalizirajo. Ni ene same in edino
zveličavne teorije izhodne internacionalizacije ali investicij v tujini. Te
lahko razložimo s pomočjo splošnih teorij/paradigem, ki pojasnjujejo
TNI nasploh. Te izhajajo iz podjetja kot naložbenika. Malo pa se ukvarja-
jo z učinki takšnih investicij na deželo/podjetje, kamor se vlaga. Teorije
TNI imajo zadostno razlagalno moč, ko gre za podjetniške vidike investi-
cij v tujini z vidika investitorja. Manj pa so uporabne, ko gre za učinke na
podjetja, v katera se vlaga, če gre na primer za skupno naložbo ali združi-
tev. Težko bi tudi trdili, da imamo splošno teorijo TNI, torej tako, s katero
bi lahko pojasnili vsakršno TNI ne glede na okoliščine ali področje dejav-
nosti. Govorimo bolj o parcialnih teorijah. Res pa je, da so nekatere splo-
šnejše, saj pojasnjujejo nekatere splošne zakonitosti mednarodnih inve-
sticij, ki jih je mogoče uporabljati v večini primerov. To pomeni, da bi
težko govorili o nekih splošno veljavnih teorijah, pač pa bolj o nekaterih
skupnih zakonitostih, pri katerih pa je vedno treba upoštevati specifične
pogoje investitorja, okolja in panoge, v kateri ta deluje, in ne nazadnje,
kot trdita Kuada in Sorensen (2000: 17), celo posamezno podjetje.7

6 Med njimi je treba omeniti na primer: teorijo zasledovanja voditeljev (Knickerbroc-
ker, 1976), »neuravnoteženo teorijo TNI« (Moon in Roehl, 2001). 

7 Zato ne preseneča, da so se razvili celo specifični kontingenčni modeli internaciona-
lizacije, po katerih je internacionalizacija podjetja odvisna od okolja, zlasti domačih
razmer povpraševanja, sestave panog in politik vlad. Avtorji trdijo, da ima ta pristop
svoje korenine v Coasevih idejah meja firm (glej Lawrence in Lorsch, 1967). Ne
obravnavamo niti strateško menedžerskega pristopa, čeprav se pogosto pokaže, da
je uspeh internacionalizacije globoko zakoreninjen v strateških odločitvah mene-
džerjev.
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Prvi razlog izhodne internacionalizacije v obliki TNI je iskati v teoriji
internalizacije, ki opredeljuje, zakaj se podjetje odloči tržne, horizontal-
ne transakcije med enakovrednimi neodvisnimi partnerji nadomestiti z
vertikalnimi, znotraj enega nacionalno ali mednarodno razvejanega pod-
jetja. Z drugimi besedami to pomeni, da podjetje raste z ustanavljanjem
lastnih podružnic v tujini in s tem tudi transakcije znotraj takšnega vse
večjega in vse bolj tudi mednarodno razvejanega podjetja. Do tega pride,
kadar so stroški transakcij prek trga (transakcijski stroški) previsoki, višji
od stroškov poslovanja znotraj podjetja. Tako se podjetje izogne transak-
cijskim stroškom tržnega poslovanja in s svojo rastjo (prek meja) omogo-
ča krepitev svojega tržnega položaja in s tem možne premije iz naslova
oligopolnih dobičkov. 

Tako veliko in mednarodno podjetje dvigne svojo učinkovitost:
a) s pomočjo zmanjšanja transakcijskih stroškov in
b) z večjimi nagradami za svoje znanje, kot bi jih sicer doseglo s pomočjo

tržnega poslovanja v MEO na primer z izvozom. 

Tako podjetje transformira svoje neoprijemljivo znanje, ki bi bilo lahko
v primeru tržnega transferja brezplačno odtujeno v vredno podjetniško
premoženje. Otipljivo znanje se lahko dobičkonosno prenaša prek trga,
neoprijemljivo8 pa ne, saj bi konkurenti zaradi tržnih pomanjkljivosti
lahko brezplačno prišli do specifičnih podjetniških prednosti, v katerih
razvoj je lastnik mnogo vložil. Ena od takih pomanjkljivosti je javni
karakter znanja, ki omogoča hitro imitacijo. Lahko pride na primer do
zlorab licenc, kar vse znižuje nagrado lastniku takšnih prednosti. To bi
omogočalo veliko »zastonjkarstva« ali »svobodne ježe«. Čim večje so neo-
prijemljive prednosti, tem bolj je potrebno, če se želijo maksimirati rente
iz tega naslova, neposredno internacionalizirati svojo dejavnost, imeti
nadzor nad poslovanjem obratov v tujini. Izhodna internacionalizacija v
obliki investiranja v tujini je tako funkcija višine transakcijskih stroškov
ter obsega neoprijemljivih prednosti. Večje ko so te prednosti in višji ko
so ti stroški, več vlaganj v tujini je pričakovati.

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX

8 Neoprijemljivo je vse tisto znanje, ki ga ni mogoče preprosto prodati, v obliki izvoza
opreme na primer, pač je vezano na lastnika, na menedžerje, njihove lastnosti, zna-
nje, zveze, način poslovanja itd. Gre predvsem za vse vrste menedžerskih sposobno-
sti, kulturo podjetja, skratka znanja, ki jih lahko prenaša le lastnik.
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Slika 3.1: Oblika poslovanja v funkciji višine transakcijskih stroškov

Vir: Muchielli, 1991: 44.

Eklektična ali OLI9 paradigma (Dunning, 1973 in 1993) ugotavlja, da
mora podjetje, če hoče biti uspešen izvoznik podjetniškega kapitala v
tujini,10 najprej razpolagati s podjetniško specifičnimi prednostmi (imeti
neki nov proizvod, storitev ali tehnološko rešitev), zatem mora najti za
takšno svojo dejavnost boljšo lokacijo v tujini, kot pa je ta, ki jo ima na
voljo doma (ugodnejši zakonski okviri, nižji stroški dela itd.), in končno
mora biti netržni način vstopa na tuji trg (internalizacija), v deželo tak-
šnih boljših lokacijskih specifičnih prednosti, najboljši način maksimira-
nja rente iz tega naslova. Posebne prednosti so torej le potreben, ne pa
zadosten pogoj za izhodne investicije. Potrebna sta še oba druga pogoja,
torej boljše razmere na neki tuji lokaciji ter internalizacija, torej ustanovi-
tev lastne podružnice, kot najboljši način za maksimiranje rente iz naslo-
va posebnih firmskih prednosti.

Kronološko je prva teorija, ki obravnava TNI,11 teorija življenjskega
cikla proizvoda (Vernon, 1966 in 1979), po kateri so izhodne TNI ex post
obrambni instrument, način zadrževanja tržnega deleža, ustvarjenega s
pomočjo izvoza. Ko začnejo v tujini groziti lokalni konkurenti, da bi
lahko začeli svojo proizvodnjo taistega izdelka, ker so na tem, da osvojijo
njegovo proizvodnjo, ker izdelek postaja standardiziran, se dotlej še

XIZBRANE TEORIJE INTERNACIONALIZACIJEX

9 O (ownership) pomeni lastniško specifične prednosti, L (location) lokacijsko spreci-
fične prednosti in I (internalization) internalizacijsko specifične prednosti.

10 Seveda je treba upoštevati, da lahko pride do TNI tudi brez izvoza kapitala, le s po-
močjo lokalnega zadolževanja.

11 Zgodovinsko korektneje bi seveda bilo pred to teorijo uvrstiti tudi Hymerjevo teorijo
tržnih monopolnih prednosti, ki jo je razvil v svojem doktoratu iz leta 1960, vendar
pa je bil objavljen mnogo pozneje (1976). Mnogi ga imajo za pionirja sodobne teorije
TNI, saj je za konstitutivni element TNI prvi uvedel nadzor. Ta diferencira TNI od
portfeljskih naložb.
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monopolni lastnik takšnega izdelka (tehnologije) raje odloči, da sam vlo-
ži v njegovo proizvodnjo v tujini in s tem prehiti domače posnemovalce
(konkurente). Izhodna TNI tako, vsaj delno, nadomesti poprejšnji izvoz
na to tržišče. Izvozni tokovi se običajno ne prekinejo, nadaljuje se izvoz
polizdelkov, ki se vgrajujejo v sprva montažni proizvodnji končnih izdel-
kov v tujini. Lahko se nadaljuje tudi izvoz določene vrste zahtevnejših
končnih izdelkov, medtem ko manj zahtevne začnejo sprva montirati,
pozneje pa vse bolj popolno proizvajati v tujini. V končni fazi, ko je izde-
lek že postal standardiziran in so s tem postale stroškovne prednosti
(nižje plače na primer) odločilne, ko se monopolni položaj inovatorskega
podjetja tako skrha, da se pojavi niz konkurentov (poteče lahko tudi
patentna zaščita), pa začnejo pridobivati pomen proizvodni stroški. S
tem pridobijo atraktivnost dežele v razvoju (DVR) z nižjimi stroški dela,
kamor se začne seliti takšna proizvodnja standardiziranih izdelkov. Te
dežele postanejo pozneje neto izvoznice standardiziranih izdelkov, inova-
torske dežele pa morajo razviti nove proizvode in ciklus se začne ponov-
no vrteti. Do izhodnih TNI tako pride v poznejši fazi življenjskega cikla
proizvoda. Ta teorija je prva vzpostavila zvezo med izvozom blaga in ka-
pitala. Pokazala je, da TNI lahko nadomeščajo ali pa dopolnjujejo izvoz.
Sprva ga dopolnjujejo, torej gre za kombiniranje izvoza in TNI, pozneje, s
staranjem izdelka, pa ga vse bolj nadomeščajo. Pomembno pa je opozori-
ti, da se to zgodi, ko je dežela izvoznica kapitala zgubila svoje inovacijske
monopolne konkurenčne prednosti, ki jih je imela, ko je dala na trg nov
izdelek. Pozneje, ko je izdelek postal standardiziran, so ga osvojili kon-
kurenti, ki imajo na voljo cenejšo delovno silo in so zato postali konku-
renčnejši od inovatorja.

Po Balakrishnanovi razširitvi te teorije (ostal je le pri hipotezi, 1975) pa
bi do naložb prišlo lahko v novi četrti fazi razvoja proizvoda tudi med
manj razvitimi deželami, in sicer potem ko proizvajalci v takih državah
prilagodijo proizvodnjo lokalnim razmeram, majhnim tržiščem ali pa
posebnim lokacijskim razmeram (na primer slabi lokalni pitni vodi pri
živilski proizvodnji, posebnim podnebnim razmeram in podobno). Zato
transplantacija tako pridobljenega znanja v sorodne države postane
cenejša, kot pa če bi se tega lotila podjetja – prvotni lastniki takšnega
znanja. Morda pa zaradi majhnosti tržišč tuja transnacionalna podjetja
za takšne nove trge sploh niso zainteresirana. To je drugi argument,
zakaj lahko prihaja do naložb med manj razvitimi državami ali med drža-
vami v prehodu. Čeprav avtor svojega modela nikoli ni razvil do konca,
se zdi, da ima kar močno razlagalno moč za del izhodnih investicij današ-
njih tranzicijskih držav. Njihova pogosto najpomembnejša prednost je
poznavanje lokalnih razmer, ki temelji na manjši kulturni razdalji. Posle-
dično so njihova tveganja manjša in se zato lahko lotijo investicij tudi
takrat, ko visoka tveganja (zaradi nepoznavanja lokalnega poslovanja)
odvračajo velika TNP, ki bi sicer imela po pravilu močnejše tehnološke
oziroma specifične podjetniške prednosti (FSA). 
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Če je Vernon prvi vzpostavil zvezo med neoklasičnimi teorijami med-
narodne menjave in med v njegovem času porajajočimi se teorijami TNI,
je Dunning pionir ne le sodobne paradigme TNI, pač pa tudi dinamizira-
nja zveze med vhodnimi in izhodnimi TNI. Njegova investicijska razvoj-
na pot (IDP) (Dunning, 1981 a, 1988, 1993, 1996) je kronološko gledano
prva dinamična teorija/paradigma internacionalizacije nasploh. Ta izhaja
iz podmene, da je vloga, ki jo lahko igrajo TNI v razvoju dežele, odvisna
od niza dejavnikov, zlasti pa od podjetniško specifičnih prednosti, od
stopnje razvoja dežele, v katero se vlaga, in stopnje razvoja dežele, katere
podjetja vlagajo v tujini, ter končno od politike držav. Bistvo tega pristo-
pa je, da je obseg vhodnih in izhodnih TNI oz. saldo med njihovimi prili-
vi in odlivi funkcija razvojne stopnje dežele, merjene z bruto nacional-
nim proizvodom (BNP) na prebivalca, in funkcija spreminjajoče se
konfiguracije lastniških, lokacijskih in internalizacijskih prednosti. Deže-
la ima več vhodnih TNI, čim manj je razvita, ter več izhodnih oziroma
obojih, čim bolj je razvita.

Teorija investicijske razvojne poti ugotavlja, da dežele prehajajo prek
petih razvojnih stopenj (glej Dunning, 1993: 88–89). 

Slika 3.2: Vzorec investicijske razvojne poti; izvirna in popravljena 
različica

Vir: Dunning in Narula, 1996. 

V prvi, predindustrijski fazi so tiste države, ki nimajo TNI, ker so nji-
hove lokacijske prednosti, z izjemo naravnih virov, prešibke, premalo
privlačne. Seveda podjetja tudi ne morejo vlagati v tujini, ker so premalo
razvita. V drugi fazi pride z dvigom dohodkov do skromnega priliva tujih
investicij v izkoriščanje domačih virov (razpoložljiva naravna bogastva)
in tradicionalne delovno intenzivne dejavnosti, predvsem kot substitu-
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cija uvoza, nadalje v trgovini in razdelitvi, transportu in komunikacijah,
gradbeništvu in morda nekaj v turizmu. V tretji investicijski fazi se,
vzporedno z nadaljnjo rastjo dohodka na prebivalca, zmanjša negativni
saldo TNI. Do tega pride predvsem zaradi počasnejše rasti prilivov TNI,
pa tudi začetka rasti izhodnih. Potrošniki postanejo zahtevnejši, podjetja
razvijejo svoje specifične prednosti zlasti na področju standardiziranih
proizvodov, pri katerih uživajo konkurenčno prednost cenejšega dela. Ko
pa se stroški dela povečujejo, pride do erozije teh stroškovnih prednosti
in podjetja začnejo iskati cenejše lokacije v tujini in razmišljati o izhod-
nih TNI. Pozneje se začnejo krepiti tudi izhodne naložbe, usmerjene v
krepitev učinkovitosti in ohranjanja strateške obrambe tržnih deležev, ter
v zadnji fazi še tiste, ki so sredstvo pridobivanja oziroma oplajanja tehno-
loškega in drugega znanja v tujini. 

Četrto investicijsko fazo zaznamujejo večja vlaganja v tujini, kot so
TNI iz tujine. To je posledica krepitve lastnih tehnoloških sposobnosti, ki
jim omogoča uspešno tekmovanje s tujimi podjetji. Firmske prednosti so
takšne narave, da je internalizacija najboljši način njihovega izkoriščanja
v tujini ob sočasni eroziji prednosti, ki so jo uživale prej s poceni delom.
Dejavnosti, ki zgubljajo svojo konkurenčnost, se začnejo seliti v tujino.
Konkurenčne prednosti (torej lokacijske) dežele se premaknejo popolno-
ma na področje ustvarjenih prednosti. Delo postane zelo drago, kapital
pa razmeroma poceni. Vhodne TNI imajo sedaj za cilj dvigniti učinkovi-
tost poslovanja. Tudi vloga vlade se v tej fazi spremeni. 

Za peto, novo fazo, ki je izvirna različica investicijsko razvojne poti ni
vsebovala, so značilna navzkrižna vlaganja med razvitimi deželami.
Naraščajo tako vhodne kot izhodne TNI. To je položaj, v katerem so naj-
razvitejše dežele, nekatere pa se temu položaju približujejo. Zato se saldo
med vhodnimi in izhodnimi naložbami zmanjša, pozneje pa niha okoli
ničle, vse kot posledica konvergence strukture večine industrijsko razvi-
tih držav. Cilj ene vrste vhodnih investicij iz držav na nižji stopnji IDP je
iskanje trga in znanja. Drugi tip s ciljem racionalizacije poslovanja pa pri-
haja iz podobno razvitih držav (4. ali 5. faze IDP). Te spremljajo izhodne
investicije v manj razvite države, zlasti v naravne vire. V tej fazi kon-
kurenčne prednosti postajajo vse bolj odvisne od sposobnosti podjetij
ustvarjati prednosti in/ali oplajati v tujini in jih s pomočjo učinkovite
organizacije tudi izkoriščati. Podjetja postanejo vse bolj globalna in nji-
hov nacionalni izvor zamegljen (Dunning in Narula, 1996: 8). Podjetja lo-
vijo najboljše tudi tako, da jih posnemajo, krepijo podobno vrsto lastniš-
kih prednosti v enaki dejavnosti, vendar ne nujno v isti državi. Višina
BDP v tej fazi ni več zanesljiv napovedovalec izhodnih naložb. Bolj je to
višina BDP v primerjavi s tem v drugih državah. Na te tokove vse bolj
vpliva tudi konvergenca ekonomske sestave gospodarstev, makroorgani-
zacijske politike vlad in gibanj v globalni ekonomiji.

Internacionalizacija dejavnosti podjetij je tako le sestavni del strategije
razvoja podjetja v njegovih stremljenjih po osvajanju vse višjih stopenj v
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verigi dodajanja vrednosti. Tudi v tem pogledu Dunning loči pet faz
internacionalizacije podjetij (1993: 193–205):
1. Začetek internacionalizacije. Podjetje se odloči za internacionalizacijo,

ali da bi nabavilo manjkajoče inpute po nižjih cenah ali da bi osvojilo
nova oziroma zavarovalo obstoječa tržišča. Način vstopa na tuj trg je
odvisen od razlogov, ki so do tega privedli. Če je izvoz s pomočjo tujih
predstavnikov preveč tvegan, če je treba izdelek prilagajati lokalnim
razmeram ali če zahteva servisiranje, se proizvajalec raje kot za izvoz
odloči za neposredno prisotnost na tujem trgu. Lastno trgovsko mrežo
ustanovi tudi, če je treba oblikovati trg za svoj izdelek. Proizvodno
enoto ustanovi le, če je potrebna stalna prisotnost ali če danega izdel-
ka ni mogoče izvažati zaradi transportnih omejitev.

2. Investicije v trgovinsko povezane dejavnosti. Tovrstna internacionali-
zacija je običajno prva na naložbah utemeljena internacionalizacija.
Zahteva manj sredstev, je nizko rizična in zato dobra priprava za poz-
nejše proizvodne TNI.

3. Naložbe v tujini vnaprej in nazaj po verigi dodajanja vrednosti. Ne gre
več le za olajšanje prodaj na tujem, pač pa že za naložbe v proizvodnjo
blaga in storitev. Cilj je dosegati ekonomije obsega, parirati obnašanju
konkurentov (taktika zasledovanja ali vračanja groženj), preskakovati
uvozne ovire in končno zmanjšati transportne in administrativne
stroške poslovanja v tujini.

4. Poglabljanje in razširjanje mreže v tujini. Primeri kažejo, da so prve
faze internacionalizacije osredotočene na tiste dejavnosti, pri katerih
je dodana vrednost majhna (finalna faza sestavljanja ali začetna faza
obdelave). To zahteva nizka vlaganja v izobraževanje delavcev ob
majhnih tveganjih. V tej fazi se posamezne proizvodne faze določene-
ga izdelka po verigi dodajanja vrednosti geografsko mednarodno raz-
pršijo.

5. Regionalna ali globalna integracija. V tej fazi matično podjetje in nje-
gove afiliacije proizvajajo različne izdelke za prodajo na svetovnem ali
regionalnem trgu. Trženje se običajno izvaja interno, to je znotraj siste-
ma TNP. Vsaj del R & R se izvaja na mestu proizvodnje. V tej fazi je
zelo malo podjetij.

Dinamične teorije TNI ne govorijo le o tem, da lahko podjetja začnejo
vlagati v tujini zaradi svojih posebnih sposobnosti (bistvo eklektične pa-
radigme) ali tržnih napak (teorija internalizacije), pač pa tudi, ker so šib-
ka, ker se je njihov konkurenčni položaj oslabil, ker je, na primer, delov-
na sila doma postala predraga. Zato bi takšne izhodne investicije lahko
imenovali tudi strateške oziroma preživetvene. So lahko sestavni del dein-
dustrializacije, opredeljene kot prehod iz industrij prvega reda v industri-
je drugega reda in pozneje v storitveno ekonomijo (Iwaki, 1995: 258).
Zato je pričakovati rast izhodnih naložb, zlasti srednje razvitih, hitro
rastočih držav, ki si bodo z njihovo pomočjo želele zagotoviti prisotnost
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na najbolj inovativnih in dinamičnih trgih. Takšno pričakovano poveča-
nje izhodnih TNI, skupaj z navedenimi argumenti, povzroča občutno
zmanjšanje amplitud neto naložbene pozicije dežel v devetdesetih letih v
primerjavi s tisto, ki je prevladovala doslej. Vse se dogaja bistveno hitre-
je, kot se je v preteklosti, posamezne faze se ali krajšajo ali pa se preska-
kujejo, čeprav se vseeno zdi, da obstaja določen redosled, določene inter-
nacionalizacijske faze (Dunning in Narula, 1996).

Na splošno bi lahko ugotovili, da je internacionalizacija odvisna od:
– obsega oziroma tipa neoprijemljivih prednosti,
– tržne strukture,
– niza domačih potisnih in
– mednarodnih ali tujih vlečnih dejavnikov.

Velikost domačega trga je gotovo tudi pomembna determinanta. Pod-
jetja iz majhnih dežel, pa tudi tista, ki so majhna, lahko s pomočjo inter-
nacionalizacije nadomeščajo slabosti majhnega domačega trga in si zago-
tavljajo dostop do dobrobiti ekonomij obsega in sinergičnih ekonomij ter
presegajo slabosti svojega nacionalnega diamanta. To potrjujejo izkušnje
finskih majhnih podjetij, saj je globalizacija njihove dejavnosti zelo pozi-
tivno učinkovala na njihovo rast, izkoriščenost zmogljivosti, razvoj proi-
zvodov, dobičkonosnost ali specializacijo (več v Svetličič, 1996: 290). 

Tipični predstavniki stopenjske teorije internacionalizacije dejavnosti
podjetij so teorije,12 ki bi jih lahko skupaj imenovali kar nordijska šola,
saj večina avtorjev izvira od tam. Poudarja postopnost, torej dinamičnost
procesa tako glede načina kot tudi vrste dežel in dejavnosti, ki se interna-
cionalizirajo. Podjetja najprej skušajo pridobiti določene izkušnje na
manj zahtevnih in njim bolj znanih trgih in šele nato se odločijo za zah-
tevnejše oblike mednarodnega poslovanja, vstopiti na pomembnejše
mednarodne trge in se s tem izpostavljati tudi vse večjim in večjim tvega-
njem. Globalizacijski pristop pa običajno predpostavlja, da podjetja
naenkrat vstopajo na vse (pomembne) trge. Pri tem uporabljajo različne
oblike. Pri stopenjski internacionalizaciji lahko ločimo dva pristopa. Luo-
starinenov podjetniški model ima v središču podjetje kot investitorja,
medtem ko se uppsalski model podrobneje ukvarja s posameznimi di-
menzijami internacionalizacije, posebej s trgi ciljnih dežel in kako lahko
firme na te trge vstopajo. Značilnost obeh vzorcev internacionalizacije je
prav to, da nista ponudila splošne teorije internacionalizacije niti norma-
tivne razlage, kako se naj podjetja tega lotijo ali kako internacionalizacija
vedno poteka. Preskakovanje, izjeme in neregularnosti so bile od vsega
začetka previdene. Avtorji so le pokazali, kako so se internacionalizacije
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lotila obravnavana podjetja. Druga značilnost pa je, da pri internacionali-
zaciji ne gre za enkratno strateško odločitev o »optimalni alokaciji virov
na različnih trgih«, pač pa serijo postopnih odločitev, katerih vsaka vpli-
va na naslednje (Johanson in Vahlne, 1977: 35). S tako postopno interna-
cionalizacijo se podjetje uči na izkušnjah in tako lažje premaguje obilo
ovir na tej poti, največkrat pomanjkanje znanja in virov ter sposobnosti.
Le če ima podjetje ogromno virov in sposobnosti, je lahko internacionali-
zacija manj postopna. Skratka, čim večje je podjetje, manjša je lahko
postopnost, in čim manjša je, bolj je lahko pričakovati postopnost prodi-
ranja na tuje trge. Seveda pa današnji pogoji intenzivne globalizacije
malo spreminjajo razmere, saj imamo vrsto podjetij, ki kar skočijo v vodo
globalizacije (rojena globalna podjetja13) kar velja zlasti na določenih teh-
nološko/z znanjem intenzivnih dejavnostih.14 Tudi zaradi teh sprememb
na globalnem trgu sta Luostarinen in Welch uvedla holistični model
internacionalizacije (1990), ki eksplicitno vključuje vhodne in kooperacij-
ske vrste povezovanja. Internacionalizacija se začne najpogosteje prav z
vhodno obliko.

Na temelju analize dejavnosti velikega števila finskih podjetij je Luo-
starinen (1970, 1979, 1989 in 1994) ugotovil, da so se firme lotevale pro-
cesa internacionalizacije povsem različno, pač glede na vrsto dejavnosti
in svoje akumulirane sposobnosti. Najprej se je internacionalizirala pre-
delovalna industrija s svojim izvozom; pozneje storitvene dejavnosti in še
pozneje trgovina na malo in debelo. Ali drugače povedano, večina podje-
tij najprej internacionalizira svojo dejavnost na področju blaga, zatem
storitev, sistemov in končno na področju know-how, kakor se pač krepijo
njihove konkurenčne prednosti.

Oblike internacionalizacije so pravno tako različne. Izvoz je tradicio-
nalno prva faza, zatem se praviloma ustanavljajo prodajne podružnice,
še malo pozneje sklepajo podpogodbeniški aranžmaji (vključno z licen-
cami) in povsem na koncu se podjetje loteva proizvodnje v tujini. Glede
na število in vrsto podružnic v tujini ugotavlja, da so šla finska podjetja
skozi štiri stopnje internacionalizacije dejavnosti:
1. začetna faza internacionalizacije (podjetja še ne ustanovijo podružnic);
2. razvojna faza (internacionalizacija neindustrijskih podjetij);
3. faza rasti (industrijske podružnice v manj kot šestih državah);
4. multinacionalna faza (industrijske enote v več kot šestih državah),

Geografsko prevladujejo najprej najbližja tržišča. Vzrok je v boljšem
poznavanju teh trgov in zato bistveno nižjih transakcijskih stroških ter
ne nazadnje manjših tveganjih zaradi tega. Pri prvi internacionalizaciji se
je menedžerjem zelo težko lotiti zelo oddaljenih in s tem nujno dražjih
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trgov. Odpori bi bili preprosto preveliki, pričakovana tveganja previsoka.
Kar 92 % od analiziranih finskih podjetij je prvič internacionaliziralo
svojo dejavnost na bližnjih trgih in le 2 % na oddaljenih trgih.

Logiki postopnosti sledi tudi uppsalski stopenjski internacionalizacij-
ski model (Johanson in Vahlne, 1977, 1990; Johanson in Wiedersheim-
Paul, 1975), ki predvideva postopno internacionalizacijo na temelju aku-
mulacije izkušenj, učenja ob delu in z uporabo. Avtorja sta ugotovila, da
gredo podjetja15 skozi štiri faze internacionalizacije:
1. predizvozna faza,
2. izvoz s pomočjo neodvisnega zastopnika,
3. ustanovitev trgovske podružnice v tujini in
4. ustanovitev proizvodne podružnice v tujini.

Uppsalski model predvideva dinamično interakcijo med dvema statič-
nima vidikoma internacionalizacije (tržno naravnanostjo in tržnim zna-
njem) ter spremembami (trenutno poslovno aktivnostjo, odločitvami o
pripadnosti). Loči med objektivnim in eksperimentalnim znanjem. Kri-
tični del teorije je, da je objektivno znanje manj pomemben del. Pomem-
bnejše so izkušnje, ki jih ni mogoče prenašati. Te prinašajo majhne spre-
membe obnašanja posameznika in jih od njega ni mogoče ločiti.
Internacionalizacija je postopen proces učenja tako glede vrste nastopa-
nja v tujini kot njihove regionalne usmeritve. Začne se najprej v državah,
med katerimi vlada najmanjša fizična oddaljenost, in se postopno širi v
oddaljenejše. Razlogi fizične distance so jezik, kultura in industrijski raz-
voj. Vzporedno z internacionalizacijo se nabirajo izkušnje in znanje o
mednarodnem delovanju, ki se jih nauči cela organizacija in ki se institu-
cionalizirajo v procesu odločanja ter organizacijski kulturi. Vzporedno s
krepitvijo procesa se zmanjšujejo tveganja in stroški v bližnjih, kulturno
podobnih državah in preprostejših oblikah (izvoz, pogodbeno sodelova-
nje in šele na koncu kapitalsko). Začetni izvoz se tako postopoma dopol-
njuje z zahtevnejšimi oblikami vstopa na tuje trge. Najprej se internacio-
nalizira trgovinska dejavnost (ustanavljanje trgovskih podružnic v tujini),
šele mnogo pozneje se začne proizvajati v tujini. Ta model tako predvide-
va inkrementalno internacionalizacijo, »poglabljanje sodelovanja« ali pla-
zeči se inkrementalizem, pač tako kot podjetja sledijo vlečnim dejavni-
kom (nižji stroški, trg) ter kot jih potiskajo v tujino lastne sposobnosti. 

Kritiki modelov postopne internacionalizacije oz. zagovorniki nekon-
tinuitetne internacionalizacije (Miller in Friesen, 1980;16 Mazharina in
Engelhard, 1991; Hedlund in Kverneland, 1983; Prasad, 1999; Turnbull,
1987) nasprotno trdijo, da ta ni nujno stopenjska in da so sklepi, grajeni
le na izkušnjah malih nordijskih držav, pristranski. Trdijo, da je značil-
nost organizacij inherentno stremljenje po stabilnosti (organizacijska
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15 Model je zgrajen in temelji le na štirih švedskih MNP.
16 Tudi konfiguracijska šola (glej Schuh, 200: 6).
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inercija), ki pa jo izzivajo spremembe v okolju, kar privede do kvantnih
skokov, do strukturnih sprememb. V takšnih spremembah se ne spreme-
ni le površinska organizacija, pač pa tudi njeni globlji vidiki, kot so vred-
note in usmeritve. Ti skoki tvorijo to diskontinuiteto internacionalizacije.
Podjetje se lahko na določeni stopnji tudi zaustavi. Kritiki postopne in-
ternacionalizacije tudi trdijo, da »ni nujno, da se podjetja oziroma države
naučijo internacionalizacije le na temelju lastnih izkušenj, pač pa da je
mogoče to znanje pridobiti tudi od drugih podjetij, ne da bi se šlo skozi
enake izkušnje« (glej Eriksson et al., 1997; Turnbull, 1987). Mogoče se je
tega naučiti tudi s pomočjo opazovanja in oponašanja drugih podjetij, ki
imajo visoko legimitito, torej s pomočjo njihove imitacije (glej Björkman,
1990 in 1996). Za Turnbulla sta glavna opredeljevalna dejavnika faz inter-
nacionalizacije industrijska struktura in trženjska strategija. Internacio-
nalizacija je tako očitno lahko teleološka, kar pomeni, da je nepredvidlji-
va in ni nujno proces življenjskega cikla, ki ima predvidljive faze v točno
vnaprej določeni smeri (glej Forsgren, 2002: 264 in 267). Morda glavna
kritika z današnjega zornega kota pa je, da so se razmere od časa analiz
avtorjev nordijske šole na svetovnem trgu bistveno spremenile, kar je
treba upoštevati pri interpretaciji sklepov te šole.

Vsem tem evolucijskim teorijam, kamor lahko štejemo poleg nordijskih
še investicijsko razvojno pot, je, kot se zdi, skupno, da so izhodne TNI
»naraven« rezultat razvoja in da obstaja tesna zveza med vhodnimi in iz-
hodnimi TNI. Pokazalo pa se je, da so bili mnogi napačno razumljeni in
da med avtorji in kritiki niso tolikšne razlike, kot se je sprva zdelo. Kriti-
ki, pa tudi sami avtorji, so pozneje svoje pristope dopolnili. Pojasnili so,
da pri IDP modelu izhodne investicije niso le funkcija velikosti BDP, da je
pot investiranja manj pravilna, kot se je sprva zdelo, ter da so lahko posa-
mezne faze krajše in da se lahko preskakujejo. Celo več, »preskakovanje,
neregularnosti in izjeme od glavnega toka internacionalizacije so nordij-
ski avtorji eksplicitno pokazali tako na strani ciljne dežele kot na ravni
podjetja. Nikoli tudi niso trdili, da gre za teorijo, pač pa le za vzorec obna-
šanja« (Svetličič, Simoes in Luostarinen, 2001; 12). Luostarinen eksplicit-
no trdi, da stopenjski vzorec ni mišljen kot normativen vzorec, najprej
zato, ker je prepočasen, in zatem, ker je preveč rigiden. Ne nazadnje
lahko se začne tudi iz napačnega konca (Luostarinen 1991: 269). Nasploh
velja, da se danes začenjajo investicije v tujini precej prej kot v preteklosti.
Tako so, upoštevaje kritike, dodatno pojasnili prvotne različice teorij in jih
postopno dograjevali in tako omilili njihovo rigidno interpretacijo, saj je
praksa pokazala na celo vrsto odmikov od začrtovane »pravilne« postopne
poti. Prehod med časom, ko država pretežno uvaža in ko začne vlagati v
tujini, se je danes nedvomno precej skrčil. Podjetja so spoznala, da so iz-
hodne TNI včasih celo edina pot, ne le če hočejo povečati svoje tržne dele-
že, pač pa tudi če hočejo zadržati tiste, ki so jih dosegle s pomočjo izvoza.
Pogosto je to tudi edini način pridobivanja novih trgov. Kupci pač zahte-
vajo dnevno servisiranje in zadovoljevanje potreb in ne več le izdelke.

XIZBRANE TEORIJE INTERNACIONALIZACIJEX
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V globalizaciji, ko je tekma s stroški k dnu tako močna, je pomembna
tudi Ozawova »preobrazbena paradigma izhodnih TNI« (1992), ki kaže,
kdaj in kako začne podjetje investirati v tujini zaradi nižjih stroškov dela.
V ospredju Ozawovega zanimanja je, v kolikšni meri so vhodne TNI in-
strument preobrazbe domačega gospodarstva in kako so izhodne TNI laj-
šale preobrazbene napore dežel gostiteljic. Njegova bistvena ugotovitev je,
da lahko izhodne TNI pomagajo v preobrazbi nacionalnega gospodarstva
dežele investitorice, če so sestavni del sistematične razvojne strategije
navzven naravnega razvoja. S pomočjo izhodnih TNI dežela/podjetje ohra-
nja prednosti tudi potem, ko zaradi dviga domačih plač in s tem erozije
primerjalnih prednosti dežele ne bi bila več svetovno konkurenčna. S pre-
našanjem tako postalih nekonkurenčnih dejavnosti, bolje njihovih delov,
tja, kjer so plače še nizke, pridobiva sredstva in čas za izvedbo potrebne
preobrazbe v smeri osvajanja izdelkov višje stopnje predelave in tako
preobrazbo podjetja nasploh in s tem tudi nacionalnega gospodarstva. 

Do TNI tako pride, ko začne podjetju groziti erozija konkurenčnosti,
ko naraščajoče plače (bolje stroški dela) začnejo ogrožati primerjalne
prednosti dežele. V tem trenutku podjetje v želji obdržati svoje konku-
renčne prednosti lahko začne uporabljati cenejše dejavnike v tujini s pre-
seljevanjem tistih delov proizvodnje, pri katerem so stroški dela najpo-
membnejši dejavnik konkurenčnosti. Ozawova teorija pomeni določeno
ex ante prilagajanje. Izkoriščanje cenejših virov v tujini s pomočjo TNI
omogoča podjetju ne le zadržati konkurenčnost dlje, kot bi jo sicer, pač
pa tako pridobi tudi čas in sredstva za osvajanje zahtevnejših proizvo-
denj v verigi dodajanja vrednosti. Investiranje v tujini mu tako ne omogo-
či le zadrževanja konkurenčnosti dlje, kot pa bi bilo to mogoče brez tak-
šnih vlaganj v tujini (le z izvažanjem izdelkov na primer), obdrži bolje
plačana delovna mesta (ki prenesejo višje plače), toda zgubi slabše plača-
na delovna mesta, ki jih »izvozi« v tujino. Takšen izvoz omogoči zadrža-
nje in odpiranje zahtevnejših, bolje plačanih delovnih mest in omogoči
preobrazbo podjetja v smeri proizvodenj višje dodane vrednosti. Naložbe
v tujini so tako tudi instrument zadrževanja konkurenčnosti. Ne nazad-
nje Ozawa pove tudi, da je uspešna preobrazbena vloga TNI precej odvi-
sna tudi od ekonomske politike države. Če so izhodne TNI na določeni
razvojni stopnji pomemben instrument preobrazbe, potem bi jih morala
država podpirati in ne omejevati.

Na virih utemeljena teorija internacionalizacije (resource based), ki te-
melji na pisanjih E. Penrose (1959) in Connerja (1991) ter Wernerfelta
(1984) in evolucijske teorije internacionalizacije (Nelson in Winter, 1982;
Teece et al., 1997; Cantwell, 1989 in 1994; Lall, 1993; Kogut in Zander,
1993; Rumelt, 1984) trdi, da so prvi pogoj za investicije v tujini viri in
sposobnosti.17 Osnovna značilnost teh teorij je, da je potrebna akumula-
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17 Diferenciacija med viri in sposobnostmi je pomembna, kajti podjetja imajo lahko
sposobnosti, ne pa virov za izhodno internacionalizacijo, za investiranje v tujini.
Zato se je pač ne morejo lotiti brez ustrezne zunanje pomoči. To je posebno pomem-
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cija podjetniško-specifičnih prednosti na kumulativen način, vse, da bi se
kreirali viri podjetja, ki mu omogočajo njihovo izkoriščanje končno tudi
v tujini. Ključno pri evolucijski teoriji pa je, da vrsta znanja/tehnologije
opredeljuje način njenega izkoriščanja v tujini. Bolj ko je znanje prikrito,
težje ko se ga je priučiti, verjetneje je, da ga bo lastnik v tujino prenašal s
pomočjo ustanavljanja podružnic v popolni lasti, torej z internalizacijo
(Kogut in Zander, 1993). Izhodne investicije so tako »naravna« stopnja
krepitve podjetniških znanj, tudi s pomočjo njihovega udejanjanja. Inve-
stiranje v tujini je tako naravna sekvenca krepitve znanja investitorskega
podjetja tudi s pomočjo njegove implementacije.

Argumenti teorije tehnološke akumulacije (Cantwell) ali lokalnih teh-
noloških sprememb (Lall), ki podpirajo idejo o nujnosti tudi izhodne
internacionalizacije, izhajajo iz podmene, da je kreiranje tehnologije
kumulativen proces serije tehnoloških sprememb, ki se dogajajo posto-
poma tudi z udejanjanjem novih rešitev in izboljšav, ki sledijo inovaciji,
torej z učenjem ob uporabi18 in pod vplivom spodbud, ki jih dajejo vlade,
kar skupaj krepi tehnološke sposobnosti. Ustvarjanja tehnologije tehno-
loških sposobnosti namreč ni mogoče ločiti od njenega udejanjanja. Teh-
nološke sposobnosti so tako odvisne ne le od specifičnih podjetniških
znanj, pač pa tudi od aplikacije tega znanja, sposobnosti na danih tržiš-
čih, kjer se takšna tehnologija začenja uporabljati. To je potrebno zaradi
dvojnih značilnosti tehnologije; javnega karakterja znanja,19 ki ga je mo-
goče kodificirati in prodajati prek trga, ter skritega znanja, ki je vezano
na organizacijo, ki je takšne tehnološke rešitve uvedla, ker gre za kolek-
tivna znanja cele organizacije, ker gre za skrite elemente tehnologije, ki
jo obvladajo le znanstveniki in inženirji, ki so takšno tehnologijo prvi
uvedli. Takšen prikrit del tehnološkega znanja je zato firmsko specifičen
in ga lahko uveljavlja le njen lastnik. Oblikovanje nove tehnologije je
tako tesno povezano z njenim udejanjanjem, je proces učenja, povezan 
s samo uporabo tehnologije. Bolj razvita je država, kjer se tehnologija
začne uporabljati, več je učenja, ker je tam pač več predhodnega znanja. 

Ta pristop je mogoče vsebinsko povezati tudi z obrnjenim redosledom
krepitve tehnoloških sposobnosti. Dahlman in Wesphal sta namreč zače-
la zagovarjati, da je za manj razvite države primerneje najprej začeti z
investiranjem (lahko tudi s pomočjo tujcev), zatem s proizvodnjo na tej
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bno v manj razvitih deželah in za manjša podjetja, ki se pogosto lahko podajo na pot
internacionalizacije samo ob začetni katalitični podpori države. 

18 Podrobno o razlikah med učenjem med delom, ob uporabi, s študijem in od konku-
rence v Bučar, M. (2001: 29).

19 Znanje ima naravo javne dobrine, kar pomeni, da dve stranki lahko uživata dobrobi-
ti skupne dobrine, ne da bi se zmanjšala možnost uporabe druge (Kogut in Zander,
1993: 17). Javna narava pomeni, da se lahko prenaša brez mejnih stroškov, obenem
pa ima firma, ki ga ustvari, težave s prilaščanjem rezultatov uporabe tega znanja, ker
se z lahkoto prenaša prek meja. Izkoriščanje znanja je po naravi mednarodno in ga
je težko ščititi na nepopolnem trgu znanj, torej trgu informacij.
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osnovi in šele na koncu z inoviranjem. Slednje se ima običajno za začet-
no fazo vsake tehnološke preobrazbe ne glede na začetno stopnjo razvoja
dežele, ki se loteva tehnološke preobrazbe. Za manj razvite države pa je
obrnjen redosled, torej najprej razvijanje investicijskih sposobnosti,
zatem proizvodnih in šele na koncu inovacijskih,20 primernejša strate-
gija.

V nasprotju s predhodnimi teorijami sta se Aharoni in Hirsch (1993) v
svojem proizvodnem modelu21 oprla ne le na tehnološke dejavnike, pač
pa tudi na značilnosti izdelkov in storitev, ki tudi opredeljujejo način
osvajanja tujih trgov. Internacionalizacija dejavnosti podjetij na tujih
trgih po njima izhaja iz dvojne narave proizvodov in storitev:
• univerzalnih proizvodov (Up), katerih proizvodnja je standardizirana

in jo lahko na temelju stroškovnih prednosti opravlja veliko število
proizvajalcev v svetu, saj je tehnologija široko dostopna,

• univerzalnih storitev (Ust), kot so bančne, zavarovalniške in transport-
ne, ki jih prav tako lahko ponudijo številna podjetja,

• specialnih proizvodov (Sp), ki so rezultat posebnega, firmsko specifič-
nega (monopolnega) znanja določenega podjetja (na primer: super
računalniki, stroji z numeričnim krmiljenjem, skenerji v medicini) ter

• specialnih storitev (Sst), ki jih lahko ponudi le podjetje lastnik določe-
nih znanj in proizvodov (S-izdelki). Te storitve se nanašajo na: navodi-
la, popravila S-izdelkov in podobno. Medtem ko lahko U-proizvode in
storitve nudi vsak, je trg za S-izdelke in storitve rezerviran le za tiste,
ki so jih ustvarili oziroma so sposobni ponuditi tem izdelkom sprem-
ljajoče storitve.

Razvojna implikacija tega pristopa je določeno sosledje internacionali-
zacije, ki poteka:
• od začetne usmeritve na razvijanje U-izdelkov in U-storitev (ali s po-

močjo uvoza opreme ali vhodnih TNI),
• zatem spodbujanja razvoja S-izdelkov in U-storitev s pomočjo vhodnih

TNI in končno
• v najvišji fazi spodbujanje razvoja s pomočjo vhodnih TNI v S-izdelkih

in S-storitvah.

Enako sosledje velja tudi pri izhodnih TNI: sprva se na temelju stroš-
kovnih prednosti internacionalizirata Up in Ust, zatem se na tem področ-
ju vlaga v tujini v trgovske podružnice in šele zatem v proizvodne. Na
višji stopnji razvoja se začnejo ustanavljati proizvodni obrati v tujini na
področju Up in Sst in šele na zelo visoki ravni razvoja proizvajati v tujini
tudi Sp in Sst. V regionalnem pogledu se takšna internacionalizacija prav
tako pomika od bližnjih držav k vse bolj oddaljenim.
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20 Glej Dahlman et al., 1985.
21 Najino poimenovanje. 
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Z vidika razvojne strategije je bistveno, da so temelj konkurenčnih
prednosti pri U-izdelkih in storitvah nizki stroški in da se te prednosti
pomikajo vse bolj v smeri posebnih firmskih prednosti pri proizvodnji 
S-izdelkov in storitev. Te proizvode in storitve lahko podjetje uspešno
prodaja ali ponudi le, če je neposredno prisotno na tujem trgu. Takšno
tendenco narekujejo potrošniki, ki ob vse zahtevnejših izdelkih zahteva-
jo tudi čimprijaznejše izdelke, ne le njihovo prodajo, pač pa reševanje
celotnega problema. Na daljavo tega ni mogoče nuditi, pač pa le z nepo-
sredno prisotnostjo na trgu.

Internacionalizacija dejavnosti podjetij očitno ni proces, do katerega bi
prišlo čez noč ali ki bi vedno in povsod imel enake značilnosti. Razlikuje
se od podjetja do podjetja, od sektorja do sektorja, po oblikah pa tudi od
dežele do dežele. Pomembna je velikost države, saj so izkušnje pokazale,
da so podjetja iz majhnih držav hitreje internacionalizirala svojo dejav-
nost.

Morda še pomembneje je ugotoviti, da internacionalizacija ni eno-
smerna cesta, pač pa dvosmeren proces. Praviloma se začne z vhodno
internacionalizacijo, nadaljuje z izhodno in končno kooperacijsko inter-
nacionalizacijo. M. Jaklič govori o tristopenjskem modelu internacionali-
zacije, ki jo sestavljajo tri stopnje: odvisna, neodvisna in soodvisna inter-
nacionalizacija. V prvi, odvisni fazi podjetje uvaža storitve, malo pozneje
sklepa pogodbe na ključ, licenčne in franšizne aranžmaje, postaja podi-
zvajalec in sklepa skupna vlaganja s tujci. V neodvisni fazi internaciona-
lizacije podjetje vse bolj samostojno poglablja privrženost mednarodnim
trgom in prehaja na višje oblike internacionalizacije. Najprej izvaža,
zatem odpira lastna podjetja na tujem (predvsem za pospeševanje trže-
nja, op. SM) in končno postane, kot pravi M. Jaklič, nadrejeni partner v
pogodbenih odnosih s tujimi partnerji tudi tako, da ustanavlja proizvod-
ne obrate v tujini. Zadnji korak je soodvisna internacionalizacija, katere
osnovna značilnost je, da so podjetja resnični oziroma enakovredni part-
nerji. To se nanaša tudi na raziskave in razvoj (R & R) ter trženje, ki se ne
osredotoča v centrali dominantnega podjetja, temveč tam, kjer so za to
najboljše možnosti. Vsi partnerji imajo možnost izvajanja določene stra-
teške funkcije. Oblika takšnega sodelovanja so strateška partnerstva ozi-
roma jo izvajajo podjetja s transnacionalno mentaliteto (Jaklič, M., 1998). 

Ni pa nujno, da se internacionalizacija vedno le krepi. Praksa je poka-
zala, da se internacionalizacija lahko tudi zaustavi, lahko pride do dein-
ternacionalizacije, do ukinjanja podružnic v tujini. Takšne negativne
izkušnje je predvidel že Luostarinen z ugotovitvijo, »da lahko negativne
izkušnje povzročijo umik podjetja s tujih trgov in tako deinternacionali-
zacijo svojih dejavnosti, ki pa ji lahko sledi reinternacionalizacija (1979:
118 in 201). Tega se morajo podjetja zavedati in skušati ugotoviti optimal-
no stopnjo internacionalizacije. To je mogoče tako, da se vseskozi sprem-
ljajo stroški in koristi od nje. Contractor s sodelavci govori o tristopenj-
skem modelu internacionalizacije (2003), sicer za storitvena podjetja,
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možno pa bi ga bilo aplicirati tudi na druga podjetja, saj je praksa poka-
zala, da internacionalizacija pogosto sprva ne daje pozitivnih rezultatov,
pač pa povzroča visoke stroške. Šele pozneje, po določenih izkušnjah,
začne dajati pozitivne rezultate. Ne tako redki so celo primeri, ko firma
postane prevelika, ko stroški globalne razvejanosti začnejo presegati re-
zultate, ki jih takšna globalizacija nad določeno mero dosega. Ali kot pra-
vijo Contractor in drugi, imamo U-obliko povezave med stopnjo interna-
cionalizacije in njenih rezultatov, »ki sugerira najprej negativno, pozneje
pa pozitiven učinek internacionalizacije na rezultate, preden pride do po-
zitivnih učinkov, ter obratno U-obliko povezave, ki sugerira, da je inter-
nacionalizacija po določeni stopnji škodljiva, kar ponazarja naklon krivu-
lje, ko je firma preveč internacionalizirana« (Contractor in dr., 2003: 6).

Slika 3.3: Tristopenjski proces internacionalizacije

Vir: Contractor, 2003: 7.

Avtorji poudarjajo, da začetna internacionalizacija povzroča visoke
administrativne stroške in stroške učenja ob delu. Ko podjetje postaja
mednarodno, more preskočiti določen prag začetnih administrativnih in
drugih stroškov. Potrebno je veliko znanja in vlaganja v znanje in prido-
bivanje informacij. Nad to ravnijo začne podjetje ustvarjati dohodke, tudi
od internacionalizirane dejavnosti. Toda ta faza je, kot kaže slika, lahko
razmeroma kratka in plitka, krajša od druge faze, v kateri so rezultati po-
zitivni. Stroški se porazdelijo na večji obseg transakcij, v večjem številu
držav. Dosega se boljša alokacija virov. Zato postajajo rezultati interna-
cionalizacije pozitivni. V tretji fazi, ki se spet zdi krajša (krivulja je polož-
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Faza1
NEGATIVEN NAGIB
Zadolženost tujcev
Nezadostne ekonomije obsega
Začetni stroški učenja

Faza 2
POZITIVEN NAGIB
Izkoriščanje in krepitev virov
Internalizacija transakcijskih stroškov
Ekonomije obsega in sinergij (scope)
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Stopnja multinacionalnosti
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Visoko razviti
Internacionalizatorji

Srednje razviti
Internacionalizatorji

Zgodnji
Internacionalizatorji
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nejša kot pri pozitivnih rezultatih druge faze), pride do tega, da so mejni
stroški nadaljnje ekspanzije v periferne države (globalizacija na glavnih
trgih je že mimo) višji od koristi takšne dodatne globalizacije. Prvi razlog
je v tem, da se sedaj podjetje širi na manj donosne trge. Drugi razlog leži
v tem, da stroški koordinacije in vladanja presegajo dodatne koristi. Po-
večajo se stroški medkulturnega komuniciranja in transakcijski stroški
nasploh. Internacionalizacija povzroča tako negativne donose. Prevelika
multinacionalnost zapleta upravljanje. Pričakovati je, da je ta tretja stop-
nja deinternacionalizacije krajša kot druga. Zelo težko pa je ugotoviti,
kdaj postane podjetje preveč internacionalizirano. Največkrat je to moč
ugotoviti šele potem. Nekatera podjetja pa se za takšno pospešeno in raz-
vejano internacionalizacijo odločajo zaradi dolgoročnih strateških razlo-
gov, kot je maksimirati tržne deleže ali pa pridobiti dostop do znanj, ki
so na voljo v tujini (glej Contractor et al., 2003: 8 in 9). 

Empirično preverjanje gornjih hipotez je na splošno potrdilo hipotezo
tristopenjske internacionalizacije. Res pa je, da to bolj velja za storitvena
podjetja, ki so intenzivna po znanju, kapitalno intenzivna storitvena
podjetja pa potrjujejo le prvo in drugo fazo, saj se v tretjo sploh ne poda-
jajo (Contractor in dr.; 16). Očitno imamo optimalno raven internaciona-
lizacije. Sprva stroški internacionalizacije naraščajo, so večji od koristi,
zatem začnejo dajati rezultate (koristi so večje od stroškov), nato pa v
zadnji fazi spet lahko naraščajo. Lahko se pokaže, da se po določeni toč-
ki razvejane kapitalske internacionalizacije ponovno začnejo širiti oziro-
ma poglabljati pogodbene ali mrežne oblike širjenja,22 ki so manj kapi-
talsko intenzivne, lahko pa prispevajo k učinkovitosti celotne firme. 

Mreženje z drugimi podjetji se je prav tako izkazalo kot ena od poti
krepitve sposobnosti manjših podjetij in načinov, kako ponovno vzposta-
viti poprejšnje ekonomske vezi, ki so jih politični ali drugačni dogodki
prekinili (npr. dezintegracije držav, vojne ipd.). Ugotovljeno je bilo, da so
mednarodne dejavnosti mnogih podjetij med seboj tesno prepletene
(Mattson, 1985; Johansson in Mattson, 1986 in 1993; Vissak, 2000). Med-
tem ko se ostale TNI-teorije osredotočajo le na naložbeno obliko prodora
na tuje trge, mrežni pristop upošteva niz različnih oblik povezav med
povezanimi strankami, med porabniki in odjemalci. Mreže se lahko
vzpostavijo geografsko, po izdelku ali tehnologiji ter so lahko prepletene.
So fleksibilnejše glede na način vstopanja na tuja tržišča in tudi glede na
soodvisne medsebojne povezave v samem procesu internacionalizacije
med deli mreže v primerjavi s hierarhičnimi odnosi. Obenem pa so manj
stabilne. Teorije mreženja obravnavajo različne soodvisne povezave med
podjetji, med dobavitelji in odjemalci, kot postopen proces poglabljanja
mednarodnega delovanja, temelječega na izkušnjah in pridobljenih virih
podjetij. Mreža razvije določeno delitev dela in je instrument dostopa do
znanja drugih in ustvarjanja sinergij na cenejši način kot pa le s kapital-
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skimi povezavami. Najpogosteje se vzpostavljajo prek trga. Zato so draž-
je od internalizacije za transakcijske stroške in tudi manj stabilne, ker so
podjetja vedno svobodna pri izbiri partnerjev.
Johanson in Mattson (1988) vidita tri načine mrežne internacionalizacije:
a) s pomočjo širjenja, vzpostavljanja povezav s partnerji/mrežami na

novih trgih;
b) s pomočjo prodora, s poglabljanjem in krepitvijo povezav obstoječih

mrež v tujini ter
c) s koordinacijo in izboljšavami odnosov med partnerji različnih mrež

na raznih trgih (glej Kuada in Sorensen, 2000: 24).

Možni sta vsaj dve temeljni obliki mrež:
a) kraljevine, v katerih veliko podjetje vertikalno povezuje številna manj-

ša podjetja v verigo dobaviteljev pod strateškim vodstvom tega velike-
ga domačega ali tujega velikega podjetja, ali pa

b) republike, ki združujejo med seboj visoko specializirana podjetja v ho-
rizontalno mrežo, v kateri ne prevladuje nobeno podjetje (več v Jaklič,
M., 1994: 155).

Na koncu ni mogoče zaobiti različnih organizacijsko menedžerskih
teorij (Prahalad in Doz, 1987; Barlett in Ghostal, 1989), ker se je izkazalo,
da je uspešnost internacionalizacije v veliki meri odvisna prav od spo-
sobnega menedžmenta, dovolj smelega, da se poda v tako tvegano delo-
vanje na zgodnji stopnji razvoja podjetja in na tveganih tržiščih držav, ki
so na podobni stopnji razvoja. Teorije strateškega menedžmenta kažejo
na to, kako je lahko »mikromenedžerska superiornost« tujih investitorjev
nad domačimi bolj poudarjena v razmerah, ko je vlaganje podjetij v deže-
li, kjer se investira, šibko, ker so finančne ustanove slabše razvite (glej
Razin, 2002: 17). To je izrazito v tranzicijskih državah, kjer so ustanove še
vedno šibke, njihovo delovanje ne dovolj transparentno in pogosto ne-
predvidljivo. To ima vsaj dve pomembni implikaciji. Prvo, da je sposoben
menedžment relativno pomembnejši, kot pa kadar gre za investicije med
razvitimi državami, in drugič, da so podjetja iz bolj razvitih tranzicijskih
držav razvila določene menedžersko specifične prednosti, ki jih lahko
»unovčijo« v drugih tranzicijskih državah, ki so šele na poti k takšni
preobrazbi (npr. privatizacija itd.). 

Gornje teorije ponazarjajo nekaj poglavitnih splošnih zakonitosti in-
ternacionalizacije dejavnosti podjetij. Ta pa se na praktični, operativni
ravni kaže na različne načine in v različnih oblikah. Preden se je podjetje
loti, mora odgovoriti na niz zelo praktičnih vprašanj. Med njimi je vsaj
naslednjih šest vprašanj:
1. Zakaj sploh investirati v tujini?
2. Kdaj se odločiti za takšno internacionalizacijo?
3. Ali je internacionalizacija različna po panogah?
4. Katero dejavnost internacionalizirati?

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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5. Kam vlagati – geografska odločitev glede na potrošniški segment?
6. Kako se internacionalizirati: odločitev o obliki (izvoz, skupne naložbe,

prevzem domačega podjetja ali nova naložba), tempu internacionaliza-
cije oziroma ali poslati svoje menedžerje ali najti lokalne?

S temi, bolj praktično naravnanimi vprašanji se bomo ukvarjali v na-
slednjih poglavjih, še prej pa bomo analizirali, kako je internacionalizaci-
ja z izhodnimi investicijami potekala v devetdesetih v Sloveniji.

XIZBRANE TEORIJE INTERNACIONALIZACIJEX
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4. INTERNACIONALIZACIJA Z IZHODNIMI 
INVESTICIJAMI V SLOVENSKIH PODJETJIH 

S prehodom v tržno gospodarstvo nadaljnja internacionalizacija ni bila le
izziv, temveč tudi nujna potreba za uspešno prestrukturiranje gospodars-
tva. Dolgoletne izvozne izkušnje, odprtost gospodarstva, razmeroma
zgodnji začetki in nekaj pridobljenih izkušenj z neposrednimi investicija-
mi v tujini (posebej če Slovenijo primerjamo z drugimi tranzicijskimi gos-
podarstvi) so vzbujali pričakovanja, da se bodo po uvedbi tržnega gospo-
darstva po letu 1991 slovenske investicije v tujini močno povečale. Taka
pričakovanja so oblikovali tudi velike spremembe v mednarodnem po-
slovnem okolju, naraščajoča globalizacija in poglabljanje integracijskih
procesov v EU.

Hitra internacionalizacija bi bila po drugi strani v nasprotju tako s pre-
vladujočim vzorcem, ki ga opisujejo evolucijski modeli internacionaliza-
cije, kot tudi z izkušnjami drugih bolj razvitih držav.23 Vzorec internacio-
nalizacije skandinavskih držav in tudi drugih evropskih držav namreč
kaže, da gre za postopen (stopenjski) proces, ki temelji na postopnem
pridobivanju znanja in izkušenj. »Potisni« dejavniki internacionalizacije
teh gospodarstev so bili: majhnost domačih gospodarstev (majhen doma-
či trg, ki ni dovoljeval ekonomij obsega in sinergij), omejeni domači viri,
dober geostrateški položaj in odprtost gospodarstva. Enaki dejavniki so
igrali odločilno vlogo v Sloveniji. Poleg naštetih je treba omeniti, da so
(tudi največja) slovenska podjetja v mednarodnem merilu (še vedno)
majhna, kar dodatno utemeljuje postopen proces internacionalizacije kot
najprimernejši.

Dejstvo, da so podjetja začela z izhodnimi investicijami v tujini, pre-
den so se v Sloveniji pojavile vhodne TNI, nasprotuje številnim uve-
ljavljenim teoretičnim konceptom,24 na primer nordijski šoli postopne
internacionalizacije (Luostarinen, 1994; Welch and Luostarinen, 1988),
Ozawovi razvojni paradigmi z MNP poganjanega razvoja (Ozawa, 1997)
ali investicijski razvojni poti (Dunning, 1993, Dunning, Narula, 1996).
Obraten začetek (izhodne pred vhodnimi TNI) in časovni razkorak, ki
nasprotuje naštetim modelom, lahko razložimo s sistemsko specifičnimi

23 Posebej v primerjavi z izkušnjami nekaterih majhnih evropskih držav, kot na primer
Finska (glej Luostarinen, 1984), Portugalska (Simoes, 2001, Buckley, Castro, 1998,
Castro, 2000), ali držav, ki so začele internacionalizacijo še prej kot na primer Nizo-
zemska in Švica. 

24 Več o izbranih teoretičnih konceptih v tretjem poglavju.
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značilnostmi.25 Kljub začetnim odklonom od tradicionalnih modelov pa
je nadaljnji vzorec internacionalizacije slovenskih podjetij skladen s teo-
rijo in prakso bolj razvitih držav, saj se odnos med multinacionalno
aktivnostjo in gospodarskim razvojem, ki je jedro evolucijskih modelov
internacionalizacije, potrjuje. Kmalu zatem, ko so bile vhodne TNI v Slo-
veniji (natančneje v tedanji SFR Jugoslaviji) dovoljene, so izhodne TNI
začele zaostajati za vhodnimi. V obdobju prehoda v tržno gospodarstvo
se je gibanje TNI približalo vzorcu nordijske šole ter praksi drugih evrop-
skih držav, kot npr. Portugalski (glej Buckley in Castro, 1998, 1999;
Simoes, 2000), Finski (glej Luostarinen, 1979 and 1994), Švedski (glej
Johanson in Wiedersheim-Paul, 1975), navkljub njihovi precej daljši zgo-
dovini MNP in neposrednih investicij v tujino. Slovenska podjetja danes
sledijo postopnemu, vendar pospešenemu pristopu internacionalizacije,
ki ga lahko (še vedno v veliki meri) pojasnimo s tradicionalnimi teorijami
internacionalizacije. Internacionalizacija ostaja postopna/fazna, izhodne
investicije zaostajajo za vhodnimi, vendar pa je proces hitrejši, posamez-
ne stopnje so krajše ali včasih celo izpuščene, kakor predvideva novejša
različica investicijske razvojne poti (Dunning and Narula, 1996) in tudi
novejši koncepti razvoja MNP v literaturi strateškega menedžmenta (npr.
born globals). Mnoga podjetja, ki izberejo strategijo internacionalizacije,
namreč zelo hitro (v nekaj letih) postanejo multinacionalna (bodisi regio-
nalno bodisi globalno).

Obdobje prehoda je prineslo temeljite spremembe. V devetdesetih
letih so bile ugotovljene tri faze internacionalizacije z neposrednimi naložba-
mi v tujino (glej Tabelo 4.2 in Sliko 4.1):
1. začetek tranzicije v zgodnjih devetdesetih (1990–1993) – prvi val inter-

nacionalizacije, ko se kot odgovor na izgubo trgov in potrebo po preu-
smeritvi gospodarskih tokov pojavi hiter porast neposrednih investicij,
ki so ga spremljali tudi dezinvesticije in prestrukturiranje podjetij; 

2. obdobje konsolidacije v sredini devetdesetih (1994–1998), ki jo je zaz-
namovalo počasno postopno širjenje investicij predvsem do tedaj
obstoječih investitorjev v tujini, ki so poglabljali in širili svojo mrežo v
tujini;

3. ter drugi večji val internacionalizacije v poznih devetdesetih letih (od
1999), ko se je poleg povečevanja števila enot in vrednosti naložb v
tujini s strani obstoječih investitorjev povečalo tudi samo število podje-
tij, ki investirajo, največ na območju nekdanje Jugoslavije. 

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX

25 Podrobneje o investicijah slovenskih podjetij v tujini v obdobju socializma v Svetli-
čič, Rojec, Lebar, 1994, in Jaklič, Svetličič, 2003, 25–44.
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4.1 Osnovne tendence izhodnih investicij v devetdesetih

Dinamika neposrednih naložb v tujino v devetdesetih je bila na eni strani
pogojena z spremembami v domačem gospodarstvu; makroekonomskimi
razmerami, konkurenčnostjo podjetij, procesom privatizacije in spre-
membam regulative, na drugi strani pa tudi s spremembami v drugih
tranzicijskih državah, vstopanjem v EU in trendi v svetovni trgovini in
spremembami v mednarodnem poslovnem okolju. Omenjene faze v pro-
cesu slovenske internacionalizacije z izhodnimi investicijami v devetde-
setih so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Začetek tranzicije 

Začetek devetdesetih je prinesel velike gospodarske in politične spre-
membe. Samostojnost Slovenije je močno spremenila gospodarski polo-
žaj Slovenije in sprožila procese prestrukturiranja. Postopno se je začela
spreminjati tudi zakonodaja na področju mednarodnih ekonomskih od-
nosov. Ob številnih temeljnih problemih izhodna internacionalizacija in
posebej izhodne TNI niso bile strateška prioriteta. Po osamosvojitvi sta
bili poslovna in družbena klima (javno mnenje) zelo nenaklonjeni izvozu
kapitala, saj so ga pogosto povezovali s špekulativnimi motivi, pobegu
kapitala in načrtnim razvrednotenjem podjetij pred začetkom privatizaci-
je. V obdobju pred privatizacijo je javnost izhodne TNI iz neprivatizira-
nih podjetij videla pretežno le kot poskus prenosa kapitala v tujino z na-
menom znižanja vrednosti podjetij. Dodatno zavoro za neposredno
investiranje v tujino sta pomenili recesija v domačem gospodarstvu in iz-
guba nekdanjih trgov. Podjetja so bila prisiljena racionalizirati poslova-
nje, pogosto ga tudi krčiti. Makroekonomske razmere in sprememba eko-
nomskega sistema so v začetku devetdesetih močno vplivale na odnos do
izhodnih TNI. Strateško poslovno razmišljanje je bilo na nacionalni ravni
potisnjeno v ozadje, čeprav so ravno podjetja največ prispevala k eko-
nomski tranziciji (h gospodarski preobrazbi) in zamenjavi trgov. Strateš-
ka usmeritev k internacionalizaciji je najbolj pripomogla ublažiti izgubo
jugoslovanskih trgov in njihovo nadomestitev z novimi trgi in tako stabi-
lizirala ne le mednarodno, temveč tudi domače poslovanje. Osamosvoji-
tev Slovenije je prinesla dve nasprotujoči si tendenci na področju izhod-
nih TNI. 

Na eni strani je prišlo do porasta ustanavljanja majhnih podjetij v tuji-
ni, med katerimi so imela številna pretežno le »poštni nabiralnik«. An-
ketno raziskovanje je pokazalo, da je bila velika večina enot v tujini usta-
novljenih ravno v začetku devetdesetih (Slika 4.1). Najpomembnejši
razlogi za prvi tranzicijski val internacionalizacije z izhodnimi TNI: 
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1. Pionirski duh podjetništva, ki je po spremembi zakonodaje prvič
dovolil fizičnim osebam ustanavljenje podjetij doma in v tujini. 

2. Preoblikovanje enot na območju nekdanje Jugoslavije v podjetja, ker je
bilo to mogoče.26 Po razpadu Jugoslavije so se številna slovenska pod-
jetja soočila s »prisilno« izhodno internacionalizacijo. Za številna pod-
jetja je bil jugoslovanski trg njihov glavni trg, zato so jim na tem
območju ostali v lasti prodajne enote in predstavništva, ki so tako po-
stala »mednarodna prek noči«. Te »podedovane« investicije (Svetličič
idr., 1994) so bile pomemben vir slovenskih izhodnih TNI v začetku
devetdesetih. Čeprav so podjetja poznala poslovno okolje in zakono-
dajo, pa so nove razmere močno otežile poslovanje. Vendar je ta »pri-
silna internacionalizacija« delovala kot spodbuda za nadaljnje interna-
cionalizacijske strategije teh podjetij, da so pridobila prve izkušnje in
samozavest za internacionalizacijo.

3. Ustanavljanje podjetij v tujini je postalo tudi način ohranjanja poslov-
nega sodelovanja z nekdanjimi jugoslovanskimi partnerji, kadar je
bilo to formalno na nacionalni ravni ukinjeno ali kadar je bilo bilate-
ralno sodelovanje zaradi političnih razmer preveč tvegano.27 Enote v
tujini so postale način zakrivanja slovenske identitete podjetja in ohra-
njanja poslovnega sodelovanja (v interesu obeh strani) vsaj v ožjem
obsegu. Izhodne TNI s takim namenom so bile pretežno uresničene v
sosednjih državah, v Avstriji, Italiji in na Madžarskem (od koder je bilo
poslovanje s Srbijo precej lažje). 

4. V razmerah radikalnih gospodarskih sprememb, velikega političnega
tveganja in tržnih negotovosti v začetku devetdesetih so mnoga podjet-
ja, posebej tista z izvoznimi izkušnjami, videla ustanavljanje podjetij v
tujini kot mehanizem za večjo stabilnost svojega poslovanja in promo-
cijo izvoza. 

5. Nekatera podjetja so ustanavljanje podjetij v tujini uporabila tudi za
prenos (shrambo) kapitala in določenih profitnih celic poslovne dejav-
nosti v tujino pred začetkom procesa privatizacije. 

Na drugi strani se je kot odgovor na tranzicijo in gospodarsko recesi-
jo28 začel proces reorganizacije in prestrukturiranja, ki se je pri tistih, ki
so že imeli izhodne TNI, začel pogosto ravno v tujini. Podjetja so bila pri-
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26 V Zvezni republiki Jugoslaviji to ni bilo mogoče, ker so bile enote slovenskih podjetij
dejansko nacionalizirane. Šele po spremembi režima v Beogradu so se začela pogaja-
nja o bilateralnem investicijskem sporazumu (februar 2002), ki so olajšala medseboj-
no investicijsko sodelovanje. 

27 Trgovina z nekaterimi nekdanjimi republikami SFRJ je postala zelo negotova. Srb-
ska vlada je zakonsko prepovedala sodelovanje s slovenskimi podjetji. Terjatve slo-
venskih podjetij so ostale neplačane in posli prekinjeni. Menedžerji so postali inova-
tivni v iskanju novih možnosti poslovnega sodelovanja in plačil s povečanim
mednarodnim poslovanjem. 

28 V zgodnjih letih tranzicije so bile stopnje rasti negativne in industrijska proizvodnja
se je zmanjšala. Pozitivno gospodarsko rast Slovenija beleži od leta 1994. 
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siljena racionalizirati poslovanje, pogosto tudi krčiti poslovanje v tujini
ter tam zapirati obstoječe enote (dezinvesticije). Številna slovenska pod-
jetja z investicijami v tujini so razpadla na manjša podjetja, se znašla v
krizi in prenehala mednarodno poslovati v nekdanji SFRJ. Množica
majhnih podjetij, ki je nastala na taki osnovi, ni bila sposobna inter-
nacionalizacije z izhodnimi TNI zaradi pomanjkanja znanja in virov 
(finančnih in kadrovskih). Prav tako so bile ukinjene številne enote v tuji-
ni, ki so jih v socialističnem režimu ustanovili z namenom »pobegniti
sistemu«, saj ni bilo več razlogov za njihov obstoj. 

Slika 4.1: Enote slovenskih investitorjev v tujini glede na leto ustanovitve
(v odstotkih)

Vir: Raziskava o neposrednih investicijah v tujini 2001 (N = 156)

Tako tendence ustanavljanja kot ukinjanja enot v tujini imajo skupni
imenovalec. Slovenske izhodne TNI opredeljujejo kot pojav, ki sta ga v
prvi vrsti spodbudila tranzicija in razpad Jugoslavije, medtem ko so bile
strateške poslovne strategije internacionalizacije tedaj še v ozadju in
manj razvite. Številna predstavništva v tujini, ki so jih slovenska podjetja
ustanovila še v času socializma, so bila zaradi zunanje spodbude preobli-
kovana v drugačne enote. Prodajo na debelo prek lokalnih zastopnikov
so pogoto nadomestile lastne prodajne enote. 

Negotovosti, povezane s formalnim priznavanjem Slovenije kot nove
države ter z vprašanji o nasledstvu pravic, terjatev in obveznosti, so do-
datno ovirale in upočasnjevale mednarodno delovanje in širjenje sloven-
skih podjetij. Vojne na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in kosovska
kriza so odvrnile slovenska podjetja od neposrednih investicij na območ-
ju nekdanje Jugoslavije. 

Pomemben zaviralni dejavnik je bilo tudi neugodno družbeno ozračje,
saj je bilo javno mnenje nenaklonjeno ustanavljanju podjetij v tujini in
jih je praviloma povezovalo s špekulativnim kapitalom in antipatriotiz-
mom. To je zaviralo menedžerje pri razvijanju dolgoročnih strateških

XINTERNACIONALIZACIJA Z IZHODNIMI INVESTICIJAMI V SLOVENSKIH PODJETJIHX



40

investicijskih načrtov.29 Dejansko so mnogi menedžerji zaustavili načrte
o nadaljnjem ustanavljanju ali širjenju enot v tujini in »čakali na boljše
čase«. Tudi sama zakonodaja je še neprivatiziranim podjetjem (ali podjet-
jem s še nedokončano privatizacijo) investicije v tujini omejevala oziro-
ma dopuščala le ob dovoljenju Agencije za privatizacijo. 

Do konca leta 1992, ko je bil sprejet Zakon o privatizaciji, so bile priva-
tizacijske transakcije možne skladno s podedovanim jugoslovanskim
zakonom, ki ni zagotavljal pravega nadzora nad procesom privatizacije.
Nekateri primeri »divje privatizacije«, ki so se v večini zgodili prek »by-
pass« podjetij v tujini (kjer je bilo dobro premoženje preneseno na prav-
ne osebe v tujini, slabe terjatve in obveznosti pa so ostale domačemu
podjetju, ki naj bi se privatiziralo, pogosto tudi s pomočjo denarja iz tuji-
ne), so očrnili ustanavljanje podjetij v tujini v celoti. Izhodne TNI so bile
tako pogosto, ne glede na njihov namen, obravnavane kot kriminalno
dejanje ali odlivanje kapitala v tujino. V letu 1994 se je javno mnenje že
nekoliko polariziralo (Tabela 4.1) in nenaklonjenost se je zmanjševala. 

Tabela 4.1: Kako ocenjujete slovenske neposredne investicije v tujini? 

- Investicije bi morale biti možne popolnoma brez omejitev 19 %
- Investicije v tujini morajo biti nadzorovane 30 %
- Investicije v tujini morajo biti omejene 15 %
- Tokovi kapitala v tujini morajo biti ustavljeni (prepovedani) 19 %
- Ne vem 18 %
Vir: Svetličič, 1994: 1375. 

Sprememba v odnosu do izhodnih TNI se je pojavila razmeroma hitro,
delno tudi zaradi gospodarskega okrevanja po letu 1993. Z izboljševa-
njem gospodarskega položaja, pozitivno gospodarsko rastjo in presež-
kom v tekočem računu plačilne bilance se je klima izboljšala. Za vzdrže-
vanje stabilnosti so se za centralno banko pojavili problemi sterilizacije.
Izhodne TNI so bile eden od načinov, kako blažiti te pritiske. 

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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Slika 4.2: Trendi izhodnih TNI v letih 1993–2000 (stanje v milijonih EUR)

Opomba: Stanje izhodnih TNI skupaj = lastniški kapital in reinvestirani dobički plus neto terjatve 
do podjetij v tujini 
Vir: Banka Slovenije. 

Obdobje konsolidacije sredi devetdesetih 

Po letu 1994 je slovensko gospodarstvo dosegalo pozitivne stopnje gospo-
darske rasti, rasle so industrijska proizvodnja in bruto investicije, infla-
cija pa je zmerno padala. Bolj naklonjeno javno mnenje pa tudi pristop
države do izhodnih TNI je po letu 1993, ko so se začele tudi spremembe
na področju zakonodaje, vplivalo na povečanje vrednosti neposrednih
investicij v tujini (stanja izhodnih TNI, glej Tabelo 4.2). Povečanje vred-
nosti stanja izhodnih TNI (ki ga sestavljajo reinvestirani dobički plus
neto terjatve do enot v tujini) je bilo v večji meri posledica rastočih terja-
tev do podjetij v tujini, ki so močno presegale obveznosti. Vrednost last-
niškega kapitala in reinvestiranih dobičkov je bila v tem obdobju precej
stabilna, njihov delež v skupni vrednosti pa je padel s 97 odstotkov v letu
1994 na 61 odstotkov v letu 1998. Letni tokovi izhodnih TNI v letih 1994
in 1995 so bili negativni, kar je v skupnem pomenilo dezinvestiranje. Iz-
hodne TNI so v letu 1993 pomenile 29 odstotkov vhodnih TNI, količnik
med izhodnimi in vhodnimi TNI pa je padal do leta 1997 (Slika 4.3). 
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Slika 4.3: Količnik med stanjem izhodnih in vhodnih TNI (v odstotkih)

Vir: Izračuni po podatkih Banke Slovenije. 

Sredina devetdesetih je sovpadla z najbolj intenzivno fazo procesa pri-
vatizacije. Počasna privatizacija ob nejasni in zelo razpršeni lastniški
strukturi podjetij je najverjetneje eden glavnih razlogov za zelo počasno
internacionalizacijo. Bolj odločni koraki so bili upočasnjeni, ker so se
menedžerji bolj kot strategijam razvoja in internacionalizacije ali izhod-
nih TNI posvečali privatizaciji. 

Tabela 4.2: Tokovi in stanja izhodnih TNI v letih 1993–2002 
(v milijonih EUR)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
IZHODNE TNI 
a. Stanje konec leta 
Celotna vrednost 251 289 382 371 416 519 603 854 1140 1417
Lastniški kapital in reinvestirani dobički 216 279 286 277 294 314 359 501 692 894
Neto terjatve do podjetij v tujini 35 10 97 94 122 206 244 353 414 523
Terjatve do podjetij v tujini 227 216 275 280 365 355 401 526 594 686
Obveznosti do podjetij v tujini 192 207 178 186 243 149 157 174 130 163
b. Letni odliv 0,90 –2,50 –3,90 4,80 31,90 –1,80 35,7 71,7 151 112
c. Stopnje rasti v stanju konec leta v % n. p. 15,10 32,50 –3,00 12,10 24,70 16,3 41,5 34,3 31,6
n. p. = ni podatka. *TNI so definirane kot investicije, pri katerih ima investitor 10- ali večodstotni delež v podjetju v
tujini. Negativna vrednost letnega odliva pomeni dezinvestiranje.
Vir: Banka Slovenije. 

Glavnino porasta v izhodnih TNI v tem obdobju gre pripisati dejavno-
sti obstoječih investitorjev, torej tistih, ki so že imeli podjetja v tujini.
Najpomembnejši igralci v internacionalizaciji z izhodnimi TNI so bila
običajno podjetja, ki so imela zelo bogate izvozne izkušnje ali izkušnje z
drugimi načini mednarodnega poslovanja (kot na primer licenčno pro-
izvodnjo, franšize, posle pogodbene predelave, posle oplemenitenja in
drugo). Porast slovenskih izhodnih TNI v sredini devetdesetih let je bil
tako predvsem rezultat širitve in poglabljanja mednarodne mreže obsto-
ječih, že uveljavljenih in uspešnih investitorjev (MNP), ne pa porast zara-
di števila podjetij, ki investirajo v tujini. Investicije v tujini so običajno
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nasledile izvoz kot pretežno obliko mednarodnega poslovanja. V obdob-
ju od 1994 do 1998 so se lastniški kapital in reinvestirani dobički povečali
za 35 milijonov EUR (12 odstotkov), neto terjatve do podjetij v tujini pa
so v istem obdobju porastle za 19 milijonov EUR. Obdobje 1994–1998
zaznamuje faza konsolidacije, saj je bilo agregatno število registriranih
investitorjev in investicij v tujini razmeroma stabilno in ni nihalo. V vsem
obdobju devetdesetih je bilo število podjetij, ki so neposredno investirala
v tujini, razmeroma skromno. Podjetja z izhodnimi TNI so predstavljala
komaj dober odstotek do poldrugi odstotek slovenskega podjetniškega
sektorja. Po podatkih Banke Slovenije je bilo njihovo skupno število v
tem obdobju med 420 in 440. Podobne ugotovitve smo oblikovali tudi na
podlagi anketnega raziskovanja. Po podatkih iz ankete iz leta 1999 je šte-
vilo podjetij v tujini naraščalo hitreje kakor število podjetij, ki investirajo.
Porast v številu investitorjev se je pojavil šele konec devetdesetih let. 

Tabela 4.3: Število podjetij investitorjev in njihovih enot v tujini
1992–1998

1992 1995 1998 Indeks Indeks
95–92 98–95

Število podjetij investitorjev (tekoče leto) 25 29 32 116,0 110,3
Število enot v tujini 67 91 137 135,8 150,5
Povprečno število enot v tujini na investitorja 2,1 2,8 4,3 133,3 153,6
Vir: Raziskava o neposrednih investicijah v tujini 1999. 

Prvi val pospešene rasti izhodnih TNI v začetku devetdesetih je nastal
delno zaradi »prek noči rojenih multinacionalk« na območju nekdanje
Jugoslavije po osamosvojitvi Slovenije in delno zaradi povečevanja med-
narodnega poslovanja v podjetjih, ki so nekdanje trge izgubila in so mo-
rala poiskati nove. Glede na vzorčne podatke o enotah v tujini (Tabela
4.3) so podjetja, ki so začela z izhodnimi TNI, svojo mrežo enot v tujini
stalno širila in poglabljala, novinci pa so bili med investitorji zelo redki. 

Sredina devetdesetih je bila tako predvsem faza postopne rasti in pozi-
cioniranja obstoječih investitorjev/multinacionalnih podjetij. Konsolida-
cija v poslovnih mrežah enot v tujini je bila bolj intenzivna v razvitih
sosednjih državah, Italiji, Avstriji in Nemčiji, ki so bile tudi najpomem-
bnejši izvozni trgi. Prodajo in promocijske aktivnosti v enotah v tujini so
podjetja investitorji bolj centralizirano. Poglabljanje, in kar zadeva Avstri-
jo, tudi širjenje EU in proces vzpostavljanja enotnega trga sta povzročili
tudi učinek »odvračanja investicij« (angl. ‘investment diversion effect’),
ki pomeni racionalizacijo investicij in njihovo združevanje znotraj na
novo vzpostavljenega enotnega ekonomskega prostora. Evropski trg so
po uveljavitvi enotnega trga podjetja oskrbovala z manjšim številom enot
na tem trgu. Razširjanje mreže je bilo v porastu predvsem na vzhodno- in
južnoevropskih trgih, kjer so bila slovenska podjetja tudi bolj konku-
renčna. 
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Nov val internacionalizacije – konec devetdesetih 

Konec devetdesetih je zabeležena spet bolj dinamična dejavnost v tujini
in povečanje projektov TNI (glej Sliko 4.1, 4.2 in Tabelo 4.2), ne le obsto-
ječih investitorjev, temveč drugih podjetij, ki so začela investirati v tujino
šele v tem obdobju. V veliki meri so bile neposredne investicije usmerje-
ne v države naslednice SFRJ. Po porastu neposrednih investicij v letu
1997 so tokovi izhodnih TNI ponovno močno porasli v letih 1999 in 2000.
Sodeč po registru Ministrstva za finance je bil večji porast pričakovan
posebej v letu 2001, ko je bilo v številu investicij zabeleženo 1,6-kratno
povečanje, vrednostno pa je bilo povečanje tokov izhodnih TNI več kot
dvakratno. V letu 2001 je Slovenija zabeležila rekordnih 113,2 milijona
EUR izhodnih TNI, kar je za več kot 50 odstotkov presegalo letno pov-
prečje tokov v obdobju 1995–2000.

Leta 2000 se je stanje izhodnih TNI povečalo za 251 milijonov EUR,
kar je bilo v večji meri rezultat povečevanja lastniškega kapitala in rein-
vestiranih dobičkov (povečanje za 142 milijonov EUR) in v manjši meri
posledica naraščanja neto terjatev do podjetij v tujini (povečanje za 108
milijonov EUR). Podobna gibanja so se pojavila v letu 1999. Ravno v letih
1999 in 2000 je prvič po letu 1994 prišlo do znatnega povečanja reninve-
stiranih dobičkov in lastniškega kapitala. Drugi val internacionalizacije
je s seboj prinesel tudi povečanje števila enot v tujini. 

Povečanje izhodnih TNI konec devetdesetih je bil rezultat delovanja
novincev med investitorji in delno tudi mednarodne rasti obstoječih mul-
tinacionalnih podjetij. Enote v tujini so porastle, tako glede na število kot
tudi velikost. Raziskava iz leta 1999 je pokazala, da se je povprečno števi-
lo enot v tujini na posameznega investitorja v obdobju od 1995 do 1998
povečalo z 2,8 na 4,3 (Tabela 4.3), medtem ko je raziskava iz leta 2001, ki
je zajela obdobje 1997–2000, pokazala povečanje s 3,6 na 4,4 enote na in-
vestitorja (Tabela 4.4). Počasnejšo rast poprečnega števila enot v tujini, ki
jo je konec devetdesetih potrdila druga raziskava, lahko razložimo z
manj intenzivno internacionalizacijo novincev, ki so z investicijami v tem
obdobju šele začeli. Ta podjetja so imela največkrat ali dve enoti v tujini
(modusna vrednost je eno podjetje v tujini), »zgodnje multinacionalke« z
začetka tranzicije pa so hitro razširjale svojo mrežo enot v tujini, ne le po
velikosti samih enot, ampak tudi po številu. Najbolj internacionalizirana
podjetja so imela do leta 2000 v tujini do 24 enot. V povprečju so enote v
tujini rastle po vseh poslovnih kazalcih: po lastniškem kapitalu, premo-
ženju, po prometu, po številu zaposlenih, po izvozu in po poslovnih
funkcijah. 
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Tabela 4.4: Število podjetij investitorjev in njihovih enot v tujini,
1997–2000

1997 2000
Število investitorjev v anketi 25 35
Število enot v tujini 84 154
Minimalno število enot v tujini 0 1
Maksimalno število enot v tujini 20 24
Povprečno število enot v tujini 3,4 4,4
Vir: Raziskava 2001.

Slovenske izhodne TNI so konec prejšnjega desetletja rasle tudi rela-
tivno gledano, kot delež v BDP. Stanje izhodnih TNI kot odstotek v BDP
se je od leta 1993 do 2000 podvojil in dosegel 4,4 odstotka (glej Tabelo
4.4). V tem obdobju se je povečal tudi delež vhodnih TNI v BDP. V letu
2000 so izhodne TNI pomenile 28 odstotkov vhodnih TNI (Slika 4.3). Ti
indikatorji izhodne internacionalizacije so še vedno nizki, če jih primer-
jamo z razvitimi državami ali povprečjem držav EU, kjer je v letu 1999
delež izhodnih TNI v BDP znašal 29,6 odstotka, delež vhodnih 22,2 (WIR
2001: 325).30 Vendar pa so imele nekatere članice EU, na primer Portu-
galska, sredi devetdesetih zelo podobne vrednosti. 

Tabela 4.5: Stanje slovenskih vhodnih in izhodnih TNI kot odstotek BDP,
stopnje rasti BDP in tokovi TNI kot odstotek bruto investicij 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Vhodne TNI kot % BDP 7,5 9,2 9,4 10,6 12,1 14,1 13,3 15,5 16,4 18,7
Izhodne TNI kot % BDP 2,2 2,5 2,6 2,4 2,5 3,1 3,0 4,4 4,9 6,8
Letne stopnje rasti BDP 2,8 5,5 4,1 3,5 4,6 3,8 5,2 4,8 2,7 3,3
Prilivi TNI kot % bruto investicij 4,7 4,4 4,4 4,4 7,5 3,5 3,4 3,6 7,9 32,3
Odlivi TNI kot % bruto investicij 0,04 –0,1 –0,1 0,2 0,7 –0,2 0,6 1,3 3,1 1,9
Vir: Banka Slovenije.

Od vseh držav kandidatk za članstvo v EU (pa tudi EU držav splošno)
je bila Slovenija med zadnjimi glede na stanje vhodnih TNI absolutno in
relativno glede na BDP (Tabela 3.1). Zaostajanje za drugimi državami je
manjše le, če opazujemo TNI na prebivalca. Obratno velja do konca
devetdesetih za izhodne TNI, kjer je bila Slovenija v ospredju.31 Po letu
2000 so se izhodne TNI povečale tudi v drugih državah. Čeprav kratke
časovne vrste podatkov onemogočajo zanesljive ocene trendov, obstoječe
ocene kažejo, da se Slovenija pomika iz druge v tretjo fazo investicijske
razvojne poti, čeprav vzorec ni popolnoma enak teoretično predvidene-
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mu (več v Svetličič and Bellak, 2001). Slovenija je še vedno neto prejem-
nica TNI, vendarle pa se vrzel med stanjem vhodnih in izhodnih TNI
zmanjšuje, kar je skladno z Dunningovim modelom investicijske razvoj-
ne poti. V tem modelu je najpomembnejša determinanta izhodnih inve-
sticij raven narodnega dohodka (družbenega produkta), medtem ko v
Ozawovem modelu (glej poglavje 3) glavna spodbuda prihaja iz spreme-
njenih konkurenčnih in primerjalnih prednosti. Oboje podpira tezo, da
naj bi bila Slovenija med vodilni investitorji iz srednje in vzhodne Evro-
pe. V primerjavah z drugimi državami srednje in vzhodne Evrope razme-
roma visok delež izhodnih investicij (stanje) v BDP izhaja tudi iz daljše
tradicije investiranja v tujini ter »podedovanih« investicij v tujini.32

V sodelovanju s tujimi MNP podjetja okrepijo svoje zmožnosti za iz-
hodno internacionalizacijo. V nekaterih tranzicijskih državah (npr. na
Madžarskem, v Estoniji) so podjetja v tuji lasti med napomembnejšimi
investitorji v tujini. Vpliv vhodnih investicij na poznejše izhodne investi-
cije, ki ga predvidevajo evolucijski modeli (povezave med vhodnimi in iz-
hodnimi TNI v Ozawovem ali Dunningovem modelu IRP), v primeru Slo-
venije ni bil posebej močan. Nasprotno, tuje lastništvo se v študijah ni
pokazalo kot spodbuda izhodnim TNI (Jaklič A., 2004) in najpomem-
bnejši investitorji v tujini so izvorno slovenska podjetja, čeprav so vhod-
ne tuje investicije prispevale k prestrukturiranju slovenskih podjetij. Štu-
dije vhodnih TNI so pokazale (Rojec, 1998 in 2001), da so podjetja v tuji
lasti povečala alokacijsko učinkovitost, se osredotočila na dejavnosti z
nadpovprečnim dobičkom, nadpovprečno dodano vrednostjo in kapital-
no intenzivnostjo, izboljšala tehnično učinkovitost ter povečala produk-
tivnost in konkurenčnost. Vendarle vhodne TNI niso bistveno spremeni-
le strukture slovenske industrije. 

Delno lahko majhen vpliv tujega lastništva razložimo z majhnim števi-
lom tujih lastnikov med podjetji z neposrednimi investicijami v tujini. V
letih 1999 do 2001 je bilo med podjetji z neposrednimi investicijami v tu-
jini približno 11 odstotkov podjetij v tuji lasti. Povezave med vhodno in
izhodno internacionalizacijo pa niso le na ravni neposrednih investicij,
ampak tudi prek vseh ostalih načinov vstopa in poslovanja (posli pogod-
bene proizvodnje, licence, strateška partnerstva), ki prav tako krepijo
sposobnosti in znanje za neposreden prodor na tuje trge. Slovenska pod-
jetja prek vseh teh oblik sodelovanja dobijo spodbudo, da sledijo tako
kupcem kot tudi tekmecem. Nastajanje slovenskih MNP je na splošno v
večji meri rezultat liberalizacije, privatizacije in oživitve rasti v obdobju
tranzicije kakor spodbude s strani vhodnih TNI. Tranzicija je pospešila
spreminjanje konfiguracije lastniških, lokacijskih in internalizacijskih
prednosti in spodbudila tudi neposredne investicije v tujino. 
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Izhodne investicije rastejo tudi v primerjavi z bruto investicijami (Ta-
bela 4.5), posebej konec devetdesetih. Od zanemarljvega (0,04-odstotnega)
deleža v začetku devetdesetih je delež izhodnih TNI v bruto investicijah v
letu 2000 narastel na 1,3 odstotka. Četudi je v primerjavi z zahodnimi
evropskimi državami to še vedno zelo nizek delež, je v primerjavi z drža-
vami srednje in vzhodne Evrope blizu ravni povprečja (1,7 odstotka leta
1999). Pričakovati je nadaljnjo rast tega kazalca, saj se je rast bruto inve-
sticij v letih 2000 in 2001 upočasnila, izhodne TNI pa so rasle hitreje.

Analize so tudi pokazale, da izhodne investicije ne izrivajo investicij 
v matičnih podjetjih. Analize korelacije33 so potrdile komplementaren
odnos med investicijami v tujini in investicijami v domačih podjetjih (ko-
relacijski koeficient je bil pozitiven in statistično značilen, vendar nizek –
0,2). Naraščanje izhodnih TNI torej ne ogroža investicij doma, kar bi
morda sklepali iz strogo finančnega pogleda, saj stroški kapitala ob več-
jem zadolževanju rastejo, in bi zato odločitve za investicije v tujini zmanj-
šale možnost investicij doma in obratno. Ko pa podjetje postane multina-
cionalno, se mu običajno poveča dostop do finančnih virov, zaradi višje
bonitete se mu lahko zmanjšajo stroški, več virov in možnosti financira-
nja pa se ustvari tudi znotraj podjetja. Mednarodna rast podjetja terja
običajno tudi investicije v matico, kar še posebej velja pri vertikalno
organiziranih podjetjih. 

Načrtovane strategije 

Danes vse več podjetij ugotavlja, da se brez rasti ne bodo mogla razviti in
da brez razvoja ne bodo mogla razviti konkurenčnih prednosti in prežive-
ti. Vse bolj se zavedajo priložnosti, ki jih ponuja mednarodna rast, še po-
sebej kadar prihajajo iz majhnih držav. To velja za podjetja ne glede na
obseg internacionalizacije (tista, ki že investirajo v tujini, tista, ki samo
izvažajo, ali tista, ki na tuje trge šele vstopajo). Ambiciozni načrti sloven-
skih podjetij, ki so jih razkrile ankete, zato ne presenečajo. V letu 1999 je
anketa med največjimi izvozniki in najhitreje rastočimi podjetji pokaza-
la, da jih namerava kar 53 odstotkov nadaljevati izhodno internacionali-
zacijo in investirati v tujino v prihodnjih treh letih.34 Le dobrih 12 odstot-
kov ni videlo nobene potrebe po lastnih enotah v tujini. Nekateri od teh
načrtov so se uresničili že v obdobju 2000–2001, ko je bil zabeležen
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33 Izvedene na vzorcu 416 podjetij, ki so v letih 1996–1999 investirala v tujino (Trtnik,
2000: 62).

34 Podoben rezultat je pokazala primerljiva anketa leta 1995, prek 50 odstotkov podje-
tij je načrtovalo investicije v tujini (Krašovec et al., 1995). Dejstvo je, da je realizacija
teh načrtov v sredini devetdesetih zaostajala za pričakovanji, med investitorji se je
pojavilo manj novih podjetij, kot so napovedovale ankete. Podjetja so bila v svojih
strategijah zelo (pre-)optimistična oziroma niso uspela uresničiti načrtov.
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rekorden odliv neposrednih investicij in so se pojavili številni novi inve-
stitorji. 

Ambiciozni so bili tudi načrti obstoječih investitorjev. Večina teh je na-
črtovala razširitev obstoječih enot v tujini ali ustanovitev novih. Zapi-
ranje obstoječih enot v tujini je bilo v načrtih redko zaslediti (večkrat je
zapiranje rezultat nenačrtovane dejavnosti). V anketi iz leta 2001 je 87
odstotkov vzorčnih podjetij podalo informacije o bodočih načrtih glede
izhodnih investicij. Bodoči načrti vzorčnih investitorjev se precej razliku-
jejo, mnogi imajo več vzporedno načrtovanih investicij v tujini (razširitve
obstoječih in ustanovitve novih enot v tujini v okviru 2 ali 5 let), drugi pa
postopno (po izbranih lokacijah) načrtujejo le en način širjenja oz. rasti.
Tabela 4.6 prikazuje zbirne rezultate o načrtovanih investicijskih strategi-
jah po obdobjih. 

Tabela 4.6: Nadaljnji načrti izhodnih TNI 
(delež podjetij z izbranimi načrti) 

Razširitev obstoječih  Ustanovitev novih  Zapiranje obstoječih
enot v tujini enot v tujini enot v tujini 

V naslednjih dveh letih 40,5 21,6 2,7
V naslednjih petih letih 27,0 32,4 5,4
V naslednjih desetih letih 59 43,8 15,6
(anketa 2000)
Vir: Anketa 2001 in anketa 2000 med vodilnimi slovenski investitorji. 

Po večjih odlivih, ki so bili zabeleženi v letu 2001, je pričakovati, da bo
glavnina načrtovanih investicij usmerjena v povečevanje in razširjanje
obstoječih podjetij v tujini (40 odstotkov). V petletnih investicijskih na-
črtih sedanjih/obstoječih MNP pa je ustanavljanje novih enot v tujini
predvideno pogosteje kakor razširitev obstoječih enot. V povprečju so
vzorčna podjetja v obdobju petih let nameravala ustanoviti 3,25 nove
enote v tujini (anketa 2001). Vrednost planiranih izhodnih TNI narašča,
vendar precej variira glede na dolžino obdobja in panoge. Kratkoročni
investicijski načrti so se gibali med 100.000 EUR in 5 milijonov EUR v
predelovalnih in proizvodnih dejavnostih in med 50.000 EUR in 80 mili-
jonov EUR v storitvenih dejavnostih, medtem ko so se srednjeročni pet-
letni načrti gibali med 50.000 in 10 milijoni EUR v predelovalni industriji
in med 50.000 in 150 milijoni v storitvenih dejavnostih. Na dolgi rok – v
desetletnem obdobju – imajo vodilni slovenski investitorji še bolj ambi-
ciozne načrte. Načrtovane so bolj kompleksne strategije, hkratno raz-
širjanje obstoječih enot in ustanavljanje novih enot, pa tudi racionaliza-
cija in zapiranje nekaterih enot v tujini. Ne glede na to, da podjetja v
svojih investicijskih načrtih in strategijah uporabljajo običajno opti-
mistične scenarije, tudi z namenom ustvarjanja dobrega poslovnega ugle-
da, lahko sodeč po anketah pričakujemo, da bo vse več podjetij na tuje
trge vstopilo neposredno, pa tudi večjo rast obstoječih MNP. Izhodna
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internacionalizacija in mednarodna rast vse pogosteje postaja pomem-
ben element strategije podjetij. 

4.2 Pomen podjetij z izhodnimi TNI

Pomen multinacionalnih podjetij v svetu narašča, ne le v mednarodnih
ekonomskih odnosih (kjer rednost prodaje multinacionalnih podjetij
močno presega izvoz), ampak tudi za domačo zaposlenost, proizvodnjo,
prodajo, dodano vrednost in dobiček. Majhna gospodarstva so celo bolj
odvisna od močno internacionaliziranih podjetij in velikih multinacio-
nalk. Tradicionalni (klasični) izvoz ne zagotavlja več dostopa do tujih
trgov in prodaje blaga in storitev v širšem mednarodnem prostoru. Nepo-
sredne izhodne investicije in izvoz sta navadno komplementarni obliki
mednarodnega poslovanja in podjetja se morajo posluževati obeh nači-
nov, če hočejo ohraniti konkurenčnost. Izhodne investicije so običajno
investicije v rast in povečanje zmožnosti podjetij, da prodajajo na tujih
trgih. Gospodarstva, ki so izključena iz integriranega sistema mednarod-
ne proizvodnje, dolgoročno običajno rastejo in se razvijajo počasneje
(Lall, 1996, 1998).

V primerjavi z razvitimi gospodarstvi se Slovenija s 4,4-odstotnim
deležem izhodnih investicij (stanje) v BDP ali 1,3-odstotnim deležem
izhodnih investicij (tokovi) v bruto investicijah uvršča precej za njimi.
Toda dejstvi, da izvoz predstavlja približno 60 odstotkov slovenskega
BDP in da slovenska podjetja z izhodnimi investicijami zagotovijo skoraj
40 odstotkov slovenskega izvoza, dokazujeta, da izhodne investicije igra-
jo pomembno vlogo za narodno gospodarstvo. 

Da bi lažje ocenila razvojni potencial, v tem delu predstavljava, kako
pomembna so podjetja z izhodnimi investicijami za slovensko gospodars-
tvo, kakšen je njihov prispevek k izvozu, zaposlenosti in dodani vred-
nosti, kako ta podjetja poslujejo in kakšna so ta podjetja v primerjavi s
tistimi podjetji, ki ne poslujejo, oziroma v primerjavi s povprečnimi
slovenskimi podjetji. Ti kazalci že nakazujejo, da so izhodne investicije
pomembne ne le za rast samih podjetij, temveč tudi za rast gospodarstva
(glej poglavje 4.4). Za tako oceno uporabiva osnovne opisne statistike o
obdobju od 1994 do 1999. Za izračun izbranih indikatorjev so uporablje-
ni podatki iz računovodskih izkazov (bilance stanja in bilance uspeha).35
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35 Sekundarni podatki Banke Slovenije so bili združeni s podatki Agencije Repoblike
Slovenije za plačilni promet. V analizi je vključen le nefinančni del podjetniškega
sektorja.
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Pomen podjetij z izhodnimi investicijami v slovenskem 
podjetniškem sektorju 

Čeprav je število podjetij z neposrednimi investicijami v tujini v celotnem
obdobju devetdesetih skromno in v podjetniškem sektorju predstavljajo
majhen delež – približno poldrugi odstotek (do leta 2003 je njihov delež
narastel za 2 odstotka) – imajo v celotnem slovenskem podjetniškem sek-
torju pomembno vlogo (Tabela 4.7 in 4.8). 

Podjetja z izhodnimi investicijami so imela v letu 1999 kar 39,4-odstot-
ni delež v lastniškem kapitalu ter 32 odstotkov sredstev celotnega podjet-
niškega sektorja. Zaposlovala so 29 odstotkov vseh zaposlenih in ustvari-
la 26 odstotkov neto prihodkov od prodaje ter 39 odstotkov izvoza
podjetniškega sektorja. Podobno so pri dodani vrednosti dosegla kar 38-
in 2,7-odstotni delež. V neto dobičku je delež podjetij z izhodnimi inve-
sticijami celo višji, kar 41,2-odstoten, zato tudi visok delež v investicij-
skih izdatkih ne preseneča (Tabela 3.7). Visoki deleži izbranih kazalcev iz
bilančnih postavk dokazujejo, da imajo podjetja z izhodnimi investicija-
mi kljub skromnemu številu močen vpliv na slovenski podjetniški sektor,
njegovo poslovno uspešnost in celotno gospodarstvo Slovenije. 

Tabela 4.7: Izbrani kazalci iz bilanc stanja in bilance uspeha za podjetja 
z izhodnimi investicijami v obdobju 1994–1999 (vrednosti 
v milijardah SIT, razen števila zaposlenih)

1994 1995 1996 1997 1998 1999
Lastniški kapital 1151,3 1298,2 1386,7 1505,5 1607,9 1860,4
Sredstva 1811,5 2062,4 2253,2 2466,7 2605,4 2646,4
Št. zaposlenih 138915 138883 136746 129694 124605 135958
Prodaja 1095,6 1244,5 1484,4 1632,6 1685,4 1929,6
Izvoz 420,1 469,6 530,3 603,4 629,7 700,9
Dodana vrednost2 309,1 340,4 404,6 467,3 479,6 572,2
Dobiček iz poslovanja 36,1 34,9 49,1 62,4 65,9 71,0
Izguba iz poslovanja 19,2 28,9 26,4 21,4 28,1 30,7
Neto dobiček/izguba 17,0 6,0 22,8 41,0 37,7 40,2
Investicijski izdatki 3 n. r. 277,8 218,3 251,4 279,8 189,0
1/ Podjetja z 10-odstotnim ali večjim lastniškim deležem v podjetjih v tujini. 
2/ Izračunana kot razlika med neto prodajo ter stroški nabave materiala in storitev. 
3/ Izračunana kot razlika med vrednostjo osnovnih sredstev v preteklem in tekočem letu. 
N. r. = niso razpoložljivi.
Vir: Izračuni po podatkih BS in AJPES.
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Tabela 4.8: Deleži podjetij z izhodnimi investicijami v celotnem nefi-
nančnem podjetniškem sektorju v izbranih kazalcih iz bilanc
stanja in bilanc uspeha za (v odstotkih) v obdobju 1994–1998

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Sprememba 
deleža 1999–94

Št. podjetij 1,3 1,21 1,15 1,13 1,09 1,3
Lastniški kapital 30,21 41,77 40,84 39,51 38,18 39,4 9,2
Sredstva 24,54 36,94 36,2 33,42 31,9 28,3 3,8
Št. zaposlenih 30,17 30,54 29,27 28,17 27,14 29,3 –0,9
Neto prodaja 18,31 27,15 28,38 27,29 25,77 26,6 8,3
Izvoz 27,11 41,89 41,76 38,94 36,69 39,2 12,1
Dodana vrednost 2 21,72 32,2 33,6 32,84 30,85 38,1 16,4
Dobiček iz poslovanja 18,7 29,45 32,93 32,31 30,56 27,7 9,0
Izguba iz poslovanja 13,43 21,56 16,72 15 18,85 19,4 6,0
Neto dobiček/ izguba 33,57 –38,05 –269,11 81,22 56,9 41,2 7,6
Investicijski izdatki3 n. a. 39,26 29,69 24,96 28,14 24,6 n.a.
1/ Podjetja z 10-odstotnim ali večjim lastniškim deležem v podjetjih v tujini. 
2/ Izračunana kot razlika med neto prodajo ter stroški nabave materiala in storitev. 
3/ Izračunana kot razlika med vrednostjo osnovnih sredstev v preteklem in tekočem letu. 
N. r. = niso razpoložljivi.
Vir: Izračuni po podatkih BS in AJPES.

Število podjetij z izhodnimi investicijami je bilo v obdobju devetdese-
tih razmeroma konstantno, toda vrednost izhodnih investicij in pomen
teh podjetij v domačem gospodarstvu sta se nenehno krepila. Največje
stopnje rasti je opaziti pri vrednosti izvoza in pri dodani vrednosti. Izje-
ma v teh gibanjih je število zaposlenihv podjetjih z izhodnimi investicija-
mi, kjer je delež rahlo upadel. Taka dinamika ponazarja prestrukturira-
nje in kvalitativne spremembe teh podjetij. 

Če vzamemo za primerjavo vse slovenske izvoznike (vsa podjetja, ki iz-
važajo), izjemen pomen podjetij z izhodnimi investicijami postane še očit-
nejši. Izvozniki so po številu podjetij v letu 1999 predstavljali dobrih 22
odstotkov podjetniškega sektorja, zagotovili pa so skoraj 69-odstotni delež
v zaposlenosti, 75 odstotkov v prodaji, 73 odstotkov v dodani vrednosti in
95 odstotkov v dobičku iz poslovanja. Podjetja z izhodnimi investicijami
so močno prispevala k tem deležem, četudi vsa podjetja z izhodnimi inve-
sticijami niso izvozniki. Številna slovenska podjetja imajo tudi nizko iz-
vozno usmerjenost (merjeno kot delež izvoza v prihodkih od prodaje) in
težko konkurirajo na tujih trgih. Izhodne investicije so jim pomagale pove-
čati izvozno usmerjenost (glej poglavje 4.4 o učinkih izhodnih investicij). 

Internacionalizacije z izhodnimi investicijami se običajno lotijo bolj kon-
kurenčna in uspešna podjetja. Dobri poslovni kazalci pa so na drugi strani
običajno tudi posledica internacionalizacije (četudi ne izključno inter-
nacionalizacije). V nadaljevanju so prikazane razlike med podjetji z izhod-
nimi investicijami in brez njih, vendar razlik ne pripisujemo le izhodnim
investicijam. Spremembe in razlike so posledica različnega dostopa do
trgov, dostopa do virov, znanja in informacij ter konkurenčnih pritiskov, v
čemer se podjetja lahko razlikujejo tudi na račun izhodnih investicij. 
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Podjetja z izhodnimi investicijami v primerjavi z ostalimi podjetji36

Prva pomembna razlika med podjetji z izhodnimi investicijami in podjet-
ji, ki ne investirajo, je v velikosti podjetij. Velik delež podjetij z izhodnimi
TNI v celotnem podjetniškem sektorju je močno pogojen in pojasnjen s
povprečno velikostjo teh podjetij, vpliva pa tudi na izbrane kazalce. Pod-
jetje, ki raste in se razvija le znotraj nacionalnih meja, le težko preraste
podjetje, ki raste tudi izven njih. V velikostni strukturi podjetij z izhodni-
mi TNI na splošno prevladujejo majhna in srednje velika podjetja. Le 15
odstotkov podjetij je velikih podjetij, vendar imajo ravno ta znaten vpliv.
Povprečno podjetje z izhodnimi investicijami je srednje veliko, povpreč-
no podjetje brez izhodnih TNI pa je majhno podjetje. Po številu zaposle-
nih je bil povprečni investitor v letu 1998 37-krat večji kot neinvestitor,
imel 59-krat večjo vrednost lastniškega kapitala in 36-krat večjo vrednost
sredstev. Povprečni investitor je imel približno 33-krat večjo vrednost
prodaje. Večja podjetja imajo večjo verjetnost za lastniško specifično
prednosti in zmožnosti, da te prednosti v internacionalizaciji nadgradijo.
Velikost podjetja vpliva na ekonomije obsega in ekonomije sinergije,
učinkovitost in posledično konkurenčnost. 

Podjetja z izhodnimi TNI so močno izvozno usmerjena; izvoz povpreč-
nega investitorja je 58-krat večji kot pri podjetju brez investicij. Izvoz obi-
čajno pomeni prvo stopnjo internacionalizacije. V dodani vrednosti je
povprečni investitor v letu 1999 56-krat presegal povprečnega neinvesti-
torja. V letu 1999 so bile razlike med vsemi povprečnimi vrednosti izbra-
nih indikatorjev med obema skupinama podjetij večje kot kakor v letu
1994, kar nakazuje večjo (povprečno) rast podjetij z izhodnimi TNI. Naj-
pomembnejši kazalci uspešnosti poslovanja podjetij z izhodnimi TNI
prekašajo kazalce neinvestitorjev (Tabela 4.9, 4.10 in 4.11). Investitorji v
tujini so dejansko spodbujali rast podjetniškega sektorja. Poslovanje pod-
jetij z izhodnimi TNI se je v obdobju 1994–1999 izboljšalo. V povprečju
so investitorji dosegali večji delež dobička v prihodkih od prodaje, večjo
prodajo glede na vrednost sredstev in večji dobiček na lastiški kapital.
Povprečni investitor je tudi uspešnejši kot povprečno slovensko podjetje
(Tabela 4.10). 

Podjetja z izhodnimi investicijami so bolj kapitalno intenzivna kakor
neinvestitorji. Kapitalna intenzivnost je v preučevanem obdobju tudi
hitreje naraščala pri podjetjih z izhodnimi TNI. Med letoma 1994 in 1998
so se sredstva na zaposlenega med investitorji povečala za 1,6-krat, pri
neinvestitorjih pa so se zmanjšala. V strukturi sredstev so imela podjetja
z izhodnimi TNI večji delež strojev in opreme kakor neinvestitorji. 
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36 Primerjava temelji na povprečnih vrednostih izbranih indikatorjev. Povprečja so
lahko pod močnim vplivom mejnih (ekstremnih) vrednosti, vendar ostanejo med
najboljšimi merami za primerjave. Za podjetja z izhodnimi TNI so upoštevani ne-
konsolidirani računovodski izkazi (sami izkazi matičnega podjetja). 
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V primerjavah učinkovitosti in konkurenčnosti se je značilna razlika
pokazala v dodani vrednosti. V povprečju imajo investitorji večjo dodano
vrednost v prihodkih od prodaje (Tabela 4.10). Večja je tudi njihova doda-
na vrednost na zaposlenega. Večja rast v dodani vrednosti je bila med in-
vestitorji dosežena v letu 1999 (glej tudi Tabelo 4.9), ko je povprečna do-
dana vrednost na zaposlenega znašala 6,2 milijona SIT (32.000 evrov).
Povprečno izvozno podjetje je na primer tedaj ustvarilo 4,9 milijona to-
larjev na zaposlenega (23.900 evrov). 

Konkurenčnost in dodana vrednost sta v večji meri rezultat nižjih
stroškov vmesnih proizvodov in storitev kakor nižjih stroškov dela (Tabe-
la 4.9). Internacionalizacija in podjetja v tujini dopuščajo investitorjem
več možnosti za zniževanje stroškov. Analiza kaže, da so stroški vmesnih
proizvodov in storitev kot delež v prodaji v povprečju nižji za investitor-
je, stroški dela v prihodkih od prodaje pa so nižji za podjetja brez investi-
cij. Višji povprečni stroški na zaposlenega med podjetji z izhodnimi TNI
so najverjetneje posledica bolj usposobljenih in izobraženih zaposlenih
kakor pri podjetjih brez investicij, kar pojasnjuje tudi razlike v dodani
vrednosti. Usposobljenost zaposlenih je pri investitorjih v povprečju tudi
večja kot pri povprečnem slovenskem podjetju. 

Investitorji se razlikujejo tudi v strukturi kapitala: delež lastniškega
kapitala v celotnem kapitalu je večji, obveznosti so nižje in razmerje med
finančnimi prihodki in odhodki je večje. 

Primerjava teh dveh skupin podjetij in njihovih kazalcev poslovanja
tako nakazuje, da so podjetja z izhodnimi TNI vitalni del slovenskega
gospodarstva in so relativno uspešnejša od ostalih podjetij. Razlike v iz-
branih kazalcih so se v obdobju od 1994 do 1998 še povečale, podjetja
brez izhodnih TNI so v rasti in kakovosti poslovanja v povprečju zaosta-
jala. Slovenska gospodarska rast in razvojni potencial sta zato v veliki
meri odvisna ravno od podjetij z neposrednimi investicijami v tujini. 
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Table 4.9: Izbrani kazalci iz bilanc uspeha in bilanc stanja za povprečno podjetje z izhodnimi investicijami,1 povprečno
podjetje brez investicij in povprečno slovensko podjetje (v milijonih SIT) v obdobju 1994–1999 

POVPREČNI INVESTITOR POVPREČNI NEINVESTITOR POVPREČNO 
PODJETJE

Vse panoge 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999
Št. podjetij 2.829 3.174 3.374 3.619 3.931 4.571 86 54 57 63 70 77 126
Lastniški kapital 4.451 5.043 5.482 5.930 6.370 6.502 180 106 113 135 150 181 249
Sredstva 341 340 333 312 305 334 10 9 9 9 9 9 12
Št. zaposlenih 2.692 3.043 3.612 3.924 4.121 4.741 158 100 106 120 131 144 193
Neto prodaja 1.032 1.148 1.290 1.451 1.540 1.722 37 20 21 26 29 29 48
Izvoz 759 832 984 1.123 1.173 1.406 36 22 23 26 29 25 40
Dodana vrednost2 88,8 85,2 119,6 150,1 161,1 174,4 5,1 2,5 2,8 3,6 4.0 5.0 6,8
Dobiček iz poslovanja 47,1 70,7 64,1 51,5 68,8 75,5 4,0 3,2 3,7 3,3 3,3 3,4 4,2
Izguba iz poslovanja 41,7 14,6 55,4 98,6 92,3 98,9 1,1 –0,7 –0,9 0,3 0,8 1,5 2,6
Neto dobiček/ izguba n. a. 679,2 531,3 604,4 684,1 464,3 32,6 12,9 14,7 20,8 19,2 15,6 20,4
1/ Podjetja z 10-odsotnim ali večjim lastniškim deležem v podjetjih v tujini. 
2/ Izračunana kot razlika med neto prodajo ter stroški nabave, materiala in storitev. 
3/ Izračunana kot razlika med vrednostjo osnovnih sredstev v preteklem letu in tekočem letu, povečanih za vrednost amortizacije. N.r. = niso razpoložljivi.
Vir: Izračuni po podatkih BS in AJPES.



55
X

IN
TER

N
A

C
IO

N
A

LIZ
A

C
IJA

 Z
IZ

H
O

D
N

IM
IIN

V
ESTIC

IJA
M

IV
SLO

V
EN

SK
IH

PO
D

JETJIH
X

Table 4.10: Izbrani kazalci poslovanja podjetij z in brez izhodnih investicij v obdobju 1994–1998 (v 1000 SIT, vse panoge)

INVESTITORJI NE-INVESTITORJI POVPREČNO PODJETJE
1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998

Donosnost na kapital (ROE) 3,1 2,7 3,5 4,2 4,1 5,9 4,6 5,0 5,7 5,8 3,6 3,8 8,3 10,4 4,8
(%)
Dobiček iz poslovanja kot delež prodaje 3,3 2,8 3,3 3,8 3,9 3,2 2,5 2,7 3,0 3,1 2,7 2,6 4.7 5.3 3.3
(%)
Neto prodaja glede na sredstva 60,5 60,3 65,9 66,2 64,7 87,8 94,8 94,4 88,5 87,3 77,3 77,8 96.0 93.6 80.1
(%)
Sredstva /lastniški kapital 157,3 158,9 162,5 163,9 162,0 209,5 194,6 197,7 213,2 213,6 175,1 186,4 182.8 211.3 182.7
(%)
Neto dobiček/izguba na lastniški kapital 1,5 0,5 1,6 2,7 2,4 1,3 –1,2 –1,6 0,4 1,1 –0,5 –0,5 –3.0 0.3 1.5
(%)
Dodana vrednost na zaposlenega 2,22 2,45 2,95 3,60 3,85 3,46 2,27 2,42 2,89 3,21 1,90 2,18 2.46 2.99 3.39
(v milijardah SIT)
Vir: Izračuni po podatkih BS in AJPES. (Trtnik, 2000)
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Table 4.11: Izbrani kazalci poslovanja za podjetja z in brez izhodnih 
investicij v obdobju 1994–1998 

INVESTITORJI NE-INVESTITORJI
KAZALCI (POVPREČJE): 1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998

A. VELIKOST
1. Celotna sredstva podjetja (v milijardah SIT) 4,451 5,043 5,482 5,930 6,370 180 106 113 135 150
2. Število zaposlenih v podjetju 341 340 334 312 305 10 9 9 9 9
3. Neto prodaja (v milijardah SIT) 2,692 3,043 3,612 3,924 4,121 158 100 106 120 131
B. KAPITALNA INTENZIVNOST
4. Sredstva na zaposlenega (v milijardah SIT) 13,0 14,9 16,5 19,0 20,9 17,3 11,1 12,0 14,9 16,6
5. Stroji in oprema na zaposlenega (v milijardah SIT) 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2,8 1,8 2,0 2,4 2,6
C. STRUKTURA SREDSTEV IN INVESTICIJ 
6. Osnovna sredstva kot delež celotnih sredstev (%) 68 69 69 68 69 65 67 62 64 64
7. Delež strojev in opreme (%) 19 19 19 19 19 16 16 17 16 16
8. Delež investicijskih izdatkov (%) 13 10 10 11 18 12 13 15 13
D. DODANA VREDNOST 
9. Dodana vrednost v prihodkih od prodaje (%) 28,2 27,4 27,3 28,6 28,5 22,8 21,5 21,3 22,0 22,1
10. Stroški surovin in storitev kot delež v prodaji (%) 71,8 72,6 72,7 71,8 71,6 77,2 78,5 78,7 78,0 77,9
11. Stroški dela v prihodkih od prodaje (%) 21,5 21,4 19,8 19,2 19,5 15,7 17,1 16,4 15,9 15,7
E. PRODAJA IN IZVOZNA USMERJENOST 
12. Neto prodaja na zaposlenega (v milijardah SIT) 7,89 8,96 10,85 12,59 13,53 15,20 10,57 11,34 13,15 14,52
13. Delež izvoza v prodaji (%) 38,3 37,7 35,7 37,0 37,4 23,1 19,5 19,7 21,8 22,4
F. STROŠKI DELA 
14. Stroški dela na zaposlenega (v milijonih SIT) 1693 1915 2148 2413 2642 2387 1804 1854 2085 2285
G. FINANČNA STRUKTURA
15. Delež lastniškega kapitala (%) 63,6 63,0 61,5 61,0 61,7 47,8 47,3 50,6 46,9 46,8
16. Delež tekočih obveznosti (%) 24,0 23,8 24,0 23,8 23,6 30,5 33,9 33,4 31,5 30,7
17. Razmerje med finančnimi prihodki in izdatki (%) 87,6 106,2 92,6 104,8 109,3 90,8 82,5 78,3 82,3 81,7
H. SOLVENTNOST 
18. Razmerje med neto prodajo in terjatvami (%) 384,0 392,1 425,8 406,7 413,0 482,1 345,4 486,0 484,7 484,7
Vir: Izračuni po podatkih BS in AJPES (Trtnik, 2000).
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4.3 Geografska in panožna razpršenost 

Vprašanje specifičnih prednosti in zmožnosti za oblikovanje MNP je, kot
je poudarjeno v Dunningovi eklektični paradigmi, tesno povezano z loka-
cijo investicije. Katere države so pritegnile pozornost slovenskih investi-
torjev oziroma v katerih državah so slovenska podjetja opazila največjo
priložnost za rast? So to razvita ali le manj razvira (razvijajoča se) gospo-
darstva? Analizi lokacij slovenskih izhodnih investicij sledi analiza dejavni-
kov, ki vplivajo na izbiro lokacije. 

Evolucijski modeli internacionalizacije predvidevajo, da podjetja sledijo
temeljnemu vzorcu širjenja, še posebej v zgodnjih fazah internacionalizaci-
je. Najprej vstopijo na trge, ki so fizično, zgodovinsko in kulturno bližji in
bolje poznani, šele zatem pa vstopajo na bolj oddaljene trge, s katerimi
imajo manj ekonomskih in/ali političnih povezav. Če (skladno z evolucij-
skimi, stopenjski modeli) definiramo internacionalizacijo kot proces
postopnega in naraščajočega mednarodnega poslovanja, so izhodne inve-
sticije korak, ki sledi izvozu, kar v veliki meri vpliva na izbiro lokacije inve-
sticije. Običajno so prve neposredne investicije podjetij usmerjene na naj-
pomembnejše izvozne trge. V začetnem obdobju tranzicije (1989–1995) so
tako trgovina kot investicije nekdanjih socialističnih gospodarstev doživele
večje spremembe. Močno se je okrepila menjava z državami OECD, še
posebej z državami EU, menjava znotraj nekdanjega SEV pa se je močno
zmanjšala ali celo prekinila (Guerrieri, 1998). Liberalizacije trgovine in
gospodarske reforme so vplivale na trgovinske in investicijske odnose
držav v prehodu. Geografska preusmeritev trgovine na zahod je sočasno
prinesla tudi razpršitev trgovine (povečala število trgovinskih partneric) in
posledično vplivala tudi na na geografsko razpršenost izhodnih TNI. V
Sloveniji so bile te spremembe v primerjavi z drugimi tranzicijskimi gospo-
darstvi manj intenzivne. Zunanja trgovina je bila v veliki meri usmerjena
na območje EU že pred začetkom tranzicije. Prehod v tržno gospodarstvo
je pospešil izvoz v razvite evropske države, predvsem zaradi izgube nekda-
njega jugoslovanskega trga. 

Izhodne investicije niso sledile intenzivni rasti trgovine z razvitimi drža-
vami. Nasprotno, v nekaterih razvitih državah je prihajalo celo do dezinve-
sticij. Izhodne TNI so močno narasle v manj razvitih gospodarstvih, najbolj
v bližnjih državah srednje in vzhodne Evrope, posebej v naslednicah nek-
danje SFRJ. V letu 2000 je bilo 80 odstotkov slovenskih izhodnih TNI v drža-
vah z nižjim dohodkom od slovenskega. Geografska razpršenost slovenskih
izhodnih TNI potrjuje smiselnost zaključkov vsaj treh teoretičnih koncep-
tov: Ozawove razvojne paradigme (Ozawa, 1997), Modela letečih gosi (Aka-
matsu, 1961: 205–208; in Kojima, 1977: 150), in stopenjskega modela interna-
cionalizacije, ki se je že potrdil v številnih majhnih evropskih državah.37
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37 Na primer v Finski (Luostarinen, 1979 in 1994), Švedski (Johanson in Wiedersheim-
Paul, 1975), Portugalski (Buckley in Castro, 1998 in 1999; Simoes, 2000).
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V Ozawovi razvojni paradigmi večjemu obsegu vhodnih TNI in izgubi
izvozne konkurenčnosti v obdobju prestrukturiranja sledi z naraščanjem
izhodnih TNI v države z nižjimi stroški dela. Zgodnja devetdeseta sicer
nekoliko odstopajo od teoretičnih predvidevanj v razlogih za izbiro loka-
cije, saj izhodne TNI primarno niso zasledovale cene dela in tudi niso
bile v predelovalnih dejavnostih, kjer stroški dela igrajo ključno vlogo.38

Številne enote v tujini so bile v začetku devetdesetih ustanovljene kot
prodajne podružnice v razvitejših državah, kot so Avstrija, Italija, Nemči-
ja in Madžarska.39

Postopno so večjo težo pridobivale tudi manj razvite drzave. Za usta-
navljanje (ponovno oživljanje) proizvodnih in prodajnih enot so večji
pomen in pozornost pritegnile posebej države nekdanje Jugoslavije. Med
razlogi za porast poslovnih enot v tem prostoru niso tako pomembni niž-
ji stroški dela, temveč predvsem nekdanje poslovne vezi, skupaj z
dobrim poznavanjem teh trgov vključno z znanjem jezikov. V poznih de-
vetdesetih in po letu 2000 stroški dela in premeščanje proizvodnje posta-
nejo bolj pomembni, več dinamike pri selitvi proizvodnje je bilo opaziti
po letu 2002. Opisani vzorec investicijskega obnašanja je skladen tako z
Ozawovo razvojno paradigmo kakor tudi s teorijo omrežij (Johanson and
Mattson, 1988). 

Če bi izvoz iz podružnic in stroški proizvodnje pridobivali pomen, bi
geografsko usmeritev in koncentracijo slovenskih izhodnih investicij
lahko pojasnjevali tudi z modelom letečih gosi, ki je bil uporabljen za po-
jasnjevanje vzorca dinamične ekspanzije trgovine in neposrednih investi-
cij v azijski regiji, posebej hitre rasti Vzhodne Azije v letih 1987–96.40

Ob večjih stopnjah rasti investicij bi Slovenija kot začetnica procesa
lahko sledila vzorcu, ki ga predvideva model letečih gosi, in se v okviru
držav srednje in vzhodne Evrope pomikala v smeri večjega gospodarske-
ga razvoja. Prvotna struktura izvoza Slovenije (in drugih podobno razvi-
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38 Izjema v tem pogledu so bile tudi podedovane investicije, ki niso izvirale iz odlivov
TNI.

39 Nekatere med njimi z namenom prikrivanja nacionalne identitete. 
40 Model letečih gosi lahko pojasni spreminjajočo se industrijsko strukturo znotraj

neke države ali mednarodno premeščanje določene panoge iz bolj razvite v manj
razvito državo. Tak primer je lahko padajoča konkurenčnost določene panoge v neki
državi, bodisi delovne intenzivne, kot je na primer tekstilna, ali kapitalno intenziv-
ne, kot je na primer kemijska industrija. V primeru tekstilne industrije je znan pri-
mer selitve proizvodnje iz Japonske v novo industrializirane azijske države, kot so
Hongkong, Singapur, Južna Koreja in Tajvan. »Leteče gosi« so potem odšle naprej in
selile proizvodnjo v še manj razvite države ASEAN, kot so Indonezija, Malezija, Taj-
ska, pozneje na Kitajsko in končno v Indijo, Vietnam in druge stroškovno bolj kon-
kurenčne države. Model letečih gosi ponazarja spreminjanje primerjalnih prednosti
in kaže, kako se obilje dejavnikov (na primer dela in kapitala) spreminja z gospodar-
skim razvojem. TNI spreminjajo obilje/razpoložljivost proizvodnih dejavnikov v dr-
žavah prejemnicah investicij in tako spodbujajo prestrukturiranje, ne le v državah
prejemnicah investicij, ampak tudi v državah investitoricah. Tako se izboljšuje učin-
kovitost delitve dela mednarodno, v obeh državah.
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tih držav) postaja nekonkurenčna zaradi naraščajočih plač in izgubljanja
primerjalnih prednosti. Premeščanje proizvodnje v države z nižjimi stroš-
ki je (za izdelke, ki se uveljavljajo na trgu na podlagi cenovne konkuren-
ce) zato edini vir spodbujanja konkurenčnosti in ohranjanja izvoza (pro-
daje) z novih lokacij. Kljub relativno višjim stroškom dela in prednostim,
ki jih premeščanje proizvodnje lahko prinese, pa smo ta motiv med slo-
venskimi investicijami v tujino redko zasledili (glej poglavje 4.3). Anket-
no raziskovanje je razkrilo, da je velik delež enot v tujini ustanovljen z
namenom pospeševanja prodaje, med enotami v tujini prodajne podruž-
nice močno prevladujejo pred proizvodnimi podružnicami, stroški dela
pa so bili med motivi za izhodne investicije manj pomembni. V prihod-
nosti je pričakovati, da bo ta motiv postal pomembnejši, po letu 2003 se
to že kaže v več poslovnih primerih. 

Vzorec postopne internacionalizacije, ki ga opisujejo evolucijski mode-
li, dosedanja gibanja slovenskih izhodnih investicij bolj razloži. Geograf-
ska koncentracija izvoza in izhodnih investicij potrjuje, da so med najpo-
membnejšimi determinantami internacionalizacije slovenskih podjetij
fizična in kulturna bližina trgov, zgodovinske vezi in pretekle poslovne
izkušnje. Po vrednosti so izhodne investicije geografsko celo bolj zgošče-
ne kakor trgovina oziroma izvoz. Glavni trije izvozni trgi so zajeli 48,5
odstotka celotnega izvoza v letu 2000 (prvih pet trgov pa 63 odstotkov41),
medtem ko so prve tri države prejemnice prejele 62,2 odstotka vseh iz-
hodnih investicij (prvih pet pa 69 odstotkov celotnega stanja neposred-
nih investicij v tujini). Trge zahodne Evrope podjetja investitorji pretežno
pokrivajo s tradicionalnim izvozom ali prodajnimi podružnicami, na trge
srednje, južne in vzhodne Evrope pa večkrat vstopajo tudi z neposredni-
mi naložbami (Slika 4.4 in Tabela 4.12). 

Strategija izbire lokacije in prva odločitev za vstop na tuj trg z izhodni-
mi investicijami potrjuje vzorec postopne internacionalizacije. Izvozni
trgi in trgi, kjer so podjetja prisotna z neposrednimi investicijami, se pre-
krivajo. Pri vseh vzorčnih podjetjih se je pokazalo, da je število trgov,
kjer so prisotni z izvozom, večje kakor število trgov, kjer so prisotni z
neposrednimi investicijami. Izvoz je običajno prvi in najpogostejši način
vstopa na tuje trge, sledijo pa mu izhodne investicije. Najpogosteje je
prvi (in tudi drugi) izbrani trg za vstop z neposrednimi investicijami
Hrvaška. Več kot polovico vzorčnih podjetij (56 odstotkov) je svojo prvo
ali drugo podružnico v tujini ustanovilo na Hrvaškem. Po pogostnosti
vstopa z začetnimi izhodnimi TNI sledijo Italija, Nemčija in Avstrija. 12,5
odstotka vzorčnih podjetij je svojo prvo podružnico ustanovilo na enem
izmed teh trgov. Dolga leta so te države tudi najpomembnejše trgovinske
partnerice Slovenije, zato imajo slovenska podjetja tudi razmeroma boga-
te izkušnje in znanje o teh trgih. Naslednja skupina držav po pogostosti
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41 Nemčija (27,1 odstotka), sledi Italija (13,6 odstotka), Hrvaška (7,8 odstotka), Avstrija
(7,5 odstotka) in Francija (7 odstotkov). 
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prvega investicijskega vstopa na tuje trge vključuje Srbijo in Črno goro,
Bosno in Hercegovino ter Rusijo. 

Običajno vzorčna podjetja v enem letu z neposrednimi investicijami
niso vstopila na več kot en tuj trg. Le redki (bolj izjemni) primeri podjetij
so pokazali, da so v enem samem letu na različnih trgih ustanovili dve ali
celo tri podružnice (en primer), vendar pa so to praviloma bolj interna-
cionalizirana podjetja. Večja podjetja z bogatejšimi investicijskimi izkuš-
njami začenjajo diverzificirati svoj portfelj trgov, medtem ko je izbira
trgov manjših podjetij zelo omejena z njihovimi zmožnostmi. Zgodnejše
investiranje v tujini in večja geografska diverzifikacija poveča prilagodlji-
vost podjetij in zmanjša njihovo odvisnost od poslovnih ciklusov. 42

Kljub visoki koncentraciji po vrednosti pa so izhodne investicije razpr-
šene v številnih državah.43 Indeks razširjenosti mreže44 za Slovenijo (v
letu 1998) presega 22 odstotkov, kar je v primerjavi z drugimi, tudi razvi-
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42 Dober primer mednarodno močno diverzificirane poslovne mreže je podjetje Gore-
nje, d. d. (glej Jaklič, Svetličič, 2003, 13. poglavje). Bogat portfelj trgov, kjer so nepo-
sredno prisotni, jim je pomagal preživeti velike gospodarske in politične spremembe
v obdobju tranzicije, izgubo trgov in jim omogočilo bolj stabilno poslovanje. 

43 Podobno je močno razpršen tudi slovenski izvoz.
44 Kot mera transnacionalnosti indeks razširjenosti mreže neke države kaže število dr-

žav (N), v katerih ima neka država izhodne investicije (lastniške deleže podjetij). In-
deks je oblikovan kot delež držav, v katerih je neka država neposredno prisotna
glede na vse potencialne države, v katerih bi bila lahko prisotna (po podatkih WIR,
1998: 44, na primer v 187 državah). Indeks razširjenosti mreže je le delna mera inter-
nacionalizacije, saj zanemarja obseg poslovne dejavnosti v državah gostiteljicah in
vsako državo šteje le enkrat ne glede na vrednost sredstev, prodaje, proizvodnje ali
zaposlenosti v afiliacijah v teh državah. 

Slika 4.4: Izvoz in število podjetij v tujini po regijah

Vir: Anketa 2001.
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timi državami, zelo visoka vrednost. Podobno vrednost tega indeksa
dosegajo ZDA (21,8 odstotka), Japonska pa ima nižjega (18,4 odstotka),
če vzamemo za primer dve državi z največjimi izhodnimi investicijami v
svetu (WIR 1998, p. 324).45 Največji in najuspešnejši investitorji v tujini
imajo poslovno mrežo in podružnice razprostrte po celem svetu.46 Sodeč
po raziskavah ima povprečni slovenski investitor podjetja v štirih različ-
nih državah. Približno četrtina vzorčnih podjetij pa je imela svoje podjet-
je le v eni državi. Globalnih podjetij je zelo malo, približno osmina vzorč-
nih podjetij je imela svoje enote v več kot desetih državah. 

Visoka vrednost indeksa razširjenosti mreže vključuje na eni strani
višje (transakcijske) stroške upravljanja enot na različnih lokacijah, a
hkrati prinaša tudi razpršitev tveganja in večje lastniške prednosti (in nji-
hovo prenosljivost) in poznavanje tržnih razmer v številnih državah, pa
tudi prednosti zaradi povezovanja lastniških in internalizacijskih predno-
sti. Prednosti lahko prinašata tudi večja razpoložljivost in dostop do
mednarodnih/globalnih virov. Visoka vrednost indeksa razširjenosti
mreže za Slovenijo je skladna s predvidevanji, da bodo podjetja iz majh-
nih in odprtih gospodarstev bolj internacionalizirana in imela tudi bolj
razvejano mrežo podjetij v tujini. Večja internacionalizacija nadomešča
doseganje učinkovitosti in omejene možnosti rasti in razvoja na doma-
čem trgu. 

Kot prikazujejo podatki v nadaljevanju, lahko večino slovenskih inve-
stitorjev uvrstimo med regionalne multinacionalke, ki imajo svoje enote
pretežno v državah vzhodne in srednje Evrope ali v EU, kar je skladno s
pričakovanji o multinacionalkaih iz majhnih držav. Tudi večina svetovnih
multinacionalnih podjetij se uvršča med regionalne multinacionalke.
Preučevanje podjetij s seznama 500 največjih svetovnih multinacionalk
(ki ga objavlja revija Fortune) je pokazalo, da večina teh podjetij ne po-
sluje globalno, temveč so le regionalne multinacionalke z močnim matič-
nim podjetjem (Rugman, 2003: 16). Velika večina največjih svetovnih
multinacionalk (320 od 380, za katere so bili podatki razpoložljivi v celo-
ti) v povprečju ustvari 80 odstotkov prometa znotraj ene regije (regije so
definirane po celinah). Mednarodno poslovanje je v prvi vrsti regionalno
poslovanje, le izjemoma globalno (po vseh kontinentih). Le redka podjet-
ja (v tem vzorcu je bilo takih le devet) poslujejo na vseh kontinentih
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45 Po podatkih Dunn & Bradstreet (1996) so v največ državah prisotne: Nizozemska
(40,3 odstotkov), Velika Britanija (38 odstotkov), Švica (38 odstotkov), Švedska (31
odstotkov), Nemčija (29 odstotkov), Norveška (27 odstotkov), Avstralija (26 odstot-
kov), Južna Koreja (24 odstotkov), Francija (23 odstotkov), Italija (22 odstotkov) in
Belgija (21 odstotkov).

46 Gorenje, d. d., največja slovenska multinacionalka, ima na primer svoje enote v več
kot 30 državah (2003), medtem ko je imelo farmacevtsko podjetje Lek, d. d., ki ga je
v letu 2002 prevzelo švicarsko podjetje Novartis, svoja podjetja v 13 državah ter
predstavništva še v dodatnih 11 državah. Ravno zaradi dobro razvejane mednarod-
ne mreže na trgih srednje in vzhodne Evrope je to podjetje postalo vabljiva prevzem-
na tarča (glej študijski primer v Jaklič in Svetličič, 2003).
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sveta. Slovenska multinacionalna podjetja in koncentracija izhodnih in-
vesticij zato niso izjema v primerjavi s svetovnimi multinacionalnimi
podjetji. 

Države prejemnice slovenskih izhodnih investicij 

V obdobju od leta 1993 do 2002 so države naslednice nekdanje Jugoslavi-
je prejele od 50 do 70 odstotkov vrednosti stanja slovenskih izhodnih in-
vesticij (Slika 4.5, Tabela 4.12 in 4.13). podobna koncentracija se pokaže,
če namesto stanja izhodnih TNI upoštevamo število slovenskih investi-
torjev na posameznih trgih (Tabela 4.13) ali tudi število investicij po trgih.
V letu 2000 je bilo v državah nekdanje Jugoslavije 65 odstotkov vrednosti
vseh izhodnih investicij (stanja investicij) ali 1441 od skupno 2160 regi-
striranih investicij (Neposredne naložbe 1994–2001, Banka Slovenije: 66).
V letu 2002 in tudi v letu 2003 je ta regija še vedno zavzemala več kot 60-
odstotni delež. 

Dominantnost držav naslednic nekdanje Jugoslavije ima zgodovinske
razloge. Pred osamosvojitvijo Slovenije so bili trgi nekdanje Jugoslavije za
slovenska podjetja med najpomembnejšimi. Na tedanjem »skupnem trgu«
so bile »investicije« slovenskih podjetij namenjene za pospeševanje trgovi-
ne in za oblikovanje vertikalno organizirane proizvodnje z veliko znotraj-
podjetniško menjavo, ki je za značilna za MNP vertikalnega tipa (Marku-
sen, 1997). Slovenska podjetja so v druge republike največkrat prenesla
nižje stopnje predelave, uvažale so surovine in vmesne proizvode (poliz-
delke), jih predelale v končne proizvode in jih izvozila ali prodala nazaj v
nekdanje jugoslovanske republike. Ko je Slovenija postala samostojna, je
bila trgovina med podjetji in znotraj podjetij otežena. V obdobju od 1990
do 1993 se je prodaja slovenskih podjetij na območje nekdanje Jugoslavije
zmanjšala s 6.662 milijonov USD na 965 milijonov USD (Damijan and
Majcen, 2000). Podjetja so začela preusmerjati izvoz na zahodnoevropske
trge, vendar je večina slovenskih podjetij želela ohraniti ali ponovno pri-
dobiti tudi trge nekdanje Jugoslavije. Liberalizacija trgovine v tej regiji se
je začela šele v drugi polovici devetdesetih. Trgovinski odnosi so bili zelo
neuravnoteženi, Slovenija je imela razmeroma velike zunanjetrgovinske
presežke z vsemi nekdanjimi republikami (več o tem Mrak idr., 2001). Iz-
hodne investicije so se zato izkazale kot posebej koristen način vstopa na
tuj trg in ohranjanja trga zaradi pridobitve statusa lokalnega proizvajalca.
Tako so podjetja blažila pritiske za zmanjšanje slovenskega izvoza. Z ne-
posredno prisotnostjo na teh trgih so podjetja pridobila tudi boljše infor-
macije o trgih ter lažje vzpostavila zaupanje, ki je potrebno za dolgoročno
poslovno sodelovanje in gospodarsko, politično in socialno povezovanje
gospodarstev. Študijski primer v okviru 4.1 podrobneje prikazuje razloge
za hiter porast izhodnih investicij na območje nekdanje Jugoslavije. 
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Slika 4.5: Regionalna razpršenost slovenskih izhodnih TNI; 
stanje konec leta, v milijonih EUR 

Naslednice nekdanje SFRJ: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Makedonija.
DSVE in SND: Albanija, Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija,
Slovaška, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizstan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan,
Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan. 
Vir: Izračuni po podatkih BS.

ŠTUDIJSKI PRIMER 4.1: 
Izhodne investicije v državah nekdanje SFRJ47

Razloge za hitro rast neposrednih investicij slovenskih podjetij na ob-
močje nekdanje SFRJ konec devetdesetih let lahko razvrstimo v potisne
in vlečne dejavnike. Med potisnimi dejavniki so obstoječe podjetniško
specifične prednosti, ki jih spodbujajo k internalizaciji, ter omejene
možnosti, da bi povečali tržne deleže na svojih obstoječih trgih v razvitih
državah. Na drugi strani pa napredovanje procesa privatizacije in okre-
vanje gospodarstva spodbujata slovenska podjetja, da zgrabijo nove pri-
ložnosti. Te priložnosti so lokacijsko pogojene in izvirajo iz nekdanjega
skupnega življenja v isti državi. Po najpogosteje uporabljenem teoretič-
nem modelu za pojasnjevanje neposrednih investicij (Dunningova ek-
lektična paradigma, 1993) bi razvrstili determinante slovenskih izhod-
nih TNI v nekdanjo SFRJ v tri skupine: tiste znotraj podjetij, t. i.
podjetniško specifične prednosti, lokacijsko specifične prednosti ter in-
ternalizacijske prednosti. 
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47 Več o tem Jaklič, Svetličič, 2001 in 2002. 
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Lastniško ali podjetniško specifične prednosti slovenskih podjetij na
teh trgih so posebej velike. Sodeč po anketnem raziskovanju in intervju-
jih slovenska podjetja svoje prednosti nasproti lokalnim tekmecem vidi-
jo na več področjih: v tehnološkem znanju, organizacijskem znanju, še
največje pa v trženjskem znanju (Jaklič in Svetličič, 2002). Slovenska
podjetja lahko ta znanja uporabijo na tem območju učinkoviteje kakor
na katerihkoli drugih trgih. Slovenski proizvodi so dobro poznani in
imajo praviloma ugled. Slovenija je veljala za najbolj razvito republiko
SFRJ, zato so bile blagovne znamke slovenskih podjetij dobro poznane
in tudi cenjene. Za večje poznavanje in uveljavljenost blagovnih znamk
so bile zato potrebne relativno manjše investicije kakor na drugih
trgih.48 Kupovanje slovenskih proizvodov dobrin je pomenilo kupovanje
dobrin z ugledom in legalno, četudi so bili na črnem/sivem trgu Srbije in
Črne gore ter BiH na voljo tudi številni primeri konkurenčnih proizvo-
dov svetovno bolj uveljavljenih blagovnih znamk po dostopni ceni. 

Ti trgi so bolj zanimivi tudi zato, ker si tuji konkurenti na njih še niso
zagotovili svojih tržnih deležev. Ker imajo številna slovenska podjetja bo-
gato znanje in izkušnje s trgov nekdanje SFRJ, si želijo svoj tržni položaj
zagotoviti, preden vstopijo na te trge njihovi konkurenti iz razvitih držav.
V začetni fazi obnove teh držav so si slovenska podjetja želela zagotoviti
prednosti prvega (first-mover advantage), saj so ocenila, da je to najboljši
način za zagotovitev dobrega tržnega položaja na dolgi rok. Pričakovati je
bilo, da bo hiter oziroma zgoden vstop z neposrednimi investicijami na
teh trgih nagrajen. Še posebej zato, ker slovenska podjetja niso bila
obravnavana kot »običajni tuji investitorji«, ampak zaradi zgodovinskih
vezi, dobrega poznavanja kulture, jezika, navad in običajev ter poslovne-
ga okolja kot »kvazi« lokalni investitorji. Zaradi vseh teh razlogov so tudi
številna slovenska podjetja in njihovi menedžerji te trge označevali
kakor »kvazi domače trge«. Mnogi slovenski menedžerji so imeli trdne
osebne in poslovne vezi, kar je zmanjševalo tveganja in večalo uspešnost
poslovanja, tudi v manjših in srednje velikih podjetjih. To znanje je bilo
in je še vedno najpomembnejša prednost slovenskih podjetij na trgih
nekdanje Jugoslavije. Tuji investitorji iz Evrope ali drugod so na te trge
vstopali zelo previdno, čeprav so budno spremljali prodor slovenskih
podjetij na Balkan. Pokazali so se tudi primeri, ko so tuji investitorji na
trge nekdanje SFRJ vstopili prek podružnice iz Slovenije. Tako so t. i. in-
direktni investitorji uporabili Slovenijo kot odskočno desko za trge nek-
danje SFRJ in povezali svoje lastne podjetniško specifične prednosti z
znanjem slovenskih podjetij, ki so dobro poznala lokalno okolje. 
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48 Študija marketinške agencije Partner Marketing v Srbiji je pokazala, da je na primer
Gorenje pri spontanem priklicu v očeh srbskih potrošnikov bolj prepoznavno kakor
številne druge globalne blagovne znamke (kot na primer Marlboro, Milka, Panasonic
ali Levi’s). Gorenje se je po prepoznavnosti uvrstilo na tretje mesto, takoj za Coca-
Colo in Orbitom (Bojičić, 2001). Fructal in Iskra nista bila daleč za njim.
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Naraščanje investicij v to regijo je spodbudil tudi »čredni nagon« med
slovenskimi podjetji, saj so prvim investitorjem sledili njihovi tekmeci
(follow the leading competitors, Knickerbocker, 1973), pozneje pa tudi do-
bavitelji ali partnerji. Številna podjetja so pospešila svoje investicijske
dejavnosti ravno zaradi spodbude in zgleda prvih investitorjev ter bojaz-
ni, da bodo sicer zamudili priložnost. Domači tržni vodje so razmeroma
hitro prilagodili strategijo v smeri cilja, da postanejo regionalni tržni
vodje. Najbolj dejavna so bila podjetja predelovalne industrije. Storitve-
na podjetja so se pridružila pozneje, največkrat na podlagi motiva, da
sledijo svojim strankam. 

Čeprav podjetja ponavadi na tuje trge vstopajo individualno, je vse
večji boj za te trge (tudi s strani drugih tujih podjetij) pripeljal tudi do
sodelovanja in skupnega nastopa v tem prostoru ali vsaj do koordinacije
strategij vstopa na trge nekdanje Jugoslavije. Potem ko so se številna
podjetja soočila z velikimi trgovinskimi ovirami na teh trgih, so obliko-
vala skupne strategije neposrednega vstopa z izhodnimi investicijami.
To še posebej velja za storitvena podjetja.49

Oživljanje zanimanja za trge nekdanje SFRJ so spodbudile tudi raz-
mere na domačem trgu; na majhnem slovenskem trgu je konkurenca po-
stajala vse hujša, na najpomembnejših izvoznih trgih pa so se podjetja v
devetdesetih soočala z zmanjševanjem povpraševanja. Na trgih EU so se
slovenska podjetja pri ohranjanju tržnih deležev srečevala z močno kon-
kurenco iz drugih tranzicijskih držav. Čeprav se v tem obdobju njihovi
tržni deleži v EU niso bistveno spremenili, so slovenska podjetja izgub-
ljala konkurenčnost v primerjavi s tekmeci iz drugih držav CEFTE, ki so
svoje tržne deleže v EU povečevali. Struktura slovenskega izvoza se v
drugi polovici devetdesetih ni bistveno spremenila, kar nakazuje razme-
roma počasno prestrukturiranje (Strojan, Kastelec, 2001). Poleg tega so
slovenska podjetja na trgih EU dosegala precej nižje cene kakor na trgih
nekdanje SFRJ (Damijan 2001: 108–109). Finančni učinki prodaje so jih
tako dodatno motivirali za povečevanje prisotnosti na trgih nekdanje
SFRJ.

Večina investicij v tej regiji je bila tržno naravnanih. Najpomembnejši
motiv sta bili ohranjanje in povečevanje tržnega deleža, včasih pa so se
pridružili tudi nekateri drugi motivi kot na primer iskanje naravnih
virov (resource-seeking) pri nekaterih investicijah v Makedoniji ali Bosni
in Hercegovini (na primer živilska in tobačna industrija, investicije pod-
jetij Droga, Kolinska in Tobačna Ljubljana) ali iskanje strateško pomem-
bnih virov (strategic asset-seeking investments, v primeru podjetja Her-
mes SoftLab, ki je prek svoje enote v BiH iskal usposobljene informatike
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49 Na podoben način, kot je Mercator spodbudil podjetja živilskopredelovalne indu-
strije in jih povezal s trgovino, je tudi v finančnem sektorju prišlo do usklajevanja
(prilagajanja) vstopnih strategij; Ljubljanska borza in Kmečka družba sta spodbudili
številne finančne posrednike, borznoposredniške in investicijske družbe.
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in računalniške strokovnjake). Drugi motivi so bili precej manj pomem-
bni.50 Presenetljivo so se kot najmanj pomembni izkazali stroški dela,
čeprav razlika v ceni dela med Slovenijo in državami nekdanje SFRJ ni
zanemarljiva. 

Internalizacijske prednosti so bile prav tako zelo pomembne pri odlo-
čitvi o načinu vstopa na trge nekdanje SFRJ. Pri izbiri med izvozom (ali
drugimi, največkrat pogodbenimi načini vstopa) in izhodnimi investici-
jami je analiza prednosti večkrat pokazala na slednje. Četudi so nepo-
sredne investicije na to območje v primerjavi z izvozom bolj tvegane, so
bile prednosti, ki izhajajo iz internalizacije, ocenjene visoko. Prva spod-
buda za izhodne investicije izvira iz boljše zaščite intelektualne lastnine,
ki je sicer na tem področju slabo urejena. Podjetja ob neposredni prisot-
nosti lažje nadzorujejo svojo intelektualno lastnino in se varujejo pred
neposrednim posnemanjem lokalnih tekmecev.51 Skromna pravna zaš-
čita omejuje uporabo številnih drugih načinov vstopa kot na primer li-
cence, franšize in druge pogodbene oblike. Podjetja so v razgovorih in
anketah potrdila, da je težko najti zanesljivega in primernega poslovne-
ga partnerja, ob pomanjkljivi pravni zaščiti pa so druge oblike poslovne-
ga sodelovanja pogosto še bolj tvegane. Izhodne investicije se zato še
vedno pogosto pokažejo kot najprimernejši način vstopa. Druga spod-
buda za internalizacijo izvira iz trenutnih razmer na trgu zaradi procesa
privatizacije. Lokalna podjetja v procesu privatizacije so pogosto podce-
njena, zato so primerne prevzemne tarče. Slovenska podjetja so večino-
ma večinski lastniki svojih enot v tujini. 

Strategija vstopa na trge nekdanje SFRJ (tudi če opazujemo samo
investicijski način) se je konec devetdesetih v primerjavi z zgodnjimi
devetdesetimi spremenila. Investicijam od začetka oziroma »na zelene
poljane« (greenfield investment), ki so prevladovale v začetku in sredi
devetdesetih let, so se v vse večji meri pridružile strategije prevzemov in
združitev z lokalnimi podjetji. Glavni razlog za to je proces privatizacije
v BiH, na Hrvaškem, Srbiji in Črni gori in Makedoniji, ki je za potencial-
no razpoložljiva podjetja ponudil razmeroma ugodne cene.52 Povečanje
prevzemov po letu 1998 je bilo delno tudi posledica pridobljenih izku-
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50 Številni motivi slovenskih investitorjev so bili testirani v anketah leta 1999 in 2001.
51 Lokalna podjetja tega območja so se izkazala kot zelo prožni in hitri posnemovalci.

Mnoga slovenska podjetja so po uveljavitvi na trgu tako hitro zasledila ponaredke
svojih proizvodov. Eden bolj znanih primerov je piščančja salama znamke Poli, ki jo
proizvaja podjetje Perutnina Ptuj. Lokalno različico izdelka so poimenovali Doli, v
celoti pa je posnemala slovenski proizvod (enaka embalaža, način oglaševanja, di-
stribucijske poti, celo mesto na prodajnih policah), kar je slovenskemu proizvajalcu
povzročilo precejšnjo izgubo prodaje. 

52 Ti razlogi so v mnogih podjetjih povzročili tudi preskakovanje faz v procesu interna-
cionalizacije (»leapfrogging«). Podjetja niso vstopala postopno (najprej z izvozom,
potem z bolj kompleksnimi pogodbenimi oblikami in nazadnje z izhodnimi TNI),
ampak so že prvič vstopila na tuje trge z izhodnimi investicijami. 
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šenj, ki so si jih podjetja ob prevzemih in združitvah nabrala na doma-
čem trgu. Najpogosteje so slovenski investitorji na tem prostoru obliko-
vali kombinirano vstopno strategijo, ki je vključevala tako investicije od
začetka (»greenfield«) kot tudi prevzeme. 

Lokacijske prednosti držav nekdanje SFRJ, ki so najbolj privabljale
slovenske investicije, so povezane s tržnim potencialom. Celoten pro-
stor te regije ima skoraj 10-krat večjo populacijo kakor Slovenija, trg ima
visoke potencialne stopnje rasti in stopnja konkurence je nižja kot na
drugih trgih. Rezultati anket, opravljenih med slovenskimi investitorji v
tej regiji, so razkrili, da sta potencialna rast in razvoj trgov bolj pomem-
bna kot katerakoli druga lokacijska determinanta (na primer raven
stroškov ali institucionalni dejavniki). Večina slovenskih investitorjev
neposredno vstopa na ta trga z namenom oskrbovanja lokalnega tržišča
in ne z namenom nadaljnjega izvoza iz podružnic na tretje trge. Ti trgi so
zanimivi tudi z vidika dostopa do tretjih trgov, bodisi sosednjih držav ali
njihovih najpomembnejših trgovinskih partnerjev, denimo Romunije,
ali kot je na primer Srbija (zaradi bilateralnih trgovinskih sporazumov)
lahko dobra odskočna deska za vstop na ruski trg. 

Lokacijske prednosti te regije so slovenska podjetja pričakovala tudi
na račun liberalizacije trgovine znotraj regije. Povezovanje in nadgraje-
vanje bilateralnih sporazumov med naslednicami SFRJ v prostotrgovin-
sko območje – Balkansko unijo – sta bili načrtovani že pred letom
2003.53 Tudi stabilizacijsko-asociacijskih sporazumov teh držav z EU od
leta 2002 ne gre zanemariti, saj so nekdanjim jugoslovanskim republi-
kam prinesli možnost brezcarinskega izvoza v EU. Ta asimetrični polo-
žaj v trgovini je prav tako lahko spodbuda za neposredne investicije.
Bolj južne balkanske države, ki teh sporazumov tedaj še niso sklenile, pa
so včasih tako spet postale privlačna destinacija za investicije zaradi ne-
posredne blizine EU, a vendar pravila EU niso zavezujoča (na primer
Makedonija v primeru podjetja Tobačna, d. d.). Najpomembnejša loka-
cijska prednost te regije je fizična bližina, logistične prednosti, ki vklju-
čujejo dobro poznavanje in raznolikost možnih načinov (kljub ne najso-
dobnejši infrastrukturi). Stroški transporta in komunikacije so bili s
strani proučevanih investitorjev poudarjeni kot pomembna determinan-
ta. Med institucionalnimi dejavniki se je kot najpomembnejši izkazala
podobnost pravnih sistemov, ki imajo skupne korenine.

Vir: Jaklič, Svetličič, 2001: 299–321; Jaklič, Svetličič, 2002: 47–65.
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53 Slovenija je uživala koristi zaradi proste trgovine v tej regiji zelo kratko obdobje, saj
se je s članstvom v EU njen položaj močno spremenil (carine za slovensko blago so
se povečale). Dodaten razlog za investicije v to regijo je bil zato tudi zagotovitev po-
ložaja izven EU. 
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Druga najpomembnejša skupina držav vključuje države srednje in
vzhodne Evrope, ki za slovenske investitorje postaja vse bolj zanimiva.
Med najbolj privlačnimi je zaradi velikosti trga Poljska, kjer se slovenske
izhodne investicije povečujejo. V letu 2001 je bilo tam 8 odstotkov vseh
slovenskih izhodnih investicij.54 Med srednjeevropskimi državami pre-
jemnicami slovenskih izhodnih TNI sledita Češka in Madžarska. V
vzhodni Evropi je najpomembnejša prejemnica Rusija z 2-odstotnim de-
ležem. V južni Evropi slovenska podjetja največ investirajo v Romuniji,
od leta 2001 je ta država zaradi nižjih stroškov dela postala bolj zanimiva
tudi za preseljevanje proizvodnje. 

Ti dve skupini držav sta pridobivali pomen tako po vrednosti investira-
nega kapitala kot tudi po številu investitorjev (Tabela 4.12 in 4.13), države
EU pa so v nasprotju s pričakovanji sredi devetdesetih let svoj delež osla-
bile. Taka geografska razpršenost/koncentriranost bi lahko nakazovala,
da so znanje in izkušnje ter splošno podjetniško specifične prednosti
slovenskih podjetij primerni bolj za manj razvite trge in manj za trge raz-
vitih držav, kjer bi morala tekmovati z močnejšimi multinacionalnimi
podjetji. Čeprav bi glede na dejstvo, da je za slovenske izvoznike najpo-
membnejša regija EU, pričakovali to tudi za investicije, pa se je ta nepo-
sredni način vstopa na tuje trge v praksi uveljavil predvsem na bližnjih
manj razvitih trgih, največkrat z motivom (ponovnega) pridobivanja in
krepitve tržnega deleža. Večina slovenskih neposrednih investitorjev v
tujini si je v strategiji postavila cilj postati regionalna multinacionalka.
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54 Najpomembnejši slovenskimi investitorji na Poljskem so farmacevtska podjetja.
Krka, d. d., in Lek, d. d., sodita med največje. 
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Tabela 4.12: Slovenske izhodne investicije po državah 1996–2000 
(stanje konec leta v milijonih EUR)55

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Hrvaška* 190,5 219,6 271,1 291,3 384,5 452,2 521
Nemčija 45 31,1 37 45,1 75,8 99,6 107,3
Makedonija* 18,5 17,5 21,2 39 71,1 53,3 61,3
Bosna in Hercegovina* 14 17,8 21,5 31,8 66,5 109,5 157
Poljska 16,9 29,4 33,3 48 59,9 89 94,6
Avstrija –4,8 14,6 28,5 24,6 29,8 57,6 62,7
Jugoslavija* 27,7 26,7 29,7 28,3 28,6 49 96,4
Liberija 22,3 26 15,5 22,6 25,5 27 20
ZDA 18,2 20,6 15,6 20,7 23,8 41 23,9
Rusija 8,8 8,4 7,5 8,3 17 39,2 53,4
Velika Britanija 3,5 5,7 6,1 10,9 11,2 13,7 10,7
Češka republika 9,4 8,1 3,7 4,3 11,2 13,9 14,3
Švica 11,8 13,8 12,6 8,8 9 14,5 15,6
Danska –0,3 –1 3,1 4,8 8,9 12,2 13,2
Italija 6,6 –1 6,2 15,4 8,8 5,4 7,4
Francija 1,9 3,4 4,3 3,9 8,6 9,8 9,7
Ukrajina 1 2,6 7 8,1 8 4,7 9,6
Romunija 0,4 2,2 3,8 4,5 5,9 14,2 23,6
Slovaška 0,2 0,3 0,3 5 5,6 8,8 11,1
Madžarska 3,4 4,1 3,5 4,4 4,8 6,4 7,8
Malezija 0,5 1,4 1,4 2 2,4 1,9 2,3
Ekvador 0,5 0,6 1,7 1,2 1,6 0,6 0,9
Belorusija 0,2 0,3 0,5 0,6 1,3 0,9 1
Švedska 1,1 1 1,1 0,9 1,3 1,6 2,1
Bolgarija 0,7 0,4 0,5 0,7 1,2 2,1 8,9
Španija –0,1 0,4 0,3 0,3 1,1 1,4 6,1
TOTAL 370,6 416,2 519 603,3 853,6 1139,2 1416,9
* Podatki ne vključujejo vrednosti nepremičnin slovenskih fizičnih oseb. Izključeno je tudi premoženje, ki je pred-
met pogajanj o nasledstvu skupnega premoženja, razlaščeno premoženje in drugo premoženje, ki nima urejenega
statusa. 
Vir: Banka Slovenije.

Za podjetja, ki so izvoz na trge nekdanje Jugoslavije in v države SEV
uspela nadomestiti z izvozom v države EU komaj sredi devetdesetih, je
ovira za izhodne investicije lahko tudi pomanjkanje znanja o teh trgih in
posledično preveliko tveganje za neposredni vstop (glej tudi podpoglavje
4.5). Standardizirani izdelki, ki se najpogosteje izvažajo v EU, ne potre-
bujejo neposredne prisotnosti in bližine kupcu, medtem ko morajo proi-
zvajalci tehnološko zahtevnejših proizvodov zagotavljati običajno tudi
poprodajne storitve in biti blizu potrošniku. Čeprav na investicije v EU
lahko gledamo kot na učinkovito ex ante pripravo na enoten trg po širitvi
EU, se je treba zavedati, da širitev EU med integracijskimi učinki lahko
prinese tudi zmanjšanje investicij ali ukinjanje nekaterih poslovnih enot
znotraj integracije. Ob liberalizaciji trgovine in enotnem trgu je izvoz
lahko povsem dovolj učinkovit način mednarodnega poslovanja. Izhodne
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55 V tabelo so vključene le države, ki so prejele nad milijon EUR slovenskih izhodnih
investicij. 
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investicije v EU so lahko zato manj privlačne. Svoj namen so izgubile
tudi enote in podružnice, ki so bile pred spremembo režima ustanovljene
v tujini z namenom »izogibanja sistemu«. 

Tabela 4.13: Število slovenskih podjetij z izhodnimi TNI po državah
1996–2001

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hrvaška 293 344 386 397 428 440
Bosna in Hercegovina 63 78 89 109 139 157
Srbija in Črna gora 68 76 77 73 80 116
Nemčija 75 77 73 65 70 58
Makedonija 62 68 63 61 63 64
Avstrija 59 62 59 52 59 52
Italija 46 48 43 39 43 46
ZDA 21 24 22 27 31 34
Češka republika 26 28 30 26 28 29
Madžarska 23 26 24 23 27 26
Rusija 18 20 23 24 27 27
Poljska 10 13 15 15 20 24
Slovaška 6 6 7 9 10 12
Velika Britanija 8 8 7 8 11 11
Francija 10 11 11 11 12 10
Ukrajina 4 9 8 7 8 8
Belorusija n.a. 3 6 6 7 8
Švica 9 11 8 7 8 8
Nizozemska 5 5 6 4 5 6
Kanada 4 4 4 4 5 6
Ciper 5 5 5 4 4 5
Drugo 37 31 39 45 53 62
Skupaj* 440 466 493 497 525 666
* Ker ima posamezno podjetje lahko investicije v številnih državah, se podatki o skupnem številu podjetij ne uje-
majo z vsoto števil po posameznih državah.
Vir: Banka Slovenije.

Čeprav število podjetij, ki investirajo na trgih EU, pada, pa je akumuli-
rano stanje izhodnih TNI v obdobju 1994–2002 v večini držav članic EU
po vrednosti narastlo. Nemčija, Avstrija, Francija in Italija (slednja zadnje
čase manj) so najpomembnejše investicijske in tudi trgovinske partneri-
ce. Prve tri so tudi najpomembnejše neposredne investitorice v Sloveni-
ji.56 Pomena Avstrije kot lokacije za slovenske izhodne investicije ne gre
razlagati le s tradicionalnimi vzorci internacionalizacije (najbližja sosed-
nja država, močna zgodovinska povezanost, kulturne in politične vezi),
temveč tudi z motivom prikrivanja slovenske identitete, ki je bil prisoten
v investicijah v to državo v začetku devetdesetih. Sredi devetdesetih je ta
motiv izgubil svoj pomen. Od leta 1996 se število podjetij, ki investirajo v
Avstriji in Nemčiji, zmanjšuje, čeprav vrednost investicij v obeh državah
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56 Povprečni tuj investitor v Sloveniji je majhno do srednjeveliko podjetje iz ene od so-
sednjih držav EU (najpogosteje Avstrije), vendar pa so vrednostno vhodne TNI zgoš-
čene v razmeroma majhno število večjih projektov (Rojec, 2001).
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raste od leta 1998. Države EU so splošno postale bolj pomembne konec
devetdesetih (od 1994 do 2000 je delež vrednosti investicij v stanju vseh
slovenskih izhodnih TNI porastel za 6 odstotnih točk), pa tudi kot lokaci-
ja prihodnjih in že načrtovanih investicij.

Raziskovanje načrtovanih izhodnih investicij slovenskih podjetij je po-
kazalo, da se kratkoročno in srednjeročno obstoječa geografska razpore-
ditev ne bo spremenila. Vzorčna podjetja (anketa 2001) so kot lokacijo
njihovih načrtovanih izhodnih investicij in novih področnic najpogosteje
navajala države srednje, vzhodne in južne Evrope. Sledile so države
Skupnosti neodvisnih držav in države Evropske unije, ki v načrtih po-
novno pridobivajo pomen. Med načrtovamini lokacijami pogosto najde-
mo tudi bolj oddaljene, kot na primer Kitajsko, ZDA, Japonsko, Brazilijo,
Malezijo, Irak, Korejo in tudi druge azijske države. 

Tabela 4.14: Število načrtovanih novih podjetij v tujini v po skupinah 
držav 

EU DSVE SND drugo Skupaj Povprečje
Št. načrtovanih novih podjetij v tujini 22 46 27 9 104 3,25
Vir: Anketa 2001. 
Opomba: Upoštevano je minimalno možno število novih načrtovanih podjetij v tujini. 

Trgi nekdanje SFRJ bodo še naprej ostali najpomembnejša lokacija slo-
venskih izhodnih investicij, še posebej dokler ne bo končan proces priva-
tizacije (BiH je bila posebej aktualna v začetku 21. stoletja; kar petina
preučevanih podjetij je nameravala tam ustanoviti podružnico do leta
2003; pozneje sta se v načrtih pogosteje pojavljali Srbija in Črna gora, v
zadnjem času pa vse več tudi Črna gora).

Determinante držav gostiteljic 

Kateri dejavniki so pri izbiri lokacije izhodnih investicij najpomembnej-
ši? Glede na anketne rezultate imajo najpomembnejšo vlogo tržni dejav-
niki, sledijo stroškovne determinante in nato institucionalni dejavniki.
Sodeč po mnenjih vzorčnih podjetij z izhodnimi investicijami so lokacije
sedanjih podružnic v tujini izbrane za potrebe oskrbovanja lokalnih
trgov in ne zaradi dostopa do tretjih trgov (Jaklič, Svetličič, 2003,
137–147). Značilnosti trga vstopa so tako najbolj ključne pri odločitvi, saj
je glavni motiv povečanje tržnega deleža, ki ga samo z izvozom niso
mogli doseči. Večjo izvozno usmerjenost podružnic slovenskih podjetij
gre pričakovati šele potem, ko se bo proizvodnja še bolj selila na tuje, kar
je pričakovati po širitvi EU v letu 2004 zaradi spremenjenega zunanjetr-
govinskega režima.57
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Tržni dejavniki. Po pomenu posameznih dejavnikov lokacije so vzorčna
podjetja na prvo mesto postavila tržni potencial: velikost trga, rast trga in
njegovo kupno moč (Slika 3.6). 

Stroškovne determinante. Fizična bližina države prejemnice investicij se
je pokazala kot tretja najpomembnejša determinanta odločitve o lokaciji,
kar kaže, da stroški transporta in komunikacije med matico in podružni-
cami igrajo pomembno vlogo. Nizki stroški poslovanja so se prav tako
pokazali kot pomembna spremenljivka pri izbiri lokacije. Pomen fizične
bližine, logističnih prednosti in nizkih jezikovnih ovir se potrjuje tudi z
geografsko razporeditvijo slovenskih neposrednih investicij v tujini. 

Institucionalne determinante. Relativno manj kot ekonomske determi-
nante, vendar še vedno kot pomembni so bili ocenjeni dejavniki, ki zaje-
majo politično in poslovno okolje, na primer pravni okvir investicij, de-
želno tveganje, davčni sistem, administrativni postopki in investicijske
spodbude. Take ocene so skladne s trendi, da je do tujih investicij prijaz-
no okolje potrebni, ne pa zadostni pogoj za privabljanje neposrednih in-
vesticij. Ob naraščajoči liberalizaciji in harmonizaciji politik v svetu pa ti
dejavniki pri investicijski odločitvi zmanjšujejo svoj pomen.

Slika 4.6: Pomen dejavnikov izbire lokacije 

Vir: Anketa 1999. 
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57 Kot je opisano v študijskem primeru 3.1, je potencialna spodbuda za investiranje
smiselna zaradi liberalizacije na območju nekdanje SFRJ in povezovanja v Balkan-
sko unijo. Lokacijsko prednost prinašata tudi stabilizacija regije in podpis stabiliza-
cijsko pridružitvenih sporazumov teh držav z EU. 
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Države, ki so prejemnice največjega dela slovenskih izhodnih investi-
cij, posredno potrjujejo tako vrednotenje determinant lokacije, saj gre za
razmeroma velike in hitro rastoče trge, kjer narašča tudi kupna moč pre-
bivalstva, trge, ki so fizično najbližji in kjer so tudi stroški poslovanja
razmeroma nizki. Vendarle pa se številne države prejemnice ne morejo
pohvaliti z nizkim deželnim tveganjem ali dobro boniteto (stalnim poli-
tičnim in gospodarskim okoljem), kar so slovenska odjetja navedla kot
oviro za bolj intenzivni in hitrejši prodor z investicijami (glej tudi poglav-
je 4.5). Zaradi visokih pričakovanih donosov pa so podjetja z dobrim
poznavanjem teh trgov taka tveganja sprejela. 

Izhodne investicije po dejavnostih

V nadaljevanju prikazujeva, katere dejavnosti so v Sloveniji najbolj inter-
nacionalizirane.58 Evolucijski modeli predvidevajo postopno/stopenjsko
internacionalizacijo dejavnosti, kjer internacionalizaciji predelovalne in-
dustrije (širše sekundarnega sektorja) sledi internacionalizacija storitve-
nih dejavnosti (terciarnega in kvartarnega sektorja). Holistični pristop k
internacionalizaciji predvideva, da se strategija internacionalizacije naj-
večkrat odvija po naslednjem vzorcu: najprej proizvodi, nato storitve, si-
stemi in znanje (Luostarinen, 1994: 6). Naraščajoča pestrost panog, kjer
so prisotne izhodne investicije skupaj z naraščajočo diverzifikacijo izbra-
nih tujih trgov, nakazujejo višjo stopnjo v procesu internacionalizacije. 

Struktura stanja izhodnih TNI po dejavnostih kaže, da se pomen posa-
meznih dejavnosti v devetdesetih bistveno ne spreminja. Podjetja prede-
lovalnih dejavnosti so do leta 2000, ko so zagotovila dobro polovico vseh
slovenskih izhodnih investicij (54,4 odstotka), svoj delež povečevala. V
letu 2002 so podjetja predelovalnih dejavnosti zagotovila 56 odstotkov
vseh slovenskih izhodnih investicij, kar kaže naraščajoče potrebe in
zmožnosti internacionalizacije slovenske predelovalne industrije. V sto-
ritvenih dejavnostih se izhodne investicije bolj povečujejo šele v 21. sto-
letju.
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58 Banka Slovenije beleži le dejavnost podjetja, ki investira v tujino, ne beleži pa dejav-
nosti, za katero je registrirano podjetje v tujini. Dejavnost matice in podružnice v tu-
jini se lahko ujemata, pogosto pa se tudi razlikujeta. 
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Tabela 4.15: Slovenske izhodne investicije po dejavnostih investitorjev*

oznaka Kot % celote
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

D 15 Proizv. hrane, pijač in krmil 13,9 9,7 7,3 7,0 14,4 11,0 8,0
D 16 Proizv. tobačnih izdelkov 2,8 2,2 2,4 2,2 0,3 2,5 –
D 18 Proizv. oblačil, strojenje,obdelava krzna 1,0 0,8 1,5 1,5 1,2 1,6 1,2
D 19 Proizv. usnja, usnjenih izdelkov. 8,8 4,0 3,3 2,4 1,8 1,5 1,3
D 20 Obdelava in predelava lesa 3,9 7,0 3,8 2,8 2,2 1,9 1,1
D 22 Založništvo, tiskarstvo 1,5 1,9 2,3 2,0 2,1 1,2 0,8
D 24 Proizv. kemikalij kemičnih izdelkov, 15,2 11,8 11,4 12,6 12,8 20,8 15,4

umetnih vlaken
D 28 Proizv. kovinskih izdelkov 2,8 2,1 2,5 2,2 1,8 1,5 5,9
D 29 Proizv. stojev in naprav 5,0 4,6 7,6 9,5 1,5 6,9 10,2
D 31 Proizv. električnih aparatov 0,0 0,8 0,3 0,7 1,7 1,6 2,3
D 33 Proizv.medicinskih, finomehan. 2,2 2,0 1,5 1,6 1,9 1,8 1,4

In optičnih instrumentov
D 34 Proizv. motornih vozil, prikolic, polprikolic –4,8 0,0 1,8 0,6 3,7 1,4 2,1
E 40 Oskrba z el.plinom, paro, toplo vodo 0,0 10,8 12,0 10,8 8,3 7,5 5,3
F 45 Gradbeništvo 2,8 2,9 2,4 1,9 3,8 1,1 2,0
G 50 Popravila, trgovina z motornimi vozili, –12,6 –5,5 –10,0 –9,5 –1,1 –2,7 –2,5

gorivi
G 51 Posredništvo, trgovina na debelo 20,2 13,0 11,2 10,5 7,2 3,7 3,3
G 52 Trgovina na drobno 3,6 1,9 –0,1 –2,9 1,2 1,9 7,8
I 61 Vodni promet 6,1 4,3 6,6 6,7 3,1 2,9 –
I 63 Pomožne prometne dejavnosti,  2,0 1,2 1,6 1,7 1,2 1,9 2,4

turistične org.
J 65 Finančno posredništvo 7,9 11,5 17,5 18,3 32,8 12,1 11,9
J 66 Zavarovanje, (brez pokojninskega 1,4 1,5 1,5 1,3 –18,4 1,0 3,1

in obveznega socialnega)
K 74 Druge poslovne dejavnosti 5,4 4,1 4,6 6,1 10,7 10,6 5,1

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100
* Na osnovi podatkov o stanju izhodnih TNI; prikazane so le dejavnosti, ki so zastopane z vsaj 1-odstotnim deležem.
Vir: Banka Slovenije.

Sektor predelovalne industrije je bil prvi, ki je začel z internacionaliza-
cijo in ima tudi največjo izvozno usmejenost.59 Kemijska industrija, proi-
zvodnja strojev in opreme in kovinskopredelovalna industrija so najbolj
internacionalizirane (Tabela 4.15).60 Gre za pretežno kapitalno intenziv-
ne dejavnosti, ki so začele svojo internacionalizacijo s klasičnim izvozom
in še danes prispevajo glavnino k slovenskemu izvozu (kot na primer
proizvodnja strojev in opreme, kemijski proizvodi, različni drugi izdelki).
Panoge, ki so se prve internacionalizirale s klasičnim izvozom, so bile
običajno tudi prve pri izhodnih investicijah. Te panoge so tudi bolj
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59 V sektorju predelovalne dejavnosti je bilo po podatkih iz leta 2000 skoraj 40 odstot-
kov podjetij izvoznikov. V povprečju so 58,6 odstotka prihodkov od prodaje realizi-
rala z izvozom. 

60 Kemijska industrija, proizvodnja strojev in opreme in kovinskopredelovalna indu-
strija so najbolj izvozno usmerjene s 53-, 41- in 57-odstotnim deležem izvoznikov
med vsemi podjetji v panogi. Delež prihodkov od izvoza v celotni prodaji v letu 2000
je po posameznih panogah znašal 12,4, 12,5 in 14,4. 
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napredne v vhodni internacionalizaciji in imajo pogosteje izkušnje s
posli pogodbene predelave, licencami, drugimi pogodbenimi oblikami in
vhodnimi TNI. V devetdesetih je bil sektor predelovalne industrije najpo-
membnejši prejemnik vhodnih tujih neposrednih investicij, leta 2000 so
imele 43,1-odstotni delež v celotnem stanju TNI.61 To je pospešilo tudi
izhodno internacionalizacijo. 

ŠTUDIJSKI PRIMER 4.2: 
Rast izvoza farmacevtske industije zaradi internacionalizacije 
z izhodnimi investicijami 
Farmacevtska industrija je znana po visoki stopnji internacionalizacije
in koncentracije. Močne lastniško specifične prednosti (največkrat v ob-
liki intelektualne lastnine) so motivacija, da farmacevtska podjetja veči-
no transakcij internalizirajo, neposredno prisotnost na tujih trgih pa
spodbujajo tudi razmeroma velike trgovinske in administrativne ovire.
V Sloveniji so farmacevtska podjetja med tistimi, ki največ neposredno
investirajo v tujini in so posledično močno internacionalizirana (ta pano-
ga ustvari kar 74 odstotkov prometa z izvozom, v celotnih sredstvih pa
je v povprečju 37 odstotkov neoprijemljivega premoženja). Tri najpo-
membnejša farmacevtska podjetja v Sloveniji so v veliki meri narekova-
la dinamiko razvoja te panoge; Krka, Lek in Bayer Pharma Ljubljana.62

V letu 2000 je bilo podjetje Krka uvrščeno na 11. mesto med 25 največji-
mi multinacionalnimi podjetji srednje in vzhodne Evrope.63 Tudi v sve-
tovnem merilu sta se Krka in Lek uvrščala med najbolj dinamična sred-
nje velika podjetja. Ti dve podjetji sta bili na domačem trgu tržni vodje
(vsako od niju je imelo v letu 2000 približno 17-odstotni tržni delež,
Bayer Pharma pa je imela približno 4,5-odstotni delež), čeprav sta se tudi
na domačem trgu soočali z močno konkurenco. Kljub visokim in kon-
stantnim stopnjam rasti trga farmacevtskih proizvodov je delež domače-
ga trga slovenskih proizvajalcev od leta 1994 do leta 2001 upadel s 53-
odstotnega na manj kot 40 odstotkov. Padec domače prodaje so v veliki
meri nadomestili s prodajo na tujih trgih (Slika 4.7). Specifične značilno-
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61 V predelovanih dejavnostih so vhodne TNI najbolj koncentrirane v papirni industriji
ter proizvodnji strojev in opreme, proizvodnja gume in plastičnih proizvodov, mo-
tornih vozil. V drugih dejavnostih so vhodne TNI obsežnejše v trgovini, finančnem
posredništvu in drugih poslovnih storitvah. Na panožno razvrstitev vhodnih TNI
močno vpliva majhno število velikih investicijskih projektov, ki so v devetdesetih
pogosto nastali na podlagi predhodnega sodelovanja med tujim investitorjem in slo-
venskim partnerjem. 

62 Tako je bilo stanje do leta 2002, v letu 2003 je podjetje Novartis prevzelo podjetje
Lek, podružnica Bayer Pharma Ljubljana pa je ukinila svoje proizvodne dejavnosti
in ohranila le del distribucije. 

63 Rangirana po premoženju leta 1998. V reviji Business Central Europe je bila leta
2000 nominirana kot najuspešnejše slovensko podjetje. 
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sti panoge in številne administrativne ovire v trgovini (registracija, cer-
tificiranje ipd.) so podjetja silile v neposredno prisotnost na tujih trgih.
Široko razpršena mreža podružnic v tujini je omogočala pospeševanje
izvoza, medtem ko so proizvodne podružnice v tujini omogočile pridobi-
ti status domačega proizvajalca. Še leta 1994 je bil domači trg za sloven-
sko farmacevtsko industrijo najpomembnejši trg, saj so na njem dosega-
li 54 odstotkov prodaje. Z intenzivno internacionalizacijo v devetdesetih
pa so prodajo preusmerili in razpršili, prodaja na tujih trgih je postala
2,8-krat večja od prodaje na domačih trgih. 

Slika 4.7: Spremembe v strukturi prodaje slovenske farmacevtske 
industrije v obdobju 1994–2000 (v EUR) 

Vir: Izračun iz podatkov GVIN.

Internacionalizacija storitev je precej v zaostanku, saj so bile storitve-
ne dejavnosti manj izpostavljene konkurenci in imele manj izkušenj s tu-
jimi trgi. Podjetja, ki so si že pred začetkom tranzicije nabrala nekaj izku-
šenj pri »sistemsko ubežnih« izhodnih investicijah, so bila pretežno
velika podjetja iz predelovalne industrije. Storitvena podjetja praktično
niso imela izkušenj z investicijami v tujini, izjema so bile nekatere banke
in trgovinska podjetja (podjetja za posredovanje trgovine z industrijskimi
izdelki), ki so sledila velikim predelovalnim podjetjem pri vstopu na tuje
trge (Stare, 2001). Zapostavljenost storitvenih dejavnosti v preteklosti je
oblikovala slabe razmere za ponudbo storitev in negativno vplivala tudi
na mednarodno konkurenčnost storitvenih dejavnosti (Stare, 2003: 77).
Izjema so gradbene storitve, ki so si bogate izkušnje s poslovanjem v tuji-
ni nabrale že mnogo pred začetkom tranzicije. Nizka internacionalizacija
storitev pa ni bila značilna le na strani izhodne internacionalizacije, tem-
več tudi na strani vhodne internacionalizacije, saj so domači ponudniki
storitev uživali visoko stopnjo zaščite. Od leta 1993 se izhodne investicije
storitvenega sektorja povečujejo, vendar so v primerjavi z izhodnimi TNI
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predelovalnih dejavnosti počasnejše. V obdobju od leta 1994 do 1999 je
delež storitvenih dejavnosti v stanju celotnih izhodnih TNI upadel s 43,5
na 34 odstotkov. Eden od razlogov je tudi relativno počasnejša privatiza-
cija storitvenega sektorja (posebej v bančništvu in zavarovalništvu). 

Panožna distribucija izhodnih investicij v devetdesetih pokaže, da so
pretežno zgoščene le v nekaj dejavnostih (Tabela 4.15). Te dejavnosti
lahko – kot najbolj internacionalizirane – štejemo tudi med najkonku-
renčnejše. Najbolj konkurenčne panoge po makropodatkih so farmacevt-
ska industrija, finančno posredništvo, proizvodnja strojev in opreme,
živilskopredelovalna industrija, trgovina na debelo, druge poslovne de-
javnosti in proizvodnja barvnih kovin. Kemijskopredelovalna industrija
je med predelovalnimi dejavnostmi najpomembnejša pri izhodnih TNI,
saj pomenijo njihove izhodne investicije kar 17-odstotni delež (glej študij-
ski primer 4.2). Obseg izhodnih investicij v tej dejavnosti se je od leta
1994 potrojil, in to pretežno na račun povečevanja lastniškega kapitala v
tujini.

Tudi podjetja živilskopredelovalne industrije so razmeroma pomembni
neposredni investitorji v tujini. Stanje izhodnih investicij iz te dejavnosti
se je od leta 1994 več kot podvojilo in v celotnih izhodnih investicijah do-
seglo približno 11-odstotni delež. Podjetja iz te dejavnosti so svoje med-
narodno poslovanje usmerila predvsem na trge nekdanje SFRJ, kar jim
zagotavlja dostop do cenejših virov (surovine, kmetijski pridelki, pa tudi
cenejše delo). Pričakovati je, da se bo izhodna internacionalizacija te de-
javnosti še stopnjevala. 

Proizvodnja strojev in opreme je v obdobju 1994–2000 prav tako pod-
vojila vrednost izhodnih investicij. Ker gre za dejavnost, ki je občutljiva
na ekonomije obsega, kakovost izdelave in cenovno konkurenčnost, je
premeščanje proizvodnje (relokacija) in povečevanje učinkovitosti nujno
potrebno za nadaljnjo rast in ohranjanje konkurenčnosti. 

Upadanje deleža v izhodnih investicijah in hkratno zmanjševanje vred-
nosti izhodnih investicij je bilo opaziti v usnjarski industriji, lesnoprede-
lovalni industriji ter tiskarstvu in založništvu. To nakazuje, da se ti sek-
torji ne restrukturirajo v smeri premeščanja proizvodnje v cenovno bolj
konkurenčne lokacije, četudi se jim konkurenčnost zmanjšuje. Do konca
devetdesetih je upadanje izhodnih TNI relativno in absolutno (dezinve-
sticije) beležila tudi trgovina na debelo (od 1994 do 1999 se je stanje iz-
hodnih TNI v tej dejavnosti prepolovilo, delež se je skrčil za 13 odstotnih
točk). Intenziven vstop tujih trgovskih verig v srednjo in vzhodno Evropo
je močno spremenil razmere na trgu in slovenskim trgovcem na debelo
zelo otežil vstop na tuje trge, mnogim pa celo obstoj na domačem trgu.
Od leta 2000 so se razmere močno spremenile; tudi v tej dejavnosti je
opazen porast izhodnih TNI, predvsem na račun vodilnih domačih trgov-
cev na debelo, ki so se začeli širiti na trge nekdanje Jugoslavije. Izjemna
rast izhodnih investicij v trgovini na drobno je predvsem rezultat investi-
cij podjetja skupine Mercator, ki je začela izjemno hitro rasti z gradnjo

XINTERNACIONALIZACIJA Z IZHODNIMI INVESTICIJAMI V SLOVENSKIH PODJETJIHX



78

megamarketov na območju nekdanje Jugoslavije. Številni večji trgovci so
temu zgledu sledili (Merkur, Lesnina, Avtocommerce, Era idr.) 

S 102 milijonoma EUR je imelo finančno posredništvo v letu 2000 12-
odstotni delež v slovenskih izhodnih investicijah. V devetdesetih je imela
ta dejavnost znaten in stabilen delež, od leta 2000 pa se je zmanjševal. V
letu 2002 je imelo finančno posredništvo z 91,5 milijona EUR le še 6-od-
stotni delež v slovenskih izhodnih TNI. Najpomembnejši investitorji zno-
traj te dejavnosti so banke, ki so predvsem podpirale slovenske izvoz-
nike. Ker je slovenski izvoz pretežno usmerjen na trge EU, so tudi
podružnice slovenskih bank pretežno v EU. Šele po letu 2000 so banke
začele v večji meri slediti svojim strankam, ki tudi neposredno investira-
jo v tujini. Investicijam bančnega sektorja so sledile tudi investicije dru-
gih finančnih posrednikov, posebej investicijskih skladov in drugih fi-
nančnih posrednikov, ki so začeli več investirati v nekdanjo SFRJ
vzporedno z bolj intenzivnim procesom privatizacije (od leta 1998). 

Konec devetdesetih so storitvene dejavnosti precej povečale izhodne
investicije, posebej trgovina na drobno, zavarovalništvo in druge poslov-
ne storitve. Ravno slednje so od leta 1993 zabeležile največjo rast izhod-
nih investicij. Na eni strani bi ta trend lahko pojasnili s postopnim preho-
dom k večji dodani vrednosti in večji konkurenčnosti storitev. Hkrati pa
so storitvena podjetja začela slediti svojim strankam v internacionaliza-
ciji poslovanja. Podjetja, registrirana v tej dejavnosti, so tudi najbolj prož-
na v optimizaciji davkov in njihova minimizacija je pogosto motiv izhod-
ne internacionalizacije. Tudi proizvodna podjetja si pri tem pomagajo z
ustanovitvijo storitvenih podjetij. 

V prihodnosti je pričakovati, da bodo izhodne investicije storitvenih
podjetij še hitreje naraščale. Po anketah iz leta 2001 so po številu načrto-
vanih novih podružnic v tujini storitvena podjetja na ravni podjetij pre-
delovalne industrije, vendar so njihove načrtovane izhodne investicije po
vrednosti skromnejše. Storitvena multinacionalna podjetja pospešujejo
trgovino in investicijske tokove in pogosto zagotovijo potrebno infra-
strukturo. Šele internacionalizacija storitvenih dejavnosti lahko včasih
zagotovi spodbudo za internacionalizacijo drugih sektorjev. 

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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4.4 Motivi in osnovne konkurenčne prednosti

Kaj spodbudi podjetja, da se raje kot za druge načine internacionalizacije
odločijo za izhodne investicije? Raziskave so pokazale, da izhodne inve-
sticije najpogosteje sledijo izvozu in so rezultat postopne in naraščajoče
internacionalizacije. Mednarodne izkušnje podjetjem omogočijo, da naj-
dejo nove načine ustvarjanja donosov. Temeljni motiv za investicije pod-
jetij in vse njihove ostale dejavnosti so lahko po neoklasični ekonomski
teoriji dolgoročna uspešnost in ustvarjanje profita oziroma maksimiranje
donosa, doseganje tega cilja pa je možno na številne načine (maksimira-
nje prodaje, tržnega deleža, znižanje stroškov itd.). Investiranje v tujini je
eden od načinov za doseganje teh ciljev.

Motivi za neposredne investicije v tujini so lahko zelo raznoliki in pre-
pleteni. Tveganje in donosnost kapitala, ki lahko v celoti razložita teorijo
porfeljskih naložb, še zdaleč nista edino ali poglavitno gibalo neposred-
nih naložb. Da je njihova narava bistveno bolj kompleksna kakor pri
portfeljskih investicijah, potrjuje dejstvo, da ima pri neposrednih investi-
cijah investitor bistveno več vpliva in nadzora nad investicijo, in to inve-
stitorja dodatno ali celo bolj spodbuja kot sam kapitalski donos.64 Ravno
tako so koristi in sinergije v poslovanju večje, kot jih prinašata zgolj
donos in diverzifikacija finančnega premoženja. 

Odločitev za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije so
lahko posledica ofenzivnega (agresivnega) ali defenzivnega vedenja pod-
jetij65 in glede na motiv za (ne)aktivno oblikovanje tržnega položaja in
vedenja podjetja lahko delimo TNI na ofenzivne ali defenzivne. Agresiv-
ne/ofenzivne investicije so tiste, s katerimi podjetje aktivno oblikuje glo-
balne interese podjetja in tržni položaj, defenzivne pa tiste, ki so nastale
kot reakcija na investicije konkurentov in želijo zaščititi položaj na trgu
(Dunning, 1993: 56, 59). 

Dunning (1993: 56–63) razlikuje štiri glavne skupine motivov, ki slu-
žijo kot osnova za določanje tipa/vrste tujih neposrednih investicij:66

1. iskanje virov (»resource seeking«), 2. iskanje trgov (»market seeking«),
3. povečevanje učinkovitosti (»efficiency seeking«) in 4. strateški razlogi
(»strategic asset seeking«). Omenjene skupine motivov so oblikovane
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64 Že E. Penrose (1956) je ugotovila, da je TNI laže kot s teorijo gibanja kapitala razloži-
ti s pomočjo teorije podjetja.

65 Podjetja, ki se vedejo ofenzivno, so naravnana na strateške spremembe in uporablja-
jo poslovni pristop, kjer povezujejo tveganje z novimi prijemi in sodobnimi načini in
oblikami mednarodnega poslovanja. Defenzivno vedenje podjetij pa lahko opišemo
kot odzivanje na spremembe v okolju in potrebe v podjetjih, posebej kot odzivanje
na vedenje in dejanja tekmecev (Hrastelj, 1995: 19, 20, 38).

66 Gre za dopolnitev delitve, ki jo je leta 1973 prvi uvedel Jack Behrman. Razvrstitve
dejavnikov in motivov se v literaturi nekoliko razlikujejo, vendar so vsebinsko pre-
cej podobne (glej npr. Svetličič, 1985: 193–195). 
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glede na zgodovinski razvoj, prav tako pa si pogosto sledijo v razvoju po-
sameznega podjetja, ki se postopoma širi prek nacionalnih meja. Motivi
za mednarodno proizvodnjo se spreminjajo z izkušnjami in razvitostjo
(rastjo in razvojem) podjetja. Na začetku podjetja večinoma investirajo v
drugih državah z namenom pridobivanja virov ali pridobivanja trgov, z
naraščanjem stopnje multinacionalnosti (internacionalizacije) pa investi-
cije v tujini uporabljajo tudi za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčno-
sti in drugih strateških ciljev. V zrelih podjetjih se znotraj enega podjetja
lahko prepletajo motivi iz različnih skupin, v devetdesetih letih je bilo to
značilno pri tujih neposrednih investicijah v mnogih velikih in uveljavlje-
nih multinacionalnih podjetjih. 

V nadaljevanju prikazujeva, kateri motivi spodbujajo slovenska pod-
jetja, da postanejo multinacionalke. Analiza temelji na dveh anketah. V
prvi, ki je bila izvedena leta 1999 in so bili tovrstni motivi prvič empirič-
no preverjeni, so motivi preučevani zelo podrobno. Testirani so številni
indikatorji, ki so nato s pomočjo Likertove lestvice združeni v zgoraj
omenjene štiri glavne skupine motivov. V anketi iz leta 2001 so bile glav-
ne skupine motivov ponovno preverjene, prav tako tudi konkurenčne
prednosti podjetij. Eklektična paradigma navaja, da so lastniškospecifič-
ne prednosti pogoj za izhodne investicije. Podjetja investirajo v tujini le,
če imajo neke podjetniško specifične prednosti, če za njihovo udejanje-
nje lahko najdejo primernejše lokacije od domačega trga ter če jih lahko
internalizirajo in tako dosežejo boljši donos. 

Na vprašanje, zakaj investirati v tujini, so menedžerji odgovarjali v in-
tervjujih in strukturiranih vprašalnikih v vprašanjih odprtega tipa in tudi
z rangiranjem pomena vnaprej ponujenih možnih motivov, ki so bili poz-
neje združeni v skupine.67 Najpomembnejši motivi so iskanje trgov, po
pomenu pa sledijo strateški motivi, povečevanje učinkovitosti in nazad-
nje iskanje virov. Majhen domači trg in izguba nekdanjih jugoslovanskih
trgov ter povečana konkurenca tujih podjetij in vse težje ohranjanje polo-
žaja na domačem trgu so spodbudili podjetja k iskanju novih trgov. Dun-
ning (1993) ugotavlja, da so motivi, povezani z iskanjem trgov, najbolj in-
tenzivni v drugi fazi investicijske razvojne poti. Ocene razvojne stopnje
Slovenije v investicijski razvojni poti kažejo, da je Slovenija med drugo in
tretjo fazo (Svetličič, Bellak, 2001).
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67 Uporabljena je bila tristopenjska nesimetrična merska lestvica. Za razvrščanje moti-
vov v skupine je bila uporabljena Likertova metoda (slika 4.8). 
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Slika 4.8: Pomen posamezne skupine motivov (v odstotkih) 

Vir: Anketa 1999. 

Razlike v obilju proizvodnih dejavnikov ne pojasnijo vzorca sloven-
skih izhodnih investicij in se niso pokazale kot motiv izhodnih investicij.
Slovenija je majhna in razmeroma skromno založena z viri, ima razmero-
ma visoke stroške dela, a kljub temu se motivi iskanja virov niso pokazali
kot pomembni, med preučevanimi skupinami so se pokazali kot najmanj
pomembni (Slika 4.8). Dostop do proizvodnih dejavnikov, ne glede na
njihovo vrsto, za večino vzorčnih podjetij ni pomenil spodbude za inve-
sticije v tujini. Nemotiviranost za iskanje naravnih virov je lahko tudi
izraz dejstva, da je naravnih virov v domači ekonomiji malo in da pred-
nosti podjetij ne temeljijo na njihovem izkoriščanju. Razpoložljivost
naravnih virov omogoča domačim podjetjem razviti veščine, ki so lahko
pomemben vir podjetniško specifičnih prednosti in jih podjetja lahko
izrabljajo tudi v tujini.68 V primeru Slovenije take vrste konkurenčne
prednosti nimajo pomembnejše vloge. 

Stroški dela so se pokazali kot nekoliko bolj pomembni v primerjavi z
ostalimi dejavniki in niso bili izraženi med glavnimi motivi za investira-
nje, čeprav bi to pričakovali tako na podlagi teoretičnih modelov (na pri-
mer Ozawove razvojne paradigme) kot tudi dejanskega stanja, saj so
stroški dela v Sloveniji med najvišjimi v tranzicijskih državah srednje in
vzhodne Evrope. Države, ki so najpomembnejše prejemnice slovenskih
izhodnih investicij, imajo precej nižje stroške dela, a tudi nižjo produk-
tivnost dela. Da iskanje virov ne sodi med pomembnejše motive za inve-
stiranje v tujini, potrjujejo tudi podatki o vrsti podružnic v tujini, saj veči-
na enot v tujini opravlja le dejavnosti trženja in pospeševanja prodaje, le
kakih 10 odstotkov pa jih vključuje tudi proizvodno dejavnost. Ena od
razlag za nizko motiviranost za investiranje z namenom iskanja virov je
tudi nezadostno znanje zagotavljanja in upravljanja globalne kombinaci-
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68 Razpoložljivost naravnih virov je razložila ameriške investicije v naftni industriji in
rudarstvu, pozicioniranje švedskih podjetij v predelavi železove rude in lesni indu-
striji ali pozicioniranje švicarskih podjetij v proizvodnji in predelavi mleka.
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je proizvodnih dejavnikov. Novejši podatki (od leta 2003 do 2004) kažejo,
da se je pomen tega motiva bistveno okrepil. 

Slika 4.9: Iskanje virov kot motiv za izhodne TNI (pomen stroškovnih
dejavnikov v odstotkih)

Opomba: Veljaven odstotek investitorjev, ki so določen motivacijski dejavnik ocenili kot zelo pomemben, 
pomemben ali nepomemben. 
Vir: Anketa 1999. 

Dejstvo, da je tržni potencial ocenjen kot bolj pomemben kakor razli-
ke v cenah proizvodnih dejavnikov (stroškov dela in drugih virov), suge-
rira, da klasični izvoz podjetjem ne zagotavlja ohranitve obstoječega trž-
nega deleža na tujih trgih, še manj pa povečevanje obstoječega tržnega
deleža. Slovenske izhodne investicije bi po preučevanju študijskih prime-
rov lahko večkrat uvrstili med horizontalne (s podobnimi dejavnostmi na
več trgih) kot vertikalne (ki posamezne faze proizvodnje razporedijo na
različne lokacije). Vertikalne TNI prevladujejo med državami, ki se v obi-
lju proizvodnih dejavnikov močno razlikujejo (na primer v razmerju med
kapitalom in delom ali med usposobljenim in nizkousposobljenim
delom), medtem ko horizontalne TNI prevladujejo med podobno obdar-
jenimi in podobno velikimi državami in njihova verjetnost narašča s trgo-
vinskimi in transportnimi stroški (Markusen, 1997). Konec devetdesetih
se najpomembnejše lokacije slovenskih izhodnih TNI po obilju proizvod-
nih dejavnikov in njihovih stroškov niso bistveno razlikovale (nekoliko
večje so bile razlike v stroških dela). 
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Slika 4.10: Motivi, povezani z iskanjem in zagotavljanjem trgov 
(v odstotkih)

Opomba: Veljaven odstotek investitorjev, ki so določen motivacijski dejavnik ocenili kot zelo pomemben, 
pomemben ali nepomemben. 
Vir: Anketa 1999.

Velik pomen motivov, povezanih z iskanjem trga, je treba povezovati
tudi z upadajočo izvozno konkurenčnostjo slovenskih podjetij. V izvozu
je delež standardiziranih in delovno intenzivnih izdelkov visok, tak izvoz
pa je celo občutljiv na pritiske konkurence – v strukturi izvoza blaga pre-
vladujejo dobrine, za katere tuje povpraševanje, ki je najpomembnejša
spremenljivka za izvozne rezultate, raste počasneje od povprečja. Poleg
tega se struktura slovenskega izvoza v zadnjih nekaj letih ni bistveno
spremenila (Strojan, Kastelec, 2001). Slovenskim podjetjem je na trgih
EU uspelo ohraniti skoraj nespremenjen tržni delež, a so kljub temu iz-
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gubila konkurenčnost glede na druge države srednje in vzhodne Evrope,
vsaj tiste, ki so bile vključene v srednje- in vzhodnoevropski prostor svo-
bodne trgovine (CEFTA). Rast izvoza v državah CEFTE v obdobju devet-
desetih je bila pogojena predvsem z začetnim obsegom in strukturo izvo-
za. Slovenija je v primerjavi z drugimi državami CEFTE začela s precej
višjim deležem izvoza v EU, zato spremembe v devetdesetih niso bile
tako velike. Spodbuda konkurenčnosti bi lahko izvirala tudi iz vhodnih
TNI (posebej tistih, ki povečujejo izvozno usmerjenost), pri katerih pa
Slovenija v primerjavi z drugimi vzhodno- in srednjeevropskimi država-
mi zaostaja. V Sloveniji vhodne TNI niso bistveno spremenile strukture
proizvodnje kakor na primer v nekaterih drugih tranzicijskih državah
(npr. Madžarska). Upadanje izvozne konkurenčnosti je tako prisililo slo-
venska podjetja, da so začela z novimi in dodatnimi načini vstopa na tuje
trge, da bi uspela zadržati ali povečati tržne deleže. Izhodne TNI so v prvi
vrsti pomenile sredstvo za promocijo izvoza in ohranjanje tržnih deležev.
Izogibanje oviram je bil manj pomemben motiv, saj so bile trgovinske
ovire z večino trgovinskih partneric nizke. 

Slovenska podjetja so z izhodnimi TNI tudi sledila tekmecem, ki so in-
vestirala v tujini pred njimi. Lokalna prisotnost jim je pomagala, da so
hitreje prilagodili izdelke lokalnim okusom in potrebam ter izboljšali po-
prodajne storitve. Nekatere izhodne TNI bi lahko umestili tudi v Verno-
nov življenjski cikel proizvoda (Vernon, 1966). Podjetja so želela v celoti
izrabiti tehnologijo na trgih, ki so to še dopuščali. Primeri kažejo, da pod-
jetja investirajo v tujini tudi v naravi, s prenosom opreme in tehnologije,
hkrati pa posodabljajo tehnologijo v matici. Prilagojena tehnologija in
potrošnikom prilagojeni proizvodi so skupaj z organizacijskim znanjem
njihove najpomembnejše podjetniško specifične prednosti. Sposobnost
prilagajanja obstoječe tehnologije in izdelkov pogosto prinese več pred-
nosti kakor popolnoma nove tehnologije in izdelki. 

Druga najpomembnejša skupina motivov je povezana s strateškimi
razlogi in iskanjem strateških povezav. Rast podjetja in krepitev konku-
renčnega položaja sta bili ocenjeni kot posebej pomembni strateški spod-
budi za izhodne investicije (Slika 4.11). Strateške izhodne TNI so rezultat
dolgoročno načrtovane in mednarodno usmerjene strategije doseganja
rasti, močnega tržnega položaja in donosov, zato visok pomen te skupine
motivov pomeni dobro znamenje za dolgoročni razvoj izhodne interna-
cionalizacije. Iskanje strateških povezav ima večji pomen v primeru od-
sotnosti drugih virov, kar smo v primeru Slovenije že potrdili. 

Izhodne investicije, ki so strateško motivirane, se pogosto realizirajo s
prevzemi in združitvami, ki v svetu največ pripomorejo k rasti obsega
TNI. S prevzemi in združitvami podjetja prihranijo čas v procesu rasti in
ustvarjanja premoženja ter hitreje prenašajo nova znanja in tehnologije,
vendar podjetja, ki so na začetku procesa internacionalizacije (kot na pri-
mer številna podjetja iz tranzicijskih držav), pogosto niso sposobna vsto-
pati v tako zahtevne oblike. Podatki kažejo, da je v devetdesetih ta način
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vstopa na tuje trge med slovenskimi investitorji zelo redek in bolj izjema
kot pravilo. Investicije od začetka (»investicije na zelene poljane« oz.
greenfield) močno prevladujejo. Več kot 85 odstotkov afiliacij v tujini je
bilo ustanovljenih na novo, dobrih 11 odstotkov s prevzemi in manj kot 3
odstotke z združitvami podjetij. 

Slika 4.11: Pomen strateških motivov pri izhodnih investicijah 
(v odstotkih)

Opomba: Veljaven odstotek investitorjev, ki so določen motivacijski dejavnik ocenili kot zelo pomemben, 
pomemben ali nepomemben. 
Vir: Anketa 1999.

Podjetniško specifične prednosti slovenskih podjetij so največkrat v
dobro prilagojenih izdelkih ali storitvah, ki so na izbranih trgih dobro
poznane, hkrati pa imajo podjetja o teh trgih veliko znanja in izkušenj in
je neposredni vstop tudi zato lažji. Bližnji in manj razviti trgi (posebej na
države nekdanje SFRJ) so ponujali priložnost, da slovenska podjetja izko-
ristijo prednosti prvega (first mover advantage). Po okrepitvi tržnega
položaja in potem, ko podjetja že dobro poznajo lokalni trg, lahko priča-
kujemo da se bo pomen strateških motivov v investicijah še povečal. Gi-
banja v letih 2002–2004 to že potrjujejo. Za dolgoročno konkurenčnost in
ohranjanje podjetniško specifičnih prednosti so investicije te vrste zelo
pomembne. Strateške izhodne TNI postajajo pomembnejše, ko se podjet-
je prestrukturira in sledi dolgoročnim ciljem (Dunning, 1993: 60).
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Slika 4.12: Pomen motivov, povezanih s povečevanjem učinkovitosti 
(v odstotkih)

Opomba: Veljaven odstotek investitorjev, ki so določen motivacijski dejavnik ocenili kot zelo pomemben, 
pomemben ali nepomemben. 
Vir: Anketa 1999.

Motivi, povezani s povečevanjem učinkovitosti, so se pokazali kot tret-
ja najpomembnejša skupina. Ti motivi so bolj običajni za investitorje, ki
imajo v tujini že več svojih enot in z nadaljnjimi investicijami povečujejo
učinkovitost znotraj celotnega sistema. Investitorji, ki šele ustanavljajo
svoje prve enote v tujini, imajo manj takih možnosti. Vzorec postopne in-
ternacionalizacije predvideva, da se pomen tega motiva povečuje z na-
predovanjem procesa in povečevanjem števila enot v tujini. Take investi-
cije omogočijo premeščanje virov in njihovo optimalno kombiniranje in
izrabo. Izrazijo se v selitvah in premeščanju posameznih poslovnih funk-
cij na izbrane lokacijo, na primer v selitvi proizvodnje na lokacije z nizki-
mi stroški dela. Z izrabljanjem razlik v obilju in ceni proizvodnih dejavni-
kov ter razlik v gospodarskih sistemih in institucionalnih sporazumih
lahko podjetja z množico enot na različnih lokacijah dosežejo sinergije (z
zniževanjem stroškov, zniževanjem tveganja in povečevanjem stabilnosti
poslovanja). Centraliziran nadzor geografsko razpršenih dejavnosti, inve-
sticije, ki želijo povečati učinkovitost, povečajo donose zaradi večje spe-
cializacije, ekonomij obsega, ekonomij skupne proizvodnje ter razdelitve
in diverzifikacije tveganja. V povprečju mreža enot v tujini pri slovenskih
podjetjih z izhodnimi TNI raste, zato je bilo med slovenskimi investitorji
zaradi povečevanja učinkovitosti v devetdesetih malo naložb. Večina slo-
venskih investorjev je majhnih, še posebej če jih primerjamo z drugimi
evropskimi multinacionalkami. Obstoječa poslovna mreža jim zato pogo-
sto še ne omogoča velikih prihrankov. Povečevanje učinkovitosti pa
izjemno težko dosežejo na domačem trgu, ki zaradi svoje velikosti in
stroškov dela otežuje zelo standardizirano ali množično proizvodnjo,
ekonomije obsega in nizke stroške. Doseganje ekonomij obsega ter skup-
ne proizvodnje in razdelitve (znotraj različnih poslovnih funkcij) se je
zato pokazalo kot pomemben motiv investicij v tujino pri več kot polovici
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investitorjev. Preučevanje študijskih primerov kaže, da so se tako motivi-
rane investicije povečale po letu 2000. Ostrejša konkurenca je podjetja
silila v povečevanje učinkovitosti in v predelovalnih dejavnostih je bil po-
gosto edini način preseljevanje proizvodnje. Bistveno več tako motivira-
nih investicij se pričakuje po vstopu v Evropsko unijo, saj ekonomske in-
tegracije in liberalizacija po predvidevanjih teorije pospešujejo investicije
v povečevanje učinkovitosti. 

Kljub velikemu porastu izhodnih investicij v letu 1999 in 2000, posebej
na območje nekdanje SFRJ, se motivacija investicij dve leti pozneje ni bis-
tveno spremenila (Tabela 4.16, Slika 4.13). Ocene so pokazale, da so še
vedno najpomembnejši motivi, ki so povezani z ohranjanjem in ustvarja-
njem trga. Tudi v letu 2001 so bili nizki stroški dela med navedenimi moti-
vi ocenjeni kot najmanj pomembna spodbuda za izhodne TNI. Drugi mo-
tivi, povezani s povečevanjem učinkovitosti, in strateški motivi so ohranili
podobno težo. Opaziti pa je bilo, da je sedaj več podjetij kot enako po-
membne ocenila več motivov hkrati, kar potrjuje prepletanje motivov in
tendenco, da se ohranjanju in pridobivanju trgov pridružujejo novi cilji. 

Tabela 4.16: Motivacija izhodnih TNI

N Mini- Maksi- Povpre- St. Vari- Sploš- Asimet-
mum mum čje odklon anca čenost ričnost

Motivi, povezani s trgom 36 2 5 4.6 0.8 0.6 –1.9 3.0
Stroški dela 35 1 5 2.8 1.2 1.4 0.1 –0.9
Zniževanje stroškov in 35 1 5 3.2 1.1 1.3 –0.5 –0.3
povečevanje učinkovitosti
Pridobivanje strateškega premoženja 35 1 5 3.2 1.0 1.1 –0.2 –0.4
Opomba: petstopenjska lestvica, 1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno.
Vir: Anketa 2001.

Slika 4.13: Motivacija izhodnih TNI

Opomba: petstopenjska lestvica, 1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno.
Vir: Anketa 2001.
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Podobne rezultate so pokazale tudi ankete med največjimi izvozniki in
hitro rastočimi podjetji, ki so šele nameravala investirati v tujini. Rangira-
nje skupin motivov je enako, v povprečju pa potencialni investitorji vsem
preučevanim motivom pripisujejo večji pomen kakor že obstoječi investi-
torji. Najpomembnejši so motivi, povezani z iskanjem trgov, sledijo stra-
teški motivi, motivi, povezani s povečevanjem učinkovitosti, in iskanje
virov. Med izvozniki in hitro rastočimi podjetji, ki nameravajo investirati,
so bile zadnje tri skupine motivov po pomenu bolj izenačene med seboj.
Precej večji pomen pripisujejo stroškom dela, iskanju strokovnjakov v tu-
jini in novih tehnologij. Večji pomen pripisujejo tudi specializaciji, eko-
nomijam obsega in prestrukturiranju. Neinvestitorji ocenjujejo izhodne
investicije širše kot sredstvo za doseganje različnih ciljev, zato so tudi
motivirani iz več razlogov. Ker imajo manjše izkušnje, jim včasih pripisu-
jejo tudi večje možnosti od realnih. 

Konkurenčne prednosti 

Konkurenčne prednosti podjetij lahko vzamemo kot približek za podjet-
niško specifične prednosti, ki so po Dunningovi eklektični paradigmi
pogoj za izhodne investicije. Ocena konkurenčnih prednosti temelji na
zaznavah podjetij in njihovi lastni oceni konkurenčnega položaja. Ocena
temelji na primerjavi konkurenčnega položaja vzorčnih podjetij glede na
njihove tekmece na domačem in na tujih trgih. Interpretacija rezultatov
mora zato upoštevati geografsko koncentracijo (65 odstotkov stanja iz-
hodnih TNI je na območju nekdanje SFRJ, 12 odstotkov v drugih evrop-
skih tranzicijskih državah, 17 odstotkov v državah EU in približno 3 od-
stotke v ZDA) in lokacije slovenskih izhodnih TNI, saj so prednosti
ocenjene relativno glede na trge držav prejemnic. 

Analiza konkurenčnih prednosti investitorjev po posameznih lokaci-
jah ni potrdila statistično značilnih razlik. Ne moremo torej sklepati, da
so konkurenčne prednosti tistih podjetij, ki investirajo izključno na ob-
močje nekdanje Jugoslavije, drugačne od podjetij, ki investirajo izključno
izven tega območja ali pa investirajo tako v države SFRJ kot tudi ostale
države (Slika 4.14).69 Razlog, da se razlike v konkurenčnih prednostih
glede na geografsko usmerjenost investitorjev niso pokazale, lahko leži
tudi v majhnem vzorcu podjetij ali majhni raznolikosti v lokacijah njiho-
vih investicij.70
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Slika 4.14: Ocena konkurenčnih prednosti podjetij glede na lokacijo
izhodnih investicij

Opomba: petstopenjska lestvica, 1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno.
Vir: Anketa 2001.

Testirana so bila tri področja konkurenčnih prednosti, in sicer predno-
sti, ki izvirajo iz trženjskega znanja, prednosti zaradi tehnološkega zna-
nja in prednosti zaradi organizacijskega znanja. Podjetja ocenjujejo, da
imajo pomembne prednosti na vseh treh preučevanih področjih (Tabela
4.17). Najmočnejše prednosti vidijo na področju trženja, nekoliko manjše
na področju tehnološkega znanja in najšibkejše na področju organizacij-
skega znanja. 

Tabela 4.17: Vrednotenje konkurenčni prednosti

N Min. Max. Povpre- St. Sploš- Asimetričnost
čje odklon čenost 

Tehnološko znanje 38 1 5 3,9 0,96 –0,79 1,16
Organizacijsko znanje 38 1 5 3,8 1,05 –0,78 0,36
Marketinško znanje 39 1 5 4,2 0,97 –1,28 2,.10
Opomba: petstopenjska lestvica, 1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno.
Vir: Anketa 2001.

Konkurenčne prednosti na različnih področjih so med seboj povezane
(Tabela 3.12). Podjetja z dobrim trženjskim znanjem imajo zelo verjetno
tudi visoke prednosti iz organizacijskega znanja, medtem ko so visoke
sočasne tehnološke prednosti manj verjetne. Podjetjem z dobrim tehno-
loškim znanjem pogosto primanjkuje znanja na področju trženja, organi-
zacijsko znanje pa je tudi njihova prednost. Pomembno sporočilo za
ohranjanje konkurenčnosti pa je, da si morajo podjetja prizadevati za
konkurenčne prednosti na vseh področjih; biti dober ali boljši na enem
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samem področju ni dovolj za ohranjanje konkurenčnega položaja ali
povečevanje tržnega deleža. 

Tabela 4.18: Korelacija med konkurenčnimi prednostmi

Tehnološko znanje Organizacijsko znanje Marketinško znanje
Tehnološko znanje 1
Organizacijsko znanje 0,35* 1
Marketinško znanje –0,05 0,54** 1
*Korelacija je značilna ob 5-odstotnem tveganju. 
** Korelacija je značilna ob 1-odstotnem tveganju. 
Vir: Anketa 2001.

Slovenska podjetja (podjetja v izključno slovenski lasti) so konkurenč-
ne prednosti, ki izvirajo iz tehnološkega znanja, ocenila precej višje
kakor podjetja s tujim kapitalom. Razlika v tehnološkem znanju investi-
torjev v tuji in domači lasti je bila statistično značilna. Tuje podružnice
oziroma tako imenovani indirektni investitorji71 so večje prednosti pripi-
sali trženjskemu znanju in organizacijskemu znanju. Prenos znanja s
strani tujih investicij (vhodnih TNI) v poslovnih procesih poteka bolj in-
tenzivno na področju trženja in organizacije, tega pa ne moremo potrditi
za tehnologijo. Rezultati ne presenečajo, saj empirične študije kažejo, da
je prenos znanja hitrejši in večji na področju trženja in organizacije. Tudi
študije o učinkih vhodnih TNI na domače gospodarstvo niso potrdile
velikih sprememb v tehnologiji, na drugih področjih pa so spremembe
opaznejše (Rojec et al., 2003). 

Slika 4.15: Razlike v konkurenčnih prednostih med investitorji v domači
in tuji lasti 

Opomba: petstopenjska lestvica; 1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno. 
Vir: Anketa 2001.
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Ob analizi konkurenčnih prednosti, ki izvirajo iz tehnološkega znanja,
je treba opozoriti, da so podjetja z izhodnimi TNI v tehnološkem znanju
nad slovenskim povprečjem, da nadpovprečno vlagajo v raziskave in raz-
voj, da tudi nadpovprečno povečujejo vlaganja v raziskave in razvoj in
imajo nadpovprečno izobražene in usposobljene zaposlene. 

Motivi izhodnih TNI so povezani s konkurenčnimi prednostmi podje-
tij. Večje konkurenčne prednosti navadno dajejo večjo spodbudo za ne-
posreden vstop na tuje trge. Najmočnejšo povezanost je bilo opaziti med
trženjskim znanjem in motivi, povezanimi z iskanjem trgov. Večje ko so
prednosti podjetij na področju trženjskega znanja, bolj pomembni so bili
ocenjeni motivi, ki so povezani z ohranjanjem in iskanjem trgov (Tabela
3.19 kaže na statistično značilno zvezo). Statistično značilna povezanost
se je pokazala tudi med prednostmi s področja trženja in investicijami z
namenom povečevanja učinkovitosti podjetja. 

Tabela 4.19: Povezanost motivov izhodnih TNI in konkurenčnih 
prednosti podjetij 

Tehnološko znanje Organizacijsko znanje Marketinško znanje
Motivi, povezani s trgom 0,05 (.273) 0,24 (1,374) 0,50 (3,281)*
Stroški dela 0,03 (.183) –0,11 (–.617) – 0,12 (–.630)
Povečevanje učinkovitosti 0,35 (2,20)* 0,04 (.190) 0,26 (1,517)
Strateški motivi 0,14 (.828) 0,02 (.130) 0,23 (1,308)
Opomba: Pearsonov korelacijski koeficient (t vrednost v oklepaju, * statistična značilnost). 
Vir: Anketa 2001.

Ankete in intervjuji kažejo, da večja zavest o konkurenčnih prednostih
dejansko spodbuja podjetja k bolj raznolikim načinom vstopa na tuje
trge. Ofenzivno iskanje novih trgov se pogosto začne šele, ko so podjetja
prepričana o svojih konkurenčnih prednostih. Medtem ko so tržno moti-
virane izhodne investicije spodbujene z najrazličnejšimi prednostmi, pa
so investicije, z namenom iskanja cenejših virov ali nižjih stroškov dela,
običajno bolj povezane z močnimi tehnološkimi prednostmi. Podjetja, ki
imajo močne trženjske prednosti, nasprotno z neposrednimi investicija-
mi redko iščejo cenejše delo, saj se z investicijami osredotočajo na pospe-
ševanje prodaje. 
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4.4 Učinki izhodnih TNI

V nasprotju z učinki TNI na državo prejemnico (vhodnih TNI) so učinki
izhodnih TNI na državo investitorico precej manj raziskani,72 tako teore-
tično kot empirično.73 Še manj je evidenc teh učinkov za majhne drža-
ve,74 saj te privabijo razmeroma majhne vrednosti TNI, zaradi česar je ne-
posredne učinke kratkoročno ali srednjeročno še težje oceniti. Učinki
TNI (in investicij splošno) na gospodarstvo so običajno vidni šele po do-
ločenem času in tudi ko je presežen določen vrednostni prag investicij.
Lažje je ugotavljati učinke TNI na ravni podjetij, pri panožnih in makro-
ekonomskih učinkih pa jih ni le zahtevneje ugotoviti, temveč jih tudi raz-
ločiti od drugih vplivov in vzvodov, saj so kategorije, ki jih preučujemo
(promet, proizvodnja, izvoz, zaposlenost itd.), nemalokrat odvisne še od
številnih drugih spremenljivk. Za njihovo ugotavljanje so tako ocene
menedžerjev in vodilnih v podjetju, ki imajo dober vpogled v poslovanje
podjetja in spremembe, ki se dogajajo, ravno tako (ali celo bolj) pomem-
bne in uporabne kakor spremljanje sprememb na podlagi računovodskih
izkazov. 

Z vidika tranzicijskih držav so posebej zanimivi učinki izhodnih TNI
na prestrukturiranje, rast in razvoj. Učinki na prestrukturiranje in razvoj
so številni. Najpogosteje so omenjeni (in med najbolj raziskanimi) učinki
na trgovino in konkurenčnost, domačo proizvodnjo in zaposlenost.
Drugi vidiki preučevanja pogosto vključujejo prenos tehnologije, panož-
no strukturo, strukturo proizvodnje, davčne prihodke (davčne učinke),
razpršitev premoženja in zmanjševanje tveganja ter druge družbenopoli-
tične vplive vseh povezav, ki jih tvorijo TNI.75 Splošno teorije TNI in no-
vejše teorije mednarodne trgovine (v simulacijah) predvidevajo pozitivne
neto učinke izhodnih TNI. Podobno izhaja tudi iz teorij internalizacije.
Rezultati empiričnih študij niso popolnoma enotni, avtorji pa so si enot-
ni, da je zgolj ekonometrično ocenjevanje težavno in da so študijam
skupne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz narave podatkov o neposrednih
naložbah (pogosto je v ocenah uporabljen nekakšen približek za ocenje-
no kategorijo). Splošno veljavnih sklepov zaradi številnih omejitev eko-
nometrične študije običajno ne dajo. 
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72 Med študijami, ki ocenjujejo učinke prejetih TNI v tranzicijskih gospodarstvih, naj
omenimo: Hunya, 2000; Rojec, 2000; Zemplinerova, 1997; Djankov, Hoekman,
1998; Elteto, 1998; Kamninski, Bartolomiej, Riboud, Michelle, 2000.

73 Študije o vplivu izhodnih TNI na države investitorke so v svetovnem merilu redke
(Jones, 1996: 214), nekaj več se jih je pojavilo šele v zadnjem času. Nekatere med
njimi so: Blomstrom, Kokko, 1994; Borensztein, De Gregorio, Lee, 1995; Lall S.,
1996; Aitkin, Brian, Harrison, 1999; Blomstrom, Magnus and Sjoholm, Fredrik,
1999; Konings, 1999; Konings, Murphy, 2001; Kokko, 2000; Lall 2000.

74 Z izjemo Švedske, ki ima to področje zelo dobro raziskano (Blomstrom, Kokko,
1994; Braunerhjelm, Ekholm, 1998). 

75 Podrobneje razlaga Lall S., 1996. 
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Razprave o učinkih TNI se zdijo močno pogojene z različnimi intere-
snimi skupinami in so (ne glede na državno ali njeno razvitost) nemalo-
krat v ospredju javnih razprav, posebej v predvolilnem času.76 Širša jav-
nost in sindikati v izhodnih TNI pogosto vidijo le odliv kapitala, ki
zmanjšuje blaginjo oziroma bogastvo domače države, ali izvoz delovnih
mest oziroma sredstvo za povečavanje domače brezposelnosti. Tudi v
Sloveniji je bilo v začetku devetdesetih, podobno kot v drugih tranzicij-
skih državah, javno mnenje izhodnim TNI zelo nenaklonjeno (Svetličič et
al., 1994). Toda z naraščajočimi uspehi in dobrimi rezultati podjetij, ki so
neposredno investirala v tujini, se je tudi javno mnenje postopoma nev-
traliziralo in postalo bolj naklonjemo izhodnim TNI, investitorji v tujini
pa nemalokrat zgled dobrih slovenskih podjetij in tudi simbol nacional-
nega uspeha. 

V Sloveniji je večji odliv izhodnih TNI zabeležen predvsem konec de-
vetdesetih in v začetku tega stoletja, zato je razpoložljiv čas za ugotavlje-
nje učinkov razmeroma kratek. Tudi skupen obseg izhodnih TNI je vred-
nostno razmeroma majhen, kar je treba upoštevati pri pričakovanih
učinkih in pri njihovem dejanskem merjenju. V tej analizi se zato pri
merjenju učinkov osredotočimo na učinke na mikroravni, v samih pod-
jetjih, ki investirajo, ugotavljamo pa jih na podlagi percepcij in ocen me-
nedžerjev teh podjetij. Med najpomembnejšimi učinki v podjetjih, ki in-
vestirajo, se je pokazal učinek na trgovino in konkurenčnost podjetij,
zato je ta nekoliko podrobneje predstavljen. Predstavljeni pa so tudi po-
gledi menedžerjev na razvojne učinke izhodnih TNI in na njihove ekster-
nalije v narodnem gospodarstvu, ki jih ob navedenih podatkovnih in me-
todoloških težavah kvantitativno še ne moremo dobro ocenjevati. 

Učinki izhodnih investicij na podjetje, ki investira 

Izkušnje slovenskih podjetij, ki investirajo v tujini, so večinoma dobre,
kar je osnova za nadaljevanje in stopnjevanje procesa internacionalizaci-
je. Glede na anketo iz leta 1999 je kar 85 odstotkov investitorjev ocenilo,
da so rezultati izhodnih TNI skladni z njihovimi pričakovanji. Slabih 10
odstotkov je rezultate izhodnih TNI ocenilo celo nad pričakovanji. Le 6
odstotkov podjetij pri svojih neposrednih investicijah v tujini ni izpolnilo
svojih pričakovanj (Slika 4.16). Dve leti pozneje (anketa 2001) so rezultati
pokazali nekoliko manj izpolnjenih pričakovanj, kar lahko pojasnimo z
večjim odlivom investicij na območje nekdanje SFRJ v tem obdobju, torej
investicijami na razmeroma tvegane trge, kjer so se rezultati pokazali (se
kažejo) šele po daljšem obdobju. Investicij v republike nekdanje Jugosla-
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76 Take primere zasledimo v številnih razvitih evropskih državah, v ZDA in mnogih
tranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope. 
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vije tedaj pogosto sploh še ni bilo možno ovrednotiti, negotove razmere
pa so zavirale tudi izražanje pričakovanj. Ne glede na ta dejstva pa je tudi
druga anketa pokazala, da so bili rezultati pri večini izhodnih investicij
skladni s pričakovanji investitorjev. Verjetno so se spremenila tudi pri-
čakovanja investitorjev, saj v drugi anketi nobeno podjetje z izhodnimi
investicijami ni doseglo rezultatov, ki bi bili nad njihovimi pričakovanji,
19 odstotkov pa svojih pričakovanj z izhodnimi TNI ni izpolnilo. 

Za oblikovanje ekonomske politike je zelo pomembno ugotoviti, zakaj
nekateri investitorji niso izpolnili svojih pričakovanj. Najpogosteje so
vzroke za neuspeh pripisovali napakam menedžmenta; največkrat neu-
strezni izbiri menedžerjev in predstavnikov v tujini ter nezadostno in
neustrezno pridobivanje informacij. Že to, da so bila podjetja sposobna
odkriti vzoke napak znotraj njih samih in ponuditi pozneje boljše rešitve,
je dober znak za nadaljevanje procesa internacionalizacije. Med ostalimi
pomembnimi razlogi za neuspeh pa so podjetja navajala pomanjkanje
kapitala (posebej majhna in srednje velika podjetja), neugodno politično
situacijo ali nepredvidene politične preobrate. 

Slika 4.16: Uspeh izhodnih TNI (delež podjetij, ki so odgovorila) 

Vir: Anketi iz leta 1999 in 2001. 

Med dejavniki uspeha izhodnih TNI so vzorčna podjetja na prvem
mestu navedla podjetniško specifične prednosti, ki oblikujejo necenovno
konkurenčnost, kot na primer kakovost proizvodov in storitev, poznava-
nje konkurence in tujega trga, osebne stike, mednarodne izkušnje, uspo-
sobljene zaposlene, kot posebej pomemben dejavnik uspeha so podjetja
navedla kompetenten menedžment (Slika 4.17). Skupni imenovalec vseh
teh dejavnikov je v človeških virih in njihovi usposobljenosti. Znanje in
sposobnosti so se pokazali kot najpomembnejši dejavniki uspeha izhod-
nih investicij. 
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Slika 4.17: Dejavniki uspeha izhodnih investicij

Vir: Anketa 1999. 

Poleg podjetniško specifičnih prednosti so bile za uspeh izhodnih in-
vesticij pomembne tudi lokacijsko specifične determinante, kot na pri-
mer razmere na trgu ali politične in gospodarske spremembe v državah
prejemnicah. Sodelovanju s tujimi partnerji so anketirana podjetja pripi-
sala manjšo težo. Pomanjkanje lastnih podjetniško specifičnih prednosti
ne more biti nadomeščeno s prednostmi partnerja, četudi jih tuji parner
lahko spodbudi in oplemeniti. 

Učinki izhodnih TNI na podjetja, ki investirajo, so izraz njihovih začet-
nih motivov za investicije, in tako tudi pojasnjujejo visoko stopnjo uje-
manja dejanskih rezultatov s pričakovanji. Med vzorčnimi podjetji je
večina z izhodnimi investicijami dejansko uresničila pričakovanja in do-
segla predvidene rezultate. Glede na dejstvo, da so bili motivi povezani z
pridobivanjem in ohranjanjem trga najpomembnejši vzvod investicij, ne
preseneča, da so bili tudi učinki na trgovino in konkurenčnost med naj-
pomembnejšimi (glej Slika 4.18 in Tabelo 4.20). Povečevanje strateškega
premoženja podjetja kot na primer izboljšanje mednarodnega imidža ali
ugleda, večja kakovost proizvodov, večja raznovrstnost oziroma boljša
prilagojenost izdelkov lokalnim potrošnikom ter večja učinkovitost pod-
jetij so bili naslednji pomembni učinki izhodnih investicij. Te so dosegala
predvsem podjetja, ki so zasledovala več različnih ciljev, poleg tržnega
tudi iskanje virov in povečevanje učinkovitosti. Skladno z dejstvom, da
se iskanje virov in surovin med slovenskimi podjetij ni izkazalo kot po-
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memben motiv investicij, se to tudi ni pokazalo med učinki. Večina
vzorčnih podjetij ni izboljšala dostopa do surovin in tako ni dosegla niž-
jih cen pri uvozu (ali inputih splošno), prav tako ni bilo zaznati večjih
učinkov na zaposlovanje. Stroški dela do sedaj niso bilo vzvod izhodnim
investicijam, četudi bi to ob njihovi razmeroma visoki ravni pričakovali,
še posebej v slovenski tekstilni in obutveni industriji (kjer je cenovna
konkurenčnost pomembna). 

Slika 4.18: Pomen učinkov izhodnih TNI na podjetja, ki investirajo 

Vir: Anketa 1999. 

Tabela 4.20: Učinki izhodnih TNI na podjetje, ki investira 
(delež investitorjev)

Učinek na … Veliko Povečanje Nespremenjeno Zmanjšanje Močno 
povečanje zmanjšanje

tržni delež 26 53 18 3 0
število zaposlenih 0 24 59 12 6
izvoz 9 74 18 0 0
uvoz 0 29 53 6 12
obseg proizvodnje 9 68 24 0 0
Vir: Anketa 2001.
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Učinki na trgovino, konkurenčnost in proizvodnjo v matičnem podjetju 

Neto učinek izhodnih TNI na trgovino je rezultat številnih in medseboj-
no povezanih kategorij; sprememb v izvozu, uvozu, mednarodne delitve
dela, konkurence in tržne strukture. Povezanost trgovine in TNI je prou-
čevana v številnih teoretičnih modelih77 in je bila pogosto tudi predmet
empiričnega preverjanja. Po odpravi predpostavke o omejeni gibljivosti
proizvodnih dejavnikov je Mundellov model (1957) razlagal trgovino in
investicije kot substituta, vendar so nadaljnja teoretična in empirična
dela jasno pokazala, da tako pojmovanje odnosa med trgovino in investi-
cijami (ki je temeljilo na strogih predpostavkah neoklasične ekonomije)
ni realistično. Sredi 80. let je Markusen odnos med trgovino in neposred-
nimi investicijami opisal kot komplementaren: »Tako trgovina kot inve-
sticije so potrebne, da lahko izkoristimo prednosti, ki jih prinaša med-
narodna menjava, in uvedba menjava proizvodnih dejavnikov lahko
pospeši menjavo blaga in storitev na več načinov. Tako z vidika povečeva-
nja blaginje kakor tudi obsega menjave sta menjava dobrin in storitev ter
menjava proizvodnih dejavnikov substituta« (1997: 1). 

Večina teoretičnih in tudi empiričnih študij danes razlaga pogoje kom-
plementarnega odnosa med izhodnimi TNI in izvozom, čeprav vprašanja
o vzrokih in posledicah še nimajo dokončnega odgovora, ali so izhodne
TNI odvisne od izvoza ali je izvoz danes odvisen od izhodnih TNI. V pre-
teklosti so bile večinoma izhodne TNI odvisna spremenljivka, saj so kro-
nološko običajno sledile izvozu (glej Vernon, 1966). Danes vse pogosteje
srečujemo študije, ki preučujejo izvoz (in vrednost prodaje širše) kot od-
visno spremenljivko in kot posledico različnih oblik mednarodnega po-
slovanja. Investicije v tujini so pogosto videne kot dodatna spodbuda iz-
vozu v državo prejemnico investicij, seveda v odvisnosti od panoge in
vrste investicij. Premeščanje proizvodnih zmogljivosti v tujino lahko
zmanjša tako domačo prodajo kot izvoz (če ne poraste izvoz vmesnih
proizvodov) in dejansko povzroči nadomeščanje izvoza z investicijami,
medtem ko tržno motivirane izhodne TNI, katerih posledica so običajno
predvsem ustanavljanje prodajnih podružnic, lahko pomenijo komple-
mentarnost med izvozom in investicijami. Novejše teorije mednarodne
trgovine, ki so v formalne modele mednarodne trgovine vpeljale proi-
zvodno diferenciacijo, ekonomije obsega in multinacionalna podjetja
(Krugman 1983, Krugman & Helpman 1985), pojasnjujejo, da odnos med
med trgovino in investicijami ni zagotovljen vnaprej (a priori), temveč je
odvisen od vrste investicij in drugih pogojev (ali gre za vertikalne ali hori-
zontalne TNI, od ravni dohodka vpletenih držav, vrste transakcij med
podjetij ipd.). 
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Na primeru Slovenije se kot najpomembnejša učinka izhodnih TNI
kažeta povečanje izvoza in povečanje tržnih deležev v tujini. Devetinse-
demdeset odstotkov vzorčnih podjetij, ki so neposredno investirala v tuji-
ni, je povečalo svoj tržni delež na tujih trgih in kar triinosemdeset vzorč-
nih podjetij je s pomočjo izhodnih TNI povečalo izvoz. Ker podjetja z
izhodnimi TNI zagotovijo kar 40 odstotkov celotnega slovenskega izvoza,
je to povečanje (oziroma učinki na izvoz splošno) pomembno tudi na na-
cionalni ravni. 

K povečanju menjave je najbolj pripomogel porast znotrajpodjetniške
menjave. Od leta 1992 do 1998 se je po vzorčnih podatkih vrednost izvo-
za znotraj podjetja v povprečju povojila in znašala 28 odstotkov celotne-
ga izvoza. Učinki na uvoz investitorjev (tudi znotraj podjetij) so bili
skromnejši, kar ponovno potrjuje, da investicije v tujini niso bile motivi-
rane z iskanjem cenejših virov ali zniževanjem cene inputov (Tabela
4.21). Večina podjetij, ki so neposredno investirala v tujini, ni opazila
učinkov ali sprememb pri uvozu, kar pri 53 odstotkih je uvoz ostal nes-
premenjen. Podjetja, ki so opazila spremembe, so največkrat zaznala po-
rast znotrajpodjetniškega uvoza. Enote v tujini niso pripomogle k cenej-
šemu uvozu matic, pretežno so bile te enote neto uvoznice, uvažale pa so
predvsem iz matičnih podjetij. Podružnice slovenskih investitorjev so
glavnino prodaje ustvarile na lokalnem trgu. Prodajne podružnice, ki so
med enotami v tujini prevladujoče, so tako delovale kot pospeševalci iz-
voza. Izhodne TNI so zato spodbujale izvoz in ustvarjale pozitivno trgo-
vinsko bilanco matic. Številna podjetja so se ob klasičnem izvozu že sre-
čevala s težavami na trgih tistih držav (najbolj na območju nekdanje
SFRJ), s katerimi je imela Slovenija večje zunanjetrgovinske presežke
(glej Mrak idr., 2001). V takih primerih so izhodne TNI olajševale trgovi-
no in zmanjševale verjetnost protekcionističnih ukrepov s strani držav z
velikimi zunanjetrgovinskimi primanjkljaji. Privabljanje TNI v te države
pa je bilo posledično motivirano tudi z zagotavljanjem plačilno-bilančne-
ga ravnotežja. TNI so bile obravnavane kot makroekonomska rešitev za
uravnavanje plačilnobilančnih neravnotežij.

Tabela 4.21: Trgovina znotraj podjetij (intra-firm trade) 1992–1998

1992 1995 1998
Izvoz znotraj podjetja (kot delež celotnega izvoza, povprečje) 14,6 23,3 28,2
Uvoz znotraj podjetja (kot delež celotnega uvoza, povprečje) 7,8 10,3 13,6
Vir: Anketa 1999.

Struktura znotrajpodjetniške menjave je razkrila, da podružnice v tuji-
ni iz svojih matičnih podjetij uvažajo pretežno končne izdelke (Tabela
4.23). Več kot tri četrtine vzorčnih podjetij je v svoje enote v tujini v letu
1998 izvažalo končne izdelke (46 odstotkov izključno končne izdelke),
več kot tretjina podjetij je izvažala storitve in znanje, približno petina in-
vestitorjev pa je izvažala vmesne proizvode. Najmanjši je bil izvoz suro-
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vin in materialov. Uvoz iz tujih podružnic v matična podjetja je bil vred-
nostno manjši od izvoza in je v preučevanem obdobju tudi naraščal poča-
sneje. Tudi v strukturi uvoza iz podružnic so prevladovali končni izdelki,
razlike v deležih v vrednosti storitev, vmesnih poizvodov ali surovin pa
so bile zelo majhne.

Tabela 4.22: Struktura trgovine znotraj podjetij 

Surovine Vmesni proizvodi Končni Drugo
proizvodi proizvodi (storitve, znanje)

IZVOZ ZNOTRAJ PODJETJA
% investitorjev 15,6 21,9 78,1 34,4
UVOZ ZNOTRAJ PODJETJA
% investitorjev 15,6 3,1 25,0 12,5
Vir: Anketa 1999.

Ker je med najpomembnejšimi učinki izhodnih TNI povečanje izvoza
matičnega podjetja, predvsem povečanje izvoza končnih izdelkov, lahko
predvidevamo, da je odnos komplementarnosti med investicijami in
trgovino bolj verjeten kakor odnos substitucije (nadomeščanja). Investici-
je, ki so izvoz nadomeščale z lokalno proizvodnjo, so bile konec devetde-
setih še zelo redke. Struktura znotrajpodjetniške trgovine in vrsta enot v
tujini potrjujeta, da se je v tem obdobju proces proizvodnje pretežno
opravljal v matičnem podjetju. 

Med prednostmi investicijskega načina poslovanja pred trgovinskim
načinom poslovanja so podjetja izpostavila bližino potrošniku, hitrejše
prilagajanje lokalnemu trgu, tesnejše in boljše stike z lokalnimi oblastmi
in administracijo, ki olajšujejo trgovinske transakcije. Štiriinosemdeset
odstotkov investitorjev je ocenilo, da so z neposredno prisotnostjo iz-
boljšali odzivnost do kupcev in poprodajne storitve, medtem ko je kar
šestdeset odstotkov podjetij povečalo število različic svojih proizvodov
(produktni portfelj) in jih prilagodilo zahtevam lokalnih potrošnikov. Po-
sledično je obseg proizvodnje po ustanovitvi podružnic v tujini v matič-
nih podjetij narastel tako po vrednosti kot po številu proizvodov (pri 77
odstotkih investitorjev). Zaradi boljšega dostopa do tujih trgov so matič-
na podjetja lahko povečala proizvodnjo, znižala povprečne stoške in
izboljšala tudi cenovno konkurenčnost. Izhodne TNI so pomagale pri do-
seganju ekonomij obsega v domači proizvodnji in povečala učinkovitost,
četudi zadnje ni bil njihov prvotni motiv. Večja učinkovitost je bila posle-
dica večjih pritiskov konkurence, doseganja ekonomij obsega in raciona-
lizacije. 

V primeru proizvodno-predelovalnih podružnic v tujini je sodeč po
teoriji najbolj pričakovan učinek v matičnem podjetju zmanjšanje proiz-
vodnje oziroma njena dokončna premestitev. Temu bi posledično sledilo
tudi zmanjšanje ali ukinitev izvoza končnih izdelkov. To bi spremenilo
strukturo zunanje trgovine (zmanjšalo izvoz končnih izdelkov in najver-
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jetneje povečalo izvoz vmesnih proizvodov, storitev in znanja), kar matič-
nemu podjetju lahko močno pomaga v procesu prestrukturiranja in preu-
smerjanja v dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Intervjuji in študijski
primeri so razkrili nekaj takih primerov, vendar med slovenskimi investi-
torji premeščanje proizvodnje konec devetdesetih še ni bilo razširjeno,
četudi se je v strategijah kot možnost že pojavljalo. Proizvodnja matičnih
podjetij se konec devetdesetih zaradi premeščanja še ni zmanjševala.
Proizvodne enote slovenskih podjetij v tujini so pomenile predvsem hi-
trejšo rast prodaje podjetja kot celote zaradi boljšega zadovoljevanja lo-
kalnega povpraševanja, boljšega konkurenčnega položaja in večjih tržnih
deležev ali zaradi diverzifikacije dejavnosti podjetij (rast podjetij zaradi
novih dejavnosti). Domače proizvodne zmogljivosti so bile navadno kom-
plementarne proizvodnim zmogljivostim v tujini, še posebej kadar so si s
pomočjo statusa »domačega« proizvajalca podjetja v tujini izboljšala trž-
ni položaj. Več tovrstnih sprememb in premeščanja proizvodnje gre pri-
čakovati z nadaljevanjem procesa internacionalizacije, ko se bodo tržnim
motivom izhodnih TNI pridružili tudi motivi povečevanja učinkovitosti.
Sredi tega desetletja (po letu 2002) je pričakovati bolj intenzivne premike
v tej smeri, kar že potrjuje spremljanje študijskih primerov.

Komplemetarni odnos med izvozom in izhodnimi investicijami lahko
(vzročno posledično) razumemo tudi drugače, in sicer da povečanje izvo-
za vodi v povečanje izhodnih TNI. Na primer, ko se s povečevanjem izvo-
za doseže določena raven povpraševanja po proizvodih ali storitvah na
tujih trgih, se podjetje odloči neposredno investirati v tujini, da bi zagoto-
vilo tržni delež in ohranilo čim bolj stabilno povpraševanje (Kim et al.,
1997: 41). Investicije v države naslednice SFRJ so pogosto nastale na tak
način, saj je bila prodaja (in pozneje izvoz) dovolj velika, da je zagotavlja-
la stabilno povpraševanje. Podobno je bilo tudi v drugih državah SVE in
SND, kjer so z neposredno prisotnostjo in lokalno proizvodnjo po nižjih
cenah zapolnili rastoče povpraševanje v teh (ali njihovih sosednjih) drža-
vah. Na podlagi teh gibanj lahko v prihodnje pričakujemo več neposred-
ne prisotnosti na vseh pomembnejših izvoznih trgih. 

Ker je bila rast izvoza ocenjena kot najpomembnejši učinek izhodnih
TNI na matično podjetje, smo zvezo med izvozom in TNI preverili tudi
na agregatni ravni, za vse investitorje v tujini. Odnos med tema kategori-
jama smo preverili z regresijsko analizo,78 v istem časovnem obdobju in z
enoletnim časovnim odlogom. Daljši časovni odlogi na večjem vzorcu
zaradi nerazpoložljivosti podatkov niso bili možni. 
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78 Cobb-Douglassova produkcijska funkcija je bila transformirana v linearno funkcijo: 
lnIZVi = β1 + β2lnSREi + β3lnMSTRi + β4lnZAPi + β5ln(TNI/SRE)i + DEJ1i + DEJJ2i +
VEL1i + VEL2i + VEL3i 
Indeks i označuje podjetje I, navedene neodvisne spremenljivke pa označujejo loga-
ritmirane vrednosti izvoza (lnIZV), sredstev (lnSRE), materialnih stroškov (lnMSTR),
zaposlenih (lnZAP) in deleža izhodnih TNI (stanja) v sredstvih (ln(TNI/SRE)). Spre-
menljivki DEJ1 in DEJ2 sta slamnati spremenljivki za dejavnost podjetja (dejavnosti
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Tabela 4.23: Rezultati linearnega regresijskega modela 

Model 1997 1998 (enoletni časovni odlog) 
Koef. St. napaka Koef. St. napaka

Konstanta 4,33* 1,54 4,06* 1,48
LnSRE –0,25* 0,08 –0,10 0,08
LnMSTR 0,89* 0,10 0,86* 0,10
LnZAP 0,16 0,19 –0,06 0,17
ln(TNI/SRE)! 0,09*** 0,05 0,12** 0,05
DEJ1(trade) –1,75* 0,28 –1,95* 0,27
DEJ2 (other) –1,48* 0,24 –1,58* 0,24
VEL1 (micro) –1,20 0,95 –1,22 0,87
VEL2 (small) –0,98 0,62 –1,26** 0,57
VEL3 (medium) –0,83** 0,36 –0,94* 0,34
N 285 274
R2 0,64 0,64
Opomba: Razlaga spremenljivk v opombi 76. V vseh enačbah so uporabljeni podatki za leto 1997. 
* koeficient je statistično značilen pri stopnji tveganja 0,01. 
** … pri 5-odstotni stopnji tveganja. 
*** pri 10-odstotni stopnji tveganja. Sicer je koeficient statistično neznačilen. 
Vir: Izračuni na podlagi podatkov Banke Slovenije in AJPES.

Regresijski koeficienti so pozitivni in statistično značilni, v preučeva-
nem obdobju tako izidi anketnega raziskovanja ne nasprotujejo agregat-
nim statistikam. Četudi so vrednosti koeficientov zelo nizke, lahko skle-
pamo, da gre med izvozom in izhodnimi investicijami v obdbju konec
devetdesetih let za komplementaren odnos in da gre za komplementarna
načina vstopa in poslovanja na tujih trgih. Noben empirični test ni potr-
dil (in niti nakazal), da bi izhodne TNI lahko nadomeščale izvoz, kot je to
ugotovil Damjan idr. (2001). 

Ustvarjanje virov: premoženje, učenje in prenos tehnologije 

Ko družba znanja postaja dolgoročni strateški razvojni cilj mnogih držav
(tudi Slovenije), je vpliv izhodnih TNI na oblikovanje premoženja, na
učenje, znanje in prenos tehnologije še posebej zanimiv. Podjetja opisuje-
jo, da se jim najbolj poveča neoprijemljivo premoženje. Večji mednarod-
ni ugled matičnega podjetja je bil najpogosteje omenjen kot pomemben
rezultat investicij v tujini (Slika 4.18). Boljši imidž, ki so ga podjetja pri-
dobila s tem, ko so postala multinacionalke, je izboljšal možnosti prodaje
in pripomogel k večji stabilnosti prihodkov od prodaje, ne le na tujih,
ampak tudi na domačem trgu. Podjetja so pridobila dragocene informaci-
je o svojih trgih ter izboljšala odzivnost do svojih kupcev. Na njihove po-
trebe so tako lahko hitreje in kakovostneje odgovorili. Večji ugled, večja
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so razvrščene v tri kategorije, predelovalna dejavnost kot referenca, trgovina in osta-
lo), VEL1, VEL2 in VEL3 pa so slamnate spremenljivke za omenjene velikostne raz-
rede podjetij (referenca so velika podjetja). 
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in bolj stabilna prodaja so dali tudi finančne rezultate in večjo solvent-
nost. Po anketi iz leta 2001 kar 90 odstotkov podjetij ocenjuje, da se jim
je finančni položaj zaradi enot v tujini izboljšal (četudi investicije pome-
nijo finančno breme). Nemalokrat je imidž multinacionalke skupaj s prej
navedenimi učinki pripomogel tudi k izboljšanju ocene kreditne sposob-
nosti. 

Izhodne investicije so večino matičnih podjetij spodbudile tudi k raz-
voju novih izdelkov, prilagoditvam obstoječih izdelkov ali k razširitvi
produktnega portfelja, pa tudi k dvigu kakovosti izdelkov in storitev
(Slika 4.18). Splošno so izboljšali sposobnost prilagajanja in diferenciaci-
je izdelkov glede na lokalne potrebe in okuse. Višja kakovost izdelkov in
storitev je znak tehnološkega prestrukturiranja. Intervjuji s podjetji so
razkrili, da so številni investitorji po ustanovitvi podružnic v tujini pove-
čali izdatke za raziskave in razvoj ter skušali izboljšati poslovne procese,
izdelke in kakovost ravno na osnovi informacij, ki so jih pridobili z nepo-
sredno prisotnostjo na lokalnih trgih. Mednarodna konkurenca je matič-
na podjetja dodatno motivirala, da so krepila svoje prednosti, investicije
v tujini pa so bile pogosto sredstvo za zasledovanje tekmecev, pridobiva-
nje informacij in pravočasno prilagajanje. To je skladno s tezo Dunninga
in Narule, da podjetja danes ne investirajo v tujini le zato, da izkoristijo
svoje prednosti, ampak tudi zaradi svojih šibkih strani in zato, da ohra-
njajo in ustvarjajo nove podjetniško specifične prednosti ter hitreje lovijo
korak s konkurenco (Dunning and Narula, 1996: 15). 

Tabela 4.24: Učinki izhodnih TNI (število podjetij)

NE DA
Cenejši izdelki 16 18
Boljši odziv do potrošnikov 6 29
Večja raznovrstnost proizvodov 12 21
Pozitivni finančni učinki 3 30
Boljši odziv na konkurenco 4 30
Vir: Anketa 2001. 

Take primere je moč najti tudi v preteklosti in na to možnost opozarja
tudi eklektična paradigma. Podjetja imajo prednosti na enem področju
(določene firmsko specifične prednosti), a so šibkejša na nekaterih dru-
gih področjih, na primer zaradi lokalnih faktorskih pogojev. Z investicija-
mi v tujini lahko pridobijo zaradi drugačnih faktorskih pogojev v tujini in
tako vplivajo na svoje faktorske pogoje in oblikujejo »svoj diamant« (glej
Rugmanovo kritiko Porterjevega diamanta iz leta 1991). Med investicija-
mi, ki iščejo vire, iskanje surovin in naravnih bogastev izgubljata težo,
iskanje ustvarjenih virov, kot so človeški viri, znanje, inovativnost in us-
tvarjalnost, pa pridobiva večji pomen. Da bi si pridobila take vire in osta-
la konkurenčna, se podjetja lotijo izhodnih investicij danes prej kakor v
preteklosti in internacionalizacija teče hitreje (glej tudi Tolentino, 1993). 

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX
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V anketah so podjetja ocenila, da je prenos znanja med učinki izhod-
nih TNI manj pomemben (Slika 4.18). Sklepati je, da prenos znanja in
učenje potekata bolj na ravni proizvodov (prilagajanje proizvodov in
proizvodne inovacije), manj pa pri proizvodnih procesih. Podjetja med
učinki izhodnih TNI uvajanja novih tehnologij ali novih proizvodnih pro-
cesov niso potrdila. Prenos tehnološkega znanja je bil v primerjavi z osta-
limi področji ocenjen najnižje (Tabela 4.25). Največji je bil prenos znanja
na področju marketinga, pridobitve pa so podjetja opazila tudi na po-
dročjih vodenja in organizacije. V intervjujih so podjetja potrdila, da so
zaradi izhodnih investicij in podružnic v tujini med drugim izboljšala
svoje znanje tudi na področju financ in upravljanja denarnih tokov (večja
diverzifikacija, več optimiranja). 

Skromen prenos znanja na področju tehnologije je tudi posledica
lokacije slovenskih izhodnih investicij in njihove velike koncentracije v
države, ki so manj razvite od Slovenije. Slovenska podjetja so tehnološko
večinoma bolj napredna od lokalnih podjetij na trgih držav prejemnic in-
vesticij. Opozoriti je treba, da je tudi čas, ki je bil na voljo za ocenjevanje
teh učinkov, še razmeroma kratek in da podjetjem morda še ni uspelo
ovrednotiti rezultatov tehnoloških novosti, ki so jih morda že vpeljala.
Študije opozarjajo (Blomstrom, Kokko, 1994, Borgensztein, De Gregorio,
Wha-Le, 1998), da je prenos znanja (učinki spollover) učinkovit le, če
vrzel v tehnološki razvitosti med domačimi in tujimi podjetji ni preveli-
ka, in obstaja dovolj velika absorpcijska sposobnost (v kakovosti in obse-
gu človeških virov) za novo znanje. Večkrat pa je prenos tehnologije od
investitorjev na prejemnike hitrejši in bolj intenziven kot v obratni smeri.
Vsaj znotraj nekdanje SFRJ bi pričakovali, da je ta vrzel premostljiva,
torej več prenosa znanja na področju tehnologije, dejstvo pa je, da se je
vrzel v tehnološki razvitosti v obdobju tranzicije med temi državami po-
večevala. Večji prenos znanja na področju tehnologije, pa tudi pri pro-
duktnih in procesih, je moč pričakovati le ob porastu izhodnih TNI v bolj
razvite države ali na lokacije, ki so posebej znane kot tehnološki in inova-
cijski parki. 

Tabela 4.25: Pridobivanje znanja z izhodnimi TNI po posameznih 
področjih

Tehnologija Marketing Menedžment Organizacija
Povprečje 2,2 4,0 3,6 3,3
Modus 3 4 4 3
St. odklon 0,9 0,7 0,9 0,7
Minimum 1 3 2 2
Maksimum 4 5 5 4
Razlaga lestvice: 1 – ni prenosa znanja, 5 – velik prenos znanja.
Vir: Anketa 2000. 
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Dodatna spodbuda za ustvarjanje znanja in konkurenčnih prednosti
pa pri investitorjih v tujini lahko izvira iz nadpovprečne razvojno razisko-
valne dejavnosti. Podjetja z neposrednimi investicijami v tujini namreč
nadpovprečno vlagajo v dejavnosti raziskav in razvoja, delež teh izdatkov
pa so tudi povečevala hitreje kot slovenska podjetja v povprečju (Tabela
4.26).

Učinki na zaposlenost 

Učinki izhodnih investicij na domačo zaposlenost so najpogosteje pred-
met diskusij in študij o TNI splošno, a kljub temu mnenja o tem ostajajo
različna. Čeprav empirične študije tega ne potrjujejo, so sindikati navad-
no (ne glede na državo izvora) prepričani, da izhodne TNI pomenijo izvoz
delovnih mest in zmanjševanje domače zaposlenosti. Teoretično enote v
tujini, na primer proizvodne enote v tujini, lahko tako nadomestijo kot
tudi dopolnjujejo domačo proizvodnjo in zaposlenost. Pogosteje rast pod-
jetja kot celote pomeni dodatno zaposlovanje. V matičnem podjetju obi-
čajno poraste potreba po zaposlovanju zaradi večjega obsega koordinira-
nja in nadzorovanja mednarodnega poslovanja, storitvene podpore, ki jo
matica ponuja svojim enotam, ter vodenja transakcij med posameznimi
enotami, saj se proizvodni proces pogosto razdrobi v več držav. Zaposle-
nost v sami proizvodnji se zaradi optimiranja stroškov in potencialnih se-
litev proizvodnje na različnih lokacijah lahko zelo spremeni kljub pove-
čanju proizvodnje. Učinek na zaposlenost je močno odvisen od motiva
investicij in organizacije proizvodnega procesa. Študije običajno tudi
zanemarijo analizo scenarija tržnega položaja podjetja, če podjetje ne bi
investiralo v tujini. V številnih primerih bi se delovno intenzivne dejav-
nosti, ki so preselile proizvodnjo (in bile zato tarča napadov, da zmanjšu-
jejo domačo zaposlenost), soočile z možnostjo zmanjšanja prodaje in za-
piranja obratov zaradi nekonkurenčnosti in previsokih stroškov. Tudi v
tem primeru bi nacionalnemu gospodarstvu pozročile zmanjšanje izvoza
in domače zaposlenosti (Blomstrom, Kokko, 2000). Pritiski konkurence,
racionalizacija in prestrukturiranje običajno povzročijo zmanjšanje zapo-
slenosti, četudi podjetje ob tem ne izbere strategije neposrednega investi-
ranja v tujini. Če pa se pritiskom konkurence ne odzove ustrezno, ji prav
tako grozita zaprtje in ukinitev. 

V obdobju od leta 1994 do 1999 je delež zaposlenih v podjetjih z
izhodnimi TNI v celotnem podjetniškem sektorju rahlo upadel, četudi se
je njihov delež v izvozu in prodaji povečeval. Vendar pa zmanjšanja zapo-
slenih brez dodatnih analiz ne moremo pripisati izhodnim investicijam.
Šibko preseljevanje proizvodnje na tuje in mnenja menedžerjev o učin-
kih izhodnih TNI take ugotovitve zanikajo. Zmanjševanje zaposlenih je
posledica prestrukturiranja teh podjetij. V obdobju tranzicije so se ta
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podjetja relativno bolj intenzivno posvečala prestrukturiranju, povečeva-
nju dodane vrednosti učinkovitosti in zniževanju stroškov, internaciona-
lizacija z izhodnimi investicijami pa je bila le del njihove strategije rasti. 

Tudi zadnja anketa je pokazala podobne agregatne tendence: le 18 %
podjetij je po izhodnih investicijah zmanjšalo zaposlenost v matičnem pod-
jetju, 24 odstotkov je zaposlenost v maticah povečalo, medtem ko se pri ve-
čini (59 odstotkih) zaposlenost v matici ni spremenila (Tabela 4.20). Hkrati
so ankete pokazale, da se je v obdobju od leta 1997 do 2000 med podjetji z
izhodnimi TNI povečalo zaposlovanje visoko usposobljenih kadrov (Tabela
4.26). Učinki na zaposlovanje so bili v primerjavi z drugimi učinki izhod-
nih TNI po ocenah velikosti sprememb s strani menedžerjev manjši. 

Tabela 4.26: Izdatki za raziskave in razvoj (R&R) kot delež odstotkov v
prodaji in delež univerzitetno izobraženih zaposlenih v letih
1997 in 2000 (v odstotkih)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Delež R&R 1997 21 0 13.4 3.5 3.8
Delež R&R 2000 24 0 13.9 4.1 3.8
Delež univerzitetno izobraženih 1997 28 0.7 45.0 12.3 13.3
Delež univerzitetno izobraženih 2000 30 0 51.5 15.0 15.2
Vir: Anketa 2001. 

Makroekonomski učinki

Vsi evolucijski modeli79 poudarjajo tesno dinamično zvezo med gospo-
darskim razvojem in TNI. Zveza med TNI (vhodnimi ali izhodnimi) in
gospodarsko razvitostjo je dvosmerna; z večjo gospodarsko razvitostjo se
povečujejo TNI in obratno, večji obseg vhodnih ali izhodnih TNI spodbu-
ja gospodarsko rast in prinaša pomembne razvojne učinke. Četudi lahko
prihaja do asimetrije v mikrointeresih podjetij, ki investirajo v tujini, in
makroekonomskimi nacionalnimi interesi, je število podjetij, ki investira
v tujini, lahko pomemben kazalec mednarodne konkurenčnosti države
(Jones, 1996: 212). Države v svetovnem gospodarstvu že dolgo časa ne
tekmujejo le s tradicionalnim izvozom. 

Podjetja, ki investirajo v tujini, v svojem poslovanju lahko obidejo do-
mače gospodarstvo, vendar lahko prispevajo h gospodarskemu prestruk-
turiranju, vplivajo na plačilno bilanco države, na obseg in strukturo
domače proizvodnje, investicij in zaposlenosti. Ti učinki so večji, če so
podjetja, ki investirajo v tujini, bolj povezana z domačimi podjetji (pove-
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79 Na primer investicijska razvojna pot (Dunning, 1981), življenjski cikel proizvoda
(Vernon, 1966), model letečih gosi (Akamatsu, 1961), Ozawova dinamična razvojna
paradigma (1997), uppsalski stopenjski model internacionalizacije (Johanson, Vahl-
ne, 1977, 1990). 
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zanost z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji).80 Študije o učinkih
TNI so se dosedaj pretežno osredotočale na učinke v državah prejemni-
cah investicij in prenos virov od države investitorice na države prejemni-
ce investicij, učinki na državo investitorico pa so bili le redko predmet
analize. Pogosto so bili obravnavani le ozko finančno, kot odliv kapitala,
ki prinaša le negativne učinke na domače gospodarstvo v obliki zmanjša-
nja dohodkov, manjših prilivov iz dividend in ostalih prihodkov od kapi-
tala. Na agregatni ravni so bili učinki na ustvarjanje premoženja, uspo-
sabljanje človeških virov, prenosa tehnologije in znanja, ki so se kazali
znotraj podjetij, pogosto povsem zanemarjeni. 

Slika 4.19: Vpliv izhodnih TNI na slovensko gospodarstvo 
(mnenje menedžerjev)

Razlaga merske lestvice: 1 – ni vpliva; 2 – zavira; 3 – izboljšuje; 4 – močno izboljšuje.
Vir: Anketa 2000. 

Menedžerji slovenskih multinacionalk so prepričani, da internaciona-
lizcija z izhodnimi investicijami močno vpliva na domače gospodarstvo,
da izboljšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva v celoti in da pos-
pešuje njegovo prestukturiranje (Slika 4.19). Prestrukturiranje in večja
konkurenčnost naj bi pripomogla tudi k hitrejši integraciji v EU. Mene-
džerji ocenjujejo, da so izhodne TNI tudi koristno sredstvo za pospeševa-
nje integracije v EU. Dolgoročne povezave, ki se vzpostavijo prek nepo-
srednih investicij, države povezujejo gospodarsko, socialno in politično
(Lall, 1996). 81
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80 Te povezave so močno panožno specifične in se zelo razlikujejo glede na dejavnost
investitorja. 

81 Izhodne investicije v države naslednice SFRJ jasno kažejo, da so prav investicije in
bolj intenzivno gospodarsko sodelovanje spodbudili in pospešili normalizacijo poli-
tičnih odnosov in bili tudi instrument za reševanje problemov v medsebojni trgovini
(neravnovesja v trgovinski bilanci) ter liberalizacijo mednarodne menjave. 
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Čeprav slovenski investitorji pomenijo skromen delež slovenskega
podjetniškega sektorja (v preučevanjem obdobju med 1 in 1,5 % po letu
2003 pa okoli 2%), ima prav ta skupina podjetij največji potencial za rast
in bistveno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo. Večja izvozna spo-
sobnost, povečanje prodaje in večja učinkovitost podjetja z izhodnimi
TNI pomembno ločijo od ostalih podjetij. Podjetja z izhodnimi TNI zago-
tovijo skoraj 40 odstotkov slovenskega izvoza, kar je dober kazalec njiho-
ve konkurenčnosti in velikosti vpliva, ki ga imajo na slovensko trgovin-
sko (in celotno plačilno) bilanco. Samo z izvozom slovenska podjetja ne
bodo mogla ohranjati ali povečevati tržnih deležev v tujini. Izhodne TNI
so podjetjem bistveno povečale možnosti vstopa na tuje trge in povečale
stabilnost prodaje na tujih trgih. V državah, ki imajo s Slovenijo nepre-
stano trgovinske primanjkljaje, so izhodne TNI lahko sredstvo za bla-
žitev teh neravnovesij in način, da se slovenska podjetja izognejo pro-
tekcionističnim ukrepom. Ekonomske politike teh držav so namreč
usmerjene v doseganje ravnotežja z zmanjševanjem izvoza ter pospeše-
vanjem uvoza, v razvojne politike pa sodi tudi privabljanje TNI, zato ta
način sodelovanja obrodi obojestransko korist (Mrak, idr., 2001). Izhodne
TNI so v takih razmerah priporočeno zdravilo za doseganje bolj uravno-
težene in stabilne menjave. 

Ker so podjetja z izhodnimi TNI tako vitalen del slovenskega gospo-
darstva, močno vplivajo tudi na domačo proizvodnjo; tako v obsegu kot v
strukturi. Do začetka tega stoletja je obseg proizvodnje narastel, vendar
večjih sprememb v strukturi proizvodnje še ni bilo zaznati. Investiranje v
tujino na področjih glavnih dejavnosti podjetij (da bi poleg prodaje in
trženja selila v tujino tudi proizvodnjo ali celo razvoj) se še ni razvilo v
zadostnem obsegu, da bi lahko govorili o učinkih na strukturo proizvod-
nje na makroekonomski ravni. 

Investitorji v tujini imajo tudi večje možnosti za optimiranje davčnih
bremen, četudi znižanja davkov med motivi podjetja niso označila kot
pomembnega. Natančnejše analize o davčnih prihrankih v teh podjetjih
niso opravljene, ker pa so v povprečju investitorji v tujini bolj dobičkono-
sni kakor ostala podjetja, v vsakem primeru (četudi bi davke pomembne-
je zmanjšala) ostajajo med najpomembnejšimi davkoplačevalci v sloven-
skem gospodarstvu. 

Pretiran je tudi strah, da izhodne TNI izrivajo domače investicije.82 Iz-
hodne TNI spodbuja predvsem dostop do tujih trgov, ko pa je ta dosežen
(in prodaja bolj gotova), običajno porastejo investicije v matici in v eno-
tah v tujini. Še bolj pomembne kot kvantitativne spremembe v obsegu
investicij ali obsegu proizvodnje (ki se od sedanjih pozitivnih stopenj
rasti na dolgi rok lahko prevesijo tudi v negative) pa so kvalitativne spre-
membe. Podjetja z izhodnimi TNI so bolj izpostavljena konkurenci (tako
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82 Regresijska analiza je pokazala pozitivno in statistično značilno zvezo med izhodni-
mi investicijami in investicijami v matično podjetje (Jaklič A. 2001).
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na domačem kot tujih trgih), zato morajo nenehno povečevati učinkovi-
tost in produktivnost. Naučijo se prožnosti, prilagodljivosti in hitrega
reagiranja ob spremembah. Zelo pomemben učinek je tudi nenehna
usmerjenost v povečevanje kakovosti, proizvodne diferenciacije in adap-
tacije glede na potrebe kupcev. Na dolgi rok to pomeni tudi tehnološko
prestrukturiranje. To je mogoče le, če je vzpostavljen tesen odnos med
kupcem in prodajalcem, ki ga je brez neposredne prisotnosti na tujem
trgu težko vzpostaviti. 

Tudi pridobivanje znanja z izhodnimi TNI se pozna širše v gospodars-
tvu in ne le v podjetjih, ki neposredno investirajo v tujini. Čeprav se pod-
jetja tega ob samem začetku investicijskega poslovanja ne zavedajo (ne
pričakujejo), jih proces izhodne internacionalizacije prisili v dvigovanje
ravni znanja. Ta podjetja iščejo najbolj usposobljene kadre, dejansko us-
tvarjajo trge za nova znanja in tako prek povpraševanja po znanju krepi-
jo tudi zavest o potrebnem znanju ter z zamikom tudi ponudbo bolj us-
posobljenih kadrov. Raziskave kažejo, da imajo multinacionalke (tudi v
Sloveniji, glej Jaklič A., 2004) nadpovprečno usposobljene zaposlene, pa
tudi nadpovprečne izdatke za raziskave in razvoj. Izdatki za raziskave in
razvoj v teh podjetjih tudi naraščajo hitreje od povprečja. Oboje povečuje
inovativno sposobnost teh podjetij, zato ne preseneča, da je med investi-
torji v tujini delež inovativnih podjetij največji. V primerjavi z izvozniki
(24 odstotkov) ali podjetji, ki poslujejo le na domačem trgu (10 odstot-
kov), je med podjetji z izhodnimi TNI kar 42 odstotkov inovativnih pod-
jetij (Jaklič A., 2004). Ker so investitorji v tujini pogosto tržni vodje na do-
mačem trgu, uvajajo višje standarde kakovosti tudi na domačem trgu in
tako spodbujajo druga domača podjetja, da jim sledijo. Podjetja z izhod-
nimi TNI tako povečujejo konkurenco tudi na domačem trgu. Izhodne
TNI jim omogočajo, da izkoristijo prednosti globalizacije s kombinacijo
virov iz različnih okolij. Vse te spremembe vplivajo na spremembe v
strukturi proizvodnje v domačem gospodarstvu in na delitev dela in dru-
gačno alokacijo virov. Dejavnosti z nizko dodano vrednostjo se lahko se-
lijo v tujino (da ohranijo konkurenčnost), dejavnosti z visoko dodano
vrednostjo pa se ohranjajo v domači državi. Podjetja z izhodnimi TNI so
v obdobju devetdesetih v povprečju dejansko povečala dodano vrednost
na zaposlenega (Tabela 4.11). Vse našteto kaže, da izhodne investicije v
domačem gospodarstvu igrajo pomemno vlogo v inovacijski dejavnosti,
prenosu znanja in prestrukturiranja.

Izhodne TNI imajo torej pomembne razvojne učinke. Teorije endogene
gospodarske rasti (Romer, 1986, Lucas, 1988) predvidevajo, da je blaginja
bolj odvisna od inovacij, ustvarjanja in prenosa znanja ter akumulacije
človeških virov kakor od akumulacije fizičnega kapitala. Razvojni učinki
pa so običajno še večji, če je namesto peščice »nacionalnih šampionov«
na podobni razvojni stopnji internacionalizacije več podjetij. Omenjene
lastnosti določajo absorpcijsko sposobnost podjetij, panog in celotnega
gospodarstva. Absorpcijsko sposobnost določa povezanost podjetij v pa-

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX



109

nogah in med njimi v obliki proizvodnih mrež (odnosov med dobavitelji).
Z rastjo števila podjetij, ki investirajo v tujini, in obsegom izhodnih TNI
je pričakovati tudi dvig absorpcijske sposobnosti in posledično tudi raz-
vojnih učinkov na gospodarstvo. 

Internacionalizacija in izpostavljenost tuji konkurenci sta nedvomno
pospešili proces prestrukturiranja gospodarstva. Izhodne TNI so pospeši-
le tudi proces tranzicije in pripomogle k zmanjševanju vrzeli med Slove-
nijo in bolj razvitimi državami.83 Četudi razlike v razvojnih stopnjah os-
tajajo, so izhodne TNI način za dohitevanje razvitih in zmanjševanje
vrzeli v produktivnosti učinkovitosti, znanju (predvsem marketinga, or-
ganizacje in vodenja) in informacijah. Najuspešnejši slovenski neposred-
ni investitorji v tujini na svetovnem trgu že tekmujejo z multinacionalka-
mi iz razvitih držav, a večina podjetij (neinvestitorjev ali neizvoznikov)
konkurenco še vedno spoznava le prek domačega trga.

4.6 Ovire izhodne internacionalizacije

Študije kažejo, da je proces internacionalizacije zahteven ter da ga ne
glede na razvojno stopnjo države ali velikost podjetja navadno spremljajo
številne ovire (OECD, 1997). Rast podjetja z izhodnimi investicijami prek
državnih meja je zahtevnejša od rasti znotraj domačega gospodarstva, saj
zahteva več sredstev, zahtevnejši so vodenje, organizacija in nadzor. Pio-
nirski koraki internacionalizacije prinašajo dodatne težave, ki pa so lahko
zelo raznolike in odvisne od velikosti podjetja, panoge, pa tudi zunanjih
dejavnikov, kot sta na primer tržna struktura in lokacija izhodnih TNI. 

Znanje in izkušnje mednarodnega poslovanja zmanjšujejo ovire inter-
nacionalizacije, vendar se v procesu inetrnacionalizacije podjetja vedno
srečajo z novimi. Ob neposrednem vstopu na (nove) tuje trge tako uve-
ljavljene multinacionalke kot tudi »novorojene« multinacionalke oziroma
novinci v neposrednih investicijah srečajo podobne ovire. Izkušnje in
znanje pa so ključnega pomena pri njihovem premagovanju. 

Vsebinsko lahko ovire razdelimo v dve skupini; zunanje oziroma tiste,
ki izvirajo iz zunanjega okolja, ter notranje oziroma tiste, ki izhajajo iz
lastnosti podjetja. V zunanje uvrstimo tako tiste v domači državi kot tudi
tiste v državah prejemnicah investicij. Kriterij take delitve je možnost
vplivanja podjetij na ovire oziroma sposobnost premagovanja ovir. Od-
pravljanje notranjih ovir je navadno v domeni menedžmenta podjetja,
medtem ko je premagovanje zunanjih ovir pogosto izven dometa me-
nedžmenta in v domeni ekonomske politike vključenih držav. 
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Kako velike in kako raznolike so ovire internacionalizacije, smo med
slovenskimi podjetji raziskovali s strukturiranimi vprašalniki in intervju-
ji z menedžerji. Empirična ocena ovir hitrejše internacionalizacije tako
temelji na percepcijah menedžerjev in njihovih ocenah pomena posa-
meznih ovir. Ocenjevanje ovir je bilo vključeno v strukturirane vprašalni-
ke v letih 1999 in 2001. V istem obdobju so bili opravljeni tudi intervjuji.
Struktura vprašanj in analiza sta sledili predstavljenemu vsebinskemu
okviru. Številna podjetja (približno 80 odstotkov) so sodelovala v obeh
vzorcih, vendar pa struktura vprašanj in merska lestvica nista bili iden-
tični. V nadaljevanju so prikazane rangirane ovire, kot so jih po pomenu
razvrstili vodilni v podjetjih z izhodnimi investicijami (Tabela 4.27). Inter-
pretacija rezultatov vključuje tudi odgovore in informacije, pridobljene z
intervjuji in vprašanji odprtega tipa. Razlike v velikosti ovir, ki bi izvirale
iz razlik med podjetji zaradi velikosti, panoge, tržne strukture ali ciljnih
trgov, niso podrobneje analizirane. 

V prvem krogu anketiranja so prevladovala podjetja iz predelovalnih
dejavnosti (68 odstotkov in 31 odstotkov iz storitvenih dejavnosti), ki so
pretežno večja (velika in srednje velika), starejša (povprečna starost je
bila 33 let, kar polovico vzorčnih podjetij je bilo starejših od 30 let, 30 od-
stotkov podjetij pa je bilo mlajših od 10 let) in imajo tudi več izkušenj z
internacionalizacijo. Podobne lastnosti so imela tudi podjetja iz drugega
vzorca, ponovno so prevladovala starejša (70 odstotkov je bilo ustanov-
ljenih pred samostojnostjo Slovenije, povprečna starost je bila 35 let) in
večja podjetja iz predelovalnih dejavnosti (62 odstotkov). 

Rezultati prve ankete potrjujejo teorijo in so podobni rezultatom v
drugih državah; notranje ovire se vodilnim zdijo pomembnejše od zuna-
njih. V intervjujih in vprašanjih odprtega tipa so menedžerji najbolj pou-
darjali pomanjkanje izkušenj, visoka tveganja ter pomanjkanje znanja in
informacij, ki so potrebni za investiranje v tujini. Pomanjkanje znanja so
največkrat povezovali s poznavanjem administrativnih postopkov, tuje
zakonodaje, poznavanjem tujih trgov in trženjem ter vodenjem in organi-
zacijo razširjenega podjetja. Konec devetdesetih so bili splošna gospodar-
ska nestabilnost, sistemske spremembe in pravna regulativa v državah
nekdanje Jugoslavije in drugih vzhodno- in srednjeevropskih trgih oce-
njeni kot manj pomembne ovire. 

Podobno sliko je pokazalo tudi rangiranje posameznih ovir (Tabela
4.27), navedenih v strukturiranem vprašalniku. Kot najpomembnejše se
je pokazalo pomanjkanje ustreznih kadrovskih virov, sledili pa so visoko
tveganje, težave z zavarovanjem (in pozavarovanjem), in tudi pomanjka-
nje informacij in znanja. 
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Tabela 4.27: Pomen posameznih ovir izhodnim investicijam (v odstotkih)

Zelo pomembno Pomembno Ni pomembno 
Kulturne razlike 3,2 32,3 64,5
Nacionalistično vedenje kupcev, javnosti, oblasti 6,7 26,7 66,7
Korupcija v državi prejemnici 10 46,7 43,3
Nizke marže, postavljanje cene 10 66,7 23,3
Sodelovanje diplomatsko-konzularnih predstavništev 13,8 48,3 37,9
Omejene možnosti nadzora 16,1 54,9 29
Podpora pri navezovanju prvih stikov s tujimi podjetji 18,8 34,4 46,9
Neugodna zakonodaja, klima v Sloveniji 19,4 35,5 45,2
Neugodna zakonodaja, klima v državi prejemnici 23,3 56,7 20
Podpora vlade investitorjem 25 46,9 281
Oblikovanje distribucijskih poti 26,7 46,7 26,7
Pomanjkanje lastnih sredstev 30 36,7 33,3
Visoka cena in omejena dostopnost finančnih sredstev 31 34,5 34,5
Pomanjkanje znanja 32,3 41,9 25,8
Pomanjkanje možnosti sofinanciranja 34,4 31,3 34,4
Pomanjkanje informacij 35,5 54,8 9,7
Težave z zavarovanjem (pozavarovanjem) 46,7 26,7 26,7
Visoko tveganje 48,4 41,9 9,7
Pomanjkanje ustreznih kadrov 51,6 45,2 3,2
Vir: Anketa 1999. 

Najpomembnejša notranja ovira je pomanjkanje ustreznih kadrov, ki
so potrebni v procesu mednarodne rasti podjetij. Podjetja sama jih ne
vzgojijo v dovolj velikem številu oziroma ne dovolj hitro glede na svoje
potrebe, kot nezadostno pa ocenjujejo tudi znanje, pridobljeno v rednem
šolskem sistemu. Upravljanje s človeškimi viri v podjetjih večinoma za-
nemarja mednarodno razsežnost in načrtno sistematično razvijanje, veči-
na podjetij v kadrovskih oddelkih ali službah temu ne posveča posebne
pozornosti. Tudi najboljše slovenske multinacionalke kadrovska vpraša-
nja večinoma rešujejo ad hoc ob ustanavljanju enot v tujini. Izhodna in-
ternacionalizacija je intenzivna v znanju in zahteva nenehno učenje med-
narodnega poslovanja. Osnova, ki jo daje formalna izobrazba, pogosto ne
zadostuje, in internacionalizacija znotraj posameznih disciplin ni dovolj
poudarjena (oziroma je tudi znotraj posameznih strokovnih področij za-
postavljena). Še težavneje pa je pridobivanje kadrov z ustreznimi izkuš-
njami mednarodnega poslovanja, kar je bilo prav tako ocenjeno kot zelo
pomembna ovira izhodne internacionalizacije. 

Pomanjkanje znanja in izušenj se je pokazalo kot zelo pomembno tudi
pri podjetjih, kjer imajo menedžment in zaposleni razmeroma velike iz-
kušnje in dolgoletno prakso mednarodnega poslovanja. Lahko bi celo
rekli, da so se menedžerji, ki so znani po svojih izkušnjah in znanju med-
narodnega poslovanja, tega pomanjkanja znanja in izkušenj bolj zavedali
kot ostali, posebej v primerjavi s tistimi, ki so z izhodno internacionaliza-
cijo šele začeli. Večina vzorčnih podjetij je namreč prve izkušnje pridobi-
la z izvozom (94 odstotkov), približno 40 odstotkov podjetij si je izkušnje
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nabralo s pogodbenim sodelovanjem, 9 odstotkov z licenčnimi sporazu-
mi in 12 z drugimi oblikami sodelovanja, vključno z neposrednimi inve-
sticijami v tujini. To nakazuje, da podjetja večinoma sledijo postopnemu
oziroma stopenjskemu procesu internacionalizacije in ne preskakujejo
faz. Njihov prvi vstop na tuje trge običajno ni izveden z izhodnimi inve-
sticijami. Tako imenovane »rojene multinacionalke«, torej mlada podjet-
ja, ki v zelo kratkem času večino svoje prodaje ustvarijo na tujih trgih in
razmeroma hitro začnejo tudi z investicijami v tujini (včasih so izhodne
investicije celo njihov prvi vstop na tuje trge), smo zasledili šele konec
devetdesetih. Vendar so tudi v teh primerih izkušnje menedžmenta zelo
pomembne in pogosto celo ključna determinanta hitrosti izhodne inter-
nacionalizacije. 

Da so menedžerji podjetij z izhodnimi investicijami razmeroma izku-
šeni in imajo dobro znanje, potrjujejo tudi rezultati vprašalnika, ki so ga
izpolnjevali v letu 2000 na prvem posvetu o slovenskih izhodnih investi-
cijah (Tabela 3.28). Med udeleženci so bila najuspešnejša slovenska pod-
jetja z izhodnimi investicijami. Med 30 menedžerji, ki so odgovarjali na
vprašalnik, jih je kar polovica navedla, da so se udeležili specializiranih
izobraževanj na temo internacionalizacije. Impresivne so tudi njihove
mednarodne izkušnje tako pri izobraževanju kot pri poslovanju v tujini.
Kljub temu pa isti menedžerji opozarjajo na potrebo po dodatnem izo-
braževanju na področju mednarodnega poslovanja. 

Tabela 4.27: Izobraževanje in izkušnje menedžerjev 

Vprašanje Da (%)
1. Ste bili kdaj na izobraževanju na temo internacionalizacije? 48,4
2. Ste kdaj živeli v tujini? 25,8
3. Ste se kdaj izobraževali v tujini? 61,3
4. Ste delali v tujini? 38,7
5. Ali imate potrebo po dodatnem izobraževanju o internacionalizaciji? 93,5
Vir: Anketa 2000 (N = 31).

Rezultati te ankete so presegli naša pričakovanja, presenetili so tudi
odgovori na vprašanja o znanju tujih jezikov (Tabela 3.30). Vzorčni po-
datki so pokazali, da menedžer podjetja z investicijami v povprečju govo-
ri vsaj dva tuja jezika. Skoraj vsi menedžerji vzorčnih podjetij govorijo
angleško, večinoma vsi hrvaško in srbsko, številni pa tudi nemško. Zelo
malo med njimi jih obvlada ruski jezik, saj je ruski jezik skoraj izginil iz
slovenskega šolskega sistema. V zadnjem času se to neznanje kaže kot
vse večja ovira pri poslovanju z Rusijo in drugimi rusko govorečimi drža-
vami. 
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Tabela 4.28: Znanje tujih jezikov 

Frekvenca % 
Angleško 29 93,5
Nemško 23 74,2
Italijansko 13 41,9
Francosko 8 25,8
Špansko 2 6,5
Rusko 5 16,1
Hrvaško/srbsko 24 77,4
Vir: Anketa 2000 (N = 31).

Četudi gre za zelo uspešna slovenska podjetja, ki so pretežno stara in
uveljavljena in imajo izkušnje mednarodnega poslovanja z zahodno-
evropskih trgov, navedeni rezultati kažejo visoko raven znanja. Ugoto-
vitve teh anket sovpadajo z izsledki Walsha in Whelana (2000), ki ugo-
tavljata, da so privatizirana podjetja z izkušnjami na zahodnih trgih v
vseh ozirih uspešnejša od podjetij, ki so delovala le na »socialističnih
trgih«. To znanje in izkušnje pomenijo pomembne prednosti. Četudi ne
more jamčiti dobrih rezultatov, lahko pomembno vpliva na manj napak
oziroma njihovo hitrejše popravljanje. Učenje z delom je neizogibno po-
trebno, toda samo učenje ob delu bi bilo prepočasno in predrago in
dobro teoretično znanje pogosto bistveno skrajša potrebni čas praktične-
ga učenja. 

Podjetjem primanjkuje tudi finančnih virov; bodisi nimajo dostopa do
zunanjih virov financiranja ali pa so stroški financiranja (obrestne mere)
previsoke. Pomanjkanje finančnih sredstev za poslovanje v tujini je bila
tradicionalno velika ovira nekdanjih socialističnih gospodarstev (McMil-
lan, 1987: 63). Med številnimi drugimi ovirami sicer izgublja svoj pomen,
še vedno pa so finančna sredstva resna omejitev internacionalizacije, po-
sebej za majhna in srednje velika podjetja. V devetdesetih so v sloven-
skem bančnem sektorju prevladovali kratkoročni depoziti nad dolgoroč-
nimi (Bole, 1999) in posledično so bili dolgoročni viri pri slovenskih
bankah omejeni in razmeroma dragi, za majhna in srednje velika podjet-
ja pa dejansko pogosto nedosegljivi. 

Poleg omejitev na denarnem trgu so se omejitve kazale tudi na trgu
kapitala. V tem obdobju se je šele razvijal, bil je majhen, neučinkovit, po-
gosto pod vplivom notranjih informacij in tudi omejeno likviden. Primar-
ni trg kapitala ni zaživel, saj se je zaradi izbranega načina privatizacije
najprej razvil sekundarni trga kapitala in ne primarni, kot je to običajno
v kapitalističnih tržnih gospodarstvih. Financiranje investicij z izdajo
vrednostnih papirjev je bilo v Sloveniji zelo redko. 

Oba glavna vira zunanjega financiranja – denarni in kapitalski trg –
sta slovenskim podjetjem ponujala omejene možnosti financiranja. Pri
investicijah so se podjetja dejansko v veliki meri opirala na lastne vire.
Raziskave med slovenskimi podjetji so potrdile, da je investicijska dejav-
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nost pretežno vezana na vire znotraj podjetij (Domadenik et al., 2000: 63)
in enako velja za investicije v tujini (Tabela 4.30). Obseg in hitrost nepo-
srednih investicij v tujini sta pogojena z notranjimi finančnimi viri pod-
jetja. Ob navedenih zunanjih možnih virih financiranja v tem obdobju so
se notranji viri financiranja pokazali tudi kot najcenejši finančni viri. Še
posebej, kadar je šlo za lastniški kapital neaktivnih lastnikov, ki je bil na
voljo v razmerah razpršenega lastništva in tedaj razmeroma neučinkovi-
tega upravljanja v slovenskih podjetjih (Cirman, Konič, 2000: 93). 

Tabela 4.30: Financiranje izhodnih investicij 

Vir financiranja Delež vzorčnih podjetij 
lastni viri 67,6
zadržani dobički 37,8
bančna posojila 45,9
krediti/financiranje s strani Slovenske izvozne družbe 21,6
izdajanje vrednostnih papirjev 16,2
drugo 2,7
Vir: Anketa 2001. (Možnih več odgovorov.)

Financiranje izhodnih investicij z lastnimi viri pomeni resno omejitev
mednarodne rasti podjetja, posebej za majhna in srednje velika podjetja,
ki imajo na voljo manj lastnih virov in so jim zunanji viri v Sloveniji
financiranja predragi. Prav tako pa majhna in srednje velika podjetja tež-
je dokažejo svojo kreditno sposobnost ob zadolževanju v tujini. Pridobi-
vanje kapitala na tujih kapitalskih ali denarnih trgih je razmeroma
redko, tudi med večjimi slovenskimi podjetji. Raziskave so tudi pokazale,
da je pomanjkanje finančnih virov precej večja ovira za podjetja brez tu-
jega kapitala kakor podjetja s tujim lastništvom, ki imajo običajno boljši
dostop do različnih finančnih virov. Kapitalska struktura znotraj podjetij
pa je šele konec devetdesetih postajala bolj podobna kapitalski strukturi
v razvitih državah. 

Med zunanjimi ovirami so podjetja kot nezadostni ocenila podporo
vlade in nacionalno strategijo izhodne internacionalizacije. Tudi splošno
ozračje v državi so leta 1999 opisala kot ne preveč naklonjeno izhodnim
investicijam. V Sloveniji so med največjimi ovirami omenila počasen pro-
ces privatizacije, ki je v celotnem obdobju tranzicije dušil izhodno inter-
nacionalizacijo in oteževal proces strateškega planiranja in investicijske-
ga odločanja. Izbrani model privatizacije podjetjem ni prinesel novega
kapitala, ki bi ga lahko uporabila za prestrukturiranje in rast podjetij.
Poleg tega je bila posledica vavčerskega načina privatizacije razpršena
lastnina, ki je dopuščala tudi neučinkovito vladanje podjetjem (več v
Gregorič, Prašnikar, Ribnikar, 2000; in Simoneti et al., 2001). Dediščina
socializma, omejena integracija v mednarodno gospodarstvo, pomanj-
kanje izkušenj na mednarodnih trgih in pomanjkanje specializacije so
slovenskim podjetjem v procesu izhodne internacionalizacije prinesli
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dodatne tranzicijsko specifične ovire. Vse te skupaj sodijo v zunanje
ovire v domačem gospodarstvu. 

Med ovirami v državi prejemnici so podjetja kot najpomembnejše na-
vedla nestabilnost in visoko politično in gospodarsko tveganje. Večina
slovenskih izhodnih TNI je namreč na območju nekdanje Jugoslavije. Za-
konodaja v državah prejemnicah oziroma pogosteje odsotnost pravnega
okvira ter počasni in nepregledni administrativni postopki so bili ocenje-
ni kot težava pri investicijah v tujini. Zaviralno je na neposredne investi-
cije v tujini deloval tudi nedokončan proces privatizacije. 

Korupcija v državah prejemnicah je bila ocenjena kot manj pomembna
ovira internacionalizacije. Podjetja so ocenila, da jih korupcija pri nepo-
srednih investicijah v tujini ne ovira bistveno. Te ocene so presenetljive
ob rezultatih študij o korupciji, saj se najpomembnejše prejemnice slo-
venskih izhodnih TNI na lestvicah koruptivnih držav pojavljajo razmero-
ma visoko. Hrvaška, ki je najpomembnejša prejemnica slovenskih inve-
sticij, je ocenjena kot država z razmeroma veliko korupcije (glej Feige,
Ott, 2000), vendar slovenska podjetja tega ne omenjajo; bodisi zaradi
tega, ker o takih temah nočejo razpravljati, bodisi zato, ker so se naučila
ravnati v takem okolju in jim to dejansko ne pomeni večjih težav. 

Kot najmanj pomembne ovire so bile ocenjene kulturne razlike in na-
cionalistično vedenje kupcev, javnosti in oblasti. Gotovo je tak rezultat
odsev dejstva, da so slovenske izhodne TNI vrednostno zgoščene na
Hrvaškem, drugih republikah nekdanje SFRJ in sosednjih državah. Kul-
turna razdalja med temi trgi je manjša zaradi dobrega poznavanja trgov
in vedenja potrošnikov in oblasti. Kulturne razlike se slovenskim investi-
torjem na tem območju zdijo nepomembne tudi zaradi tesnih poslovnih
in osebnih stikov. Tudi sicer je značilno, da v zgodnjih fazah internacio-
nalizacije, ko ta poteka pretežno na bližnjih trgih, kulturne razlike ne po-
menijo pomembne ovire. Nasprotno pa podjetja, ki poslujejo na številnih
tujih in tudi bolj oddaljenih trgih ali celo na vseh kontinentih, kulturne
razlike poudarjajo kot pomembno oviro. To potrjujejo tudi nekatera naša
podjetja. Študijski primeri namreč kažejo, da je zavest o pomenu kutur-
nih ovir dejansko večja šele takrat, ko se podjetje seli na bolj oddaljene
trge (posebej neevropske) ali ko na tuje seli večji splet poslovnih funkcij
(vključno s proizvodnjo). 

Dve leti pozneje (2001) je anketa pokazala nekoliko spremenjene zaz-
nave pomena ovir izven podjetja (Tabela 4.31). Dejavniki v državah pre-
jemnicah so bili ocenjeni kot precej bolj pomembni kot v letu 1999, ovire
iz domačega zunanjega okolja v primerjavi z ocenami iz leta 1999 pa so
izgubile svoj pomen. Podjetja so se bolj osredotočila na ciljne trge in
svoje vire in tudi prilagodila (morda kdaj neupravičena) pričakovanja o
podpori domačega okolja. Med ovirami znotraj podjetja je bilo še naprej
v ospredju pomanjkanje ustreznih kadrov, informacij in finančnih virov.
Sprememba v vrednotenju zunanjih ovir v domači državi je odsev pove-
čane investicijske dejavnosti v tem obdobju, pa tudi bolj naklonjenega
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ozračja v javnosti, sprememba vrednotenja zunanjih ovir v državah pre-
jemnicah pa je posledica velikega odliva neposrednih investicij v bolj tve-
gane in manj stabilne države.84 Številna podjetja so svoje neposredne in-
vesticije usmerila samo na tvegane trga in niso zagotovila diverzifikacije
izhodnih investicij. 

Tabela 4.31: Težave pri investiranju v tujini

N Valid Mean Mode Std. Dev. Minimum Maksimum
Dejavniki v državi prejemnici (ah) 36 3,75 5,00 1,16 1 5
Pomanjkanje ustreznih kadrov 37 3,54 4,00 1,07 1 5
Pomanjkanje finančnih virov 37 3,08 3,00 1,32 1 5
Pomanjkanje informacij 37 3,03 3,00 0,99 1 5
Dejavniki v domači državi 37 2,81 2,00 0,91 1 5
Vir: Anketa 2001. 
Opomba: 1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno.

Razlike v rangiranju so odsev sprememb v tem obdobju. Domače oko-
lje, posebej vladna strategija in podpora ter institucionalne storitve, se je
po ocenah podjetij izboljšalo. V letih 2000 in 2001 so bili na Ministrstvu
za gospodarstvo uvedeni programi za pospeševanje izhodne internacio-
nalizacije. Zaostrene razmere na tujih trgih so izvirale tudi iz naraščajo-
čih zunanjetrgovinskih neravnotežij. Slovenija je v trgovini z državami
nekdanje SFRJ beležila naraščajoče presežke, kar je v teh državah spod-
bujalo restriktivno in protekcionistično politiko in oteževalo slovenski
izvoz. Izhodne investicije in selitev proizvodnje so ta problem reševale, a
so podjetja tudi s tem načinom poslovanja pogosto naletela na ovire. Poli-
tične napetosti, nerešena vprašanja in gospodarska neravnovesja so slo-
venskim investitorjem povzročala manj naklonjeno oziroma včasih kar
sovražno ozračje. Nenaklonjenost se je posebej povečala, kadar so slo-
venske investicije pomenile pomemben delež v skupni masi tujih investi-
cij ali pa kadar so slovenski investitorji sodelovali v privatizaciji »nacio-
nalnih šampionov« oziroma znanih in v preteklosti uveljavljenih podjetij. 

Četudi so zunanjim oviram podjetja pripisala velik pomen, pa je ven-
darle pomembno sporočilo zaznav menedžerjev, da je najpomembnejše
premagovanje ovir znotraj podjetij. Te lahko menedžment uspešno od-
strani in tako pospeši proces internacionalizacije. 
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5. IZHODNA INTERNACIONALIZACIJA: 
ZAKAJ, KDAJ, KAKO, KAJ, KAM …

Teorije internacionalizacije oziroma TNI razlagajo, kako pride do TNI na
bolj abstraktni ravni. Treba pa si je ogledati, zakaj naj bi podjetje investi-
ralo v tujini tudi na malo bolj operativni ravni. Pregled slovenskih izhod-
nih investicij in prikaz glavnih determinant je že ponudil nekaj odgovo-
rov, v nadaljevanju pa so strnjeni odgovori na zakaj, kdaj, kako, kaj in
kam investirati na bolj operativni ravni. 

5.1 Zakaj investirati v tujini in oblikovati lastna 
multinacionalna podjetja?

Na splošno podjetja investirajo v tujini, da bi zavarovala ali si zagotovila
dodatna tržišča (tržno usmerjene TNI), da bi si zagotovila ali razširila do-
stop do virov (TNI, ki iščejo vire) ali v cilju optimizacije svojih globalnih
virov in sposobnosti s pomočjo izkoriščanja različnih virov in izvajanjem
integrirane proizvodnje in trženja (TNI s ciljem dviga učinkovitosti) in
nazadnje, da bi okrepila ali svoje strateške prednosti dopolnila s tistimi
drugih podjetij v tujini (strateško naravnane TNI).

Dve vrsti dejavnikov, ki narekujejo izhodno internacionalizacijo, sta te-
meljni. Najprej so to vlečni dejavniki iz okolja, zatem pa sami potisni de-
javniki v samih podjetjih. Med vlečnimi dejavniki iz okolja je treba naj-
prej izpostaviti vse, kar je povezano z globalizacijo in spremembami, ki
jih ta povzroča. Veliki premiki na svetovnem trgu, spreminjanje primer-
jalnih prednosti zaradi vse intenzivnejših MEO in vključevanje vse več in
več držav/podjetij v mednarodno izmenjavo (globalizacije) vlečejo podjet-
ja v internacionalizacijo. Med potisnimi, firmskimi razlogi pa gre za splet
akumuliranih znanj in spretnosti, ki so prvi pogoj, da lahko podjetje zač-
ne izkoriščati te zunanje vlečne dejavnike, če razpolaga z ustreznimi viri
za to. Očitno gre torej za prepletanje enih in drugih dejavnikov, ki le v
svojem celostnem delovanju privedejo do izhodne internacionalizacije. 

Globalizacija je logična posledica rastočega pomena ekonomij obsega
in sinergij, pa tudi mednarodne trgovine nasploh. Podjetja ne morejo več
niti širiti niti zadržati svojih tržnih deležev samo z izvažanjem izdelkov
ali storitev, z zagotavljanjem virov, kjer pač so, z zagotavljanjem najcenej-
ših virov financiranja (seveda upoštevajoč tudi raven produktivnosti) in,
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končno, kjer obstajajo potrošniki. Globalna delitev dela, visoka stopnja
specializacije in koncentracije na središčne kompetence in na tem teme-
lječe specializacije na različne spreminjajoče se izdelke in storitve so po-
stale pravilo dneva. S pomočjo internacionalizacije lahko podjetja zago-
tovijo ekonomije obsega in sinergij; to pa je pogoj za nizke cene in s tem
za konkurenčnost. 

Če posplošimo, gre razloge za izhodne investicije iskati v naslednjih
skupinah mikrodejavnikov:
1. nujnost zniževanja stroškov in iskanja ekonomij obsega ter konku-

renčnih prednosti: vse kot odgovor na izzive globalizacije in oligopoli-
zacijo svetovnega trga ali pa zaradi erozije nacionalnih primerjalnih
prednosti, zaradi hitrejše rasti plač kot pri konkurentih;

2. rastoči transakcijski stroški;
3. rastoči pomen (neoprijemljivega) znanja in tekmovanja z necenovnimi

dejavniki konkurenčnosti;
4. krepitev svojih lastnih virov konkurenčnosti z dosegljivimi v tujini.

Če hočeš biti konkurenčen, moraš v razmerah globalizacije proizvajati
po najnižjih stroških, torej tam, kjer so najnižji. Oligopolni trgi pa nare-
kujejo, da ne moreš maksimirati svojih prednosti, če jih sam ne uveljav-
ljaš v tujini z ustanavljanjem lastnih afiliacij. Takšna internalizacija tudi
minimizira vse višje transakcijske stroške poslovanja prek trga. Vzpored-
no z naraščajočim pomenom neoprijemljivega znanja in oligopolizira-
njem tržišč je postala internacionalizacija najboljši način zadovoljevanja
tujih tržišč. Alternativni načini ne morejo več zagotoviti maksimalizacije
profitov za tako ustvarjene sposobnosti, za lastniško specifične prednosti
investitorjev. Naraščajoči transakcijski stroški, ki v mnogih primerih do-
segajo 50 % vseh proizvodnih stroškov, vplivajo na to, da so TNI zelo pri-
merna oblika izkoriščanja takšnih prednosti v globalizaciji. Internaciona-
lizacija z internalizacijo je način, kako zmanjšati takšne transakcijske
stroške. Ko naraščajoče plače grozijo zmanjšati primerjalne prednosti dr-
žave, začnejo podjetja preseljevati svojo proizvodnjo v tujino, da bi dobi-
la pristop do nižjih plač in se tako usposobila za preobrazbo svojih dejav-
nosti v matični državi v smeri povzpenjanja po lestvici dodane vrednosti.
Tako lahko tudi izplačajo višje plače. 

Proizvodnja standardiziranih izdelkov v deželah, ki se približujejo
ravni v razvitih državah, ne prenese več rastočih stroškov dela, ki so po-
sledica razvoja in uspeha v osvajanju delovno intenzivnejših enostavnej-
ših izdelkov v prvih razvojnih fazah. »Tekma stroškov k dnu«, dnevna za-
poved v obdobju globalizacije, sili podjetja, da v dejavnostih, v katerih je
strošek dela še vedno pomemben, pa tudi v zahtevnejših proizvodnjah in
storitvah, ki vsebujejo dejavnosti, ki postajajo rutinske,85 išče najcenejše
lokacije na svetu, kjerkoli pač so. V nasprotnem primeru jih izrivajo kon-
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kurenti. Podjetje ima praktično le dve alternativi: ali seliti delovno inten-
zivne ali rutinske faze proizvodnje in storitev v tujino, in s tem ohranjati
konkurenčnost ter poskusiti »plezati navzgor« po lestvici dodane vredno-
sti v svoji (dražji) domači lokaciji, ali pa bodo prej ali slej soočene s polo-
žajem, ko tekme ne bodo več zdržala in bodo morala ukinjati takšno de-
javnost. Izhodna internacionalizacija je v prvem primeru pravzaprav
instrument preobrazbe podjetij skladno s spreminjajočimi se primerjal-
nimi prednostmi države in način odzivanja na spremenjene razmere na
svetovnem trgu.86

V današnjih razmerah na svetovnem trgu, ko moraš biti vse bližje po-
rabniku, da lahko zadovoljuješ njegove potrebe, ne pa da mu le prodajaš
izdelke ali storitve, je to, vsaj za proizvajalce končnih izdelkov, popolno-
ma nujno in jasno. Pa tudi izdelovalci polizdelkov si, zaradi vse hujšega
konkurenčnega boja, vse bolj prizadevajo biti v bližini svojega odjemalca,
da s tem povečajo hitrost svoje odzivnosti in dvignejo raven sposobnosti
odzivanja na zahteve svojih odjemalcev po vmesnih izdelkih. Primer tak-
šne strategije sledenja odjemalcev je na primer Prevent, ki se je hitel po-
zicionirat v bližino Volkswagna prav iz gornjih razlogov (glej Jaklič in
Svetličič, 2003). Obenem pa je sledil tudi drugim odjemalcem, kamorkoli
so pač že šli s svojo proizvodnjo (na primer v Brazilijo). Bližina porabniku
je tako v vse ostrejšem boju za tržne deleže postala odločilna. 

5.2 Kdaj investirati v tujini?

Čas in hitrost odzivanja na zunanje okolje postajata danes pogosto po-
membnejša kot pa (popolna) točnost predvidevanj ali pa (podjetniških)
odločitev. Zato vprašanje časovnega umeščanja izhodne internacionaliza-
cije, kdaj začeti investirati v tujini in nadgrajevati (običajno) poprejšnji
izvoz na določen trg, postaja izjemno pomembno. 

Na splošni ravni lahko najprej ugotovimo, da do izhodnih investicij
prihaja bistveno prej kot v preteklosti. Novejša spoznanja, ki kažejo, da
lahko pride tudi do dezinternacionalizacije, še krepijo pomen znanja o
izhodnih investicijah. Podjetja se morajo zavedati, da internacionalizacija
ni vedno samo linearno rastoči proces, pač pa lahko prihaja do nihanj
dinamike in njene intenzivnosti. Stroški nadaljnega širjenja lahko posta-
nejo previsoki in je treba začeti deinternacionalizacijo. Ključno vprašanje
pri tem je, kdaj napoči ta trenutek. Preprosto, vendar težje uresničljivo v
praksi. Enostavno rečeno: vsaj takrat, ko stroški nadaljnje internacionali-
zacije začenjajo presegati dodatne prihodke iz tega naslova. Zato je treba
nenehno spremljati stroške in prihodke internacionalizacije.
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Na praktični, podjetniški ravni je treba med dejavniki, ki potiskajo
podjetja v izhodne investicije, izločiti zlasti naslednje:
• ko ti na domačem trgu zmanjka potrošnikov, skratka ko postane trg

premajhen;
• ko izvoz ne omogoča krepitev tržnih deležev v tujini;
• ko se podjetje približa monopolnemu položaju in je mogoče ukrepanje

protimonopolnega organa;
• ko narava izdelka ali storitve narekuje tesen stik s potrošnikom, nepo-

sredno navzočnsot na tujem trgu ali logistično koordinacijo (trgovina);
• ko izdelek odjemalca podjetja terja bližino podizvajalca ali pa hitro

prilagajanje njegovim novostim;
• ko ne znaš vsega, manjkajoča znanja/tehnologije pa imajo partnerji v

tujini;
• ko tržni položaj na tem segmentu (oligopolizacija) podjetje sili v verti-

kalno internalizacijo svojega poslovanja, ustanavljanje lastnih afiliacij
v tujini;

• ko je internacionalizacija način doseganja ekonomij obsega in sinergij.

Med makroekonomskimi dejavniki, ki vplivajo na časovnico izhodne
internacionalizacije podjetja, so pomembni zlasti trije dejavniki:
• prvič, ta trenutek napoči takrat, ko plače (bolje stroški dela) v doma-

čem gospodarstvu začnejo ogrožati mikrofirmsko konkurenčnost in
postaja selitev proizvodnje v cenejše lokacije primerna rešitev; 

• drugič takrat, ko se tečaj domače valute dviga, drugih pa pada in po-
stane dobičkonostno kupovati premoženje v tujini, ker je kupna moč
domače valute visoka ali pa se pričakuje apreciacija podcenjene tuje
valute (Aliberjevi tečajna teorija TNI, 1970 in 1993); 

• ne nazadnje postane smiselno vlagati v tujini tudi takrat, ko povpraše-
vanje (BDP) raste kot posledica hitrejših stopenj rasti tujih gospodar-
stev kot pa domačega ali pa na tujih trgih vlada recesija, pričakuje pa
se skorajšnja rast. Posebej je treba izkoristiti priložnosti obdobja gos-
podarske rasti na poznanih/bližjih trgih.

Prvo makrovprašanje glede tega, kdaj začeti z izhodno internacionali-
zacijo, je, ali je določena razvojna stopnja države/podjetja pogoj za inve-
stiranje v tujini. »Standardne« teorije internacionalizacije nas v glavnem
učijo, da je bila internacionalizacija doslej postopni proces, do katerega
pride na višjih razvojnih stopnjah, potem ko podjetje začne razpolagati z
določenimi specifičnimi podjetniškimi prednostmi ali ko dežela doseže
določeno raven razvoja (BDP po prebivalcu na primer). Čeprav tega ni
mogoče trditi povsem zagotovo, pa vendarle velja, da so večje možnosti,
da pride do investicij iz države, ki je dosegla vsaj srednjo raven razvoja.
Podjetja mnogih držav so zgodovinsko gledano začela vlagati v tujini, ko
se je dohodek na prebivalca v državi začel približevati 10.000 USD. Po-
dobno velja tudi za odpiranje v svet nasploh. Milanović na primer navaja,

XIZHODNA INTERNACIONALIZACIJA IN SLOVENSKE MULTINACIONALKEX



121

da je mogoče pričakovati, da so koristi od liberalizacije nad tem dohod-
kom večje od stroškov (2003).

Dandanes opažamo, da do izhodne internacionalizacije prihaja hitreje,
da podjetja skušajo z internacionalizacijo ne le uveljaviti svoje prednosti
(izvoz), pač pa jih tudi pridobiti, skratka, da vlagajo v tujini ne le zaradi
svoje moči, pač pa tudi zaradi tega, ker česa ne znajo, torej zaradi svojih
šibkosti (glej Dunning in Narula, 1996). Ali pa so njihove prednosti tak-
šne narave, da jih je treba izkoristiti čim prej, ker so minljive in ker bi jih
konkurenca lahko hitro dosegla in presegla, in tako podjetje od njih ne bi
imelo nič ali pa premalo. To spodbuja podjetja k hitrejšemu izkoriščanju
takšnih prednosti, kot bi to bilo sicer objektivno, glede na stopnjo razvo-
ja, teoretično pričakovati.

Obenem praksa kaže, da se podjetja iz manjših držav praviloma hitre-
je internacionalizirajo kot tista iz velikih. Očitno ni povsem univerzalnih
pravil, pač pa je internacionalizacija pogojena s številnimi dejavniki, med
katerimi je lahko velikost nacionalnega trga le eden, panoga dejavnosti
oz. njene značilnosti drugi in podobno, specifični podjetni razlogi. Na
drugi strani pa so se bistveno spremenile tudi zunanje razmere. Zdi se,
da globalizacija začenja prekinjati povsem linearno in časovno uravnote-
ženo stopenjsko internacionalizacijo, saj se danes posamezne faze vse
bolj preskakujejo ali pa so te bistveno krajše. To preskakovanje se nanaša
tudi na vrste vstopanja na tuje trge od manj zahtevnih oblik nastopanja
do pogodbenih in končnih kapitalskih povezav (več o tem pozneje).
Danes ni več časa za takšno postopno internacionalizacijo. Podjetja mo-
rajo to storiti takoj. Skrajni primer so t. i. rojene multinacionalke, podjet-
ja, ki so se internacionalizirala v zelo kratkem času.87 Takšna pospešena
internacionalizacija ima za posledico velika tveganja, kajti podjetja nima-
jo več časa za učenje »ob delu«. Zato so napake lahko bolj pogoste, kot pa
bi bile v primeru bolj organske, postopne internacionalizacije. Znanje o
tem, kako se izogniti takšnim napakam, zato postaja ključno. Eden od
načinov je dopolnjevanje manjkajočega znanja s pomočjo sodelovanja s
tujimi podjetji z nekapitalskimi (pogodbenimi) mrežnimi povezavami.

Na mikroravni je smiselno, da podjetje začne razmišljati o izhodnih
investicijah:
• ko začne razpolagati z določenimi specifičnimi znanji, ki jih bi kazalo

uveljavljati v tujini s pomočjo TNI, ker so alternativni načini manj do-
bičkonosni. To pomeni takrat, ko skrito, neoprijemljivo (tudi mene-
džersko znanje) postane pomemben sestavni del intelektualnega kapi-
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87 Najpogosteje se definirajo kot tista podjetja, ki so dosegla vsaj 25-odstotno globalno
prodajo v prvih treh letih svojega delovanja in dosegajo 80 % svojih prodaj na sve-
tovnem trgu (Sassi et al., 2000; glej tudi Renni, 1993; Knight in Cavasgil, 1996; Kir-
palani in Luostarinen, 1999). Poimenujejo jih pa tudi visoko tehnološki začetniki ali
globalni začetniki (Oviat in McDougall, 1994), nove tehnološke firme (Yli-Renko in
Autio, 2002), gazelle (Glas et al., 1995) ali globalna, z znanjem intenzivna podjetja
(Almor, 1999). V Sloveniji bi to lahko bil izdelovalec izpušnih cevi Akrapovič d.o.o.,
Ivančna Gorica.
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tala podjetja, ko ga moraš, iz bojazni, da ti alternativne oblike interna-
cionalizacije ne bi omogočile maksimiranje dohodkov iz naslova tega
znanja, sam neposredno plasirati v tujini;

• ko izčrpa možnosti prodaje na domačem trgu (ekonomske in pravne;
monopol), so pa za ohranjanje konkurenčnosti nujne ekonomije ob-
sega;

• ko potrošniki na tujih trgih niso več zadovoljni le z izdelkom, pač pa
hočejo, da mu njegov izdelovalec ponudi celovito rešitev problema,
stalno in hitro servisiranje. Takrat postanejo izhodne investicije, nepo-
sredna prisotnost na tujem trgu, smiselne. Omogočajo namreč tudi
hitrejše odzivanje na potrošnikove želje pa tudi učenje od konkurence
na tem trgu.

5.3 Ali so nekatere dejavnosti primernejše za internacionalizacijo?

Znano je, da TNI v predelovalni industriji prevladujejo bolj v:
– oligopolnih dejavnostih, 
– tehnološko intenzivnejših dejavnostih, 
– tistih, ki so intenzivne v uporabi znanja ter 
– tistih, v katerih so pomembne blagovne znamke.

Manj se pojavljajo v standardiziranih delovno intenzivnih dejavnostih.
Ni pa splošno veljavnega pravila. Zato je pričakovati, da bodo tudi izhod-
ne investicije bolj pogoste na nekaterih in manj na drugih področjih. Ne-
katere dejavnosti že po svoji naravi terjajo internacionalizacijo in je ta
bolj potrebna, kot pa je to primer pri drugih. Med dejavniki, ki to oprede-
ljujejo, so tako tisti, ki temeljijo na značilnostih samih proizvodov ali teh-
nologij (pomen ekonomij obsega, ali gre za standardizirane ali specifične
proizvode ali storitve itd.), vrsta specifičnih podjetniških prednosti (ali
gre za prednosti, ki imajo značilnosti javne dobrine ali pa za skrito, neo-
prijemljivo znanje) ter končno značilnosti trga na področju dejavnosti, s
katero se ukvarjamo (stopnja oligopolizacije trga). 

Skupine industrijskih dejavnosti, ki so bolj nagnjene k internacionali-
zaciji, so:
1. dejavnosti, v katerih so pomembne neoprijemljive podjetniško speci-

fične prednosti, organizacijsko znanje in spretnosti (tehnološko inten-
zivni in na znanosti utemeljeni izdelki);

2. panoge, v katerih so pomembne ekonomije obsega; 
3. specialni izdelki in storitve (bližina potrošnikov je nujna);
4. diferencirani izdelki (razni stroji, fotografska in optična oprema, 

ure …);
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5. standardizirani izdelki (če je nujna kustomizacija, če so v državi visoke
plače);

6. na znanosti utemeljeni, tehnološko intenzivni izdelki.

Najpomembnejša determinanta izhodne internacionalizacije je prav
vrsta specifičnih podjetniških prednosti. Te namreč opredeljujejo odloči-
tev o tem, ali naj gre za tržen način osvajanja tujih trgov (izvoz, licence
itd.) ali pa za hierarhično poslovanje, za internalizacijo dejavnosti. Če so
lastniške prednosti podjetja v veliki meri neoprijemljive, jih je težko pa-
tentno ali kako drugače kodificirati, potem bo podjetje maksimiralo svoje
zaslužke, če bo samo opravljalo te dejavnosti v tujini (t. i. internalizacija)
vzporedno z znižanjem transakcijskih stroškov poslovanja prek trga. Da
bi se izognili brezplačnemu odtujevanju takšnih prednosti zaradi tržnih
napak, oligopolne strukture svetovnega trga, nevarnosti posnemanja in
brezplačnega odtujevanja takšnih specifičnih podjetniških prednosti, je
bolje, da se podjetje samo loti dejavnosti v tujini in tako z nadzorom nad
to dejavnostjo preprečuje brezplačen odliv svojega znanja konkurentom
in maksimira svoje rente iz tega naslova. Skratka, čim bolj je znanje skri-
to v sami tehnologiji ali povezano z udejanjanjem s strani lastnika
takšnega znanja, bolj je potrebna izhodna, deležniška (equity) interna-
cionalizacija – na primer pri tehnološko intenzivnih in na znanosti ute-
meljenih izdelkih.88 Gre za kemične, zlasti farmacevtske izdelke, za pi-
sarniško opremo, računalnike, profesionalno, mersko in znanstveno
opremo ter letala. Pri takšnih izdelkih so potrebna vlaganja v R & R pač
tako visoka, da brez najširše prodaje (ali proizvajanja) po vsem svetu ozi-
roma na trgih največjih kupcev ni mogoče doseči potrebnih ekonomij ob-
sega ali skupne proizvodnje in razdelitve in s tem konkurenčnosti. Ali pa
je zaradi hitrosti tehnoloških sprememb nujno izdelke/storitve takoj trži-
ti globalno? Nekatere teh dejavnosti potiskajo v internacionaliziranje
tudi razlike v patentni zaščiti (farmacevtika na primer). Izhodna interna-
cionalizacija je ena od možnih poti pri tem, odvisno tudi od drugih dejav-
nikov (na primer značilnosti trga, transportnih stroškov, pomena neopri-
jemljivega znanja itd.). To je posebno pomembno za Slovenijo, saj smo
od začetne, predtranzicijske prednosti pri izvozu takšnih izdelkov pred
drugimi srednjeevropskimi državami v prehodu začeli za njimi kar bis-
tveno zaostajati. 

Nekatere proizvodnje zahtevajo, če želijo biti ekonomične, ekonomije
obsega ali ekonomije skupne proizvodnje in razdelitve (ekonomije siner-
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88 Kljub temu pa lahko opazimo izhodne investicije tudi na področjih, na katerih teori-
ja tega ne pričakuje. Kdo bi pričakoval, da lahko postane proizvajalec opek velika
multinacionalka? Winerberger brick company iz Avstrije je npr. povečala število
svojih afiliacij v tujini štirikrat v samo sedmih letih (s 53 na 216 v obdobju 1992–99).
Sočasno so povečali svoje prodaje v tujini petnajstkrat, medtem ko doma le za 50 %.
To dokazuje, da je internacionalizacija mogoča tudi na področju dejavnosti, za kate-
re teorija ne predvideva, da so najboljši kandidati za internacionalizacijo, pod pogo-
jem, če menedžment zna izkoristiti določene prednosti, ki jih ima. 
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gije). S krepitvijo svetovne konkurence postaja namreč zelo pomembno
upravljanje z vse višjimi fiksnimi stroški, posebno R & R, ter distribucijo.
Ker so stroški R & R postali tako visoki, jih je treba izkoriščati globalno,
če hočeš povrniti visoka vlaganja. Če podjetje deluje na takšnih področ-
jih, je spet nujno, da ali izvaža svoje proizvode (če je domač trg premaj-
hen, da bi uživalo ekonomije obsega) ali pa da se loti proizvodnje še v
tujini in tako uspe dosegati ekonomije obsega. Odločitev med enim in
drugim načinom doseganja ekonomij obsega je odvisna tudi od karakte-
ristik trga in značilnosti proizvoda. Če gre pri njem za velik pomen skri-
tega znanja ali če je pomembna bližina porabnika, potem je izhodna in-
ternacionalizacija boljša alternativa, medtem ko pri standardiziranih
proizvodih manj.

Dejavnosti, pri katerih je minimalni prag učinkovitosti visok ali ki
zahtevajo ekonomije obsega, so: proizvodnja papirja, tiskarstvo, indu-
strijska kemija, gumarski izdelki, plastika, lončarski in steklarski izdelki,
železo in jeklo ter transportna oprema. Na teh področjih je izhodna inter-
nacionalizacija nujnejša kot na drugih. Pri diferenciranih izdelkih, kot na
primer pri strojih in turbinah, kmetijskih strojih in opremi, strojih za ko-
vinsko in lesno industrijo, posebnih industrijskih strojih in opremi, elek-
tričnih strojih, aparatih in pripravah ter končno fotografskih in optičnih
izdelkih ter urah, pa je izhodna internacionalizacija potrebna le, kolikor
se je nujno približati porabniku, zaradi nujnosti upoštevanja njegovih
specifičnih želja ali nudenja poprodajnih storitev. Pri standardiziranih
proizvodih je izvoz še vedno ugoden način osvajanja tujih trgov – razen v
primerih, ko je neposredno nastopanje v tujini primerno ali nujno zaradi
približevanja potrošniku, zaradi boljših poprodajnih storitev ali želje po
nudenju rešitev ne le pri prodaji proizvodov, ali končno, za pridobivanje
idej, da bi čim hitreje izboljšali lastne proizvode in jih prilagodili hitro se
spreminjajočemu okusu porabnikov. Seveda je prenašanje proizvodnje v
tujino tudi tu potrebno, če doma tako narastejo stroški dela, da bi to
ogrozilo konkurenčnost. V takih primerih je tudi nujno prenesti pro-
izvodnjo na cenejše lokacije v tujini.

Za standardizirano proizvodnjo, v katero se uvrščajo tudi številne de-
javnosti slovenskih podjetij, je značilno, da so v precejšni meri odvisne
od cene delovne sile, obenem pa od bližine potrošnikov, dizajna in prila-
gojenosti njihovim zahtevam (kustomizacija). Pri mnogih izdelkih je iz-
hodna internacionalizacija nujna, vse bolj na podlagi argumenta približe-
vanja potrošniku, saj nekateri proizvodi že po svoji naravi terjajo bližino
potrošnika, terjajo kustomizacijo. Zato moraš, če si v takšni proizvodni
dejavnosti, pač stopiti bližje porabniku, vstopiti na njegov trg, če hočeš
takšne proizvode ali storitve tam prodajati oziroma ponujati. Bolj ko so
proizvodi ali storitve specifični, bolj je to potrebno. To pomeni, čim bolj
zahtevni so proizvodi in čim več proizvajaš v kategorijah višje dodane
vrednosti, bolj je potrebna izhodna internacioonalizacija kot način zadr-
ževanja tržnih deležev in osvajanja novih. Ko gre za razvite trge, se vlaga
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v tujini tudi zaradi učenja oziroma pridobivanja znanja na takšnih trgih
in na tej osnovi zaradi posodabljanja in prilagajanja izdelkov potrošni-
kom, pa tudi industrijskemu odjemalcu pri proizvodnji cenovnih izdel-
kov ali storitev (t. i. internacionalizacija, ki jo pogojujejo odjemalci). Biti
moraš v njegovi bližini, da se mu hitro prilagajaš, odzivaš na njegove po-
bude ter po možnosti celo sam vnaprej ponujaš rešitve. 

Dejavnosti, pri katerih je nujno internacionalizirati proizvodnjo, so
tudi tiste, v katerih so stroški dela doma visoki, ki so delovno intenzivne
ali ki vsebujejo znatne delovno intenzivne faze. Drage dežele na teh po-
dročjih ne morejo dohajati konkurenčnosti cenejših, zato prihaja do pre-
seljevanja industrij ali njihovih stopenj v cenejše dežele. Krepitev stroš-
kovne konkurenčnosti, ki temelji na nizkih plačah, pridobiva pomen z
vidika internacionalizacije dejavnosti slovenskih podjetij na vseh tistih
področjih, kjer z obstoječo ravnijo plač naša podjetja niso svetovno kon-
kurenčna. Svojo stroškovno konkurenčnost lahko okrepijo tako, da del
takšne delovno intenzivne ali že standardizirane dejavnosti prenašajo v
tiste države, kjer je raven plač bistveno nižja. Obenem pridobivajo tudi
čas in sredstva za nujno prestrukturiranje na dejavnosti višje stopnje pre-
delave, ki jo je moč zdržati tudi ob višjih plačah. 

To ni nič novega, saj se je začelo že v šestdesetih letih. Vendar se ta-
kratno preseljevanje industrij precej razlikuje od današnjega. Cilj takrat-
nega podpogodbeništva je bil proizvajati ceneje v tujini in tako proizve-
dene dele uvažati za potrebe finalizacije. Pozneje so začele pridobivati
pomen prodaje na trgu dežele gostiteljice in izvoz na tretja tržišča.

Zaradi hitre rasti plač v Sloveniji glede na rast produktivnosti postaja
očitno, da je mogoče del teh dejavnosti zadržati doma le tako, da se je
velik del internacionalizira, izvaja v deželah z nižjo ceno dela in tako
krepi konkurenčnost. 

Alternativa izhodni internacionalizaciji v takšnem primeru je na sred-
nji rok pravzaprav ukinjanje domačih kapacitet. Ko se ocenjuje neto uči-
nek odpiranja delovnih mest v tujini ali zapiranje delovnih mest doma, je
tako treba upoštevati tudi odpiranja novih delovnih mest na področju
novih dejavnosti, ki bi jih takšno podjetje začelo razvijati. Pogosto se po-
zablja, da takšno preseljevanje proizvodnje v tujino dejansko ohranja
boljši del proizvodnje doma in seli le tisti del, ki bi prej ali slej postal
nekonkurenčen in bi ga bilo treba ukiniti. Obenem pa se zaradi širjenja
proizvodnje lahko odpre nova delovna mesta v zahtevnejših dejavnostih
deloma zato, ker se je ta proizvodnja zaradi internacionalizacije razširila,
deloma pa zato, ker se postopno začnejo odpirati nova delovna mesta v
proizvodnji novih zahtevnejših izdelkih kot rezultat prebrazbe in kot po-
sledica internacionalizacije. Bistvo pri internacionalizaciji ni toliko samo
število, pač pa kakovost delovnih mest. Učinke izhodnih TNI je treba
torej ocenjevati iz tega zornega kota. 

Naslednji element, ki opredeljuje odločitev za izhodno internacionali-
zacijo ali proti njej, je tržna struktura oziroma značilnosti trga izdel-
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kov/storitev, ki jih proizvajamo. Čim večja je stopnja oligopolizacije
danega trga ter čim bolj na njem prevladuje le nekaj proizvajalcev, bolj je
treba iskati priključek k takšnim proizvajalcem in manj je mogoče neod-
visno tekmovanje. Praktično se podjetja v primeru takšnih panog znajde-
jo pred dilemo, ali se povezati s panožnimi voditelji, običajno le nekaj
največjih multinacionalnih podjetij, ali samo postati multinacionalka, saj
je tretja možnost, biti majhen proizvajalec ob nekaj gigantih na podobni
dejavnosti, precej vprašljiva. Alternativa je seveda preusmeritev na dolo-
čeno nišo v takšni dejavnosti. 

Pomembno je tudi, da obstaja določena zveza med internacionalizacijo
in diverzifikacijo nasploh in na domačem tržišču. Podjetja običajno naj-
prej rastejo doma, sprva samostojno, potem tudi s pomočjo prevzemanja
drugih domačih podjetij, medtem ko mednarodno predvsem investirajo
na zeleni trati. Da bi zmanjšali tveganja internacionalizacije na področju
svoje središčne kompetentnosti, podjetja pogosto diverzificirajo svojo de-
javnost le doma, v tujini pa se osredotočajo na središčne kompetence in
središčne izdelke ali storitve. Tako ohranjajo in krepijo svojo središčno
konkurenčnost obenem pa, vsaj doma, razpršijo tveganje.

Ne tako redko pa pogojuje internacionalizacijo tudi struktura domače-
ga tržišča. Podjetje lahko doseže prag 40 %, ki je še dovoljen po domači
antimonopolni zakonodaji, ko pa ga doseže, je njegova rast mogoča le s
širjenjem v tujino. Primer takšne internacionalizacije v Sloveniji je Mer-
cator.

5.4 Kam investirati?

Odločitev o tem, kam investirati, je pogojena z vrsto in motivom investi-
cije. Pri tistih, ki iščejo vire, imajo prednosti države, ki so bogate s suro-
vinami in viri nasploh (tudi cenena in obilo delovne sile na primer) ob
ustreznih infrastrukturnih razmerah ter davčni politiki. Tipični tuji vla-
gatelj v tej kategoriji izkorišča naftne vrelce, baker, boksit ali pa proizva-
ja delovno intenzivne izdelke za izvoz. Prednost imajo tiste države, ki
imajo že razvit lokalni podjetniški sektor, ki lahko krepi prednosti tujih
investitorjev (razviti dobavitelji).

Za investitorje, ki iščejo trg, so zanimive bolj bogate države, dežele z vi-
sokim dohodkom na prebivalca in velike države z obetavnim trgom ter
tiste, v katerih zaradi visokih stopenj rasti hitro raste povpraševanje, se-
veda ob primerno nizkih stroških dela in materiala. Primeri takšnih TNI
so tiste v proizvodnjo računalnikov, farmacevtske izdelke in vozila, ciga-
rete, predelano hrano in letalske storitve. Vladne spodbude postajajo v
zadnjem času vse pomembnejši instrument privabljanja tovrstnih naložb.
Te rastejo tudi zato, ker postaja vse pomembnejša bližina porabniku.
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Vlagatelji lahko najbolje dvignejo učinkovitost v državah, ki imajo niž-
je plače oziroma stroške dela ali pa domače vlade ponujajo zelo ugodne
(davčne) pogoje. Investitorji zasledujejo tudi ustvarjanje ekonomij obse-
ga, iščejo ustrezne dobavitelje ali hočejo doseči zemljepisno diverzifikaci-
jo. Zato podjetja v trenutku, ko se začne krhati njihova konkurenčnost
zaradi porasta plač, selijo takšno proizvodnjo na tuje. Primeri takšnih
TNI se lahko najdejo v avtomobilski proizvodnji, električnih aparatih,
storitvah, nekaterih R & R dejavnostih, potrošniški elektroniki, tekstilnih
izdelkih in oblačilih ter farmacevtskih izdelkih. Da bi države pritegnile
tovrstne naložbe, v novejšem času vse bolj spodbujajo svoje izobraževal-
ne programe ter dobaviteljske grozde.

Skupna značilnost strateških TNI je, da hočejo ustvariti določene si-
nergične učinke, zatem obraniti tržni položaj, se obraniti pred prevze-
mom s pomočjo lastnih prevzemanj podjetij, si zagotoviti dostop do teh-
nologij in znanja/informacij, različnih kultur v tujini in podobno. Doseči
želijo tudi ekonomije skupnega upravljanja in razpršiti tveganja. Tako si
krepijo inovativno ter proizvodno konkurenčnost. Primere takšnih TNI
gre iskati v dejavnostih, za katere so značilni visoki fiksni stroški, ki
ponujajo visoke prihranke zaradi ekonomij obsega ter sinergij.

Po nordijskem modelu internacionalizacije imajo prednost kulturno
podobne, sosednje in potrošniško manj zahtevne države. Te so bile naj-
večkrat tudi glavna izvozna tržišča za podjetja, ki začenjajo stopati na pot
bolj poglobljene internacionalizacije. Bolj oddaljene dežele in zapletenej-
še, najprej pogodbene, pozneje pa bolj poglobljene kapitalske povezave
se vključujejo pozneje, vzporedno z osvajanjem znanja o internacionali-
zaciji in potem ko podjetja že uspejo internalizirati internacionalizacijske
izkušnje. Kulturna in zemljepisna bližina torej delata sosednje ter zgodo-
vinsko in jezikovno podobne države najbolj privlačne za tuje vlagatelje.
Ker je izvoz običajno prva, bolj enostavna stopnja internacionalizacije,
imajo prednost tudi države, s katero se predhodno razvijejo tesne zuna-
njetrgovinske vezi. Običajno se izvozne poti začnejo postopno utrjevati z
vzpostavljanjem trgovskih podružnic v tujini, ki so praviloma prva stop-
nja izhodne internacionalizacije v obliki TNI.

Lokacijsko internacionalizacijo v precejšnji meri pogojujejo tudi vrste
specifičnih podjetniških prednosti, ki so po eklektični paradigmi prvi po-
tisni dejavnik investiranja v tujini. Pogosto so lahko lokacijsko pogojene,
torej jih podjetja uživajo le, če investirajo v določenih državah. Tipična
takšna prednost je znanje, kako poslovati v določeni državi bodisi zaradi
tradicije, znanja jezika bodisi zaradi prej zgrajenih poslovnih vezi (omre-
žij). Dolgoletno življenje in poslovanje v isti državi je stkalo celo vrsto lo-
kacijsko pogojenih prednosti, ki jih podjetja, ki niso delovala kot domača
na prejšnjem jugoslovanskem trgu, kot je to primer s slovenskimi, pač
nimajo. Lahko pa jih sčasoma pridobijo, zato tip prednosti, ki temelji na
znanju, kako poslovati v nekdanjih jugoslovanskih republikah, terja
hiter skok na vlak internacionalizacije, ker so te prednosti minljive in
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imajo omejen rok trajanja. Podjetja morajo izkoristiti prednosti prvega, še
preden jih lahko »premagajo« multinacionalna podjetja z močnejšimi
tehnološkimi prednostmi ali boljšimi izdelki. Zato podjetja nimajo časa
čakati na »učenje ob delu«, stopati korakoma po poteh postopne interna-
cionalizacije, pač pa morajo preskočiti mnoge faze, ki so jih prehodila
podjetja iz sedaj razvitih dežel na poti do današnje ravni razvoja svoje
mednarodne razvejanosti. Zato podjetja postajajo »rojene multinacional-
ke« ali pa »preskakovalne multinacionalke«.

Slovenske investicije v tujini so precej tipičen reprezentant skandinav-
ske šole internacionalizacije v tisti razsežnosti, ko ta govori o postopnosti
vstopanja na tuje trge glede na njihovo bližino, poznavanje in poprejšnje
ekonomske vezi. Zato je bilo pričakovati, da bodo slovenska podjetja naj-
prej skočila v »vodo« tam, kjer najbolje poznajo njeno »temperaturo in
kopališke mojstre«, kjer so jim poznane vse čeri in poznajo »lokalne ve-
ljake, hrano in način poslovanja«, da ne govorimo o jeziku in dolgoletnih
izkušnjah in spletenih poslovnih omrežjih. Glede na dinamiko izhodnih
TNI pa odstopajo od stopenj skandinavskega modela, saj so začele inve-
stirati v tujini hitreje in preskakujejo posamezne faze. 

Med posebnimi razlogi za izhodne investicije pa je treba omeniti še po-
sebne predpise ali spodbude, ki jih dajejo posamezne države, čeprav so
te lahko minljive, vendar lahko pospešijo vstop na določene trge. Posa-
mezne države imajo na primer visoke spodbude za odpiranje novih
delovnih mest. Spet druge odpirajo posebne cone, v katerih veljajo po-
sebna, poenostavljena pravila poslovanja za tuja podjetja, ki svojo pro-
izvodnjo pretežno usmerjajo v izvoz. 

5.5 Kako se internacionalizirati?

Kaže, da brez intenzivne internacionalizacije podjetje v sodobnem svetu
ne more obstati, še manj postati konkurenčno. Zlasti to velja za podjetja
iz malih držav. Izrek »brez rasti ni razvoja, brez razvoja ni obstoja« zato
najbolje ponazarja, zakaj se podjetja danes morajo odločati za izhodno
internacionalizacijo, za investiranje v tujini iz sebi lastnih notranjih razlo-
gov. Pri tem imajo podjetja na voljo vsaj štiri različne poti:
1. samostojna, evolucijska avtonomna rast;
2. kooperacijska rast s pomočjo TNI (skupne naložbe);
3. združitev s sorodno velikim domačim ali tujim podjetjem;
4. prevzemi v tujini ali pa s strani večjega domačega ali tujega podjetja.

Avtonomno rast je moč uresničiti na različne načine vstopanja na trg:
a) investicijo z zelene trate oziroma investicijo od začetka ali skupno na-

ložbo z domačim podjetjem;
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b) »na preorane trate« (brownfeld);
c) prevzem podjetja v tujini ali združitev z njim;
č) mrežno (strateško) povezovanje.

Podjetja najpogosteje izberejo ali investiranje na zeleni trati ali pa
prevzem lokalnega podjetja oziroma nekaj vmes (na preorane trate).
Izbor je pogojen z razmerami tako v svetovnem gospodarstvu, zlasti pa z
razmerami v ciljni ekonomiji. Danes so najbolj razširjena oblika TNI prav
prevzemi, čeprav zadnji dve leti padajo po rekordnih 1300 milijard dolar-
jev leta 2000. Pogostejši so v razvitih državah, v manj razvitih pa jih je
manj preprosto zato, ker ni ustreznih domačih podjetij bodisi zaradi
nizke stopnje razvoja ali pa (še) neprivatiziranega gospodarstva. V takih
razmerah so TNI pogosto v obliki »na preorane trate«; prevzemu sledijo
skupna vlaganja.

Investicije na zeleni trati so primerne: 
• kadar podjetje razpolaga z močnimi specifičnimi podjetniškimi pred-

nostmi, ki jih ne bi rado delilo z lokalnimi partnerji bodisi zato, ker so
razmeroma močni in bi prehitro imitirali lastnika takih prednosti, ali
pa 

• zato, ker so to neoprijemljive prednosti,89 kar pomeni, da jih je mogo-
če maksimalno izkoristiti le s pomočjo internalizacije. Čim bolj so
prednosti nekodificirane, čim so neoprijemljivo vezane na neposreden
prenos s strani menedžerjev, bolj bodo podjetja »prisiljena« takšne
prednosti izkoriščati v tujini v obliki TNI, torej s pomočjo internaliza-
cije. Največji del prednosti slovenskih podjetij na trgih bivše skupne
države je takšnih. Vrsta prednosti preprosto zahteva neposredno pri-
sotnost na tujem trgu;

• kadar se investitorju ne mudi, ker naložbe od začetka terjajo veliko za-
gonskega časa;

• kadar ni na voljo dobrega lokalnega partnerja ali ciljnega podjetja za
prevzem ali ko je pričakovati težave z lokalno, »prevzeto« delovno silo
(kjer so na primer močni sindikati). 

Vrsta lastniško specifičnih prednosti je glavna razlaga za prevlado in-
vesticij od začetka v primerjavi s prevzemi, ko gre za izhodne investicije
iz tranzicijskih držav. To velja seveda tudi za Slovenijo. Običajno je naj-
močnejša konkurenčna prednost takšnih investitorjev v tujini v boljšem
trženju, prilagojeni tehnologiji in sposobnosti poslovanja v podobnih
državah ali državah, ki so bile prej ena (npr. nekdanje jugoslovanske re-
publike ali pa Češkoslovaška) ali pa so pripadale ekonomski integraciji
(SEV). Investitorji iz manj razvitih držav ne razpolagajo z zelo močnimi
FSA, ki bi jih lahko delile z lokalnimi partnerji brez bojazni, da bi jih
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izgubile ali pa da zanje ne bi dobile ustreznega nadomestila. To je posle-
dica tako zvrsti samih prednosti, ki se lahko hitro posnemajo, pa tudi šib-
ke pravne zaščite v tranzicijskih državah. Zato investitorji iz tranzicijskih
držav hočejo visoko stopnjo nadzora. Ne tako redko pa preprosto ni na
voljo ustreznih partnerjev v državi, kjer se investira (počasnejša privatiza-
cija). Postopno, potem ko akumulirajo določene izkušnje, se podjetja po-
čutijo dovolj močna, da se začnejo lotevati prevzemanja lokalnih podjetij.

Prevzemi so primernejša različica vstopa na tuje trge:
• kadar gre za dejavnosti, na katerih se vsakodnevno dogajajo hitre teh-

nološke spremembe in rastejo stroški inovacij in vstopa na neznane
trge, 

• kadar se investitorju mudi (da ga ne bi prehiteli tekmeci, ki bi skrčili
čas od inovacije do vstopa na trg, ali tehnološki razvoj in bi njegova
prednost izpuhtela), 

• kadar je potrebno lokalno komplementarno znanje in se želi zmanjšati
tveganje,

• če si že navzoč na trgu in je treba to utrditi, zaščititi tržne deleže in jih
še nadgraditi, 

• če imaš zelo sposoben menedžment (neoprijemljiva prednost).

Naložbenik pri prevzemih ali združitvah takoj pridobi obstoječe, že de-
lujoče lokalno podjetje z razpoložljivo delovno silo in lahko takoj proizva-
ja. Hitre tehnološke spremembe ga ne morejo izriniti s trga, kot če gre za
vlaganje od začetka. Ker globalizacija pomeni hitre tehnološke spremem-
be skoraj na vseh sektorjih, ne preseneča, da so prevzemi postali glavna
oblika TNI v svetu. Nedavno so začele malo upadati, kar je posledica re-
cesije na svetovnih trgih, zaokrožanja koncentracije na posameznih indu-
strijah ter končno spoznanj, da mnoge niso dale pričakovanih rezultatov.
Številne ocene kažejo, da skoraj 60 % prevzemov ali združitev ne daje pri-
čakovanih rezultatov. Razlogi kar v največi meri ležijo v podcenjevanju
medkulturnih razlik90 ter v slabih pripravah. Med njimi je treba izposta-
viti tudi tako imenovani učinek hubis, ko do združitev prihaja zaradi me-
nedžerske sle po velikosti in slavi, po gradnji »imperijev« moči.

V dejavnostih, ki zahtevajo ekonomije obsega in kjer so pomembne
blagovne znamke, lahko povezovanja med sebi enakimi in tuji prevzemi
v tranzicijskih državah ter oblikovanje regionalnih multinacionalk posta-
nejo vse bolj priljubljen način rasti firm v prihodnje. Prevzemi, redkeje
združevanja z največjimi multinacionalkami, bi lahko bili verjetna pot
rasti podjetij v tranzicijskih državah pod pogojem, da se jim okrepi njiho-
va pogajalska pozicija. Članstvo v EU bo pospeševalo ta proces v novih
članicah in skrajševalo čas, ki ga imajo podjetja na voljo za bolj organsko
rast. Podjetja najpogosteje nimajo več časa za najprej nacionalna, potem
regionalna in šele v zadnji fazi za globalna povezovanja-združevanja-
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prevzemanja. V tranzicijskih državah bo do tujih prevzemov prihajalo in-
tenzivneje, kot pa če bi se nacionalna ali regionalna konsolidacija izvršila
pred vstopom v EU. Zato se zdi, da bo to nadomestilo sedanjo prevladu-
jočo strategijo ustanavljanja novih podjetij v tranzicijskih državah. 

Čeri pri prevzemih so potencialne težave pri iskanju ustreznega lokal-
nega partnerja ali pa težave z lokalnimi sindikati, delovno disciplino in
navadami v prevzetem podjetju. Lokalna delovna sila v potencialnem
partnerju je lahko nezadosti izobražena za delo na novih izdelkih in teh-
nologijah. Zato se lahko izkaže, da je dražje preobraziti delavce kot pa
najeti nove v skladu s potrebami in željami naložbenika. Vse to lahko na
srednji in dolgi rok izniči prednosti prevzemov, ki je predvsem v hitrosti
vstopa na tuji trg in investicije se dejansko preobrazijo v tiste »na preora-
ne trate«.

Tudi zunanje okolje igra pomembno vlogo pri izboru načina vstopanja
na tuje trge. Močno oligopoliziran trgi, trgi z visoko koncentracijo nekaj
največjih podjetij in visoki transakcijski stroški poslovanja prek trga (ne-
gotovosti vseh vrst, kar je spet značilno za tranzicijske države) spodbuja-
jo popolno lastništvo in prevzeme. 

Tretji način je vstopanje v t. i. mrežne povezave, ki so prav tako lahko
oblika izhodne internacionalizacije. Tako lahko podjetje črpa znanje od
partnerjev v mreži, tam pač, kjer to znanje obstaja. Danes naložbe v tuji-
ni postajajo tudi način pridobivanja konkurenčnih prednosti, s katerimi
razpolagajo podjetja v tujini, ali zaščite obstoječih. Tako ni nujno, da
podjetje samo pride do takšnih znanj. Prednost mrežnega povezovanja
sta fleksibilnost in majhna kapitalna intenzivnost. Večina mrežnih pove-
zav je nekapitalskih in se vzpostavljajo preprosto s pogodbami. Zato so
te tudi manj stabilne in po mnenju menedžerjev manj zanesljive. Primer-
ne so za začetne korake vstopanja na nestabilne trge, pozneje pa se po
njihovem mnenju bolje obnesejo zanesljivejše in predvidljivejše kapital-
ske povezave. To poudarjamo zato, ker je mreženje v zadnjem času iz-
jemno priljubljeno med akademiki.

Vsaka od alternativ ima svoje prednosti in slabosti. Avtonomna evolu-
cijska rast je danes vse bolj pod udarom časa in globalizacije. Danes pod-
jetja nimajo več tistega časa, ki so ga imele njihove predhodnice še na
primer pred 30 leti, ko svet še ni bil tako soodvisen in proizvodnja in sto-
ritve globalno razvejane in integrirane. Dodatna omejitev za podjetja iz
majhnih držav je njihovo majhno domače tržišče. Za evolucijsko rast po-
gosto ni več dovolj časa ali pa denarja, če si proizvajalec končnih izdel-
kov, ki terjajo velike izdatke za reklame ali pa za pravno obrambo svojih
izdelkov (farmacija je tipični primer) in sočasen globalen prodor na vse
pomembne trge. Takšno strategijo je lažje uresničevati pri proizvajalcu
vmesnih izdelkov, ki lahko v svoji niši ostajajo sicer razmeroma majhni,
pa globalno razvejani proizvajalci, dobavitelji več transnacionalkam. 

Samostojna pot, samostojno trženje izdelkov, je hitrejša, če so se prej
ob tujem razvitejšem partnerju razvili in usposobili za tekmovanje na sve-
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tovnem trgu. Tako ohranjajo večjo stopnjo neodvisnosti ter fleksibilnosti,
čeprav morajo slediti svojim velikim klientom, kjerkoli že oni proizvajajo.
Kooperativna rast s pomočjo tujih partnerjev je primerna pot na nižji
stopnji razvoja, ki ob agresivni lastni razvojni strategiji lahko omogoči
poznejšo avtonomno rast (primer Kolektor). Združitev s podobnim pod-
jetjem doma ali v tujini sicer poveča tržno moč podjetja, toda takšno novo
podjetje pogosto ne postane bistveno vplivnejše in gotovo ne tržni ali raz-
vojni voditelj. Zato postaja druga opcija – sodelovanje s tujimi vlagatelji –
vse bolj nujna za »tehnološke zamudnike«, saj jim lahko pospeši rast in
omogoči dostop do svetovnih trgov. Tako se lahko pozneje podajo po poti
postopne krepitve lastnih tehnoloških sposobnosti na način »obrnjene
tehnološke preobrazbe« (od proizvodnih k inovacijskim sposobnostim).

Združitev s podobno velikim domačim ali tujim partnerjem sicer pove-
ča velikost podjetja, njen tržni delež, lahko prispeva k večji globalni/re-
gionalni razvejanosti (če je s tujcem), toda firma ne postane bistveno več-
ja, močnejša ali tržno vodilna. Tako se problemi poprejšnjega manjšega
podjetja le malo omilijo, ne pa razrešijo. Podobno velja za prevzem s stra-
ni večjega domačega podjetja, razen če ne gre že za domačo multinacio-
nalko. Združitev ali povezava s sebi enakimi je bolj realistična za večja
podjetja iz malih držav. Takšne združitve namreč v razmerah vse večje
koncentracije v večini dejavnosti ne omogočajo presegati pomembnejših
tržnih deležev, za kar pa pri rasti pravzaprav gre. Lahko pa tako postaneš
regionalna multinacionalka, kar je lahko za številne tudi »končni« cilj (na
primer Mercator). Prevzem s strani domačega podjetja sicer prispeva k
rasti, toda soočen je z vsemi omejitvami kot pri prejšnji opciji. Poleg tega
pa lahko v malih državah pride do monopola. Tako pogosto mnogim
podjetjem ostane le še zadnja možnost, prevzem s strani TNP. 

Prevzem s strani TNP je zato vse pogostejša, realistična opcija v raz-
merah naraščajoče oligopolizacije/koncentracije tržne moči v majhnem
številu dominantnih podjetij. Do tega prihaja/bo prihajalo še bolj tam,
kjer so zamudili vlak postopne domače, pozneje regionalne in nazadnje
globalne koncentracije, kot se je to dogajalo v EU (glej Svetličič, 1991:
1378–1380). Če te »domače naloge« ne opraviš, se lahko pričakuje več
tujih prevzemov, kot bi jih bilo sicer.

Kot smo videli, so izhodne investicije le ena od oblik rasti podjetja.
Toda danes to ni vedno edina oblika rasti. Nekdaj so se podjetja odločila
za internacionalizacijo, zato da bi zrasla, danes pa to ni več tako potreb-
no. Zakaj? Sodobne oblike internacionalizacije s pomočjo vzpostavljanja
omrežij, strateških povezav, namreč omogočajo internacionalizacijo tudi
brez rasti podjetja. S povezovanjem z drugimi podjetji brez kapitalskih
povezav lahko namreč podjetje uresniči nekatere svoje cilje, dopolnjuje
manjkajoče sposobnosti ali vire. Res pa je, da mnogi menedžerji menijo,
da so takšne povezave manj stabilne in zanesljive in prisegajo bolj na
kapitalske povezave.
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5.6 Internacionalizacija kot postopen proces

Podjetje ne more postati multinacionalno čez noč. Postopnost je ena te-
meljnih značilnosti internacionalizacije dejavnosti podjetij. Podjetja po-
stopno prevzemajo, integrirajo in uporabljajo znanja o tujih trgih in de-
javnostih ter se na tej podlagi vse bolj usmerjajo na tuje trge. Kako
internacionalizirano oziroma kako globalno bo postalo podjetje, je odvi-
sno od medsebojnega vpliva procesa proizvodnje, reguliranja in organi-
zacijskih dejavnikov. Tista podjetja, ki so sposobna upravljati vire v med-
narodnem prostoru, lahko računajo na rast prihodkov, druga pa bodo
tržne deleže izgubljala.

Internacionalizacija (in prestrukturiraje) podjetij (in panog) navadno
poteka v več stopnjah, vsaka stopnja ponuja različne priložnosti za
ustvarjanje dodane vrednosti (Tabela 5.1). V začetnih fazah se ustvarjanje
vrednosti poveča zaradi izboljšav v poslovni praksi (prenosu boljših
poslovnih praks), v kasnejših fazah pa ustvarjanje vrednosti izvira tudi
zaradi inovacijskih procesov in razširitve trga.

Tabela 5.1: Faze prestrukturiranja z internacionalizacijo

VSTOP NA TUJE TRGE Podjetja za vstop na nove trge in širitev baze potrošnikov uporabljajo 
podobne modele kot na domačem trgu.

SELITEV PROIZVODNJE V TUJINO Podjetja selijo celoten proizvodni proces, da izkoristijo prednosti razlik v
cenah, končne izdelke izvažajo na kar največ trgov.

RAZČLENITEV VERIGE DODANE Posamezne komponente izdelka podjetja proizvajajo na različnih 
VREDNOSTI lokacijah (regijah), podjetja se lahko specializirajo za posamezne 

komponente, za sestavljanje ali oboje. 
REINŽINIRING VERIGE DODANE Podjetja na novo oblikujejo svoj proizvodni proces z upoštevanjem vseh
VREDNOSTI razpoložljivih lokalnih dejavnikov tako, da maksimirajo učinkovitost in

prihranke v stroških.
USTVARJANJE NOVIH TRGOV Z globalizacijo podjetja znižajo stroške, zato lahko ponudijo nove 

produkte, nižje cene in/ali vstopajo tudi na nove trge (geografsko) ali 
tržne segmente.

Vir: Farrell, 2004, str. 88.

Če opazujemo načine, ugotovimo, da sprva uporabljajo preproste obli-
ke internacionalizacije (izvoz, pogodbene oblike, trgovske podružnice),
pozneje pa vse bolj poglobljene oblike kapitalskega sodelovanja (pro-
izvodne podružnice, vse intenzivnejše kapitalske povezave). Uppsalski
model internacionalizacije predvideva postopno internacionalizacijo
zato, ker je to zahteven proces, ker terja izkušnje in je ne nazadnje tudi
drag. Še dražja je šolnina, če takšnih izkušenj nimaš. 

To nikakor ni edini možni vzorec internacionalizacije. Različen položaj
podjetja, domačega in tujega okolja, v katerem deluje, lahko omogoči
tudi preskakovanje posameznih faz. Majhna podjetja, na primer, iz do-
mače faze kaj hitro preskočijo na mednarodno delovanje (preskakovalne
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multinacionalke) ali pa že takoj delujejo doma in v svetu ali celo samo v
svetu. Imamo celo podjetja, ki delujejo pretežno v svetu (rojene multina-
cionalke), ki bodisi proizvajajo doma, pa skoraj vse izvažajo od vsega
začetka (na primer proizvajalec izpušnih cevi Akrapovič), ali pa nimajo
domače proizvodne baze, pač pa le vodenje, koordinacijo, oblikovanje
izdelka, trženje in celovito strateško vodenje (na prime Nike). 

Internacionalizacija torej ni vedno linearen proces, ki nepretrgoma na-
preduje. Lahko pride do preskakovanja posameznih faz, do deinternacio-
nalizacije in reinternacionalizacije ali neprostovoljne internacionalizacije
ali deinternacionalizacije (zaradi vladnih restrikcij). Napredovanje proce-
sa internacionalizacije je odvisno od doseženega uspeha pri dodajanju
vrednosti v procesu in organizaciji proizvodnje in prodaje. 

Četudi gre za postopno internacionalizacijo, so te stopnje danes bis-
tveno krajše. Zaradi liberalizacije poslovanja na svetovnem trgu in nujno-
sti doseganja ekonomij obsega se podjetja danes za globalizacijo svojega
poslovanja odločajo mnogo prej kot nekdaj. To pa je tvegano, saj lahko
podjetje naredi tudi velike in drage napake. Internacionalizacija namreč
ni zastonj. Nasprotno, je zelo draga, tako glede potrebnega kapitala kot
menedžerskega časa in s tem denarja. Zato morajo njeni rezultati bistve-
no presegati rezultate »preprostega« izvažanja.

Pri tem se podjetje lahko opira ne le na svoje znanje in izkušnje, pač
pa jih skuša dopolniti z bogatejšimi izkušnjami drugih podjetij. Sodobni
mednarodni ekonomski odnosi podjetjem običajno ne dajejo dovolj časa,
da bi ubirala utečene in počasne poti učenja na svojih lastnih izkušnjah,
pač pa morajo vse, kar so še »včeraj« lahko počela počasi in postopoma,
storiti zelo hitro. S tem se izpostavljajo tudi ogromnim tveganjem. Zato
so pridobila pomen prevzemanja obstoječih podjetij namesto naložb od
začetka in/ali sklepanje strateških povezav. Dunning to imenuje plurali-
stičen in integralen pristop k internacionalizaciji. To pomeni, da podjetja
sočasno razvijajo cel niz medsebojno tesno prepletenih dejavnosti, pač
odvisno od konfiguracije svojih podjetniških in lokacijsko specifičnih
prednosti in načina njihovega najboljšega ovrednotenja v tujini (interna-
lizacijsko ali tržno). To pomeni, da ni nujno, da podjetje samo internacio-
nalizira svojo dejavnost, če cilje, ki bi jih s tem želelo doseči, lahko part-
nersko podjetje doseže bolje, ceneje in v vzajemno korist.
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5.7 Krepitev konkurenčnosti z izhodno internacionalizacijo

Konkurenčnost, produktivnost91 ter preobrazba in internacionalizacija
dejavnosti podjetij se ne povezujejo tako pogosto, kot bi bilo to potrebno.
Zato bomo v tej analizi skušali ugotoviti, kako lahko podjetje s pomočjo
internacionalizacije svoje dejavnosti prispeva h krepitvi svoje konkurenč-
nosti. Brez internacionalizacije in pozneje globalizacije si danes sploh
težko predstavljamo obstoj in razvoj podjetja, zlasti tistih iz majhnih
držav. Konkurenčnost je po definiciji globalna. Ni konkurenčnosti na do-
mačem trgu ali konkurenčnosti na tujih, evropskih trgih, pač pa gre za
konkurenčnost nasploh. To sicer ne velja za vse vrste izdelkov. Nekatere
prodaje so bolj vezane na regionalne trge, drugi izdelki, kot sta znanje in
tehnologija, pa so povsem globalni.

Bistvo konkurenčnosti je sposobnost z dobičkom prodajati na svetov-
nem trgu. To sposobnost lahko okrepimo ali:
a) z zniževanjem stroškov ali stroškovno konkurenčnostjo, torej sposob-

nostjo podjetja, da proizvede in prodaja ceneje in učinkoviteje kot
konkurenca; 

b) z diferenciacijo izdelkov in storitev, torej sposobnostjo podjetja ponu-
diti izdelke superiornejše kakovosti, posebnih lastnosti, posebnih po-
prodajnih storitev, seveda po višjih cenah; 

c) tretja je vmesna pot: sprva skušati konkurirati s stroški, pozneje pa
vse bolj z diferenciacijo izdelkov, za katere so porabniki pripravljeni
seči globlje v žep, proizvajati pa jih po enakih stroških kot konku-
renca. 

S pomočjo izhodne internacionalizacije podjetja krepijo stroškovno
konkurenčnost s prenašanjem proizvodnje standardiziranih izdelkov v
lokacije s cenejšim delom ter obenem pospešujejo svojo preobrazbo na
proizvodnje višjih dodanih vrednosti. Druga strategija, tista, ki temelji na
izdelovanju diferenciranih izdelkov (produktne inovacije) in storitev ter
proizvodnih procesov (procesne inovacije), je na dolgi rok obetavnejša,
saj zagotavlja višjo raven plač, ki so bolj cilj kot pa pogoj konkurenčnosti.
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91 Po Krugmanu (1994) je bistvo konkurenčnosti produktivnost. Vse, kar krepi pro-
duktivnost, krepi tudi konkurenčnost, saj je konkurenčnost v bistvu le bolj poetičen
izraz za produktivnost. Ali še preprosteje: treba je proizvesti enak izdelek kot kon-
kurenti z manj inputi ali pa proizvesti več kot tekmeci z enakimi inputi, s pomočjo
višje produktivnosti. To pa je mogoče le, če podjetje/država razpolaga s kakšnimi
specifičnimi znanji, prednostmi, ki jih tekmeci nimajo, če razpolaga z določenimi
strateškimi viri, ki jih drugi nimajo. Do tega je moč priti ali z inovacijami (produktni-
mi, procesnimi ali organizacijskimi) ali pa z ustvarjalnim posnemanjem. Slednje je v
razmerah tehnološkega zaostajanja bližnjica k tehnološkemu napredovanju, toda le
če se prednostim tistega, ki se ga posnema, doda nekaj svojega. Konkurenčnost ni
narediti nekaj, kar drugi delajo ravno tako dobro, pač pa delati nekaj, česar drugi ne
znajo narediti tako dobro kot mi (Kay, 1996: 69).
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V praksi gre skoraj vedno za kombinacijo stroškovne in diferenciacijske
strategije, odvisno od ravni razvoja dežele. Na nižji ravni in pri standardi-
ziranih izdelkih je v fazi tehnološkega dohitevanja pomembnejša stroš-
kovna strategija, z višjimi razvojnimi aspiracijami pa pridobiva pomen
diferenciacijska. 

Internacionalizacija dejavnosti podjetij, tako vhodna (vhodne TNI) kot
izhodna (izvoz kapitala ali sklepanje strateških povezav s tujimi partner-
ji), je postala prvi pogoj konkurenčnosti. Rastoči pomen ekonomij obse-
ga, ekonomij skupne proizvodnje in razdelitve določa internacionalizaci-
jo podjetij držav, ki takšnih ekonomij ne morejo dosegati na domačem
trgu. Majhne države oziroma njihova podjetja morajo zato še mnogo bolj
in prej internacionalizirati svojo dejavnost kot podjetja iz velikih držav,
da bi dosegla minimalni prag učinkovitosti. Zato ni presenečenje, da je
celo na seznamu sto največjih TNP v svetu 13 TNP iz majhnih držav92

(glej UNCTAD, 2002: 87). Velikost skratka ni poglavitni opredeljitelj tran-
snacionalnega podjetja, pač pa je to način njihovega v svet, v globalno
črpanje in izkoriščanje virov, naravnanega delovanja. Podjetja iz majhnih
držav z internacionalizacijo svoje dejavnosti presegajo omejeno ponudbo
proizvodnih dejavnikov doma in skušajo izkoristiti njihovo razpoložlji-
vost v tujini (obrnjen Porterjev model). V odsotnosti obilja naravnih fak-
torskih pogojev in povezanih dejavnosti se morajo podjetja iz majhnih
držav opirati bolj na tiste, ki so na voljo v tujini, in tako nadomeščati
majhnost lokalnega tržišča.

S pomočjo internacionalizacije dejavnosti podjetje unovči svoje pod-
jetniško specifične prednosti na svetovnem trgu z internalizacijo teh
prednosti v obliki ustanavljanja afiliacij ali z drugačnimi (kapitalskimi)
povezavami. Po drugi strani podjetja z internacionalizacijo skušajo okre-
piti svoje konkurenčne prednosti, pridobiti znanja, s katerimi sama ne
razpolagajo, so pa dostopna v tujini. 

Kaj to pomeni za strategijo Slovenije ali slovenskih podjetij? Prvič, da
mora glede na svojo majhnost in stopnjo razvoja, če hoče vsaj zadržati
tržne deleže na tujih trgih, pristopiti k internacionalizaciji dejavnosti svo-
jih podjetij pri diferenciranih izdelkih in storitvah ter tistih univerzalnih,
pri katerih visoki stroški dela začenjajo ogrožati konkurenčnost domačih
proizvajalcev, ker temeljijo na stroškovni konkurenčnosti. Stroškovno
slovenska podjetja ne morejo vzdržati konkurence srednjeevropskih, kaj
šele azijskih proizvajalcev, ki imajo bistveno nižje stroške dela. Razliko je
sicer moč kompenzirati s (še vedno) višjo produktivnostjo. Stroški dela so
namreč le ena determinanta izhodne internacionalizacije; raven produk-
tivnosti je druga in velikost lokalnega trga tretja. Pri manjših razlikah do-
datni stroški poslovanja na daljavo te razlike ne odtehtajo. Dinamično
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pričakujemo zapiranje škarij tudi pri produktivnosti. Na teh področjih je
nujno, če hočemo zadržati konkurenčnost, začeti izvajati delovno in-
tenzivne in rutinske segmente teh dejavnosti v tujini, torej tam, kjer so
stroški dela bistveno nižji, zlasti če gre za velika in rastoča lokalna tržišča. 

Primer, kako z izhodno internacionalizacijo krepiš konkurenčne pred-
nosti, je Japonska. Z vlaganji v tujini je krepila delež »vzhajajočih« dejav-
nosti, ker je sproščala vire v »zahajajočih« dejavnostih. Vlada je celo
spodbujala njihovo translokacijo v tujino. Podobno pot lahko ubere tudi
Slovenija. Tako lahko še upamo na ohranitev konkurenčnih prednosti
tudi pri univerzalnejših izdelkih, pri katerih konkurenčna prednost te-
melji pretežno na nizkih stroških dela. Druga je pot razvijanja diferenci-
ranih, torej specialnih proizvodov ali sestavnih delov zanje in sproščanja
virov v dejavnostih, kjer naša podjetja zgubljajo konkurenčnost. Prva
omejitev pri tem so ogromna sredstva, potrebna za vlaganja R & R, ki so
prvi pogoj za razvoj diferenciranih izdelkov. Druga je hitrost, ki postaja
vse pomembnejša, ali z drugimi besedami, biti prvi na trgu, in tretjič,
nujnost ne le izumiti nov proizvod ali tehnologijo, pač pa to narediti za
svetovni standard. To je zelo kapitalno intenzivna dejavnost, ki si jo
lahko privoščijo le največji. Vsaj delno je te probleme mogoče zaobiti z
usmeritvijo na manj zahtevne diferencirane izdelke in storitve ali postati
sestavni del mreže podjetij ali njihovih strateških povezav, ki si delijo
stroške R & R in s tem povezana tveganja. Druga alternativa se zdi za
manjše realnejša, ne izključuje pa možnosti posameznih prodorov na do-
ločenih področjih. Tretja možna usmeritev je predvsem na procesne ali
organizacijske inovacije in ne toliko produktne oziroma tehnološke. Na
tehnološkem področju lahko zasledovalec inovira tako, da (tuji) temeljni
inovaciji poišče drugačno aplikacijo. To je lahko celo ključnega pomena,
saj je zgodovina pokazala, da glavni izkoristek velikih invencij sploh ni
bil v tistem, kar je bilo prvotno zamišljeno, pač pa v čem tretjem. Parni
stroj je sprva služil le za črpanje vode, veliko pozneje je postal izvor ener-
gije za industrijo. Bellovi laboratoriji sprva sploh niso hoteli patentirati
svojega izuma laserske tehnologije, ki je skupaj z optičnimi kabli revolu-
cionirala telefonsko industrijo, ker so menili, da ni pomembna za telefo-
nijo itd. (Economist, 18. 6. 1994: 85). Spodbujati internacionalizacijo last-
nih podjetij pomeni tudi spodbujati domače podjetništvo in R & R. To je
temelj za oblikovanje lastniško specifičnih prednosti, ki so magnet za
tuja podjetja in osnova za konkurenčne prednosti domačih podjetij pri
izhodni internacionalizaciji. Preobrazba pomeni tehnološko transforma-
cijo in s tem tudi oblikovanje lastnih specifičnih podjetnih prednosti. Te
pa si vse bolj prisiljen izkoriščati na čimširšem prostoru, če želiš povrniti
velikanske R & R-stroške, vložene v njihov razvoj. 

V primeru Slovenije ne tvegamo preveč z oceno, da bi izhodne naložbe
v povprečju na kratek rok sicer lahko zmanjšale zaposlenost domačih
virov, vendar bi bila ustvarjeni prirast oz. preobrazba obstoječe zaposle-
nosti tako kakovostna, da bi izhodne naložbe pozitivno prispevale k
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preobrazbi gospodarske strukture, kar bi odtehtalo negativne kratkoroč-
ne učinke. Še več, dokaj zanesljivo lahko trdimo, da bi s pomočjo stroš-
kovno racionalizatorskih izhodnih TNI pravzaprav obdržali del delovnih
mest, ki bi jih sicer konkurenca zaradi visokih domačih stroškov dela
tako in tako vzela. Prav tak preobrazbeni učinek najpomembneje govori
v prid pospeševanja izhodne internacionalizacije proizvodnje na dolgi
rok ter odtehta odlive kapitala, ki so za to potrebni.

Tudi v primeru tistih izhodnih naložb, ki so pogoj za osvajanje tujih
trgov, pri katerih torej sam izvoz ni dovolj učinkovita metoda osvajanja
teh, lahko pričakujemo pozitivne učinke, saj takšne naložbe največkrat
dopolnjujejo in ne nadomeščajo domačih. Te naložbe so skratka edini na-
čin pospeševanja izvoza ali ohranjevanje doseženih tržnih deležev. Zato
kar preseneča, da je bila politika do izhodnih TNI tudi v svetu, in ne le
pri nas, doslej zapostavljena. Šele v zadnjem času pridobiva pomen. Tak-
šen liberalni odnos ni značilen le za države OECD. Tudi mnoge hitro raz-
vijajoče se DVR so konec osemdesetih let liberalizirale svoj režim izvoza
kapitala. To velja tako za Singapur, Malezijo, Tajsko, Tajvan, Korejo, Čile
in celo Indijo (glej UNCTAD, 1995: 323–339).

5.8 Učinki izhodne internacionalizacije

Čeprav rezultati študij izhodnih investicij niso povsem dorečeni niti enot-
ni, lahko skupaj z Lallom precej zanesljivo ugotovimo, »da izhodne inve-
sticije omogočajo podjetjem vstopanje na nove trge, povečevanje tržnih
deležev in tesnejšo povezavo s svojimi odjemalci, kar je pogoj uspeha in
krepitve svojih prednosti. Omogočajo razvijanje novih dejavnosti in so
močan instrument dostopa do novih tehnologij in znanj in tako omogo-
čajo hitrejšo in učinkovitejšo probrazbo gospodarstev kot odgovor na
spreminjajoče se primerjalne prednosti. Lahko celo pospešujejo izvoz,
dohodke in zaposlitev. Prispevajo k akumulaciji tehnologij in znanj.«
(Lall, 1996: 13)

Učinki internacionalizacije so mnogostranski, predvsem mikro, torej
podjetniški, pa tudi narodnogospodarski, makro. Teorija je močnejša, ko
gre za podjetniške učinke s stališča investitorja, in šibkejša, kar se tiče
makrorazvojnih učinkov nasploh, posebno pa ko gre za učinke na dežele
naložbenice. Tudi teorija mednarodnega poslovanja se bolj kot z učinki
na investitorja ukvarja z njegovimi motivi. Toda takšne investicije ned-
vomno vplivajo na rast, preobrazbo in konkurenčnost tako na države
izvora investitorja kakor seveda samega podjetja, ki vlaga v tujini. Lahko
pa imajo tudi negativne učinke na zaposlenost, izvoz, proizvodnjo in
investicije v državi investitorici ali na kratki ali srednji rok.

Na splošno lahko potencialne makroučinke, s predvidevanjem polne
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zaposlenosti virov in tega, da izhodne TNI ne nadomeščajo domačih, raz-
delimo v naslednje skupine:
• če so naložbe v tujini pogoj za osvojitev novih trgov, to ne bo preu-

smerjalo virov iz domačega v tuje gospodarstvo, ker izhodne TNI ne
nadomeščajo domačih. Gre celo za spodbudo domače proizvodnje v
delu, v katerem pomenijo izvoz, ki ga takšna naložba lahko inducira.
V vsakem primeru naložbe prinašajo naložbeniku dobičke (lahko se-
veda tudi izgube);

• učinki naložb, ki sicer odpirajo nova tržišča ali lajšajo pristop do njih
pri izdelkih, ki bi jih lahko izvažali tudi brez neposredne prisotnosti
na tujih trgih (gre, na primer, za univerzalne standardizirane izdelke),
so bolj ambivalentni. Takšne naložbe lahko povzročajo negativne učin-
ke, razen če ne izzovejo povečane proizvodnje in izvoza vmesnih pro-
izvodov, kar lahko kompenzira siceršnji upad izvoza končnih izdelkov,
ki se sedaj proizvajajo v tujini. V vsakem primeru tudi takšne naložbe
dajejo dohodke iz naslova ustvarjenih dobičkov;

• naložbe, ki stroške racionalizirajo, ki iščejo cenejše vire v tujini, lahko
ukinjajo ali zmanjšajo domačo proizvodnjo, saj se delovno intenzivne
faze prenašajo v tujino. Obenem se proizvodne kapacitete preusmerja-
jo na dejavnosti višje dodane vrednosti in tako prispevajo k preobraz-
bi domačega gospodarstva. Učinki zmanjšanja domače proizvodnje se
lahko kompenzirajo ali z izvozom vmesnih proizvodov (vključno z
znanjem) ali z alokacijo tvorcev na nove vrste proizvodnje; 

• proizvajajo pretežno pozitivne učinke na zaposlovanje (čeprav margi-
nalne; v posameznih dejavnostih so lahko tudi negativni) posameznim
skupinam proizvajalcev pa povzročajo stroške (pridobivajo visoko
kvalificirani, zgubljajo pa nekvalificirani);

• pospešujejo izvoz in spreminjajo njegovo sestavo; delež vmesnih in
zahtevnejših proizvodov naraste (glej tudi UNCTAD, 1995).

Podjetniški učinki so lahko mnogostranski. Na splošno Lall (1996) loči
naslednje učinke izhodnih investicij:
• trgovinske, kot so na primer pospeševanje ali nadomeščanje izvoza

dežele investitorice,
• na konkurenčnost,
• na zaposlovanje,
• na tehnološko transformacijo,
• na industrijsko strukturo,
• na dohodke vlade ter na
• portfeljsko diferzifikacijo in 
• socialno politiko.

Preden se lotimo analize posameznih učinkov, je pomembno ugotoviti,
da ni treba ocenjevati samo neposrednih, pač pa tudi posredne učinke in
jih primerjati s položajem, če do takšnih investicij sploh ne pride. Takšen
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položaj kaže teorija življenjskega cikla proizvoda, ki ponazarja, da izhod-
ne investicije ne nadomeščajo izvoza, ker bi difuzija tehnologije, do katere
bi prišlo v vsakem primeru, privedla do zmanjšanja in pozneje do ukini-
tve izvoza tudi brez izhodnih TNI, morda le malo pozneje. Slednje so le
instrument transformacije takšnega izvoza od izvoza končnih v izvoz
delov vzporedno z večanjem obsega izvoza nasploh. Investicije tudi do-
polnjujejo izvoz potem, ko lokalni proizvajalci osvojijo tehnologijo tako,
da so sposobni sami proizvajati prej uvozne izdelke. Edini način nado-
meščanja izvoza bi bil, če bi podjetje začelo investirati v tujini prezgodaj,
torej preden bi se začele zmanjševati primerjalne prednosti, ki se kažejo v
povečevanju plač, to je v času, ko bi država še vedno imela stroškovne pri-
merjalne prednosti. V takšnem primeru bi investiranje v tujini pomenilo
izvoz delovnih mest, ki bi se še vedno lahko odpirala doma. Očitno je ča-
sovno tempiranje izhodnih TNI izjemno pomembno. Z njimi je treba za-
četi pravi čas glede na makroekonomske razmere. Toda problem je, da so
mikro potisni dejavniki glede na panogo dejavnosti in svetovne razmere
lahko drugačni in zahtevajo drugačno tempiranje, kot pa bi to narekovale
makrorazmere. Izkušnje kažejo, da je največkrat bolje biti malo prezgo-
den, že zato, da se ob prvih korakih pravočasno naučiš internacionalizaci-
je, da bi bil ob pravem trenutku že popolnoma »prezgodnje« usposobljen
(primera: Krka z DAWO v Keniji ali Gorenje z nakupom Körtinga). 

Poleg tega je treba upoštevati, da učinki niso »od boga dani«, pač pa so
pogojeni tako s strategijo države kot podjetja. Različne strategije dajejo
po definiciji različne rezultate. Učinki skratka niso povsem avtonomni,
pač pa odvisni od politike države investitorice in države gostiteljice ter od
tipa naložb ter seveda razpoložljivih alternativ. V primeru tistih, ki iščejo
vire, je visoka verjetnost, da primerni viri doma sploh ne obstajajo. Torej
takšne investicije ne morejo iztiskati domačih. Izhodne investicije, ki
iščejo trge, kreirajo zaposlenost v deželi gostiteljici (običajno tudi v inve-
stitorici), saj se tako poveča proizvodnja nad poprejšnjim obsegom. V
tujini se sprva običajno namreč izvaja le sestavljanje proizvodov. 

Učinki izhodnih TNI niso nevtralni glede na razmere, v katerih poslu-
jejo vlagatelji. Politika vlad odločilno vpliva na takšne ali drugačne učin-
ke investiranja v tujini. Izhodne investicije so lahko uspešne le, če so del
splošne izvozno naravnane strategije razvoja dežele in podjetja, ali pa
mešane strategije, ki po fazi začasne začetne zaščite domačih podjetij po-
stopno odpira vrata tuji konkurenci in sili k razvoju tudi domača podjet-
ja. Začetno zadržano konkurenco na meji (po Ozawi, 1992), torej pred
tujimi podjetji, nadomešča močno tekmovanje med domačimi podjetji.
Izhodna internacionalizacija je le del splošne strategije internacionaliza-
cije, v kateri ima sprva pomembnejše mesto vhodna, ki jo pozneje z raz-
vojem dopolnjuje izhodna. Izhodna in vhodna internacionalizacija sta kot
siamska dvojčka. Ni ju mogoče ločiti. Zato velja pospeševati interna-
cionalizacijo nasploh, ne pa več samo izvoza, ki v določeni fazi ni več
najboljši način vstopanja na tuje trge. Vse to pomeni tudi ustanavljanje
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lastnih multinacionalnih podjetij, kar je še toliko pomembnejše v majh-
nih državah.

Med makroučinki sta si največ teoretične in pozornosti javnosti prislu-
žila dva: 
a) učinek na zaposlenost ali bolje na izvoz delovnih mest in 
b) plačilnobilančni učinki kot posledica izvoza kapitala. 

Najbolj prisoten argument proti izhodnim TNI je, da takšne investicije
izvažajo delovna mesta v tujino. Toda to ni tako preprosto in še manj po-
vsem točno. Neto učinek takšnih investicij je odvisen od konkurenčnosti
dejavnosti, ki začenja internacionalizacijo ali seli proizvodnjo v tujino. Ta
učinek je odvisen od tega, ali gre za polno zaposlenost v deželi izvora ali
ne, in od strategije investitorjev. Če ima država polno zaposlenost, polno
izkorišča zmogljivosti ali je blizu tega, potem naložbe v tujini nedvomno
prispevajo k razvoju, saj omogočajo mobilizacijo virov nad obsegom, ki
ga opredeljuje domače gospodarstvo. To ne velja, če vsi domači viri niso
izkoriščeni. V takem primeru ti tudi ostanejo neizkoriščeni (razen v obse-
gu, ko naložba v tujini pomeni tudi angažma domačih virov za izvoz
vmesnih proizvodov novih afiliacij, kar je dokaj običajno), saj se zaposlu-
jejo tuji viri. Ti negativni učinki so neenakomerno porazdeljeni; višjo
ceno plačajo nekvalificirani delavci, kvalificirani pa dejansko pridobiva-
jo. Neto učinki so odvisni od tega, ali te investicije dopolnjujejo ali nado-
meščajo domače. Če jih nadomeščajo, so učinki negativni, sicer pa so po-
zitivni (glej UNCTAD 1995: 219, 220). Zato je pri končni oceni treba
oceniti obe vrsti učinkov.

Toda možnost nadomeščanja obstaja ne samo na relaciji matica in afi-
liacija matičnega podjetja v tujini, pač pa tudi z afiliacijami, ki jih ima
podjetje v tujini. »Hongkong je na primer preselil velik del oblačilne
industrije na cenejše lokacije, zadržal pa segmente visoke dodane vred-
nosti doma (dizajn, marketing in kakovostne izdelke), medtem ko je
služil visoke dobičke s preseljenimi enotami. Tako je absorbiral sicer
sproščeno delovno silo« (Lall, 1996: 8) in, lahko dodamo, pomagal pre-
strukturirati proizvodnjo.

Primerjalne in konkurenčne prednosti gredo lahko v nasprotni smeri:
dežele lahko zgubljajo primerjalne prednosti, medtem ko jih podjetja z
investiranjem v tujini pridobivajo. Pomembno pri tem je, da se po zaslugi
izhodnih TNI »spreminja struktura kvalifikacij«. Preprečevanje izhodnih
TNI »ne bi izboljšalo zaposlenosti neizobraženih, če imamo odprto trgo-
vinsko politiko, bi ti v vsakem primeru izgubili delovna mesta, ker so
dejavnosti postale nekonkurenčne« (Lall, 1996: 8). 

Ne nazadnje pa je pomemben tudi stranski učinek takšne internacio-
nalizacije na trg delovne sile. Pod njihovim vplivom ta postaja fleksibil-
nejši. Podjetja, ki investirajo v tujini, ne dajejo slabših, pač pa boljše pla-
če, ker so dejavnosti dvignili na višjo raven dodane vrednosti. 

Tehnološke implikacije izhodnih TNI so mnogovrstne. Na splošno je
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mogoče ugotoviti, da pospešujejo R & R (dejansko je ta pogoj za izhodne
TNI). Obenem pa lahko okrepijo tehnološke sposobnosti s pomočjo
komplementarnih partnerjev v tujini ali z dostopom do tujih znanj na
lokaciji investicije. To izhaja iz teorij tehnološke akumulacije, ki pravijo,
da se tehnologija lahko oplaja le z njenim udejanjanjem, z učenjem, z
uporabo. Obenem pa se učiš tudi od svojih odjemalcev, ko skušaš prila-
gajati izdelke in storitve njihovim zahtevam. Te so lahko v tujini drugač-
ne kot doma, kar lahko zažene proces učenja in izpopolnjevanja ob delu.
Tako izhodne TNI prispevajo k nadaljnji diferenciaciji izdelkov in uvaja-
nju novih. Obstaja pa bojazen, da pride tudi do neplačnega prisvajanja
tehnoloških znanj s strani konkurence. Bistveno vprašanje pa je, ali je
nevarnost večja pri investiranju v tujini kot pa v primeru alternativnih
oblik izkoriščanja takšnih tehnologij. Zdi se, da ob »svetlobni hitrosti
tehnoloških sprememb« niso nevarnosti pri investiranju nič večje, kot so
sicer. Morda so celo manjše, ker gre le za interni prenos znanj znotraj
podjetja. 

Naša analiza učinkov izhodnih investicij na slovenske naložbenike je
pokazala, da so bili učinki zelo ugodni. Le malo poskusov je bilo neuspe-
šnih. Manj pogosto so podjetja zaradi izhodnih TNI uvajala nove tehnolo-
gije ali postopke. Vsi ti pozitivni, čeprav količinsko zelo skromni učinki
nas ne smejo zavesti v sklep, da je internacionalizacija sprejeta kot po-
memben vzvod krepitve konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij.
Celo nasprotno: Pučko je pokazal, da zavzema internacionalizacija v
celostni poslovni strategiji slovenskih podjetij skromno šesto do sedmo
mesto (2003: 10 in 11). Razvojne strategije, ki temeljijo na pospešeni
izhodni internacionalizaciji so še vedno razmeroma redke.
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6. KAJ STORITI?

Internacionalizacija dejavnosti podjetij je na današnji stopnji razvoja
nujen proces, zato se zastavlja vprašanje, kako jo uresničevati. S pomoč-
jo internacionalizacije podjetja zagotavljajo svoj obstoj (ohranjajo tržne
deleže) in se razvijajo (osvajajo nove tržne deleže, ustvarijo nove proizvo-
de in storitve). Čeprav gre predvsem za postopen proces, globalizacija
danes terja krčenje posameznih internacionalizacijskih faz in njihovo
preskakovanje. S tem naraščajo tveganja, ker se zmanjša možnost učenja
na lastnih izkušnjah. Zato pa se poveča potreba po sodobnih znanjih in
proučevanju izkušenj drugih, da bi se na tej podlagi lahko opredelila
optimalna lastna strategija.

Pomembnejše kot neposredne spodbude ali (finančne) olajšave podjet-
jem, ki bi hotele stopiti na pot izhodne internacionalizacije, je odpravljati
ovire na tej poti ali vsaj zmanjšati splošno negativno makroklimo, ki
spremlja prve korake v internacionalizacijo, češ da ta pomeni izvoz kapi-
tala. Med njimi je na prvem mestu preseganje predsodkov do naložb v
tujini, na katere se v Sloveniji, pa tudi v mnogih drugih tranzicijskih
državah (in DVR) gleda predvsem kot na odliv kapitala (in torej antipa-
triotično dejanje) ali vrsto privatizacijskih špekulacij oziroma okorišča-
nja. To je mogoče pri finančnih naložbah, ne pa, kot smo videli, pri pro-
izvodnih. Finančne pa imajo lahko resnično negativne učinke in so z
vidika nacionalnih interesov vprašljive, če se domači dobički prelivajo v
tujino in se ne vračajo domov in se ne uporabijo v razvojne namene.93

Pozablja se, da so naložbe v tujini sredstvo krepitve konkurenčnih
prednosti podjetij, uspešen instrument zbiranja informacij o tujih trgih,
približevanje potrošniku, kar je tako zelo pomembno za današnjo kusto-
mizacijo kot eno od sodobnih marketinških »zapovedi«. Predolgo ohra-
njanje negativnega ozračja lahko ogrozi objektivno nujno podjetniško
funkcijo izhodnih naložb za gospodarski razvoj Slovenije. Politiko pospe-
ševanja izvoza je treba postopoma dograjevati oziroma na dolgi rok celo
preobražati v politiko pospeševanja internacionalizacije dejavnosti last-
nih podjetij. Gre tudi za oblikovanje lastnih multinacionalnih podjetij na
vseh tistih področjih, kjer omejeno domače tržišče ne omogoča učinkovi-
tega poslovanja. Finska, na primer, ne pospešuje več izvoza, pač pa inter-
nacionalizacijo svojih podjetij. Menijo, da le tako lahko uspešno krepijo

93 To je zlasti res, kadar gre za izvoz takšnega kapitala, ki je nastal s certifikatsko pri-
vatizacijo, ki je pogosto pomenila »prenašanje okoli« neveščih malih delničarjev, po-
sebno če so jim ekonomski guruji govorili, da so certifikati ničvredni papirji.
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svoje konkurenčne prednosti. Vendar to za nas ne sme pomeniti pospe-
ševanja razvoja slovenskih nacionalnih »šampionov«, kar smo, v nekem
drugem smislu, že imeli in očitno ni dalo dobrih rezultatov.

Internacionalizacija je postopen proces, ki ga niti velika podjetja ne
morejo obvladati prek noči ali kar s preskokom od izvoza na ustanavlja-
nje afiliacij v tujini. Večja podjetja, z močnim kadrovskim potencialom,
lahko takšen proces obvladujejo sama. Majhnim je to mnogo težje, zato
potrebujejo pomoč države. Odpravljanje makroovir, ki preprečujejo iz-
hodno internacionalizacijo, je treba nadgraditi še z aktivno politiko spod-
bujanja internacionalizacije dejavnosti podjetij, ne nazadnje z vzpostav-
ljanjem ustreznih svetovalnih služb, zlasti za majhna in srednja podjetja.
Tako se podjetjem pomaga premagovati tudi kar močne notranje ovire
(predsodke, organizacijsko nepripravljenost, pomanjkanje znanja in inte-
resa), ki zavirajo bolj pogumne korake v smeri internacionalizacije svoje
dejavnosti. 

Sistem izhodnih TNI je treba uskladiti s sistemom, ki velja v EU oziro-
ma v OECD, torej s svetovnimi standardi. Ti so, praktično gledano, stan-
dardi OECD, saj daleč največ TNI teče znotraj OECD. Ker je EU podpi-
snica Deklaracije o svobodnem pretoku kapitala, so torej to širša pravila,
ki jih EU dograjuje. Če sistem ni usklajen, obstaja nevarnost oživljanja
tako imenovanih sistemsko ubežnih TNI, ki bežijo iz domačega restrik-
tivnega okolja v bolj prijazno, tuje. Dežela izvora tako ne le da izgublja
kapital, pač pa tudi priliv profitov in ne nazadnje pregled nad to dejav-
nostjo nacionalnih podjetij. Čim manjše so razlike tudi v davčnem siste-
mu, manj je spodbud za zlorabljanje transfernih cen, katerih šibko poz-
navanje in obvladovanje sta sploh ena od slabosti poslovanja na ravni
podjetja in države.

Izhodne TNI je mogoče obravnavati tudi kot monetarni instrument.
Nujna visoka izvozna naravnanost in veliki prilivi deviz ali tujega kapita-
la, na primer, lahko povzročajo monetarne preglavice, presežke, ki bi jih
morala monetarna oblast sterilizirati, če noče ogroziti monetarne stabil-
nosti. To pa je mogoče dosegati tudi z izvozom kapitala, če je ta v funkciji
krepitve konkurenčne pozicije slovenskih podjetij in s tem nacionalnega
gospodarstva sploh. Možne zlorabe na tem področju ne bi smele zavreti
takšne usmeritve, če je ta, kot dokazujemo, razvojno nujna.

Pri internacionalizaciji imajo v regionalnem pogledu prednost bližnje
države. To se nanaša na primer na nekdanje socialistične države in ne na-
zadnje nekdanje jugoslovanske republike. Poznavanje teh tržišč je po-
membna prednost slovenskih podjetij. Še nekaj časa pa bodo tveganja vi-
soka. Z ustreznimi povezavami s tujimi partnerji, zlasti multilateralnimi
finančnimi ustanovami in z angažiranjem pri projektih, ki jih te financi-
rajo ali so v njih partnerji, je tudi ta tveganja možno omiliti. Pozornost pa
je treba posvečati tudi oddaljenejšim trgom, ki nudijo prednosti (naj)niž-
jih stroškov dela oziroma državam, ki so tehnološke voditeljice ali ki obe-
tajo najvišje stopnje rasti. 
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Postopnost velja tako glede geografskega širjenja aktivnosti kot glede
oblik nastopanja. Tudi tu so se pojavile spremembe. Globalizacija s krče-
njem razdalj in silno dostopnostjo cenenih informacij vpliva na to, da so-
sednje države niso več tako nujna prva faza, pač pa se lahko že od vsega
začetka internacionalizira dejavnost na bolj oddaljenih trgih, pač tam,
kjer je mogoče doseči optimalno kombinacijo lastnih in tujih lokacijsko
in podjetniško specifičnih prednosti. Med lokacijskimi prednostmi na
teži relativno zgublja cena dejavnikov (na primer dela), pridobiva pa rast
trgov.

Tudi redosled internacionalizacije glede na oblike nastopanja doživlja
spremembe. Iskustveno ugotovljena pot od izvoza do trgovsko naravna-
nih dejavnosti, pozneje lastne proizvodnje blaga in pozneje še storitev v
tujini se časovno krči. Prehodi so vse hitrejši, preskakujejo se posamezne
oblike. Od izvoza se pogosto preskoči takoj na proizvajanje v tujini. Da bi
se skrajšal čas in čim hitreje uresničile konkurenčne prednosti, je vse
pogosteje treba kupiti že obstoječe podjetje in se ne lotiti investicij od
začetka. 

Naložbe v tujini ali druge oblike internacionalizacije dejavnosti so po-
trebne tudi zato, da se draga vlaganja v R & R povrnejo oziroma da se
omogoči, da se povrnejo v čimkrajšem času. To narekuje hiter tehnološki
napredek, hitro spreminjanje izdelkov (tudi zaradi sprememb mode, če
gre za blago za široko potrošnjo). Hitra povrnitev vlaganja pa je pogosto
možna le, če imaš na voljo lastno prodajno mrežo na vseh glavnih trgih
ali če imaš do takšne mreže dostop. Treba si je torej zgraditi lastno mrežo
ali pa sklepati zavezništva s tistimi podjetji, ki to imajo, in tako to izkori-
stiti. Šibki partnerji pa nimajo druge izbire, kot da postanejo eden od čle-
nov velikih podjetij, da te postanejo strateški investitor pri njih ali pa da
se mi vključimo v njihovo globalno mrežo s pomočjo na primer koopera-
tivne (pogodbene) internacionalizacije dejavnosti. To pomeni ali vključe-
vanje v različna omrežja podjetij ali pa sklepanje strateških zavezništev.

Kakšna sporočila izhajajo iz gornje analize:
• Izhodna internacionalizacija je na današnji stopnji razvoja nujna, zato

jo je treba pospeševati tako na ravni države kot podjetja.
• Država naj podpira holistično internacionalizacijo na vseh ravneh in

vseh oblik, saj so te medsebojno soodvisne in prepletene. Samo pos-
peševanje izvoza ne zadostuje.

• Prednost zasluži odpravljanje makroovir v državi (nerazumevanje in-
ternacionalizacije) in mikroovir v podjetjih. Ker so te večje v malih in
srednjih podjetjih, ta zaslužijo prednostno obravnavo države.

• Izhodna internacionalizacija je tudi sredstvo pridobivanja konkurenč-
nih prednosti. Podjetje se jih lahko loti, če svoje prednosti poskuša
dopolnjevati s tistimi, s katerimi razpolagajo podjetja na tujih trgih ali
ki jih lahko pridobijo le na teh trgih (lokacijsko specifične prednosti).

• Za vse gornje pa so potrebni sposobni kadri. Brez njih namreč ni mo-
goče niti doseči niti zadržati konkurenčnosti. Človeški kapital je vse-
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kakor postal poglavitna konkurenčna prednost. Tudi za ustvarjanje
lastnih multinacionalnih podjetij je človeški kapital eden ključnih
dejavnikov.

• Zaradi naraščajočih stroškov v Sloveniji (zlasti dela) se kaže izogniti iz-
gubljanju primerjalnih prednosti s pospešenim prenašanjem dejavno-
sti v tujino na tiste trge, kjer so ti stroški nižji in kjer trg raste hitreje
kot v Sloveniji oziroma v Evropi. Azija je gotovo eden od najperspek-
tivnejših trgov glede na potencialno rast trgov. Drugo takšno tržišče je
območje bivših socialističnih držav, kjer se pričakuje veliko povpraše-
vanje po izdelkih široke prodaje.

• Ena od naših kratkoročnih in srednjeročnih prednosti na sosednih
trgih in trgih bivših socialističnih držav je kulturna bližina, izdelki,
prilagojeni ravni lokalnih potrošniških zahtev. Toda te so hitro minlji-
ve. Da bi jih izkoristili, je treba na teh trgih hitro začeti ne le s pospe-
ševanjem prodaje, pač pa tudi s proizvodnjo. Skupne naložbe z lokal-
nimi partnerji v proizvodnji ali prodajnimi hišami bi skrajšale čas od
ideje do uresničitve. Zaradi velikosti trgov in (še) velikih tveganj so
partnerstva z največjimi svetovnimi proizvajalci morda cenejša stopni-
ca na poti osvajanja teh trgov na nekaterih področjih.

• Povečati hitrost odzivanja in prilagajanja zunanjim spremembam. Prvi
pogoj za to je okrepiti raziskovalno informativne (poslovna »špijona-
ža«) funkcije v podjetju.
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