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Izvleček s ključnimi besedami
Neposredne tuje investicije v Pomurju po letu 2000
Pomurje je regija na skrajnem severovzhodu države in je znana predvsem po kmetijski
dejavnosti. Regija je zaradi nižinskega sveta dobro prehodna in ima dobro geografsko lego,
kar pomaga pri sodelovanju s sosednjimi državami. Prav zaradi tega smo se v naši zaključni
seminarski nalogi posvetili tujim neposrednim investicijam, ki so se zgodile v regiji po letu
2000. V zadnjih petnajstih letih se je delež tujih neposrednih investicij večino časa večal. Leta
2000 je bilo v Pomurju le za 22,2 milijona evrov TNI, do leta 2010 pa so se investicije
povečale za dobrih štirikrat. Najvišja zabeležena vrednost TNI je bila leta 2012, ko je znašala
173,2 milijona evrov. Največ TNI je v predelovalni industriji, ki je že v preteklosti imela
pomembno gospodarsko vlogo in je zaposlovala tudi največ prebivalcev. Najpogosteje tuji
investitorji prihajajo iz Nemčije in Avstrije. Tak primer je tudi nemško podjetje Carthago
d.o.o. iz Odrancev, ki je prišlo v regijo leta 2008 in je trenutno eno izmed najuspešnejših
podjetij v Pomurju.
Ključne besede: gospodarski razvoj, lokacija industrije, regionalni razvoj, pokrajine,
Pomurje.

Abstract
Foreign direct investment in Pomurje after 2000
Pomurje is a region in the northeast of Slovenia known for agricultural industry. The region is
mostly flatlands and it has a great geographical position (close to borders of Austria, Hungary
and Croatia), which facilitates cooperation with neighbouring countries. These were the main
reasons we chose foreign direct investment in the region after 2000 as the topic for our final
seminal paper. In the last 15 years, the share of foreign direct investment has been increasing.
In 2000, there was only 22.2 million euros of FDI in Pomurje, which quadrupled by 2010.
The highest value of FDI was in 2012 when it amounted to 173.3 million euros. Processing
industry has the most FDI and has always employed the most residents in the past. Most
foreign investment comes from Germany and Austria. That is also the case with the German
company Carthago d.o.o. from Odranci that came to the region in 2008 and is now one of the
most successful companies in Pomurje.
Keywords: economic development, industrial location, regional development, landscapes,
Pomurje.
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1. Uvod
Pomurje je regija, ki spada med razvojno najbolj ogrožene regije v Sloveniji. Na to nas
opozarjajo številni kazalci in statistični podatki, ki uvrščajo Pomurje na dno lestvice in to na
različnih področjih. V zaključni seminarski nalogi smo se posvetili pomurskemu
gospodarstvu, predvsem pa tujim naložbam, ki so prišle v regijo v zadnjih petnajstih letih.
Vrednost tujih neposrednih investicij se je od leta 2000 naprej tako v Sloveniji in koti tudi v
Pomurju stalno povečevala, razen v letu 2013, ko je bil zabeležen rahel padec. Njihova vloga
pri ustvarjanju kapitala in zaposlovanju je zelo velika. S pomočjo nemškega podjetja Carthago
d.o.o., ki je leta 2008 preselilo svojo proizvodnjo v občino Odranci, smo pobliže raziskali in
ugotovili kakšen vpliv ima lahko neposredna investicija na lokalni in regionalni socioekonomski razvoj.
Cilji zaključne seminarske naloge so:
1. preučiti gospodarsko strukturo regije;
2. pregledati stanje tujih neposrednih investicij od leta 2000 v Pomurju in ga primerjati s
stanjem v Sloveniji;
3. preučiti lokacijske dejavnike v Pomurju, ki so vplivali na privabljanje tujih
investitorjev;
4. podrobneje predstaviti primer tuje neposredni investicije s podjetjem Carthago d.o.o.
Pred začetkom raziskave smo si postavili tri hipoteze:
 število tujih neposrednih investicij se od leta 2000 dalje v Pomurju povečuje;
 delež tujih neposrednih investicij v Pomurju je najvišji v Mestni občini Murska
Sobota;
 največ tujih investitorjev v Pomurje prihaja iz Avstrije.
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo uporabili kabinetno in terensko delo.
Poudarek je bil na kvantitativnem raziskovanju. Na začetku smo s pomočjo statističnih
podatkov preučili vlogo tujih neposrednih investicij v Sloveniji in Pomurju. Sledilo je
terensko delo, kjer smo s pomočjo intervjuja od predstavnika Regionalne razvojne agencije
Mura pridobili koristne podatke o že izvedenih tujih neposrednih investicijah v regiji, ključnih
tujih investitorjih in usmerjenosti regije v prihodnosti. Sledila je analiza gospodarskega stanja
in lokacijskih dejavnikov v Pomurju. Pri študiji primera smo prav tako uporabili metodo
intervjuja in analizo že obstoječe literature.
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1. Tuje investicije
Poznamo več vrst investicij, časovno jih delimo v kratkoročne in srednjeročne (od 1 do 3
let) ter dolgoročne investicije (nad 3 leta). Naprej jih delimo na domače in tuje oz.
mednarodne, katere so glavni predmet obravnave v tej zaključni seminarski nalogi
(Klemenčič, 2003).
Mednarodne tokove kapitala delimo na vlaganja s fiksnim in spremenljivim donosom.
Tuje portfolijo investicije in tuje neposredne investicije (TNI) spadajo med vlaganja s
spremenljivim donosom najbolj se bomo osredotočili prav na slednje. Glavni namen
mednarodnih investicij je investirati iz ene države v drugo in pri tem čim bolj povečati
premoženje. Pri TNI pa ne gre le zato, ampak gre za strateško obliko investiranja, katere
značilnosti sta dolgoročnost in aktivna vloga tujega investitorja. TNI ne pomenijo le
inštrument izkoriščanja svojih specifičnih prednosti, pač pa tudi način doseganja in bogatenja,
prav tako pa prispevajo k odpravljanju nekaterih razlik med majhnimi in velikimi državami,
saj omogočajo izkoriščanje ekonomij obsega ne glede na majhnost posameznih gospodarstev
(Klemenčič, 2003).
V Sloveniji je bil leta 2004 sprejet Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in
internacionalizaciji podjetij. Zakon opredeljuje tujega investitorja kot nerezidenta Republike
Slovenije, kar pomeni da pravna oseba nima sedeža podjetja v Republiki Sloveniji, oz. če je to
fizična oseba nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Vhodna tuja neposredna
investicija je investicija nerezidenta v lastniški kapital nove ali obstoječe pravne osebe
registrirane v Republiki Sloveniji, če delež nerezidenta predstavlja najmanj 10% lastniškega
kapitala. Država si je zadala cilj, da z učinkovito uporabo javnih sredstev s tem zakonom
pripomore k večjemu investiranju na območju Republike Slovenije in s tem pospeši
gospodarski razvoj same države. S tem bi izboljšali konkurenčnost državnega gospodarstva in
obenem tudi pripomogli k vstopu slovenskega gospodarstva na tuje trge. Najpomembnejši
ukrepi, ki jih je vlada sprejela ob sprejetju zakona, so bili trženje in promocija podobe
Slovenije in njenih regij ter dodeljevanje finančnih spodbud za investitorje. Glavna merila za
dodeljevanje finančnih spodbud so predvsem število novo odprtih delovnih mest, reference
investitorja, trajnostna naravnanost investicije, stopnja tehnološke zahtevnosti investicij in
učinki investicije na skladni regionalni razvoj (Zakon o spodbujanju…,2015). Za spodbujanje
tujih investicij od leta 2012 naprej skrbi javna agencija SPIRIT (Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma). Agencija
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo nudi slovenskim
podjetjem podporo pri razvoju in promocijo (SPIRIT Slovenija, 2015).
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2. Družbeno-gospodarske značilnosti Pomurja
Pomurje je pokrajina, ki leži na severovzhodu države, ob reki Muri. Tvori tudi statistično
enoto imenovano Pomurska statistična regija (v nadaljevanju Pomurje). Meji na tri države:
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, regionalno središče je Murska Sobota. Razdeljena je na 4
upravne enote in 27 občin ter ima površino 1337 km2, kar predstavlja 6,6 % ozemlja
Republike Slovenije. V pokrajini živi 117.005 prebivalcev, gostota poselitve pa je 87,5
prebivalcev/km2 (SURS, 2015). Pomurje sicer predstavlja periferno regijo v Sloveniji, vendar
ima odlično možnost sodelovanja s kar tremi državami sosedami. V radiju manj 300 km
pridemo do 5 različnih evropskih prestolnic. Pomurje na večini področij izstopa z rdečimi
številkami, v nadaljevanju bodo predstavljena področja, ki so pomembna za pomursko
gospodarstvo in privabljanje tujih investitorjev v regijo.
Slika 1: Središčna lega Pomurja

Vir: Pomurska gospodarska zbornica, 2015.

2.1. Gospodarska struktura
Bruto dodani proizvod v letu 2013 je znašal 12.191€ na prebivalca v regiji, kar predstavlja
70 % nacionalnega BDP-ja. Od leta 2000 se je BDP povečeval vse do leta 2008, ko je
nastopila gospodarska kriza. Leta 2009 in 2010 beležimo manjši padec BDP-ja, od takrat
naprej pa postopno zviševanje (SURS, 2015).
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Slika 2: Bruto domači proizvod od leta 2000 do leta 2013 v Sloveniji in Pomurju
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Vir: SURS, 2015.
Struktura bruto dodane vrednosti po dejavnostih v Pomurju še zmeraj kaže
nadpovprečen delež kmetijstva, ki prispeva kar 10,6 indeksne točke, glede na nacionalno
raven v BDV-ju. Razlog za takšno vlogo kmetijstva so ugodne naravne danosti, ki jih je
tamkajšnjo prebivalstvo znalo uporabiti že v preteklosti. Pomurje je leta 2010 bilo na prvem
mestu po deležu njivskih površin, ki jih je bilo kar 81,4 % glede na kmetijska zemljišča v
uporabi, travnikov in pašnikov je bilo 14,3 %, trajnih nasadov pa 4,3 %. Smernice strategije
regionalnega razvoja v Pomurju so zastavljene na ohranjanju kmetijske dejavnosti,
izobraževanju kmečkega prebivalstva in spodbujanju ekološke kmetijske proizvodnje
predvsem na gričevnatih predelih ter možnosti razvoja podjetništva z dodelavo ali predelavo
kmetijskih izdelkov (RRP Pomurske regije, 2007).
Bruto domači proizvod Pomurja je leta 2013 dosegal komaj 69,5 % slovenskega
povprečja. Kljub pozitivnim trendom se razvojni zaostanek regije bistveno ne zmanjšuje, kar
izhaja iz strukturnih pomanjkljivosti, predvsem nizki tehnološki naravnanosti in velikemu
obsegu delovno intenzivnih in tradicionalnih industrij ter storitev (Regionalni razvojni
program Pomurje, 2015). Poleg kmetijstva ima v Pomurju velik pomen tudi industrija, ki
prispeva 34,5 % h končnemu BDV-ju regije. To predstavlja 3,7 indeksne točke, če je indeks
za Slovenijo 100. Že v preteklosti je v Pomurju bila najpomembnejša predelovalna industrija,
ki je tudi leta 2013 prinašala 90 % vsega ustvarjenega BDV-ja v industrijski dejavnosti.
Očiten premik se je zgodil v gradbenem sektorju. Leta 2010 je indeks za Pomurje znašal 5,1
in je tako do leta 2013 zrasel za 2,2 indeksne točke ter je prispeval 121 mio EUR. To lahko
pripišemo stečaju večjih slovenskih gradbenih podjetij, zaradi katerih dobiva pomursko
podjetje SGP Pomgrad vse večjo veljavo. Storitvene dejavnosti predstavljajo največ, 59,8 %
bruto dodane vrednosti in so tako kot v ostalih slovenskih regijah najpomembnejša dejavnost.
Med temi imajo v Pomurju vidnejšo vlogo trgovina, gostinstvo in promet, vendar nobena ne
izstopa na nacionalni ravni (SURS, 2015).
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Slika 3: Struktura BDP po dejavnosti (2013)
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Vir: SURS, 2015.
V zadnjih desetih letih se pomursko gospodarstvo spreminja in vztrajno preoblikuje. V
regiji je 1.724 gospodarskih družb, ki imajo 2.023 milijonov evrov čistih prihodkov od
prodaje. In je v njih tudi največ, 15.730 zaposlenih. Od teh gospodarskih družb je 90,9 %
mikro družb, 5,4 % je malih, 2,1% je srednjih in 1,6 % je velikih. Največje prihodke
ustvarjajo velike gospodarske družbe. 3.165 je samostojnih podjetnikov in 33 zadrug
(Pomurje – Kjer..., 2014).
Preglednica 1: Gospodarske družbe v Pomurju leta 2013

Gospodarske
Mikro in male družbe
družbe
Delež v regiji
96,3
Delež zaposlenih v 44,9
Delež
čistih 35,8
prihodkov (mio €)
Vir: Pomurje - Kjer vse raste!, 2014.
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Največ prihodkov so družbe ustvarile s prodajo na slovenskem trgu. Največ neto
dodane vrednosti ustvarjata trgovina in predelovalna dejavnost. Gospodarstvo v Pomurski
regiji še zmeraj več uvozi, 621 milijonov evrov blaga in izvozi 577 milijonov evrov. Najbolj
izvozno naravnane so družbe iz dejavnosti: motornih vozil, prikolic in polprikolic,
proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja kovinskih izdelkov, proizvodnja elektronskih
komponent ter proizvodnja oblačila in obutve. Uvaža pa se olje, šasije, gnojila, deli obutve in
tkanine. Najpomembnejše zunanje trgovske partnerice so Nemčija 31,7 %, Avstrija 20,8 %,
Srbija, Hrvaška in Madžarska. Največ se uvaža prav tako iz Nemčije 25%, Madžarske 24,1 %,
Avstrije, Srbije in Italije (Pomurje – Kjer..., 2014).
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Slika 4: Podjetje Wolford d.o.o.

Avtor: Martina Košar.

2.2. Demografska struktura
Regija se sooča s staranjem prebivalstva, indeks staranja v Pomurju znaša 143,6, v
Sloveniji pa 120,5. To v prihodnosti pomeni velik ekonomski in socialni izziv, s katerim se bo
morala soočiti cela država. Pomurje ima še posebej slabo demografsko prihodnost. Naravni
prirastek na 1000 prebivalcev znaša -2,9 ‰, kar predstavlja najnižji naravni prirastek
prebivalstva med vsemi regijami v državi. Skupni prirast prebivalstva je vse od leta 1995
negativen. Vzrok za to ni le negativni naravni prirast ampak tudi velik negativni selitveni
saldo, ki znaša -4,7 ‰ (SURS, 2015).
Slika 5: Starostna piramida Pomurja, 1.7.2014
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Vir: SURS, 2015.
Pomurje se sooča tudi z visoko brezposelnostjo, stopnja registrirane brezposelnosti v
januarju 2015 znaša 21,4. To je do zdaj najvišja zabeležena stopnja brezposelnosti vse od leta
2003 (Stopnja registrirane brezposelnosti, 2015). Gospodarska kriza, ki je pripeljala do stečaja
podjetij Mura in Pomurka v letu 2009 je število brezposelnih močno povečala (Trg dela,
2015). V začetku leta 2009 je stopnja registrirane brezposelnosti bila 14,4, ob koncu leta pa
20,4. V naslednjih treh letih se je število brezposelnih začelo zmanjševati, leta 2014 pa
ponovno naraščati. Najmanj zaposljivi so prebivalci, ki imajo dokončano osnovno šolo ali
manj in prebivalci, ki spadajo v starostno skupino od 40 do 49 let. Največjo, 29,9 stopnjo
registrirane brezposelnosti v začetku leta 2015 beleži občina Kuzma, za njo pa občina
Dobrovnik z 28,3. Najmanjšo pa občina Veržej 14,2, kar je še zmeraj nad povprečno stopnjo
6

registrirane brezposelnosti v državi, ki je znašala januarja 2015 13,2. Pri tem je potrebno
opozoriti, da so številke brezposelnih verjetno zavajajoče, saj se predvsem v obmejnih
občinah z Avstrijo pojavlja delo na črno. Na žalost pa tega ne moremo dokazati s konkretnimi
številkami, ker država ne razpolaga niti s pravimi številkami delavcev, ki so redno zaposleni v
sosednji državi. Edina številka, ki se pojavlja, je število ljudi vključenih v Civilno iniciativo
Apače, ki naj bi združevala okrog 18.000 migrantov iz Pomurja, Štajerske, Koroške in
Gorenjske. Po trditvah mnogih, pa naj bi bile te številke veliko večje (Proti dvojni obdavčitvi,
2014).
Slika 6: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah, 2015

Vir: ZRSZ, 2015.
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3. Analiza tujih investicij v Sloveniji
Vrednost tujih neposrednih investicij v Sloveniji je konec leta 2013 znašala 8.926,0
milijona evrov, kar je za 3,5 % manj kot konec leta 2012. Med leti 1994 in 2013 je bila
povprečna stopnja rasti tujih investicij 12,3 %. Od leta 2000 do 2008 so se tuje neposredne
investicije strmo povečale za dobrih 6.030 milijonov evrov. Največja vrednost naložb je bila v
letu 2012, ko je dosegla 9.248,6 milijona evrov (Neposredne naložbe, 2014). V zadnjih letih
tuje investicije stagnirajo, glavni vzrok za to naj bi bil upad tujih neposrednih investicij v
Evropski uniji po krizi. Na globalni ravni so se tokovi tujih naložb znižali, vendar sedaj že
dosegajo vrednosti pred krizo, medtem ko se v Evropski uniji še zmeraj zmanjšujejo. V
Sloveniji se to kaže tako, da se zmanjšuje obseg premoženja tujih vlagateljev. Vzroki za to so
transakcije lastniškega kapitala in negativno reinvestiranje dobičkov, ki so leta 2013
zmanjšale neto lastniški kapital za 62,9 milijona evrov. To se je zgodilo zato, ker so negativni
reinvestirani dobički presegli pretok lastniškega kapitala. Se pravi, da so si podjetja
izplačevala dobičke in ne vlagala nazaj v podjetja. S tem pa se je zmanjšal lastniški kapital
tujcev za 242,1 milijona evrov (Viršek, 2014). Tako so prvič po letu 1995 tuji investitorji
izkazovali izgube v vrednosti 8,4 milijona evrov, še leto prej pa beležili 209,8 milijona evrov
čistega dobička (Neposredne naložbe, 2014).
Slika 7: Vrednost tujih neposrednih investicij v Sloveniji od leta 2000 do 2013
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Vir: Neposredne naložbe, 2014.
Največ tujih investitorjev prihaja iz Evropske unije, med njimi je najpomembnejša
Avstrija, ki ji pripada kar 34,4 % vseh tujih investicij. Sledi ji Švica z 12,3 %, Italija z 8,4 %,
Nemčija s 7,7 % in Francija s 7,3 %. Te države največ vlagajo v finančne storitve in trgovino
na drobno. Avstrija vlaga še v poslovanje z nepremičninami, proizvodnjo papirja in
nekovinskih mineralov ter telekomunikacije. Švica večino (60,1 %) svoji naložb vložila v
farmacijo. Italija prav tako vlaga v proizvodnjo kemikalij in zavarovalništvo. Nemčija (11,3
%) in Francija (36,9 %) investirata v proizvodnjo motornih vozil (Neposredne naložbe, 2014).
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Slika 8: Delež tujih neposrednih naložb v Sloveniji po državah v letu 2013

Avstrija 34,4 %

Delež tujih neposrednih naložb
v Sloveniji po državah v letu 2013

Švica 12,3 %
Italija 8,4 %
Nemčija 7,7 %
Francija 7,3 %
Hrvaška 5,6 %
Nizozemska 4,9 %

Velika Britanija 3 %
Luksemburg 2,9 %
Belgija 1,9 %
Ciper 1,8 %
Češka 1,2 %
Rusija 1,2 %
Ostalo 7,4 %

Vir: Neposredne naložbe, 2014.
Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami predstavljajo 4,5 % slovenskih podjetij.
Čeprav se delež zdi majhen, so le ta zelo pomembna, saj so konec leta 2013 imela v lasti 19,2
% kapitala, 22,7 % sredstev in so zaposlovala 22,1 % zaposlenih v celotnem podjetniškem
prostoru. Najbolj so izstopala tudi pri blagovni izmenjavi s tujino, dosegale so 36,5 % izvoza
in 45,2 % uvoza. Najpomembnejše za celoten podjetniški sektor so predelovalne dejavnosti,
ki so leta 2013 zajemala 12,1 % vseh podjetij in zaposlovala 47,1 % (44.592 delavcev) v
podjetjih s tujimi vlagatelji. Tudi, ko primerjamo plače za leto 2013, so imeli delavci v
podjetjih s tujimi neposrednimi naložbami višje plače od povprečja za slabih 2.000 evrov.
Struktura tujih neposrednih investicij v letu 2013 po dejavnosti kaže, da je največ
naložb bilo v storitvenih dejavnostih 5.164 milijonov EUR, kar znaša slabih 60 %. Od tega je
bilo 1.769,8 milijona EUR naložb v trgovino, vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
1.669,1 milijona EUR v finančne in zavarovalniške dejavnosti. V proizvodno dejavnost je bilo
naloženih 3.519,3 milijone EUR, od tega 84 % v predelovalne dejavnosti. V kmetijstvo je bilo
vloženih le 15,3 milijona EUR, kar prestavlja samo 0,2 % vseh tujih neposrednih naložb v
Sloveniji (Neposredne naložbe, 2014).
Največ dobičkov so v letu 2013 prinašale predelovalne dejavnosti, ki so ustvarile
280,2 milijonov EUR. Največje izgube so bile v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
333,4 milijonov EUR in v poslovanju z nepremičninami, kjer je prišlo do 104,7 milijoni EUR
izgub.
Po statističnih regijah je deleč največja koncentracija vrednosti vseh tujih neposrednih
investicij v Osrednjeslovenski statistični regiji (63,6 %), najmanj pa v Koroški statistični
regiji (0,5 %) (Neposredne naložbe, 2014).
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Preglednica 2: Delež tujih neposrednih investicij po statističnih regijah leta 2013

Regija
%
Regija
%
Osrednjeslovenska
63,6 Gorenjska
4
Obalno-kraška
6,3
Jugovzhodna Slovenija 3,8
Podravska
5,9
Spodnjeposavska
3,6
Savinjska
4,3
Zasavska
2,6
Opomba: Kumulativna vsota ni 100 %, ker nekaj investicij
regijo.
Vir: Neposredne naložbe, 2014.

Regija
%
Pomurska
1,8
Goriška
1,8
Notranjsko-kraška
0,7
Koroška
0,5
ni bilo razvrščenih v nobeno

Regionalna razdelitev se od začetka spremljanja ni bistveno spremenila. Skozi vsa leta
najhitreje rastejo tuje neposredne investicije v Osrednjeslovenski statistični regiji. Od leta
2000 do 2013 so zrasla za slabih 4 milijard evrov. Gorenjski statistični regiji vrednost tujih
neposrednih investicij upada, leta 2000 je bila na drugem mestu po deležu prejetih investicij,
leta 2013 je na 5 mestu. Leta 2000 je imela Zasavska statistična regija najmanj tujih vlaganj,
leta 2013 pa je 104,4 milijoni evrov na osmem mestu. Koroška statistična regija je dosegla
leta 2007 največjo vrednost tujih neposrednih investicij za 74,1 milijon evrov, od takrat naprej
pa vlaganja vsako leto padajo. V ostalih statističnih regijah se ni veliko spremenilo, vlaganja v
njih so čedalje večja. V letu 2009 se je začela poznati gospodarska kriza, ki je zajela
Slovenijo. Vse regije, razen statistične regije Jugovzhodne Slovenije in Spodjeposavske
statistične regije, so v letu 2013 presegle vrednosti vlaganj iz leta 2008 (Neposredne naložbe,
2014).
Slika 9: Tuje neposredne investicije v Sloveniji po občinah, 31.12.2013

Vir: Neposredne naložbe, 2014.

10

Največja koncentracija TNI je v Mestni občini Ljubljana, ki je daleč nad povprečjem z več
kot 600 mio EUR investicij. Seveda to ni presenetljivo, saj je ravno tukaj največja
koncentracija ustvarjenih prihodkov in števila registriranih podjetij. Sledijo občine Koper,
Krško, Lukovica, Maribor in Novo Mesto z od 200 do 600 mio EUR investicij. Med 100 in
200 mio EUR tujih investicij spadajo občine Celje, Domžale in Kranj. Ostale občine imajo
manj tujih neposrednih naložb. V Pomurski statistični regiji najbolj izstopajo tri občine in
sicer Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, ki spadajo v skupino z med 20 do 100 mio
EUR investicij.
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4. Tuje neposredne investicije v Pomurju
4.1. Lokacijski dejavniki
Ugoden položaj regije
Pomurje leži na severovzhodu države, kar sicer predstavlja periferijo, vendar ima
odlično možnost sodelovanja s kar tremi državami sosedami. V radiju manj kot 300 km
pridemo do 5 različnih evropskih prestolnic. Je najbolj ravninska regija in skozi njo potekajo
različni prometni koridorji (Pomurska gospodarska zbornica, 2015). Na evropski ravni poteka
po pokrajini V. panevropski cestni in železniški koridor. Na nacionalni ravni leži ob avtocesti,
dolgi 70 km, ima dve glavni cesti II. reda in glavno železniško progo, ki povezuje državo s
sosednjo Madžarsko. Na regionalni ravni razpolaga z 28 regionalnih cest (4 I. reda, 6 II. reda,
17 III. reda) in dvema regionalnima železniškima progama. Predvsem avtocesta in železniška
proga sta ugodno vplivali na razbremenitev naraščajočega tranzitnega prometa (Regionalni
razvojni program Pomurje, 2015).
Obnovljivi viri energije
Najzanimivejši obnovljivi vir v regiji je geotermalna voda, na katero stavijo v
prihodnosti. S proizvodnjo toplote z uporabo geotermije ima regija velike možnosti za
pridelavo in predelavo zelenjave in sadja v ogrevanih rastlinjakih. S pridom pa se že izkorišča
geotermalna voda v turistične namene. V Pomurju se za pridobivanje energije največ
uporablja lesna biomasa. Za ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva uporabljajo tudi energijo
sončnega sevanja. Že sedaj obnovljivi viri (les, geotermija, sončna energija, toplotne črpalke)
predstavljajo 44 % (približno 640 GWh/leto) porabljene energije za ogrevanje in tehnološko
toploto. Velik vodni in energetski potencial predstavlja reka Mura. V načrtih je izgradnja
hidroelektrarne na reki, ki trenutno še zmeraj vzbuja veliko nasprotovanj (Regionalni razvojni
program Pomurje, 2015).
Konkurenčna delovna sila z izkušnjami v panogah
Izobrazba ima ključni pomen pri razvoju gospodarstva. Srednješolska in višješolska,
sta dobro zastopani v regiji. Ni pa nobenega visokošolskega ali univerzitetnega programa, kar
je precej zaskrbljujoče. Prav tako je slabše razvita raziskovalna dejavnost, kar je slabo za
razvoj regije, za katerega je značilen beg možganov (RRP Pomurske regije, 2007). Podatki za
leto 2014 kažejo, da v Pomurski regiji prevladujejo osebe s srednješolsko izobrazbo (50,2 %),
sledijo jim osebe s končano osnovno šolo (31,7 %), slaba šestina ima dokončano višješolsko
ali visokošolsko izobrazbo (14,6 %) in 3,5 % oseb je brez izobrazbe (SURS, 2015).
Pomembno pa je omeniti, da veliko prebivalstva ukvarja s kmetijstvom in imajo dolgoletne
izkušnje v tej panogi. V preteklosti se je veliko delavcev zaposlovalo v tekstilni in mesni
industriji. Po propadu dveh večjih tovarn, je ostalo veliko delavcev z znanjem in tradicijo
tovrstnega dela brez zaposlitve. Ti sedaj predstavljajo najranljivejšo skupino med delovno
aktivnim prebivalstvom. S pomočjo prestrukturiranja in vlaganjem v podobne dejavnosti, pa
bi lahko predstavljali zelo konkurenčno delavno silo.
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Vertikalno povezovanje med kmetijstvom in živilsko industrijo
Kmetijstvo v Pomurju predstavlja vidnejšo gospodarsko dejavnost, glede na ostale
regije v državi. Tukaj najdemo kar petino vseh slovenskih njiv in vrtov (SURS, 2015). Tudi
predelovalna industrija ima v regiji dolgo tradicijo. Ključna podjetja, ki se ukvarjajo s
pridelavo in predelavo so: Pomurske mlekarne d.d. z mlekarsko in sirarsko proizvodnjo,
Skupina Panvita d.d., ki združuje komplementarno povezane dejavnosti pridelave in mesne
predelave, Proconi d.o.o., se ukvarja z proizvodnjo pripravljenih jedi, Mlinopek d.d. pa s
predelavo žita in pripravo pekovskih izdelkov. V zadnjih letih se pojavljajo tudi manjši
zasebni predelovalni obrati. V prihodnosti s prestrukturiranjem in tehnološko posodobitvijo
(p)ostane konkurenčna na domačem in tujem trgu (Regionalni razvojni program Pomurje,
2015).
Turizem
Bogati vodni viri termalne, mineralne in termomineralne vode omogočajo razvoj treh
zdravilišč v Pomurski regiji. Ob njih so se razvile še terme in velika paleta različnih wellnes
storitev. Zdraviliški turizem predstavlja najpomembnejši in najbolj razvit tip turizma v regiji.
Vzporedno s tem se razvija tudi rekreacijska infrastruktura, tukaj so mišljene predvsem
kolesarske in pohodniške poti. Pomembne so različne športne (Maraton treh src, različni
pohodi…), kulturne (Mednarodni folklorni festival v Beltincih, Borovo gostüvanje, Pomurski
poletni festival…) in druge turistične prireditve (Bograč fest, Pomurski sejem…). Pomurje se
lahko pohvali tudi s pestro kulinariko ter lokalno ponudbo tradicionalnih kmetijskih
pridelkov. Sem lahko prištevamo tudi vino (Regionalni razvojni program Pomurje, 2015).
Ohranjena naravna in kulturna dediščina (za številne storitvene dejavnosti)
Krajinski park Goričko je najobsežnejše zavarovano območje (462 km2) in zaobjema
večino Goričkega. Z njim v večji meri sovpada območje Nature 2000, ki se razteza še ob
celotnem ravninskem toku reke Mure, na območju nižinskega gozda na Dobrovniškem
Dolinskem, v manjši meri pa še v Borecih in Radgonsko-Kapelskih goricah. Tako je kar 61 %
ozemlja pod okriljem posebnega naravno varstvenega območja. Ob reki Muri se že nekaj časa
načrtuje regijski park, ki bi posebej zaščitil naravno dediščino, ki jo predstavljajo številni logi
in mrtvice. V Pomurski regiji se nahajajo tudi območja kulturne dediščine, ekološko
pomembna območja, izjemne krajine in območja prepoznavne krajine, ki pa prostorsko
večinoma sovpadajo z zavarovanimi območji (Kušar, 2009).
Poslovne cone
Preglednica 3: Poslovne cone v Pomurju

poslovna cona
Boračeva (Radenci)
Bučečovci
Črenšovci
Dobrovnik
Mele (G.Radgona)
Grad
Ljutomer

velikost
(ha)
20
4,5
5
100
50
3
50

prednost cone
/
bližina avtoceste
lega, prometne povezava, cena
zasebna last
lega, raznovrstnost podjetij
lega, bližina meje
dostopnost, možnost širitve
13

velikost
poslovna cona
(ha)
prednost cone
Jeruzalemska (Ljutomer) 6
dostopnost, opremljenost
Lendava
158
lega, nizki stroški
Murska Sobota (SOIC)
52
velikost
TC Turopolje
17
/
Kamenice (Odranci)
13
cena, lega
Puconci
15
dostopnost, cena, železniška proga
Šalovci
2
možnost širitve
Turnišče
5
bližina avtoceste
Vir: Regionalni razvojni program Pomurje, 2015.
Pomurje zainteresiranim domačim in tujim investitorjem lahko ponudi 14 poslovnih
con v skupni površini 485,3 ha. Pomemben prostor predstavljajo tudi opuščene industrijske
zgradbe (brownfield lokacije). S prestrukturiranjem že obstoječih in nerabljenih zgradb so
konkurenčna površinam, ki ga imajo občine na razpolago v svoji industrijskih – podjetniških
conah (Regionalni razvojni program Pomurje, 2015). V preteklih letih je izstopala poslovna
cona Kamenice v Odrancih, predvsem zaradi podjetja Carthago d.o.o.. Danes so kapacitete te
cone že dobro zapolnjene, širitev pa niti ni tako smiselna, saj bi s tem uničili dobre kmetijske
površine, potrebna bi bila vlaganja v odkup zemljišč, izgradnjo cest, komunalne opremljenosti
in podobno. V Murski Soboti je industrijska cona (SOIC) tista, ki najbolj izstopa in ki je na
razpolago takoj z že obstoječo komunalno infrastrukturo. Vendar je zaradi tega tudi dražja od
tistih, ki so »na zalogi«. Od teh pa so najbolj zanimive cone v Lendavi, Črenšovcih in
Dobrovniku (Gönc, 2015).
Regionalna razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija Mura predstavlja vstopno točko za investitorje. Skrbi za
njih in jim pomaga ob zagonu podjetja, pomaga pridobivati sredstva in jih povezuje z okoljem
(Gönc, 2015). Pomembno vpliva tudi na samo promocijo regije, skrbi za promocijski material
in celotno podobo regije. Udeležuje se specializiranih sejmov, gospodarskih delegacij in
drugih dogodkov doma in v tujini. Navezuje stike s potencialnimi tujimi investitorju, pomaga
pri naselitvi investitorja v okolje, skrbi za pridobivanje spodbud in spremlja investitorja tudi
po zaključku investicije. Pomaga tudi pri spodbujanju gospodarskega razvoja,
prestrukturiranja in ustvarjanja novih delavnih mest. Skrbi za spodbujanje razvoja človeških
virov, nudi podporo pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov (Pomurje – Evropska…,
2014).
Vsi od zgoraj navedenih potencialov regije predstavljajo eno od možnih usmeritev
bodočim tujim investitorjev, ki bi bili pripravljeni vlagati v razvoj pokrajine in s tem ustvarjati
dobiček. To je postal eden ključnih ciljev razvoja, pri katerem ima veliko vlogo ravno
Regionalna razvoja agencija Mura.

4.2. Tuje neposredne investicije v Pomurju po letu 2000
Leta 2000 je bilo v Pomurju le za 22,2 mio EUR tujih investicij. Vse do leta 2010 so
počasi naraščale in se povečale za dobrih štirikrat od izhodiščnega leta. Tako je leta 2010 bilo
za 101,1 mio EUR tujih investicij v regiji. V letu 2011 se beleži velik skok na 166 mio EUR,
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naslednje leto doseže najvišjo vrednost in sicer 173,2 mio EUR, kar pomeni, da so se tuje
investicije povečale za dobrih sedem–krat. Leta 2013 pa so se nekoliko znižale in so znašale
164,4 mio EUR. Tukaj je potrebno opozoriti, da kljub temu, da število tujih neposrednih
investicij od leta 2000 do 2012 narašča, to še zmeraj prestavlja le 1,8 delež od vseh tujih
neposrednih investicij v Sloveniji. Pomurje po deležu investicij v zadnjih letih ni bistveno
spremenilo svojega položaja glede na ostale regije v državi. Tako ostaja vodilna
Osrednjeslovenska statistična regija s 63,6 %, najslabša pa Koroška 0,5 % vseh tujih
investicij. Pomurska statistična regija se uvršča na deveto mesto med dvanajstimi statističnimi
regijami (Neposredne naložbe, 2014).
Leta 2015 je bilo v Poslovnem registru Slovenije registriranih 200.569 poslovnih
subjektov, od tega 4,3 % v Pomurski regiji, kar predstavlja 8.541 poslovnih subjektov. Od
tega je 201 podjetje registrirano izvorno s tujim kapitalom, kar sicer prestavlja zelo majhen
delež (2,4 %) vseh podjetij v Pomurju, vendar ga nikakor ne smemo zanemariti.
Slika 10: Tuje neposredne investicije v Pomurju med leti 2000 in 2013

Tuje neposredne investicije v
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Vir: Neposredne naložbe, 2014.
Vrednost tujih neposrednih investicij se je v preučevanem obdobju v glavnem
povečevala. Začetek vidnejšega razvoja tujih investicij se je začel v letu 2006, ko se je pojavil
prvi večji investitor Carthago d.o.o. Takrat je tudi Regionalna razvojna agencija Mura dobila
pomembnejšo vlogo pri realizaciji tujih naložb. Podjetje Carthago d.o.o. bo posebej
obravnavan v naslednjem poglavju, kot primer dober prakse.

4.3. Vloga regije pri pridobivanju tujih neposrednih investicij v Pomurju
Za pridobivanje tujih neposrednih investicij skrbijo Regionalna razvojna agencija
Mura ter številni partnerji, kot so Pomurska gospodarska zbornica, občine, različni regionalni
in državni zavodi, zbornice, organizacije in mnogi drugi, ki skrbijo za razvoj Pomurja na
splošno.
Načrtno zanimanje za tuje investitorje se je začelo leta 2004, ko je država še dajala
neposredne denarne spodbude in so se regije same odločale, kaj bodo počele s tem denarjem.
V Pomurju so se odločili, da začnejo privabljati tuje investitorje. Leta 2006 je regija dobila
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prvo mednarodno nagrado revije fDI Magazine in tako postala najboljša regija v Jugovzhodni
Evropi in druga najboljša v Južni Evropi. Nagrade so se v zadnjih nekaj letih ponovile »in s
tem smo dobili še dodatni zagon« (Gönc, 2015).
Leta 2014 se je Pomurje uvrstilo na tretje mesto po strategiji privabljanja tujih naložb
in na sedmo mesto po konkurenčnosti regije v Južni Evropi. Občina Lendava pa se je uvrstila
na šesto mesto med mikro mesti Evrope in deseto med vsemi mesti v Južni Evropi (Lončar,
2014).
Slika 11: Nagrada revije fDi Magazine

Vir: Invest Pomurje, 2015.
Pri privabljanju tujih investitorjev ima Regionalna razvojna agencija Mura pomembno
vlogo. Skrbi za promocijo regije na mednarodnih sejmih. V letu 2013 so se udeležili sejma
MIPIM Cannes v Franciji, The great British business show London, Expo Real Munchen,
Fabrikplanung in Osteuropa Wirtschaftstag v Nemčiji. Pripravljajo promocijski material, kot
so različne brošure, promocijski filmi, »Katalog pomurskega gospodarstva«, skrbijo za
spletno stran (Letno poročilo…, 2014). Za investitorje pa predstavlja vstopno točko, skrbijo
za njih in jim pomagajo ob zagonu podjetja, skrbijo za pridobivanje sredstev, če so na voljo in
jih povezujejo z okoljem (Gönc, 2015).
Princip njihovega delovanja je odvisen od tega, na kakšen način pride investitor. V
primeru Carthaga d.o.o. je nemški investitor sam prišel do občine Odranci, RRA Mura je
pomagala predvsem pri razpisih in pridobivanju sredstev, občina pa je skrbela za prostorske
dokumente. V primeru podjetja Wolford je investitor stopil v stik z RRA Mura, pri tem pa je
bil že odločen, da želi imeti svojo proizvodnjo v obrtni coni v Murski Soboti. Tako so
pomagali pri hitrem pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj za izgradnjo in delovanje podjetja.
Ko pa pride investitor z željo po investiranju v regijo, ne ve pa natančno v katero občino, se
pošljejo osnovni podatki za delovanje podjetja (velikost zemljišča, specifikacije glede porabe
elektrike, komunalnih storitev ipd.). In tiste občine, ki se odzovejo, se pošljejo naprej do
investitorja, ki se na koncu sam odloči, kje bo imel svojo proizvodnjo (Gönc, 2015).
Slika 12: Podjetje Xal Svetila d.o.o. v Murski Soboti

Avtor: Martina Košar.
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Pomembnejšo vlogo pri spodbujanju podjetništva ima Pomurski tehnološki park,
katerega ustanovitelji so RRA Mura, občine Murska Sobota, Ljutomer in Odranci. Njihovo
poslanstvo je (Pomurski tehnološki park, 2015) … »Oblikovanje ponudbe gospodarske
infrastrukture in naprednih storitev s ciljem sooblikovanja ustanavljanja novih podjetij in
pomoči pri rasti in delovanju obstoječih podjetij, katera bodo prispevala k večji
konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom ter posodobitvi gospodarske strukture v
regiji. Z novo infrastrukturo in novimi podpornimi storitvami želimo dvigniti nivo
regionalnega inovacijskega okolja, ki bo v regiji omogočal razvoj sidrnih podjetij baziranih
na višji dodani vrednosti in okolje, ki bo predstavljalo stičišče generatorjev razvoja ter boljši
dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih naprednih storitev.«
Razvojna specializacija Pomurja
Pomurje ima v Regionalnem razvojnem programu 2014–2020 jasno zastavljen cilj, ki ga želi
doseči na obstoječi tradiciji, znanju in primerjalnih prednostih regije. Kot osnovo za
spodbujanje gospodarske rasti ima prehrano, ki ima velik strateški pomen tudi za državo.
Poleg tega vidijo razvojno priložnost tudi v trajnostnem turizmu. To sta področji, ki
predstavljata prednost Pomurja v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji. Ukrepi bodo
usmerjeni v podporo razvoju produktov in storitev vezanih na proizvodnjo, predelavo in
uporabo hrane ter na razvoj trajnostnih turističnih produktov in storitev. V okviru teh dveh
področij, se bo spodbujal tudi razvoj tehnoloških inovacij. Pomembno je povezovanje med
sektorji, s poudarkom na trženju in logistiki skupne blagovne znamke »Re(j)dno dobro«. Za to
bo potreben razvoj novih agroživilskih izdelkov visoke kakovosti, inovativne rešitve za razvoj
turizma na kmetijah in druge oblike podeželskega turizma pa so ukrepi za povečanje
konkurenčnosti kmetijske pridelave in predelave. Zaradi bližine sosednjih držav ima Pomurje
odlično priložnost za razvoj čezmejnih produktov na področju turizma, izobraževanja in
raziskovanja. Dodatna priložnost je ohranitev in obnovitev tradicionalnih obrtniških
dejavnosti (lončarstvo, izdelava tekstilnih izdelkov, izdelkov iz lesa, kamna in drugih
naravnih materialov). S prestrukturiranjem in izboljšanjem konkurenčnosti gospodarstva se
odpirajo nove poslovne priložnosti za privabljanje tujih investitorjev (Regionalni razvojni
program Pomurje, 2015).
Slika 13: Razvojna specializacija Pomurja

Vir: Regionalni razvojni program Pomurje, 2015.
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4.4. Vloga države pri pridobivanju tujih neposrednih investicij v Pomurju
Pri vsem tem pa ima prav tako pomembno vlogo država. Leta 2009 se je vlada
odločila gospodarsko dinamizirati regijo in doseči njeno dolgoročno razvojno
prestrukturiranje. V začetku leta 2011 so sprejeli Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010-2015 (Letno poročilo…, 2014).
Osnovni ukrepi (Zakon o…, 2015):
- program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015,
- spodbude za zaposlovanje,
- davčna olajšava za investiranje,
- prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije.
Iz zadnjega poročila o izvajanju ukrepov je razvidno, da država ne bo izpolnila zakonskih
obveznosti do konca leta 2015. Glasno je namigovanje o podaljšanju veljavnosti zakona,
vendar je glede na trenutno stanje državnih financ to težko pričakovati (Pomurski zakon…,
2014). Predvideno je bilo, da bo država vložila 264 milijonov evrov v izvajanje projektov, ta
številka pa se je pozneje zaradi krčenja proračunskih sredstev zmanjšala. Prepočasno
izvajanje projektov in slabo koriščenje evropskih sredstev pa naj bi bila posledica objavljanja
javnih razpisov (Vučkič, 2014). Vseeno pa se kažejo tudi pozitivni učinki tega zakona. V letu
2013 je bilo izvedenih 18 projektov, privabili so dva tuja investitorja, davčne olajšave je v letu
2012 koristilo 238 davčnih zavezancev, vlaga se v Program razvoja podeželja 2007 – 2013 in
Projekt vodooskrbe Pomurja, pomemben del sredstev gre tudi za promocijo regije (Letno
poročilo…, 2014).
Vsako leto so iz strani države prihajale dodatne spodbude tujim investitorjem za celotno
Slovenijo. Za razpis je skrbela javna agencija SPIRIT. Tudi Pomurska regija je na ta način
pridobivala dodatna sredstva za svoje vlagatelje. Sedaj pa, zaradi pomanjkanja denarja v
državni blagajni tega razpisa ni že drugo leto. Na ta način Pomurska regija težje konkurira
sosednim regijam, ker ima zemljišče v obrtni coni v Murski Soboti podobno ceno, kot
zemljišča v neposredni bližini Gradca v Avstriji. Plače pomurskih delavcev so višje, kot
delavcev iz Madžarske in Hrvaške in tudi najemi kreditov v Sloveniji niso najugodnejši.
Poleg finančnih spodbud bi lahko država izvajala številne druge ukrepe, ki se jih poslužujejo
tudi v drugih državah, to so na primer davčne olajšave, nižje cene zemljišč, izobraževanje in
podobno (Gönc, 2015).
V spodnji preglednici so vidne spodbude, ki so bile dane s strani države med leti 2008 in
2013. Vrednost subvencij je znašala 22,8 % celotne vrednosti vseh investicij, ki so prinesla
dodatnih 438 delovnih mest (Letno poročilo…, 2014).
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Preglednica 4: Spodbujanje tujih neposrednih investicij v Pomurski regiji 2008-2013

Investitor

Wolford
GmbH
XAL
Lighting
GmbH
Komptech
Gmbh

XAL
Lighting
GmbH

Neto
Realiziranih Status
Leto
Vrednost Vrednost povečanje
Panoga
zaposlitev Zaključen
investicije investicije subvencij števila
do 31.12.13
/
zaposlenih
odprt
170 na
Tekstilna
projektu
2008
4.750.000 1.338.750
170
industrija
(203 vseh v zaključen
podjetju)
51 na
projektu
Svetila
2008
1.410.490 286.875
51
(83 vseh v zaključen
podjetju)
45 na
Predelovalna
projektu
2008
2.765.000 262.500
50
dejavnost
(260 vseh v
odprt
podjetju)

Svetila

2009

2.577.200

630.000

100

Carthago AG

Avtomobilska
industrija

2010

2.800.000

840.000

110

Lukos Agro
Group

Distribucija

2010

1.025.000

238.750

10

19 na
projektu
(83 vseh v
podjetju)
110 na
projektu
(340 vseh v
podjetju)
33 na
projektu
(33 vseh v
podjetju)

Wolford
GmbH

Tekstilna
industrija

2011

3.600.000 1.080.000

125

203 vseh v
podjetju

XAL
Lighting
GmbH

Zunanje
pohištvo

2011

1.050.000

25

4 na projektu
(83 vseh v
podjetju)

Biogen

Predelovalna
dejavnost

56

2 na projektu
(3 vseh v
podjetju)

2011

1.584.000

19

210.000

368.514

odprt

odprt

odprt
Podjetje je
odstopilo
od
pogodbe
in vrnilo
sredstva
odprt
Odprt

Investitor

Panoga

UBA d.o.o.

Raziskave in
razvoj

Neto
Realiziranih Status
Leto
Vrednost Vrednost povečanje
zaposlitev Zaključen
investicije investicije subvencij števila
do 31.12.13
/
zaposlenih
odprt
2011

865.000

479.925

20

XAL GmbH

Svetila

2012

2.000.000

297.500

25

Carthago
GmbH

Avtomobilska
industrija

2012

4.000.000

672.000

80

Elrad
Elektronika
2013
1.424.599 272.266
International
UIKT
2013
700.000
0
Technologies
SKUPAJ
30.551.289 6.977.080
Vir: RRA MURA, SPIRIT Slovenija, 2014.

1
0 na projektu
(83 vseh v
podjetju)
12 na
projektu
(340 vseh v
podjetju)

odprt
odprt

odprt

27

10

odprt

7

0

odprt

856

438

»Že pred leti sem kritiziral državo, ker čakajo na več milijonske investitorje, ki se zgodijo
mogoče enkrat na deset let. Pozabljajo pa na male investitorje, ki pridejo sem in rastejo«
(Gönc, 2015).
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4.5. Najpomembnejše tuje neposredne investicije v Pomurju
Preglednica 5: Seznam najpomembnejših podjetij v lasti tujega kapitala, 3.4.2015

Ime podjetja

Občina

Število
Glavna
zaposlenih dejavnost
SKD
373
C
245
C
244
H
195
G
192
C
161
E

Carthago d.o.o.
Odranci
Farmatech d.o.o.
Ljutomer
ECC d.o.o.
Gornja Radgona
Mol Slovenija
Murska Sobota
Wolford d.o.o.
Murska Sobota
Saubermacher
Murska Sobota
Slovenija d.o.o.
Xal Svetila d.o.o.
Murska Sobota
113
Proconi d.o.o.
Murska Sobota
78
Tondach Slovenija Križevci
76
d.o.o.
Nov dom A.V. Črenšovci
49
d.o.o.
Kutsenits
Murska Sobota
45
International
Murska
Sobota
d.o.o.
G+S d.o.o.
Murska Sobota
40
Transmision d.o.o.
Ljutomer
36
Galex d.d.
Murska Sobota
33
Altrad - Liv d.o.o.
Rogaševci
32
At Projekt d.o.o.
Lendava
30
Biroprodaja d.o.o.
Murska Sobota
22
Lukos Agro d.o.o.
Puconci
15
Impulser
Lendava
15
International d.o.o.
Vir podatkov: AJPES - Poslovni register Slovenije,
Register, 2015.

Izvor kapitala
Nemčija
Avstrija
Nemčija
Madžarska
Avstrija
Avstrija

C
C
C

Avstrija
Francija
Avstrija

C

Italija

C

Avstrija

C
H
C
C
C
G
C
G

Nemčija
Avstrija
/
Francija
/
Avstrija
Švica
Švica

Gospodarska zbornica Slovenija –

Celoten seznam obsega 201 podjetje, ki ima izvorno tuji kapital. Od tega smo
izpostavili devetnajst najpomembnejših, ki zaposlujejo največ delavcev. Največ podjetij je
registriranih v občini Lendava (69), sledita Murska Sobota (47) in Ljutomer (17). Skoraj
polovica podjetij se ukvarja s trgovino, vzdrževanjem in popravilom motornih vozil – G.
Sledijo podjetja, ki se ukvarjajo z predelovalo dejavnostjo – C, ki jih je okrog 17 %. Vendar ta
seznam ne odraža dejanske pomembnosti TNI, ki najbolj vplivajo na gospodarsko moč regije.
Iz seznama najpomembnejših podjetij s tujim kapitalom, jih je največ registriranih v
mestni občini Murska Sobota. Ta podjetja skupaj zaposlujejo 879 zaposlenih. Pomembno
izstopajo prva tri podjetja s sedeži v občinah Odranci, Ljutomer in Gornja Radgona. Glede na
dejavnost najbolj izstopa C – predelovalna dejavnost, sledi ji G – trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil. Za seznam najpomembnejših podjetij smo pregledali tudi izvor
kapitala, ki ga nismo mogli določiti za dve podjetji. Največ investicij prihaja iz Avstrije (8
21

podjetij), sledi Nemčija (3 podjetja), Francija (2 podjetji), Švica (2 podjetji), Italija (1
podjetje) in Madžarska (1 podjetje). Glavni razlog za največ investitorjev iz Avstrije in
Nemčije je nadpovprečno znanje nemškega jezika v regiji, bližina in stalna promocija (Gönc,
2015).
Tuji investitorji so v letu 2010 zaposlovali 12,8 % vseh zaposlenih v Pomurju in
ustvarili 20,7 % celotnih prihodkov od prodaje v regiji (Analiza stanja…, 2012). Iz teh
podatkov je razvidno, kako pomembno vlogo imajo TNI v Pomurju. Poleg ustvarjanja
dobička in novih delovnih mest so TNI pomembne, ker spreminjajo nekoč bolj enostransko
usmerjeno gospodarsko strukturo regije. Tako se poleg tekstilne in živilske predelovalne
industrije razvija še kovinska, farmacevtska, pohištvena, itd. Pomemben je razvoj storitvenih
dejavnosti, ki v Pomurju zaostaja za slovenskim povprečjem. Na ta način se tudi razvija
znanje, dela nove raziskave, uporablja nove tehnologije in na splošno izboljšuje gospodarstvo
ter prebivalstvo v regiji.
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5. Študija primera: Podjetje Carthago d.o.o.
Podjetje Carthago d.o.o. proizvaja avtodome višjega srednjega do luksuznega
cenovnega razreda. Ustanovil ga je Karel-Heinz Schuler leta 1979 v Ravensburgu. V začetku
devetdesetih let je bil izdelan prvi avtodom, konec devetdesetih pa prvi integrirani avtodom.
Leta 2005 so v Ravensburgu povečali svojo proizvodno površino za 5.000 m2, ki pa vseeno ni
zadoščala (Carthago Firmechronik, 2015). In tako so zaradi visoke cene delovne sile in
prostorske utesnjenosti začeli razmišljati o selitvi proizvodnje. Novica o selitvi je prišla tudi
do odranskega župana Ivana Markoje, ki je navezal stike s kooperativno direktorico podjetja,
ki je bila domačinka iz Prekmurja. Slednja je o interesu občine Odranci obvestila podjetje, ki
je sprva mislilo podjetje seliti na Češko. Vendar so se zaradi ugodnih lokacijskih dejavnikov
na koncu odločili za obrtno cono Kamenice v Odrancih. Leta 2006 so kupili zemljišče in
ustanovili slovensko podružnico Carthago proizvodnja avtodomov d.o.o. Na izbor lokacije je
pomembno vplivala ugodna prometna lega. Odranci so ob glavni cesti Murska Sobota –
Lendava, do priključka avtoceste je le 2 km. Eden ključni dejavnikov je bilo komunalno
opremljeno zemljišče v obrtni coni, na robu naselja z možnostjo nakupa po ugodni ceni (5
EUR/km2). V okolici Odrancev je bilo na voljo veliko ustrezne delovne sile. Na izbiro
lokacije so vplivali tudi osebni razlogi lastnika, ki ni želel preseliti podjetja v mesto zaradi
slabih izkušenj s pomanjkanjem prostora v Ravensburgu. Navdušil se je tudi nad gostoljubjem
domačinov in pomočjo, ki je bila ponujena pri realizaciji projekta. Na koncu je tehtnico v prid
selitvi v Pomurje prevesila nepovratna finančna spodbuda, ki jo je prispevala država v višini
1,2 mio evrov. Pomembno vlogo pri realizaciji ustanovite podjetja sta odigrali občina
Odranci, predvsem župan Ivan Markoja, in Regionalna razvojna agencija Mura. Slednja je
skrbela za razpisno dokumentacijo za pridobitev državne subvencije. Občina pa se je
ukvarjala s prostorskimi dokumenti, pri katerih se je zapletalo vse do zadnjega dne, ko so
morali položili temeljni kamen (Kušar, 2008).
Slika 14: Carthago d.o.o.

Avtor: Martina Košar.
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5.1. Investicijske faze
1. Investicijska faza
Ta se je začela v letu 2007/08 in se končala avgusta 2008. Vrednost investicije je znašala
7 mio EUR, od tega je državna subvencija znašala 1,128 mio EUR. S prejeto državno
pomočjo je podjetje ustvarilo 150 novih delovnih mest in pridobilo 8.000 m2 proizvodnih
površin.
2. Investicijska faza
Se je začela v letu 2010/11. Vrednost investicije je znašala 5 mio EUR. Za to investicijo
so dobili 933 tisoč EUR državne subvencije. Podjetje je tako ustvarilo 110 novih delovnih
mest in pridobilo dodatnih 7.000 m2 proizvodnih površin.
3. Investicijska faza
Se je začela v letu 2013 in je dokončana v letu 2015. Skupna vrednost investicije je 4 mio
EUR, za kar je prejelo 672 tisoč EUR državne subvencije. S tem so ustvarili dodatnih 80
delovnih mest in pridobili 5.000 m2 notranjih površin.
V letu 2014 je podjetje zaključilo nekaj pomembnih investicij. Zgradili so novo
proizvodno-skladiščno halo in začeli s proizvodnjo vozil Malibu. Ko se je podjetje odprlo v
letu 2008, so tedensko proizvedli 5 vozil, sedaj jih proizvajajo že 12 na teden. Trenutno se
podjetje razprostira na 78.063 m2 površin, od tega je 19.000 m2 proizvodnih površin
(Županec, 2015) .
Slika 15: Širjenje podjetja Carthago med leti 2008 in 2013

Vir: Google Earth, 2015.
V obratu v Odrancih se trenutno izdelujejo štirje modeli vozil:
- chic c-line,
- c-tourer,
- c-compactline,
- malibu.
Do začetka marca 2013 so izdelali 5.000 vozil. Naslednje leto istega meseca pa že 7.000
vozil (Županec, 2015).
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Slika 16: Število proizvedenih vozil na leto

Vir: Županec, 2015.
Investicija podjetja Carthago ima več pozitivnih učinkov na razvoj občine Odranci.
Najpomembnejši je predvsem širša prepoznavnost občine in s tem prihod novih podjetij, kot
je na primer BP Blister Pack d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo farmacevtskih pakirnih
izdelkov. S prihodom podjetja so se odprla nova delovna mesta. Carthago je s sodelovanjem
pomembno vplivalo na razvoj nekaterih že obstoječih podjetij. Zelo preprost primer je lokalni
partner, ki skrbi za prehrano v podjetju, ki je raslo skupaj s Carthagom. Sodelujejo še z
lokalnimi podjetij Aluvar d.o.o., SKH d.o.o., ENMA d.o.o. idr. Na regionalni ravni pa s
podjetji Roto, SGP Pomgrad, Ferato idr. Da podjetje živi in tesno sodeluje tudi z lokalnim
okoljem dokazuje dogodek v začetku leta 2013, ko so se preizkusili v sestavi imitacije vozila
v obliki igrala in ga donirali vrtcu Mavrica v Odrancih. Pri tem pa je otroke prišla pozdravit
tudi smučarska šampionka Tina Maze, ki jo sponzorira Carthago Groups (Županec, 2015).
Slika 17: Igralo Carthago Kids-Line v pomurskih vrtcih

Vir: Pomurec.com, 2015.
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Aprila 2015 je bilo v podjetju zaposlenih 464 delavcev od tega jih 13,2 % prihaja iz
občine Odranci. Večina, kar 65,6 % je delavcev iz sosednjih občin, 7 % jih prihaja iz mestne
občina Murska Sobota, 14,2 % pa iz krajev, ki so oddaljeni več kot 15 km. Povprečna starost
delavcev je 34 let, kar je precej nizka starost. Podjetje na splošno stremi k najboljši kakovosti
in odlični inovativnosti. Za realizacijo omenjenih ciljev podjetje veliko vlaga v kader in
izobraževanje. V letu 2013 so izvedli seminarje za vodstvene kadre, vpeljali 5S metode,
organizirali tečaj tujih jezikov, različne interne tečaje in strokovna izobraževanja, pri tem pa
so porabili 98.626,51 EUR (Županec, 2015).
Slika 18: Struktura zaposlenih po prebivališču

Struktura zaposlenih po prebivališču

Odranci 13,2 %
do 15 km (Beltinci, Črenšovci,
V.Polana, Lendava) 65,6 %
Murska Sobota 7 %
nad 15 km 14,2 %

Vir: Županec, 2015.
V poslovnem letu 2012 so povečali prodajo in ustvarili 90 mio EUR prihodkov.
Poslovno leto 2013 so zaključili z 88 milijoni EUR prihodkov iz naslova prodaje in dobičkom
v višini 3.120.820 EUR. V letu 2014 je podjetje Carthago d.o.o. ustvarilo 96,6 mio EUR čistih
prihodkov od prodaje. To je za 9,3 % boljši rezultat, kot prejšnje poslovno leto, prav tako se je
dobiček povečal za dobrih 300 tisoč EUR (Županec, 2015).
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Slika 19: Dobiček v obdobju 2010 - 2014 v evrih

Dobiček v obdobju 2010 - 2014 v evrih
4.000.000
3.421.703

3.500.000

3.117.000

3.120.820

posl.l. 2011/12

posl.l. 2012/13

2.845.000

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

859.000

500.000
0
Kol.l. 2010

posl.l. 2010/11

posl.l. 2013/14

Vir: Županec, 2015.
Rezultati so v skladu s pričakovanji z vidika prihodkov in dobička. Kar zadeva
prihodke od prodaje družba še vedno največ prihodkov ustvari na nemškem tržišču. 60 %
izdelanih vozil izvozijo v Nemčijo, sledijo države Zahodne Evrope, Skandinavija in Italija. V
Sloveniji v povprečju prodajo 5 avtodomov letno (Županec, 2015).
Podjetje kljub trenutnim neugodnim gospodarskim razmeram uspešno posluje in
nadaljuje zastavljeno pot. Dodatna potrditev tega so različni certifikati in prestižne nagrade, ki
jih niza že nekaj let zapored. Kako se bo podjetje razvijalo v prihodnosti je pomembno od
trga. O možnosti preselitve razvojnega oddelka v Odrance, je prokuristka Sandra Županec
strateško odgovorila, da je to čisto odvisno od trga in nadaljnjega razvoja podjetja.
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6. Sklep
Pomurje je pokrajina, ki leži na severovzhodu države in predstavlja 6,6 % celotne
površine Slovenije. Spada med slabše razvite regije, saj dosega le 70 % povprečnega
nacionalnega BDP-ja v Sloveniji. Po dejavnosti se kaže nadpovprečen delež v kmetijstvu, ki
imam močen vpliv tudi na druge gospodarske panoge v regiji. Poleg storitvenih dejavnosti,
ima že od nekdaj pomembno vlogo industrija, predvsem predelovalna industrija. Regija ima
slabo demografsko strukturo, prebivalstvo se stara, poleg negativnega naravnega prirastka pa
je tudi velik negativni selitveni saldo.
Vrednost tujih neposrednih investicij v Sloveniji od leta 1994 do 2013 povprečno raste za
12,3 %. Največja vrednost naložb je bila v letu 2012, ko je dosegla 9.248,6 milijonov evrov.
V zadnjih letih tuje investicije stagnirajo, glavni vzrok za to naj bi bil upad tujih neposrednih
investicij v Evropski uniji po krizi. Podobno stanje se odraža tudi v Pomurju. Leta 2000 je
bilo v regiji le za 22,2 milijonov evrov tujih investicij. Do leta 2013 so se tuje neposredne
naložbe povečale za sedemkrat in so leta 2012 dosegle najvišjo vrednost in sicer 173,2
milijona evrov.
S tem lahko potrdimo prvo hipotezo, ki pravi da se število tujih investicij po letu 2000 v
Pomurju povečuje.
TNI v Pomurju predstavljajo 1,8 % vseh TNI na nacionalni ravni in s tem se regija
uvršča na deveto mesto po deležu vseh TNI. Na prvem mestu je z več kot 60 %
Osrednjeslovenska statistična regija. Našo drugo hipotezo, da je najvišji delež TNI v Pomurju
v Mestni občini Murska Sobota nismo mogli potrditi ali zavreči, saj nismo dobili podatkov o
natančnem deležu TNI po občinah. Glede na karto, ki je bila edini vir, lahko ugotovimo, da se
občina Murska Sobota skupaj z občinama Gornja Radgona in Lendava uvršča med občine, ki
izstopajo po deležu TNI v Pomurski statistični regiji so v letu 2013 dobile med 20 in 100 mio
EUR tujih naložb.
Drugo hipotezo zaradi pomanjkanja konkretnih podatkov nismo ne potrdili ne ovrgli.
V Slovenijo prihaja največ tujih investitorjev iz Avstrije, skoraj ena tretjina, sledijo
Švica, Italija, Nemčija in Francija. Te države največ vlagajo v finančne storitve in trgovino na
drobno. Avstrija vlaga še v poslovanje z nepremičninami, proizvodnjo papirja in nekovinskih
mineralov ter telekomunikacije. Švica večino svoji naložb nameni v farmacijo. Italija prav
tako vlaga v proizvodnjo kemikalij in zavarovalništvo. Nemčija in Francija investirata v
proizvodnjo motornih vozil. V Pomurju je največ investicij iz Avstrije in Nemčije. Uradnih
podatkov od kod prihajajo vsi lastniki, ni bilo mogoče pridobiti, vendar smo s pomočjo
analize desetih najpomembnejših tujih investicij v Pomurju ugotovili, da jih polovica prihaja
prav iz Avstrije.
Tako lahko potrdimo tretjo hipotezo, da je največ tujih investitorjev iz sosednje
Avstrije.
Za študijo primera smo vzeli zelo uspešno nemško podjetje Carthago d.o.o., ki je leta
2008 preselilo svojo proizvodnjo avtodomov v občino Odranci. Podjetje proizvaja avtodome
višjega srednjega do luksuznega cenovnega razreda. Na odločitev, da odprejo novo
proizvodnjo prav v Odrancih, so pomembno vplivali: dobra prometna lega, ugodna cena
komunalno opremljenega zemljišča, zadosti ustrezne delovne sile, dodatna denarna spodbuda
države in osebni razlogi lastnika, ki ni želel preseliti podjetja v mesto. Od prihoda so izvedli
že tri investicijske faze, s katerimi so pridobili dodatne proizvodne površine, ustvari nova
delovna mesta in povečali proizvodnjo. Podjetje je pozitivno vplivalo na razvoj občine in tudi
širše regije. Najpomembneje je vplivalo na širšo prepoznavnost občine, z odprtjem novih
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delovnih mest, s sodelovanjem že obstoječih lokalnih podjetij in prihodom novih podjetij.
Aprila 2015 je bilo v podjetju zaposlenih več kot 460 delavcev, ti so večinoma prihajali iz
sosednjih občin, ki so oddaljene do 15 km. V letu 2014 je podjetje Carthago d.o.o. ustvarilo
96,6 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. To je za 9,3 % boljši rezultat, kot prejšnje leto,
tako da se je dobiček povečal na 3.421.703 EUR. Kako se bo podjetje razvijalo v prihodnosti
je pomembno predvsem od trga.
Glede na raziskano lahko potrdimo, da so tuje neposredne investicije imele pozitiven
učinek na regijo. S prihodom tujih investitorjev se je začela spreminjati sama struktura,
predvsem predelovalne industrije. Prebivalstvo je tako pridobilo na raznolikosti in večji
možnosti zaposlitve. Regija je pridobila na prepoznavnosti, zaradi več uspešnih podjetij kot so
Carthago d.o.o., Wolford d.o.o., Xal Svetila d.o.o., Elrad International d.o.o. ipd. Upamo, da
se bo v prihodnosti število TNI še naprej povečevalo in da bo regija s pridom izkoristila svoje
lokacijske potenciale.
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7. Summary
Pomurje is a region in the northeast of Slovenia that covers 6.6% of the country’s surface. It is
amongst the least developed regions, producing only 70% of the GNP. Agriculture is the
dominant industry in the region, which strongly influencing other types of industry.
Processing industry has always had a strong role in the region, another important industry is
the service industry. The region has a weak demographic structure, the population is aging,
and population numbers are declining due to low birth rates and high emigration to more
developed central regions.
The value of FDI in Slovenia from 1994 to 2013 increased by an average of 12.3%. The
highest value of FDI was in 2012, when it reached 9,248.6 million euros. In recent years FDI
has been stagnating, the main reason being the overall decline of all FDI in the European
Union after the recent financial crisis. The situation is similar in Pomurje. In 2000 there were
only 22.2 million euros of FDI in the region. FDI increased sevenfold by 2013 and reached
the highest amount of 173.2 million euros in 2012, which confirms our first hypothesis that
the amount of FDI after 2000 has been gradually increasing.
FDI in Pomurje is only 1.8% of all national FDI, which places the region in 9th place
nationally. In first place is the central Slovenia statistical region with 60% of FDI. We could
not confirm or disprove our second hypothesis that the greatest share of FDI in the region is in
the city municipality of Murska Sobota, because we could not acquire data with solid numbers
for FDI per municipality in Pomurje region. Our only source was an estimation by Bank of
Slovenia that indicates municipalities of Murska Sobota, Gornja Radgona and Lendava have a
higher percent of FDI than others in Pomurje region.
A third of foreign investor in Slovenia come from Austria, followed by Switzerland, Italy,
Germany and France. Investors in Pomurje are mainly from Austria and Germany. There is no
official data about investor origins, but with analysis of the 10 most important foreign
investments in Pomurje, we deduced that most are from Austria, which confirms the third
hypothesis.
The case study was done on a very successful German company Carthago d.o.o. which moved
their production to the municipality of Odranci in 2008. They manufacture midpriced and
luxury motorhomes. Since opening a plant in Slovenia, they have already had three further
investments aimed at increasing production and creating new jobs. The company has a
positive impact on the development of the municipality and region. In April 2015 they
employed more than 460 workers, who hail from neighbouring municipalities, at most 15km
from Odranci.
Research confirms that FDI have a positive impact on the region. Foreign investment changed
the structure of the processing industry. It brought more job availability and diversity. It
improved the region's recognisability, because of successful companies like: Carthago, d.o.o.,
Wolford, d.o.o., Xal Svetila, d.o.o., Elrad International, d.o.o, etc. Hopefully, the region
capitalizes on its location potentials in the future and FDI numbers keep increasing.
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