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Tuje neposredne investicije v Sloveniji med letoma 2000 in 2018
Izvleček:
Slovenija je bila po osamosvojitvi primorana v gospodarske spremembe, ki so korenito vplivale na
njen prihodnji razvoj. Z zmanjševanjem nacionalnega aparata in povečanjem multinacionalnih
družb je bila potrebna prilagoditev novemu sistemu. Tuje neposredne investicije so postale eden
izmed poglavitnih načinov državnega razvoja. V zaključnem seminarskem delu me je zanimal
vpliv tujih neposrednih investicij nacionalnega in regionalnega pomena v Republiki Sloveniji, in
sicer od preloma tisočletja do zadnjih zabeleženih let (2000–2017). Ugotovljena je bila prevlada
osrednjeslovenske statistične regije v kontekstu privabljanja investicij, nihanja pa najbolj nazorno
prikazujejo gospodarsko stanje skozi leta s poudarkom na obdobju recesije. Bistvenih sprememb
dejavnosti v referenčnih letih ni bilo zaznati, prevladujejo pa predelovalne dejavnosti ter
postopoma naraščajo storitvene. Investicije prihajajo večinoma iz držav EU, pri čemer je vseskozi
vodila Avstrija, in sicer poleg Nemčije, Nizozemske, Luksemburga, Francije in Italije. Slovenija
večinoma investira v države nekdanje Jugoslavije (med njimi Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bosna
in Hercegovina) in Rusko federacijo. Na podlagi ugotovitev lahko poudarimo, da regije niso bile
deležne velikega vlaganja v opredeljenem obdobju, z izjemo osrednjeslovenske, ki ji je delež
investiranja najbolj zanihal v dobi recesije. V zadnjih letih se trend spreminja, saj pridobivajo tudi
preostale statistične regije znatne investicije.
Ključne besede: ekonomska geografija, tuje neposredne investicije, statistične regije

Foreign direct investments in Slovenia for the year 2000 to 2018
Abstract:
Gaining independence, Slovenia had to introduce economic changes that would radically influence
its future development. Adapting to the new system was necessary due to the national apparatus
being reduced as well as due to the rise of multicorporations. Direct foreign investments became
one of the primary ways of national development. In my final seminar paper my research is focused
on the impact direct foreign investments had on the economy of Slovenia on both the national and
the regional level since the turn of the millennium up until 2018. It was discovered that the highest
number of foreign investments was located in the Central Slovenia Statistical Region. The
fluctuations thoroughly showed the economic state of the country during the observed period,
especially the time of recession. There was no significant change in the type of activities.
Manufacturing is the one that prevails and service acitivities are gradually increasing. Most
investments come from the EU countries; Austria being constantly on the top of foreign investors.
Countries that come after Austria are Germany, The Netherlands, Luxembourg, France and Italy.
Slovenia mainly invests in former Yugoslavic countries: Croatia, Serbia, North Macedonia, Bosnia
and Herzegovina. The Russian Federation has in the last years become the fifth country of interest.
On the basis of the results, we can conclude that the regions had not been met with substantial
investments in our given period, with the exception of the Central Slovenia Statistical Region,
which showed a big drop during the recession period. The latest trend suggests a movement also
in the other regions, which will hopefully have a steady increase in future years.
Key words: economic geography, foreign direct investments, statistical regions, multinational
corporations
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1. Uvod
Živimo v času velikega tehnološkega razvoja, katerega vpliv se čuti v različnih aspektih delovanja
našega gospodarstva. Povečana hitrost in vpliv prometa sta pripomogla k zmanjšanju časovnega
zamika, povečanje pretoka informacij in uporaba telekomunikacij pa sta pomen razdalje praktično
izničila. Kapital postaja vse bolj mobilen, migrira na najbolj ugodne in dobičkonosne lokacije.
Pomena globalizacije še nikoli poprej ni bilo tako močno čutiti kot danes.
Na splošno je vpliv globalizacije občutiti na vseh področjih gospodarstva. Liberalizacija trga in
povečanje pomena mednarodnih ekonomskih odnosov sta povečala pomen vpliva tujih investicij.
V kontekst bodo v ospredje postavljene tuje neposredne investicije ali krajše TNI, ki so postale ena
najbolj uspešnih in najbolj dinamičnih oblik mednarodnega gospodarskega sodelovanja.
Z zmanjšanjem pomena državnega aparata postajajo tuje neposredne investicije dominantne na
svetovnem trgu. Posledice investicij so si lahko različne, razlikujejo pa se tudi mnenja o njihovem
ustanavljanju in delovanju, kar je zelo odvisno od njihovega samega delovanja in specifičnih
dejavnikov, v katere se bomo poglobili v tej zaključni nalogi. V glavnini so TNI prikazane kot
izredno pozitivne za razvoj gospodarstva. Prednosti se izkažejo pri povečanju dostopa do novih
trgov in znižanju proizvodnih stroškov, jih pa obdajajo tudi negativne posledice, saj se poveča uvoz
opreme in surovin, potrebnih za proizvodnjo, kot tudi odtok dobička, dividend ali bolje rečeno
odvisnost od tujega podjetja. To postane še bolj očitno, kadar govorimo o manjših gospodarstvih.
Slovenija za nadaljnji napredek potrebuje tuje investicije, ki jih država tudi spodbuja in s tem
namenom pripravlja primerno okolje za nove investitorje. V zaključni nalogi se bom opredelil do
sprememb tujih neposrednih investicij v slovenskem prostoru, njihovega delovanja, tipa, načina
vstopa in podobnega. Napravil bom kronološki pregled sprememb s poudarkom na obdobju 2000–
2018. To obdobje sem razdelil še dodatno na podobdobja (2001–2004, 2004–2008, 2008–2010,
2010–2013, 2013–2015, 2015–2017) za lažje razumevanje in primerjavo gospodarskih aktivnosti
(poudarek je na času recesije). Ocenil bom današnje stanje TNI, odnos države do njih ter načine,
na katere bi lahko še dodatno uveljavljali in izboljšali vnos investicij na državnem, regionalnem in
lokalnem nivoju.
Pri svoji analizi sem uporabil nomotetični pristop, s katerim sem s pomočjo podatkov poskušal
predvideti situacijo tujih neposrednih investicij za celotno Slovenijo in vzroke njihovih nihanj v
preteklih letih. Grafični prikazi tujih investicij po regijah so bili ustvarjeni s programom ArcGIS,
pri čemer je bila za lažjo preglednost uporabljena metoda Natural Jenks.

2. Tuje neposredne investicije
2.1 Opredelitev tujih neposrednih investicij
Osnovno se tuje neposredne investicije lahko opredelijo kot vlaganje kapitala neke države v drugo,
pri čemer pride do določene ekonomske ali podjetniške aktivnosti. Investitor pri tem dobi kontrolo
nad produkcijo, distribucijo in preostalimi aktivnostmi družbe tuje države.
Cilj tujih neposrednih investicij je pridobiti si (trajno) lastnino nad tujim podjetjem. Trajnostni
pomen lastnine izraža dolgo-časovni vpliv investitorja nad tujo lastnino, pri čemer obenem nad njo
izvaja večinsko kontrolo. Neposredna naložba vključuje začetne transakcije, ki vzpostavijo odnos
med investitorjem in podjetjem ter vse kasnejše transakcije med podjetjem in povezanimi subjekti.
Neposredni tuji investitor je lahko posameznik, zasebno ali javno podjetje, vlada, ki poslujejo v
nematični državi (Definition of …, 2003).
Definicija TNI se spreminja glede na akterja, ki ima z njimi takšno ali drugačno vlogo, v glavnem
kontekstu pa še vedno ostaja ista in ohranja nespremenjen koncept. Omenja se kontrola nad
investicijo, pri čemer naletimo na prve delitve tipa investicij.

2.2 Tipi tujih neposrednih investicij
Poznamo neposredne in portfolio investicije, pri katerih ima nadzor glavno vlogo. Pri portofolio
investicijah družba ne išče nadzora nad podjetjem in njegovega upravljanja, pri čemer se investitor
navezuje samo na določen del tujega podjetja. Določena pravila nadzora tega deleža niso natančno
postavljena. V običajni praksi se 10 % omenja kot minimalni delež, ko ima investitor zaznaven
vpliv, ocena deleža niha in lahko tudi pade pod zastavljen odstotek. Na drugi strani pri neposrednih
investicijah pride do same navezave in kontrole podjetja, kjer ima podjetje države investitorice
večjo možnost manevriranja pri upravljanju gostiteljice in s tem njen večinski delež (Moosa, 2002).
Delež kontrole lahko določi povezavo med njimi (Moosa, 2002):
-

Pridružena družba (angl. associate firm) ima manjši delež, ki ne preseže 50 %.
Podružnica (angl. subsidiary firm) ima večinski delež (60 %) in neposredno kontrolo nad
investicijo.
Tretji tip je skupna naložba (angl. joint venture), kjer podjetja sodelujejo pri ustanovitvi
nove pravne osebe in imajo skupen lastninski delež.

Tipi investicij se lahko delijo dalje. Osnovno investitor ali izvorna država razlikujeta med
horizontalnimi, vertikalnimi, konglomeratnimi in tujimi neposrednimi investicijami v platformni
obliki. Horizontalni način deluje po principu širjenja podjetja v državo gostiteljico, pri katerem
proizvaja podobne ali enake izdelke. Kritični element principa je diferenciacija produktov, ki
vpliva na podjetniški monopol nad območjem (tu govorimo o patentih in drugih izdelkih, ki bi
lahko kršili domače zakone). Vertikalna TNI se razširi v tujo državo, kjer se ukvarja z drugimi
elementi proizvodne verige, ki pa so še vedno del te proizvodnje. Običajno posega po izkoriščanju
surovin ali bližine potrošnikov. Pri konglomeratnem tipu se povežeta dve produkcijsko neenaki
podjetji – ta način je dokaj redek, saj se pojavljata dve oviri: vstop v tujo državo in na drugi trg.
Platformne investicije se razširijo v tujo državo, iz katere pa je produkt izvožen v tretjo državo
(Foreign direct investments, 2019).

Dalje obstajajo še dodatne delitve, pri katerih se TNI delijo na neposredne naložbe, ki nadomeščajo
uvoz, neposredne tuje naložbe, ki povečujejo izvoz, in naložbe, ki jih aktivira vlada. Investicije, ki
nadomeščajo uvoz, delujejo po principu uvoza izdelkov v državo gostiteljico ob predpostavki, da
državni izvoz države investitorice in uvoz države gostiteljice upade. Tak tip investicije ja odvisen
od trga gostitelja (transporta, carin itd.). Obratni pomen imajo investicije, ki povečujejo izvoz in
iščejo nove vire vnosa surovin in preostalega blaga. Takemu tipu sledi povečan izvoz investirane
države nazaj v investirajočo državo kot tudi v druge. Kot pri prejšnjih tipih lahko že iz imena
sklepamo na tipe vladnih naložb. Vlada v tem primeru posreduje s ciljem odstranitve plačilne
bilance, kar posledično spodbuja tuje investicije. Zadnja posebna tipa delitve TNI poznamo kot
širitveni (ekspanzionistični tip) in obrambni (defenzivni). Pri prvem išče TNI nove načine
izkoriščanja podjetnih aktivnosti v državi gostiteljici, kjer imata ob povečanju prodaje korist obe
državi. Širitveni tip je odvisen od podjetniške klime, raziskovanja, razvoja, tehnologije ter
produktivnosti ob vključitvi teh elementov. Defenzivna na drugi strani išče poceni delovno silo v
drugi državi, kjer poveča dobiček ob zmanjšani ceni proizvodnje in manjših davkih. Tip industrije
je ključni element nagibanja do enega ali drugega tipa naložbe (Moosa, 2002).

2.3 Multinacionalna podjetja - nosilke tujih neposrednih
investicij
Glavni nosilci tujih investicij so multinacionalna podjetja. Uporabljajo se tudi izrazi
transnacionalna, večnacionalna, globalna, mednarodna in nadnacionalna podjetja. Da podjetje,
družba, firma ipd. dobi status multinacionalke, mora poseči zunaj meja svoje matične države.

Vsi termini sodijo pod isto definicijo navezave na tujo državo, se pa med njimi pojavljajo razlike.
Internacionalna podjetja se v teoriji ukvarjajo z uvozom in izvozom izdelkov, izdelanih v matični
državi. Narava samega sistema se je razvila do mere, da se proizvodnja preseli za mejo, v bližino
kupcev, in to z vzpostavitvijo podružnic ter skupnih naložb in pridruženih družb, pri čemer pridejo
v ospredje finančne implikacije in posledično multinacionalke. Z nadaljnjo širitvijo selitve
produktov in proizvodnje se linija med domačim in tujim postopoma briše in tu preidemo v termin
transnacionalnega podjetja. TNI imajo tu ključno vlogo, saj postanejo podjetja multinacionalke ali
transnacionalke ob neposrednem investiranju v tujino. Povezava med TNI in multinacionalkami
(MNC) je velika. TNI je lahko ekonomskega, organizacijskega ali motivacijskega izvora, pri čemer
še posebej ekonomski aspekt njene velikosti, geografske širine in sam poseg v tujino prikažejo tip
multinacionalke in ločijo ta tip podjetja od preostalih domačih (tistih, ki ne investirajo v tujino, ter
manjših in večjih domačih firm, ki investirajo v eno ali dve tuji državi, in seveda večjih portfoliskih
naložb). Organizacijska definicija TNI se poslužuje »delovanja sistema, izbire odločitev,
centralizacije, globalnih strategij in zmožnosti delovanja kot ena kohezijska enota ob spremenljivih
učinkih« (Moosa, 2002).

Zmanjšan pomen nacionalnosti je motivacija MNC. Podjetna filozofija stremi k izboljšanju
podjetja, pri čemer je podjetje vedno na prvem mestu. Obstajajo tudi empirične raziskave o
definiciji multinacionalk, pri čemer obstajajo pozitivne korelacije med MNC in vlaganjem v rast
in razvoj. Multinacionalke niso zgolj ključne pri neposrednih investicijah, temveč so dominantne
tudi na tujem trgu, pri produktivnosti, financah in tehnologiji (Globalization yesterday …, 2013).

Odločitev, kako vstopiti na tuji trg, ima lahko močne posledice na končne rezultate. Mehanizmi so
naslednji (Foreign market entry modes, 2010):
1. Izvoz (izdelkov iz izvorne države).
2. Licenciranje (tujih podjetij v namene izkoriščanja njihovih postopkov, tehnologije
ipd.).
3. Skupne naložbe (dveh ali več podjetij v isti cilj).
4. Direktna investicija.

Definicija izvoza je prodaja in marketing domačih proizvodov v tuji državi. Je ena izmed osnovnih
in bolj varnih načinov prodora na tuj trg, saj večina stroškov izhaja iz stroškov trženja. Prav tako
niso potrebne investicije v tuje objekte, saj so vsi produkti narejeni v domači državi. Še vedno pa
morajo za to biti vzpostavljena določena merila ter kooperacija države, izvoznika, uvoznika in
ponudnika prevoza (Foreign market entry modes, 2010).

Investicija z licenciranjem dovoljuje, da lahko tuja država uporablja lastnino države, ki podaja
licenco, za katero mora tuja plačati določeno vsoto za pravico do lastnine. Običajno se to izkaže
pri uporabi blagovnih znamk, tehnologije ali znanja. Licenciranje je uporabljeno v pojavu
nedostopnosti določenega trga in želje po pridobitvi določenega deleža, ki ga s TNI ne morejo
dobiti. V primeru licenciranja tehnologije se večja podjetja licenciranjem izogibajo, ker nimajo
direktne kontrole nad uporabo in tvegajo njen preliv do drugih podjetij. Značilna za večje
multinacionalke je tudi uporaba franšize, s katero vstopajo na tuja tla in pridobivajo določen delež
ob dodelitvi posebnih pravic firmam gostiteljice za prodajo njihovih produktov, ob tem pa nudijo
tehnično in marketinško pomoč (Foreign market entry modes, 2010).
Skupne naložbe potrebujejo štiri ključne elemente za normalno delovanje: dostop do trga, deljenje
nagrad in rizika, deljenje tehnologije in razvoja ter prilagoditev državnim regulacijam (Foreign
market entry modes, 2010).
Za tak tip investicije je očitno dobro partnerstvo in sožitje. Pozitivno lahko taka združba vpliva, če
imata podjetji skupni cilj, sta obe majhni ter se borita proti konkurenci in se lahko učita drugo od
drugega. Toliko več pa je lahko tudi negativnih vplivov: kar zadeva delež kontrole, dolžino
sporazuma, deljenje tehnologije, postavitve cene, stanja lokalnih podjetij in surovin ter vpliva
države. Še največji konflikt pa lahko nastane pri prevelikih ambicijah enega ali obeh podjetij
(Foreign market entry modes, 2010).
Četrti način vstopa pa omogoča direkten prevzem objektov v tuji državi. Pri tem pride do prevzetja
že postavljenega objekta ali gradbe novega, pri čemer pride do prenosa kapitala, tehnologije, virov
in osebja na to lokacijo. Direktne investicije zagotavljajo večinsko kontrolo, a je za tak vstop
potrebnih veliko virov in predanosti (Foreign market entry modes, 2010).
Ko enkrat investicija obide ovire vstopa, se na tem tujem terenu lahko vzpostavijo različne oblike
investicij – pri teh se bom osredotočil na dva tipa, in sicer na razlike med t. i. naložbami greenfield
in brownfiled.
Podjetja, ki ustvarijo t. i. naložbo greenfield, ustvarijo novo produkcijo, distribucijo ali drugo
panogo, odvisno od tipa podjetja. Za razliko od greenfielda pri brownfieldu MNC ne gradijo na
novem ozemlju, temveč prevzamejo že obstoječe objekte ali subjekte, pri katerih pa korenito
spremenijo njihovo delovanje (lahko popolnoma preoblikujejo celotno delovanje z novimi
tekočimi trakovi in delavci v primeru prevzema proizvodnje dejavnosti). Investicija tipa greenfield
je zelo privlačna za tujo državo, saj generira nov kapital in daje možnosti za nova delovna mesta.
Za MNC na drugi strani pa so investicije s pridobitvijo (brownfield) bolj privlačne, saj so cenejše
(že obstaja objekt – če je v krizi, pa je cena še toliko nižja), poleg tega pa investitorju omogoči lažji
dostop do trga, ne glede na veliko možnost ponovnega propada po prevzemu, ki ga je bil deležen
predhodnik. Oba tipa investicije imata svoje pluse in minuse, razlogi za to so lahko različni in
odvisni od tipa podjetja in države. Značilna podjetja, ki izberejo investicije tipa brownfiled, so
običajno manj razvita, bolj diverzitetna, propagirajo jih večje multinacionalke, privlačna so jim
okolja z zmanjšano rastjo industrije, finančno krizo, z že obstoječimi podružnicami, navsezadnje
vpliva tudi promocija, medtem ko ima negativno korelacijo kulturna in ekonomska razlika med
državama. Privlačnost investicije tipa brownfield je več kot očitna, te pa so zato toliko manj
privlačne za države gostiteljice. Ko pride do prevzema podjetja, nastanejo trenja, saj podjetja ne
prinašajo izključno izboljšav, ampak predstavljajo prenos lastnika, čigar prihod lahko tudi
negativno vpliva na državo (opuščanje za državo profitnih donosov, odpuščanje delavcev itd.).
Prevzem podjetja se lahko šteje kot »napad« na kulturo in državno identiteto, ko pa govorimo o

medijskem sektorju, je to še toliko bolj problematično. Države prejemnice so zato bolj odprte do
investicij tipa greenfield, še vedno pa so to posegi v drug teritorij, kar je lahko zelo občutljivo.
Dobiček je glavni cilj tovrstnega odnosa, to, kdo od teh pristane na boljši veji, pa je ponovno stvar
različnih dejavnikov, je pa pojem sinergije tisti, ki govori o medsebojnem odnosu, v katerem imata
oba korist. To je točka, v kateri njun skupni dobiček prekaša posameznega in v kateri pride do
razvoja obeh strani. V interesu obeh je, da obe prideta do točke, ki se doseže običajno v daljšem
časovnem obdobju (Moosa, 2002).

2.4 Učinki tujih neposrednih investicij
Prisotnost pozitivne korelacije med prihodom neposrednih tujih investicij ter razvojem je postala
v gospodarstvu že stalna praksa. Tuje neposredne investicije ali TNI delujejo danes kot ključni
inštrument, s katerim lahko države ob pomoči kapitala, tehnologije, inovativnosti ter
multinacionalnih odnosov dosežejo svetovni trg (De Schutter in drugi, 2012).
Zavedamo se že, da se z vse večjo povezavo med interesentoma zgodi horizontalni preliv v
kontekstu znanja, kapitala itd., ki pozitivno vpliva na gospodarski razvoj (poudarek na daljšem
časovnem obdobju). Daljša doba proučevanja je pomembna, saj proučevanje kratkih časovnih
sprememb ne poda pravih rezultatov razvoja, ki so lahko tudi negativni. Nadaljnji razvoj je močno
odvisen od tipa direktne ali nedirektne investicije. Direktno TNI na kratki rok akumulirajo kapital,
ki s pomočjo vlaganja in posledično razvoja tehnologije in znanja sčasoma v dolgem roku
pripomore k gospodarskemu razvoju (odvisno od tipa investicije). V kontekstu neposrednega
vpliva bo govor o prelivanju, ki se deli na prelive produktivnosti in prelive dostopa trga. Pri
slednjem se gostiteljem odprejo poti do novega trga s pomočjo multinacionalk, s prilivi
produktivnosti pa se zgodi, da produktivnost podjetij tujca naraste, ko pride do same povezave (De
Schhutter in drugi, 2012).
Na splošno velja, da se življenjski standard državi prejemnici ob vtekanju TNI izboljša, saj dobi
zaznaven delež davkov, ki jih podjetje plačuje. To ugodnost pa pogojuje delež subvencij, ki jih
država ponuja v namen privabljanja tujih investitorjev. Globalno gledano pozitivno vpliva
diverzifikacija proizvodov med različnimi državami, ki zmanjšuje tveganje, ter konkurenčnost, ki
pozitivno vpliva na razvoj. Negativni aspekti se prikažejo v iztekanju denarja iz države in
povečanje tveganja ob preveliki odvisnosti TNI. Zaradi same narave investicij (v smislu iskanja
čim večjega dobička), lahko podjetje ne vlaga v razvoj ter navsezadnje ustavi proizvod, kar lahko
močno vpliva na državni razvoj.

3. Tuje neposredne investicije v Sloveniji
Po osamosvojitvi se je Slovenija znašla v novem političnem in gospodarskem okolju, ki se mu je
morala prilagoditi, da ji je lahko uspelo v razvoju, zato je bilo pritegovanje tujih investicij ena
izmed poglavitnih nalog družbe. Opredelil se bom do obdobja po prelomu tisočletja: od 2000 do
zadnjega referenčnega leta 2017, ki ga beleži Banka Slovenije z letnimi poročili.
Banka Slovenije letno beleži neposredne tuje naložbe nerezidentov, ki po priporočilih MDS in
OECD vsebujejo reinvestirane dobičke, lastniški kapital, terjatve do povezanih oseb ter obveznosti
do povezanih oseb v tujini. Naj opomnim, da je treba upoštevati, da se je s časom (leta 2013)
spremenila metodologija beleženja investicij s posegom Evropske unije. Cilj Banke je spremljanje
dolgoročnih povezav neposrednih investitorjev s povezanim podjetjem. Tu govorimo o
posameznih investitorjih, investicijah podjetij, vladnih agencij in vlade, ki imajo del naložbe
podjetij v tujini. Za razvrstitev dejavnosti so naložbe razdeljene s standardno klasifikacijo
dejavnosti in z upoštevanjem kriterija 10-% deleža investicij (Neposredne naložbe 2000, 2000).

3.1 Tuje neposredne investicije do leta 2000
Za krajši uvod je treba opredeliti stanje pred prelomom tisočletja. Strukturno gledano se od leta
1994 konstantno povečuje delež tujega kapitala. Med državami investitoricami so prevladovale
države članice Evropske unije, njihove investicije pa so znašale 85,6 % vseh tujih investicij do leta
2001. Največ so investirala avstrijska podjetja, pri čemer je 47,6 % vseh investicij padlo v okvir
finančnega posredništva (sledile so še telekomunikacije). Avstriji je sledila Francija z 12-%
deležem vseh TNI, prav tako v ospredju s finančnim posredništvom, ki so mu sledile dejavnosti
proizvodnje izdelkov motornih vozil in gum. 11 % so predstavljali nemški investitorji, ki operirajo
v proizvodnji strojev in naprav (sledile so še tobačna industrija in proizvodnja kemikalij in
kemičnih izdelkov) (Neposredne naložbe 1994-2001, 2002).
Po strukturi dejavnosti TNI je prevladovala predelovalna dejavnost (38,4 %), ki ji je sledilo
finančno posredništvo z 28,3 %. Opažen je bil trend počasnega, a postopnega upada predelovalne
dejavnosti in povečan trend pomena finančnih posredništev in telekomunikacije (Neposredne
naložbe 1994-2001, 2002).

Leta 2001 je bila največja koncentracija neposrednih tujih investicij zgoščena v osrednjeslovenski
regiji, v kateri leži glavno mesto in njegova okolica, ki je razumljivo privlačna za investitorje in
predstavlja večinski odstotek z 58,0-% deležem, ki krepko prekašala ostale regije. Takoj za njo je
sledila podravska regija z 8,3 %, obalno-kraška s 7,6 %, gorenjska s 7,4 % ter jugovzhodna s 5%,
ter preostale regije s skupnimi 13,6 %, ki predstavljajo celotni delež vseh TNI (Neposredne naložbe
1994–2001, 2002).

Slika 1: Vrednosti tujih neposrednih investicij po stat. reg. 2001

Vir: Banka Slovenije, 2002.

V letih 1994–2001 je delež tujih podjetij od celote vseh podjetij v Sloveniji znašal 4,4 %. Ne glede
na majhen delež so ta podjetja pomembna za podjetniški sektor, saj predstavljajo znaten delež
kapitala, sredstev in zaposlenih v celotnem podjetniškem sektorju. Prav tako so bile zabeležene
zelo majhne gospodarske izgube (6,2 %) in so pravzaprav bolj dobičkonosne kot celoten
podjetniški sektor. Kot že omenjeno je bila predelovalna dejavnost prevladujoča investicija z
obsežnimi sredstvi in kapitalom ter je obsegala manj kot polovico vseh zaposlenih, od katerih so
podjetja s tujimi investicijami predstavljala 66,2 % zaposlenih (36.359 delavcev). Poleg teh so
omembe vredne še trgovina, popravila vozil, izdelki široke potrošnje, poslovanje z nepremičninami

in poslovne storitve. Pozitivni element je prav tako povprečna višja plača zaposlenih v podjetjih s
tujimi investicijami (Neposredne naložbe 1994–2001, 2002).
Raziskava je razkrila, da razmerje med izvozom in uvozom v letih 1994–2001 nakazuje, da je bil
izvoz prevladujoč pri predelovalnih dejavnostih, ki že tako ali tako predstavljajo večino deleža TNI
in se zato razume kot poglaviten. Pri preostalih dejavnostih je bil bolj izrazit uvoz v odvisnosti od
same gospodarske panoge (Neposredne naložbe 1994–2001, 2002).
Omembe vreden je vpliv domačih investitorjev, ki vlagajo v tujino. Hrvaška, denimo, je bila še
pred novim tisočletjem najzanimivejša za slovenske investitorje, njihove investicije so namreč
obsegale 39,3 % vseh investicij. Trend se je proti letu 2001 zmanjševal, posledica pa je bila
zanimanje za druge države in zmanjšanje knjigovodske vrednosti nepremičnin slovenskih podjetij
v južni sosedi. Leta 2001 je bila zabeležena velika rast zanimanja za Bosno in Hercegovino,
Nemčijo, Poljsko in Nizozemsko, kjer so bile najpomembnejše predelovalne dejavnosti, trgovina
ter v neki meri finančno posredništvo (Neposredne naložbe 1994–2001, 2002).

3.2 Tuje neposredne investicije med letoma 2001 in 2004
V obdobju 2001–2004 je bila prav tako zabeležena povečana rast tujega lastniškega kapitala, leto
2003 pa je bilo v tem obdobju najbolj izrazito. Zaznavno in omembe vredno je bilo povečano
vlaganje tujih investitorjev v podporo tekočega financiranja slovenskih podjetij in s tem opazno
dolgoročno vlaganje v razvoj slovenskega gospodarstva. V razmerju obstoječih in preostalih tujih
naložb je bilo odmerjenih 66,4 % novih naložb, od katerih je 37,4 % predstavljal tuji kapital
(Neposredne naložbe 2004, 2006).
Pri interesentih tujih držav so v letu 2004 prevladovale investicije severne sosede Avstrije (27,9 %),
sicer z manjšim večinskim deležem kot v preteklih letih. Prav tako je prevladovalo finančno
posredništvo (brez zavarovalništva). Vpliv držav članic EU je velik (74 %) in predstavlja večinski
delež vseh tujih investicij, še vedno pa se pojavljajo omembe vredna nihanja. V letu 2003 se je
vloga EU zmanjšala, kar je posledica velike naložbe Švice v proizvodnji kemikalij in kemičnih
izdelkov, ki tako postane druga na lestvici tujih neposrednih investicij s 17,4-% deležem.
Nizozemska je zavzela tretje mesto (10,8 % vseh TNI), vlagala je v plastične mase in gumarske
izdelke, 8,0 % delež je pripadal Franciji z motornimi vozili, prikolicami in polprikolicami ter
finančnim posredništvom (brez zavarovalništva). Četrto mesto pa je pripadalo Nemčiji s 7,4 % in
posredništvom in trgovino na debelo brez vozil, poleg teh pa so bile omenjene dejavnosti
proizvodnje strojev in naprav (Neposredne naložbe 2004, 2006).

Regijsko prevladuje osrednjeslovenska statistična regija z deležem 61,1 %, ki se ji je rahlo povečal
(58 % glede na prejšnje obdobje). Povečanje investicij se je prav tako izkazalo v gorenjski regiji,
ki je pristala na drugem mestu s 7,3 %, sledi podravska s 6,6 %, spodnjeposavska regija je dobila
rast na 6,4%, obalno-kraška pa je padla pod preostale regije s skupnim deležem 18,6 %. Zasavje je
v 2002 in letih zatem dobilo zaznaven doprinos tujega kapitala, Goriški pa se je v tem obdobju
stanje TNI še zmanjšalo (Neposredne naložbe 2004, 2006).

Slika 2:Vrednosti tujih neposrednih investicij po stat. reg. 2004

Vir: Banka Slovenije, 2005

Ob koncu leta 2004 so tuje neposredne investicije predstavljale že 5,3 % celotne populacije vseh
podjetij. Predelovalna dejavnost prevladuje s 16,3 % vseh podjetij, v katerih je največ zaposlenih.
Sledijo trgovina, popravila vozil ter izdelki široke potrošnje, poslovanje z nepremičninami,
poslovne storitve, promet, skladiščenje in zveze. Enako ostaja stanje plač, ki so višje pri delavcih
podjetij s TNI, z izjemo rudarstva, gostinstva, gradbeništva in nekaterih drugih. Prav tako ni bilo
večjih sprememb pri izvozu in uvozu (Neposredne naložbe 2004, 2006).

V letu 2004 je Slovenija investirala v južno sosedo Hrvaško (31,6 %), pri čemer je bilo manj kot
polovica (47,8 %) investicij tipa greenfield ali novonastalih investicij. Obstoječe naložbe so
predstavljale 21,9 % celotne množine naložb. Med preostalimi naložbami so omembe vredne
nepremičnine na Hrvaškem z 83,1 %. V celotnem pogledu je Banka Slovenije v referenčnih letih
beležila konstanten upad deleža investicij na Hrvaškem. Na drugem mestu je sledila država Srbija
in Črna gora (13,1 %) v proizvodnji kovin, Nizozemska z 11,3 % v poslovnih dejavnostih, Bosna
in Hercegovina s popravili, motornimi vozili in gorivom, Nemčija pa z dejavnostjo finančnega
posredništva (Neposredne naložbe 2004, 2006).

3.3 Tuje neposredne investicije med letoma 2004 in 2008
Sledi obdobje tik pred gospodarsko in z vstopom Slovenije v EU štiri leta predtem. Spraševali se
bomo, v kakšni meri je ta nov dogodek, Slovenija kot del Unije, vplival na investicije. Od
referenčnega obdobja 1994 so se neposredne naložbe povečale za desetkrat. Nove naložbe so se
zvišale na 65,4 %, obstoječe pa na 31,1 %. Statistike do 2008 kažejo, da se tuji investitorji manj
zanimajo za naložbe v nova podjetja (greenfield), zato prevladujejo naložbe v že obstoječa podjetja
(Neposredne naložbe 2008, 2009).
Članice Evropske unije izkazujejo interes v slovenski teritorij s 83,3-% vrednostjo vseh investicij.
Nespremenjena velika vloga v finančnih storitvah (brez zavarovalništva), trgovini, posredništvu,
motornih vozilih, telekomunikaciji in proizvodnji papirja še vedno pade pod avstrijsko z malo manj
kot polovico celotnega deleža (46,6 %). Švica je od leta 2002 z 11,2 % postala glavna pri
proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (poleg trgovine, motornih vozil in trgovine na
debelo), medtem ko Nizozemska ostaja na tretjem mestu s 7,3 % z gumami in plastičnimi izdelki
ter finančnimi storitvami. Francija s 7,2 % vlaga v finančne storitve (brez zavarovalništva in
pokojninskih skladov), Nemčija 7 % pa se ukvarja z dejavnostmi v posredništvu in trgovino na
drobno (brez motornih vozil) (Neposredne naložbe 2008, 2009).
Statistično se ob koncu leta 2008 glavni pomen osrednjeslovenske regije poveča na 74,7 % in
dosega nov višek. Druga po lestvici v interesu je postala obalno-kraška regija s 4,7 %, sledita še
podravska (4,8 %) in gorenjska (4,2 %), ki sta še vredni omembe, preostale pa si skupno delijo
11,9 % celote. Izredni »centrizem« je zelo izražen in dokaj problematičen za razvoj, če se ozremo
na prihajajoče obdobje, ki bo omenjeno v naslednjem poglavju (Neposredne naložbe 2008, 2009).

Slika 3: Vrednosti tujih neposrednih investicij po stat. reg. 2008

Vir: Banka Slovenije, 2009

Spremembe se v tem obdobju prav tako pojavijo v motivih investicij iz domačega teritorija.
Hrvaška ni več na prvem mestu, saj jo 2007 zamenjajo vlaganja v Srbijo. Balkanska država je bila
v interesu zaradi ugodnih finančnih storitev (brez zavarovalniških in pokojninskih skladov),
trgovine na drobno in trgovine na debelo brez motornih vozil, posredništva ter proizvodnje živil.
Hrvaška ima na drugem mestu podobne interese kot Slovenija v prejšnjih poglavjih. Bosna in
Hercegovina se tu prav tako pojavi z interesi v finančnih storitvah (brez zavarovalništva in
pokojninskih dejavnosti, trgovine na drobno in debelo in živil), kar je dokajšnja stalnica slovenskih
interesentov. Spremembo prinese vloga Ruske federacije na četrtem mestu v letu 2008 z
dejavnostmi v farmaciji in prometnih dejavnostih, prav kakor njej sledeča Makedonija (finančno
posredništvo, motorna vozila in trgovina) (Neposredne naložbe 2008, 2009).

3.4 Obdobje krize med letoma 2008 in 2010
To je prvo obdobje svetovne gospodarske krize, na katero Slovenija ni bila pripravljena. Glede na
pomen tujih investicij za gospodarski razvoj je to močno vplivalo tudi na državo, saj je bila ta od
njih močno odvisna. Če pogledamo statistiko, je bil na sredini tega obdobja delež tujcev
koncentriran v 4,5 % populacije vseh podjetij. TNI so veliko pomenile za Slovenijo in bile zato
tako močno uničujoče ob krizi, kar je razlog, da je ta majhen del kontroliral 18,3-% delež kapitala,
20,4 % sredstev in 17,4 % zaposlenih celotnega podjetniškega sektorja, prav tako pa, kot že
omenjeno, tudi zavzemal večino izvoza in uvoza (Neposredne naložbe 2010, 2011).
Upad investicij držav Evropske unije je bil zaznaven, a so te še vedno predstavljale 82,2 %
vrednosti vseh TNI. Od teh je velik delež ponovno predstavljala Avstrija s 47,9 % v finančnih
storitvah (brez zavarovalništva), trgovini (brez motornih vozil), nekovinskih mineralih in papirju
ter izdelkih iz papirja. Švicarski del se je zmanjšal na 7,6 %, od 2002 namreč investira v
farmacevtske surovine in preparate ter v trgovino in proizvodnjo električnih naprav. V recesiji je v
slovenski poslovni prostor vstopila Italija in si priborila tretje mesto v dejavnosti finančnih storitev
(brez zavarovalništva), proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov. Francija je bila četrta in je
predstavljala 6,0 % deleža z investiranjem v zavarovalništvo, pokojninske sklade in proizvodnjo
vozil. Tudi nemški vpliv je bil še vedno prisoten (5,6 %) v dejavnostih finančnih storitev (brez
zavarovalništva), trgovine na drobno (brez motornih vozil), trgovine, električnih naprav,
posredništva in trgovine na debelo in proizvodnje strojev (Neposredne naložbe 2010, 2011).
Omembe vredne so spremembe v strukturi dejavnosti. Kot vemo, so za tuje investitorje pomembni
finančno posredništvo, pokojninski skladi, trgovine na debelo in drugo, že večkrat omenjeno pri
posameznih državah. Njihov delež se je v vseh letih konstantno dvigal, a se je sama rast od 2008
bistveno zmanjšala. Enako se je dogajalo s proizvodnimi dejavnostmi in tako privedlo do splošnega
upada tujih investicij (Neposredne naložbe 2010, 2011).
Stanje v regijah od leta 2008 ostaja bolj ali manj nespremenjeno. Osrednjeslovenska dominira s
74-% deležem. Rahlo se okrepi obalno-kraška regija (na 5,6 %), saj nanjo kriza ni tako močno
vplivala. Podravska zavzema 4,3-%, gorenjska 4-%, vse preostale pa skupno 21,1-% delež.
(Neposredne naložbe 2010, 2011).

Slika 4: Vrednosti tujih neposrednih investicij po stat. reg. 2010

Vir: Banka Slovenije, 2011

Leta 2010 je v tujino vlagalo 963 slovenskih gospodarskih družb, pri čemer države bivše
Jugoslavije predstavljajo glavnino s 64,9 %. Največ investicij tipa brownfiled in greenfield se je
izvedlo leta 2007 v Srbiji, in sicer s 26,4 % deleža, saj je bila z ozirom na investitorje bolj zanesljiva
kot Hrvaška, čeravno ji je sledil vsakoletni padec. Investirali smo v finančne storitve, pokojninske
sklade, trgovino na drobno, telekomunikacije in upravljanje podjetij ter podjetniško in poslovno
svetovanje. Hrvaška v tem obdobju ni bila na prvem, temveč na drugem mestu z 20,3 %
neposrednih naložb iz trgovine na drobno, proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov ter
proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov, finančnih storitev in posredništva ter trgovine na
debelo. Bosna in Hercegovina je bila tretja (11,9 %) s finančnimi storitvami (brez zavarovalništva)
in pokojninskih skladov, trgovine na drobno, posredovanja in trgovine na debelo, Makedonija
(6,4 %) pa četrta s telekomunikacijami, posredovanjem in trgovino na debelo ter finančnimi
storitvami. Zunaj Balkana je bila kot peta v interesu Rusija (6,3 %) z investicijami v farmacevtskih
sredstvih in kemičnih izdelkih (Neposredne naložbe 2010, 2011).

3.5 Obdobje krize med letoma 2011 in 2013
To je drugi del obdobja recesije, proti koncu katerega se je gospodarstvo ponovno vzpostavilo in
se začelo obnavljati. Omeniti je treba, da se posledice čutijo tudi po tem obdobju. Leta 2013 so tuji
lastniki zaznamovali največje izgube dotlej, razlog za to pa je bila predvsem dejavnost finančnega
posredništva. Kriza je prav tako vplivala na preureditev metodologije plačilne bilance in stanje
mednarodnih naložb z namenom blaženja posledic (2014). Posledice so bile ob koncu leta 2013
vidne v zmanjšanju neposrednih naložb, izgubi tujih investitorjev na letnih ravneh in v povečanem
deležu zadolženosti. Konec obdobja zaznamujejo TNI 4,5 % celotne populacije slovenskih
podjetij, pri čemer so prevladujoče predelovalne dejavnosti (12,1 %), ki še vedno predstavljajo
glavnino zaposlenih, deležnih višjih plač od slovenskega povprečja (Neposredne naložbe 2013,
2014).
Če se ozremo po državah investitoricah, so članice EU ob koncu leta 2013 predstavljale skupno
82,3 % vrednosti vseh TNI. Avstriji je pripadalo 34,3 %, posledica česar je bila izguba pri finančnih
storitvah. Naložbe v dejavnostih so bile enake kot v prejšnjih letih z dodatkom pri nekovinskih
mineralnih izdelkih. Švica še vedno dosega drugo mesto, pri čemer govorimo o farmaciji, trgovini,
motornih izdelkih in finančnih storitvah iz prejšnjih let. Italija se ponovno pojavi na tem seznamu
in se v letu 2013 izkaže kot tretja najpomembnejša investitorica z 8,4-% deležem, investira pa v
finančne storitve (brez zavarovalništva), proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov, trgovino na
debelo brez motornih vozil ter zavarovalništvo kot poseben element. Vloga Nemčije je na četrtem
mestu in se v tem oziru okvirno ni spremenila, kot tudi ne sledeča ji Francija z dodatkom pri
mineralnih izdelkih (Neposredne naložbe 2013, 2014).
Regijsko je bil v Sloveniji močno zmanjšan vpliv osrednjeslovenske regije s 63,6-% deležem.
Obalno-kraška je bila druga s 6,3 %, podravska s 5,9 %, gorenjska s 4,0 %, ostale so dokaj
nespremenjene. Preostale regije skupno zavzemajo 20,3 % TNI. Najizrazitejši nižki so bili zaznani
v gorenjski statistični regiji. Ne glede na to, da se je vloga investicij zmanjšala na vseh nivojih in
celotnem teritoriju (osrednjeslovenska kot najbolj očitna), se je v nekaterih drugih regijah delež od
prejšnjih let celo povečal in ni prikazoval negativne bilance (primer so obalno-kraška, savinjska,
pomurska) (Neposredne naložbe 2013, 2014).
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Najizrazitejši je bil udar pri finančnih storitvah, pri katerih so se beležile za četrtino nižje vrednosti
kot za predhodno leto 2012, razlog za to pa je najapogosteje bila izguba tujega lastnika iz največje
banke. Ne glede na krizo so storitvene dejavnosti v primerjavi s predelovalnimi še vedno rasle.
Institucionalni sektorji so beležili porast vlaganj v nefinančne družbe nasproti finančnim, razlog za
to pa je ponovno bil izstop tujega lastnika največje banke. Od leta 2008 dalje so v vrednost TNI
vključene tudi nepremičnine. Negativni predznak se še vedno ohranja pri dobičkih, ponovnih
vlaganjih in splošno na vseh nivojih naložb (Neposredne naložbe 2013, 2014).
Slovenski investitorji so na prvo mesto ponovno postavili Hrvaško, ki je s 27,9 % prevzela večinski
delež, in sicer v obliki nepremičnin. Dejavnosti so bile enake, s povečanjem pri skladiščenju ter
spremljajočih prometnih dejavnostih. Za Hrvaško se je uvrstila Srbija s 23,2-% vlogo v trgovini,
finančnih storitvah, posredniških storitvah ter telekomunikacijah. Bosna in Hercegovina stopa na
tretje mesto in ostaja dokaj nespremenjena. Zadnji dve sta še Makedonija ter Ruska federacija,
njuni vlogi prav tako nista bili deležni bistvene spremembe. Banka Slovenije navaja, da v Sloveniji
investirali v dejavnosti, katerih dobršen delež je v domovini že močno prisoten (Neposredne
naložbe 2013, 2014).

3.6 Tuje neposredne investicije med letoma 2013 in 2015
Tudi po gospodarski krizi so se njene posledice še vedno močno občutile, vendar pa je
gospodarstvo zanihalo v pozitivno smer, kar je bilo dokazano tudi v statistiki. Pokazalo se je
povečanje zanimanja za investiranje, največ iz finančnega, zavarovalniškega dela in poslovanja z
nepremičninami. Leta 2015 so podjetja ponovno izkazovala dobičke, največji izmed njih so bili iz
podjetij predelovalnih dejavnosti. Pozitivno stanje se je prikazalo tudi v reinvestiranih dobičkih,
zmanjšal pa se je del tujih lastnikov. Tuja podjetja nespremenjeno predstavljajo 4,5 % deleža
celotne populacije, pri čemer prevladujejo predelovalne dejavnosti (Neposredne naložbe 2015,
2016).

Rahlo se je povečal delež investicij iz EU (na 84,3 %) in kot vedno je bila ena izmed poglavitnih
investitoric Avstrija, njen delež pa se je zmanjšal na 30,7 % vseh tujih investicij v Sloveniji.
Ponovno so investirali v finančne in zavarovalniške storitve, trgovino, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, predelovalne dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, informacijske in
komunikacijske dejavnosti, strokovne in tehnične dejavnosti ter oskrbo z energijo, plini in paro.
Švica je prenehala investiranje v farmacijo, a vseeno zasedla drugo mesto (11,4 %) in se
preusmerila v trgovino in motorna vozila, finančne in zavarovalniške dejavnosti in nepremičnine.
Nemčija je bila tretja z 9,4-% deležem, predvsem iz predelovalnih dejavnosti, trgovine,
nepremičnin, skladiščenja, informacij in telekomunikacij ter znanstvene in tehnične dejavnosti.
Nizozemska je bila z 8,8 % še vedno na seznamu predelovalnih dejavnosti kot glavnih investicij
poleg trgovine, informacij in že poznanih dejavnosti. V teh letih se pojavi tudi velik delež Hrvaške
(z 8,1 % vrednosti), ki je investirala v trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil, oskrbo z
električno energijo, plinom in paro ter nazadnje v predelovalne dejavnosti (Neposredne naložbe
2015, 2016).
V tem letu so po dejavnostih poleg že močno uveljavljenih predelovalnih dejavnosti sledile
trgovina in storitve za motorna vozila ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki so v teh letih
sicer upadle (Neposredne naložbe 2015, 2016).
Regijsko se je delež ponovno rahlo povečal v osrednjeslovenski regiji po večletnem upadanju, in
sicer na 65-% delež. Gorenjska regija je doprinesla drugi največji delež s 6 %, obalno-kraška 5,7 %
in podravski 5,5 % delež vseh TNI. Preostalih osem regij je skupaj prejelo 17,9-% delež. V teh
letih je omembe vredno rahlo povečanje v pomurski, osrednjeslovenski in podravski regiji
(Neposredne naložbe 2015, 2016).

Slika 6: Vrednosti tujih neposrednih investicij po stat. reg. 2015

Vir: Banka Slovenije, 2016

Ne smemo pozabiti na delež slovenskih investicij v tujini. »Jugoslovanski del« štirih držav interesa
se je zmanjšal na rovaš drugih, predstavlja namreč še vedno velik 60-% delež. Hrvaška je
predstavljala 26,5 % tujih investicij, ponovno se je vlagalo v trgovino, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, predelovalne dejavnosti in finančno ter zavarovalniško dejavnost. Sledi že močno
uveljavljena Srbija z 18,2 % z enakimi interesi, kot jih ima Hrvaška, z dodatkom pri strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Bosna in Hercegovina (8,8 %) in Makedonija (7,3 %)
bistvenih sprememb v dejavnostih investicij nista prikazovali. Zunaj Balkanka je Ruska federacija
ostala zanimiva kot zadnja omembe vredna omembe s 5,6-% deležem investicij, poleg strokovnih,
znanstvenih in tehničnih skoraj v celoti iz predelovalnih dejavnostih dejavnosti.

3.7 Tuje neposredne investicije med letoma 2015 in 2017
Banka Slovenije je v zadnjem referenčnem letu (2017) beležila največji porast tujih naložb v
predelovalnih dejavnostih, nepremičninah, finančni in zavarovalniški dejavnosti v obliki transakcij
lastniškega kapitala, tako da se izbrani elementi praktično niso spremenili, temveč dosegli doslej
najvišjo rast (Neposredne investicije 2017,2018).
Leta 2017 na našem ozemlju še vedno prevladujejo članice EU, njihova vloga se je povečala na
84,3 % vrednosti vseh tujih investicij. Avstriji danes pripada 25,6 % vseh investicij, od teh se je
uveljavila dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, financ in zavarovanja, poleg
predelovalnih dejavnosti, telekomunikacij in trgovanja z informacijami na splošno, nepremičnin,
dejavnosti oskrbe z elektriko, plinom in paro ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
Luksemburg je v zadnjih letih nosil veliko vlogo, saj mu je delež narasel na 11,4 %, ukvarjal pa se
je največ z informacijami in komunikacijami, predelovalnimi dejavnostmi in s poslovanjem z
nepremičninami. Na tretjem mestu je nepresenetljivo ostala Švica, ki se je popolnoma preusmerila
v trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil, nepremičnine in gradbeništvo. Nemčija ravno
tako še vedno zavzema četrto mesto, svoje korenine pa je pognala še v druge veje dejavnosti, kot
so: oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (slednja dejavnost je postala
privlačna v zadnjih letih v okviru trajnostnega razvoja), sledijo nepremičnine, promet in
skladiščenje, poslovne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje motornih vozil ter predelovalne
dejavnosti. Italija se prav tako ne podaja več v farmacijo in kemične izdelke, se pa osredotoča na
finančne in zavarovalniške dejavnosti, dejavnosti v okviru izdelave motornih vozil, električno
energijo, plin in paro ter predelovalne dejavnosti (Neposredne investicije 2017,2018).
Omeniti je treba, da ima Nemčija večji del svojih naložb speljan prek Avstrije v obliki hčerinskih
družb, kar vpliva na samo klasifikacijo Avstrijskih naložb. (Tuje neposredne investicije, 2019).
Dejavnostno tudi danes ni bistvene spremembe, saj je poleg prevladujočih (predelovalne, finančne
in zavarovalniške dejavnosti …) omembe vredno povečanje deleža gradbeništva, razlog za to pa je
povečanje obveznosti dolžniškega kapitala ter prevrednotenj lastniškega kapitala kot posledica
krize iz prejšnjih let (Neposredne investicije 2017,2018).
Leta 2017 je osrednjeslovenska regija predstavljala 61,0 % celotnega deleža TNI. To je manj kot
prejšnje referenčne leto in prikazuje postopno decentraliziranje investicij po Sloveniji, če
upoštevamo, da je od 2008 ta delež znašal okoli 70 %. Pri preostalih omembe vrednih regijah se je
povečal interes za podravsko regijo (9,6 %) poleg obalno-kraške s 5,9 % in gorenjske s 5,8 %.
Ostale imajo delež 17,7% vseh TNI. V zadnjem obdobju se povečujejo investicije v prej
»neprivlačna območja«, npr. v goriška regijo (Neposredne investicije 2017, 2018).

Slika 7: Vrednosti tujih neposrednih investicij po stat. reg. 2017

Vir: Banka Slovenije, 2018

Naš investicijski interes v tujino raste, z glavnim prejemnikom Hrvaške (30,7 %) v obliki
dejavnosti izdelave motornih vozil, predelovalnih in zavarovalniških dejavnosti. Srbija ima danes
16,0-% delež z že znanimi interesi, prav tako Bosna in Hercegovina z 8 %. Ruska federacija je
dobila skoraj celotni delež, namenjen za predelovalne dejavnosti. Makedonija (6,1 %) je kot zadnja
na višji lestvici izgubila pri komunikacijah in informacijah, dobila pa je znaten delež od finančnih
in zavarovalniških, motornih ter seveda predelovalnih dejavnosti (Neposredne investicije 2017,
2018).

Slika 9: Prikaz deleža investicij po referenčnih letih od 2001 do 2017
Vir: Banka Slovenije 2001 - 2017

Na sliki 9 je grafično prikazana lestvica investicij (v milijonih evrov) ob koncu izbranih obdobij. Glavni
namen tega grafa je prikaz vpliva osrednjeslovenske regije in nihanja ob recesiji. Kot lahko vidimo, so
preostale regije v primerjavi z osrednjeslovensko krepko pod povprečjem.
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4. Značilnosti tujih neposrednih investicij v Sloveniji
V naslednjem delu bom napravil pregled delovanja TNI v sedanjem času. Izpostavljena je že bila
pomembnost tujih investicij za državni razvoj in Slovenija pri tem ni spregledala njihovih
pozitivnih vplivov na gospodarstvo. Vzročno-posledično bom opredelil stanje slovenskega
podjetniškega okolja, pri čemer me bodo zanimala naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Kateri so motivi za investiranje v slovenski prostor?
Katere so glavne ovire?
Kakšna je vloga države?
Katere so determinante slovenskega gospodarstva?
Kje so potenciali za razvoj?
Kakšni so načrti podjetij v prihodnosti?
Kako bi lahko še povečali razvoj na celotnem nacionalnem nivoju?

Če pogledamo današnje stanje, po uradni statistiki republike Slovenija TNI predstavljajo naslednje:
»Tuje neposredne investicije v Sloveniji so konec leta 2017 znašale 13,7 milijard evrov, kar je za
704,3 milijonov evrov oz. 5,4 % več kot konec leta 2016. Med državami investitoricami so
prevladale članice EU, ki so imele konec leta 2017 skupno 84,3 % vrednosti v vseh TNI v
Sloveniji« (Tuje neposredne investicije, 2019).
Referenčno leto 2017 beleži 1,5 % celotne populacije vseh podjetij kot TNI, ki imajo kljub
majhnemu deležu izjemen gospodarski pomen, pri čemer najbolj izstopajo dejavnosti izvoza in
uvoza. Predelovalne dejavnosti so prve izmed treh poglavitnih skupin v Sloveniji z 32,9 %, sledijo
jim finančne in zavarovalniške dejavnosti z 22,3 % ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil
motornih vozil s 17,6 %. Beleži se še dodatno povečanje predelovalnih dejavnosti (Tuje
neposredne investicije, 2019).
Če omenimo še slovensko delovanje na tujih teritorijih, predstavljajo TNI 60,8 % samo v bivših
republikah Jugoslavije (Tuje neposredne investicije, 2019).

4.1

Osnovne značilnosti

Za Slovenijo velja, da je obseg TNI v primerjavi s preostalimi državami EU še vedno nizek. Ne
glede na to, da je politika izrazito pozitivno naklonjena novim investicijam, je majhnost države in
trga še vedno očitna. Tu se sprašujemo o razlogih in pri tem proučimo strukturne dejavnosti
(velikost trga, razpoložljivost in cena proizvodnih dejavnikov, možnost učinkovitejše proizvodnje),
proučimo njeno podjetniško klimo ali bolje rečeno njen ekonomsko-politični in regulativni okvir
ter podporo podjetništvu.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije (SPIRIT) podaja letno raziskavo TNI v Sloveniji. Cilj agencije je imeti
pregled in stanje trendov TNI, ki vplivajo na slovensko okolje. Vključena je raziskava dinamike
rasti podjetij v zadnjih petih letih, rast prodaje, izvoza, produktivnosti dela in števila zaposlenih ter
primerjava z rastjo v preostalih podjetjih v slovenskem podjetniškem sektorju. Sekundarni
poglavitni razlog TNI je poslovna klima, saj se agencija ukvarja z motivi in vrednotenjem
poslovnega okolja ter z negativnimi vplivi, s katerimi se srečujejo (Tuji investitorji o slovenskem
poslovnem okolju, 2017).

Vzorec raziskave Fakultete za družbene vede je zajemal 868 kooperativnih podjetij s tujim
kapitalom in predstavljal 30,7 % od vseh 2938 podjetij (leta 2015). Delež je relativno majhen,
vendar se letno povečuje, saj so podjetja bolj pripravljena za pogovor. Po velikosti prevladujejo
mala podjetja z 52,43-% deležem, manjši delež predstavljajo srednje velika podjetja s 24,76-%,
velika podjetja zavzemajo 12,14-% delež. Najmanj je mikropodjetij, ki skupno zavzemajo manj
kot 11 zaposlenih, njihov delež pa znaša 10,68 %. Po dejavnosti je očitna prevlada storitvenih
dejavnosti z 62,62-% deležu, v katerem so večinoma majhna ali mikropodjetja, 37,38 % pa jih
deluje v proizvodnih dejavnostih. Tržno so srednje velika in velika podjetja večinoma izvozniki,
mala in mikropodjetja pa se prilagajajo domačemu trgu (Tuji investitorji o slovenskem poslovnem
okolju, 2017).

Podjetja s tujim kapitalom so se izkazala za hitreje rastoče od preostalih matičnih podjetij ter za
bolj ambiciozna. V vseh proučevanih kategorijah se je izkazala premoč tujih podjetij v
produktivnosti, izvozu, prodaji in številu zaposlenih. Analiza je beležila, da so v letih 2012 do 2016
podjetja pod tujim nadzorom kumulativno povečala prihodke od prodaje za 33,5 %, medtem ko so
preostala domača podjetja prihodke zmanjšala. Tuja podjetja iste stroke in panoge se na našem trgu
odnesejo bolje kot domača v vseh štirih omenjenih kategorijah. Pomemben je razvoj teh podjetij,
ki bi lahko vplivala na več regij. Ker je uspešnost očitna, so po analizi nekaterih tujke pripravljene
tudi na širjenje svojega investicijskega območja in še večje poseganje v slovenski prostor (Tuji
investitorji o slovenskem poslovnem okolju, 2017).

V teoriji smo že opredelili načine vstopa investicij v državo. Ugotovili smo, da so direktne tuje
neposredne investicije firmam bolj privlačne od drugih (portfolio, franšize itd.), kar je seveda
odvisno od trga in določenih že omenjenih ovir. Slovenija je lep predstavnik te teorije, kjer te
predstavljajo 90,8% vseh tujih lastnin, ki imajo popolno kontrolo nad celotnim deležem (Tuji
investitorji o slovenskem poslovnem okolju, 2017).

49,79 % celotnega deleža vseh investicij vstopa zaznamujejo začetne investicije tipa greenfield, pri
čemer ustanovitve novega podjetja predstavljajo dobro polovico vseh. Drugo polovico sestavljata
prevzem obstoječega podjetja tipa brownfield (večinski 43,04-% delež) in preostale oblike
(običajno kombinirana metoda prej omenjenih, vezanih na dokapitalizacijo ali denacionalizacijo).
Čeprav predstavlja investicija tipa greenfield večji delež kot brownfield (vsaj v vzorcu ankete), si
delež dokaj enakomerno delita. Izključeno je že bilo, da države preferirajo greenfield, saj prinašajo
nov trg in ponujajo nova delovna mesta, ki lahko izboljšajo gospodarsko stanje. Večinska
prisotnost teh predstavlja pozitivno lastnost gospodarstva (Tuji investitorji o slovenskem
poslovnem okolju, 2017).
Prav tako so za dolgoročno rast pomembne izkušnje. Okoli 60 % proučenih podjetij je na trgu
prisotnih že več kot 10 let. Dolgo časovno sodelovanje gradi zaupanje in večjo kooperacijo s
»poznavanjem terena«, ki prav tako pozitivno vpliva na gospodarstvo (Tuji investitorji o
slovenskem poslovnem okolju, 2017).

4.2 Lokacijski dejavniki
Opredeljene so bile osnovne značilnosti podjetij na slovenskem ozemlju, sedaj pa nas zanima
njihov glavni motiv: zakaj in s kakšnim ciljem so investirali na slovensko ozemlje. S tem bomo
poskušali najti vzporednice s proučevanim podjetjem ter predpostavili ključne ugotovitve. Po
analizah Fakultete za družbene vede je bilo ugotovljeno, da imajo podjetja pogosto več kot samo
en motiv za vstop ter da se motivi pogosto prepletajo, kar pomeni, da je mreža učinkov tista, ki
korigira tuja podjetja. Nepresenetljivo je bil glavni razlog seveda tržni. Podjetja in multinacionalke
poskušajo razširiti svoj ekonomski domet na dobičkonosna območja. Drugi je strateškega pomena,
z različnimi cilji (dostop do morja itd.). Ker je Slovenija razvita država z velikim deležem visoko
kvalificirane delovne sile in z razvito tehnologijo, ni presenetljivo, da se tuja podjetja povezujejo
tudi na tem nivoju. Izpostavljeni so bili tudi razlogi primernega okolja inovacije, dolgoročno ali
strateško sodelovanje s partnerji v Sloveniji, tradicija, fleksibilnost, procesne inovacije in
prisotnost kompetenčnih centrov. Poročilo prav tako navaja motiv mreženja, razlog za to pa tiči
tudi v prednosti motiva proučevanega podjetja. V posebnem poglavju je Slovenija izpostavljena
kot ugodna dostopna lokacija sodelovanja s preostalim svetom. Njena lokacija znotraj EU je še
posebno ugodna za potencialno sodelovanje z državami Balkana, ki niso del Unije. Geografsko
gledano se Slovenija poraja z izredno prometno lego za vse tipe prometa – cestni, železniški, zračni
in vodni. Pod to vlogo je omenjena tudi primerna infrastruktura (prometno dostopno letališče).
Zadnja skupina vključuje mehke dejavnike, kot so lepo, stabilno in urejeno poslovno okolje ter
dobra kakovost življenja ali na splošno privlačno poslovno okolje. Izmed vseh omenjenih sta bila
po raziskavi glavni razlog za investicije v slovenski prostor prav kakovost zaposlenih in obseg
znanja. Slovenija še vedno predstavlja visoko izobraženo delovno silo z obširnim znanjem glede

na stroške dela in učinkovitost proizvodnje, ki predstavljata drugo in tretje mesto na lestvici
pozitivnih lastnosti. Motivi v zadnjih 10 letih ostajajo dokaj nespremenjeni, saj podjetja povečujejo
učinkovitost investitorjev (angl. efficiency seeking TNI – podjetja iščejo načine investicij, ki
izboljšajo njihovo moč na konkurenčnih območjih) bolj kot razvijanje trga (angl. market seeking –
investitorji iščejo načine za izboljšave trga doma), kar še dodatno pokaže dolgoročni interes za
državo in pozitivno razvijanje slovenskega gospodarstva z vidika razvoja in pozitivnega prelivanja.
Domači trg izgublja veljavo, zato pa se toliko bolj povečuje interes zunanjega trga in Slovenije kot
izhodišča za nadaljnje širjenje v druge države (Tuji investitorji o slovenskem poslovnem okolju,
2017).
Ker se geografi ukvarjamo s pojavi v prostoru in njihovimi medsebojnimi učinki, se lahko najprej
osredotočimo na lokacijske dejavnike in privlačnost položaja Slovenije kot odločevalca za
investicijo. Ti se delijo na strukturne ali tržne dejavnike, ki so poglavitni v kontekstu vstopa v
državo – govorimo o ceni proizvodnih dejavnikov, zemljišč, transporta, o trgu države gostiteljice,
rasti prebivalstva itd. – in na dejavnike investicijske klime, ki se dalje delijo na regulatorni in
ekonomsko-politični okvir ter podporo podjetništva (Moosa, 2002).
Investicijska klima je instrument reguliranja, saj je lahko tako spodbudna kot zavirajoča. V
povezovanju z lokacijsko specifičnimi dejavniki TNI kažejo prioriteto, preden lahko govorimo o
privlačni ali neprivlačni klimi. Zagotovljena mora biti osnovna podlaga privlačnega vstopa, kot je
politična stabilnost davčne stopnje in struktura, makroekonomska stabilnost ipd. Zadnja nastopi
specifična politika do TNI, ki zajema zakonodajo in formalno dikcijo lokacijsko specifičnih
dejavnosti. Ne glede na to, da so zagotovljeni vsi osnovni strukturni in tržni dejavniki, je klima
lahko odločilen dejavnik, pri čemer se tuje podjetje odloči za vstop ali odstop (Moosa, 2002).

Slovenske prednosti se enačijo s samimi motivi podjetij. Omenjena je bila že pomembna strateška
lega Slovenije, tako v evropskem kot tudi neevropskem prostoru. Lega in razvitost danes
pridobivata pomen tudi v investicijskem prostoru, ki predstavlja izhodišče za širjenje investicij v
druge države in možnost e-poslovanja. Visoko kvalificirana delovna sila z visoko izobrazbo je
dodaten pozitivni element poleg stabilnosti, urejenosti in privlačnega okolja. Analiza je izpostavila
tudi prednost sistema dobaviteljev, pri čemer se omenja avtomobilska in elektroindustrija, ki je v
Sloveniji že razvita. Pozitivno je izpostavljena majhnost, prilagodljivost trga in visoka stopnja
razvoja države. Omembe vredne so tudi želje podjetij po predlogih ali praksah iz tujih držav.
Najbolj se potegujejo za zmanjšanje davkov in stroškov, kar je dokaj logična praksa vsake uspešne
investicije, kot so večja fleksibilnost delovne zakonodaje, prenos davčne zakonodaje, večje davčne
spodbude za raznorazne naložbe ipd. Priporočljivi so tudi različni ukrepi na trgu dela z namenom
izboljšanja sistema, delnega financiranja fakultet, prakse študentov v podjetjih in zagotovitve
učinkovitosti javne službe, v okviru popolnega delovanja državnega aparata pa za zmanjševanje
birokracije in boljše preprečevanje korupcije (Tuji investitorji o slovenskem poslovnem okolju,
2017).

Kot smo že omenjali pri teoriji, ima vsaka država investitorica posebno interakcijo, ko pride do
vstopa na tuje ozemlje. Omenjali smo tudi že načine vstopa glede na ovire, s katerimi se prav tako
srečujejo podjetja na slovenskem ozemlju. Raziskava je pokazala, da so področja kadrov (odhod
mladih v tujino, zastarel šolski sistem ipd.), davkov, zakonodaje (in njenega uveljavljanja),

neučinkovitost javne uprave, korupcija ter vmešavanje politike, majhnost, neprilagodljivost,
nekonkurenčnost, problematika pridobitve zemljišč (najemnine, gradnja in načrtovanja) ter težave
pri ustanovitvi podjetja, kot glavne ovire, ki omejujejo tuje neposredne investicije. Vsako podjetje
seveda ni popolnoma odvisno od delovanja in tipa samega podjetja. Raziskava, narejena v zadnjih
petih letih, je ugotovila izboljšanje na nekaterih področjih, kot so plačilna disciplina, kakovosti
kadrov, zaščita avtorskih pravic in razpoložljivost obsega znanja (Tuji investitorji o slovenskem
poslovnem okolju, 2017).

4.3 Sodelovanje tujih neposrednih investicij z deležniki na
lokalni ravni
Ena izmed tem pričujoče zaključne seminarske naloge je proučevanje povezav neposrednih tujih
investicij z lokalnim gospodarstvom. Tak način gospodarjenja je dobrodošel tako z vidika
regionalnega kot tudi državnega razvoja. S tem se izognemo slabim vidikom tujih neposrednih
investicij (omenjenih zgoraj), pri katerih ne glede na tip investicije v večji meri pozitivno vplivajo
na okoliško gospodarstvo (v odvisnosti od tipa podjetij). V Sloveniji slabih aspektov lokalnega
sodelovanja praktično ni in so TNI zato zelo dobrodošle. Lokalno sodelovanje je prav tako v
interesu podjetij, saj pripomore k zavedanju vloge podjetja, ki ponuja možnost zaposlitve ter nudi
pomoč podjetjem, kadar se ta srečujejo s težavami (Tuji investitorji o slovenskem poslovnem
okolju, 2017).
Poročilo navaja premalo izkušenj podjetij z lokalnim uradništvom, izkazuje pa večinoma
zadovoljive izkušnje (39 %) podjetij nasproti nezadovoljivim (15 %). Dejavnosti podjetij, njihova
velikost in trg delovanja so se izkazali za glavne akterje zadovoljnega sodelovanja. Večja podjetja
so bila bolje sprejeta s strani lokalnih uradnikov. Za to je pomemben tudi obsežnejši kader za
komunikacijo, več virov za iniciative s pokrovitelji, donacijami in obsegom delovnih mest,
štipendijami in drugimi načini, ki privabljajo k aktivnemu sodelovanju. Znana je prav tako praksa
komunikacije velikih podjetij z višjimi oblastmi, pri čemer govorimo o sodelovanju na državnem
nivoju. Slabše izkušnje imajo lokalni uradniki z majhnimi in mikropodjetji. Večinski delež teh se
nasploh ne udeležuje interakcije z njimi. Od vseh tipov so proizvodne dejavnosti najbolj povezane
in najbolj zadovoljne z lokalno skupnostjo, saj ta zagotavlja več novih možnosti za delo poleg
storitvenih dejavnosti. Izvozno usmerjena podjetja so se prav tako izkazala za bolj učinkovita pri
lokalni interakciji (Tuji investitorji o slovenskem okolju, 2017).
Povečana interakcija se je izkazala za zelo dobro prakso, saj časovno zmanjšuje administrativne
procese glede odločanja, manjših stroškov, stroškov širitve, novih projektov itd. Ena izmed
problematik slovenskega načrtovanja je tudi pomanjkljivost celovitega načrtovanja, ki je izrazito
pomanjkljivo in vodi v vrsto navzkrižnih interesov. V primeru takega tipa sodelovanja je celovito
načrtovanje nuja za čim večjo efektivnost. Prostorski načrti, dovoljenja, infrastruktura so elementi
večje slike, potrebni za uspešno delovanje, pri čemer se ohranja razvoj kadrov, novih delovnih mest
in nasploh dobra kakovost življenjskega okolja prebivalcev.

Še ena izmed problematik slovenskega sistema je visoka izobrazbena kvalifikacija delovne sile, ki
ima majhno možnost zaposlovanja na slovenskem trgu (t. i. beg možganov). Druga dobra praksa v
povezavi s TNI (PKT) so štipendijske sheme, ki z ugodnostmi privabljajo študente in omiljujejo
proces bega možganov (Tuji investitorji o slovenskem poslovnem okolju, 2017).

4.4 Možnosti za razvoj tujih neposrednih investicij v Sloveniji
Širitev podjetij prikazuje zdravo gospodarstvo in pozitivno dinamiko privabljanja investicij v
Slovenijo. Glede na slovenske raziskave so se največje širitve pokazale po letu 2013. Veliko
povečanje interesa je doprinesel tudi konec recesije v istem letu. Velika podjetja v proizvodnih
dejavnostih so še posebej opredeljevala interes širjenja (44%), s tem je povezan tudi porast širitve
izvoznih podjetij. Majhna in mikropodjetja niso pokazala načrtovanja širitev. Ali je problem
negotov trg, premalo virov (možnosti komunikacije, kapitala) ali kombinacija vsega slednjega, je
zgolj odvisno od podjetja, kljub temu pa že navedeni razlogi prispevajo velik vpliv. V letu 2018
načrtuje okoli 70 % podjetij povečanje prodaje in s tem prihodkov, optimistično se načrtujejo tudi
ustvarjanja novih delovnih mest. Analizirana podjetja sporočajo tudi širitve na tuja tla, gospodarska
rast je skratka očitna (Tuji investitorji o slovenskem prostoru, 2017).

Motivi investicij so bili že obsežno opredeljeni v prejšnjih poglavjih. Našteti so bili razlogi in
posledice, na katere se ozirajo različna podjetja, ko vstopajo na tuja tla. Raziskava, ki je obsegala
obdobje 2009–2017, je merila oceno položaja Slovenije v globalnem pomenu. Center za
mednarodne odnose ugotavlja izboljšanje stanja lokacije Slovenije za TNI v zadnjih 10 letih.
Podatek je tudi odgovor na prizadevanje države za privabljanje investicij in pripravljanja terena za
vstop (omenjena v gornjih poglavjih). V zadnjih dveh letih naj bi se položaj ustalil, toda ne
nazadoval – Slovenija je še vedno privlačna za investitorje. Spodbude so bile prav tako eden izmed
poglavitnih dejavnikov, ki so pritegnili tuje investitorje. Raziskava je pokazala, da velike firme
najvišje vrednotijo nepovratna sredstva, brezplačne informacije in svetovalne storitve,
izobraževanja in delavnice ter storitve v postinvesticijskem obdobju. Majhna in mikropodjetja se
poslužujejo finančnih spodbud (sejemskih spodbud in organizacije poslovnih konferenc). Analize
so prav tako pokazale, da je spodbude treba primerjati z različnim tipom podjetij, saj se interesi
spreminjajo. Spodbude se morajo prav tako povezati v konglomerat, saj bi s tem lahko dosegle
zaznavno moč in dejansko vrednost, kar se lahko že razume kot namig t. i. clusterizacije (Tuji
investitorji o slovenskem poslovnem okolju, 2017).

Investicije tipa brownfield so se pokazale kot primarni vpliv povečanja TNI – prevzem slovenskih
podjetij v privatni lasti in širitev obstoječih. Banka Slovenije navaja, da je od leta 2013 delež teh
označeval 60,2 %, leta 2014 61,3 %, nato pa leta 2015 65,6 %, torej delež vsako leto raste. Podpora
na področju privatizacije, prodaje deležev ali sredstev podjetij itd. je izhajala iz države same. Rasti
je prav tako prisostvovala ugodna klima, pri čemer se je Slovenija izkazala v konkurenčnosti,
predvsem v makroekonomskem okolju in pri kazalcu primerne delovne sile. Pomanjkljivost se je
pokazala pri neizpeljani izboljšavi gradbenih dovoljenj, plačevanju davkov, dostopnosti kreditov
in uveljavljanjem pogodb, kot je navedla organizacija World Bank Doing Buisness Ranking. Isti
organ je navedel slabost v poslovnem okolju, kjer ni bilo zaznanega napredka v prej navedenih
elementih (Tuji investitorji o slovenskem okolju, 2017).
Ker se Slovenija zaveda pomembnosti TNI, sprejema različne načine rasti njihovih aktivnosti, za
kar skrbi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njegova naloga je oblikovanje politike
spodbud TNI s pomočjo izvajalske institucije že omenjenega SPIRIT Slovenija. Za to so
uporabljeni različni instrumenti (Aktivnosti in ukrepi za…, 2019):
-

zagotavljanje informacij za tuje investitorje, svetovanja in nasploh brezplačne informacije,
ki pripomorejo k lažjim odločitvam,
spodbujanje ukrepov zemljiške politike za bolj privlačno okolje investicij (velik poudarek
na vzpostavitvi novih investicij tipa greenfield),
izvajanje tržno-komunikacijskih aktivnosti,
ustvarjanje in organiziranje dogodkov, ki prispevajo k ugledu Slovenije v investicijskem
vidiku,
sodelovanje z drugimi investicijami in njihova kooperacija za večjo rast,
analiziranje konkurenčnosti Slovenije in predlaganje ukrepov za izboljšanje,
uveljavljanje projektnega in strateškega pristopa za uvedbo investicij,
druge oportunistične aktivnosti, ki se prikažejo kot potencialne za pridobitev investicij.

Republika Slovenija ima prav tako uveljavljen zakon o spodbujanju investicij, ki ga je sprejela
15. 2. 2018 in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/18. Gre za krovni zakon
spodbujanja investicij, ki izenačuje ukrepe spodbujanja investicij za domače in tuje investitorje
(Aktivnosti in ukrepi za spod., 2019).
Zakon dodeljuje subvencije, kreditne spodbude, garancije in subvencionirane obrestne mere ter na
podlagi neposredne pogodbe daje možnost nakupa nepremičnin po nižjih cenah od tržnih. Zakon
določa splošne aktivnosti spodbujanja ter beleži podjetja, ki bodo ključna za nadaljnji razvoj
države. Določa postopke, pogoje, merila ter strategijo, ki jo uporablja za namen izvedbe investicije
(Zakon o spodbujanju investicij, 2019).
Z vidika regionalnega razvoja je poseben poudarek na ustreznosti lokacije. Običajna praksa se
danes ukvarja z revitalizacijo degradiranih območij in s postavljanjem industrije na določene
industrijske cone. Za vse to so investitorjem na voljo informacije in povezave ter grafični prikazi
ugodnih območij, tako za domače okolje kot za investitorje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je z novim zakonom prav tako začelo izvajanje ciljno-raziskovalnega projekta, v
katerem so popisane poslovne cone in subjekti inovativnega okolja, kot navaja na uradni spletni
strani. Ta bo omogočala celovit pregled območij ter njihovih značilnosti (strukture, velikosti,
tipologije, potencialov in primernosti za razvoj). Ob zaključku projekta lahko Slovenija doseže
skoraj popolno informiranost, ki je poglavitna za privabljanje investicij.

5. Sklep:
Tuje neposredne investicije opredelimo kot vlaganje kapitala neke države v tujo, pri čemer pride
do ekonomske ali podjetniške aktivnosti, pri kateri investitor pridobi nadzor nad produkcijo,
distribucijo in preostalimi aktivnostmi družbe tuje države. Pri definiciji sta ključna trajna lastnina
in obseg nadzora, ki ga ima nad tujim podjetjem, kar je tudi osnovna mera za tipizacijo tujih
investicij.
Slovenija v omenjenih letih uživa konstanten dotok tujega kapitala, ki je bil najvišji tik pred
obdobjem gospodarske krize 2008, pri čemer je bila osrednjeslovenska regija glavna prejemnica.
Od tega obdobja naprej se investicije z vsakim letom višajo, a še vedno ne dosežejo prejšnjega
nivoja. Pri preostalih regijah so z večjim deležem izstopale gorenjska, obalno-kraška in podravska
ter pridobile posebno veljavo.
Dejavnosti so prav tako ostale nespremenjene po deležih. Predelovalna dejavnost je vseskozi
prevladovala, a se je postopoma njen pomen manjšal. Takoj sledijo storitvene, katerih pomen se
veča, podobno je tudi s finančnimi dejavnostmi.
Investicije prihajajo večinoma iz Evropske unije z Avstrijo na prvem mestu (poleg Nemčije,
Nizozemske, Luksemburga, Francije, Italije ter v manjši meri še nekaterih drugih). Velik
neevropski poudarek ima Švica, in sicer iz razlogov, ki so bili omenjeni v prejšnjih poglavjih.
V Sloveniji imamo velik interes v državah nekdanje Jugoslavije, kar se pozna pri deležu investicij,
pri čemer prvo mesto navadno zavzema Hrvaška, ki si ga je v nekaterih letih delila s Srbijo.
Preostale v interesu so še Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija. Zunaj Balkana je
omembe vredna vloga investiranja v dejavnosti Ruske federacije.
Opažen je bil glavni problem razvoja Slovenije s pomočjo tujih investicij, to pa je njihova
neenakomerna razporeditev. Boj za enakomerni celoviti razvoj je Slovenija že začela z različnimi
instrumenti, omenjenimi v nalogi, ki bodo lahko v prihodnosti (tukaj gledamo izključno
dolgoročno) pritegnile tuje investitorje tudi v preostale regije, potrebne nadaljnjega celovitega
razvoja. Poleg tega se izkazujejo ovire na področju zastarelega šolskega sistema, neučinkovitosti
javne uprave, korupcije in vmešavanje politike, majhnost, nefleksibilnost, nekonkurenčnost,
pridobitve zemljišč in podobno. To vse so prepreke, ki jih mora Slovenija v prihodnje še premagati.
Ne glede na očitajoče težave na celotnem nivoju investicije rastejo in Republika Slovenija
eksponentno pridobiva nove naložbe – letna poročila so bila jasen pokazatelj te pozitivne tendence.

6. Summary
Foreign direct investment is defined as an investment in a foreign country with economic or other
business activities, where the investor gains control over the production, distribution and possibly
some other areas as well. Long-term ownership and share of control are the basic measures for
typification of foreign investments.
Slovenia had a constant increase of cash inflow by foreign direct investments in the years relevant
for this seminar paper. The highest amount of all foreign investment inflow was in the year 2008,
right before the start of recession, with the Central Slovenia Statistical Region being the main
recepient. Following this period, investments were higher year after year, but they never reached
the same amount as before. When it comes to other regions; The Upper Carniola Statistical Region,
The Coastal-Karst Statistical Region and The Drava Statistical Region have been gaining
popularity in the recent years.The amount of investment, in regard to different types of activities,
has remained unchanged as well. Manufacturing is still the most popular among investors, but its
popularity has slowly begun to decrease, whereas service and financial activities are becoming
more and more important. Most investments come from the EU countries; Austria being constantly
on the top of foreign investors. Countries that come after Austria are Germany, The Netherlands,
Luxembourg, France and Italy. Switzerland is considered a major non-EU investor, for reasons
explained in the previous chapters of this seminar paper. Slovenia mainly invests in former
Yugoslavic countries: Croatia, Serbia, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina. The Russian
Federation has in the last years become the fifth country of.interest. The most problematic issue
regarding foreign investments in Slovenia is their uneven distribution. Slovenia has already started
the battle for an even and complete development using different methods, mentioned in this
seminar paper, which could in the future attract investors also in other regions of the country that
are in need of a further and complete development. However, the problems facing foreign investors
and which still need to be addressed are also the obsolete school system, inefficiency of public
administration, corruption and involvment of politics, the small size of the country, inflexibility,
uncompetitiveness, etc.
These are all obstacles that Slovenia needs to overcome in the future. Despite the reproachful
issues, the investments are increasing on the whole level and foreign investment in The Republic
of Slovenia is exponentially increasing. Country reports were clear indicators of this positive
tendency.
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