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POVZETEK 

Ena izmed najpomembnejših nalog sodobne države je doseganje zadovoljive 
gospodarske rasti s ciljem zadovoljevanja osnovnih potreb državljanov. Iz številnih 
študij je razvidno, da je doseganje visoke in trajnostne stopnje rasti možno le v 
konkurenčnem gospodarstvu, in to le v primeru, če se vanj uvajajo različne vrste 
tehnoloških in netehnoloških inovacij. Z usmerjanjem proračunskih sredstev v 
spodbujanje inovativnosti v okviru nacionalnega inovacijskega sistema države vplivajo 
na inovativnost podjetij in posledično na svojo konkurenčnost, kar prinaša boljše 
gospodarsko stanje in višji življenjski standard državljanov.  

Inovacije lahko vidimo, podobno kot tudi druge izdelke in storitve, ki kotirajo na trgih, 
in na podlagi tega lahko identificiramo ponudbo in povpraševanje po inovacijah. Prav 
zato se lahko ukrepi za spodbujanje razvoja in širjenje inovacij na trgu osredotočijo na 
povpraševalno ali ponudbeno stran. Na ponudbeni strani lahko država spodbuja 
inovatorje, na povpraševalni strani pa uporabnike inovacij.  

V doktorski disertaciji prikazujemo pregled raziskav o načinih spodbujanja inovacij, ki 
segajo nazaj v šestdeseta leta dvajsetega stoletja. V prejšnjih študijah je bilo 
ugotovljeno, da so države veliko več instrumentov za spodbujanje inovacij razvile na 
ponudbeni strani, kot na primer subvencije za raziskave in razvoj v zasebnem in javnem 
sektorju, sklade tveganega kapitala in davčne olajšave za financiranje inovacij. Po drugi 
strani pa so spodbude na strani povpraševanja po inovacijah razvite veliko slabše, s 
čimer so se evropski raziskovalci začeli ukvarjati šele na začetku enaindvajsetega 
stoletja. Ukrepi, usmerjeni v povpraševanje po inovacijah, inovatorjem zagotavljajo trg 
in zmanjšajo tveganja vstopa na trg z inovacijami. Med instrumente na povpraševalni 
strani vsekakor spadajo javna naročila inovativnih izdelkov in storitev, zakonodaja in 
standardi, ki zahtevajo določeno raven kakovosti tega, kar se trži, in subvencije 
potrošnikom za uporabo inovativnih izdelkov in storitev. V zadnjih 10–15 letih v 
akademski skupnosti opažamo povečano zanimanje na področju javnih naročil za 
spodbujanje inovacij, zato smo se usmerili v raziskovanje vpliva javnih naročil na 
nastanek inovacij na področju Evropske unije in s tem tudi Hrvaške. Glavna teza 
doktorske disertacije je, da javna naročila spodbujajo nastanek inovacij. Javno 
naročanje inovativnih rešitev inovatorjem predstavlja gospodarsko spodbudo za razvoj 
inovacij, saj zagotavlja trg, na katerem podjetja lahko plasirajo zadostno količino 
inovativnih proizvodov in storitev, da dosežejo želeno raven dobička. 

Večina raziskav o javnih naročilih za spodbujanje inovacij temelji na študijah 
posameznih primerov. S tem namenom je bil v naši raziskavi na makro ravni oblikovan 
model, ki z uporabo ekonometričnih metod preverja vpliv posameznih ukrepov za 
spodbujanje inovacij na vzorcu 28 držav EU. Uporabo javnih naročil kot orodja za 
spodbujanje inovacij smo v modelu primerjali s tremi instrumenti: 1) subvencijami za 
raziskave in razvoj, 2) sodelovanjem z drugimi pri razvoju inovacij in 3) zakonodajo. Na 
mikro ravni (ravni podjetja) smo raziskali sistem javnih naročil v Republiki Hrvaški, s 
tem da smo zaradi nizkega odziva anketirancev na mikro ravni uporabili metodo študije 
primera namesto ekonometrije, kar je v skladu z metodami iz večine raziskav, 
opravljenih na to temo.  
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Iz rezultatov analize je razvidno, da so na makro ravni inovativno naravnana javna 
naročila povezana z rastjo ravni inovativnosti v državi, medtem ko to ni bilo 
ugotovljeno za druge obravnavane instrumente za spodbujanje inovacij. Na mikro ravni 
je bilo prav tako ugotovljeno, da so tudi na Hrvaškem prisotni primeri inovativno 
naravnanih javnih naročil, ki so spodbudili nastanek in širjenje inovacij. Prispevek 
raziskave je predvsem v ustvarjanju izhodiščnega modela za proučevanje vpliva 
različnih instrumentov ekonomske politike za spodbujanje inovacij v državi in v dodatni 
empirični potrditvi osrednje teze, torej da inovativno naravnana javna naročila 
spodbujajo nastanek inovacij. Drugi del prispevka se nanaša na sistematizacijo 
značilnosti hrvaškega sistema javnih naročil in na potrditev, da javna naročila zahtevnih 
in inovativnejših rešitev na Hrvaškem lahko spodbudijo nastanek in širjenje inovacij v 
podjetjih. Ker je doktorska disertacija napisana v slovenskem jeziku, prispeva tudi k 
oblikovanju terminološke zbirke izrazov, ki se nanašajo na novejše ekonometrične 
izraze, ki še niso splošno sprejeti in priznani.  

Ključne besede: javna naročila, inovacije, analiza panelnih podatkov, EU 
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ABSTRACT 

One of the most important tasks of modern states is to achieve satisfactory economic 
growth rates that would enable them to meet the basic needs of their citizens. 
Numerous studies show that high and sustainable growth rates are achievable only in 
competitive economies, which are the ones that introduce different types of 
technological and non-technological innovations. Governments can affect the 
innovativeness of companies by directing public financial resources into those 
activities that support innovation. This increases companies' competitiveness and 
subsequently raises the overall competitiveness of a country, which results in a better 
economic situation and higher living standard for its citizens. 

Similar to other products and services on the market, we can also identify the supply 
and demand for innovations. Therefore it is possible to promote the development and 
diffusion of innovations through different policy measures that affect the supply side 
or the demand side of innovation market. On the supply side governments can 
encourage innovators, whereas on the demand side they can support the users of 
innovations. 

In this dissertation we present an overview of the research on promoting innovation 
dating all the way back to the 1960s. Earlier studies have shown that many 
governments put far more emphasis on developing those instruments that encourage 
innovation on the supply side, such as research and development subsidies in the 
private and public sector, venture capital funds or tax incentives for innovators. On the 
other hand, the demand-side incentives for innovation have been neglected for years, 
which is why the research in Europe started to focus more on this topic only at the 
beginning of the 21st century. Demand-side innovation policies provide markets for 
innovators and reduce the risks of entering the market. The public procurement of 
innovative products and services is definitely one of the more important demand-side 
measures. Other important measures include the legislation and standards that 
require a certain level of quality from the marketed products, and the services or 
subsidies offered to consumers for the use of certain innovative products and services. 
In the last 10-15 years, the academic community has shown an increased interest in 
public procurement as a tool for stimulating innovation, which is why we have focused 
our research on the role of public procurement in enhancing innovation in the 
European Union and Croatia. The main thesis of this doctoral dissertation is that public 
procurement supports the creation of innovations. Public procurement of innovative 
solutions gives innovators an economic incentive for creating innovations by providing 
them with a market in which companies can sell sufficient quantities of innovative 
products and services to achieve the desired level of profit. 

The majority of research on public procurement for innovation is based on case studies 
of a limited number of such examples. Therefore, in our research, on a sample of 28 EU 
countries, we designed a macro-level model which used econometric methods to 
assess the impact of particular innovation policies on a country's innovativeness. In this 
model, the use of public procurement for innovation is compared to three other 
instruments: 1) subsidies for research and development, 2) collaboration with others 
in developing innovations, and 3) legislation. At the micro level (company level), we 
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investigated the public procurement system in the Republic of Croatia. Due to the low 
response rate in the survey, we had to examine the impact of public procurement for 
innovation by using the case study method instead of econometrics, which was in line 
with the methods applied in the majority of research on this topic. 

The results of the analysis show that, at the macro level, public procurement for 
innovation is associated with the rise in a country’s level of innovativeness, while this 
was not the case for the other three innovation policy measures. The research at the 
micro level shows that there are examples of innovation-oriented procurement in 
Croatia that have stimulated the creation and diffusion of innovations. The primary 
contribution of this research lies in creating a baseline model for studying the impacts 
that various economic instruments have on enhancing a country’s innovativeness. Its 
further contribution is the empirical confirmation of our central thesis that innovation-
oriented public procurement promotes the emergence of innovation. Additionally, in 
this dissertation we systematise the characteristics of the public procurement system 
in Croatia and show that the procurement of complex and innovative solutions can 
stimulate the creation and diffusion of innovation in Croatian enterprises. Since the 
doctoral dissertation is written in the Slovenian language, it also contributes to the 
creation of a database of novel econometric terms, which are not yet widely accepted 
and recognized. 

Keywords: public procurement, innovation, panel data analysis, EU 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema  

V sodobnem času je ena izmed najpomembnejših nalog vsake države ustvarjanje 
pogojev za doseganje zadovoljive ravni gospodarske rasti. Gospodarsko rast 
ekonomisti že leta pojasnjujejo z različnimi teorijami rasti (endogenimi in eksogenimi). 
V njih se kot pomemben dejavnik rasti redno pojavljajo tehnološki razvoj in inovacije 
(Aghion in Howitt 1992; Romer 1994; Jovanovic 2000; Radosevic 2004). Rast na mikro 
ravni lahko država uravnava tako, da poskuša ustvariti ustrezno okolje, ki bi prispevalo 
k večji konkurenčnosti podjetij. S tem bi lahko država svojim državljanom pomagala 
dosegati zadovoljivo raven življenjskega standarda. Veliko dostopnih raziskav se 
ukvarja z vprašanjem konkurenčnosti držav, najbolj znana pa je raziskava Svetovnega 
gospodarskega foruma (angl. World Economic Forum – WEF1) z naslovom »Poročilo o 
konkurenčnosti na svetovni ravni« (angl. World Competitiveness Report). To poročilo 
se pripravlja vsako leto. Poročilo za obdobje 2011–2012 je zajelo 142 držav sveta (WEF 
2011a), poročilo za obdobje 2012–2013 pa 144 držav (WEF 2012). WEF uporablja 
kompleksen sistem ocenjevanja konkurenčnosti, ki temelji na dvanajstih stebrih 
konkurenčnosti. Dvanajsti steber se nanaša na tehnološke inovacije, za katere poročilo 
navaja, da so na daljši rok najpomembnejše med vsemi dvanajstimi stebri za doseganje 
višje ravni življenjskega standarda (WEF 2011a, str. 8). 

 

1.1.1 Povezava konkurenčnosti in inovativnosti 

Konkurenčnosti daje zelo velik pomen tudi Evropska unija (EU). Evropska komisija ima 
v okviru svojih dejavnosti tudi poseben oddelek, to je Splošno upravo za podjetja in 
industrijo (angl. Directorate General Enterprise and Industry), ki se ukvarja s 
konkurenčnostjo evropskih podjetij, ki nastopajo na svetovnem trgu (EU E&I 2011). 
Rezultati dela tega oddelka so različne pobude in politike, kot je Lizbonska strategija za 
rast in delovna mesta (EC 2000), ki je nastala kot odgovor na globalizacijo in močno 
konkurenco s strani ZDA in Japonske, ki ju v zadnjih letih dohiteva in prehiteva tudi 
Kitajska. V strategiji so podana priporočila za ključne reforme v EU za izboljšanje 
gospodarskega položaja, ki naj bi se izvajale prek naložb v človeški kapital, povezav 
podjetij z raziskovalno sfero, razvoja in inovacij, bolj dinamičnega poslovnega okolja in 
s poudarkom na ekologiji (varčevanje pri porabi energije, okolju prijazne tehnologije 
ipd.). Načrtovana so bila za obdobje do leta 2010. Strategija je bila revidirana v letu 
2005 in je dala največji poudarek rasti in zaposlenosti (EC 2009a, str. 2). Ocena 
strategije je bila pripravljena leta 2009. Ugotovljeno je bilo, da veliko ciljev ni 
izpolnjenih, je pa strategija pomagala doseči splošno soglasje o nujnih reformah na 
ravni EU, prinesla pa je tudi konkretne koristi za državljane in podjetja, četudi rasti 
zaposlenosti ni vedno uspelo zmanjšati revščine (EC 2009, str. 3). Cilji Lizbonske 

                                                      
1 WEF – neodvisna mednarodna organizacija, ki poskuša izboljšati svet skozi angažiranje v poslovanju, 
politiki in akademski skupnosti že vse od leta 1971. Analizo konkurenčnosti različnih držav WEF izdeluje 
že od leta 1979, ko je bila prvič narejena analiza konkurenčnosti evropske industrije, ki je kasneje 
prerastla v svetovno poročilo o konkurenčnosti (WEF 2010, 29). 
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strategije so se ob njenem izteku prenesli v dokument Evropa 2020 (EC 2010), ki v 
spremenljivih okoliščinah in zaradi dinamike svetovnega trga določa cilje, ki bi 
gospodarstvo EU naredili »pametno, trajnostno in neizključujoče« (angl. smart, 
sustainable and inclusive economy). Pet ciljev se nanaša na zaposlenost, inovacije, 
izobraževanje, socialno vključenost in podnebne spremembe, to je na izboljšanje 
energetske učinkovitosti.  

Splošna uprava za podjetja in industrijo (EU E&I) se v skladu s strategijo Europa 2020 
(EC 2010) osredotoča na pet splošnih ciljev, ki so: 1) krepitev industrije in promocija 
prehoda na tehnologije z nizkimi emisijami ogljika, 2) spodbujanje inovacij, 3) 
podpiranje nastanka in rasti malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter spodbujanje 
podjetniške kulture, 4) zagotavljanje odprtega notranjega trga in 5) podpora 
evropskemu preboju v vesolje. Pri tem je posebej odgovorna za dve pobudi: 
industrijsko politiko za globalizacijo (predvsem za napredek poslovnega okolja MSP) in 
skupnost inovacij (angl. innovation union) za izboljšanje okolja, v katerem število 
inovacij narašča in je dostop do finančnih sredstev za raziskovanje in inovacije olajšan, 
kar naj bi pospešilo rast in zaposlenost. Iz zapisanega je mogoče sklepati, da EU veliko 
pozornosti, virov in aktivnosti namenja inovacijam kot pomembni komponenti 
doseganja večje konkurenčnosti. Podobne usmeritve najdemo tudi v poročilu skupine 
Aho (Aho et al. 2006), ki podaja priporočila za ustvarjanje inovacijam spodbudnega 
okolja, povečanje finančnih virov za naložbe v raziskave in razvoj (R&R), toda z 
večanjem njihove produktivnosti in mobilnosti (ljudi, finančnih sredstev in znanja) v 
evropskem prostoru. 

 

1.1.2 Na kakšne načine lahko država spodbuja inovativnost? 

Razsežnost inovativnosti in inovacij je velika, zato države za podporo inovacijam gradijo 
inovacijske sisteme. Pri tem je državi na voljo veliko različnih poti in instrumentov, ki 
naj bi ustvarili inovacijam prijazno okolje. Sistemi spodbud za inovacije običajno 
zajemajo večje število politik in te politike se v glavnem delijo na politike na strani 
povpraševanja in na politike na ponudbeni strani. V zgodovinskem pregledu, ki sta ga 
opravila Mowery in Rosenberg (1979), je prikazanih deset empiričnih raziskav o 
inovacijah, ki so se izvajale v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. 
Omenjeni prispevek analizira argumente, ki jih avtorji teh raziskav navajajo kot 
spodbude področju inovacij, ki prihajajo s strani povpraševanja. Čeprav podajajo več 
kritik na sklepe omenjenih raziskav, pa se bolj ko ne strinjajo, da sta za uspešno 
spodbujanje inovacij pomembna razumevanje potreb uporabnikov in zadovoljevanje 
predvidevanega povpraševanja (Mowery in Rosenberg 1979, str. 144). Toda njihovi 
sklepi gredo bolj v smeri potreb po aktivnejši vladni politiki na ponudbeni strani, kot so 
subvencije za R&R. Enako priporočajo spodbude na področju sodelovanja javnega 
raziskovalnega sektorja z zasebnim in povezovanje uporabnikov s proizvajalci zaradi 
boljšega oblikovanja novih dobrin in storitev z želenimi značilnostmi (Mowery in 
Rosenberg 1979, str. 149). Politike na strani povpraševanja vidijo le kot dobre načine za 
širjenje že potrjenih inovacij. Ta raziskava je bila več let osnova ponudbeno usmerjenih 
inovacijskih politik, toda Edquist in Hommen (1999) sta v ospredje ponovno postavila 
argumente, ki so v prid posegom na strani povpraševanja. Ločita dva temeljna pogleda 
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na inovacijski proces. Linearni pristop, ki je bil prisoten v tedanji praksi, obravnava 
inovacijski proces kot znanost, ki vodi k razvoju tehnologij, te pa vodijo k zadovoljenju 
trgov. Ta proces brez povratnih informacij v sodobnih razmerah ni zadovoljiv, zato 
avtorja zagovarjata sistemski pristop, ki bi upošteval medsebojne odvisnosti in pomen 
povratnih informacij, ter metodo poskusov in neuspehov. V takem pristopu, ki 
upošteva evolucijsko naravo inovacij, so spodbude na strani povpraševanja ustreznejše 
za razvoj inovacij. Argumentov za spodbude inovacijam je torej tako na ponudbeni kot 
na povpraševalni strani veliko. V nadaljevanju bodo prikazane najpogosteje omenjene 
možnosti, ki so na voljo politiki za njen vpliv na naraščanje inovacijskih aktivnosti v 
državi.  

Edler in Georghiou (2007) podata pregled inovacijskih politik, ki se uporabljajo na ravni 
EU, in zaključujeta z ugotovitvijo, da so vse osredotočene na ponudbeno stran. Gre za 
kapitalske spodbude (javni in mešani skladi tveganega kapitala, garancijske sheme), 
fiskalne ukrepe (davčne olajšave za R&R), financiranje R&R v javnem sektorju (npr. 
univerze in instituti), vladne podpore za industrijski R&R, informacije za povezovanje 
subjektov, ki opravljajo R&R, ter organizacijo njihovih srečanj in ukrepov za 
povezovanje. Ukrepi na povpraševalni strani, ki jih avtorja dodajata, doslej niso bili v 
sistematični uporabi. To so sistemske politike (usmerjene v preskrbovalno verigo in 
klastre), zakonodaja (standardi, ki zahtevajo inovacije, usmerjene tehnološke 
platforme), javna naročila inovativnih dobrin ter podpora zasebnemu povpraševanju 
(subvencije za potrošnjo inovativnih dobrin, davčne olajšave uporabnikom, povečanje 
ravni ozaveščenosti o možnih inovacijah ipd.).  

V naši raziskavi bodo v ospredju štirje možni kanali, ki sta jih v svoji raziskavi v ospredje 
postavila Aschhoff in Sofka (2009). Prvi kanal so javna naročila inovativnih dobrin, ki 
predstavljajo doslej precej zapostavljeno povpraševalno stran inovacijskih politik. V 
nadaljevanju pa bomo predstavili pogosteje uporabljene kanale, kot so subvencije za 
R&R, podpiranje znanstveno-tehnološke infrastrukture za sodelovanje zasebnega in 
javnega sektorja v R&R ter zakonodaja, ki naj bi spodbujala inovativnost. 

 

1.1.3 Javna naročila in spodbujanje inovativnosti – izkušnje razvitih držav 

V preteklosti so se avtorji empiričnih raziskav v splošnem ukvarjali z vplivom 
povpraševanja na inovacije (pregled podajata Mowery in Rosenberg, 1979), ni pa bil 
posebej izpostavljen vpliv javnih naročil na inovacije. Kasneje sta Rothwell in Zegveld 
(1981) primerjala vpliv subvencij za R&R in javnih naročil na inovacije (pri slednjih so 
bila izključena podjetja, ki so prejela subvencije za R&R) ter ugotovila, da so bile na 
dolgi rok za inovacije učinkovitejše spodbude prek javnih naročil. Geroski (1990) v 
analizi uspešnih inovacij, izhajajočih iz sistema javnih naročil, ugotavlja enako, toda 
dodaja omejitev, da to velja le v določenih pogojih: ko so prisotni strogi standardi, ko 
so jasno izražene potrebe po usmerjanju inovativnih dejavnosti in ko je zagotovljen trg 
za inovativne izdelke in storitve v zgodnji fazi življenjskega cikla. Pri tem avtor opozarja, 
da je v sistemu javnih naročil možna zloraba, če cilji niso jasni in če politika ščiti 
domače subjekte ali nacionalne šampione. Vlogo države je obravnaval tudi Rothwell 
(1994), ki meni, da je imel neposredni vpliv države skozi sistem javnih naročil največji 
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učinek pri dobrinah in storitvah, kjer je država največji potrošnik, ter tam, kjer država 
kot katalizator spodbuja širjenje inovacij. 

Edquist in drugi (2000, str. 2) so ugotovili, da je bil v praksi v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja velik poudarek na razvoju spodbud, ki so na inovacije delovale na 
strani ponudbe (npr. subvencije za R&R). V omenjenem delu se avtorji osredotočajo na 
do takrat zanemarjeno povpraševalno stran, pri čemer je izpostavljen pomen javnih 
naročil na področju sodobne tehnologije, ki so pomemben dejavnik podpornega okolja 
inovacijam. Edquist in drugi (2000, str. 7–8) kritizirajo tudi evropsko »Zeleno knjigo« o 
politiki javnih naročil iz leta 1997, ki je popolnoma zanemarila pomen javnih naročil za 
inovacije (angl. »Public procurement for Innovation« – PPI). Javna naročila predstavljajo 
veliki delež celotnega povpraševanja – okoli 16 % bruto domačega proizvoda (BDP) 
(Anderson in Kovacic 2009; Rolfstam 2009), zato je lahko velik tudi njihov vpliv. Pomen 
celotnega povpraševanja (tako javnega kot zasebnega) po inovacijah je bil kasneje 
precej podrobno obdelan tudi v NESTA (2010), toda poudarek je na priporočilih za 
politike, ki naj bi z usmerjanjem procesa javnega naročanja in z zgodnjim 
vključevanjem potencialnih ponudnikov pospešile inovacijske aktivnosti v podjetjih. 
Toda pri tem vse vrste javnih naročil ne spodbujajo inovacij, temveč mora imeti 
predmet nabave prek javnih naročil določene značilnosti. Običajno redno javno 
naročanje, ki je povezano z dobavo običajnih izdelkov in storitev, kot so papir, pisala, 
storitve čiščenja ipd., ne spodbuja inovacij. 

V zgodnjih obravnavah primerov, povezanih s to tematiko, se je govorilo o javnem 
naročanju le v povezavi z nabavami tehnologij. »O javnih naročilih, povezanih z 
nabavami tehnologij, se govori, ko javna agencija naroči določen izdelek ali celoten 
sistem, ki trenutno na trgu ne obstaja, ki pa bi (verjetno) lahko bil razvit v razumnem 
času.« (Edquist et al. 2000, str. 5) V zadnjih letih pa je vse več govora o »javnih 
naročilih za spodbujanje inovacij« (angl. public procurement for innovation). 

Leta 2005 je delovna skupina (Edler et al. 2005) za Evropsko komisijo izdelala študijo, ki 
je ponudila ponovni pregled povezave sistema javnih naročil z inovacijami, še posebej 
javnih naročil na področju nabave tehnološko zahtevnih izdelkov in storitev. Poročilo je 
bilo izdelano zaradi naraščajočega interesa politike na ravni EU, da bi ustvarila 
spodbudno okolje za inovacije skozi sistem javnega naročanja, in to na vseh ravneh 
države in v vseh državah članicah. Na podlagi pregleda obsežne literature avtorji 
ugotavljajo, da je za javno naročanje inovativnih izdelkov in storitev bistvenega 
pomena izmenjava znanja med naročniki in ponudniki, kar takšna javna naročila loči od 
običajnih javnih naročil. V empiričnem smislu poročilo ponuja študije praktičnih 
primerov za različne države EU. Enako je poročilo skupine Aho iz leta 2006 (Aho et al. 
2006, str. 6–7) na podlagi študij primerov kot eno izmed rešitev navedlo nujnost 
povečanja obsega javnega povpraševanja po inovativnih izdelkih in storitvah, kar naj bi 
hkrati izboljšalo kakovost javnih storitev. 

Interes na ravni EU se je prek priporočil Evropske komisije prenesel tudi na ravni držav 
članic EU. Na tem področju so še posebej aktivne predvsem nekatere stare članice, kot 
sta Velika Britanija (CBI 2006; OGC in DBIS 2009) in Irska (DETE 2009), prav tako pa tudi 
nekatere nove članice, kot je Poljska (ME Pl in PPO Pl 2008). Interes za reguliranje 
sistema javnih naročil se kaže tudi v pripravi direktiv na ravni OECD in EU, saj ti sistemi 
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ne vplivajo le na inovacijske politike, temveč se učinki kažejo tudi na drugih področjih 
delovanja javne uprave, kot je zunanje izvajanje storitev (angl. outsourcing) (Veggeland 
2008). 

Zaradi aktualnosti teme tudi raziskovalci v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti 
tej tematiki, o njej pa je na voljo tudi vedno več literature. Edler in Georghiou (2007) 
sta močno poudarila pomen povpraševanja pri spodbujanju inovacij. Ponujata tudi 
argumente za uporabo sistema javnih naročil v namen spodbude za inovacije. Ločita 
več tipov javnega naročanja, ki so na voljo za spodbujanje različnih faz v razvoju in 
širjenju inovacij (Edler in Georghiou 2007, str. 953–954). Tako ločujeta med splošnimi 
PPI in strateškimi naročili, ki so osredotočena na posamezne sektorje. Ločujeta tudi 
med neposrednimi naročili inovativnih izdelkov za uporabo v javnem sektorju in 
posrednimi naročili (angl. »catalytic procurement«), kjer je javni sektor posrednik pri 
prenosu naročenih izdelkov ali storitev od ponudnikov do končnih potrošnikov. 
Omenjena avtorja ločita tudi med javnimi naročili, ki so povezana z dobavo že razvitih 
inovativnih izdelkov ali storitev, to so »komercialna javna naročila« (angl. commercial 
procurement), in tako imenovanim predkomercialnim naročanjem (angl. pre-
commercial procurement), kjer država prek javnih naročil spodbuja inovativnost, 
vendar rezultat tega procesa še niso končni izdelki ali storitve. 

Pomen omenjenega članka je tudi v podrobni analizi razlogov za uporabo javnih naročil 
pri spodbujanju inovacij (Edler in Georghiou 2007, str. 954–955). Prvi razlog je 
ustvarjanje lokalnega trga za inovacije, kar lahko prinese večji interes multinacionalk za 
to področje, drugi razlog je premagovanje tržnih neuspehov (informacijska asimetrija, 
visoki stroški vstopa, transakcijski stroški prilagajanja novim tehnologijam), tretji razlog 
pa je povečanje kakovosti javnih storitev za uporabnike zaradi uporabe naprednejših 
inovativnih rešitev. 

V raziskavah Rolfstama (2009), Edquista (2009) ter Hommena in Rolfstama (2009) se 
avtorji osredotočajo na obravnavo različnih možnosti uporabe javnih naročil kot orodja 
za spodbujanje inovacij. Rolfstam (2009) na podlagi študij primerov poudarja pomen 
razvoja institucij, ki bi podprle sistem javnega naročanja v povezavi s spodbujanjem 
inovacij. Edquist (2009) na primeru »švedskega paradoksa«2 nadgrajuje predhodno 
izdelano tipologijo politik za spodbujanje povpraševanja po inovacijah in ta proces 
imenuje PPI. Hommen in Rolfstam (2009) skozi perspektive interaktivnega učenja in 
evolucije podajata taksonomijo PPI, ki upošteva različna okolja ali vire, ki so vključeni v 
te procese, in je primerna za praktično oblikovanje politik. V njuni raziskavi je kot 
kontrolna metoda za preverjanje uporabnosti taksonomije javnih naročil uporabljena 
tudi študija štirinajstih primerov.  

Na tem mestu lahko omenimo tudi publikacijo »MANUFUTURE«, ki je bila izdelana v 
okviru institucij ZEW in TNO (2010). Ta poudarja pomen PPI, ko proučuje ključne 
tehnologije, ki omogočajo konkurenčnost. Prav tako Evropska komisija prispeva k 
razvoju tega področja z organizacijo različnih konferenc in delavnic (glej npr. EC 
Eurostat 2009, 2010, 2011; Petkova 2009; EC DGEI 2011). Tudi njihova spletna portala 
                                                      
2 »Švedski paradoks« se kaže v tem, da visoka intenzivnost na področju R&R na Švedskem v 
devetdesetih letih dvajstega stoletja ni rezultirala v veliki proizvodnji in izvozu visokotehnoloških 
izdelkov v primerjavi z drugimi državami članicami OECD.  
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EC Innovation (EC Innovation 2011), ki je znan po meritvah inovativnosti evropskih 
gospodarstev (prvotno European Innovation Scoreboard in danes Innovation Union 
Scoreboard), in PROINNO-Europe (EC DGEI 2011) pripisujeta velik pomen sistemu 
javnih naročil.  

Čeprav mnogi avtorji poudarjajo pomen PPI, se najdejo tudi takšni, kot sta Uyarra in 
Flanagan (2010), ki dvomijo o možnostih, da bi bila uporaba javnih naročil orodje za 
spodbujanje inovacij. Razlog za to naj bi bil v nezmožnosti hkratnega doseganja vseh 
zastavljenih ciljev, ko ti niso povsem usklajeni (npr. inovacije in javni interesi niso 
vedno skladni), zato ponujajo razvoj taksonomije javnih naročil, ki bi bil ustreznejši. 
Problem vidijo v tem, da večina dosedanjih raziskav temelji izključno na študijah 
primera in ne na statistični obdelavi večjega vzorca.  

O vlogi javnih naročil pri spodbujanju inovacij dvomita v svoji raziskavi tudi Kalvet in 
Lember (2010), vendar na študiji primerov petih nordijskih in baltskih mest pokažeta, 
da uporaba tehnik upravljanja tveganj lahko zmanjša možnosti slabih izidov. 

Dejstvo je, da je večina raziskav na tem področju narejena na podlagi študij primerov. 
Geroski (1994) se na primer sprašuje, ali je pri raziskavah na področju inovacij bolje 
uporabljati študije primerov ali preverjati dejstva z uporabo kvantitativnih metod na 
večjih vzorcih. Poudarja, da so študije primerov ustrezne, ko gre za raziskavo bistvenih 
(Schumpetrskih) inovacij, ko pa nas zanima, kako vplivajo pogoji na trgu javnih naročil 
na splošno na inovativnost, in pri tem raziskujemo tudi »manjše inovacije«, je pri tem 
ustrezno uporabiti ekonometrični model (Geroski 1994, str. 4–6).  

Raziskave na večjem vzorcu, ki so proučevale pomen povpraševanja in še posebej PPI, 
so izjemno redke. Raziskava BDL (2003), izvedena za Evropsko komisijo, vključuje 
podatke za 1.000 podjetij (83 % anketirancev iz EU-15 in 17 % iz ZDA) in 125 
organizacij, ki zastopajo interese podjetij v razvitih državah EU in ZDA. Raziskava je bila 
osredotočena na povpraševalne pobude za inovacije. V sklepih avtorji ugotavljajo, da je 
okoli 50 % inovacij nastalo zaradi novih zahtev in tržnega povpraševanja, medtem ko je 
razvoj novih tehnologij odgovoren za samo 12 % inovacij. V priporočilih politiki med 
drugim poudarjajo tudi pomen javnih naročil (BLD 2003, 73, 76, 82). Palmbergova in 
Saarrinenova analiza, opravljena na podlagi okoli šesto uspešnih inovacij finskih 
podjetij, nakazuje, da je bilo 48 % projektov, katerih rezultat so tržno uspešne 
inovacije, spodbujenih zaradi prijav v okviru javnih naročil (Palmberg et al. 2000; Edler 
in Georghiou 2007, str. 949–950). V članku Aschhoffa in Sofke (2009) je raziskana teza 
o učinkovitosti uporabe sistema PPI v primerjavi z drugimi tremi kanali (povezave z 
univerzami ali instituti, neposredne naložbe v R&R in zakonodaja) na primeru več kot 
1.100 nemških podjetij. Raziskava je pokazala, da sta sistem javnih naročil in prelivanje 
znanj skozi povezave zasebnega sektorja z univerzami in instituti statistično 
pomembno vplivala na tržni uspeh inovacij, medtem ko zakonodaja in javno 
financiranje inovativnih projektov nimata pomembnega učinka. 

 

1.1.4 Javna naročila in spodbujanje inovacij – primer Hrvaške 

Sistem javnih naročil na Hrvaškem se je začel vzpostavljati v devetdesetih letih 
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prejšnjega stoletja, po osamosvojitvi, z Uredbo o postopku pridobitve dobrin in storitev 
ter prepustitvi poslov (NN 1995). Z zakonom je bilo to področje urejeno leta 1997 (NN 
1997). Po oddaji kandidature za članstvo v EU je Hrvaška vse bolj prilagajala svoje 
zakone, tako da je v predpristopnih pogajanjih za zaprtje določenih poglavij pogodbe o 
pristopu zakon usklajen z evropsko zakonodajo. Zadnje spremembe zakona o javnih 
naročilih so bile narejene poleti 2011 (NN 2011) in so začele veljati leta 2012.  

Priročnik javnih naročil (MINGORP 2009, str. 5) kot osnovni kratkoročni cilj sistema 
javnih naročil navaja racionalno in učinkovito trošenje proračunskih sredstev, kot 
dolgoročni cilji pa pravna varnost, preprečevanje korupcije in kriminala, pozitiven vpliv 
na gospodarski razvoj in zaposlenost, izboljšanje upravljanja javnih financ, ohranjanje 
okolja ipd. Usmerjenost v inovacije torej ni neposredno omenjen cilj.  

Edina raziskava, ki je bila narejena za Hrvaško in je povezana s problematiko sistema 
javnih naročil, je raziskava Ateljevića in Budak (2010), ki poudarja problem korupcije v 
sistemu javnega naročanja. Za Hrvaško pa ni mogoče zaslediti nobene raziskave, ki bi 
obravnavala kakršno koli povezanost sistema javnih naročil z inovacijami. 

Ker je Hrvaška pred kratkim postala članica EU in ker EU daje vedno več poudarka 
pomenu javnih naročil pri spodbujanju inovacij, pa tudi glede na zaključke študij, ki 
smo jih predhodno navedli, se nam je zdelo smiselno podrobneje proučiti, v kolikšni 
meri so hrvaška podjetja sploh spodbujena k razvoju inovacij prek sistema javnih 
naročil. Z raziskavo želimo proučiti dejansko stanje in na tej osnovi oblikovati 
priporočila v duhu sodobnih spoznanj teorije in prakse držav, ki že imajo določene 
izkušnje na tem področju.  

 

1.2 Cilji doktorske disertacije 

Širši namen doktorske disertacije je proučiti tudi druge vidike sistema javnih naročil, ne 
le tistih, ki se ukvarjajo z njihovo vlogo pri zadovoljevanju povpraševanja po javnih 
dobrinah in storitvah. Doslej se je na Hrvaškem v zvezi z javnimi naročili izpostavljal 
predvsem problem koruptivnosti, medtem ko je bilo vprašanje potencialnega vpliva na 
inovacije povsem v ozadju, prav to pa je tisto, kar nas je spodbudilo k raziskavi. 

Osrednji namen naše raziskave je ugotoviti sedanje stanje na področju javnih naročil 
na Hrvaškem, pomen javnih naročil v skupni potrošnji države, predvsem pa raziskati, 
ali javna naročila sploh predstavljajo dejavnik, ki vpliva na spodbujanje inovacij na 
Hrvaškem. 

Iz namenov zadane naloge izhajajo cilji doktorske disertacije, ki so: 

- C1: opredeliti kanale, skozi katere lahko država spodbuja inovativnost podjetij; 

- C2: proučiti sistem javnih naročil in njegov vpliv na inovacije podjetij na podlagi 
strokovne literature; 

- C3: analizirati povezavo lastnosti sistema javnega naročanja in inovativnosti 
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gospodarstev; 

- C4: ugotoviti trenutno stanje na področju sistema javnih naročil na Hrvaškem; 

- C5: primerjati pomen javnih naročil v gospodarstvu držav EU in s tem tudi na 
Hrvaškem; 

- C6: empirično analizirati, ali so javna naročila kanal, skozi katerega je na Hrvaškem 
ustvarjen največji vpliv na inovacije; 

- C7: primerjati rezultate raziskave, opravljene za Hrvaško, z obstoječimi raziskavami 
v literaturi; 

- C8: oblikovati priporočila za konkretne posege v sistem javnih naročil za 
spodbujanje inovativnosti hrvaških podjetij; 

- C9: podati predloge za nadaljnje raziskave. 

 

1.2.1 Teza doktorske disertacije 

Raziskava, izvedena v okviru doktorske disertacije, bo temeljila na ugotovitvi, da razvite 
države v večji meri kot Hrvaška uporabljajo javna naročila kot učinkovit kanal 
spodbujanja inovacij. 

Osrednja teza doktorske disertacije je: 

Javna naročila spodbujajo inovativnost gospodarstva. 

Hipoteza se bo preverjala na dva načina: s pomočjo agregatnih podatkov v obliki 
panelne analize za več držav (države EU) in s pomočjo mikropodatkov za Hrvaško. 

 

1.2.2 Pričakovani izvirni znanstveni prispevek 

S pregledom dostopne literature s področja učinkov politike javnih naročil bomo 
ugotavljali, ali se je zanimanje za to področje v zadnjem desetletju povečalo. 

Večinoma se bile v raziskavah s tega področja proučevane razvite države. Države EU se 
veliko ukvarjajo z vplivom javnih naročil na spodbujanje inovacij v podjetjih. Ta vpliv ni 
vedno del sistematične inovacijske politike, temveč se pogosto pojavlja kot posledica 
aktivnosti posameznih ministrstev, ko ta izkazujejo potrebo po dobavi določenih 
izdelkov in storitev. Države, ki so v devetdesetih letih dvajsetega stoletja začele izvajati 
gospodarsko tranzicijo, so bile večinoma usmerjene v vzpostavljanje tržnega 
gospodarskega sistema. V dostopnih dokumentih in člankih, ki analizirajo možnosti 
uporabe sistema javnih naročil v evropskem prostoru kot orodja za spodbujanje 
inovacij, so bile doslej večinoma predstavljene študije primerov razvitih držav, 
največkrat članic EU-15. Šele v zadnjih nekaj letih pa je bilo nekaj raziskav izvedenih 
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tudi za centralne in vzhodnoevropske države, prav tako v obliki študij primera (npr. v 
Edler 2009), ali za EU (OECD 2011a).  

Ena izmed tranzicijskih držav, ki je pred kratkim postala članica EU, je tudi Hrvaška. 
Hrvaška gradi EU prilagojen sistem javnih naročil, vendar pa se pomenu vloge javnih 
naročil za spodbujanje inovacij ne posveča posebne pozornosti. V ospredju je 
predvsem problematika koruptivnosti znotraj javnih naročil. 

Raziskava bo prispevala k splošnemu empiričnemu znanju o pomenu javnih naročil za 
spodbujanje inovacij. Hkrati bodo rezultati raziskave prispevali k razumevanju 
učinkov, ki jih posegi države lahko imajo na spodbujanje inovacij v primeru, ko okvir 
delovanja niso izključno najrazvitejše države. 

Raziskava ima med drugim namen poglobiti spoznanja o trenutnem stanju na 
področju sistema javnih naročil na Hrvaškem in o vplivu, ki ga ta lahko ima na 
spodbujanje inovacij. 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

V raziskavi bodo uporabljene kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja.  

V teoretičnem delu bomo proučili obsežno strokovno literaturo in izsledke posameznih 
raziskav, ki se ukvarjajo z možnostmi vladnih posegov pri spodbujanju inovacij in s 
povezavami inovacij s sistemom javnih naročil. Uporabljene bodo osnovne značilnosti 
znanstvene deskripcije, kar pomeni, da ne bomo samo zbrali in uredili obstoječih 
dognanj, temveč bomo posamezne ugotovitve med sabo primerjali in ustrezno 
interpretirali ter na novo povezali. Pri tem bodo osnova deduktivna metoda ter metodi 
analize in sinteze. V celotni raziskavi bomo uporabljali splošno raziskovalno metodo 
spoznavnega procesa. Ugotovitve analiz bodo osnova za oblikovanje modela, ki bo 
temeljil na predstavljenih teoretičnih izhodiščih. S tem modelom bomo proučevali 
hrvaški sistem javnih naročil in njegov vpliv na inovativnost hrvaških podjetij.  

 

1.3.1 Opis metode v empiričnem delu raziskave  

V empiričnem delu raziskave bo prvenstveno šlo za izvedbo poslovno-ekonomske 
raziskave, saj se bomo osredotočili na del politike, kjer vlada z usmerjanjem denarnih 
sredstev in/ali z zakonodajo vpliva na temeljne ekonomske subjekte – podjetja, ki 
delujejo na trgu. Posegi vlade in njeni vplivi na inovativnost podjetij bodo analizirani na 
dveh ravneh, to je na makro ravni in s perspektive hrvaških podjetij. 

Na makro ravni bomo s pomočjo panelnih podatkov za države EU in s tem tudi Hrvaško 
poskušali ugotoviti, ali obstajajo zakonitosti, ki so univerzalne za vse države. Za odvisno 
spremenljivko bodo uporabljeni kazalniki, ki so sestavina indeksa konkurenčnosti in se 
nanašajo na inovativnost – tako imenovani indeks poslovne prefinjenosti in 
inovativnosti (BS&I). Med neodvisnimi spremenljivkami bodo uporabljeni kazalci 
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pojavov, ki glede na teorijo vplivajo na inovativnost. To so kazalci sodelovanja podjetij z 
drugimi pri ustvarjanju inovacij, kazalci, ki opisujejo kakovost zakonodaje (angl. 
Regulatory Quality – RQ), kazalci javnega financiranja R&R (subvencije) in kazalci, ki 
odražajo lastnosti (značilnosti) javnega sektorja, pri čemer je poudarek na javnih 
naročilih. Panelni podatki, ki predstavljajo agregatne podatke izbranih držav, bodo 
analizirani s pomočjo regresijskih modelov za panelne podatke, in to zlasti s panelnimi 
modeli s stalnim učinkom. Organizacija nabora podatkov bo narejena v programu 
Excel. Analiza bo izvedena s pomočjo programa Stata, ki je kakovostna podpora za 
tovrstne analize.  

Na mikro ravni bodo uporabljeni podatki o inovativnih dejavnostih podjetij zbrani z 
anketnim vprašalnikom. Vprašalnik, ki ga bomo uporabili za zbiranje podatkov, je bil 
narejen na podlagi Eurostatove raziskave CIS (Eurostat b. l.). Vprašalnik sta uporabila 
tudi nemška raziskovalca Aschhoff in Sofka (2009). V njuni raziskavi je vprašalnik CIS 3 
(prvotno uporabljen v Eurostatovi raziskavi iz leta 2000) dopolnjen z nekaj vprašanji, ki 
ugotavljajo, kateri razlogi so sprožili nastanek inovacij v sodelujočih podjetjih. Kot 
odvisna spremenljivka je opredeljeno merilo uspeh inovacij, merjeno kot delež 
skupnega prihodka, ki so ga ustvarili novi izdelki (novi za relevanten trg, ne zgolj za 
podjetje), kar ustreza tudi drugim raziskavam (Laursen in Salter 2006; Aschhoff in Sofka 
2009).  

V vzorec zbiranja podatkov bodo vključena hrvaška podjetja, ki se ukvarjajo z 
inovativnimi dejavnostmi. Čeprav je bil v načrtu zajem podjetij, ki so člani združenj 
inovatorjev3, bomo zaradi reprezentativnosti podatkov izbrali naključni vzorec iz baze 
vseh aktivnih podjetij v izbranih dejavnostih (v skladu z raziskavo CIS), ki so vključena v 
bazo BIZNET, ki jo vodi Hrvaška gospodarska zbornica (HGK). Pri tem so izbrana 
podjetja s pet ali več zaposlenimi v dejavnostih, ki jih zajema tudi CIS, zaradi 
primerljivosti rezultatov analize z rezultati raziskave CIS in s predhodno raziskavo 
Aschhoffa in Sofke (2009). Prvotno smo načrtovali vključiti tudi podjetja z najmanj 
tremi zaposlenimi, toda pri zbiranju podatkov iz baze je bilo ugotovljeno, da okoli 70 % 
teh podjetij ustvarja letne prihodke manjše od milijona HRK (približno 130 tisoč €), kar 
pomeni, da zelo verjetno nimajo zadostnih virov za naložbe v inovacije. Po drugi strani 
pa je zaradi njihovega velikega števila (okoli 9200 podjetij) obstajala velika verjetnost, 
da bi lahko bila prav ta podjetja v večji meri vključena v vzorec, čeprav zaradi 
pomanjkanja inovacijskih dejavnosti niso primerna za našo analizo. CIS običajno 
vključuje podjetja z deset in več zaposlenimi, medtem ko je nemška raziskava zajela 
podjetja s pet in več zaposlenimi, zato smo se odločili slediti nemškemu primeru. Meja 
petih zaposlenih bo v našem primeru postavljena zato, da si zagotovimo dovolj velik 
vzorec, če bi bila odzivnost anketirancev (kjer je zaposlenih deset ali več oseb) majhna.  

V raziskavi bo uporabljena deskriptivna statistika za opise, primerjave in analizo 
pojavov (srednja vrednost, standardni odklon, minimum in maksimum). V 
ekonometrični analizi bomo na ravni podjetij uporabili metodo regresije tobit (s 

                                                      
3 Združenje inovatorjev Hrvaške (hrv. Udruga inovatora Hrvatske – UIP), ki ima na spletni strani seznam 
733 registriranih inovatorjev, in Združenje za inventivno delo (hrv. Zajednica za inventivni rad – ZIR), ki 
deluje pri HGK (seznam vključuje 216 članov). Nekateri izmed teh članov so posamezniki, fizične osebe, 
ki ne bodo vključene v vzorec, kljub temu pa pričakujemo, da bo vzorec vključeval okoli dvesto 
anketirancev. 
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cenzurirano odvisno spremenljivko). Odvisna spremenljivka bo delež tržno inovativnih 
izdelkov v skupnem prihodku anketirancev, neodvisne spremenljivke pa bodo impulzi, 
ki so sprožili inovacije. Prvi impulz je sodelovanje v razpisih v okviru javnih naročil. 
Drugi impulz je sodelovanje v projektih R&R s podjetji, univerzami ali znanstvenimi 
instituti. Tretji impulz je zakonodaja. Četrti impulz je financiranje inovacij z javnimi 
sredstvi (delno, ali popolnoma).  

Zaradi premalo zbranih podatkov za ekonometrično analizo bo na podlagi teh 
podatkov narejena opisna statistična analiza za ugotavljanje dejavnikov, ki hrvaška 
podjetja spodbujajo k ustvarjanju inovacij. Zaradi poglabljanja primera Hrvaške bomo z 
metodo študije primera analizirali značilnosti sistema javnih naročil na Hrvaškem in 
prikazali nekatere primere PPI v skladu z že prej opisano prakso dosedanjih raziskav v 
literaturi (predvsem za razvite države). 

Ekonometrična analiza, izvedena na makro ravni, bo z ugotavljanjem pomembnosti 
dejavnikov, ki izhajajo iz teorije, omogočila nov pogled na to področje in ponudila 
dokaze, ki bodo vodili v nadgradnjo teoretičnih spoznanj.  

Razlogi za ekonometrično analizo so: 

 izvedba strukturne analize, ki preverja domneve ekonomske teorije na 
dejanskih podatkih; 

 preverjanje možnih ekonomskih politik na podlagi ugotovljenih odvisnosti med 
ekonomskimi spremenljivkami in ustvarjanje podlage za izbiro najustreznejše 
politike. 

 

1.4 Predpostavke in morebitne omejitve 

Izhodišče raziskave izhaja iz dejstva, da inovativnost veliko prispeva k celotni 
konkurenčnosti gospodarstva. Raziskave nakazujejo, da bi se mogoče država v 
spodbujanje inovativnosti učinkoviteje vključila z intenzivnejšimi ukrepi na strani 
povpraševanja po inovativnih izdelkih in storitvah skozi sistem javnih naročil.  

Del predpostavk je odvisen od izbranih metod regresijske analize. Na splošno lahko 
trdimo, da so predpostavke navezane na vsebino raziskovanja, lastnosti podatkov in 
lastnosti metod. Tudi omejitve izhajajo iz teh predpostavk. 

Vsebinska predpostavka uporabljenega modela je ugotavljanje trenutnega stanja 
inovativnosti in sistema javnih naročil zaradi zasledovanja njune povezave. V strukturi 
modela so prisotne tiste značilnosti, ki v gospodarstvu povzročajo analizirane pojave, 
torej vpliv javnih naročil na inovativne dejavnosti podjetij.  

Občutljivost modela je prav tako odvisna od agregacije ekonomskih spremenljivk, ki naj 
bi omogočala zadostno razločnost statističnih podatkov za posamezne ekonomske 
spremenljivke. Pomen ima tudi obdobje, zajeto v empirični raziskavi, in sicer zaradi 
reprezentativnosti podatkov za obravnavani problem. 
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Kakovost podatkov je odvisna predvsem od njihove dostopnosti. To se nanaša na 
kakovost primarnih in sekundarnih podatkov o gospodarstvu. Sem lahko uvrščamo 
vprašanja o doslednosti pri zbiranju podatkov, stopnjo njihove točnosti (npr. 
nepripravljenost anketirancev izpolniti anketo) ter težave s časovno in sektorsko 
doslednostjio pri opredelitvi posameznih statističnih vrst. 

Naslednja skupina so predpostavke in omejitve, ki so odvisne od lastnosti uporabljenih 
metod. Statistična ekonometrična teorija je na tem področju sicer razvita, vendar se pri 
nas redko uporablja, zato je težko dobiti osebo, ki je vešča izvajanja analize panelnih 
podatkov. Poleg tega pri analizi in ocenjevanju izbranih modelov lahko pride do 
tehničnih težav v smislu dostopnosti orodij za analizo in informacijsko podporo.  
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2 VPRAŠANJE KONKURENČNOSTI IN INOVATIVNOSTI 

V tem poglavju predstavljamo osnovno opredelitev konkurenčnosti, pri čemer je v 
ospredju našega proučevanja konkurenčnost na nacionalni ravni (raven držav) in ne 
neposredna konkurenčnost, ki izhaja iz tekmovanja med podjetji. Naprej navajamo 
dejavnike, ki so osnova za nacionalno konkurenčnost, in predstavimo rezultate 
nazadnje dostopne Svetovne raziskave konkurenčnosti (angl. World Competitiveness 
Report – WCF; 2012–2013) za države EU in s tem Hrvaško. Po navedbah te raziskave se 
konkurenčnost meri na podlagi dvanajstih stebrov. Dva izmed zelo pomembnih stebrov 
konkurenčnosti države sta stebra poslovne prefinjenosti in inovacij, zato opredelimo 
tudi inovativnost ter pojasnimo povezavo in njen vpliv na konkurenčnost. Na koncu 
poglavja podamo pregled evropskega sistema inovacijskih kazalnikov, kajti inovacije so 
v številnih raziskavah priznane kot najpomembnejši dejavnik, ki v daljšem časovnem 
obdobju omogoča večjo konkurenčnost, bodisi na ravni podjetij bodisi na nacionalni 
ravni (npr. v WEF 2011, str. 8).  

Konkurenčnosti se posamezniki lotevajo že od začetka proučevanja ekonomskih tokov, 
ker običajno pomeni večje prihodke in boljši ekonomski status države ter višji življenjski 
standard državljanov. O razlikah med bogastvom različnih narodov in različno hitrostjo 
njegovega kopičenja je pisal že tako imenovani »oče ekonomije« Adam Smith (2007). 
Smith se je ukvarjal z razdelitvijo dela in specializacijo, kar je narodom omogočalo 
večjo učinkovitost proizvodnje in menjavo izdelkov, ki jih drugi proizvajajo učinkoviteje 
(npr. v Smith 2007, str. 377–381). Njegove misli so nadalje razvijali neoklasični 
ekonomisti s teorijo komparativne prednosti. Ena izmed teh ekonomistov sta Ricardo 
in Mill (Landsburg 2012), ki sta poskušala pojasniti, zakaj se državam izplača izvajati 
mednarodno menjavo, katere cilj je izboljšanje ekonomskega položaja vseh. Celo 
splošna opredelitev konkurenčnosti kaže, da je konkurenčnost zmožnost izdelka, 
podjetja ali države, da uspešno tekmuje z drugimi (Longman 2000, str. 88).  

S konkurenčnostjo ali vsaj z nekaterimi njenimi vidiki se ukvarja veliko organizacij, zato 
v nadaljevanju predstavljamo njihove opredelitve. Organizacija za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj (angl. Organization for Economic Cooperation and Development – 
OECD) opredeljuje konkurenčnost kot »mero prednosti ali slabosti države v prodaji 
lastnih izdelkov in storitev na mednarodnih trgih« (OECD 2001). Tako opredeljeno 
konkurenčnost OECD spremlja skozi dve bistveni merili: merilo, ki temelji na razliki med 
domačim in tujim enotnim stroškom dela, in merilo, ki temelji na razliki med 
proizvodnimi in potrošniškimi cenami, izraženimi v enojni valuti. V nadaljevanju bomo 
podali tudi opredelitve nacionalne konkurenčnosti, ki jo predstavljata dve najbolj znani 
raziskavi konkurenčnosti: Globalno poročilo o konkurenčnosti (angl. Global 
Comeptitiveness report – GCR) Svetovnega ekonomskega foruma (angl. World 
Economic Forum – WEF) in Svetovni letopis konkurenčnosti (angl. World 
Competitiveness Yearbook – WCY) Mednarodnega instituta za razvoj menedžmenta 
(angl. International Institute for Management Development – IMD). 

Starejša je raziskava WEF-a, ki poteka že od leta 1979. Njegov današnji svetovni indeks 
konkurenčnosti izhaja iz koncepta, ki ga je leta 1990 zasnoval M. E. Porter. WEF 
(2011a, str. 4) opredeli konkurenčnost kot »set institucij, politik in dejavnikov, ki 
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določajo raven produktivnosti države«. Produktivnost pri tem določa trajnostno raven 
blaginje, ki jo gospodarstvo lahko dosega, kot tudi stopnjo donosa naložb v to 
gospodarstvo. To pomeni, da konkurenčnost vpliva na raven dohodkov (statična 
komponenta), prav tako pa s stopnjo donosnosti naložb določa potencial za prihodnjo 
rast (dinamična komponenta). Na podlagi tega z leti nadgrajenega, teoretičnega 
konstrukta WEF meri konkurenčnost s pomočjo svetovnega indeksa konkurenčnosti 
(angl. World Competitiveness Index – WCI), ki zajema veliko posameznih dejavnikov, 
razvrščenih v dvanajst skupin (tako imenovanih stebrov). WEF v svoji raziskavi zajema 
večino držav sveta – v letu 2011 jih je poročilo vključilo 142, kar pomeni, da je to 
najobširnejša raziskava konkurenčnosti (WEF 2011, str. xiii). Zaradi tega dejstva se v 
pregledu konkurenčnosti držav osredotočimo na omenjeno raziskavo in podrobneje 
pojasnimo njen koncept. 

Z druge strani se od leta 1989 s svetovno konkurenčnostjo ukvarja tudi IMD. Njegov 
namen je najti mogoče povezave med konkurenčnostjo posameznih podjetij in 
konkurenčnostjo narodov. Pri tem je nacionalna konkurenčnost opisana kot proces, ki 
povezuje vse politike države (ne zgolj ekonomske politike, temveč vse, kar vpliva na 
poslovanje, infrastrukturo, izobraževanje ali raziskovanje) v načrt za večanje blaginje 
naroda (Garelli 2006, str. 2). WCY predpostavlja, da se bogastvo zbira predvsem na 
ravni podjetij, in zato proučuje zmožnosti posameznih držav, da podjetjem zagotovijo 
okolje za uspešno tekmovanje z drugimi podjetji. Nacionalno okolje, v katerem 
podjetja tekmujejo, lahko značajno izboljša ali oteži njihov nastop na svetovnem trgu 
(Garelli 2002, 2006). Koncept konkurenčnosti pri tem ekonomsko uspešnost držav 
(najpogosteje merjene z BDP-jem na prebivalca) poskuša uskladiti tudi s socialnimi 
potrebami, ki so rezultat preteklosti, vrednostnega sistema in tradicije. BDP torej ni 
zadosten kazalec za ocenjevanje življenjskega standarda, temveč mu je treba dodati 
tudi elemente, ki kažejo na trajnostno gospodarstvo, ki skrbi za okolje, osebno varnost, 
izobraževanje in za to, kako bodo sedanje odločitve vplivale na prihodnje generacije 
(Garelli 2002). Iz številnih raziskav izhaja, da je metodologija proučevanja 
konkurenčnosti pri IMD sestavljena iz štirih glavnih dejavnikov: 1) ekonomske izvedbe, 
2) učinkovitosti vlade, 3) poslovne učinkovitosti in 4) infrastrukture (IMD 2012). Vsak 
izmed njih je razdeljen na pet kategorij in teh dvajset dejavnikov nadalje vključuje okoli 
tristo različnih meril. Približno dve tretjini meril temelji na »trdnih podatkih«, ki so 
dostopni v različnih statistikah (npr. BDP, izvoz ipd.). Preostala merila temeljijo na 
»mehkih podatkih«, ki so rezultat anketiranja menedžerjev ter nosilcev ekonomskih in 
drugih politik v vključenih državah (IMD 2012). 

S konkurenčnostjo so se ukvarjali tudi drugi raziskovalci, zato lahko navedemo še nekaj 
opredelitev. Buckley in drugi (1988, str. 176) proučujejo predvsem konkurenčnost 
podjetij, ki pomeni, da podjetje lahko dolgoročno deluje z dobičkom, dobro plača svoje 
delavce in zagotavlja nadpovprečen donos lastnikom. Vzporedno s konkurenčnostjo 
podjetij opredelijo tudi nacionalno konkurenčnost, pri čemer sta tako konkurenčna 
država kot konkurenčno podjetje zmožna ustvariti vire, ki so potrebni za 
zadovoljevanje nacionalnih potreb. Thompson (2004, str. 198) v pregledu literature 
navaja več različnih konceptov konkurenčnosti, izmed katerih so nekateri širši in drugi 
veliko ožji. Še posebej se ozira na kritike obstoječih opredelitev konkurenčnosti v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki jih jemlje kot nekoliko preostre in meni, da 
takšna stališča odsevajo nejasnost tega pojma. Rezultati njegove raziskave (2004, str. 
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214), izvedene na primeru hongkonških podjetij, kažejo, da je konkurenčnost 
predvsem odraz tega, kako uspešno je institucionalno okolje neke države v 
zagotavljanju svobodne in nemotene gospodarske dejavnosti znotraj države. V 
kontekstu globalne odprtosti večine gospodarstev je šele takrat, ko se dosega 
stabilnost notranjega institucionalnega okolja, potrebno usklajevanje tega z zunanjimi 
tokovi mednarodne trgovine in tokovi kapitala. Kovačič (2005, str. 3), ki prav tako 
našteva različne opredelitve konkurenčnosti, v lastni raziskavi vidi nacionalno 
konkurenčnost in gospodarski razvoj kot rezultanto družbenih in zunanjih povezav 
države, vloge, ki jo ima v socialnem in ekonomskem smislu vlada, ter institucionalnega 
okvirja. Našteti dejavniki vplivajo na nacionalne vire, tehnološke zmogljivosti, načine 
organizacije gospodarskih dejavnosti ter značilnosti trga izdelkov in storitev. V drugi, 
novejši raziskavi (2005) zastopa premik z nacionalne na regionalno raven, in sicer v 
kontekstu vse tesnejših povezav in regionalne specializacije, še posebej v evropskem 
prostoru. Konkurenčnost posameznih pokrajin se torej ne nanaša samo na nacionalne 
države, temveč se ta lahko dosega tudi z izgradnjo regionalnih zmogljivosti, ki 
posledično večajo življenjski standard prebivalcev celotne regije, ne glede na državo, ki 
ji pripadajo. 

 

2.1 Dejavniki nacionalne konkurenčnosti 

Podpoglavje o dejavnikih nacionalne konkurenčnosti se nanaša predvsem na koncept 
konkurenčnosti, kot ga proučuje raziskava WEF-a. V ozadju tega koncepta je knjiga 
»Konkurenčna prednost narodov« (angl. Competitive Advantage of Nations) M. E. 
Porterja iz leta 1990, vendar so Porter in drugi raziskovalci WEF-a ta konstrukt z leti 
nadgradili (za primerjavo glej McArthur in Sachs 2001; Snowdown 2006; Porter et al. 
2008). Najprej predstavimo ideje iz Porterjevega dela, potem pa prikažemo, kakšen je 
danes sistem dejavnikov konkurenčnosti, razdeljenih na dvanajst stebrov. Nadalje 
podamo še pregled rezultatov na lestvici konkurenčnosti za države EU. 

 

2.1.1 Porter in delo Konkurenčna prednost narodov 

Porterjeva knjiga (1990) opisuje dve osnovi, ki pojasnjujeta, zakaj so nekatere države v 
tekmovanju na svetovnem trgu uspešnejše kot druge. Delo je zelo obsežno in teorijo 
podpira z argumenti, ki temeljijo na primerih iz najrazvitejših držav sveta, za potrditev 
teorije za slabše razvite države pa Porter uporablja primere iz zgodovine razvitih držav, 
ko so le-te še bile na nižji stopnji ekonomskega razvoja.  

Prva osnova nacionalne konkurenčnosti je produktivnost, izražena kot »output«, tj. 
BDP na enoto dela ali kapitala (Porter 1990, str. 3). Toda produktivnost se ne nanaša 
zgolj na količino proizvoda, temveč vključuje tudi njegovo kakovost in značilnosti, ki mu 
omogočajo doseganje višjih cen, ter se navezuje tudi na učinkovitost, s katero 
posamezna država proizvaja. Porter pri tem poudarja, da nobena država ne more biti 
konkurenčna v vseh panogah. Zaradi tega je konkurenčnost držav po navedbah 
Porterja (1990, str. 5–6) pogojena z »diamantom« nacionalne prednosti, ki se nanaša 
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na panoge posamezne države, ki so konkurenčne na svetovnem trgu. Diamant 
nacionalne prednosti obsega štiri skupine značilnosti: 

1) pogoji proizvodnih dejavnikov: ti vključujejo dejavnike proizvodnje, kot so 
usposobljena delovna sila, infrastruktura in drugo, kar je potrebno za uspešno 
tekmovanje v posamezni panogi. V dejavnostih, temelječih na znanju, ni več 
pomembno, ali ima država dostop do velikega števila delavcev ali naravnih 
bogastev, temveč je veliko pomembnejše, da država lahko nadgrajuje tisto, kar 
ji je na razpolago. To pomeni šolanje in usposabljanje delovne sile, da si država 
pridobi specializirana znanja, ki jih drugi ne morejo z lahkoto posnemati. Z 
vidika naravnih bogastev lahko nezadostne količine surovin v dinamičnem 
okolju ženejo državo v to, da z inovacijami bolj izkorišča razpoložljive vire 
(Porter 1990, str. 8); 

2) pogoji povpraševanja: čeprav ti pogoji zadnjih nekaj desetletij kažejo na 
globalizacijo, ki naj bi zmanjševala pomen nacionalnih trgov, Porter (1990, str. 
9) na podlagi nekaj praktičnih primerov pojasnjuje, da so za spoznanja o 
potrebah kupcev pomembne predvsem značilnosti domačega trga za izdelke in 
storitve tiste panoge, ki je svetovno konkurenčna; 

3) povezane in podporne panoge: panoge, ki imajo v domačem gospodarstvu 
povezane panoge, ki jim lajšajo in omogočajo trajnostno konkurenčno 
prednost, bodo bolj konkurenčne tudi na svetovnem trgu. Glavna podlaga za to 
so inovacije, ki nastajajo zaradi tesnejših povezav lokacijsko bližjih poslovnih 
partnerjev;  

4) strategije, strukture in tekmovalnost podjetij: Porter (1990, str. 10–11) meni, 
da je nacionalno okolje zelo pomemben dejavnik, ki opredeljuje načine, na 
katere bodo podjetja organizirana in vodena, ter da bo posamezni politično-
kulturno-socialni kontekst določal, kakšne vrste bo tekmovanje med podjetji. 
Prav zato so v različnih delih sveta prisotni različni menedžerski sistemi: v enem 
delu sveta prevladujejo majhna funkcionalno organizirana podjetja, v drugem 
delu sveta je več večjih divizijsko strukturiranih podjetij, nekje domača 
tekmovalnost uniči mala podjetja, v drugem okolju pa mala podjetja cvetijo, ker 
so bila zaradi tekmovalnosti prisiljena uvajati inovacije in so si s tem zagotovila 
tudi dolgoročno trajnostno rast. 

Drugi koncept, ki ga Porter uvaja na podlagi teorije konkurenčnih prednosti, so faze 
ekonomskega razvoja (Grant 1991, str. 539; Porter et al. 2002, str. 17). V različnih fazah 
imajo države različno višino prihodkov na prebivalca (BDP na prebivalca) in izvozno 
pomembni so različni izdelki in države na podlagi teh kazalcev lahko razvrščamo v 
skupine na različnih ravneh razvoja. Nacionalna blaginja se lahko izboljša, ko države 
nadgrajujejo lastne konkurenčne prednosti ter ohranjajo trajnostno konkurenčno 
prednost s pomočjo inovacij in naložb v naprednejše dejavnike proizvodnje. To 
obenem privede tudi do spremembe panožne strukture nacionalnih gospodarstev. Pri 
tem se države soočijo z zelo raznolikimi izzivi in imajo drugačne prioritete, ko so v 
različnih fazah razvoja. 



 

17 
 

Porter razlikuje med štirimi fazami razvoja (Grant 1991, str. 540). V državah, ki imajo 
nižjo raven dohodkov in so slabše gospodarsko razvite, je konkurenčna prednost 
določena predvsem z mobilizacijo primarnih proizvodnih dejavnikov, ki so: zemljišča, 
geografska lokacija, osnovne surovine in nekvalificirana delovna sila – tako imenovano 
gospodarstvo, vodeno s primarnimi dejavniki proizvodnje (angl. factor-driven 
economy).  

S prehodom iz nizkih na srednje dohodke (Porter et al. 2002, str. 17) se države bolj 
povezujejo z drugimi in posledično dosegajo gospodarsko rast z izkoriščanjem 
svetovnih tehnologij v lokalni proizvodnji. V tej fazi so za gospodarstvo izjemno 
pomembni neposredne tuje naložbe, skupna vlaganja in dogovori o zunanjem 
izvajanju. Uporaba podobnih tehnologij in trdnejše povezave z drugimi prispevajo k 
integraciji nacionalnega gospodarstva v mednarodne proizvodne sisteme, kar nadalje 
krepi gospodarsko rast. Takšna gospodarstva so znana pod imenom gospodarstva, 
vodena z naložbami (angl. investment driven economies).  

Sčasoma začnejo gospodarstva tudi sama ustvarjati nove tehnologije, kar prinaša 
doslej najtežji prehod (Porter et al. 2002, str. 18), in sicer iz srednjih na visoke 
dohodke. Prehod s tehnološke uvoznice v gospodarstvo, ki ustvarja tehnologijo, temelji 
na tem, da ima država vsaj nekaj inovativnih sektorjev, ki so tehnološko med 
najnaprednejšimi na svetu. Na tej ravni je globalna konkurenčnost države kritično 
povezana z visoko stopnjo družbenega učenja (zlasti znanost, na kateri temelji učenje) 
in z možnostjo, da preide na nove tehnologije. Takšna gospodarstva poznamo po 
imenu gospodarstva, vodena z inovacijami (angl. Innovation driven economies). 

Razen teh treh faz razvoja, ki jih prevzema tudi raziskava WEF-a, je v Porterjevem delu 
prisotna tudi četrta faza, to je gospodarstvo, temelječe na bogastvu (angl. Wealth 
driven economy) (Grant 1991). Porter v to fazo razvršča države, ki samo upravljajo 
obstoječe bogastvo in se tako dinamika diamanta obrača, to je inovacije se ustavljajo, 
naložbe upočasnijo, izginja tekmovalnost med podjetji in motivacija posameznikov za 
še večjim uspehom postaja vse slabša. Heffner (2012) je opazil, da to trenutno nekoliko 
velja tudi za ZDA, saj v tej fazi država zapravlja, kar je bilo doseženo prej. 

Iz zapisanega lahko zaključimo, da se glavni dejavniki, ki prispevajo k svetovni 
konkurenčnosti države in s tem k izboljšanju življenjskega standarda njenih prebivalcev, 
zelo razlikujejo med gospodarstvi na različnih ravneh razvoja. Za ustvarjanje ustreznega 
okolja za nadaljnji razvoj v vsaki fazi se veliko zaslug pripisuje vladi in njenim posegom. 
Pri tem je pomembno, da države poskusijo enakomerno razvijati vsako pomembno 
področje, da gospodarstvo ne pride do zgornje meje produktivnosti in se nato 
gospodarska rast ustavi (Porter et al. 2002). Za gospodarstva z nizkimi dohodki je glavni 
izziv, da omogočijo dostop do primarnih dejavnikov, torej da vzpostavijo pravilno 
delujoče trge za zemljišča, delo in kapital, ali da na kak drug način gospodarstvu 
omogočijo rabo teh proizvodnih dejavnikov. Delo vlade je zagotoviti splošno politično 
in makroekonomsko stabilnost. Ko se države razvijajo naprej, temeljna izziva postajata 
povezovanje z mednarodnimi sistemi proizvodnje in privabljanje zadostnih tokov z 
naslova neposrednih tujih naložb. Ko se doseže visoka raven dohodkov, postaneta 
osnovna izziva za države ustvarjanje visoke stopnje inovativnosti in uspešen izvoz 
lastnih novih tehnologij na mednarodne trge. 
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Gospodarski razvoj je treba videti kot zaporedni proces izgradnje ne samo 
makroekonomske stabilnosti, temveč tudi soodvisnih elementov, kot so kakovost 
upravljanja, družbena zmogljivost, napredek na področju tehnološke zmogljivosti in 
naprednejše oblike konkurence. Ključni deli gospodarskega okolja se morajo 
spremeniti ob primernem času.  

 

2.1.2 Svetovna raziskava konkurenčnosti (WEF) 

Na podlagi opisanih teoretičnih spoznanj Porterja je WEF svojo raziskavo utemeljil v 
devetdesetih letih dvajsetega stoletja. Mnenja o teoretični zasnovanosti indeksov, ki jih 
je WEF uporabljal, so si bila nekoliko nasprotujoča, ampak v obeh smereh intenzivna. 
Medtem ko je del ekonomistov Porterjevo delo sprejel z navdušenjem, je delo po drugi 
strani izzvalo tudi ostre kritike (za več glej Davies in Ellis 2000). V nadaljevanju se 
osredotočamo samo na nekatera mnenja, za katera menimo, da so pomembna z vidika 
utemeljenosti indeksa konkurenčnosti v raziskavi WEF-a, ki je v ospredju našega 
interesa. 

Eden izmed najsilovitejših kritikov, Paul Krugman (1994), piše o problematiki 
napačnega razumevanja pojma nacionalna konkurenčnost, ko se ta poskuša preprosto 
razložiti kot značilnost procesa, v katerem države tekmujejo na enak način kot 
podjetja. Občudovanje konkurenčnosti, še posebej v političnih krogih, Krugman 
imenuje obsedenost. Največje nevarnosti, ki se lahko pojavijo zaradi te obsedenosti, so 
po Krugmanu naslednje (1994, str. 41–44): zapravljanje državnih sredstev za slabe 
politike, ki naj bi podprle konkurenčnost, ko je ta utemeljena na napačnih teorijah, rast 
protekcionističnih ukrepov in trgovinske vojne, rahel posredni vpliv na kakovost 
ekonomske debate, kar povzroča razvoj slabih ekonomskih politik. Krugmana je še leta 
1995 kritiziral ugledni profesor Dunning (1995), ki meni, da je konkurenčnost med 
državami zelo pomembna, še posebej z vidika medsebojne primerjave uspešnosti 
posameznih gospodarstev, pri čemer najuspešnejša služijo kot merilo uspeha 
gospodarstva (angl. benchmark). V novejših člankih lahko tudi beremo, da se 
Porterjeva teorija vse bolj usklajuje s teorijami razvojnih ekonomistov (Snowdown in 
Stonehouse 2006), še posebej ko so Porterjevi koncepti v raziskavah sprejeti kot 
mikroekonomska zasnova in dopolnjeni z makroekonomskimi kazalci. Če je ta teorija 
izboljšana, potem ne drži argument, da se državni denar zapravlja zaradi slabe 
teoretične podlage. Krugmanovo napoved, da bo pogled na mednarodno ekonomijo 
kot na tekmovanje držav povzročil rast protekcionističnih ukrepov in trgovinskih vojn, 
lahko zavrnemo s praktičnimi dokazi. Čeprav se je večina držav sveta (144) vključila v 
raziskavo WEF-a (2012, str. xiii) in politiki konkurenčnost jemljejo kot zelo resen 
dejavnik gospodarske uspešnosti, trgovinske vojne in protekcionistični ukrepi niso naša 
resničnost. V svetu je vse več držav vključenih v Svetovno trgovinsko organizacijo (angl. 
World Trade Organization – WTO), ki kot naslednica Splošnega sporazuma o carinah in 
trgovini (GATT) nenehno ureja mednarodne trgovinske odnose in pospešuje razvoj 
medsebojne menjave. Njunih 153 članic sodeluje v več kot 95 % svetovne menjave 
(WTO 2009, str. 3). V tej smeri gre tudi članek Smitha (2010, str. 123), ki razlaga, da 
Porterjeva teorija ni nova teorija mednarodne trgovine, ki nadomešča teorijo 
komparativnih prednosti, temveč teorija, ki na mikroekonomskih zasnovah pojasnjuje 
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sektorsko delitev trgovine med državami. Konkurenčnost torej moramo razumeti kot 
relativno primerjavo stopenj rasti, ko merimo uspešnost. Pri tem ocenjujemo, kako 
dobro je vsaka država razvila lastne zmogljivosti za rast in inovacije in ne ocenjujemo 
sposobnosti države za škodovanje drugim državam, kot je opisano v zavajajoči kritiki 
nacionalne konkurenčnosti po Krugmanu (Cantwell 2006).  

Druga ostra kritika WEF-ove raziskave je članek znanega razvojnega ekonomista, 
profesorja Sanjaya Lalla, iz leta 2001. Do leta 2000 je WEF meril konkurenčnost 
predvsem kot tehnološko dinamiko (Lall 2001, str. 1505–1507), in to na podlagi več 
mikroekonomskih kazalcev, z domnevo, da v vseh državah, vključenih v raziskavo, 
večinoma veljajo principi svobodnega trga. Ta domneva drži samo za razvite države in 
ne za vse trge. Prav zato sta bila leta 2000 v raziskavi WEF-a predstavljena dva indeksa, 
s katerima se je poskušala zajeti dvojna narava konkurenčnosti, to je konkurenčnosti 
na mikro ravni in makro ravni (Lall 2001, str. 1508). Na podlagi dveh indeksov so bile 
države uvrščene na dve lestvici, kar je nekaterim državam prineslo precej različno 
uvrstitev. Indeks sedanje konkurenčnosti (angl. Current Competitiveness Index) je bil 
razvit na podlagi Porterjevih raziskav kot merilo mikroekonomske konkurenčnosti ter je 
zajemal kakovost poslovnega okolja in prefinjenost, s katero podjetja s sedežem v 
posameznih državah tekmujejo na svetovnem trgu (Lall 2001, str. 1509). V naslednjih 
poročilih je poimenovan kot indeks poslovne konkurenčnosti (angl. Business 
Competitiveness Index). Indeks konkurenčnosti rasti (angl. Growth Competitiveness 
Index), ki sta ga razvila McArthur in Sachs (McArthur in Sachs 2001; Snowdown 2006), 
je bil osredotočen na makro raven in je poskušal napovedati obete prihodnjih uspehov 
posameznega gospodarstva. Njegovi kazalci so merili ekonomsko ustvarjalnost 
(tehnološki vidik in inovacije), finančno razvitost (razvitost finančnih trgov, dostop do 
financiranja ipd.) in internacionalno usmerjenost gospodarstva (ovire za uvoz in izvoz, 
stabilnost tečaja, svobodo trgovine ipd.). Temu pristopu Lall očita predvsem neskladje 
v določanju, zakaj so nekateri dejavniki uvrščeni v indeks sedanje konkurenčnosti in 
drugi v indeks konkurenčnosti rasti, ko je očitno, da nekateri spadajo v obe kategoriji. 
Lall (2001, str. 1512) prav tako priporoča združitev obeh indeksov v enotni indeks. 
Najnovejši indeks, ki so ga prvič uvedli leta 2004 na podlagi raziskav Sala-i-Martina in 
Artadija (Snowdown 2006, str. 87), je združil in obenem razširil ta dvojni pristop. 
Produktivnost, ki je osnova konkurenčnosti v novem globalnem indeksu 
konkurenčnosti (angl. Global Competitiveness Index – GCI), zajema statične in 
dinamične elemente, ustvarjalci tega novega koncepta pa menijo, da mikro dejavnikov 
in makro dejavnikov konkurenčnosti ni mogoče ločiti. Dejavniki so v izračunu novega 
GCI-ja razporejeni v tako imenovanih dvanajst stebrov, ki imajo različne uteži v 
določanju vrednosti tega indeksa (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 4). Stebri so zbrani v 
naslednje tri skupine: osnovne zahteve, pospeševalci učinkovitosti ter dejavniki inovacij 
in poslovne prefinjenosti. 

Razen razdelitve indeksa Lall kritizira tudi domnevo o enakosti gospodarskih pogojev in 
še posebej o popolnosti trga v državah v razvoju. GCI vse vključene države razvršča v tri 
oziroma v pet skupin, ki so na različnih ravneh razvoja (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 8–
9). To so že omenjene Porterjeve skupine držav, razvrščene po razvojni ravni: 
gospodarstva, vodena s primarnimi dejavniki proizvodnje; gospodarstva, vodena z 
učinkovitostjo (naložbami) in gospodarstva, vodena z inovacijami. Temelja razvrstitve 
sta dva kriterija: raven BDP-ja na prebivalca, ki temelji na kupni moči, in delež 
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mineralnih surovin v izvozu držav (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 10). Razen omenjenih 
treh skupin sta dodani še dve skupini »v tranziciji«, kjer so gospodarstva, ki spadajo 
med ti dve ravni. GCI vseh držav ne obravnava enako, temveč upošteva pripadnost 
določeni ravni razvoja z različnimi utežmi za izračun indeksa, kar med drugim odpravi 
Lallovo kritiko, da ni možno enako obravnavati razvite države in države v razvoju. 

Tabela 1: Uteži podindeksov v odvisnosti od ravni razvoja države 

 RAVNI RAZVOJA 

 

Faza 1 
Vodena s 

primarnimi 
dejavniki 

Prehod  

Faza 1  
faza 2 

Faza 2 
Vodena z 

učinkovitostjo 

Prehod  

Faza 2   
faza 3 

Faza 3 
Vodena z 

inovacijami 

Meja – BDP na prebivalca (v USD) < 2,000 2,000–2,999 3,000–8,999 
9,000–
17,000 

>17,000 

Utež za osnovne zahteve 60 % 40-60 % 40 % 20-40 % 20 % 

Utež za pospeševalce učinkovitosti 35 % 35-50 % 50 % 50 % 50 % 

Utež za dejavnike inovacij  5 % 5-10 % 10 % 10-30 % 30 % 

Vir: (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 10) 

 

V nadaljevanju s sliko 1. podajamo pregled že omenjenih dvanajstih stebrov 
konkurenčnosti, nato pa sledi njihov opis. 

 

 
Slika 1: Dvanajst stebrov konkurenčnosti in faze razvoja gospodarstev 
Vir: (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 6) 

Osnovne zahteve 
1. Institucije 
2. Infrastruktura 
3. Makroekonomsko okolje 
4. Zdravje in osnovnošolsko izobraževanje 

Pospeševalci učinkovitosti  
5. Visokošolsko izobraževanje in 

usposabljanje 
6. Učinkovitost trga dobrin 
7. Učinkovitost trga dela 
8. Razvitost finančnega trga 
9. Tehnološka pripravljenost 
10. Velikost trga 

Dejavniki inovacij in prefinjenosti 
11. Poslovna prefinjenost 
12. Inovacije 

Ključ za gospodarstva, 
vodena s primarnimi 
dejavniki proizvodnje 

Ključ za gospodarstva, 
vodena z 

učinkovitostjo 

Ključ za gospodarstva, 
vodena z inovacijami 
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Na podlagi opisanih teoretičnih spoznanj novi indeks konkurenčnosti zajema veliko 
dejavnikov. Vključeni so predvsem klasični dejavniki, ki jih je že zdavnaj omenjal Smith 
(specializacija in delitev dela), poudarki na učinkovitosti iz ekonomskih teorij 
neoklasikov in današnji interesi za procese, ki pomagajo oblikovati prefinjene 
zmogljivosti in s tem ustvarjati konkurenčne prednosti (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 4). 
Najpomembnejši novi dejavniki vključujejo kazalce, ki se nanašajo na izobraževanje, 
tehnološki napredek, sodobne načine upravljanja gospodarstva, ki naj bi omogočili 
makroekonomsko stabilnost in odpravili tržne nepopolnosti ipd. Pri tem se veliko 
obravnavanih dejavnikov pojavlja hkrati in je težko ločiti njihove posamezne vplive in 
vplive na samo enega izmed dvanajstih stebrov. Prav zato se v GCI-ju določeni kazalci 
premišljeno uvrščajo v izračun rezultata več stebrov in so uteži določene na podlagi 
ekonomskih teorij. Čeprav so stebri v nadaljevanju pojasnjeni posamezno, ne smemo 
zanemariti njihove povezave in tega, da pozitivni premiki v enem stebru lahko sprožijo 
pozitivne spremembe na drugem področju, seveda pa se lahko zgodi tudi nasprotno. 
Za države, ki so vključene v raziskavo, so pomembni tako skupni indeks konkurenčnosti 
kot tudi posamezne ocene stebrov, kajti te lahko nakazujejo slaba področja, na katera 
se je treba osredotočiti za doseganje višje stopnje razvitosti (Sala-i-Martin et al. 2011, 
str. 9). 

2.1.2.1 Prvi steber: institucije 

Institucije predstavljajo pravno in upravno okolje gospodarskih dejavnosti. Institucije 
lahko opredelimo kot pravila in norme, ki upravljajo vsakdanje vedenje posameznikov 
(Sautet 2005, str. 2), katerih vloga je v omogočanju postopkov, ki naj bi zmanjšali 
negotovost v družbenih interakcijah. Za konkurenčnost je torej zelo pomembno, da 
vlada posamezne države usklajuje formalne in neformalne elemente institucionalnega 
okolja zaradi učinkovite uporabe gospodarskih virov in pozitivnega vpliva na 
gospodarsko rast (Sautet 2005, str. 9). Kot razlagajo Sala-i-Martin in drugi (2011, str. 4), 
kakovost institucionalnega okolja lahko vpliva na naložbe in organizacijo gospodarskih 
dejavnosti ter igra tudi »ključno vlogo pri tem, kako družbe razdelijo koristi in nosijo 
stroške razvojne strategije in politike«. Institucije vključujejo ustanovitev zakonov in 
pravil, ki določajo lastninske pravice, tržne svobode, državljanske pravice, preglednost 
in poštenost. Tukaj se delno vključujejo tudi kazalci pravilno vodenih javnih financ, ki so 
drugače del tretjega stebra (makroekonomskega okolja). Razen teh elementov se v 
okviru tega stebra obravnavajo tudi pravila, kot so računovodski standardi in standardi 
poročanja, ki se nanašajo predvsem na etičnost dejanj. Veliko dela so na tem področju 
imele države, ki so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja šle skozi ekonomsko 
tranzicijo, kajti veliko teh institucij je bilo treba spreminjati ali znova zgraditi (Kolodko 
2007). 

2.1.2.2 Drugi steber: infrastruktura 

Pod infrastrukturo spadajo ceste, mostovi, kanali, železnica, letališko omrežje, 
cevovodi, energetski objekti in omrežja ter telekomunikacijska omrežja (Straub 2008, 
str. 9). Njihova temeljna lastnost je, da so hkrati predmet sprejemanja odločitev o rabi 
in naložbah gospodinjstev in podjetij. Zaradi navezanosti na infrastrukturo so 
ekonomska in druga dejanja enih in drugih odvisna od lokacije teh gospodinjstev in 
podjetij. Za delovanje gospodarstva je izredno pomembno, da je na razpolago dobra 
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infrastruktura, ki zmanjšuje pomen razdalje ter omogoča povezovanje in lažje 
funkcioniranje gospodarstva ter uravnovešanje regionalnih razlik (Sala-i-Martin et al. 
2011, str. 5). Številne raziskave (npr. Égert et al. 2009; Imran in Niazi 2011) prinašajo 
empirične dokaze o pozitivnem vplivu naložb v infrastrukturo na gospodarsko rast in 
konkurenčnost, še posebej ko se govori o naložbah v telekomunikacije in električno 
energijo, toda ta vpliv je veliko slabši v primeru naložb v cestni ali železniški sektor. 
Enako pomembno je upoštevati, da obstaja določena optimalna raven infrastrukturne 
opremljenosti, nad katero investicije manj prispevajo h gospodarski rasti in je v tem 
primeru sredstva učinkoviteje uporabiti za financiranje drugih pomembnih zadev, ki naj 
bi izboljšale gospodarsko rast in konkurenčnost (Canning in Pedroni 2004). 

2.1.2.3 Tretji steber: makroekonomsko okolje 

Odločilna značilnost makroekonomskega okolja, ki naj bi omogočala gospodarsko rast 
in konkurenčnost, je stabilnost. Makroekonomsko okolje se nanaša predvsem na 
fiskalno in monetarno politiko, toda zajema tudi raven zaposlenosti, neposredne tuje 
naložbe (NTN), programe financiranja in sodobne finančne storitve, kreditno oceno 
države, potencial znanja in spodbujanje izvoza (Buracas et al. 2012, str. 9). Fiskalna 
disciplina je velikega pomena, zato ker fiskalni primanjkljaji povzročajo dražje 
zadolževanje in s tem omejujejo možnosti vlade za daljše proticiklične posege, 
monetarna stabilnost brez inflacije pa omogoča lažje zadolževanje podjetij, kar je 
ključno za naložbe (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 5).  

2.1.2.4 Četrti steber: zdravje in osnovnošolsko izobraževanje 

Zdravje in osnovnošolsko izobraževanje prebivalstva prispevata h kakovosti delovne 
sile, ki lahko odločilno vpliva na produktivnost dela v državi. Prav produktivnost pa je 
zadeva, ki je ključna za doseganje konkurenčnosti. Agenor in Moreno-Dodson (2006) 
poudarjata, da so ekonomisti do takrat na problematiko zdravja in osnovnega šolanja 
gledali na mikroekonomski ravni, primarno z vidika, kako infrastruktura vpliva na 
zdravje in izobraževanje. Toda v zadnjih letih so se tudi makroekonomisti začeli 
osredotočati na izkoriščanje financiranja zdravstva in izobraževanja kot dodatnega 
vzvoda za gospodarsko rast. Primarna raven izobraževanja je pogoj, ki povečuje 
učinkovitost delavcev, in pogoj za daljšo nadgradnjo (visokošolsko izobraževanje in 
vseživljenjsko usposabljanje). Če ta osnova ni dovolj razvita, imajo podjetja v tisti državi 
nezadostno izobraženo delovno silo in tako lahko delajo samo na nizkih ravneh 
vrednostne verige, s čimer pa težko pospešijo gospodarsko rast (Sala-i-Martin et al. 
2011). O tem je na voljo veliko študij, izvedenih predvsem na primerih držav v razvoju, 
še posebej državah Afrike (Ablo in Reinikka 1998; Schultz 1999; Fielding et al. 2006) ali 
Azije (Murphy 2004).  

2.1.2.5 Peti steber: visokošolsko izobraževanje in usposabljanje 

Nadaljevanje šolanja in vseživljenjsko učenje sta predpogoja za premik posameznega 
gospodarstva navzgor po vrednostni verigi (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 5). Bolj 
izobraženi delavci se običajno lažje prilagajajo na nove pogoje in delajo učinkoviteje. V 
razvitejših državah se posebej osredotočajo na spodbujanje vključevanja v visoko 
izobraževanje, medtem ko je v državah v razvoju treba šele spodbududiti interes, da 
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otroci nadaljujejo tudi s srednješolskim izobraževanjem. V članku Ranisa in drugih 
(2000) avtorji poudarjajo pomen srednješolskega in višjih ravni izobraževanja za razvoj 
institucij, vlade, zakonov in finančnega sistema, saj je visokošolsko izobraževanje zelo 
pomembno za razvoj temeljnih ved in tehnološko pripravljenost ter omogoča 
vključevanje tujih tehnologij in kasneje tudi razvoj lastnih. WEF-ova raziskava se v 
okviru tega stebra ukvarja s stopnjami vpisa v srednje šole in fakultete ter kakovost 
izobraževanja določa tudi na podlagi ocen iz ankete mnenja poslovnežev. Podobno 
lahko dokaze o velikem pomenu daljšega izobraževanja poiščemo tudi v vse obsežnejši 
literaturi s področja razvoja človeških virov, enako o pomenu intelektualnega kapitala 
za ekonomski razvoj (Nafukho et al. 2004).  

2.1.2.6 Šesti steber: učinkovitost trga dobrin 

Učinkoviti trgi dobrin omogočajo učinkovito alokacijo redkih virov, ki so neki državi na 
razpolago. Trgi so učinkovitejši, ko se na strani ponudbe in povpraševanja pojavljajo 
številni subjekti in ko se država ne vmešava preveč z različnimi oblikami selektivnih 
davkov in pristojbin. Na tem področju države pogosto želijo zaščititi domače 
udeležence trga, kar pa lahko zmanjša neposredne tuje naložbe in povezovanje 
domačih z mednarodnimi trgi. Za trg, ki dobro deluje, so pomembne tudi značilnosti 
povpraševalne strani, kajti zahtevnejši in bolj prefinjeni kupci lahko spodbudijo tudi 
razvoj izdelkov in storitev, kar krepi tržno konkurenco (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 7). 

2.1.2.7 Sedmi steber: učinkovitost trga dela 

Učinkovitost trga dela se običajno navezuje na učinkovitost trga dobrin (Martin in 
Maskus 2001). Učinkovit in fleksibilen trg dela omogoča lažje prilagajanje ponudbe in 
povpraševanja po delovni sili ter veča fleksibilnost gospodarstva in učinkovitost rabe 
redkih virov (Lawson and Bierhanzl 2004, str. 118). Na takšnem trgu nihanja plač 
vplivajo na odločitve delavcev o izbiri ustreznega dela in omogočajo učinkovitejšo rabo 
delovne sile (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 7). Za delavce, ki so vključeni na takšen trg, 
je pomembno, da se njihovi napori pravično vrednotijo in da na trgu ne obstajajo 
primeri diskriminacije. To naj bi izboljšalo učinkovitost gospodarstva in s tem tudi 
konkurenčnost (Martin in Maskus 2001, str. 325–326). 

2.1.2.8 Osmi steber: razvitost finančnega trga 

Osnovna naloga finančnega trga je prenos presežkov denarja v gospodarskem sistemu 
h gospodarskim subjektom, ki v določenem trenutku porabijo več denarja, kot ga 
imajo. Učinkovitost finančnega trga pomeni, da se denar vlaga v najdonosnejše 
naložbe, ki imajo ustrezno in sprejemljivo raven tveganj. V državah, kjer so finančni trgi 
v veliki meri pod vplivom politike, niti domači niti tuji investitorji niso preveč navdušeni 
nad vlaganjem, zato v takem okolju podjetja precej težko pridobijo potrebna finančna 
sredstva. Posledica tega pa je nezadostno investiranje in počasnejše napredovanje 
gospodarstva (Sala-i-Martin et al. 2011). Pregled številnih raziskav, ki ga je podal Levine 
(1997), potrjuje povezavo in pomen razvitih finančnih trgov za razvoj, ta odnos pa je 
dodatno empirično dokazan tudi v kasnejši raziskavi Christopoulosa in Tsionasa (2004), 
in to na obsežnejšem panelu kot je bil uporabljen pred tem. Poleg tega raziskave 
nakazujejo, da je razvitost finančnih trgov tesno povezana z razvitostjo lastninskih 
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pravic (Claessens in Laeven 2003) in da je učinkovitost finančnih trgov pomembna tudi 
za učinkovitost monetarne politike (Woodford 2002, str. 87). 

2.1.2.9 Deveti steber: tehnološka pripravljenost 

Ta steber v osnovi meri pripravljenost gospodarskih subjektov za sprejetje obstoječih, 
toda zanje novih tehnologij, ki so jih razvili drugi (Sala-i-Martin et al. 2011). V meritvah 
je največji poudarek na informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT), ker je ta tako 
imenovani generični dejavnik organizacij, kot takšen pa na splošno vpliva na vse 
segmente gospodarstva. Obstaja vse več empiričnih dokazov o močnem vplivu IKT na 
produktivnost. Sem spadata tudi merili, kot sta dostop do IKT in njena uporaba. Tukaj 
ni pomembno, kdo je ustvaril novo tehnologijo, temveč da jo je udeležencem 
gospodarskih dejavnosti omogočeno uporabljati ter s tem zagotoviti večjo kakovost 
poslovnih procesov, izdelkov in storitev. Empirični podatki kažejo, da je za 
konkurenčnost pomembnejša naklonjenost tehnologiji in pristopanje k mrežam (angl. 
networking), kot so makroekonomsko okolje in institucije (Katsouli 2006). Toda države 
v razvoju z rabo IKT tudi v vladnih dejavnostih (angl. E-government) lahko izboljšajo 
institucionalno okolje za podjetja in s tem dodatno pospešijo konkurenčnost države 
(Gupta et al. 2008). 

2.1.2.10 Deseti steber: velikost trga 

Veliki trgi so pomembni za konkurenčnost, kajti udeležencem omogočajo izkoriščanje 
ekonomij obsega. Melitz in Ottaviano (2008) sta z analizo modela konkurenčnih 
podjetij dokazala, da so podjetja, ki delujejo na večjih trgih, produktivnejša kot 
podjetja, ki delujejo na manjših trgih. V današnjem času vse trdnejših mednarodnih 
povezav mednarodno povpraševanje po domačih izdelkih in storitvah malim državam 
omogoča premagati negativnosti malega domačega trga. Pomembni kazalci za ta 
steber so kazalci odprtosti ekonomije (Sala-i-Martin et al. 2011). 

2.1.2.11 Enajsti steber: poslovna prefinjenost 

Poslovna prefinjenost se pojavi, ko so v državi razviti vsi predhodno opisani dejavniki, 
in se nanaša predvsem na netehnološke inovacije. Prefinjenost se kaže v nadgradnji 
poslovnih procesov in povezovanju znotraj vrednostne verige v lokalne in regionalne 
klastre (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 8). Pomen poslovnih omrežij je v današnjem 
poslovanju zelo velik in udeležencem mrež omogoča izkoriščanje pozitivnih mrežnih 
eksternalij in doseganje večje poslovne uspešnosti in učinkovitosti. Mreže prinašajo 
tudi možnosti za inovacije in običajno manjšajo ovire za vstop v panogo. Tako na 
primer Johansson (2005) poudarja pozitivne vplive mrežnih eksternalij na širjenje 
učinkov R&R ter na pomen mrež v visokotehnoloških panogah. Drugi vidik prefinjenosti 
so tudi kakovost strategij in aktivnosti posameznih podjetij. Sem spadajo tudi 
netehnološke inovacije, ki se kažejo v znanju (angl. know-how), prenovah poslovnih 
procesov, organizacijskih in trženjskih inovacijah, kajti te zadeve spadajo v fino 
optimiziranje poslovnih dejavnosti (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 7). 
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2.1.2.12 Dvanajsti steber: inovacije 

Zadnji, toda ne najmanj pomemben dejavnik so tehnološke inovacije. Te lahko v 
daljšem obdobju bistveno izboljšajo življenjski standard kljub padajočemu mejnemu 
donosu vseh predhodnih dejavnikov (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 8). Ko države 
učinkoviteje uporabljajo vse vire, ki so jim na razpolago, in imajo vključeno vso tujo 
tehnologijo, se s tem bližajo meji proizvodnih zmožnosti. Mejo lahko takrat 
premaknejo samo z lastnimi inovacijami. 

Iz predstavljenega sistema, ki omogoča ocenjevanje konkurenčnosti držav, je razvidno, 
da WEF v svoji raziskavi razlikuje med dvema podlagama inovacij – te se lahko pojavijo 
na osnovi tehnološkega kot tudi netehnološkega znanja, zato so del zadnjih dveh 
stebrov konkurenčnosti. Netehnološke inovacije pogosto zajemajo izboljšanje znanj, 
veščin in delovnih pogojev vgrajenih v organizacije. Prav zato so del enajstega stebra, 
torej poslovne prefinjenosti. Dvanajsti steber, ki obravnava inovacije, obsega samo 
tehnološke inovacije (Sala-i-Martin et al. 2011). Edino ti dejavniki v daljšem obdobju 
omogočijo gospodarsko rast in trajnostni pozitivni vpliv na življenjski standard (na 
primer industrijska revolucija na podlagi parnega stroja, organizacijska revolucija 
proizvodnje na podlagi proizvodnega traku, digitalna revolucija na podlagi industrije 
polprevodnikov). Toda izkoriščanje teh dejavnikov je lahko učinkovito samo tedaj, ko 
so izpopolnjeni predhodni pogoji, našteti pri prvih desetih stebrih. Države, ki so 
dosegale razvojno fazo gospodarstva, vodenega z inovacijami, lahko napredujejo samo 
z ustvarjanjem najmodernejših izdelkov, storitev in procesov, za katere je treba 
ustvariti ustrezno podporno okolje: zadostno javno in še posebej zasebno investiranje 
v R&R, zelo kakovostne znanstvenoraziskovalne institucije za razvoj temeljnih znanj, 
obsežno sodelovanje raziskovalnega in zasebnega sektorja za uspešen prenos znanj iz 
teorije v prakso ter zaščita intelektualne lastnine v kombinaciji z zadovoljivim 
dostopom do financ (Sala-i-Martin et al. 2011, str. 7). V tabeli 2 je podan seznam 
dejavnikov, ki sestavljajo zadnja dva stebra.  

Tabela 2: Dejavniki poslovne prefinjenosti in inovacij 

Enajsti steber: poslovna prefinjenost Dvanajsti steber: R&R in inovacije 

11.01 Številnost lokalnih dobaviteljev 12.01 Zmogljivost za inovacije  

11.02 Kakovost lokalnih dobaviteljev  12.02 Kakovost znanstvenoraziskovalnih institucij  

11.03 Stanje razvoja klastrov  12.03 Stroški podjetij za R&R  

11.04 Narava konkurenčnih prednosti  12.04 Sodelovanje univerz in podjetij pri R&R  

11.05 Širina vrednostne verige  12.05 Javna naročila tehnološko naprednih izdelkov  

11.06 Kontrola mednarodne distribucije  12.06 Razpoložljivost raziskovalcev in inženirjev  

11.07 Prefinjenost proizvodnega procesa  1.02 Zaščita intelektualnih lastnin1/2 

11.08 Obseg trženja  

11.09 Pripravljenost za prenos pooblastil  

7.06 Zanašanje na profesionalni 
menedžment1/2  

 

Vir: (WEF 2012, str. 10) 

Pri opisih elementov, ki sestavljajo predstavljene podindekse, lahko opazimo tudi 
dejavnike, ki so še dodatno označeni (1/2). Ta oznaka pomeni, da je ta dejavnik hkrati 
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del dveh podindeksov in se v vsakega uvršča z utežjo ½, torej je njegov vpliv vključen v 
vse stebre, kjer je to potrebno, prav tako pa v celoti ni vključen večkrat. Element 
»zanašanje na profesionalni menedžment« je torej tudi del sedmega stebra 
(»učinkovitost trga dela«) pri dejavniku »učinkovite uporabe talentov« in del enajstega 
stebra, ki določa raven poslovne prefinjenosti. Element »zaščita intelektualnih lastnin« 
je hkrati del prvega stebra (institucije) pri dejavniku »lastninske pravice« in del 
dvanajstega stebra, ki določa zmogljivosti za ustvarjanje inovacij (WEF 2012, str. 46–
48).  

Vsi opisani elementi temeljijo na odgovorih, pridobljenih iz ankete o mnenju 
poslovnežev (angl. Executive Opinion survey – EOS), razen kazalnika 12.07, ki vključuje 
povprečno število patentov na milijon prebivalcev na podlagi podatkov patentne baze 
OECD in UN-a. Omenjena anketa se izvaja vsako leto, in sicer že več kot štirideset let. V 
zadnjem poročilu je anketa vključila poslovneže iz skoraj 150 držav, vendar so zaradi 
pomanjkljivosti podatkov nekatere države izključili iz nadaljnje analize (ostalo jih je 
144). Za države EU so dostopni vsi kazalniki.  

Anketa je v letu 2012 obsegala štirinajst sekcij. Vprašanja, ki so pomembna za enajsti in 
dvanajsti steber, so vključena v naslednje sekcije: V) inovacije in tehnologija, VIII) 
domača konkurenca, IX) poslovanje podjetja in strategija ter X) izobraževanje in 
človeški kapital (WEF 2012, str. 70). Vprašanja večinoma od anketirancev zahtevajo 
vrednotenje posameznih vidikov poslovanja v okolju, kjer delujejo, in to na lestvici od 1 
do 7. Vrednost 1 predstavlja najslabši možni položaj, vrednost 7 pa predstavlja najboljši 
možni položaj. Kot primer navajamo vprašanje, ki se navezuje na številnost 
dobaviteljev (WEF 2011b, str. 12):  

»Koliko lokalnih dobaviteljev je v vaši državi?« 

 V glavnem ne obstajajo 1 2 3 4 5 6 7 Zelo veliko 

 
V posameznih državah anketo izvajajo znanstvenoraziskovalne institucije in se 
udeleženci lahko odločijo, ali želijo anketo izpolniti v pisni obliki ali elektronsko na 
spletu. 

 

2.1.3 Konkurenčnost v državah EU po navedbah raziskave WEF-a 

Države EU se po fazah razvitosti razvrščajo v tri skupine, pri čemer sta dve državi v 
skupini gospodarstev v drugi fazi razvitosti (angl. efficiency driven), na prehodu iz druge 
v tretjo fazo razvitosti je pet držav (vse v tej skupini so tako imenovane novejše članice, 
ki so v EU vstopile skupaj s Slovenijo leta 2004), v tretji fazi razvitosti (angl. innovation 
driven) pa je največ članic EU, kar dvajset. Pregled razporeditve je podan v tabeli 3. 
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Tabela 3: Pregled razvrščanja držav EU v skupine po fazah razvitosti  

Faza 2 Prehod Faza 3 
Vodena z 

učinkovitostjo 
("efficiency driven") 

Faza 2  faza 3 
Vodena z inovacijami 
("innovation driven") 

Bolgarija Hrvaška Avstrija Italija 

Romunija Estonija Belgija Luksemburg 

 
Madžarska Ciper Malta 

 
Latvija Češka Nizozemska 

 
Litva Danska Portugalska 

 
Poljska Finska Slovaška 

  
Francoska Slovenija 

  
Nemčija Španija 

  
Grčija Švedska 

  
Irska 

Združeno 
kraljestvo 

Vir: (WEF 2012, str. 10) 

Gledano s svetovnega vidika so omenjene evropske države uvrščene med razvitejše 
države. Najkonkurenčnejša med njimi je bila po navedbah poročila za leto 2012 Finska, 
ki je bila uvrščena takoj za Švico in Singapurjem. Kot posebej dobre značilnosti Finske 
poročilo poudarja izjemno delovanje institucij, transparentnost in etično vedenje 
udeležencev gospodarskih procesov, izjemen fokus na izobraževanje na vseh ravneh in 
predanost inovacijam (WEF 2012, str. 11). Med prvimi desetimi je celo pet prej 
navedenih evropskih držav (poleg Finske še Švedska, Nizozemska, Nemčija in Združeno 
kraljestvo). Pri tem sta Finska in Švedska zamenjali tretje in četrto mesto. Najslabše so 
uvrščene Grčija, Hrvaška, Romunija, Slovaška in Bolgarija. 

V nadaljevanju so v tabeli 4 prikazani rezultati za izbrane države z nazadnje dostopnim 
GCI-jem za obdobje 2012–2013, ki se nanaša na kazalce za leto 2012 (WEF 2012, str. 
13), zaradi širokega obsega raziskovanih spremenljivk pa vključuje tudi obete za 
naslednje leto. Prikazani so tudi položaj na lestvici konkurenčnosti za zadnji dve 
obdobji in spremembe položaja oziroma uvrstitve na lestvici v zadnjem obdobju v 
primerjavi s predhodnim (WEF 2011a, str. 15) in v primerjavi z uvrstitvijo v obdobju 
2006–2007 (WEF 2007, str. 10). To obdobje je izbrano, ker je od tega leta mogoče 
spremljati indeks na enaki osnovi in ker je to hkrati obdobje pomembne rasti pred 
izbruhom finančne in potem tudi gospodarske krize. Kriza v svetu še ni popolnoma 
premagana, v Evropi celo grozi njena ponovitev zaradi dolžniške krize v delu držav. Za 
primerjavo je dodan tudi indeks za obdobje 2007–2008, da lahko spremljamo 
absolutno spremembo indeksa, kajti dvig na lestvici je možen bodisi zaradi izboljšanega 
lastnega indeksa bodisi zaradi slabšanja konkurenčnosti drugih držav. 
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Tabela 4: Uvrstitev držav EU na lestvici konkurenčnosti 

  Gospodarstvo 
GCI  

2012–
2013 

Mesto 
2012–
2013 

Mesto 
2011–
2012 

Premik 
Premik 
2007–
2012 

GCI  
2007–
2008 

1 Finska 5,55 3 4 +1 +3 5,49 

2 Švedska 5,53 4 3 -1 +5 5,54 

3 Nizozemska 5,50 5 7 +2 +6 5,40 

4 Nemčija 5,48 6 6 0 +1 5,51 

5 
Združeno 
kraljestvo 

5,45 8 10 +2 -6 5,41 

6 Danska 5,29 12 8 -4 -9 5,55 

7 Avstrija 5,22 16 19 +3 +2 5,23 

8 Belgija 5,21 17 15 -2 +7 5,10 

9 Francija 5,11 21 18 -3 -6 5,18 

10 Luksemburg 5,09 22 23 +1 +3 4,88 

11 Irska 4,91 27 29 +2 -5 5,03 

12 Estonija 4,64 34 33 -1 -8 4,74 

13 Španija 4,60 36 36 0 -7 4,66 

14 Češka 4,51 39 38 -1 -8 4,58 

15 Poljska 4,46 41 41 0 +4 4,28 

16 Italija 4,46 42 43 +1 +5 4,36 

17 Litva 4,41 45 44 -1 -6 4,49 

18 Malta 4,41 47 51 +4 +4 4,21 

19 Portugalska 4,40 49 45 -4 -6 4,48 

20 Latvija 4,35 55 64 +9 -11 4,41 

21 Slovenija 4,34 56 57 +1 -16 4,48 

22 Ciper 4,32 58 47 -11 -9 4,23 

23 Madžarska 4,30 60 48 -12 -22 4,35 

24 Bolgarija 4,27 62 74 +12 +12 3,93 

25 Slovaška 4,14 71 69 -2 -34 4,45 

26 Romunija 4,07 78 77 -1 -5 3,97 

 27 Hrvaška 4,04 81 76 -5 -25 4,20 

28 Grčija 3,86 96 90 -6 -35 4,08 

   Viri podatkov: (WEF 2007, 2011a, 2012) 

Pri relativnem položaju na lestvici lahko opazimo, da so države zgornjega dela lestvice 
pretežno izboljšale svojo konkurenčnost v primerjavi z obdobjem pred krizo, razen 



 

29 
 

Danske, Združenega kraljestva in Francije. Nasprotno pa so države »spodnjega doma«, 
z izjemo Bolgarije, bistveno slabše uvrščene kot pred krizo. Največji padec je opazen pri 
Grčiji (za 35 mest) in Slovaški (za 34 mest), nekoliko manjši je pri Hrvaški (za 22 mest) in 
Madžarski (za 22 mest), medtem ko je Bolgariji uspelo ustvariti precejšen skok navzgor 
(za 12 mest), in sicer v prvih letih opazovanega obdobja nekoliko manjšega, večjega pa 
predvsem v zadnjem obdobju. V Grčiji je največja težava makroekonomsko okolje (še 
posebej kriza javnega dolga), čemur po rezultatih ankete o mišljenju poslovnežev 
sledita neučinkovitost vladnih ukrepov in dostop podjetij do financiranja (WEF 2012, 
str. 180). Slovaška je veliko slabša v inovacijah, po mnenju menedžerjev pa sta veliki 
težavi tudi neučinkovitost vladnih ukrepov in korupcija (WEF 2012, str. 320). 

Za primerjavo absolutne višine indeksov položaj prikažemo z grafi, in to posebej za 
države EU-154 ter posebej za EU-125 in Hrvaško. Za prikaz z dvema grafoma smo se 
odločili zaradi boljše preglednosti. Hrvaško primerjamo z drugo skupino, ker je po 
značilnostih gospodarstva in dosedanjem gospodarskem razvoju bolj podobna tem 
državam kot pa državam EU-15. Gibanja indeksov so prikazana na slikah 2 in 3. 

 
Slika 2: Spremembe GCI-ja za države EU-15 v obdobju 2007–2012 
Viri podatkov: (WEF 2007, 2008, 2009, 2010, 2011a, 2012) 

Za večino prvotnih članic EU je iz njihovih indeksov razvidno počasno okrevanje po 
krizi, padci uvrstitve na lestvici pa so rezultat hitrejšega izboljšanja konkurenčnosti v 
drugih gospodarstvih sveta. Po drugi strani Portugalska in Grčija kažeta nenehni 
negativni trend, kar je v skladu s pomembnimi strukturnimi težavami teh držav in 
visoko ravnijo državnega dolga, kar posledično zmanjšuje njihovo bonitetno oceno in 
slabša možnosti zunanjega financiranja podjetniških projektov. 

                                                      
4 Države, ki so v EU vstopile do leta 1995. 
5 Predvsem centralno- in vzhodnoevropske države, ki so v EU vstopile v letih 2004 in 2007. 
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Slika 3: Spremembe GCI-ja za EU-12 in Hrvaško v obdobju 2007–2012 
Viri podatkov: (WEF 2007, 2008, 2009, 2010, 2011a, 2012) 

V drugi skupini držav vodita Estonija in Češka, vendar je v tej skupini veliko opaznejši 
trend gibanj navzdol, razen v primeru Bolgarije. Bolgarija v celotnem obdobju nenehno 
izboljšuje svoj položaj. Strm padec je viden pri Slovaški in od drugega opazovanega 
obdobja dalje tudi pri Sloveniji in Hrvaški. Baltske države, Estonija, Litva in Latvija, 
kažejo medsebojno usklajena gibanja, saj je zanje značilen padec do obdobja 2009–
2010, potem pa sledi okrevanje, pri čemer so ta gibanja močnejša in opaznejša pri 
Latviji. Estonija je med njimi najkonkurenčnejša in je nad povprečjem skupine, ki 
zajema države na prehodu iz druge v tretjo fazo razvoja. Posebej je dobra pri kazalcih 
makroekonomskega okolja, kjer se očitno zgleduje po sosednji Finski in je veliko boljša 
v tehnološki pripravljenosti, medtem ko sta med glavnimi težavami neuravnotežena 
izobraženost delovne sile in dostop do financ (WEF 2012, str. 162). Malta je nekoliko 
oddaljena od večine teh držav in počasi krepi svojo konkurenčnost, medtem ko je na 
ciprsko gospodarstvo najverjetneje močno vplivala grška kriza. 

 

2.2 Inovacije kot način večanja konkurenčnosti gospodarstev 

Inovacije so se v podrobnejših raziskavah in publikacijah ekonomistov pojavile šele v 
drugi polovici dvajsetega stoletja, kamor raziskovalci postavljajo začetek razvoja 
področja inovacijskih študij (Fagerberg in Verspagen 2009; 2012; Martin 2012). Pred 
letom 1960 je bilo proučevanje inovacij zelo redko, z izjemo avstrijskega ekonomista 
Josepha A. Schumpeterja, ki je v svojih delih Teorija ekonomskega razvoja (1912/1934), 
Kapitalizem, socializem in demokracija (1942) ter v nekaterih drugih člankih in esejih 
osnovo pojma inovacije pojasnil z vidika ekonomistov. Schumpeter podjetnike vidi kot 
osnovni impulz, ki omogoča nenehno evolucijo kapitalističnega gospodarskega sistema. 
Podjetnikova sredstva spodbujanja gospodarskih dejavnosti so inovacije, ki vedno 
vznemirjajo ekonomsko ravnovesje (Schumpeter 1960, str. 127). Inovacije vidi kot nove 
potrošniške dobrine, proizvodnjo starih izdelkov na nove načine, prenove transporta, 
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osvojitev novih trgov, odkritje novih surovin, oblikovanje novih vrst organizacije ipd. 
(Schumpeter 1960, str. 127, 196). Njegove opredelitve pojma inovacija so v veljavi še 
danes (npr. v primerjavi s taksonomijo v Edquist 2001; OECD in Eurostat 2005).  

Po obdobju zelo redkega ukvarjanja z inovacijami v raziskavah postaja tema inovacij od 
začetka šestdesetih let dvajsetega stoletja interesantna v različnih disciplinah in je 
večinoma povezana s pojmi znanost, tehnologija in znanstvenotehnološka politika. To 
so bile predvsem družbene vede, kot so ekonomija, sociologija, organizacija, 
menedžment, nekaj raziskav pa obstaja tudi s področja organizacijske psihologije, 
poslovne zgodovine ali interdisciplinarnega pristopa (Martin 2012). Kasnejši primeri 
(od osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej) vse pogosteje raziskujejo povezanost 
tehnologije, inovacij in gospodarske rasti (evolucijska ekonomika), tako da število 
raziskav narašča. Nekateri temo obdelujejo na mikro ravni ter gledajo na inovacije z 
vidika podjetij, posameznih organizacij in njihovih sklopov, drugi pa se osredotočajo na 
makro raven in nacionalne inovacijske sisteme, ki naj bi omogočali gospodarsko rast 
držav. Gospodarska rast je pri tem pogoj večanja konkurenčnosti (Martin 2012).  

Kot zanimive primere za našo raziskavo konkurenčnosti na ravni države omenimo 
Romerja (1990), ki je razvil model, v katerem je sektor R&R gonilna sila gospodarske 
rasti. V njem so zasebne naložbe kot odgovor na tržne zahteve temelj tehnoloških 
sprememb, ki pripeljejo do rasti »outputa« po delovni uri, kar pomeni, da zvišajo 
produktivnost. Vir rasti torej vidi endogeno, to je znotraj ekonomskega sistema. 
Obenem zagovarja tudi pomen človeškega intelektualnega kapitala pri tehnoloških 
spremembah in poudarja pomembnost kakovosti tega kapitala. Enako Aghion in Howit 
(1992) nadaljujeta z razvojem modela endogeno pogojene rasti, pri čemer je poudarek 
na pomenu vertikalnih inovacij6 za gospodarsko rast in razvoj. Avtorja vidita inovacije 
kot Schumpeterjev proces ustvarjalne destrukcije, kjer konkurenca med podjetji, ki se 
ukvarjajo z raziskovanjem, pripelje do nastanka inovacij. Inovacije omogočajo 
učinkovitejše delovanje, saj so podjetja spodbujena k ustvarjanju inovacij z visokimi 
zaslužki (zlasti če jih patentirajo). Vendar pa nove inovacije uničujejo potencial zaslužka 
od prejšnjih inovacij. Cantwell (2006) v novejših raziskavah navaja, da je razumno 
pričakovati, da vsaj v povprečju prelivanje koristi od inovacij k drugim subjektom 
pogosto presega stroške, ki jih inovatorjevi konkurenti imajo zaradi inovatorjevega 
uspeha. Uspeh vodilnih podjetij namreč pogosto vodi tudi do pospešitve konkurenčne 
tekme, kajti spodbuja inovacije zasledovalcev, saj ti želijo dohiteti vodilne. To znižuje 
stroške in izboljšuje kakovost izdelkov v industriji, s čimer se povečuje povpraševanje. 
Konkurenčnost zaradi s tehnološkim napredkom pogojene stroškovne učinkovitosti 
povečuje dolgoročno nacionalno konkurenčnost in pospešuje izvoz. Ne gre torej za 
kratkoročnen vpliv kot v primeru spodbujanja izvoza s znižanjem vrednosti domače 
valute, ki razen prvotne rasti izvoza lahko privede do domače inflacije zaradi višanja 
cen uvoznih vmesnih dobrin (Cantwell 2006, str. 546–547). 

Crespi (2004) se osredotoča na ugotavljanje dejavnikov, ki določajo tempo pojavljanja 
inovacij. Fenomen inovacij je večplasten, zato je Crespi v svojem članku podala okvir, ki 

                                                      
6 Vertikalne inovacije pomenijo razvoj novih izdelkov, storitev, procesov ipd., ki temeljijo na obstoječih, 
medtem ko horizontalne inovacije pomenijo razvoj popolnoma drugačnih izdelkov, storitev, procesov 
ipd. v primerjavi s temi, ki že obstajajo. 
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poskuša uskladiti dosedanje teorije, to je teorijo endogenega nastanka idej, ki sprožijo 
inovacije, teorijo klastrske pogojenosti panožne konkurenčnosti in teorijo o nacionalnih 
inovacijskih sistemih. Skupaj s potrebo po večjem vlaganju v R&R se velik poudarek 
daje tudi potrebi, da bi vlade s svojimi politikami ustvarile ustrezno okolje za 
spodbujanje inovacij. Pri tem je ukrepe vlade za doseganje učinkovitosti sistema 
spodbud treba usmeriti tako v ponudbeno stran nastanka inovacij kot tudi v 
povpraševalno stran (Soete 2005).  

Nadalje dajemo poudarek dejavnikom, ki sprožijo inovacije, po Schillingu (Şener in 
Sarıdoğan 2011). Njegov koncept temelji na inovacijah, ki so rezultat interakcij 
posameznikov, podjetij, univerz in raziskovalnih institucij z vladno podporo ter 
nevladnih organizacij civilne družbe. Takšne inovacije prispevajo k zagonu ekonomske 
rasti in naraščanju narodne blaginje. Podobno Roos in drugi (2005) na primeru 
uspešnih nordijskih gospodarstev zaključujejo, da so za večjo konkurenčnost držav 
potrebna tesna sodelovanja podjetniškega sektorja z vlado in drugimi udeleženci 
ekonomskega sistema, ter poudarjajo pomen ustrezne inovacijske in/ali tehnološke 
politike. Pri tem je treba upoštevati tudi inherentne značilnosti posameznih držav, ki 
lahko postanejo temelj za ustvarjanje specifičnih konkurenčnih prednosti, ki jih ne bo 
lahko posnemati drugje. Sistemi inovacij se lahko oblikujejo na različnih osnovah, zato 
Chang in Chen (2004) opisujeta tri pristope: nacionalne inovacijske sisteme, tehnološke 
ali sektorske sisteme in regionalne inovacijske sisteme. Za vse je značilno, da si niso 
nasprotujoči, temveč se dopolnjujejo. Vsi poudarjajo pomen tokov znanja med 
udeleženci sistema in vsi med dejavnike uvrščajo tudi vpliv institucionalnega okolja, ki 
ga vzpostavi vlada. V takem okviru lahko narodi z lastnimi predstavniki v vladi odločajo 
o tem, kako uporabiti razpoložljive vire za izboljšanje lastnih industrijskih sposobnosti 
ter gospodarske in družbene blaginje. 

Menimo, da je razen značilnosti inovacijskih sistemov pomembno omeniti tudi 
nekatere značilnosti na ravni posameznih inovacij in vire inovacij, ki jih lahko najdemo 
v literaturi. Tako sta Riggs in von Hippel (1994) pokazala, da uporabniki in proizvajalci 
inovacij različno vrednotijo posamezne atribute inovacij. Uporabniki so bolj usmerjeni 
v učinkovitost in uporabnost inovacije, proizvajalci pa na njen tržni potencial za 
ustvarjanje dobička. Torej bi bilo med njima treba vzpostaviti prenos informacij, ki 
omogoča ustvarjanje inovacij, ki bodo zadovoljevale obe strani. Palmberg (2004, str. 
185) govori o treh pomembnih virih inovacij. Prvi je napredek na znanstvenem 
področju, ki se skozi vzajemno delovanje temeljnih (angl. basic research) in uporabnih 
raziskav (angl. applied research) odraža v tehnoloških priložnostih za inovacije na tem 
področju. Drugi vir je posreden in se obravnava kot možnost ustvarjanja inovacij na 
podlagi napredka tehnologij v drugih panogah, kar je ponovno možno zaradi povezav s 
kupci in dobavitelji znotraj vrednostne verige. Tretji se razlikuje od že omenjenih po 
tem, da se pojavlja znotraj podjetja, ki ustvarja inovacijo. Povezan je z povratno 
informacijo po uporabi lastne ali prevzete tehnologije, pri čemer nam lastne izkušnje 
dajo navdih in spodbudijo nastanek inovacij. Von Hippel (2005) podrobno raziskuje 
pomen uporabnikov pri ustvarjanju inovacij, kar imenuje fenomen k uporabnikom 
usmerjenih inovacij (angl. user-centered), to pa lahko povežemo s ponovno prebujenim 
in naraščajočim interesom za povpraševalno stran inovacijskega procesa. 



 

33 
 

Ker sta bili v dosedanjem pregledu že večkrat omenjeni kompleksna narava inovacij in 
številnost različnih pristopov k proučevanju tega fenomena, smo v nadaljevanju 
prikazali sistem, popularno preveden kot »Inovacijski semafor Unije« (angl. Innovation 
Union Scoreboard), ki razen držav EU, vključno s Hrvaško, vključuje tudi nekaj drugih 
držav, ki so bodisi potencialne prihodnje članice, kot na primer Turčija, bodisi 
pomembni partnerji, kot na primer Švica in Norveška. Rezultate inovacijskih dejanj 
držav EU in s tem Hrvaške pa primerjamo tudi z vrednostmi BS&I, prikazanimi v 
raziskavi WEF-a. Čeprav so zelo dobri in konsistentni kazalniki dostopni tudi v bazah 
OECD, jih v našem primeru ne moremo uporabiti, saj ne obsegajo dela članic EU (na 
primer Malte, Cipra ipd.) in Hrvaške. 

 

2.2.1 Evropski sistem inovacijskih kazalnikov (EIS in IUS) 

V skladu s strategijo Evropa 2020 (EC 2010) EU veliko pozornosti, virov in aktivnosti 
namenja inovacijam kot pomembni komponenti doseganja večje konkurenčnosti. 
Spremljanje inovacijskih aktivnosti je torej ena izmed pomembnih nalog, rezultate tega 
spremljanja pa danes lahko najdemo pod uradnim imenom sistem inovacijskih 
kazalnikov EU (angl. Innovation Union Scoreboard – IUS). Na samem začetku je EU na 
podlagi Lizbonske strategije vzpostavila sistem EIS (angl. European Innovation 
Scoreboard), ki je od leta 2001 do leta 2009 spremljal različne kazalce inovativnih 
dejanj držav članic EU in sosednjih evropskih držav, s katerimi EU tesno sodeluje (EC 
2012a). Njegov naslednik IUS je izdelan kot orodje, ki naj bi pomagalo spremljati 
implementacijo strategije Evropa 2020 za evropsko doseganje tekmecev na igrišču 
svetovnega gospodarstva, to je ZDA in Japonsko. Sistem kazalcev omogoča primerjalno 
oceno uspešnosti inovacij v državah EU ter kaže na relativne prednosti in slabosti 
njihovih raziskovalnih in inovacijskih sistemov. Na ta način pomaga državam članicam 
oceniti področja, na katera se bi bilo dobro osredotočiti za krepitev svojih dosežkov na 
področju inovacij. UIS zasleduje metodologijo, vzpostavljeno v EIS-u, in razlikuje med 
tremi glavnimi kategorijami inovacijskih kazalnikov, ki skupaj zajemajo osem kazalnikov 
in petindvajset različnih kazalcev. Ti so prikazani v tabeli 5. 

Tabela 5: Sistem inovacijskih kazalnikov Unije 

Kategorija 
kazalcev 

Opis Kazalniki 

Aktivatorji 
»Enablers« 

Osnovni gradniki, ki 
omogočajo ustvarjanje 
inovacij 

Človeški viri 

 Novi doktorji znanosti 

 Prebivalci (30–34) z visokošolsko izobrazbo 

 Prebivalci (20–24) s srednješolsko izobrazbo 
 

Odprti, odlični in privlačni raziskovalni sistemi 

 Znanstvene objave v mednarodnem sodelovanju 

 Publikacije med 10 % najbolj citiranih v svetu 

 Delež doktorskih kandidatov zunaj EU 
 

Finance in podpora 

 Stroški javnega sektorja za R&R 

 Tvegani kapital 
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Kategorija 
kazalcev 

Opis Kazalniki 

Aktivnosti 
podjetij 
»Firm activities« 

Inovacijske dejavnosti v 
evropskih podjetjih 

Naložbe podjetij 

 Naložbe podjetij v R&R 

 Ostali inovacijski stroški 
 

Povezave in podjetništvo 

 MSP, ki izvajajo lastno R&R 

 Inovativna MSP, ki sodelujejo z drugimi 

 Znanstvene objave v sodelovanju zasebnega in 
javnega sektorja 

 

Intelektualne dobrine 

 Patentne prijave  

 Prijave patentov v povezavi z družbenimi izzivi 
(podnebne spremembe, staranje prebivalstva) 

 Blagovne znamke (»trademark«) 

 Zaščitene oblike (»design«) 
 

Rezultati 
»Outputs« 

Prikazujejo, kako se 
zgornji elementi 
prevedejo v prednosti za 
gospodarstvo kot celoto 

Inovatorji 

 MSP z inovacijami izdelkov ali procesov 

  MSP s trženjskimi ali organizacijskimi  
inovacijami 

 Inovativna podjetja z visoko rastjo 
 

Ekonomski učinki 

 Zaposlenost v dejavnostih temelječih na znanju 

 Izvoz srednje- in visokotehnoloških izdelkov 

 Izvoz storitev, temelječih na znanju 

 Delež inovacij, novih za trg in podjetje, v 
skupnem prihodku 

 Prihodki od licenc in patentov iz tujine 

Vir: (‘Innovation Union Scoreboard’ 2012) 

Na podlagi opisanih kazalcev se vse države uvrstijo na lestvico in glede na odmik od 
povprečja EU jih UIS razvršča v štiri skupine. Najučinkovitejše so države v skupini 
inovacijskih vodij (angl. Innovation leaders), katerih kazalci so za 20 % ali več boljši od 
EU-27. V drugo skupino, poimenovano inovacijski sledilci (angl. Innovation followers), 
spadajo države, ki imajo rezultate za manj kot 20 % višje, vendar ne za več kot 10 % 
nižje od povprečja EU-27. Za zmerne inovatorje (angl. Moderate innovators) so kazalci 
v razponu 10–50 % pod povprečjem EU-27, skromni inovatorji (angl. Modest 
innovators) pa imajo kazalce pod 50 % povprečne vrednosti kazalca za EU-27.  

Po zadnjih rezultatih raziskave je bila v letu 2011 najbolj inovativno gospodarstvo 
Švedska, ki ji tesno sledijo Danska, Nemčija in Finska, ki s tem zapirajo krog inovacijskih 
vodij. Švedska tako dominira v človeških virih, financah in podporah ter v naložbah 
zasebnega sektorja v R&R. Ključa do tako dobrih ocen za te skupine držav (njihovi 
kazalci so v razponu 0,691–0,755 na lestvici 0,000–1,000) sta predvsem velik angažma 
zasebnega sektorja ter povezave podjetij in znanstvenoraziskovalnih institucij. Zelo 
dobre pa so te države tudi v kazalcih na drugih področjih, kar odraža njihove dobro 
uravnotežene nacionalne inovacijske sisteme, skupaj z inovacijskimi zasledovalci pa 
imajo najmanjšo varianco skozi vse dimenzije tega kazalca v primerjavi s slabšimi 
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državami v drugih dveh skupinah (EC 2012a). Inovacijski sistemi zmernih in skromnih 
inovatorjev nakazujejo veliko več nihanj skozi kazalnike, kar pomeni, da je razen 
usmeritve v področja, kjer so opažene slabosti, za inovacijsko politiko izjemno 
pomembno tudi spremljanje drugih »dobrih« področij za vzpostavitev ravnovesja. V 
nadaljevanju prikazujemo skupne inovacijske kazalnike za države EU in s tem tudi za 
Hrvaško na začetku in koncu opazovanega obdobja (2007–2011). Države so razvrščene 
po zaporedju višine kazalnika, objavljenega v rezultatih leta 2012, ki se nanašajo na 
leto 2011. 

 

  

 
 

 

Slika 4: Skupni inovacijski kazalnik IUS-a za države EU  
Vir podatkov: (‘Innovation Union Scoreboard’ 2012) 

Če pogledamo razvoj teh kazalcev skozi čas, lahko ugotovimo, da so po petih letih 
države večinoma napredovale. Izjemi sta Združeno kraljestvo in Litva, ki sta neznatno 
slabši po absolutnem znesku kazalnika. Glede na večji napredek drugih in višanje 
povprečja EU sta padli v nižje skupine (Združeno kraljestvo iz skupine vodilnih 
inovatorjev v zasledovalce in Litva iz zmernih v skromne inovatorje). Omenimo lahko 
tudi Dansko in Luksemburg, ki sta samo nekoliko slabši kot v prvem obdobju, toda s 
tem nista izgubili mesta v isti skupini. Države, ki so v tem sistemu najbolj napredovale, 
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so Estonija, Ciper in Slovenija, ki so se s približanjem povprečju EU premaknile iz 
zmernih inovatorjev v sledilce.  

2.2.1.1 Primerjava inovacijskih rezultatov držav EU in s tem tudi Hrvaške (WEF proti 
IUS) 

Pri primerjanju rezultatov obeh raziskav je treba poudariti razliko v pristopu pri 
izračunu teh kazalcev. Dokler je, kot smo že zapisali, skupni inovacijski kazalnik (SIK) 
IUS-a zgrajen na »trdnih« podatkih, dostopnih v različnih statistikah, večina podatkov, 
vgrajenih v indeks poslovne prefinjenosti in inovacij (BS&I) WEF-a, temelji na podatkih 
iz ankete o mnenjih menedžerjev. Različen je tudi časovni zorni kot. Statistični podatki 
so običajno dostopni s časovnim zamikom. Kazalec SIK odraža statistike za leto do dve 
nazaj, medtem ko se podatki iz omenjene ankete nanašajo na trenutek, v katerem se 
anketa odvija, in hkrati zajemajo tudi pogled v prihodnost. Prav zato se podatki za SIK, 
pripravljeni leta 2012, nanašajo na stanja v letu 2011, medtem ko BS&I v letu 2012 
zajema mnenja o trenutnem položaju in pogojih, ki veljajo v gospodarstvu, WEF pa ga 
izraža kot indeks za obdobje 2012–2013. 

 
 
 

 

Slika 5: BS&I za države EU-15  
Viri podatkov: (WEF 2008, 2012) 

Na podlagi iste ideje kot za rezultate IUS-a smo naredili razporeditev istih držav glede 
na BS&I. Torej smo države, katerih indeks presega povprečje EU za 20 % ali več, 
razvrstili v vodilne inovatorje. Države, ki presegajo povprečje EU do 20 %, vendar niso 
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več kot 10 % pod povprečjem EU, smo razvrstili v sledilce, vse ostale pa v zmerne 
inovatorje. Očitno je, da različne metodologije ne omogočajo neposrednega 
primerjanja, ker se metodologije precej razlikujejo, toda ta postopek nam omogoča, da 
kljub majhnim razlikam ugotovimo, da so določene skupine držav vedno razvrščene na 
bolj ali manj enakem delu lestvice. Kot je že bilo omenjeno, se pri proučevanju 
konkurenčnosti precej gleda na relativen položaj v primerjavi z drugimi tekmeci, zato 
menimo, da sta oba indeksa zadovoljiv kazalec inovacijskih aktivnosti v posamezni 
državi. 

Da bi ta zaključek še dodatno potrdili, smo uporabili še neparametrski Wilcoxonov test, 
ki temelji na enakovrednih parih (Šošić 2006, str. 340–342), pri čemer smo primerjali 
uvrstitve posamezne države v vsakem letu na lestvici IUS-a in lestvici WEF-a (tabela s 
podatki in izračuni je v prilogi 1). Kot pare uvrstitev smo združevali podatke, objavljene 
v istem letu, na primer kazalnik IUS-a, objavljen v letu 2012, s kazalnikom WEF-a, 
objavljenim v letu 2012. Hipoteza H0 je bila, da ni razlike med uvrstitvijo na eni in drugi 
lestvici, medtem ko je bila hipoteza H1, da ta razlika obstaja. HIpoteze H0 ni bilo 
mogoče ovreči niti na stopnji značilnosti 5 % niti na stopnji značilnosti 1 %. Ta test je 
tako potrdil, da lahko z veliko gotovostjo trdimo, da pravzaprav ni razlike, če želimo 
inovativnost in relativno konkurenčnost držav na podlagi inovacij spremljati po sistemu 
kazalnikov UIS-a ali WEF-a. Rezultati so po izvajanju testa predznakov in Wilcoxonovem 
testu, ki je bil opravljen na enakovrednih parih s pomočjo računalniške podpore v 
programu Statistica, namreč enaki (rezultati so na voljo v prilogi 1). 

 

2.3 Sklepi 

V tem poglavju smo predstavili opredelitve konkurenčnosti, pri čemer je bil poudarek 
na proučevanju konkurenčnosti na nacionalni ravni, saj konkurenčnost pomeni boljši 
ekonomski položaj države in višji življenjski standard njenih državljanov. Z analizo 
relevantne literature smo nakazali pomen današnjih raziskav konkurenčnosti, ki 
potekajo že dolga leta. V ospredju pomembnih dejavnikov za konkurenčnost držav EU 
smo prepoznali poslovno prefinjenost in inovacije (po raziskavah WEF-a), zato smo 
opredelili tudi inovativnost ter pojasnili povezave in njen vpliv na konkurenčnost. Na 
koncu poglavja smo podali tudi pregled Evropskega sistema inovacijskih kazalnikov 
(IUS) in pokazali, da obe lestvici, ki spremljata inovativnost, dajeta podobne rezultate 
glede razvrščanja držav na lestvicah konkurenčnosti. V nadaljevanju se osredotočamo 
na načine, na katere lahko država s svojimi posegi vpliva na raven inovativnosti v državi 
in tako posredno poskuša povečati svojo konkurenčnost na svetovnih trgih. 
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3 NAČINI SPODBUJANJA INOVATIVNOSTI S STRANI DRŽAVE 

V predhodnem poglavju smo pojasnili, zakaj menimo, da je spodbujanje inovativnosti 
in s tem gospodarske rasti pomembno za vsako državo, ki želi doseči višji življenjski 
standard svojih prebivalcev. V nadaljevanju zato prikažemo, kakšne možnosti so v ta 
namen na razpolago državam. V prvem delu tega poglavja najprej izpostavimo naloge 
vlade v gospodarskem sistemu države. Potem prikažemo elemente inovacijskih 
sistemov, skozi katere se danes izvaja inovacijska politika. Ta vpliva na spodbujanje 
inovacij s strani ponudbe in povpraševanja, zato podamo pregled različnih 
instrumentov, ki se lahko uporabljajo v te namene. V nadaljevanju poglavja podrobneje 
proučimo tri kanale za spodbujanje inovativnosti skozi spodbude za R&R, ki so: 
medsebojno sodelovanje raziskovalcev in podjetij, zakonodaja in neposredne 
subvencije za R&R. Javna naročila, ki so jedro raziskave, obravnavamo v naslednjem, 
četrtem poglavju. 

 

3.1 Vloga države v gospodarskem sistemu 

Pojem države kot enega izmed najpomembnejših udeležencev gospodarskega sistema 
je nekoliko težje opredeliti. V javnofinančnem pomenu je država nosilec fiskalne 
politike, ki obsega vse organizacije, ki nudijo tako imenovane kolektivne dobrine. S 
funkcionalnega stališča lahko državo opredelimo s pomočjo tipičnih nalog, ki jih 
izpolnjuje. Že od polovice dvajsetega stoletja se fiskalna politika osredotoča na tri ciljna 
področja: alokacijo virov, distribucijo tržnih rezultatov in stabilizacijo celotnega sistema 
(Brümmerhoff 2000). Tanzi (2008) dodaja še eno pomembno funkcijo, ki nas prav tako 
zelo zanima, in to je spodbujanje gospodarske rasti. Ponavadi obstaja soglasje, da 
država mora poseči v gospodarske tokove v primeru nedelovanja trga, da bi tako 
omogočila družbene koristi, ki jih trg ne more zagotoviti (Brümmerhoff 2000; Jelčić 
2001). Temeljni pogoj za učinkovitost javnih financ in javno delovanje je upoštevanje 
osnovne makroekonomske odgovornosti (Stern et al. 2005). Vlada mora biti aktivna, da 
ustvari ugodno okolje za naložbe in olajša vključitev revnih ljudi v socialno in 
gospodarsko življenje. Elementi dobrega delovanja so (Stern et al. 2005, str. 318–19): 
 

 dobro upravljanje javnega sektorja: dobro upravljanje oblikuje tako naložbeno 
ozračje kot prispeva k učinkovitosti izvajanja osnovnih storitev; 

 fizična infrastruktura: omogoča predvsem povezave v obliki javnega prevoza, 
distribucije energije in telekomunikacije; 

 institucionalni okvir za delovanje trgov: pomeni dostopnost informacij, 
zagotavljanje in upoštevanje lastninskih pravic, delovanje pravnega in 
finančnega sistema; 

 organizacija za učinkovitejše zagotavljanje osnovnih storitev: v sistem javnega 
sektorja je treba vgraditi načela preglednosti, odgovornosti in spodbude za 
zaželena dejanja. 

 
Država za izvajanje svojih nalog uporablja predvsem zbrane prihodke, od katerih so 
najpomembnejši davki, in s temi sredstvi potem financira javne odhodke (Stern et al. 
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2005; Tanzi 2008). Ekonomsko delovanje države se je v dvajsetem stoletju precej 
razvilo. Kot najpomembnejše instrumente fiskalne politike za izpolnjevanje ekonomske 
vloge države Tanzi (2008) omenja davke in javno porabo, toda v svojem članku 
razglablja tudi o tem, kako se bo ta vloga razvijala v prihodnosti. V sodobnih 
gospodarstvih so že nekaj časa prisotni določeni procesi, ki vplivajo tudi na ekonomsko 
vlogo države. To so predvsem globalizacija, davčna konkurenca in različne nove 
tehnologije. Posledic globalizacije za davčne sisteme in ekonomsko vlogo države 
politiki in gospodarstveniki še vedno ne razumejo v celoti, zato je zelo težko podati 
kvantitativno oceno vpliva globalizacije na davčne prihodke. Toda odprtost sodobnih 
ekonomij vsekakor povečuje tako imenovano davčno konkurenco. Ta želi nekatere 
lokacije in določene dejavnosti narediti privlačnejše za vlagatelje z nižanjem davčne 
obremenitve za nekatere občutljive dejavnosti.  

Zanimiv pregled raziskav s področja davčne konkurence je podal Wilson (1999). Davčno 
konkurenco vidi kot spodbudo za bolj racionalno trošenje države. V pogojih davčne 
konkurence postaja zaradi nižanja davčnih prihodkov vse pomembnejša njihova 
pametna raba, kar pomeni, da bi morale biti storitve, ki jih prebivalci ali podjetja dobijo 
od vlade v zameno za davke, zanje visoke vrednosti in služiti predvsem njihovim 
interesom. Fiskalne dejavnosti so torej zelo pomembne pri oblikovanju gospodarske ali 
naložbene klime v državi, ki je poleg fiskalnih ukrepov odvisna tudi od predpisov, 
korupcije, kriminala, vladavine prava in podobnih dejavnikov (Tanzi 2008, str. 4–5). 

Opisane značilnosti sodobnih gospodarstev bodo seveda v nekaterih državah bolj 
izražene in manj pomembne za druge. Vloga države, ki jo izvaja s pomočjo javne 
porabe, je na daljši rok odvisna od zmogljivosti za splošen dvig davkov (bodisi dvig 
bodisi uvajanje posebnih vrst davkov), s procesi globalizacije in naraščajoče davčne 
konkurence pa je ta vloga prizadeta. Zmanjšanje skupnih davčnih prihodkov, 
globalizacija, davčna konkurenca in nove tehnologije prisilijo vlade k zmanjšanju 
neučinkovite javne porabe, hkrati pa prisilijo oblikovalce gospodarskih politik, da težijo 
k temu, da bi ekonomska vloga države postala bolj osredotočena in učinkovitejša 
(Mitchell 2005; Barrios in Schaechter 2008). 

 

3.1.1 Obseg in vloga javne porabe 

Ko se ozremo nekoliko nazaj, v leto 1870, je v skupini osemnajstih naprednih držav, za 
katere so dostopni podatki, javna poraba predstavljala le približno 13 % BDP-ja (Tanzi 
2008, str. 9). Posledično je bila javna poraba v tistem času omejena in osredotočena 
izključno na »jedro«, to je na pomembne funkcije, kot so obramba, varstvo 
posameznikov in premoženja, uprava, pravosodje ter velika javna dela. V dvajsetem 
stoletju se je pogled javnosti na ekonomsko vlogo države začel spreminjati tako v 
primeru demokratičnih kot socialističnih vlad. Če se vrnemo nekoliko v preteklost, 
ugotovimo, da je v večjem delu dvajsetega stoletja vodilna ekonomska politika 
temeljila na doktrini J. M. Keynesa (2010), ki ji je uspelo rešiti države iz velike 
gospodarske krize v letih 1929–1933 in se je kot temeljni koncept obdržala več kot 
štirideset let. Sledenje tej doktrini je države pripeljalo do velike rasti javne porabe, ki je 
potekala predvsem v drugi polovici dvajsetega stoletja, kar potrjuje Wagnerjev zakon, 
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ki navaja, da poraba države sčasoma narašča (Tanzi 2008). Druge raziskave so se 
ukvarjale s povezavami relativnega obsega državnega trošenja z gospodarsko rastjo in 
ugotovljeno je bilo, da je povezava pozitivna, kar velja za večino držav (Wu et al. 2010). 
Kljub temu ta ekonomska zakonitost ne drži v primeru držav v razvoju, katerih dohodki 
so še vedno na nizki ravni, kar je na osnovi empiričnih podatkov že dolgo nazaj ugotovil 
Diamond (1977). Wu in drugi (2010) menijo, da je to posledica slabše kakovosti 
institucionalnega okolja in njegove neučinkovitosti. 

Tanzi (2008) opaža, da so zaradi politične podpore prebivalstva vlade veliko držav 
poskusile omogočiti socialne storitve, katerih cilj je ekonomska zaščita posameznikov 
»od zibelke do groba«. Blaginja državljanov se običajno spremlja s pomočjo vrednosti 
določenih socialno-ekonomskih kazalnikov, kot so pričakovana življenjska doba, 
smrtnost dojenčkov, izobraževanje, pismenost, stopnje rasti dohodka na prebivalca in 
drugi, na katere želijo vlade vplivati s svojimi politikami javne porabe. Ampak razvite 
države, ki so dovolile, da njihova javna poraba raste bistveno bolj kot v drugih državah 
(države z »veliko vlado«), v povprečju niso kazale boljših rezultatov teh kazalcev v 
primerjavi z državami, katerih vlade trošijo manj (Tanzi 2008). Enake argumente lahko 
najdemo tudi v drugih teoretičnih in empiričnih raziskavah (Mitchell 2005; Barrios in 
Schaechter 2008). Čeprav omenjeni argumenti niso čisto enoznačni, je naraščajoče 
soglasje avtorjev različnih člankov glede tega zelo prepričljivo.  

Raziskave kažejo, da bi javna poraba v višini okoli 35 % BDP-ja morala biti dovolj, da 
država izpolni vse cilje, ki so realni za javni sektor v tržnem gospodarstvu (Barrios in 
Schaechter 2008, str. 11–12; Tanzi 2008, str. 11). Če bi bila javna poraba učinkovita in 
dobro usmerjena, kar za veliko držav ne drži, bi lahko zadostoval celo nižji odstotek 
porabe (Foster 2013). Zaradi svoje neučinkovitosti morajo vlade višati davke za 
financiranje naraščajočih družbenih potreb, s čimer se zmanjšuje razpoložljiv dohodek 
davkoplačevalcev in omejuje njihova ekonomska svoboda. Dolgoročno bi to lahko 
negativno vplivalo na učinkovitost gospodarstva in gospodarsko rast, še posebej če sta 
zbiranje davkov in raba sredstev neučinkovita. Pomembno je poudariti kar nekaj 
primerov iz omenjenih virov, saj je več uspešnih držav, ki so prej imele zelo visoke ravni 
javne porabe in po njenem močnem zmanjšanju niso utrpele resnih posledic. To so 
predvsem ZDA (v času Reagana in Clintona), Nova Zelandija, Irska in Slovaška (Mitchell 
2005, str. 13–16) ter Kanada (Tanzi 2008, str. 19), za katere je na podlagi empiričnih 
dokazov razvidno, da je precejšnjemu upadu javne porabe v naslednjih obdobjih sledila 
gospodarska prosperiteta.  

Ko primerjamo razvite države z državami v razvoju, ugotovimo, da med njimi obstajajo 
velike razlike. Za države v razvoju so zaradi nižjih davčnih prihodkov še posebej 
pomembne sprememba strukture njihove javne porabe ter boljša usmerjenost in 
učinkovitost (Stern et al. 2005). Za ene in druge so primanjkljaji, s katerimi se financira 
tekoča poraba, verjetno bolj škodljivi od tistih, ki financirajo naložbe za rast, zato je 
lahko zadolževanje po razumnih cenah (obrestih) smiselno zgolj za visokoproduktivne 
naložbe. Vendar pa kapitalski trgi ponujajo več možnosti bogatejšim državam, ki imajo 
boljše pretekle fiskalne dosežke. Če si te države želijo investirati v izjemne priložnosti, 
bodo te trditve veljale za verodostojne, to pa ne bo veljalo v primerih slabše razvitih 
držav, ki imajo najverjetneje težave tudi s financiranjem osnovnih javnih potreb (Stern 
et al. 2005). Če vlada v pogojih fiskalnih omejitev želi spodbujati rast, je to lahko zelo 
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zahtevna naloga, saj je izboljšanje investicijskega okolja (npr. z izboljšanjem 
infrastrukture) povezano z viri. 

Ko želimo ugotoviti, kako dobra je fiskalna politika, preidemo v področje ugotavljanja 
učinkovitosti in uspešnosti. Pri raziskovanju javne potrošnje ekonomski raziskovalci 
ponavadi opredelijo koristi, ki izhajajo iz te potrošnje, kajti koristi pogosto ni možno 
jasno izmeriti. Na primeru to lahko prikažemo kot: šole/učitelji dobijo denar za 
izobraževanje prebivalstva, vendar so izobraževanja deležni študenti; 
bolnišnice/zdravniki dobijo denar za zdravljenje ljudi, od tega pa imajo koristi ljudje, 
ker niso bolni, ipd. Tanzi (2008, str. 11), Barrios in Schaechterjeva (2008) na podlagi 
diskriminantne analize pokažejo, da je za gospodarstvo pomembneje dosegati dobre 
rezultate v področju izobraževanja kot pa zgolj vlagati veliko sredstev, da bi povečali 
število izobražencev, brez da sodimo o kakovosti take izobrazbe. Ko je v sistemu 
prisotna neučinkovitost, nesposobnost ali korupcija, lahko koristi zgrešijo skupine, h 
katerim so bile usmerjene. Razen osredotočenosti vlad na število namesto na kakovost 
dejanj, je v praksi očitno tudi politično naravnano dejanje (Tanzi 2008, str. 16). To se 
izkaže kot osredotočenost vlad na precej neučinkovite in stalno rastoče socialne 
izdatke (pokojnine, socialne pomoči in podobni transferji) namesto na zagotavljanje 
institucionalne in realne infrastrukture, potrebne za delovanje sodobnih družb. Vlade 
tudi pogosto ne usmerjajo večje pozornosti skupinam, ki to resnično potrebujejo, še 
posebej v državah, ki niso na najvišji ravni razvoja. 

 

3.1.2 Prihodnja vloga države  

Od nekdaj vlade lahko ukrepajo s pomočjo različnih instrumentov, da bi tako 
spodbujale različne dejavnosti in sledile zastavljenim ciljem, kot so razporeditev virov, 
stabilizacija gospodarstva, prerazporeditev prihodkov in gospodarska rast. Toda v 
zadnjem času je prišlo do tendence, da se o »fiskalni politiki« misli izključno z vidika 
davkov in javne porabe, čeprav obstajajo tudi druga orodja, ki niso tako običajna (Tanzi 
2008). To so lahko nacionalizacija in privatizacija, razlastitve, vpoklic, certificiranje, 
predpisi... V novejšem času nastajajo tudi novi instrumenti. Pogojna obveznost 
vključuje odgovornost vlade za obveznosti, ki bi lahko nastale v prihodnosti 
(zavarovanja za teroristična dejanja, javno-zasebna partnerstva, naravne katastrofe, 
staranje prebivalstva, bančne krize, globalno segrevanje ipd.). 

Čas spreminja tudi okoliščine, v katerih deluje fiskalna politika. Tanzi (2008, str. 7–8) 
tako obravnava razvoj novih tehnologij in njihov vpliv na gospodarsko ravnanje 
različnih gospodarskih subjektov. Na fiskalno politiko nove tehnologije delujejo kot 
»davčni termiti«, ker uničujejo sposobnost zbiranja javnofinančnih prihodkov. 
Elektronsko poslovanje je veliko težje obdavčiti, to pa znižuje prihodke od DDV-ja. 
Elektronski denar, še posebej tisti, ki ga ustvarjajo institucije v tujini, otežuje 
spremljanje in obdavčitev različnih transakcij. Multinacionalke pri transakcijah med 
podružnicami v različnih državah uporabljajo »transferne cene«, pri čemer je določanje 
teh cen pogosto težavno, njim prepuščeno in jim omogoča davčno manipuliranje. 
Namen je prikazovanje večjega dobička v državah, v katerih je nominalna davčna 
stopnja na dobiček podjetij nižja, in prikazovanje nižjega dobička v državah, kjer so 



42 
 

davki visoki. Na ta način je mogoče znatno zmanjšati skupni davek, ki ga plačujejo 
multinacionalke. Naslednji »termit« je obstoj in nadaljevanje hitre rasti offshore 
finančnih središč in tako imenovanih davčnih oaz, kjer je nacionalnim vladam skoraj 
nemogoče spremljati in obdavčiti prihodke svojih državljanov. Zadnja, vendar ne 
najmanj pomembna težava so novi, eksotični in zapleteni finančni instrumenti, ki so v 
zadnjih letih nenehno prihajali na finančni trg. Zlasti zaradi različnih oblik pričakovanih 
prihodkov iz teh instrumentov je zelo težko natančno določiti davčno osnovo in davčne 
obveznosti. Zadnja dva sta predmet zaskrbljenosti razvitih držav, kar je razvidno iz 
novejših raziskav OECD (OECD 2013) s področja erozije davčnih osnov in premika 
dobičkov (angl. Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Omenjeno je povezano s 
problemom dvojne obdavčitve. Na tem področju so prisotne pravne vrzeli, ki jih 
podjetja, ki delujejo v več državah, izkoriščajo, to pa vladam predstavlja dodaten pritisk 
zaradi znižanja davčnih prihodkov.  

Prava težava pri zmanjševanju in spreminjanju vloge države v gospodarstvu ni znižanje 
ekonomske blaginje, temveč močni politični odzivi tistih, katerih življenjski standard je 
odvisen od javnih programov (Jelčić 2001, str. 531–537). Raven javne porabe je močno 
odvisna od dejanj preteklih vlad, ne pa toliko od dobro premišljenih analiz o tem, kaj bi 
država zmogla ali morala storiti (Tanzi 2008). To je preprosto posledica političnega 
oportunizma (Tridimas in Winer 2005). Čim večji pomen bo pripisan političnim 
stroškom, tem večja bo naklonjenost oblikovalcev politik temu, da se ohrani status 
quo, saj bi spremembe lahko zmanjšale moč politikov. 

V tržnem gospodarstvu je treba vzpostaviti ravnovesje med tem, kaj je trg sposoben 
dajati, in tem, kaj bi morala narediti vlada. Vlada naj bi zgolj popravljala napake, ki jih 
naredi trg, odpravljala njegove pomanjkljivosti, ne pa zamenjala trga (Tanzi 2008). V 
družbi z nerazvitimi trgi, ki ne opravljajo nekaterih pomembnih nalog, bo teoretično 
bolj utemeljeno, da država ukrepa, popravi ali dopolni tržno delovanje. Stern in drugi 
(2005) trdijo, da je za državo ponavadi pomembnejše izboljšanje produktivnosti in 
institucionalnega okvira kot pa povečanje splošne ravni porabe. Na začetku je za vse 
države bistveno oblikovanje dobrih politik in institucij, saj to povečuje produktivnost. 

Potrebo, da država popravlja nepopolnosti trga, je veliko držav privzelo kot opravičilo, 
ki je sčasoma privedlo do visoke stopnje državnega financiranja vsega, tako nujnega 
kot ne tako nujnega. Poleg tega so vlade, ko so vstopale v določene panoge, sprejele 
zakone in druge predpise, ki so lajšali njihovo delovanje, toda takšni zakoni so otežili 
oziroma v določenem času celo onemogočili, da bi v teh panogah alternativne rešitve 
ponudil zasebni sektor (več v Klapper et al. 2006). Drugi dejavniki, ki še spreminjajo 
pogoje za opravljanje storitev, ki jih državljani potrebujemo, so hitre tehnološke 
inovacije, globalno naraščanje prefinjenosti trga, razvoj globalnih finančnih storitev in 
globalizacija na splošno (Stern et al. 2005). 

Zaradi tehnološkega razvoja danes v nekaterih panogah ne obstaja več »naravni 
monopol« (v proizvodnji električne energije, transportu, komunikacijah itd.) (Shin in 
Ying 1992; Isoard in Soria 2001; Gordon et al. 2003). Kakovost storitev je pogosto 
izboljšana, medtem ko so se cene bistveno znižale. Zaradi razvoja finančnih trgov ni več 
nujno finančnih prihrankov vložiti doma in vladi se ni treba ukvarjati z razdeljevanjem 
teh prihrankov in posojil (Stern et al. 2005). Ravno nasprotno, država mora le izvajati 
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nadzor, kar bi moralo biti del njene osnovne naloge. Tuja konkurenca lahko izboljša 
učinkovitost domačega trga. Javna naročila pa lahko med drugim ustvarjajo dodatne 
koristi od tujega sodelovanja in elektronskega pristopa (Evenett in Hoekman 2005), s 
čimer se zmanjšajo državni stroški. 

Sedanje politike javne porabe bodo v številnih evropskih državah verjetno potrdile 
vpliv globalizacije na znižanje javnofinančnih prihodkov. Davčna konkurenca bo v 
prihodnosti mnogim evropskim državam onemogočila, da uspešno tekmujejo z 
državami, kot so Kitajska, Indija, Koreja in druga hitro rastoča gospodarstva. Izhod je 
mogoče najti edino v potrpežljivem, sistematičnem in racionalnem poskusu znižanja 
javne porabe in manjšanju vloge države v gospodarstvu, hkrati pa si je treba resno 
prizadevati za povečanje učinkovitosti tako zasebnega kot javnega sektorja (Tanzi 
2008). Država bi morala zmanjšati svojo udeležbo v dejavnostih, od katerih imajo 
koristi predvsem višje dohodkovne skupine, ki bi si te storitve lahko privoščile 
neposredno na trgu. 

Stern in drugi (2005) poudarjajo pomen produktivnosti pri ustvarjanju proračuna, to je 
njegove odhodkovne strani. Načeloma bi bilo dobro ugotoviti produktivnost izdatkov, 
dodeljenih za različne namene, na enak način, kot je običajen za porabo sredstev v 
podjetju To pa ni vedno najbolj preprosto. Moralo bi biti razvidno, kdo uporablja javni 
denar in kakšni so rezultati. Na Norveškem in Švedskem so resorna ministrstva 
vključena v proces dodeljevanja proračunskih sredstev, toda za uporabo teh sredstev 
morajo odgovarjati in poročati ministrstvu za finance. Za izgradnjo verodostojnega 
proračunskega procesa je potreben čas. Med in po izvrševanju proračuna je 
verodostojnost odvisna od treh ključnih elementov: preverljivosti izdatkov, dobro 
delujočih nadzornih in revizijskih institucij ter kaznovanja tistih, ki so kršili zakon. 

Iz raziskav izhaja, da bi vlogo države bilo mogoče zmanjšati s pomočjo treh skupin 
ukrepov (Tanzi 2008): 

1) zahtevati od posameznikov, da kupijo nekaj minimalne zaščite neposredno na 
trgu (kot je na primer danes pri avtomobilskem zavarovanju); 

2) s postopno zamenjavo današnjih programov (z univerzalno, brezplačno ali 
skoraj brezplačno udeležbo) s programi, ki usmerijo sredstva k dejansko 
revnim; uporabo teh programov bi bilo treba temeljiti izključno na ugotovljenih 
in dokumentiranih potrebah; 

3) s postopnim izkoriščanjem novih priložnosti, ki jih prinese globalizacija na 
področju storitev, ki niso na voljo doma ali so na voljo z visokimi stroški. 

Očitno je, da bi prehod na novi model prinesel nekaj težav, ki bi jih bilo treba rešiti, saj 
ideje o vlogi države pogosto ne odsevajo sodobnega razmišljanja, potreb in sodobnih 
možnosti. Razprave so še vedno bolj usmerjene v uporabljene instrumente in ne dovolj 
v doseganje zastavljenih ciljev.  

Težave z učinkovitostjo javnega sektorja pogosto izhajajo iz nekaterih značilnosti, ki so 
tipične za ta sektor. Javne ustanove pogosto trpijo zaradi korupcije in slabega 
upravljanja ter velikokrat zaposlujejo slabo plačane in izobražene ljudi, ki so deležni 
šibkih spodbud za dobro opravljeno delo (Samuelson in Nordhaus 2007). Proračunska 
disciplina je še eno področje, kjer je napredek težak, vendar ni nemogoč. V mnogih 
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primerih je disciplina šibka, ker politično imenovanih uradnikov nič ne spodbuja k 
spoštovanju dodeljenih prednostnih nalog in omejitev. Ti uradniki zaradi slabih 
zmogljivosti težko ugotavljajo in izvajajo realistične prioritete sektorja, predvsem na 
ravneh resornih ministrstev. Prav tako je le malo spodbud za stroškovno učinkovitost 
programov v njihovi izvedbi. Da bi bil proračunski proces učinkovitejši, je nujno treba 
dati poudarek skrbnemu in odgovornemu ravnanju ter pazljivemu nadzoru nad porabo 
proračunskih sredstev (Stern et al. 2005). 

 

3.2 Naloge države v nacionalnem inovacijskem sistemu 

Veliko raziskav v novejšem času poudarja, da je za izgradnjo spodbudnega okolja za 
razvoj inovacij potreben sistemski pristop, in v veliko dejavnosti tega sistema je 
vključena tudi vlada (Mani 2002; Chang in Chen 2004; Crespi 2004; Şener in Sarıdoğan 
2011). To je še posebej opazno v pregledu naraščajočega obsega literature na temo 
nacionalnih inovacijskih sistemov in inovacijske politike. 

Pojem nacionalni inovacijski sistem (NIS) je bilo prvotno dokaj težko zaslediti v 
literaturi, ker se o tem ni vedno uporabljalo iste sintagme, toda ugotovimo lahko, da so 
bili raziskovalci usmerjeni v isto smer. V eni izmed prvih obsežnejših raziskav o 
nacionalnih inovacijskih sistemih Nelson in Rosenberg (1993, str. 20) navajata, da je bil 
sam pojem prvič uporabljen leta 1988, ko so ga trije avtorji (Freeman, Lundvall in 
Nelson) začeli uporabljati precej neodvisno drug od drugega. Toda Lundvall (2007, str. 
5) navaja, da je Freeman že leta 1982 na sestanku OECD usmeril interes v inovativno 
zmogljivost nacionalnega sistema proizvodnje, kar je kasneje Lundvall priročno 
poenostavil v »inovacijski sistem«. Sam pojem Freeman (1995) povezuje še z analizami 
nemškega ekonomista Friedricha Lista v drugi polovici devetnajstega stoletja, čigar 
koncept »nacionalnih sistemov proizvodnje« v svojem bistvu zajema prav spodbujanje 
inovacij v proizvodnji. List se je ukvarjal z nemškim razvojem in prehitevanjem Velike 
Britanije, ki je bila v tem času razvitejša, pri čemer je poudaril potrebo po zaščiti 
domače industrije v povojih s pomočjo posebnih politik ter je opozarjal na pomen 
učenja o sodobnih tehnologijah in njihovi uporabi za lastni razvoj.  

V začetnem poglavju knjige o nacionalnih inovacijskih sistemih (NIS) Nelson in 
Rosenberg (1993) sistematično razlagata sam pojem. Pri tem je inovacija opredeljena 
zelo široko in pomeni proces, v katerem se podjetja učijo in v praksi ustvarjajo nove 
dizajne izdelkov in storitev ali pa nove poslovne procese, ki morajo biti za njih novi, ni 
pa nujno, da so novi tudi za vse druge. Razlogov za to je več, navajamo pa dva: težko je 
ločiti, kdaj podjetje dela kaj novega in kdaj je to zgolj naložba, da mu tekmeci ne uidejo 
predaleč; prvi inovatorji na trgu velikokrat ne ustvarijo tudi največjih ekonomskih 
koristi, kajti prvi sledilci se na podlagi tujih pionirskih izkušenj veliko lažje prilagodijo 
potrebam na trgu. Inovacija tukaj ne pomeni nujno samo razvoj nove tehnologije, 
temveč je inovacija tudi uspešno konkurenčno tekmovanje v dinamičnem okolju. 
Avtorja NIS obravnavata kot sklop institucij in udeležencev, ki določajo inovativna 
dejanja nacionalnih podjetij, pri čemer ni nujno, da je sistem oblikovan namenoma. 
Pridevnik nacionalni sta v sintagmo uvrstili predvsem zato, ker so bile vlade mnogih 
držav v tem času enostavno naklonjene ustvarjanju podobnih sistemov na nacionalni 
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ravni. Nacionalne politike, vezane na učni in izobraževalni sistem, povzročajo razlike v 
kapacitetah za ustvarjanje inovacij med državami, a velik vpliv lahko imajo tudi fiskalna, 
monetarna in zunanjetrgovinska politika, ki lahko olajšajo tekmo domačih podjetij na 
svetovnem trgu. NIS je opredeljen na podlagi primerjave študij primerov nacionalnih 
inovacijskih sistemov v petnajstih državah, kamor so uvrščene nekatere najrazvitejše 
države (npr. ZDA, Japonska, Nemčija, Švedska ipd.) kot tudi države s hitrim razvojem v 
novejšem času (npr. Koreja, Tajvan, Argentina ipd.). Primerjava študij primerov je na 
avtorje naredila vtis, ker je pokazala, da so posamezni »nacionalni sistemi« povezani z 
različno ekonomsko uspešnostjo držav (Nelson in Rosenberg 1993, str. 20). Kot 
opredelitev v strnjeni obliki lahko zapišemo, da nacionalni inovacijski sistem vključuje 
(Mowery in Oxley 1995, str. 154): 

 javne agencije, ki se ukvarjajo z R&R; 

 nacionalne univerze, ki razen izvajanja R&R igrajo pomembno vlogo tudi v 
izobraževanju znanstvenikov in inženirjev; 

 podjetja znotraj nacionalnega gospodarstva, ki izvajajo R&R in nabavljajo nove 
tehnologije; 

 javne programe za podporo sprejemanju novih tehnologij;  

 sklop zakonov in predpisov, ki določajo pravice na področju intelektualne 
lastnine. 

Lundvall (2007) v svojem pregledu nacionalni inovacijski sistem opredeljuje kot 
praktično orodje za ustvarjanje inovacijske politike, ki je sinteza rezultatov 
raziskovalcev na področju inovacij. Inovacijska politika zajema skupek instrumentov in 
institucij, ki pomagajo ustvarjati inovacije na posameznem področju, v posamezni 
državi ali pokrajini, lahko pa vključujejo tudi prilagajanje tujih tehnologij lokalnim 
razmeram (Mani 2002, str. 2). Na začetku ustvarjanja nacionalnih inovacijskih politik je 
bilo prisotno mišljenje, da bo posledica večjih naložb v R&R dominacija ekonomije ene 
države nad ekonomijo druge, ki vlaga manj. Toda praksa je pokazala drugače. Primer je 
lahko Nemčija, ki ima v primerjavi z Japonsko precej večje stroške naložb v R&R, 
vendar to ne odseva tudi v toliko večji razvitosti, kot bi bilo za pričakovati (Švarc 2001). 
Programi, s katerimi se izvajajo javne R&R, ne nastanejo sami od sebe. Ti programi 
nastanejo kot odraz političnih pritiskov in tehničnih omejitev, ki skupaj vplivajo na 
posebne namene, organizacijsko načrtovanje in ravni financiranja teh programov 
(David in Hall 2000). 

Mani (2002) pokaže, da so kljub globalizaciji inovacijske spodbude nacionalnih vlad 
zelo pomemben dejavnik sprožanja nastanka inovacij, toda poudarja potrebo po 
različnih pristopih k spodbujanju inovacij v razvitih državah v primerjavi z državami v 
razvoju. Že Mowery in Oaxley (1995) sta opazila, da izgradnja kakovostnih javnih 
programov za R&R, ki jim ne sledi tudi povpraševanje v zasebnem sektorju, pogosto ne 
dosega želenih rezultatov. Metcalfe (1994) razlaga, da mora inovacijska politika 
delovati na splošni ravni. On tudi piše o tem, da inovacijska politika poskuša popraviti 
tržne neuspehe in se zato nosilci politik morajo zavedati tudi njenih možnih neuspehov 
(kratkovidnost, birokratičnost, različni pritiski močnejših interesnih skupin ipd.). 
Oblikovalci politik niso boljši poznavalci odziva trga ali tehnoloških možnosti kot 
zasebni sektor, tako da inovacijske strategije lahko zgrešijo svoj cilj enako kot strategije 
zasebnih podjetij (Metcalfe 1994, str. 933).  
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Na splošno velja, da je v zadnjih dvajsetih letih nastalo veliko različnih pristopov k 
ustvarjanju vladnih programov in politik za podporo inovacijam. Nelson (1993) meni, 
da so bile te politike pred dvajsetimi leti v različnih državah usmerjene v različne smeri 
in velikokrat razdrobljene. Nekatere so bile usmerjene v spodbujanje raziskav v javnih 
institucijah in laboratorijih, druge v obrambo, tretje v zaščito določenih panog ipd. Te 
politike so bile tudi večinoma usmerjene zgolj v R&R, kar naj bi ustvarilo velike in 
revolucionarne inovacije, in ne v difuzijo in uvajanje teh inovacij, s čimer se na splošno 
izboljšajo poslovni procesi, kar lahko izboljša konkurenčnost podjetij (Nelson 1993, str. 
516). V novejšem času pa se bolj zagovarja pristop, ki podpira predloge o usmerjanju 
politik tudi na področje podjetniške dejavnosti. Čeprav so o tem veliko govorili 
raziskovalci v teorijah o evolucijskem okviru tehnološke politike v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja (Metcalfe 1994, 1995; Metcalfe in Georghiou 1997), inovacijska 
politika deluje v tej smeri šele v zadnjih nekaj letih. Spodbujanje postopnih inovacij in 
postopnih izboljšanj zagovarjata npr. Fagerberg in Srholec (2008). Trdita, da je 
merjenje inovacij na podlagi patentov zavajajoče, ker meri samo globalne izume, 
medtem ko »majhne« inovacije, ki uporabljajo dosežke teh patentov in predstavljajo 
večino sodobnih inovacijskih aktivnosti, v takem merjenju ne bodo zajete.  

Današnji raziskovalci poskušajo razširiti koncept inovacij, ker mnogim državam 
osredotočanje na te postopne inovacije omogoča držanje koraka z najnaprednejšimi, 
države, ki tega niti ne poskušajo, pa zaostajajo. Na podlagi faktorske analize empiričnih 
podatkov je ugotovljeno, da sta za dohitevanje najrazvitejših gospodarstev potrebna 
razvoj inovacijskega sistema in kakovost upravljanja, medtem ko razvit politični sistem 
in stopnja odprtosti za tehnologije in/ali znanje iz tujine nista bila potrjena kot 
statistično značilna dejavnika (Fagerberg in Srholec 2008). Tako imenovani zahodni tip 
političnega ustroja in odprtost za tuje tehnologije sta pomembna zgolj za razvite 
države, v državah v razvoju pa je velikega pomena postopoma zgraditi inovacijske 
zmogljivosti in kakovostno upravljanje. To je v skladu z že omenjenim Porterjevim 
modelom (Porter et al. 2002), za katerega je značilno, da je treba najprej zagotoviti 
temeljne pogoje (same zmogljivosti), da bi se potem s prefinjenostjo lahko še bolj 
izboljšali sistemi, ki delujejo v smeri gospodarskega razvoja.  

Ko pogledamo na nacionalne inovacijske sisteme v luči današnjih globalizacijskih 
trendov, verjetno velikokrat pomislimo, ali ima koncept nacionalnih sistemov v času, 
ko svet vse bolj postaja »globalna vas«, sploh smisel. Temu sledijo tudi nekatere 
raziskave v zadnjem desetletju. Carlsson (2006) začenja z vprašanjem, ali teza Keitha 
Pavitta, ki navaja, da so dejavnosti R&R v podjetjih manj internacionalizirane kot druge 
poslovne funkcije, drži. Iz njegove analize je razvidno, da med državami obstajajo velike 
razlike, še posebej če jih ločimo na velike in male države. Toda, splošno gledano, kljub 
temu da gospodarski tokovi močno brišejo meje med državami, kar se odraža tudi v 
selitvah lokacij za aktivnosti R&R, so za nacionalne inovacijske sisteme lokalne razmere 
in vezi še vedno zelo pomembne. Obenem je v zadnjem času (posebej v Evropi) poleg 
nacionalne podpore inovacijskim dejavnostim opazen tudi začetek spodbujanja 
prekmejnih regionalnih pobud za inovacije. Med pomembnimi razlogi se vedno 
poudarja implicitna narava znanja, ki ne dovoljuje preprostega prelivanja znanja na 
daljše lokacije. Prav zato lahko zaključimo, da so nacionalni inovacijski sistemi in 
nacionalne inovacijske politike pomemben dejavnik spodbujanja inovativnosti 
(Carlsson 2006, str. 64–65). Z natančnim proučevanjem ustreznosti in koristnosti 
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koncepta nacionalnih inovacijskih sistemov Yoon in Hyun (2009) na podlagi pregleda 
doslej narejenih raziskav poudarita njihov pomen za tehnološki razvoj, pri čemer je 
poudarek na znanju in njegovem prenosu enak kot pri Carlssonu, ter ugotovita potrebo 
po aktivni udeležbi vlade pri oblikovanju nacionalnih, lokalnih in regionalnih 
inovacijskih sistemov in politik. Poleg tega je danes zelo pomembno vprašanje, kako 
poteka inovacijska aktivnost v nacionalnem institucionalnem okviru v času upada 
splošne gospodarske aktivnosti in povpraševanja, torej v času recesije. O tem obstaja 
tudi raziskava, ki je pokazala, da se učinki krize različno odražajo na novih in starih 
članicah EU, pri čemer so nove7 bolj prizadete kot stare in je kriza manj prizadela 
države z bolje ocenjenimi inovacijskimi sistemi (Filippetti in Archibugi 2011). Na mikro 
ravni so v času krize inovacijske aktivnosti bolj zmanjšala podjetja, ki vanje vlagajo večji 
del prihodkov ali so po obsegu večja. Avtorja poudarjata pomen kakovosti človeškega 
kapitala za izogibanje posledicam krize in svarita nosilce politik, da bi krčenje 
proračuna za R&R in izobraževanje skupaj z izseljevanjem visoko izobraženih kadrov 
lahko znižalo zmogljivosti nacionalnih inovacijskih sistemov. 

V primeru Hrvaške lahko o nacionalnem inovacijskem sistemu in vanj usmerjeni 
inovacijski politiki govorimo od začetka enaindvajsetega stoletja, kajti takrat je bil 
vzpostavljen okvir delovanja, poimenovan HITRA (hrv. Program hrvatskog inovacijskog 
tehnologijskog razvitka), ki je predstavljal prvi korak k tesnejšemu povezovanju 
znanosti in gospodarstva, ki je vključeval tudi inovacijsko politiko. Desetletje prej so 
obstajale zgolj občasne pobude, osredotočene na posamezne elemente sistema, na 
primer nacionalni znanstvenoraziskovalni program za podporo ustanovitvi tehnoloških 
središč (Švarc 2001). Od vzpostavitve delovanja programa HITRA je hrvaški inovacijski 
sistem postal dokaj zapleten zaradi velikega števila institucij in organov ter slabe 
koordinacije delovanja nekaterih pomembnih delov tega sistema. Posebej je tu 
poudarek na dveh ministrstvih (gospodarstvo in podjetništvo), ki pokrivata področje 
razvoja »navadnih« inovacij brez raziskovalno-razvojnih temeljev, medtem ko 
ministrstvo za znanost obvladuje izključno znanstveno zasnovane inovacije (Švarc et al. 
2011). Dr. sc. Jadranka Švarc in njena skupina od leta 2007 izvajata znanstveni projekt 
»Družbeno vrednotenje hrvaškega inovacijskega sistema v funkciji družbe znanja« 
(MZOŠ 2007), katerega cilj je ugotoviti dosedanje delovanje in kakovost hrvaškega 
nacionalnega inovacijskega sistema, inovacijske politike, ki ga upravlja, ter ovire 
njegovega prihodnjega razvoja kot podporo gospodarskemu razvoju. Razen Švarcove in 
njene skupine se na Hrvaškem z inovacijskim sistemom ukvarja tudi Aralica (2012), ki 
nacionalne inovacijske sisteme prav tako uvršča v širši družbeni kontekst, kjer inovacije 
predstavljajo družbeno-ekonomska žarišča na znanju temelječega gospodarstva. Na 
nacionalni inovacijski sistem gleda kot na interakcijo različnih organizacij in institucij, 
katere rezultat mora prinesti koristi družbi kot celoti, sistem pa z inovativnim dejanjem 
spreminja tudi samega sebe, za kar so potrebna nenehna prilagajanja. Zaradi 
dinamičnosti in širšega družbenega vpliva, ki presega zgolj ekonomske učinke, bi moral 
inovacijski sistem omogočiti ustvarjanje prostora za usklajene skupne pobude. 

Rezultati raziskav v okviru zgoraj omenjenega projekta Švarcove in njenih sodelavcev 
kažejo, da je hrvaška inovacijska politika doslej delovala s spodbudami znanosti, kar naj 
bi po principu znanstvenega potiska (v angl. science push) spodbudilo nastanek inovacij 

                                                      
7 Članice vstopile v EU v letih 2004-2007. 
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v gospodarstvu. Hkrati pa raziskovalci kot glavni izziv poudarjajo prav nasprotno, da bi 
znanost morala začeti delati stvari, ki bodo zanimive za gospodarstvo. Zaradi tega bi 
bilo bolje, da se inovacijska politika usmerja v obstoječe tehnološke zmogljivosti 
podjetij in njihovo krepitev in bi tedaj podjetja lahko usmerjala znanost v raziskave, ki 
so praktično potrebne (Švarc et al. 2011, str. 232). Ta kritika učinkovitosti celotnega 
inovacijskega sistema in na njem temelječe inovacijske politike lahko vzbudijo dvome o 
primernosti zgrajenega sistema. To lahko že zdaj navedemo kot argument za večjo 
osredotočenost pri spodbujanju inovacij na politike, ki temeljijo na povpraševanju 
(angl. demand driven policies). 

 

3.3 Pregled možnih kanalov za spodbujanje inovacij  

Inovacijska politika, o kateri smo pisali, si za cilj zastavlja izboljšanje delovanja 
inovacijskih sistemov. Če želimo, da inovacije »cvetijo«, je treba v oblikovanje 
inovacijske politike vključiti veliko različnih vidikov (znanost, razvoj izdelkov, 
tehnološke in družbene vidike ter podjetništvo). Rodriguez in Montalvo (2007) v 
pregledu različnih možnih klasifikacij orodij inovacijske politike ugotavljata, da ni 
splošno sprejetih meril za klasifikacijo. Prav tako poudarjata, da bi se žarišče interesov 
za raziskovanje, na katerega se gleda kot na osnovni vir inovacij, moralo razširiti tudi na 
razvoj in difuzijo inovacij, pri čemer so podjetja glavni katalizator njihove 
komercializacije in so zato so zelo pomembna za splošno raven inovativnosti pokrajin 
in držav. Inovacijska politika je torej širši pojem, kot so znanstvena, tehnološka ali 
raziskovalna politika, in zajema tudi vidike, kot sta organizacijsko učenje in 
komercializacija (Rodriguez in Montalvo 2007). 

Razvoj inovacijske politike v preteklosti lahko opredelimo kot prehod iz industrijske 
politike, ki je bila po drugi svetovni vojni pomembna sestavina ekonomske politike in 
eden izmed razlogov za boljšo preobrazbo strukture gospodarstev, pomembno 
poškodovanih v vojni (Soete 2007). Sama inovacijska politika vse od svojega nastanka 
doživlja preobrazbo, še posebej glede na objekt, ki ga proučuje. Inovacij danes ne 
vidimo več izključno kot linearni proces, temveč se na njih gleda kot na zapleten 
nelinearni proces učenja (Mytelka in Smith 2002). Proračunske in denarne politike 
zaradi globalizacije delno izgubljajo svojo avtonomijo, inovacijska politika pa skupaj z 
drugimi specifičnimi politikami (politiko trga dela, izobraževanja in podobno) postaja 
vse pomembnejša za trajnostno gospodarsko rast. V sklopu inovacijske politike 
Johansson in drugi (2007) delijo instrumente inovacijske politike na splošne in 
posebne. Splošni instrumenti zajemajo vse, kar lahko vpliva na inovativne aktivnosti, 
izraz posebni pa pomeni, da je instrument usmerjen v posebno področje tehnologije ali 
posebno skupino inovacijskih dejavnikov. Kot splošne instrumente za inovacijske 
politike lahko navedemo institucionalni okvir, infrastrukturo, spodbude, izobraževanje 
in usposabljanje, mednarodno trgovino, politike na trgu delovne sile in finančnih trgih 
ter upravljanje vedenja podjetij. Posebne politike se nanašajo na sisteme inovacij, R&R 
ter komercializacijo znanja (Johansson et al. 2007).  

Institucionalni okvir, pomemben za R&R, zajema sistem zakonodaje, ki opredeljuje 
reprezentativne oblike upravljanja, podpira prizadevanja za ustvarjanje tehnološkega 
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napredka ter poskuša zmanjšati negotovost in oportunizem (Johansson et al. 2007). 
Lahko ga gledamo skozi več ravni, ki jih ustvarjajo: a) zakoni, b) pravila družb (statuti, 
pravilniki) ter c) pravila strokovnih združenj in gospodarskih zbornic kot posrednikov 
med strogo zunanjimi in strogo notranjimi institucijami. Institucionalni okvir je posebej 
pomemben za uveljavljanje pravic iz naslova intelektualne lastnine (Sala-i-Martin et al. 
2011). Moral bi vsebovati platforme, ki lajšajo prelivanje znanja iz univerzitetnega 
okolja na trg, mogoče z učinkovitim oblikovanjem »spin-out« družb, ki so utemeljene 
kot nadaljevanje procesov R&R, začetih na univerzah. 

Infrastruktura, zlasti prometna, je že dolgo pomembna politična tema. Pretoki znanja 
so navadno prostorsko omejeni, zato so v procesu inovacij zelo pomembna omrežja. 
Infrastruktura igra pomembno vlogo v mreži in pri njeni sposobnosti notranjega 
komuniciranja, saj zbližuje ljudi. O pomenu bližine za prelivanja znanja je veliko 
napisanega (Jaffe 1998; Annerstedt 2006; Narula in Santangelo 2009). V današnjem 
času so razen prometne infrastrukture zelo prisotne IKT. IKT je samo ena izmed vrst 
tehnoloških inovacij, po drugi strani pa vpliva tudi na inovacije v širšem smislu, saj 
zaradi manjšanja potrebe po fizičnem popotovanju in ustvarjanju bližine omogoča 
ustvarjanje novih in boljših aplikacij ter proizvodnih procesov (Johansson et al. 2007).  

Sistemi spodbud se lahko nanašajo na zasebno ali javno financiranje. Obstaja nekaj 
dokazov, da davčni sistem vpliva na prizadevanja za R&R, toda davčne olajšave so na 
področju večjih zasebnih naložb v R&R zmeraj neučinkovite, saj je elastičnost odziva 
zelo nizka. Johansson in drugi (2007) menijo, da je ena izmed težav verjetno 
nestabilnost sistema zaradi pogostih sprememb davčne zakonodaje. Finančne 
subvencije za R&R poskušajo povečati zasebne naložbe v R&R, ki so premajhne zaradi 
tržnih neuspehov, ker tem, ki to znanje ustvarjajo, koristi od znanja ni moč popolnoma 
prisvojiti. Pojavlja se kar nekaj vprašanj v zvezi s tem, ali subvencija ustvari dovolj 
dodatnih zasebnih naložb v R&R, vendar nekatere raziskave kažejo, da subvencije 
delujejo bolj kot dopolnilo (angl. complement) in ne kot nadomestilo (angl. substitute) 
za zasebne naložbe v R&R (David in Hall 2000). Razlog za to lahko najdemo v dejstvu, 
da so subvencije za R&R signal zasebnim investitorjem, saj pokažejo, kateri projekti so 
vredni vlaganj in kateri ne. Pogosto je tu govora o projektih, za katere zasebni sektor 
zaradi informacijske asimetrije ne more določiti tveganj, medtem ko so vladne agencije 
bolj izkušene pri tem zaradi obravnave podobnih projektov v preteklosti (Kleer 2010). 

Čeprav je povezava med visokošolskim izobraževanjem in inovacijami v empiričnih 
raziskavah šibka, je možna razlaga, da se le manjši del delavcev z višjo izobrazbo zaposli 
na inovativnih delovnih mestih (Johansson et al. 2007). Usposabljanje in pridobivanje 
ustreznih znanj in spretnosti kasneje, ko so ljudje že zaposleni, je pomemben dejavnik 
za podjetje, ki se ukvarja z uvajanjem inovacij in tehnologije. Enako povečanje 
vseživljenjskega učenja povečuje sposobnost za inovacije in veča absorpcijske 
zmogljivosti (Leahy in Neary 2007). Vendar pa pomisleki, da bodo prihodnji delodajalci 
imeli koristi od usposabljanja, ki so ga zaposleni prejeli pri preteklem delodajalcu, 
zmanjšujejo pripravljenost za financiranje usposabljanja. 

Pričakuje se, da imajo inovacije pozitiven vpliv na izvoz, saj izboljšujejo kakovost in 
raznolikost izdelkov. Vendar pa tudi izvoz povratno pozitivno vpliva na inovacije. 
Baldwin in Gu (2004) razlagata, da inovacije po eni strani povzročajo povečanje izvoza, 
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po drugi strani pa so podjetja, ki začnejo izvažati, bolj pripravljena povečati svoje 
naložbe v R&R in usposabljanje delavcev zaradi večanja kakovosti njihovih izdelkov. 
Tako lahko absorbirajo tuje tehnologije in najboljše prakse, zaradi česar se povečuje 
število naprednih tehnologij, ki se uporabljajo. Uvoz tuje tehnologije in domači 
tehnični razvoj kažeta medsebojno odvisen odnos (Johansson et al. 2007). Domači 
inovatorji so zaradi tujih tekmecev prisiljeni bodisi pospešiti svoj tempo ustvarjanja 
inovacij bodisi pustiti, naj jih na trgu nadomestijo tuji inovatorji. Delež uvoza in 
neposredne tuje naložbe imajo pozitivne učinke na inovacije izdelkov in procesov. 
Zaradi tega se lahko sčasoma, ko proizvajalci povečajo svoje znanje o novih izdelkih, v 
manj razvitih področjih uvoz nadomesti z lokalno proizvedenim blagom. Empirično je 
potrditev teh učinkov možno zaslediti v raziskavah že dlje časa, vse od nemške 
proizvodne industrije pred približno 30–40 leti (Bertschek 1995) do novejših raziskav v 
storitvenih dejavnostih (Blind in Jungmittag 2004) ali v svetovni gospodarski velesili 
nove vrste – Kitajski (Li in Zhang 2008; Qu et al. 2013). 

Politike trga dela običajno nimajo za cilj spodbujati inovacij, vendar pa lahko vplivajo 
na njih skozi stroške delovne sile. Pogledi na vpliv ukrepov sindikata in liberalizacije 
trga dela so dvojni. V nekaterih raziskavah in političnih pobudah organizacij, kot je 
denimo OECD, lahko beremo o tem, da fleksibilnost trga dela prispeva k inovacijam, 
toda empirični podatki raziskav, opravljenih v zadnjem desetletju, kažejo prav 
nasprotno, to je, da fleksibilnost trga dela in negotovost, v katero ta spravlja delavce, 
zmanjšujeta ustvarjanje inovacij (Michie in Sheehan 2003; Zhou et al. 2011). Po drugi 
strani pa so fleksibilnost in s tem povezani premiki delovne sile na lokalnem območju 
zelo pomembni za prelivanje znanja v regionalnih inovacijskih sistemih (Asheim in 
Coenen 2005; De Laurentis 2006). 

Finančni trgi (trgi denarja in kapitala) običajno niso v podporo inovacijam, saj zaradi 
asimetričnih informacij finančne institucije ne morejo zanesljivo napovedati tveganja 
(Johansson et al. 2007). Nova podjetja imajo nesorazmerno veliko vlogo, ko gre za 
uvajanje inovacij in ekonomsko rast. Podjetništvo ima ključno vlogo pri inovacijah in 
gospodarski rasti (Acs 2006), vendar pa ga je treba podpreti z javno politiko – namesto 
nastavljanja ovir, kot v nekaterih primerih danes, ko predpisi pogosto omejujejo vstop 
v nekatere panoge ali ščitijo prvotne vstopnike na trg (Johansson et al. 2007). V 
mnogih državah EU je ustanavljanje novih podjetij še vedno obremenjeno z veliko 
zakonodaje in kompleksnimi postopki, zaradi česar je ustanavljanje novih podjetij 
dolgotrajno in drago v primerjavi z drugim razvitim svetom. Podatki Svetovne banke 
kažejo, da je, kljub temu da se skrajšuje čas, potreben za ustanovitev podjetja v EU, 
povprečen čas štirinajst dni, še vedno skoraj enkrat daljši kot v drugih razvitih državah8, 
kjer ta postopek traja v povprečju osem dni. Prav tako strošek, izražen kot delež Bruto 
nacionalnega dohodka, za EU znaša 5,8 %, medtem ko je v razvitih državah ta odstotek 
pomembno nižji in znaša zgolj 1,9 % (Worldbank b. l.). Razen nastanka novih podjetij je 
za inovacije zelo pomembno tudi to, kako se upravljajo obstoječa podjetja. Sistemi 
korporativnega upravljanja in določanje načinov financiranja vplivajo na inovacije, ko 

                                                      
8 Med razvite države za potrebe teh izračunov smo uvrstili Avstralijo, Japonsko, Kanado, Norveško, Novo 
Zelandijo, Singapur, Švico in ZDA, uporabljeni podatki se nanašajo na obdobje 2003-2012, in omenjeni 
izračuni povprečja držijo za podatke iz leta 2012. 
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se ukvarjajo z novostjo, prepoznavnostjo in zmožnostjo prisvajanja učinkov inovacij 
(Tylecote in Ramirez 2006; Tylecote 2007). 

Posebni instrumenti so instrumenti inovacijske politike, ki so osredotočeni na točno 
določeno področje v gospodarstvu (npr. v podjetja z visoko intenzivnimi dejavnostmi 
R&R) in jih je na splošno mogoče najti tudi med zgoraj omenjenimi posegi. Zelo 
pomembni posebni instrumenti so sistemi inovacij, ki predstavljajo zapleteni okvir 
pravil in odnosov v gospodarstvu, v katerem nastajajo inovacije (Johansson et al. 
2007). V praksi poznamo nacionalne, regionalne in tudi sektorske inovacijske sisteme, 
ki bi morali delovati usklajeno in/ali integrirano. Drugi instrument je samo raziskovanje 
in razvoj. Prihodki od R&R pridejo v obliki ekonomskih rent, pridobljenih zaradi 
nepopolne konkurence trga, ki jo ustvarjajo inovacije, te rente pa so vrsta začasnega 
monopolnega dobička. Politika bi morala podpreti oblikovanje klastrov ter sodelovanje 
med podjetji, univerzami in javnim sektorjem, kar bi lahko izboljšalo učinke R&R 
(Johansson et al. 2007). Tretja skupina instrumentov bi se morala usmeriti v 
komercializacijo, ki je proces, v katerem se ideja razvije v poslovni koncept in nato 
usposobi za tekmovanje na trgu. Johansson in drugi (2007) trdijo, da še vedno obstaja 
razkorak med podjetji, ki se osredotočajo predvsem na razvoj, in javno financiranimi 
raziskovalci, usmerjenimi v temeljne raziskave.  

Če pogledamo še nekaj drugih dostopnih raziskav, ugotovimo, da sta Beise in Stahl 
(1999) že prej v nemškem primeru zasledila neučinkovitost prenosa javno financiranih 
temeljnih raziskav v prakso, in sicer v obliki izdelkov in storitev, primernih za trženje. V 
novejšem času je prisoten interes za proučevanje učinkovitosti prenosa tehnologij v 
prakso tudi za ZDA (GAO 2009; Swamidass in Vulasa 2009), raziskave pa med drugim 
poudarjajo pomen nastanka »podjetniških univerz« (Baycan in Stough 2013). Politika bi 
morala zapolniti to vrzel med temeljnimi raziskavami in komercialno uporabnimi 
inovacijami, pri čemer so v ta namen lahko uporabljeni kot instrumenti javno-zasebna 
partnerstva, oblikovanje tehnoloških in znanstvenih parkov, licenciranje in spin-out 
podjetja. V najnovejšem valu komercializacije Baycan in Stough (2013) predvidevata 
večanje vloge univerz v regionalnih in mednarodnih omrežjih ter umik politike kot 
neposrednega udeleženca teh procesov, kar pomeni, da bi politika ostala samo 
podporni element, ki lajša te procese. Kot četrti posebni instrument so tukaj še javna 
naročila, ki danes zajemajo velik delež BDP-ja, ki za EU v povprečju znaša okoli 16–18 % 
(EC 2011a). Sam proces vključuje veliko birokratskega dela ter je zato zelo drag, vendar 
pa je z inovacijami možno pospešiti učinkovitost sistema in prihraniti veliko denarja 
(Mulgan in Albury 2003; Johansson et al. 2007). Tako Evropska komisija kot WTO 
poudarjata pomen pazljivega trošenja redkega vira, kot so javnofinančna sredstva 
(WTO 2013). Elektronska javna naročila, pri katerih se koristijo možnosti sodobnih 
tehnologij (kot je denimo sistem TED (angl. Tenders Electronic Daily) v EU), lahko 
prinesejo velike koristi in večjo učinkovitost sistema javnih naročil. Kot smo omenili že 
v uvodnem poglavju, se v zadnjem desetletju pripisuje velik pomen uporabi sistema 
javnih naročil za spodbujanje inovacij. 

V današnjem času se inovacijska politika srečuje še z enim kriterijem, ki ga inovacije 
morajo izpolniti, in sicer, da so v skladu s predpostavkami trajnostnega razvoja. Veliko 
raziskav, ki se ukvarjajo z infrastrukturo in velikimi tehnološko-družbenimi sistemi ter 
zagotavljajo družbeno pomembne storitve, v zadnjem času obravnava tematiko 
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trajnostnega prehoda (Smith et al. 2010; Markard et al. 2012). Markard in drugi (2012) 
prikažejo prepletenost sodobnih tehnologij z vsem sferami modernega življenja 
(zasebne in poslovne prakse, vrednostne verige, predpisi in različne institucije), kar je 
razlog, da so inovacije danes večinoma postopne in ne radikalne. Zaradi tega so 
prehodi iz enega sistema na sodobnejši sistem zelo dolgoročni, večdimenzionalni in 
temeljno preoblikujejo procese v bolj trajnostne načine proizvodnje in potrošnje, pri 
čemer so posebej pomembni načini vodenja in upravljanja (Smith et al. 2005). Smith in 
drugi (2010) menijo, da potreba po trajnostnem razvoju razširja vidik obravnave v 
inovacijskih študijah, kajti te pojasnjujejo, kako in zakaj novi načini proizvodnje in 
porabe lahko večajo blaginjo brez škode za sisteme, ki podpirajo življenje. 

Kot nadaljevanje teh idej se mora koncept trajnostnega razvoja upoštevati tudi na 
področju spodbujanja in financiranja inovacij, za kar so pristojni politiki v procesih 
določanja državnega in lokalnih proračunov. Če torej želimo dosegati zastavljene cilje, 
je nujno racionalno trošenje državnega denarja. Steger (2013) na podlagi svojih 
večletnih izkušenj na tem področju poudarja pomen pravočasnega ukrepanja za 
vzpostavitev vzdržnega proračuna. Posebej izpostavlja pomen finančne discipline v 
dobrih časih in utemeljitev programov, ki so vzdržni tudi v slabih časih, saj bo v 
nasprotnem primeru proračun namesto stabilizacijsko deloval prociklično9. Za izvajanje 
reform je enako pomembno, da javnosti jasno predstavimo resnico, kajti »fige v žepu« 
bodo verjetno povzročile nasprotovanje fiskalni disciplini in konsolidaciji (Steger 2013, 
str. 63). Pri tem je treba upoštevati tudi današnje ekonomsko okolje v pogojih globoke 
gospodarske krize, v katerem so mnoge države prepoznale pomen spodbujanja inovacij 
in razvoja naprednih tehnologij, čeprav so prvi ukrepi močno zagovarjali varčevanje 
(Ranga in Etzkowitz 2012). Za podpiranje inovacij avtorja priporočata večanje podpor 
za R&R ter z druge strani »pametno javno naročanje«, ki naj bi opogumljalo podjetja 
pri odločanju o izvajanju inovacijskih aktivnosti. 

Glede na doslej prikazane različne možnosti, ki so na razpolago inovacijski politiki, se je 
treba v nadaljevanju tega dela odločiti za kar nekaj instrumentov, ki naj bi imeli 
najmočnejši vpliv na spremenljivko, na katero si želimo vplivati (inovacije). Kot je že 
bilo ugotovljeno, intenzivnost aktivnosti R&R predstavlja precej dobro merilo za 
napovedovanje inovacijskih rezultatov (npr. pregled v Hall in drugi (2009)), in so ukrepi 
politik zato bili usmerjeni v ponudbeno stran inovacij. Toda za komercialno izkoriščanje 
so pomembni tudi drugi viri inovacij, ki prihajajo s trga (povpraševanje, tržne niše, 
sodelovanje s klienti), ter dejavniki okolja, kot so zakoni in standardi (Palmberg 2004, 
str. 194). Enako sta ugotovila tudi Edler in Georghiou (2007) z jasno kritiko dosedanjih 
evropskih politik, ki so usmerjene skoraj izključno v ponudbeno stran, to je 
spodbujanje nastanka inovacij s podporami ustvarjalcem. Prav zato bomo najprej 
prikazali razdelitev možnih instrumentov za spodbujanje inovacij na osnovi njihove 
usmerjenosti v ponudbeno ali povpraševalno stran nastanka inovacij (Edler in 
Georghiou 2007). Politika se po tej klasifikaciji lahko usmerja v spodbujanje z 
neposrednim vplivom na ustvarjalce inovacij (angl. technology push) ali pa z druge 

                                                      
9 Prociklično pomeni, da bodo proračunski odhodki v časih konjunkture delovali spodbudno na 
gospodarstvo, medtem ko bodo v časih recesije prevzete obveznosti povzročile naraščanje primanjkljaja, 
rast zadolževanja in s tem še globlje porinile gospodarstvo navzdol, namesto da bi proračun proticiklično 
blažil rast in s presežkom iz dobrih časov blažil padce ter v času kriz spodbujal gospodarstvo. 
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strani spodbuja njihove uporabnike, kar odpira nove priložnosti za ustvarjalce inovacij 
na trgu (angl. market pull) in jih privede v domnevno donosne dejavnosti. V njihovi 
taksonomiji (slika 6 na naslednji strani) je opazna veliko podrobnejša razdelitev 
možnosti na strani ponudbe. Isti avtorji skupaj z drugimi raziskovalci (Edler et al. 2012) 
nadaljujejo ozaveščanje o pomenu politik na strani povpraševanja in o potrebi njihove 
vključitve v evaluacijo politik. 

Zaradi nekoliko večje naklonjenosti politike spodbujanju inovacij na ponudbeni strani, 
smo se odločili za osredotočenje na povpraševalno stran, pri čemer so v ospredju 
našega interesa javna naročila kot eden izmed vplivnih kanalov, skozi katerega je 
država zmožna spodbujati inovacije. Osnovna ideja je, da povpraševanje lahko sproži in 
pospeši razvoj ter širjenje inovacij, in to v dveh smereh: navzgor skozi usmerjanje 
znanstvenih raziskav z jasnim izražanjem potreb in navzdol z ustvarjanjem novih trgov 
(Edler et al. 2012). Največ izmed že omenjenih in predstavljenih raziskav o vplivu javnih 
naročil na inovacije se ukvarja s študijami posameznih primerov (Rothwell in Zegveld 
1981; ME Pl in PPO Pl 2008; Edquist 2009; Hommen in Rolfstam 2009; Rolfstam 2009; 
Kalvet in Lember 2010; Uyarra in Flanagan 2010), v katerih so inovacije nastale kot 
posledica javnega naročanja, saj so empirične študije, izvedene na vzorcu statistične 
populacije, ki so običajne za preverjanje teoretičnih modelov in odziv določenih 
spremenljivk, v praksi zelo redke. V pregledu dostopne literature je bila najdena samo 
ena tovrstna študija, ki je na primeru nemških podjetij preverjala vpliv javnih naročil in 
drugih izbranih kanalov na raven inovativnosti proučevanih podjetij (Aschhoff in Sofka 
2009), medtem ko so dostopne tudi nekatere študije, ki na podlagi večjega vzorca 
proučujejo inovacije in njihove vire ter med ugotovljenimi viri inovacij med drugim 
prepoznajo tudi javna naročila, toda jih posebej ne izpostavljajo (npr. v Palmberg et al. 
2000; Palmberg 2006).  

V naslednjem prikazu (slika 6) je podan pregled orodij, ki jih ima na voljo inovacijska 
politika za ukrepanje ob upoštevanju delitve ukrepov na ponudbeno in povpraševalno 
stran.  
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Slika 6: Pregled taksonomije orodij inovacijske politike 
Vir: (Edler in Georghiou 2007, str. 953) 

Ukrepi  

ponudbene  

strani 

Finance 

Storitve 

Kapitalske podpore: 

- javni skladi tveganega kapitala (ali skladi z mešanim lastništvom) 
- jamstva za izgube 
- davčne spodbude 

 
Fiskalni ukrepi: 

- davčne olajšave za naložbe v R&R 
- zmanjšanje davka na dohodek ali prispevkov 
- davčne spodbude za delavce na področju R&R 

 
Podpore za raziskovanje v javnem sektorju: 

- financiranje univerz in laboratorijev 
- podpore za sodelovanje 
- strateški programi za posamezne panoge 
- podpore za pogodbene raziskave 
- delitev (skupna uporaba) opreme 

Podpore za izobraževanje in mobilnost: 

- prilagojeni tečaji za podjetja 
- podjetniška izobrazba 
- subvencionirane začasne premestitve 
- štipendije za industrijske raziskave 
- podpore za zaposlitev znanstvenikov 

Podpore za industrijski R&R: 

- podpore za R&R 
- sodelovalne podpore 
- regresna posojila 
- nagrade za R&R 

Ukrepi  

povpraševalne 

strani 

Sistemske politike: 

- klasterske politike 
- politike preskrbovalne verige 

Zakonodaja in predpisi: 
- uporaba zakonov in standardov za določanje inovacijskih ciljev 
- tehnološke platforme za usklajevanje razvoja 

Javna naročila: 

- javno naročanje R&R 
- javno naročanje inovativnih dobrin 

Podpora zasebnemu povpraševanju: 

- povpraševalne subvencije in davčne olajšave 
- artikulacija zasebnega povpraševanja 
- ozaveščanje in izobraževanje 
- posredno naročanje 

Informacijska in posredniška podpora: 

- baze kontaktov in patentov 
- dogodki za srečanje potencialnih sodelavcev 
- svetovalne storitve 
- opazovanje novih tehnologij na mednarodni sceni 
- izhodiščna primerjava (angl. benchmarking) 

 
Ustvarjanje omrežij: 

- podpore klubom 
- daljnovidnost za ustvarjanje skupnih prihodnjih vizij 
- ustvarjanje mrež podjetij v podjetniških inkubatorjih, znanstveno 

tehnoloških parkih ipd. 
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Ker je cilj disertacije razširiti dosedanje ugotovitve o tem, kako javna naročila vplivajo 
na spodbujanje inovacij, smo se odločili delno prevzeti pristop, ki sta ga predstavila 
Aschoff in Sofka (2009) na primeru nemških podjetij, in to raziskati na primeru majhne 
tranzicijske države – Hrvaške. V raziskavi smo razen mikropristopa model prenesli tudi 
na makro raven. Pri tem so v primerjavo poleg javnih naročil vključeni še trije kanali za 
spodbujanje inovacij, kar sta Aschoff in Sofka v glavnem prevzela po razpravi Rothwella 
in Zegvelda (1981). Ti trije kanali so: raziskovalno sodelovanje, vpliv zakonodaje in 
predpisov ter neposredne subvencije za R&R. Naslednje poglavje je v celoti posvečeno 
problematiki javnih naročil, v okviru katere predstavljamo tudi preostale tri kanale za 
spodbujanje inovacij. 

 

3.3.1 Vzpostavitev sodelovanja raziskovalcev in podjetij 

Sodelovanje med raziskovalci in podjetji v kontekstu orodij inovacijske politike štejemo 
k ukrepom na ponudbeni strani, saj država lahko sodelovalne pobude finančno podpre 
ali sama začne z ustvarjanjem omrežij. Prvi vidik sodelovanja, ki naj bi izboljšal 
nastanek inovacij, se navezuje na dejstvo, da je za nastanek inovacij potrebno 
določeno znanje, za kar je na voljo veliko literature, ki se ukvarja z nastankom znanja in 
njegovim prelivanjem (Jaffe 1996; Beise in Stahl 1999; Geroski 2000; Mytelka in Smith 
2002; Simmie 2002; Leahy in Neary 2007; Castellacci 2008; Kleer 2010). Prenos znanja 
od subjektov, ki so vključeni v kreiranje tega znanja, k drugim je najpogosteje odvisno 
od sodelovanja udeležencev. To se še posebej nanaša na tako imenovano »tacitno« ali 
tiho znanje, ki ga je težko kodificirati in prenesti z, na primer, pisanjem knjig, iz katerih 
se bo nekdo drugi nečesa naučil (Jaffe 1996). Prenos znanj je možno izvesti na dva 
načina: kot transfer tehnologij, kjer je običajno povezovanje na strani dobaviteljev, ali 
kot sodelovanje s klienti in prilagajanje inovacij njihovim pričakovanjem. Transfer 
tehnologij pomeni proces, v katerem se po načrtu odvija prenos znanj in fizičnih 
artefaktov, navezanih na ta znanja (Hameri 1996). Sodelovanje na strani klientov 
zmanjšuje negotovost prihodnjega plasiranja inovacij na trg, ker ustvarjalci inovacij 
bolje poznajo potrebe in želje uporabnikov (Simmie 2002). Toda pri raziskovanju vpliva 
sodelovanja z drugimi na ustvarjanje inovacij težavo predstavlja dejstvo, da je zelo 
težko ugotoviti naravo odnosov sodelovanja, ki jih podjetja vzpostavijo za prenos znanj 
na podlagi sekundarnih podatkov, medtem ko je zbiranje primarnih podatkov zaradi 
specifičnosti in medsebojnih povratnih povezav med pretoki znanja v posameznih 
primerih dolgotrajno in zahtevno (Simmie 2002). 

Drugi vidik, kjer sodelovanje pomaga pri spodbujanju uspešnih inovacij, se odraža v 
naslednjem primeru. Ko govorimo o inovaciji, je zelo pomembno opozoriti na razliko 
med izumom in inovacijo, pri čemer je izum dejanje opažanja, prepoznavanja in 
ustvarjanja česa do takrat neznanega, medtem ko so inovacije komercializacija novih 
stvari, ki učinkovito izkorišča izume na trgu, pogosto s pomočjo podjetništva (Denning 
in Dunham 2010). To je Roberts (2007, str. 36) predstavil v obliki slikovite enačbe: 

inovacije = izum + izkoriščanje10 

                                                      
10 Innovation = Invention + Exploitation 
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Uspešna inovacija je torej v veliki meri odvisna od tega, kako jo predstavimo trgu. Kot 
je opisal Geroski (1992), težava velikokrat ni v tem, da je premalo izumov, temveč v 
tem, da se izumi nezadostno izkoriščajo. Veliko novosti je postalo zelo uspešnih le v 
primeru, če so na trg prinesle tudi dopolnilne izdelke in storitve (npr. osebni 
računalniki z dodatnimi programi, servisnimi storitvami ipd.), ki naj bi bili specializirani 
za uporabo z našo inovacijo. Na poseben problem prenosa izumov na trg, kar je precej 
vezano na izume, nastale na univerzah, sta opozorila Swamidass in Vulasa (2009), ko 
sta ugotovila, da veliko patentov za izume, ki so nastali na univerzah, ne preide k 
naslednjim korakom komercializacije. Kot glavni težavi za to poudarjata premalo 
delovnih ur (osebja) in premalo denarja za te namene, običajno ne obstaja navidezen 
trg za te izdelke, ki večinoma temeljijo na tehnološkem potisku (angl. technology push) 
in ne na tržnem potegu (angl. market pull). 

V takih primerih je pogosto potrebno povezovanje z drugimi partnerji, ki dopolnjujejo 
paleto potrebnih znanj, veščin in dobrin ter večajo vrednost naše inovacije za kupce. Za 
navpično povezovanje partnerjev so na razpolago čvrstejše povezave (npr. integracija), 
lahko pa se vzpostavijo tudi prožni odnosi, kot so skupna podjetja (angl. joint venture), 
ali strateške zveze, ki se lahko oblikujejo kot omrežja, v katerih partnerji hkrati 
sodelujejo v različnih raziskovalnih projektih z več partnerji. Geroski (1992) meni, da bi 
se zaradi tega ustvarjalci politik morali pogosteje odločati za vertikalne in ne za 
horizontalne politike spodbujanja inovacij, ker horizontalno povezovanje eno tržno 
nepopolnost (npr. prelivanje znanj) zamenja z drugo (npr. monopolni položaj), medtem 
ko vertikalne politike manjšajo tržne nepopolnosti in blažijo njihove posledice. Razen z 
inovacijsko politiko je vertikalne povezave možno spodbujati tudi z ukrepi regionalnih 
politik. V skladu s tem je tudi novejša raziskava, izvedena na primeru kitajskih podjetij, 
pokazala, da je povezovanje v omrežja posebej pomembno za inovirajoča MSP, pri 
čemer so za inovacije pomembnejši vplivi vertikalnih kot pa horizontalnih povezav 
(Zeng et al. 2010).  

V novejšem času se potreba po tesnejšem sodelovanju proučuje pod pojmom »odprte 
inovacije« (angl. Open innovation), ki jih je prvič omenil Chesbrough (2003). Nekoč so 
namreč podjetja, ki so ustvarjala inovacije, hotela zagotoviti popolno kontrolo nad 
njimi in si s tem zagotoviti čim večji možni delež v dobičku. Današnja informacijska 
doba skupaj z mobilnostjo delavcev zaradi boljše transportne infrastrukture omogoča 
veliko večji pretok informacij, zato je ideje za nove izdelke, storitve in procese veliko 
težje zadržati znotraj podjetja. Zaradi tega se pojavlja potreba po sodelovanju z 
drugimi (kupci, dobavitelji, konkurenti), bodisi da se R&R izvaja zunaj in uporabi znotraj 
podjetja bodisi obratno (Dearing 2007). Po drugi strani obstaja tudi potreba po vse 
hitrejšem plasiranju inovacij na trg, notranji oddelki za R&R pa tega enostavno niso več 
zmožni izvajati dovolj hitro. V praksi so opaženi primeri, ko nekaterih idej podjetja niso 
utegnila razviti v inovacijo in so te iste ideje za druga podjetja pomenila srce velikega 
uspeha (Chesbrough 2003). V modelu odprtih inovacij se enostavno brišejo meje med 
notranjimi in zunanjimi viri, ki so nujni za nastanek inovacij, toda Chesbrough (2003) 
poudarja, da to nikakor ne pomeni, da so vse panoge in vse vrste inovacij ustrezne za 
uvajanje modela (npr. jedrske raziskave). Hagel in Brown (2008) tako ugotavljata, da 
obstajata dve oviri za hitrejše širjenje odprtih inovacij, in sicer: strah pred razkritjem 
preveč informacij potencialnim tekmecem, kar bi lahko ogrozilo konkurenčni položaj 
podjetja, in kot drugo, običajno niso popolnoma jasne tehnike upravljanja večje 
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skupine povezanih ali nepovezanih oseb, s čimer so povezani transakcijski stroški, ki 
lahko izničijo rezultate povezovanja. Zato predlagata specifično obliko urejanja 
institucionalnih odnosov med udeleženci procesa odprtih inovacij, ki jo imenujeta 
»oblikovalna mreža« (angl. Creation net). V tem pristopu so procesi organizirani 
modularno in tako udeležencem dopuščajo veliko stopnjo svobode pri izbiri načina 
delovanja, medtem ko po drugi strani strogo nadzirajo izhode (angl. outcomes), kajti 
usklajenost rezultatov je pomembna za uporabnost končnega izdelka/storitve, ki 
predstavlja inovacijo (Hagel in Brown 2008).  

Dearing (2007) je v svoji raziskavi o tem, kaj Evropi omogoča inovacije, ugotovil, da 
omenjeni pritiski povzročajo, da podjetja lastna dejanja na področju R&R povezujejo s 
prizadevanji na področju dizajna, proizvodnje in distribucije ter te procese izvajajo v 
sodelovanju z drugimi podjetji. Posledica tega je povečan pritisk na financiranje, in če 
se osredotočimo na glavne tekmece z največjimi naložbami v R&R, ugotovimo, da so to 
izključno velike družbe in koncerni. Toda Dearingov globlji pregled te teme pokaže, da 
so ti najmočnejši igralci podprti z razširjenimi omrežji malih podjetij. Za MSP je 
vstopanje v omrežja pomembno zaradi možnosti, da se kompenzirajo velikostne 
prednosti velikih podjetij (Zeng et al. 2010). Podobno trdijo tudi Fung in drugi (2007), ki 
navajajo, da danes ne tekmujeta več podjetje proti podjetju, temveč je v odnosih 
konkurence omrežje proti omrežju. 

Iz literature o omrežjih in inovacijah je razvidno, da so podjetja, ki delujejo znotraj 
omrežij, inovativnejša kot posamezna podjetja (pregled dostopen v Ceci in Iubatti 
2012). V omrežjih je razširjanje inovacij omogočeno z osebnimi odnosi, pri čemer ti 
prinašajo zaupanje, skupne vrednote in vzajemne cilje ter s tem olajšajo začetek težke 
in tvegane poti, ki je zmeraj značilna za sprejetje inovacij. Pri tem so inovativne 
dejavnosti na široko razpršene znotraj mrež (izkoriščajo veliko različnih razmerij in 
vključujejo večrazsežnosti omrežja). Zaradi pretokov znanja v omrežjih se povečuje 
verjetnost sprejetja in širjenja inovacij.  

V praktični sferi je dostopnih več raziskav, zato v nadaljevanju podajamo nekatere 
njihove rezultate, ki se ukvarjajo z odprtimi inovacijami v razvitih državah, in druge za 
države v razvoju. Cecci in Iubatti (2012) sta na osnovi intervjujev menedžerjev znotraj 
italijanskega omrežja avtomobilske industrije pokazala, da se z delovanjem v omrežju 
po letih skupnega dela razvije zaupanje, ker udeleženci vedo, kako njihovi omrežni 
partnerji delajo, in verjamejo, da bodo spoštovali kakovostne zahteve. Zaradi tega 
pogosto ponovno sodelujejo pri razvoju novih izdelkov in procesov, kar pa ne drži za 
potencialne partnerje zunaj omrežja. Osebni elementi v razmerju okrepijo vezi med 
člani in olajšajo razkritje občutljivih informacij in svetovanje. V teh omrežjih so lahko 
nekateri udeleženci naklonjeni pristopu odprtih inovacij navzven (angl. outbound) ali 
navznoter (angl. inbound) ali pa kombinirajo procese obeh smeri (Lichtenthaler 2009). 
Lichtenhalter navaja, da si v procesih ustvarjanja odprtih inovacij navzven, podjetja 
aktivno prizadevajo za izkoriščanje lastnih tehnoloških dosežkov in novosti, ki je 
usmerjeno v komercializacijo znanj, bodisi z odkrivanjem in objavami bodisi s prodajo 
licenc za lastne tehnologije. V procese navznoter odprtih inovacij je vključeno 
izkoriščanje izumov drugih namesto izključnega zanašanja na lasten R&R. Schroll in 
Mild (2011) sta v prikazu razširjenosti pristopa odprtih inovacij v prostoru 
štiriindvajsetih evropskih držav ugotovila, da so v primerjavi z drugimi raziskavami 
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podjetja vse pogosteje vključena v procese odprtih inovacij. Pokazala sta, da si 
evropska podjetja bolj prizadevajo za vključevanje v procese odprtih inovacij, odprtih 
tako navznoter kot navzven, in takšna dejanja običajno nižajo intenzivnost R&R, 
merjeno z deležem stroškov za R&R v skupnem prihodku podjetja. Iz kitajske raziskave 
Zenga in drugih (2010) je razvidno, da v proizvodni panogi države v razvoju tudi 
povezave z drugimi prispevajo k inovativnosti podjetij, pri čemer ima največji vpliv na 
inovativnost sodelovanje z drugimi podjetji, nekoliko manjši je vpliv povezav z 
raziskovalnimi institucijami in univerzami, vpliv sodelovanja z vladnimi agencijami pa ni 
bistven. Toda povezava z vladnimi agencijami pospeši vpliv drugih omenjenih povezav 
na inovativnost raziskovanih subjektov (Zeng et al. 2010). Literatura s področja odprtih 
inovacij se torej povečuje in po desetletju razpršenih prizadevanj lahko najdemo 
poskuse, da se zajamejo in razjasnijo dosedanje ugotovitve ter da se postavijo okviri za 
sistematično nadaljevanje raziskav (Dahlander in Gann 2010; Lichtenthaler 2011). 

Po pregledu različnih načinov, kako lahko sodelovanje med podjetji ali sodelovanje 
raziskovalnega in poslovnega sektorja privede do inovacij, ugotavljamo, da se je treba 
odločiti tudi za merila, s katerimi bomo spremljali tovrstne učinke. Za mikro raven je 
preprost kazalec odgovor na vprašanje, ali so podjetja v procesu nastanka lastnih 
inovacij sodelovala z drugimi, kot je bilo predstavljeno v CIS-raziskavi (Aschhoff in Sofka 
2009). Pri tem ni pomembno zgolj to, ali so sodelovala z raziskovalnimi organizacijami 
ali tudi z drugimi podjetji, kajti država lahko finančno podpre oboje. Javni raziskovalni 
instituti so financirani z javnim denarjem in skozi financiranje javno-zasebnih 
partnerstev lahko v skupnih projektih država usmerja javnofinančni denar za 
ustanovitev ali zagon medsebojnega sodelovanja. Na makro ravni je določanje 
zadovoljivega kazalca nekoliko težje, zato smo se na podlagi preverjanja baz podatkov 
odločili, da bomo uporabili podatke Eurostata, ki temeljijo na vprašalniku CIS, kar 
podrobneje razložimo v opisu zbiranja podatkov za panelno analizo.  

 

3.3.2 Zakonodaja 

Prikazana taksonomija orodij za inovacijsko politiko vpliv zakonodaje na inovacije 
razvrsti med instrumente na strani povpraševanja. Ker zakonodaja obsega zelo veliko 
področje, v tem razdelku predstavljamo nekaj teoretičnih okvirov, ki naj bi pojasnili 
povezavo zakonodajnega okvira in inovacij. Taksonomija OECD deli zakone v tri skupine 
(Blind 2012): (1) ekonomska zakonodaja podpira konkurenco, kar podjetja najprej 
spodbuja k procesnim inovacijam zaradi vpliva na stroškovno komponento in šele nato 
povzroča tudi razvoj novih izdelkov in storitev, ki naj bi odprli možnosti na novih trgih, 
kjer bodo manjši konkurenčni pritiski. Vseeno neposrednih in specifičnih učinkov 
ekonomske zakonodaje ni lahko prepoznati ter se pogosto razlikujejo glede na panogo 
in vrsto inovacije; (2) socialna zakonodaja se osredotoča predvsem na odstranitev 
negativnih eksternalij na področju okoljevarstva, zdravja in splošne varnosti, pri čemer 
večina študij ugotavlja pozitivne vplive na inovacije. V praksi so to večinoma zakoni, ki 
si poleg socialnih ciljev kot smoter neposredno zastavljajo tudi cilj ustvarjanja novih 
rešitev, to je inovacij; (3) tretja skupina so institucionalna zakonodaja, ki ureja varnost 
izdelkov in storitev, zaposlitvena zakonodaja, stečajna zakonodaja in pravice 
intelektualne lastnine. 
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Starejše raziskave, ki smo jih proučili, so pogosto osredotočene na posamezne panoge 
in vidike gospodarskega delovanja. Jaffe (1996) na primer trdi, da večina raziskav na 
področju vpliva okoljevarstvene zakonodaje na R&R, ki jih je pregledal, priča v korist 
zakonodajnih spodbud v primerjavi z zakonodajno represijo (ukazi in trdne kontrole). 
Njegova raziskava pokaže, da povečana strogost zakonodaje veča inovativne 
dejavnosti, ko se te merijo skozi povečane naložbe v R&R, toda ne veča patentnih 
aktivnosti. To je v skladu s trendi spremljanja inovacijskih dejavnosti, kjer je že dolgo 
znano, da inovacije niso izključno novi izdelki, temveč lahko napredek v poslovanju 
prinesejo tudi storitve in procesne, organizacijske ali trženjske inovacije, ki jih ni 
mogoče patentirati11. Konec dvajsetega stoletja je na tem področju prinesel tudi 
vprašanja o tem, kako zakonodaja vpliva na inovacije v sektorjih, kjer je visoka stopnja 
regulacije. Gann in drugi (1998) prikažejo cel niz raziskav, ki so nastale do takrat, z 
običajnimi pogledi, in sicer da bo zakonodaja ovirala nastanek inovacij. V svoji študiji 
primerov proučujejo vpliv zakonov in predpisov na primeru britanskih gradbenih 
predpisov. Poudarek je na tem, da morajo zakoni določiti raven izvedbe, ne pa strogo 
opredeliti načinov in tehnologij izvedbe, kajti to bi lahko onemogočilo nastanek 
inovacij. Zahteve, ki so prestroge za obstoječo tehnologijo, bodo prisilile podjetja, da 
iznajdejo boljše načine izvedbe. Prav tako menijo, da bi se s strožjimi standardi lahko 
obudilo povpraševanje po nastajajoči visoki tehnologiji, toda puščajo tudi odprta 
vprašanja za nadaljnje raziskave. Hausman (2001) je proučeval, kako se v 
telekomunikacijski panogi s pravilno izbiro zakonov o regulaciji vstopa novih podjetij 
lahko spodbudijo inovacije in kako se na to odzivajo obstoječi udeleženci v panogi. Iz 
njegove primerjave različnih načinov določanja cen v Kanadi in ZDA je razvidno, da so 
bili zakoni glavni dejavnik močnejšega ustvarjanja inovacij v kanadski 
telekomunikacijski panogi. 

Na področju prometa so že zdavnaj obstajale raziskave o povezanosti med inovacijami 
in spremembami predpisov. Ongkittikul in Geerlings (2006) prikazujeta več primerov, 
kjer so spremembe v zakonodaji v številnih sektorjih prometa sprožile inovacije 
(ameriška železniška industrija, britanska deregulacija avtobusnega prometa, ki je 
prinesla mini avtobuse, sprememba zakonodaje, ki je spodbudila difuzijo 
neosvinčenega bencina v javnem transportu, ipd.). Kot pomembno dejstvo avtorja 
poudarjata tudi to, da v določenih primerih inovacije s povratno zvezo lahko vplivajo 
tudi na zakonodajo in da radikalne spremembe regulacije prinesejo več inovacij kot 
zmerne spremembe. Bernauer in drugi (2007) so med drugim proučevali pomen 
zakonodaje za okoljevarstvene inovacije, in sicer na podlagi Porterjeve trditve, da 
okoljevarstvena zakonodaja ozavešča udeležence trga o priložnostih, ki bi jih ti drugače 
spregledali. Okoljevarstvena zakonodaja v neoklasičnem pristopu predstavlja sredstvo, 
s katerim država prisili podjetja v ponotranjenje drugače družbenih stroškov. Ta 
zakonodaja deluje kot potisk za inovacije, za katere ni zadostnega potega s trga, ali kot 
poteg za inovacije, za katere potisk s strani dejavnosti R&R ni dovolj. V omenjeni 
raziskavi se poudarja pomen osredotočanja na individualno raven podjetja namesto le 
na sektor oziroma panogo, zato ker inovacije nastajajo predvsem na ravni podjetja in bi 
se s tem izboljšalo razumevanje dejanskih mehanizmov pri nastanku inovacij.  

                                                      
11 O tem se lahko več prebere v priročniku z napotki o zbiranju in tolmačenju podatkov o inovacijah - 
»Oslo Manual« (OECD, Eurostat 2005). Naložbe v R&R torej bolj odražajo inovacijske dejavnosti kot 
merjenje uspešnih patentov, ki izpuščajo njihov velik del. 
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Povezava zakonodaje in inovacij se lahko spremlja tudi v zakonodaji, ki ureja vstop 
podjetij v posamezno panogo. Nova podjetja lahko vplivajo na inovacije podjetij, ki že 
delujejo znotraj te panoge (Hausman 2001). Pred kratkim so tudi Aghion in drugi 
(2009) na osnovi podatkov za Združeno kraljestvo pokazali, da pomembne pozitivne 
povezave vstopa novih podjetij in naraščanja inovativnih aktivnosti v »starih« obstajajo 
edino v tehnološko naprednih industrijah. Rezultati njihove raziskave podpirajo teorijo, 
ki jo je zastavil že Schumpeter, in sicer da tehnološko napredni vstopniki na trg 
spodbujajo inovacije v sektorjih, ki so blizu tehnološke meje, ter da uspešne inovacije 
omogočajo obstoječim konkurentom preživeti morebitne grožnje.  

Nekatere države v zakonodaji predpišejo dejanja v skladu z določenimi standardi (ISO, 
Mednarodni računovodski standardi, EN-norme ipd.) in pri tem ustvarjajo tudi določen 
okvir, to je pravila igre, ki med drugim vplivajo na inovativnost ustvarjalcev. O tem sicer 
še vedno ni na voljo veliko raziskav, toda Blind (2009) je poskusil postaviti teoretični 
okvir za nadaljnje raziskave medsebojnega vpliva uporabe standardov in inovacij. 
Standardi lahko učinkovito vplivajo na širjenje pravic intelektualne lastnine, to je 
inovacij, ki so s temi pravicami zaščitene. Blind (2009) prav tako predlaga, da bi bilo ob 
naraščajočem interesu za povpraševalne politike spodbujanja inovacij dobro uporabiti 
standardizacijo12 kot orodje za usklajevanje preferenc akterjev povpraševanja, ker v 
tem obstaja velik potencial. V zadnjem času so opažene nekatere politične pobude 
(npr. politika vodilnega trga (angl. Lead Market) Evropske komisije in nacionalnih 
inovacijskih strategij), ki se osredotočajo na standardizacijo (EC 2013a), po drugi strani 
pa se med upravami podjetij in inovacijskimi strategi kaže vse večji interes za 
standardizacijo. V teh postopkih standardi spodbujajo inovacije, še posebej v segmentu 
širjenja, ker standardi podpirajo uporabo inovacij (in ustvarjanje omrežnih eksternalij), 
vendar jih načeloma ne ustvarjajo. Vseeno dokazi o učinkih zakonodaje na inovacije 
kažejo več odtenkov.  

Vloga standardov je v spodbujanju inovacij, vendar ne nujno samo v njihovem 
ustvarjanju (Blind 2009). Izbira znanja in tehnologij ter postavljanje tega kot prioritete 
vodi v združevanje virov in s tem se znanje izogiba razdrobljenosti. Poleg tega znanje 
postane na voljo vsem udeležencem v industriji, raziskovalnim institucijam, javnemu 
sektorju in celotni družbi. V vseh teh razsežnostih lahko standardi zamenjajo ali 
dopolnijo vladne predpise. V zgodnjih fazah nastajajočih raziskovalnih in tehnoloških 
področij na primer samoregulacija prek standardizacije omogoča zainteresiranim 
stranem vzpostavitev prožnih okvirnih pogojev dejanj, ki se lahko kasneje prenesejo v 
vladne uredbe. Vloga standardov je v izpolnjevanju treh funkcij: funkcije spodbude, 
funkcije difuzije in funkcije koordinacije. McKinsey institut (2012) meni, da različni 
standardi v telekomunikacijah ali prometu ali pa predpisi o maloprodaji predstavljajo 
mikroekonomske ovire gospodarskim dejavnostim, z odpravljanjem katerih bi se lahko 
dodatno obudile možnosti za inovacije evropskih podjetij. Čeprav odstranitev 
mikroekonomskih ovir ni brezplačna, bi to lahko bilo ceneje kot drugi fiskalni posegi za 
javno potrošnjo ali javne naložbe.  

                                                      
12 Standardizacija je prostovoljni postopek za razvoj tehničnih specifikacij, ki temeljijo na medsebojnem 
konsenzu zainteresiranih strani. 
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V novejšem času povezanost zakonodaje in inovacij še vedno privlači pozornost. V 
okviru projekta Sektorsko spremljanje inovacij (angl. Sectoral Innovation Watch – SIW) 
se je ena izmed nalog nanašala tudi na ugotavljanje vpliva tržnih pogojev in zakonodaje 
na inovacije (Montalvo in Koops 2011). Njuna raziskava je pokazala močno korelacijo 
med zakonodajnim pritiskom in inoviranjem. Podjetja, ki so bila izpostavljena večjemu 
regulatornemu pritisku, so več inovirala. Raziskava je zajela tako anekdotične dokaze 
kot tudi empirične podatke iz raziskave CIS in podatke iz vprašalnika, razvitega v 
projektu SIW, ti podatki pa so bili primerjani za dve časovni obdobji. Njuna kritika 
večine dosedanjih študij je bila zanašanje predvsem na anekdotične primere in preozek 
pristop, pogosto usmerjen v samo enega ali celo nekaj sektorjev, zaradi česar so si 
rezultati lahko nasprotujoči. Omenjena avtorja sta ugotovila, da se učinki zakonodaje, 
usmerjene v eno inovacijsko dejavnost, prelijejo (angl. spill-over effects) tudi na druge 
vrste inovacij in inovacijskih dejavnosti. Dodatne argumente v korist takšni povezavi 
najdemo tudi v raziskavi, opravljeni na primeru farmacevtske industrije, kjer je Munos 
(2009) podal pregled nekaterih raziskav v tej panogi. Zanimivo je, da je študija 
farmacevtske industrije iz leta 1983, ki jo je naredila National Academy of Engineering, 
že omenila naraščanje regulativne obremenitve in izrazila bojazen, da višji stroški za 
inovacije v ZDA ogrožajo konkurenčnost industrije zdravil v primerjavi z evropskimi in 
japonskimi tekmeci. Toda zgodilo se je prav nasprotno: v času po objavi tega poročila 
so ameriške farmacevtske družbe v nekaj letih presegle svoje mednarodne konkurente 
in postale prevladujoče sile v industriji. Enako paradoksalne rezultate je mogoče najti v 
drugih raziskavah, objavljenih v približno enakem času, ki kažejo, da so države z 
zahtevnejšim zakonodajnim aparatom (npr. ZDA in Združeno kraljestvo) omogočile 
razvoj inovativne in konkurenčne farmacevtske industrije. Munos (2009) to razlaga kot 
posledico večje možnosti izbire podjetij glede tega, katere izdelke bodo plasirala na trg, 
medtem ko v državah z manj zahtevno zakonodajo podjetja na trg pridejo z manj 
inovativnimi izdelki, ki pa tedaj niso niti dovolj konkurenčni na svetovnem trgu. 
Podobna stališča zagovarjajo tudi Ambec in drugi (2011) za področje okoljevarstva v 
sistematizaciji empiričnih dokazov, ki naj bi potrdili tako imenovano Porterjevo 
hipotezo13.  

Po drugi strani zaradi stroškovne zahtevnosti breme zakonodaje vpliva na splošno 
učinkovitost ekonomskih procesov in je možno domnevati, da bo delovalo tudi na 
inovativnost. Na podlagi primera španskih podjetij na prehodu s centralizirane na 
federalno ureditev sta Marcos in Santaló (2010) proučevala vpliv naraščajočih 
zakonodajnih sprememb na ekonomske izide. Avtorja sta na splošno ugotovila, da je 
povečano breme zakonodaje (merjeno z večjim številom in obsegom zakonov in 
predpisov) značilno negativno vplivalo na inovacije (merjeno s številom prijav za 
različne oblike zaščite pravic intelektualne lastnine14). Ko pa sta analizirala razlike glede 
na velikost anketiranih podjetij, sta ugotovila tudi močnejši vpliv na znižanje števila 
prijav za zaščito pravic intelektualne lastnine s strani velikih podjetij. V pregledu 
rezultatov drugih raziskav Marcos in Santaló (2010) pokažeta, da je večina inovacij v 

                                                      
13 Porterjeva hipoteza v svoji »slabi obliki« trdi, da bodo strožji zakoni in predpisi privedli do več inovacij. 
14 Patenti so najmočnejša in najdolgotrajnejša oblika zaščite, uporabni modeli nekoliko slabša zaščita (v 
Sloveniji se imenujejo »mali patenti« in v različnih državah običajno ščitijo pravice 7–10 let), sledita 
industrijsko oblikovanje in blagovne znamke. Več o tej problematiki se lahko prebere na spletnih straneh 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino – WIPO, to je na www.wipo.int. 
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Evropi nastala v podjetjih z 250 in več zaposlenimi, kar kaže, da breme zakonodaje 
negativno vpliva na inovacijske dejavnosti velikih podjetij. 
 
Čeprav so torej nekatere obsežne študije pokazale različne in heterogene učinke 
zakonodaje na inovacije, še vedno ni popolnoma jasno, kateri izmed učinkov (pozitivni 
ali negativni) so prevladujoči, ker je to odvisno od konteksta, države ali sektorja, na 
katerega se raziskave osredotočajo. Blind (2012) ter Marcos in Santaló (2010) sklepajo, 
da je trdnejša ekonomska zakonodaja uničujoča za inovacije, kar pa je v nasprotju z že 
omenjenimi raziskavami Montalva in Koopsa (2011), Munosa (2009) ter Ambeca in 
drugih (2011). 

Kot sta poudarila Marcos in Santaló (2010), sta dve osnovni težavi pri raziskavah 
naslednji: prva je določanje objektivnih meril za spremljanje zakonodaje, druga pa je, 
kako to izbrano merilo in njegove učinke ločiti od drugih vmesnih dejavnikov. Blind 
(2012) zato na primer loči štiri razsežnosti, od katerih bo odvisen odziv inovacij na 
spremembe zakonodaje:  

1) sektorske enkratnosti; 
2) tip podjetja (predvsem glede velikosti in starosti ter tehnološke ravni 

poslovnega procesa); 
3) časovna dimenzija (kratki ali dolgi rok); 
4) prilagodljivost na spremembe zakonov (določa naklonjenost podjetij radikalnim 

ali postopnim inovacijam). 

Blind (2012) poudarja tudi težavo neustreznih kazalcev za spremljanje zakonodajnega 
okvira in meni, da bi morali zakonodajo proučevati, in to ne kot popolnoma eksogeno 
spremenljivko, kajti podjetja, ki delujejo znotraj gospodarstva, so do določene mere 
vključena tudi v nastanek zakonov in predpisov (bodisi kot strokovni svetovalci bodisi 
kot lobistične skupine). Kot nujnost priporoča razvoj ustreznih kazalcev za merjenje 
vpliva zakonodajnega okolja na gospodarski sistem in inovacije. Težavo dosedanjih 
raziskav Blind (2012) vidi tudi v tem, da so raziskave usmerjene v najrazvitejše države, 
kot so denimo ZDA, države Zahodne Evrope ali države OECD. Kot drugi problem navaja 
tudi neozaveščenost zakonodajnih organov o pomenu zakonov za inovacije. Prav zato 
je treba razviti tovrstno ozaveščenost in vključiti inovacije v predhodno in poznejšo 
oceno učinkov zakonodaje ter tudi integrirati zakonodajo kot pomembno komponento 
v raziskave inovacijskih sistemov. 

Po predstavitvi teoretične zasnove uvrščanja zakonodaje kot orodja za spodbujanje 
inovacij smo se morali na tem mestu odločiti, na kak način bomo v raziskavi merili ta 
vpliv. Na mikro ravni smo v svoj model vključili odgovore podjetij na vprašanje, ali so 
bile njihove inovacije sprožene z upoštevanjem zakonodaje, podovno kot v raziskavi 
CIS (Aschhoff in Sofka 2009). Na makro ravni je določanje zadovoljivega kazalca veliko 
težje zaradi že omenjene odsotnosti zadovoljujočega kazalca zakonodajnega okolja, ki 
naj bi odražal pogoje, ki najbolj vplivajo na gospodarske subjekte. Najprej smo kot 
ustrezen kazalec identificirali indeks enostavnosti poslovanja (angl. Ease of doing 
business) Svetovne banke (DB project 2013). Toda podatki so dostopni samo za leta 
2011 in 2012, pa še to so podatki o razvrstitvi držav v primerjavi z drugimi in jih zaradi 
tega ni mogoče uporabiti v regresijski analizi. Prav zato smo se po podrobnejši 
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preiskavi odločili za kazalec iz drugega projekta, ki poteka v okviru Svetovne banke. 
Kazalec RQ predstavlja enega izmed šestih svetovnih kazalcev upravljanja (angl. 
Worldwide Governance indicators – WGI)15, ki zajema dojemanje sposobnosti vlade za 
oblikovanje in izvajanje razumnih politik in predpisov, ki omogočajo in spodbujajo 
razvoj zasebnega sektorja. Svetovna banka se z razvojem WGI ukvarja že od leta 1999 
(WGI project 2012) in pri tem spremlja skupne in posamezne kazalce različnih 
razsežnosti upravljanja za 215 držav od leta 1996 naprej, ki temeljijo na tridesetih 
različnih virih (raziskovalni instituti, možganski trusti, nevladne organizacije, 
mednarodne institucije ipd.). Na podlagi teh podatkov so zgrajeni vsi kazalci 
upravljanja kot tehtana preračunana vrednost s pomočjo statistične tehnike modela 
neopaženih komponent (angl. Unobserved Components Model – UCM) (Kaufmann et 
al. 2010). Za našo raziskavo smo se odločili izkoristiti njihov kazalec kakovosti 
zakonodaje kot približek merila regulativnega okolja proučevanih držav. Več o tem 
sledi v opisu zbiranja podatkov in določanja spremenljivk za panelno analizo.  

  

3.3.3 Neposredno javno financiranje R&R 

Tretji izbrani kanal za spodbujanje inovacij je pomoč pri financiranju njihovega 
nastanka, to je sofinanciranje negotovih dejavnosti R&R, ki so ključnega pomena pri 
nastanku inovacije. Toda današnje gospodarske razmere niso ustrezne za trošenje 
proračunskega denarja. V veliko evropskih državah se razpravlja o tem, da je treba najti 
ravnotežje med fiskalnimi spodbudami za inovacije in imperativom, da se posledično 
zaradi naraščajočega javnega dolga močno znižajo javni odhodki. McKinsey institut 
(2012) je v svoji raziskavi ugotovil, da je za današnjo stagnacijo in močan upad 
gospodarske dejavnosti v Evropi odgovoren precejšen padec obsega zasebnih naložb, 
ker je v preteklosti okrevanje običajno vodila rast naložb. Padec naložb na splošno 
odseva tudi v padcu naložb v inovacije, zato mora politika, ki želi spodbuditi 
ekonomsko rast, več pozornosti posvečati tudi naložbam v R&R in posledično 
izboljšanju pogojev na trgu dela in storitvenim trgom. Evropska podjetja, še posebej 
velika, ki kotirajo na borzah, imajo pomembne presežke denarja, ki so dvakrat večji od 
upada zasebnih naložb v obdobju 2007–2011 (McKinsey & Company 2012, str. 2). S 
pametnimi posegi bi vlade lahko spodbudile ponovno nalaganje tega denarja v 
produktivne namene. Toda pri tem je treba biti pozoren tudi na konkretne razmere in 
okolje, o katerem govorimo. Ko so se proučevali učinki davčnih olajšav in subvencij na 
spodbujanje inovacij, je bilo ugotovljeno, da čeprav imajo te v razvitih državah 
pomemben vpliv na inovacijske dejavnosti zasebnega sektorja, v državah v razvoju to ni 
dovolj. Posebna težava držav v razvoju je nezadostno število izobraženih delavcev, ki 
lahko opravijo aktivnosti R&R (Mani 2002, str. 17).  

V nadaljevanju tega poglavja podajamo pregled izbrane literature, ki se ukvarja z 
ugotavljanjem učinka javnega financiranja R&R. Pred pregledom literature smo si poleg 
ukvarjanja z neposrednimi subvencijami za R&R želeli vključiti tudi spodbujanje 
inovacijskih aktivnosti s pomočjo odbitkov pred obdavčljivo osnovo (angl. Tax 

                                                      
15 (1) Glas in odgovornost, (2) politična stabilnost in odsotnost nasilja, (3) vladna uspešnost, (4) kakovost 
zakonodaje, (5) pravna država in (6) nadzor korupcije. 
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deductions) ali znižanji davka16 (angl. Tax credits). Toda zaradi manjše raziskanosti 
takega načina financiranja in še posebej ugotovljenega majhnega učinka znižanj davka 
na celotno rast zasebnih vlaganj v R&R v eni izmed empiričnih raziskav (Tassey 2007), 
kjer za doseganje določenih ciljev avtor priporoča neposredno državno financiranje 
dejavnosti R&R, smo se odločili, da se bomo ukvarjali samo z neposrednimi 
subvencijami za R&R. 

Izkušnje iz elektronske industrije v ZDA kažejo, da je kombinacija subvencij za R&R 
(skupaj s spodbudami skozi sistem javnih naročil) povzročila nekajkrat večje naložbe v 
R&R s strani podjetij, kajti vlada je z javnimi naročili pomembno zmanjšala negotovost 
na strani povpraševanja (Rothwell in Zegveld 1981). V drugem članku Lichtenberg 
(1987) omenja nekaj že prej izvedenih raziskav, ki so empirično potrjevale pozitivno 
povezavo javnega financiranja in zasebnih naložb v R&R. Toda te rezultate dopolnjuje z 
ugotovitvijo, da se zasebne naložbe odzivajo drugače v primerih, ko je uporabnik 
rezultatov teh dejavnosti država, kot pa, ko so rezultati dejavnosti R&R namenjeni 
zasebnemu sektorju. Na podlagi proučevanja obsežne literature sta David in Hall 
(2000) kasneje ugotovila, da v rezultatih glede interakcije med javnimi in zasebnimi 
izdatki za R&R obstaja analitična vrzel. Zaradi empirične obravnave problema (v 
dostopnih raziskavah) na zelo različne načine, na različnih ravneh agregacije in uporabe 
ekonometričnih metod, katerih modeli, specifikacije in metode ocenjevanja niso 
enake, sta predlagala strukturne smernice za teoretično obdelavo te teme. Avtorja 
menita, da je premalo pozornosti posvečene razvrščanju različnih poti medsebojnega 
vpliva zasebnega in javnega financiranja R&R ter proučevanju njihovih možnih 
interakcij zaradi kompleksnosti celotnega sistema. Kot bistveno težavo izpostavljata 
vprašanje, ali se zasebni in javni izdatki za R&R obnašajo kot nadomestki ali dopolnila. 
Med ekonomisti namreč obstaja bojazen, da javna sredstva, ki jih država investira v 
R&R, nadomeščajo naložbe, ki jih bi drugače izvedla podjetja. Na ta način izrinjene 
naložbe zasebnega sektorja bi lahko bile zamenjane z manj učinkovito rabo 
davkoplačevalskega denarja. Vendar pa ekonomske raziskave o tem vprašanju, tako 
kot drugi procesi, ki se pojavljajo znotraj »črnih skrinjic«, večinoma prinašajo luči z 
»več toplote kot pa svetlobe« (David in Hall 2000, str. 1166). Muscio in drugi (2013) so 
raziskovali, ali današnji trendi manjšanja državnega financiranja R&R zaradi pritiska na 
univerze izhajajo iz večanja ali zmanjševanja medsebojnega sodelovanja zasebnega in 
javnega sektorja v prenosu znanja iz akademskih krogov v prakso. S tem so ugotovili, 
da so javne subvencije za R&R in medsebojno sodelovanje akademije s prakso 
komplementarne dejavnosti. Manjšanje sredstev centralnih in lokalnih proračunov za 
R&R torej vodi tudi do manj interakcij z gospodarskimi subjekti, in ne obratno, torej da 
se manjšanje subvencij nadomesti z večjim sodelovanjem z zasebnim sektorjem in 
rastjo zasebnega financiranja naložb v R&R (Muscio et al. 2013, str. 74). 

Če si zastavimo vprašanje, zakaj bi država, ki ima denar, spodbujala zasebna podjetja, 
da ustvarjajo inovacije, in ne bi teh aktivnosti raje opravljala sama, se je treba ozreti 
tudi na učinkovitost izvajanja teh aktivnosti. Večja učinkovitost zasebnega sektorja v 

                                                      
16 Davčne olajšave s v splošnem dveh oblik: odbitek pred obdavčljivo osnovo in znižanje davka. Odbitki 

pred obdavčljivo osnovo pomenijo zmanjšanje davčne osnove in zaradi tega manjši znesek davka, 
znižanje davka pa pomeni neposredno zmanjšanje zneska davka (Piper 2008). Oboje vpliva na manjše 
denarne obveznosti za podjetje in s tem na več denarja za naložbe (tudi v R&R). 
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primerjavi z javnim je že od nekdaj znana na podlagi številnih primerov iz prakse, na 
primer v primerjavah državnih in zasebnih podjetij v letalski panogi (Davies 1971), v 
storitvah, ki so jih lokalne oblasti oddale podizvajalcem zaradi nižjih cen in boljše 
izvedbe kot pri javnih izvajalcih (Florestano in Gordon 1980), v panogi čistilnih storitev 
(Christoffersen et al. 2007), v primerjavi nacionalnih javnih naftnih podjetij z 
mednarodnimi zasebnimi podjetji (Wolf 2009) ali v španskem proizvodnem sektorju 
(Arocena in Oliveros 2012). Razlog temu je predvsem razpršenost lastniških in 
upravljavskih pravic ter nezainteresiranost davkoplačevalcev za njihovo uveljavljanje, 
kajti delež vsakega je zelo majhen, da jim ustvarja občutek, da nikakor ne morejo 
vplivati na menedžerje javnih subjektov. Pojavljanje idej o novem javnem 
menedžmentu v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kjer naj bi delo 
javnega sektorja sledilo zgledu zasebnih izkušenj s tehnikami strateškega 
menedžmenta in upoštevanju vseh interesnih strani, je tudi posledica opaženega 
slabšega delovanja javnih organizacij v primerjavi s podobnimi iz zasebnega sektorja 
(Perrott 1996). Kot druge razloge lahko navedemo odvisnost dejanj javnih organizacij 
od javnega mnenja, politične podpore in stopnje decentralizacije sprejemanja 
odločitev (Yang in Pandey 2007). Zaradi razlogov, ki vplivajo na večjo učinkovitost 
zasebnega sektorja, država običajno podpira nastanek inovacij v zasebnem sektorju. 

Naložbe države v R&R imajo različne učinke na izvajanje R&R v zasebnih podjetjih, pri 
čemer se na te učinke lahko gleda s treh vidikov (David in Hall 2000, str. 1169–1170):  

1) prvi vidik razlikuje neposredne in posredne učinke R&R (angl. direct vs. indirect 
effects of R&D). Neposredni učinki nastajajo zaradi povpraševanja in ponudbe 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo v raziskovanju, posredni pa 
vključujejo nematerialne rezultate izvajanja R&R, kjer gre za ustvarjanje novega 
znanja in vpliv tega znanja na pričakovane koristi in stroške R&R, ki jih financirajo 
zasebna podjetja; 

2) drugi vidik razlikuje med pogodbenimi in temeljnimi R&R (angl. contract vs. basic 
R&D). Pogodbene R&R imajo za cilj doseganje rezultatov v skladu s trenutno 
opredeljenimi poslanstvi različnih javnih agencij in se lahko imenujejo tudi 
uporabne R&R. V temeljnih R&R, usmerjenih k raziskovanju doslej neznanih 
dejstev, se ne sledi nikakršnim specifičnim poslanstvom, kaj šele političnim ciljem; 

3) tretji vidik ločuje med takojšnjimi učinki R&R in učinki, ki nastopijo s časovnim 
zamikom (angl. contemporaneous vs. lagged effects). Lahko se torej zgodi, da 
nekatere naložbe države neposredno po vlaganju izrinejo naložbe zasebnega 
sektorja, toda v daljšem časovnem obdobju povzročijo prav nasprotne učinke in 
delujejo pozitivno na naložbe zasebnega sektorja v prihodnosti. 

Raznovrstni vplivi državnih naložb v R&R na zasebne naložbe v R&R v nekaterih 
primerih torej izrinejo naložbe zasebnega sektorja, David in Hall (2000, str. 1171) pa 
kot razloge navajata naslednje: 

a) podjetja lahko preusmerijo svoja sredstva za dolgoročne naložbe v R&R v 
pričakovanju, da bodo sedanji javni izdatki države zagotovili rezultate, ki jih lahko 
na koncu uporabijo za svoje prihodnje aplikativne R&R, brez potrebe, da sami 
investirajo na področju temeljnih raziskav; 
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b) podjetja lahko prenehajo financirati aplikativne R&R na področju, kjer pričakujejo, 
da bi lahko rezultati javnih R&R postali na voljo konkurentom, kar bo poslabšalo 
dobičkonosnost naložb na teh področjih; 

c) povpraševanje države izrine zasebno končno porabo in s tem tudi zasebne R&R, ki 
izvirajo iz te porabe prav zato, ker vlada subvencionira fiksne stroške R&R za 
izdelke, ki jih želi. 

Po drugi strani ista avtorja razlagata, da bo do dopolnjevanja prišlo v naslednjih dveh 
primerih: 

d) javne naložbe v R&R na določenem področju so signal vlade, da namerava 
spodbujati uporabo določene tehnologije, zato podjetja obsežneje vlagajo v R&R, v 
povezavi s tistimi tehnologijami, ki jim prinesejo koristi, kot so ugodne davčne 
olajšave; 

e) javne naložbe so hkrati tudi »signal« vladnega povpraševanja v prihodnosti. Tako 
podjetja vedo, da bodo javne R&R zagotovile nekaj infrastrukturnega znanja in s 
tem zmanjšale zasebne stroške za R&R, kajti podjetja bodo poskušala ustvariti 
dobiček iz prelivanja znanja (angl. knowledge spilovers). 

V podobni smeri razmišlja tudi Clausen (2009), ki je na podlagi raziskave v norveških 
podjetjih dodal empirično podporo argumentu, da subvencije najmočneje stimulirajo 
zasebne izdatke za R&R, kjer je vrzel med družbeno in zasebno stopnjo donosa R&R 
velika, zato je za politiko priporočljivo, da subvencije v večji meri usmerja v podporo 
raziskovalnim kot pa razvojnim projektom v zasebnem sektorju. Projekti »daleč od 
trga« so negotovi in lahko privedejo do znanj, ki jih podjetja ne morejo popolnoma 
prisvojiti in bi bili brez javnega financiranja nedonosni za podjetja. Prav zato bodo 
subvencije imele pozitiven vpliv na raziskovalne dejavnosti, ki se izraža predvsem z 
rastjo proračuna za raziskovalne dejavnosti in z izboljšanjem kakovosti raziskav. Hkrati 
pa imajo subvencije za razvojne dejavnosti nasprotne učinke, to je, da privedejo do 
izrivanja zasebnih naložb v razvojne dejavnosti. Taksonomije so »teoretična orodja«, ki 
jih politiki lahko uporabljajo, da bi razumeli različne učinke posameznih ukrepov na 
podporo razvoju tehnologij. Clausen (2009) priporoča preverjanje, ali rezultati držijo 
tudi za druge institucionalne kontekste in države. S subvencioniranjem raziskovalnih 
projektov politiki torej lahko vplivajo na tehnološke strategije in možnosti dobička 
podjetij, ki jih usmerijo v razvoj visokotehnoloških izdelkov.  

V novejšem času večje število raziskav uporablja tako imenovani ujemajoči se pristop 
(angl. matching approach), ki omogoča evaluacijo učinka subvencij za R&R z 
upoštevanjem dejstva, da nekatera podjetja zares prejemajo subvencije in druga 
podjetja ne (González in Pazó 2008). Ta pristop lahko tudi oceni, kako bi se ta druga 
podjetja obnašala, če bi jih prejela. González in Pazó (2008) sta v analizi empiričnih 
podatkov za španska podjetja pokazala, da javne subvencije niso izrinile zasebnih 
naložb, vendar tudi niso pomembno spodbudile njihove rasti, kar je v skladu z 
nekaterimi predhodnimi raziskavami, ki jih avtorja omenjata.  

Na podlagi pregleda literature, ki kaže na to, da je javnofinančna podpora pomembna 
za R&R in da je to pomembno za nastanek inovacij, je treba določiti kazalnike, s 
katerimi naj bi v modelu ugotovili naravo povezave. Na mikro ravni bo kot pri 
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Aschhoffovoj in Sofki (2009) določena neprava (angl. dummy) spremenljivka, ki kaže, 
ali je podjetje prejelo javnofinančne podpore za inovacijske aktivnosti ali ne, na podlagi 
vprašanja iz ankete vprašalnika CIS.  

Na makro ravni sodobni trendi kažejo v naslednji smeri: čeprav je vladno financiranje 
zelo pomemben vir financiranja R&R, obstajajo zelo velike razlike med državami in so 
zato v interesu mednarodnih ekonomskih organizacij (npr. OECD) raziskave o 
usklajevanju spremljanja raziskovalnih dejavnosti (Steen 2012). Iz Steenovega poročila 
je razvidno, da je mnogo držav v procesu prestrukturiranja in prilagajanja sistemov 
financiranja osredotočenih na večjo kakovost in pomembnost raziskav, ki naj bi 
privedle do večjih ekonomskih in družbenih učinkov. Problem pa predstavljajo kazalci 
za spremljanje financiranja dejavnosti R&R. Steen (2012) zato prikazuje prve rezultate 
projekta delovne skupine nacionalnih strokovnjakov za znanstvene in tehnološke 
kazalnike (angl. National Experts on Science in Technology Indicators – NESTI), ki naj bi 
privedel do ustreznejših kazalcev in revizije priročnika Frascati, glavnega okvira za 
merjenje dejavnosti R&R. V tem okviru Steen (2012, str. 9–10) predstavlja novo 
klasifikacijo za zbiranje podatkov, v kateri razlikuje med dvema vrstama financiranja 
glede na želene rezultate, to je institucionalnim in projektnim financiranjem R&R17, ter 
tremi relacijami glede usmerjanja sredstev: nacionalno financiranje domačih izvajalcev, 
nacionalno financiranje tujih izvajalcev in mednarodno financiranje domačih izvajalcev. 
Te delitve opredelijo šest možnih kombinacij, na podlagi katerih se bo razvijal nov 
sistem kazalcev za naložbe v R&R. Ampak ker so dosedanje raziskave v opisanem 
okviru zajele spremljanje podatkov za samo sedemnajst držav članic OECD, in to zgolj 
za tri točke v obravnavanem času (leta 2000 za devet držav, leta 2005 za štirinajst držav 
in leta 2008 za vseh sedemnajst držav), smo se pri modelu na makro ravni morali 
odločiti za nekoliko drugačne kazalce. Ena možnost je bila vzeti podatke raziskave CIS o 
odstotku podjetij v neki državi, ki so prejela javnofinančne podpore za inovacijske 
dejavnosti. Toda ti podatki se zbirajo samo za vsako drugo leto in odražajo le število 
podjetij, ne pa tudi obseg naložb. Prav zato smo se odločili zbrati podatke o kazalcih 
znanosti in tehnologije v sistemu Eurostat. Za vpliv javnofinančne podpore na 
inovacijske dejavnosti smo vzeli delež javnega financiranja v skupnih poslovnih 
odhodkih za R&R (angl. Business Enterprise Research and Development – BERD). 

 

3.4 Sklepi 

V tem poglavju predstavljamo vlogo države v gospodarskem sistemu ter nekatere 
značilnosti inovacijske politike in inovacijskih sistemov. Nato prikažemo različne 
možnosti, s katerimi lahko država poskuša vplivati na inovativnost podjetij, da bi 
posledično zvečala konkurenčnost v primerjavi z drugimi. Glede na predhodno analizo 

                                                      
17 Predhodni povezani projekt PRIME je projektno financiranje opredelil kot denar, namenjen 
aktivnostim, omejenim v obsegu, proračunu in času, z jasnim namenom organa, ki določa izvajalce teh 
aktivnosti, medtem ko je institucionalno financiranje opredeljeno kot financiranje institucij brez 
neposrednega vnaprejšnjega določanja konkretnih programov ali projektov, katerim so dodeljena 
sredstva namenjena (Steen 2012). To se v praksi lahko nekoliko poveže z že omenjeno razdelitvijo 
Davida in Halla (2000) na pogodbeni R&R z jasnim namenom in temeljni R&R, ki brez jasnega cilja 
poskuša razširiti dosedanja spoznanja.  
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literature izberemo štiri kanale za spodbujanje inovativnosti, od katerih tri podrobneje 
predstavimo (medsebojno sodelovanje raziskovalcev in podjetij, zakonodaja ter 
neposredne subvencije države za R&R). Za vsakega izmed njih je narejen pregled 
dosedanjih raziskav in opisana so merila, s katerimi jih spremljamo v empiričnem delu 
raziskave. Četrti kanal, ki je v ospredju našega interesa – javna naročila, je podrobneje 
predstavljen v četrtem poglavju.  
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4 JAVNA NAROČILA IN SPODBUJANJE INOVACIJ – IZKUŠNJE RAZVITIH 
DRŽAV 

Javno naročanje je proces, v katerem država naroča in plača izdelke ali storitve, 
potrebne za opravljanje svojih nalog, pri čemer pod državo spadajo nacionalne vlade, 
lokalne oblasti in njihovi organi. Znesek javnih naročil današnjih držav vključuje velik 
del državne porabe in zajema tudi pomemben del BDP-ja. V pogojih današnje krize je 
učinkovitost pri uporabi javnega denarja še pomembnejša kot sicer in pobuda SIGMA18 
poudarja pomen dejstva, da mora državni sistem javnih naročil državi priskrbeti 
vrednost za denar (angl. »Value for money«). Prav zato je nujno vzpostaviti merila za 
doseganje le-tega (EU in OECD 2011). Toda ni vseeno, kaj se naroča v tem postopku. 
Velik del javnih naročil se nanaša na naročanje rednih in običajnih izdelkov, storitev ali 
sistemov (kar vključuje kombinacijo obojega), pri čemer gre za tako imenovane dobrine 
»s police«, za katere ni treba narediti ničesar inovativnega. Druga vrsta javnih naročil 
vključuje tudi nastanek dobrin, ki doslej niso obstajale in tovrstna javna naročila so 
predmet našega nadaljnjega proučevanja in raziskovanja (Edquist et al. 2000; Edler in 
Georghiou 2007; Edquist in Zabala-Iturriagagoitia 2012). Prav zato se osredotočamo na 
možnosti sistema javnih naročil za spodbujanje inovacijskih dejavnosti in nastanek 
inovativnih izdelkov in storitev, ki so v literaturi vse pogosteje imenovana »javna 
naročila za inovacije« (angl. Public Procurement for Innovation – PPI19). Nazadnje na 
podlagi izbranih statističnih podatkov za države EU prikažemo rezultate panelne 
analize, ki vključuje opisane štiri možnosti, skozi katere država lahko spodbuja 
inovacije. 

 

4.1 Javna naročila kot del fiskalne (javnofinančne) politike 

Osnovna značilnost današnjega javnega naročanja je osredotočenost na enako 
obravnavo vseh dobaviteljev, učinkovito konkurenco in tehnične učinkovitosti, zato so 
že dolga leta prisotne različne oblike predpisov in smernic o tem, kako je treba ravnati 
v postopkih javnega naročanja. V evropskem prostoru so to smernice EU. Leta 2004 sta 
Evropski parlament in Svet sprejela dve smernici, katerih cilj je bil pojasniti, 
poenostaviti in posodobiti obstoječo evropsko zakonodajo o javnih naročilih (EC 
2013b). Smernica 2004/18/ES zajema javna naročila na področju gradenj, izdelkov in 
storitev. Smernica 2004/17/ES zajema postopke javnih naročil subjektov, ki delujejo v 
sektorjih za vodo, energijo, promet in poštne storitve. Na svetovni ravni javno 
naročanje pomeni pomemben del mednarodne trgovine. WTO je omogočila 
večstranski Sporazum o vladnih naročilih (angl. Government Procurement Agreement – 
GPA), ki ureja pravice in obveznosti v postopkih javnega naročanja med državami 
podpisnicami (WTO 2013). 

 

                                                      
18 SIGMA (angl.) = Support for Improvement in Governance and Management (podpora za izboljšanje 
vodenja in upravljanja) – skupna pobuda EU za krepitev javnega upravljanja in zmogljivosti javne uprave 
(EU in OECD 2011). 
19 V nadaljevanju teksta okrajšavo PPI uporabljamo za »javno naročanje za inovacije«. 
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4.1.1 Cilji, ki jih država poskuša doseči skozi sistem javnih naročil 

Kot je že bilo omenjeno, v procesu javnega naročanja vlada dobavlja izdelke ali 
storitve, potrebne za izvajanje svojih funkcij. Pri tem običajno zasleduje več različnih 
ciljev, ki so med sabo bolj ali manj konkurenčni in jih je zato treba usklajevati (Erridge 
in McIlroy 2002). Avtorja menita, da je za večino nakupov ključno gonilo in prvi cilj 
komercialni vidik, za katerega je značilno, da želi vlada davčnim zavezancem zagotoviti 
čim več za manj denarja, kar je povezano tudi z naraščajočimi pritiski v procesu 
sprejemanja proračunov. Hkrati z znižanjem stroškov javni naročniki poskušajo 
zasledovati tudi drugi cilj, to je zagotoviti večjo kakovost naročenega blaga. Procesi 
javnega naročanja so zato dokaj strogo urejeni, da bi omogočili vzpostavitev 
konkurence na strani ponudnikov in lažje doseganje obeh opisanih ciljev. Podobno 
poudarja tudi Valovirta (2012), saj spodbujanje inovacij skozi javna naročila vključuje 
oblikovanje trdnejših odnosov in veča tveganje naraščanja pristranskosti pri izbiri 
dobaviteljev ter lahko omogoči nastanek oligopolov ali nastavi umetne ovire, ki 
preprečujejo vstop novih podjetij v panogo. Tretji sklop ciljev (Erridge in McIlroy 2002), 
ki so v nasprotju s prvima dvema pristopoma, izhaja iz socialno-ekonomskega vidika 
odgovornosti vlade. Zastavlja se vprašanje, ali lahko vlada uporabi javna naročila za 
podporo lokalnemu gospodarskemu razvoju, medtem ko bi bilo učinkoviteje posel, za 
katerega je razpisano javno naročanje, dodeliti drugemu ponudniku in je lahko izbira 
lokalnega ponudnika v navzkrižju s predpisi o preglednosti. Edler in drugi (2005) 
omenjajo še naslednje cilje: večanje splošne ravni povpraševanja, spodbujanje 
ekonomskih dejavnosti in zaposlenosti, zaščita domačih podjetij pred tujo konkurenco, 
spodbude nacionalnim šampionom za naložbe v R&R ipd.  

Kot primere lahko med drugim navedemo namene in cilje, ki jih javno izražajo tudi 
vlade držav, kot sta denimo švedska (GOS 2012) ali ciprska vlada (PPD 2007), ki sta 
svoje namene izrazili na spletnih straneh. Švedska vlada si za cilj javnega naročanja 
zastavlja učinkovitost, pravno zanesljivost in spodbujanje konkurenčnosti na trgu z 
namenom, da se denar davkoplačevalcev uporabi optimalno in v korist državljanov, 
javnega sektorja in industrije. Ciprska vlada si je za smoter funkcije javnega naročanja 
zastavila naslednje cilje: omogočiti javnim organom izpolnjevanje političnih in 
poslovnih ciljev z opravljanjem boljših javnih storitev skozi odprt, pregleden in skladen 
proces; nenehno izboljšanje naročniškega procesa; doseganje vrednosti za denar in 
spodbujanje enakopravnih možnosti vseh ponudnikov, vključno z MSP; spodbujanje 
inovacij in podpora okoljevarstveni in socialni vzdržnosti s pomočjo učinkovitih 
naročniških politik in praks. 

 

4.1.2 Javno naročanje za spodbujanje inovacij (PPI) 

Za razliko od rednega javnega naročanja je poseben primer javno naročanje za 
spodbujanje inovacij (PPI), v katerem javna agencija odda naročilo neki drugi 
organizaciji za izdelek ali storitev, ki še ne obstaja. To pomeni, da so potrebne raziskave 
in inovacija pred dobavo in mora zato naročnik določiti funkcije izdelka ali sistema, ne 
pa samega izdelka kot takega (Georghiou et al. 2003). O PPI se je začelo veliko govoriti 
na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja in raziskave so pogosto navajale, da je 
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povpraševanje pomembna spodbuda za inovacije, kar je bilo ugotovljeno na podlagi 
raziskave Moweryja in Rosenberga (1979). V svetu so bile takrat ZDA tehnološko veliko 
naprednejše kot Evropa, in da bi Evropa lahko dosegala ZDA v nastajanju novih 
tehnologij, sta Rothwell in Zegveld že leta 1981 zapisala, da bo treba oblikovati 
homogen trg (kar je danes eden izmed stebrov evropskih gospodarskih strategij). 
Avtorja menita, da se novonastajajoče tehnologije lahko spodbujajo s pomočjo sistema 
javnih naročil, kajti s tem vlada zmanjšuje stopnjo negotovosti potencialno inovativnih 
podjetij, ker jasno izraža potrebe in predstavlja dokaj stabilno povpraševanje. Cilji 
inovacijsko usmerjenih javnih naročil so izboljšanje kakovosti dobrin, ki jih uporablja 
javni sektor, izboljšanje kakovosti dobrin, ki se uporabljajo v zasebnem sektorju, in 
izboljšanje mednarodne konkurenčnosti domače industrije (Rothwell in Zegveld 1981). 
Pozitiven vpliv javnih naročil na inovacije Rothwell (1994) najde nadalje tudi v veliki 
kupni moči vlade, kar lahko ustvari trg za izdelke, storitve ali sisteme, ki prej niso 
obstajali. Javna naročila lahko spodbudijo zagon naprednih tehnologij in predstavljajo 
pomembno testno polje za inovacije. Toda če pogledamo pozorneje, ugotovimo, da je 
veliko primerov iz tistega časa ukoreninjenih na področju obrambe in javne varnosti, 
kar je precej težko prenesti na druga področja, kot so varčevanje z energijo, zdravstvo 
ali javni prevoz. Uporaba javnih naročil za spodbujanje inovacij neizogibno zahteva 
prilagajanje in posebne organizacijske postopke. Omejitve uporabe PPI se odražajo kot 
pomanjkanje soglasja, še posebej v časih, ko pride do političnih zamenjav, potrebe po 
dodatni regulaciji, če vlada nima zadostne tržne moči, in tega, da se vlade ne vedejo 
vedno racionalno. 

Na področju PPI je po spodbudnih začetkih vladalo zatišje (razen občasnih omemb 
možnosti uporabe javnih naročil v difuziji inovacij (v Geroski 1990; 1994)) vse do konca 
preteklega stoletja. Takrat so te ideje spet spodbudili Edquist in drugi (2000), ko so 
ugotovili, da je bil v praksi v devetdesetih letih prisoten niz političnih spodbud za 
inovacije na strani ponudbe (kot so denimo subvencije za R&R) in je bila do takrat 
zanemarjena stran povpraševanja. Po letu 2000 lahko najdemo vse več primerov 
zanimanja za področje PPI in posebej velik interes s strani politike na ravni EU. Sama 
EU je medtem začela in tudi financirala nekatere izmed teh raziskav. Raziskave kažejo, 
da imajo vladne politike za spodbujanje gospodarstva večinoma posreden vpliv 
(subvencije, znižanje davkov, vladne garancije in nizke obresti), medtem ko je v 
primeru javnega naročanja vlada klient, ki neposredno kupuje izdelke in storitve od 
različnih podjetij in je neposredno navezana na njihove dejavnosti (Uryu 2006). 
Raziskovalci pišejo, da se v dobavno verigo PPI lahko vključijo bodisi velika bodisi mala 
podjetja, in tu lahko država kot siguren naročnik zmanjša tveganost za dobavitelje. 
Zahtevni klienti so tudi pomembna gonilna sila za nastanek inovacij, raven zahtevnosti 
v PPI pa podpira naklonjenost podjetij do naložb v R&R in njihovo naklonjenost 
ustvarjanju inovacij (Nyiri et al. 2007).  

Čeprav smo pravkar opisali nastanek inovacij kot glavni argument za uporabo PPI, je bil 
prvi razlog za njihovo uporabo zadovoljevanje človeških potreb in/ali reševanje 
družbenih težav (Edquist in Zabala-Iturriagagoitia 2012). Toda zelo je zanimivo, kako 
zakonodaja EU kljub podpori za spodbujanje inovacij skozi javna naročila po drugi 
strani tudi sama postaja ovira za PPI. Edquist in Zabala-Iturriagagoitia (2012) menita, 
da je težava v tem, da poskuša zakonodaja EU istočasno vzpostaviti svobodni trg, ki naj 
bi spodbujal konkurenčnost, medtem ko po drugi strani izvaja intervencijske ukrepe, ki 
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naj bi omogočali doseganje družbenih in ekonomskih ciljev. Pri tem je 
intervencionizem v nasprotju z ustvarjanjem svobodnega trga. Prav zato se v novih 
smernicah EU poskuša uveljaviti postopek, ki naj bi večal prožnost in poenostavil 
dejanja, zato se zagovarja uporaba načela stroškov življenjskega cikla za izbiro med 
različnimi ponudbami, namesto zgolj odločanja na podlagi najnižje cene. V zaključku 
avtorja menita, da je za PPI potreben nekoliko drugačen pristop, ker je treba usposobiti 
ljudi, ki izvajajo aktivnosti javnega naročanja, za izbiro inovativnejših rešitev in da je PPI 
treba uporabljati v kombinaciji z drugimi orodji inovacijske politike, kar naj bi 
omogočilo uspešnejše reševanje velikih izzivov (Edquist in Zabala-Iturriagagoitia 2012). 
Zapisano je v skladu z raziskavo Milesa (2010), ki je na vzorcu podjetij ugotovil, da 
podjetja trajnostni razvoj in energetsko učinkovitost vidijo kot močnejšo spodbudo za 
inovacije v primerjavi s potrebami javnega naročanja. Hkrati Edler in drugi (2012) kot 
posebne cilje ukrepov inovacijske politike na strani povpraševanja opredelijo jasnejše 
izražanje potreb po inovacijah ter izboljšanje pogojev za njihov nastanek in širjenje na 
trgu. Poudarek je na tem, da so ukrepi na strani povpraševanja le dopolnilo in ne 
nadomestilo ponudbenih ukrepov inovacijske politike. Za PPI znotraj območja EU je 
posebej pomembna pobuda vodilnega trga (angl. Lead Market Initiative – LMI), ki je 
nastala, da bi EU lahko uresničila cilje iz Lizbonske agende ter postala vodilno in 
rastoče gospodarstvo, ki ustvarja delovna mesta. Na področju javnih naročil LMI 
poskuša zmanjšati fragmentacijo trgov javnih naročil po vsej EU s pomočjo naročniških 
omrežij, kot je PPN (angl. Public Procurement Network), ki naj bi pospešila podjetniško 
vedenje javnih naročnikov, povečala tržno transparentnost in ustvarila boljšo povezavo 
skozi celotno EU (Edler et al. 2012). 

V politiki javnih naročil so torej inovacije lahko ekspliciten drugotni cilj v primerih, ko si 
vlade v prvi vrsti prizadevajo na primer: a) omogočati izvajanje bistvenih vladnih funkcij 
kot so zavarovanja proti različnim šokom in nevarnostim, b) pridobiti boljše izdelke za 
uporabo pri opravljanju vladnih funkcij ali c) ustrezno izkoriščati tržno moč, da se 
zagotovi učinkovitejše izpolnjevanje potreb tistih, ki uživajo javne dobrine (Uyarra in 
Flanagan 2010). Pri tem se je pomembno zavedati, da bodo v nekaterih primerih 
inovacije verjetno nastale ne glede na to, ali je bila politika eksplicitno usmerjena v 
njihovo ustvarjanje ali ne. Dejansko v mnogih primerih, kjer so javna naročila sprožila 
inovacije, te niso bile posledica namerne ali zavestne odločitve za spodbujanje inovacij, 
temveč so nastale bolj kot stranski produkt »normalnih« naročil. 

Javno naročanje in s tem tudi PPI sta zelo regulirani področji, zato so v njunem 
izvajanju pogosto prisotni standardi, ki naj bi zagotovili doseganje določene kakovosti, 
zadovoljive transparentnosti in integritete celotnega postopka. Čeprav lahko standardi 
prispevajo k izboljšanju javne dobave in podprejo procese odločanja in upravljanja 
tveganj, so v praksi prisotne tudi drugačne izkušnje. Raziskava, opravljena na primeru 
več kot dvesto javnih naročnikov v Nemčiji, kaže, da več kot 70 % anketirancev 
vključuje standarde v specifikacije razpisa, toda veliko javnih naročnikov v postopku 
javnega razpisa ne vzpostavi stika z odbori za standardizacijo (Blind 2009). To je jasen 
znak, da subjekti uporabljajo obstoječe standarde, vendar ne sodelujejo pri tekočih 
procesih standardizacije, čeprav bi lahko vplivali nanje in si s tem mogoče ustvarjali 
tudi dobiček. Čim več vsebine se uvršča v besedilo standardov, večja je lahko njihova 
funkcija pri spodbujanju inovacij. Blind (2009) meni, da je treba procese standardizacije 
začeti pravočasno na novih področjih znanosti, v raziskavah in na nastajajočih trgih, da 
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bi subjekti, ki sledijo tem standardom, izkoriščali funkcije spodbujanja inovacij že od 
samega začetka in da bi se izognili nepotrebnemu drobljenju v razvoju znanosti in 
tehnologije. Zahtevni standardi in spodbujajoče zahteve za inovacije morajo omogočiti 
tudi zdravo konkurenco. Tehnološko nevtralnim standardom je treba dati prednost 
pred tehnološko specifičnimi in standardi, ki predpisujejo preveč konstrukcijskih 
podrobnosti. 

Poleg uporabe javnih naročil kot potiska za inovacije inovacije kažejo tudi nekaj 
pozitivnih povratnih učinkov na javna naročila, kajti inovacije lahko izboljšajo kakovost 
javnih storitev in javnih infrastruktur, kar bi lahko povečalo zadovoljstvo državljanov 
(Blind 2009). Blind proučuje odnos med inovacijami in javnim naročanjem ter 
ugotavlja, da izboljšave na področju javnih storitev predstavljajo prednost in zaostrijo 
konkurenco med pokrajinami. Inovacije lahko tudi znižajo stroške celotnega 
življenjskega cikla izboljšane tehnologije (npr. nižja poraba energije, stroški vzdrževanja 
in popravila ipd.). Vendar pa imajo inovacije tudi negativne posledice za javne 
naročnike zaradi višjih cen novih funkcij ali izboljšanih lastnosti izdelkov. Potemtakem 
inovativne tehnologije, izdelki in storitve pomenijo nekoliko večje tveganje za 
uporabnika ali okolje ter lahko povečajo stroške vzdrževanja zaradi manj izkušenj z 
njimi. Posamezne inovacije lahko izvede le majhno število dobaviteljev ali celo eno 
samo podjetje, kar zmanjša konkurenčno tekmovanje in posledično lahko pomeni manj 
prizadevanj za ustvarjanje inovacij v prihodnosti. 

4.1.2.1 Vrste javnega naročanja za inovacije (PPI) 

PPI se lahko klasificirajo na podlagi več meril (Edler in Georghiou 2007; Edquist in 
Zabala-Iturriagagoitia 2012). Če upoštevamo uporabnike rezultatov procesa javnega 
naročanja, lahko razlikujemo neposredno PPI (angl. direct PPI) in posredno PPI (angl. 
catalytic PPI). Pri neposrednem PPI je naročnik tudi uporabnik tega rezultata (npr. ko 
javne železnice naročijo vlak določenih funkcionalnosti), pri posrednem PPI pa ni (ko bi 
na primer javna bolnišnica naročila inovativne slušne aparate, ki jih končno uporabljajo 
ljudje s poškodovanim sluhom in ne bolnišnica pri svojem delovanju). Glede končnega 
rezultata javnega naročanja lahko opredelimo predkomercialni PPI (angl. pre-
commercial PPI), prilagodljiv PPI (angl. adaptive PPI) in razvojni PPI (angl. 
developmental PPI). V predkomercialnem PPI ne nastaja dejanski izdelek, temveč se 
razvija prototip ali kakšen del končnega rezultata, zato to prej spada v financiranje R&R 
in je zato orodje ponudbene strani inovacijske politike, zaradi česar ni v središču 
našega interesa. Prilagodljiv PPI se na podlagi že obstoječih dobrin prilagaja konkretni 
potrebi in okoliščinam, v katerih se bodo ti izdelki, storitve ali sistemi uporabljali. Pri 
razvojnem PPI so rezultat naročanja popolnoma novi izdelki, storitve ali sistemi. 

4.1.2.2 Faze javnega naročanja za inovacije (PPI) 

Sam proces javnega naročanja (in tudi PPI) običajno poteka skozi nekaj faz (Edler et al. 
2005; Aho et al. 2006), med katerimi je prva faza zmeraj določanje velikega izziva, za 
katerega je treba najti ustrezno inovativno rešitev, ki se opredeljuje s pomočjo 
funkcionalnih specifikacij. Nato poteka proces razpisa (angl. tendering process) z 
odpiranjem sklica za ponudbe, s ponujanjem prve različice tehnične rešitve izziva, ki 
odgovarja na funkcionalne zahteve naročnika, in z oddajo ponudb s strani potencialnih 
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dobaviteljev. Sledijo ocena ponudb glede na vnaprej določena in objavljena merila ter 
izbira najustreznejše ponudbe in sklenitev pogodbe s ponudnikom. Na koncu sledi še 
izvršitev po pogodbi, pri PPI (drugače kot pri običajnem rednem naročanju) pa je 
prisotno še razvijanje pogodbenega izdelka, storitve ali sistema. V tem procesu Edquist 
in Zabala-Iturriagagoitia (2012) poudarjata pomen natančne opredelitve funkcionalnih 
zahtev pri oblikovanju razpisa za naročanje, ker preozke in preveč tehnično specifične 
zahteve lahko onemogočijo najboljšo rešitev, ki bi mogoče na drug način, toda 
učinkoviteje izpolnila te potrebe. Zato avtorja predlagata, da se že v času oblikovanja 
razpisa naročniki povežejo z nekaterimi potencialnimi ponudniki in da skupaj v procesu 
interaktivnega učenja opredelijo funkcionalne zahteve, ki jih vsak ponudnik posebej ali 
v sodelovanju z drugimi20 lahko razvije do tehničnih specifikacij rešitve. 

 

4.2 Primeri izkušenj razvitih držav pri uporabi PPI 

Uporaba sistema javnih naročil za spodbujanje inovacij ni nastala namenoma, temveč 
naključno (Nyiri et al. 2007), nekaj več dosežkov pa lahko zasledimo v preteklem 
stoletju. Ameriške agencije, vezane predvsem na vojaški sektor, so običajno same 
podale razpis za javna naročila na način, ki je omogočil ustvarjanje inovativnih rešitev. 
Kasneje so se te novosti razen v obrambnem sektorju začele uporabljati pri izdelkih ali 
storitvah, ki se tržijo v civilnem sektorju (npr. mikrovalovi in njihova uporaba za pečice 
v gospodinjstvu, internet, sistem GPS ipd.). Vendar pa najprej inovacije niso nastale 
zaradi ciljno oziroma centralno določene politike, temveč so posamezne agencije 
delovale v skladu s svojimi pravili in posameznimi politikami (Edquist 2009). Druge 
razvite države so prav tako sprejele posebne programe, iz katerih nastajajo inovativne 
rešitve kot posledica sodelovanja v razpisih za javna naročila. Zgledi iz knjige Rothwella 
in Zegvelda (1981) kažejo številne primere javnega naročanja in raziskave njegovega 
vpliva na spodbujanje inovacij v drugi polovici dvajsetega stoletja. Za ZDA sta omenila 
program ETIP za podporo poskusnim tehnikam v civilnem sektorju, vendar je njegovo 
izvajanje pokazalo potrebo po povezavi javnih naročil z drugimi vrstami instrumentov 
za podporo inovacijam. V Nemčiji sta na podlagi ameriškega programa ETIP analizirala 
možnost uporabe javnih naročil v civilnem sektorju (toplotna črpalka, motorna vozila 
za javne namene, medicinska tehnologija, oprema za pomoč starejšim in invalidom, 
sončna energija in oprema za varstvo pred požarom). Švedski program STU je pokazal, 
da je njihova vlada zelo pomemben kupec in lahko vpliva na spodbujanje tehnoloških 
inovacij, ki lahko posledično večajo mednarodno konkurenčnost švedskih izdelkov. Na 
Švedskem zaradi decentralizacije več kot 50 % vseh javnih naročil poteka na lokalni 
ravni, zato so lokalne oblasti na podlagi omenjenega programa spodbudile številne 
novosti na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, razvoja sistemov za upravljanje 
podatkov o občinskih javnih delih (določitev položaja električnih ali vodovodnih linij 
pod cestami itd.), razvoja lokalnih prometnih sistemov, ukrepov za preprečevanje 
kriminala v bolnišnicah itd. Kanadski oddelek za oskrbo in storitve je pristojen za vsa 
                                                      
20 V izbiri oblike odnosa do tržnih tekmecev se podjetja lahko odločijo za sodelovanje (v ang. 
cooperation) ali za konkurenco (v ang. competition) - toda že nekaj časa se v literaturi pojavlja pojem 
coopetition (Dagnino and Padula 2002), za katerega lahko v slovenščini najdemo prevode 
»sokonkurenčnost« ali konkurenčno sodelovanje, toda očitno pomeni določeno kombinacijo obojega in 
se zdi da je ta vidik odnosov med partnerji v PPI prav ustrezno uporabiti.  
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javna naročila, vendar pa znotraj njega deluje tudi raziskovalno središče, ki promovira 
spodbujanje inovativnosti skozi sistem javnih naročil. Že v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja so začeli z uvedbo drugih meril za izbor, ki temeljijo na družbeno-
ekonomskih ciljih in so se počasi oddaljili od pravil za izbor ponudnika izključno na 
podlagi najnižje cene. Tudi v Združenem kraljestvu je potekalo več lokalnih pobud za 
podobne procese, kot je ustanavljanje lokalnega sistema za upravljanje storitev z 
računalnikom, ki se je kasneje združil z odborom za lokalno javno naročanje, ki naj bi s 
svetovalno vlogo izboljšal lokalno naročanje, pomagal pri zastopanju lokalnih interesov 
v sprejemanju zakonodaje na državni ravni in spodbujal raziskave za razvoj usklajenega 
javnega naročanja. V Franciji se je vlada vmešala v IT-industrijo za spodbujanje 
nastajajoče domače proizvodnje z zagotovljeno dobavo od domačih proizvajalcev. 

Kot je že bilo omenjeno, so interesi za spodbujanje inovacij na strani povpraševanja v 
osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja nekako zamrli, vendar so članki 
Edquista in Hommena (1999) ter Edquista in drugih (2000) ponovno preusmerili 
pozornost na dodatne priložnosti za inovacijsko politiko. Na podlagi teh pobud se je z 
začetkom enaindvajsetega stoletja EU lotila izvedbe različnih raziskav tega vprašanja 
(BDL 2003; Georghiou et al. 2003; Wilkinson et al. 2005; Edler et al. 2005; Aho et al. 
2006; European Council 2006, 2007, 2011; Finlands EU presidency 2006; Nyiri et al. 
2007; Kunze in Raue 2011; EC DGEI 2011; EPSA 2011; EU in OECD 2011) in od takrat 
naprej narašča število nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih institucij (Kelly et al. 
2003; CBI 2006; DETE 2008, 2009; ME Pl in PPO Pl 2008; FORA in OECD 2009; OGC in 
DBIS 2009; MEE 2010; PPN 2010) ter člankov (Edler in Georghiou 2007; Aschhoff in 
Sofka 2009; Edler 2009; Hommen in Rolfstam 2009; Uyarra in Flanagan 2010; Kalvet in 
Lember 2010; Kattel in Lember 2010; Peck in Cabras 2011; Lember et al. 2011; Arlbjørn 
in Freytag 2012; Edquist in Zabala-Iturriagagoitia 2012; Guerzoni in Raiteri 2012), ki 
raziskujejo različne vidike in možnosti sistema javnega naročanja, s katerim bi vplivali 
na nastanek inovacij v gospodarstvu.  

Pred analizo zbranih informacij o javnem naročanju za inovacije se osredotočamo tudi 
na potrebo po evaluaciji politik, o katerih pišemo. Že leta 2007 so Nyiri in drugi (2007) 
ugotovili, da nobena od proučevanih držav EU statistično ne spremlja podatkov o 
obsegu inovacijsko usmerjenega javnega naročanja tehnološko naprednih dobrin, in 
pet let po tem je večina statistike, dostopne za predhodna obdobja, razvite zato, da bi 
spremljala ukrepe na ponudbeni strani inovacijske politike. Ena izmed zadnjih pobud 
na področju PPI je poskus evaluacije inovacijskih politik na strani povpraševanja (Edler 
et al. 2012). V zadnjem desetletju se dogaja premik fokusa s politik na strani ponudbe k 
politikam na strani povpraševanja pri uporabi ukrepov inovacijske politike, toda 
omenjeni avtorji so ugotovili, da so zadnje ocene inovacijskih politik še vedno 
usmerjene na ukrepe na ponudbeni strani. OECD je s pregledom inovacijskih politik v 
praksi ugotovil, da nezadostna evaluacija politik na strani povpraševanja otežuje razvoj 
tovrstnih ukrepov inovacijske politike (Edler et al. 2012). Predvsem je težko oceniti 
učinke dosedanjih politik zaradi neustrezne metrike in metodologij za spremljanje teh 
povpraševalno usmerjenih ukrepov. Razvoj metod in metrik za oceno je temelj razvoja 
politik, ki ne bodo izključno zasnovane na intuiciji. Prav zato Edler in drugi (2012) 
priporočajo, da bi se to končno začelo spreminjati.  
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Na naslednjih straneh je v tabeli 6 preglednica različnih študij primerov in dobre prakse, ki smo jih zasledili v omenjeni literaturi, nato pa so 
podani še kratek komentar in zaključki pregleda. 

Tabela 6: Študije primerov PPI v literaturi 

 Vir Opis težave Program/inovacija  Država 

Programi - pobude za spodbujanje inovacij 

1. 
Georghiou et al. 
(2003) 

Visoki stroški za obrambno oskrbo, 
nezmožnost dobaviteljev, da sprejmejo vsa 
tveganja, tendence uporabe enakega 
pristopa za precej različne projekte, 
nezadostno delegiranje pooblastil itd. 

Pobuda pametne oskrbe (angl. Smart Procurement Initiative) – proceduralne 
spremembe, izobraževanje zaposlenih, premik od konkurenčnega tekmovanja k 
večjemu sodelovanju v tehnološko zahtevnih projektih, integrirane projektne 
skupine za spremljanje celotnega poteka projektov po pridobivanju tenderja. 

Združeno 
kraljestvo 

2. BDL (2003) Mednarodna konkurenčnost podjetij. 

Nacionalna zakonodaja zahteva visoko raven konkurence na natečajih, ki je 
večja od ravni, zahtevane s strani EU ali WTO, da bi se ustvarili večja 
učinkovitost in mednarodna konkurenčnost finskih podjetij spodbujenih s strani 
vlade kot zahtevnega kupca. 

Finska 

3. 
Edler et al. 
(2005) 

Potreba po varčnejši rabi energije. 

Program za kooperativno oskrbo z inovativnimi in energijsko varčnimi 
tehnologijami – rezultati: fotokopirni stroji z nižjo rabo energije, učinkovitejše 
žarnice z daljšim rokom trajanja, energetsko učinkoviti televizorji, varčnejši 
prodajni avtomati za tople in mrzle pijače.  

Mednarodno 
(OECD) 

4. 
Edler et al. 
(2005) 

Mali zneski posameznih javnih naročanj. Agencije, ki zbirajo javna naročila zaradi doseganja ekonomije obsega. 
Danska, 

Združeno 
kraljestvo, ZDA 

5. 
Wilkinson et al. 
(2005), Nyiri et 
al. (2007) 

Nezadostna znanja in sodelovanje v procesih 
javnega naročanja. 

Akcijski načrt za profesionalno javno naročanje in kupovanje (akcijski načrt PIA), 
ki obvezuje vsa ministrstva za določanje pristojnih oseb, analiziranje lastnih 
nakupovalnih dejavnosti in ponovno premišljevanje glede organizacije javnega 
naročanja. Načrt je bil večinoma usmerjen v elektronsko delitev informacij in e-
javno naročanje ter je razvil niz orodij za učinkovitejše javno naročanje (skupno 
vodenje naročanja, pregled pogodb, model za usklajevanje potreb in rešitev v 
javnem naročanju, model za ugotavljanje potrebnih veščin in posebno vodstvo 
za javno naročanje s strani lokalnih oblasti). 

Nizozemska 

6. 
Nyiri et al. 
(2007) 

Okoljevarstvene zadeve. 
Večje število komunikacij in zakonov, ki s pomočjo PPI spodbuja inovacije, ki se 
ukvarjajo z okoljevarstveni problemi – tako imenovana »zelena« javna oskrba. 

Evropska 
komisija 
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 Vir Opis težave Program/inovacija  Država 

7. 
Nyiri et al. 
(2007) 

Komunikacije. 
Vlada je pristojna za razvoj in gradnjo infrastrukture, standardizacijo in 
ustvarjanje začetnega trga IKT. 

Koreja 

8. 
Nyiri et al. 
(2007) 

Nezadostno spodbujanje PPI, nižja kakovost 
oskrbe z informacijskimi tehnologijami. 

Petletni program, ki ustvarja portal kot mehanizem za ponudbo inovacij 
javnemu sektorju brez razpisa, sistem za identifikacijo projektov, v katerih vlada 
potrebuje inovativne rešitve, preverjanje zmožnosti preživetja koncepta inovacij 
na trgu v zgodnji fazi njihovega nastanka. 

Združeno 
kraljestvo  

9. 
ME Pl in PPO Pl 
(2008) 

Nezadostna naklonjenost sistema javnih 
naročil podpiranju inovacij 

Nadzor javnih naročil, ki ga izvaja organizacija za sistem javnih naročil na način, 
da se spodbujajo inovacije, zbiranje ustreznih statističnih podatkov, ki naj bi 
omogočili spremljanje spodbud za inovacije v sistemu javnih naročil.  

Francija 

10. 
ME Pl in PPO Pl 
(2008) 

Nezadosten delež MSP v inovacijah in njihovi 
komercializaciji. 

Program za inovacije in raziskovanje malih podjetij (angl. Small Business 
Innovation Research Program – SBIR) v ZDA in program javnega naročanja Pilot 
na Nizozemskem za izbiro dobavitelja tehnologije za uporabo elektromagnetne 
sile, kateri temelji na konceptu SBIR-a. 

ZDA, 
Nizozemska 

11. 
FORA in OECD 
(2009) 

Nezadostna naklonjenost sistema javnih 
naročil podpiranju inovacij.  

Bela knjiga o družbi inovacij, ki poudarja vlogo javnega naročanja pri razvoju 
novih tehnologij, kar naj bi omogočilo inovativne rešitve družbenih izzivov in 
boljše javne storitve za državljane. Vsi vladni oddelki morajo objaviti načrt 
javnega naročanja za inovacije, kar jih usmerja k strateškemu razmišljanju o 
javnem naročanju. 

Združeno 
kraljestvo 

12. 
FORA in OECD 
(2009) 

Nezadostno sodelovanje državljanov pri 
izvajanju javnih storitev in razpršenost 
potrebnega znanja. 

V pripravi je gradnja sistema za komunikacijo državljanov z lokalnimi in 
centralnimi oblastmi na podlagi tehnologij web 2.0, kar naj bi povečalo njihovo 
participacijo in delitev potrebnega znanja. 

Združeno 
kraljestvo 

13. 
FORA in OECD 
(2009) 

Pomoč pri dviganju blaginje ljudi, ki 
potrebujejo tujo pomoč v vsakdanjem 
življenju zaradi težkih bolezni in/ali 
invalidnosti. 

Platforma za razvoj inovacij in novih tehnologij za pomoč potrebnim, kar 
povezuje partnerje iz gospodarstva, zdravstva in univerz, s posebnimi 
podporami za vključevanje MSP. Poseben poudarek je na digitalni 
komunikacijski tehnologiji, ki naj bi povečala samostojnost teh oseb.  

Združeno 
kraljestvo 

14. 
FORA in OECD 
(2009) 

Neobstoj sistematičnega odkrivanja 
človeških potreb v vsakdanjem življenju. 

Razvoj platforme Copenhagen Living Lab, ki naj bi podjetjem in institucijam 
znižala stroške ugotavljanja človeških potreb na osnovi slikovne in spletne 
videokomunikacije, ki omogoča interakcijo uporabnikov, skupnosti in 
proizvajalcev v artikuliranju potreb in zadovoljujočih rešitev. 

Danska 

15. 
OGC in DBIS 
(2009) 

»Zaklenjena« inovativnost v času reševanja 
družbenih in ekonomskih problemov. 

Program Designs of the Time (DOTT), v katerega so vključene lokalne skupnosti 
ter je prinesel veliko prototipov in rešitev različnih izzivov (na področjih 

Združeno 
kraljestvo 
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 Vir Opis težave Program/inovacija  Država 

trajnostnega življenja, seksualnega zdravja, ruralnega prometa ipd.). 

16. 
OGC in DBIS 
(2009) 

Energetska učinkovitost gospodinjstev z 
nizkimi dohodki. 

Program Low Carb Lane je prinesel nekaj prototipov izdelkov za večanje 
energetske učinkovitosti, ki so bili razdeljeni tem subjektom in nadalje razviti na 
podlagi njihovih izkušenj. Program je ustanovil tudi shemo financiranja za 
uvajanje energetsko učinkovitejših rešitev. 

Združeno 
kraljestvo 

17. 
OGC in DBIS 
(2009) 

Veliko bolnišničnih infekcij. 

Program za zmanjšanje bolnišničnih infekcij, ki naj bi olajšal ugotavljanje potreb 
zasebnemu sektorju z zbiranjem informacij od kliničnega osebja in 
strokovnjakov. V programu za vse ponujene rešitve pravice intelektualne 
lastnine ostajajo na strani dobaviteljev, kar naj bi jih opogumljalo, da sploh 
poskusijo narediti inovacijo. 

Združeno 
kraljestvo 

18. MEE (2010) Mali delež MSP v javnih naročilih. 
Pobuda raziskav v MSP (angl. Small business Research Initiative – SBRI) za 
vključevanje MSP v reševanje problemov javnega sektorja z alternativnimi in 
inovativnimi idejami.  

Združeno 
kraljestvo 

19. MEE (2010) Energetska učinkovitost.  
Finska vlada se je zavezala, da bo v najmanj 70 % javnega naročanja do leta 
2010 v dobavo poslovnih poslopij uvrstila kriterije energetske učinkovitosti 
razreda A. 

Finska 

20. MEE (2010) 
Nezadostna uporaba električnih avtomobilov 
in vetrne energije. 

Pilotski projekt testiranja električnih avtomobilov in povezane infrastrukture se 
je začel leta 2008 na Danskem. Do leta 2010 so bili sproženi različni projekti 
dobave 44 vozil za dve lokalni oblasti, šest občin, dve združenji in en raziskovalni 
institut.  

Danska 

Konkretni izdelki/storitve 

1. 
Edler et al. 
(2005) 

Omejen dostop državljanov do javnih 
storitev in preveliko število stikov z enim ali 
več oddelki pri opravljanju istega posla. 

Agencija 24/7, temelječa na novih tehnologijah. Švedska 

2. 
Edler et al. 
(2005) 

Povezljivost obrobnih predelov Stockholma 
(JZ–SV) s cestno in železniško povezavo. 

Sistem tunelov Södra Länken. Švedska 

3. 
Edler et al. 
(2005) 

Oskrba s tehnologijo za proizvodnjo energije. Nuklearne elektrarne, varnostni pasovi, vetrne elektrarne itd. Švedska 
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4. 
Edler et al. 
(2005), ME Pl in 
PPO Pl (2008) 

Varčevanje z energijo, boljša kakovost. 
Osvetlitve in nižji stroški zaradi življenjske 
dobe sistema v zgradbah javne uprave v 
Hamburgu. 

Novi sistem javne razsvetljave, prelivanje koristi od inovacije tudi v zasebni 
sektor (učinkovitost, podjetja dobavitelji, podjetja za namestitev in vzdrževanje, 
medsebojno učenje). 

Nemčija 

5. 
Edler et al. 
(2005) 

Požar uniči telekomunikacijsko 
infrastrukturo v Heidelbergu. 

Kombinacija tradicionalnih z novimi sistemi (VOIP), ki je omogočila optimizacijo 
komunikacije in boljše javne storitve za meščane. 

Nemčija 

6. 
Edler et al. 
(2005) 

Upravljanje dokumentov avstrijske vlade. 
Centralizirana programska oprema za upravljanje datotek na vseh ravneh 
centralne in lokalne oblasti, ki naj bi omogočila razvoj e-vladnih storitev. 

Avstrija 

7. 
Edler et al. 
(2005) 

Učinkovita komunikacija med ladjami blizu 
obale in obalnimi organi. 

Sistem pomorskega radijskega omrežja, ki je olajšal komuniciranje in omogočil 
nove storitve skozi distribucijo operativne kontrole. 

Norveška 

8. 
Edler et al. 
(2005) 

Prometno povezovanje občin Zaanstad in 
Oostzaan.  

Učinkovitejši in širši koncept javnega prometa, ki ga upravljajo zasebna podjetja, 
je prinesel znatno varčevanje in pozitiven vpliv na okolje. 

Nizozemska 

9. 
Edler et al. 
(2005) 

Potreba po podajanju različnih obvestil za 
večjo varnost v prometu na britanskih 
avtocestah. 

Signalni sistem, temelječ na zaslonih s spremenljivimi poročili. Kasneje je bila 
inovacija prodana tudi za olimpijske igre v Atenah in za uporabo na Novi 
Zelandiji. 

Združeno 
kraljestvo 

10. 
Edler et al. 
(2005) 

Varčevanje z energijo za ogrevanje zgradb 
sistema javne uprave v Lombardiji in 
Campaniji. 

Modernizacija ogrevalnega sistema, usklajevanje z nacionalno strategijo, 
varčevanje z energijo, zmanjšanje izpustov CO2, nadaljnje spodbujanje malih 
dobaviteljev za uvajanje novosti za večjo učinkovitost. 

Italija 

11. 
Edler et al. 
(2005) 

Prepoznavnost udeležencev digitalnih 
procesov v komunikaciji za javno upravo. 

Infrastruktura za izdajanje digitalnih certifikatov z javnim ključem, kar je 
omogočilo e-overitev in nedvomno potrditev identitete pri e-transakcijah. 

Nizozemska 

12. 
Edler et al. 
(2005) 

Zagotovitev izplačila socialnih in drugih 
podpor v korist upravičencev. 

Informacijski sistem, ki je povezal pošto z agencijo za podpore in zagotovil 
prenos sredstev zakonskim upravičencem s posredovanjem poštnih uradov. 
Projekt delno ni popolnoma zaživel zaradi slabega upravljanja tveganj. 

Združeno 
kraljestvo 

13. 
Nyiri et al. 
(2007) 

Preveliki elektronski stroji v obrambni 
industriji (npr. upravljanje projektilov). 

Razvoj polprevodnikov, ki so pomembno prispevali k zmanjšanju opreme, 
temelječe na teh tehnologijah. 

ZDA 

14. 
ME Pl in PPO Pl 
(2008) 

Potreba po modernizaciji sistema prijave 
patentov na Poljskem. 

Interaktivni sistem elektronske komunikacije prijaviteljev in patentnega urada. Poljska 

15. DETE (2008) Težke operacije z velikimi rezi. Nabava robotskega sistema za izvajanje laparoskopskih operacij. Irska 

16. DETE (2008) 
Velike zaloge in tveganje zastaranja stentov, 
ki sproščajo zdravila. 

Nov način organizacije dobave, ki je zmanjšal stroške in držanje zalog. Irska 
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17. DETE (2008) 
Nizka kakovost košev za odpadke v 
bolnišnicah in hrupno zapiranje pokrova. 

Novi koši, narejeni iz kakovostnejšega materiala in z boljšim mehanizmom za 
zapiranje, so zmanjšali vseživljenjske stroške košev in izboljšali skrb za paciente 
zaradi tišjega zapiranja pokrova. 

Irska 

18. DETE (2008) 

Enostavnejše spremljanje kompetenc 
študentov na Institutu za tehnologijo v 
Limericku med potekom strokovne prakse v 
njihovem tretjem letniku. 

Razvoj spletnega dnevnika za študente. Irska 

19. DETE (2008) 
Kontrola zalog lesa vzdolž celotne 
proizvodne verige. 

Elektronski sistem spremljanja lesenih zalog. Irska 

20. DETE (2008) 
Poraba goriv za vozni park okraja Mayo (več 
kot sto vozil). 

 Razvoj kartice za porabo goriva, ki naj bi značilno zmanjšala stroške. Irska 

21. 
OGC in DBIS 
(2009) 

Veliko odpadnih zaporniških vzmetnic in 
blazin. 

Storitev, ki naj bi za zapore dobavljala vzmetnice in blazine, ki jih je možno 
popolnoma reciklirati. 

Združeno 
kraljestvo 

22. 

Edler (2009), 
Kalvet in 
Lember (2010), 
Lember et al. 
(2011) 

Plačilo javnega prevoza v Estoniji. 
ID-elektronska vstopnica za javni promet v Tallinu, ki je v sami končnici 
povzročila nastanek tudi nekaj drugih inovacij na enaki infrastrukturi.  

Estonija 

23. 

Kalvet in 
Lember (2010), 
Lember et al. 
(2011) 

Varovanje okolja pred prometnim 
onesnaženjem v Stockholmu. 

Mesto Stockholm je naročilo okoli 2.500 lahkih tovornih vozil na etanol za lastne 
potrebe in potrebe lokalnih oblasti, javnih podjetij, šol in drugih javnih 
subjektov. S takim skupnim naročanjem je potencialnim dobaviteljem poslano 
jasno sporočilo o obstoju trga za okolju prijazna vozila. Vozila so razvili v 
podjetju VW, ki do tedaj takega vozila ni proizvajalo. 

Švedska 

24. 

Kalvet in 
Lember (2010), 
Lember et al. 
(2011) 

Izbira vrste javnega prevoza za najhitrejši 
prihod na cilj (Helsinki) 

Sistem načrtovalca za potovanje v helsinškem metropolitanskem območju, 
temelječ na spletni strani. Celotna ponudba je vključevala niz funkcionalnih 
kriterijev (uporabnost, načrte, vzdrževanje, kakovost rezultatov, zmožnost 
upravljanja rut, procese posodabljanja podatkov). Sistem je prinesel varčevanja 
in rast uporabe helsinškega javnega prevoza ter je bil prodan tudi drugim 
mestom na Finskem in v svetu. 

Finska 

  



 

81 
 

25. 

Kalvet in 
Lember (2010), 
Lember et al. 
(2011) 

Načrtovanje trajnostne infrastrukture in 
gradnja zgradbe z uporabo tehnologij za 
varčno upravljanje energije, vode in odpada 
v stockholmskem mestnem okraju 
Hammarby Sjöstad. 

Načrt je vključil grajenje okoli 15 tisoč stanovanj in okoli 10 tisoč poslovnih 
prostorov. Do leta 2009 je bilo opravljenih več kot 30 katalitičnih javnih 
naročanj, ki so prinesle bodisi postopne bodisi radikalne inovacije. 

Švedska 

26. 

Kalvet in 
Lember (2010), 
Lember et al. 
(2011) 

Plačilo javnega prevoza v Helsinkih. 
Prva storitev plačila vstopnic za javni prevoz z mobitelom v letu 2001. Storitev 
se je hitro razširila v druge države (Nemčija, Italija, Združeno kraljestvo, 
Švedska). 

Finska 

27. MEE (2010) 
Nadaljnji razvoj prometne in druge mestne 
infrastrukture v New Yorku, Chicagu in 
drugje. 

Projekt odprtih načrtov (angl. Open Plans) aktivno vključuje meščane v razvoj 
lokalne infrastrukture skozi dovoljenje dostopa do podatkov, ki so na voljo 
javnim oblastem, ter zbiranje njihovih predlogov in priporočil s spletnimi 
aplikacijami.  

ZDA 

28. 
Lember et al. 
(2011) 

Motivacija študentov v Copenhagenu. 
Projekt je skozi izobraževalni sistem, temelječ na informacijskih tehnologijah, 
prinesel večje zadovoljstvo učencev in učiteljev. 

Danska 

29. 
Lember et al. 
(2011) 

Okoljevarstvo in raba obnovljivih virov 
energije v Malmöu. 

Sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije, ki jo potrebujejo v vseh 
zgradbah mestnih uradov in javni upravi v mestu Malmö. Projekt je navdihoval 
tudi druga mesta za take projekte in je lokalni skupnosti prinesel pozitivne 
eksternalije, večjo družbeno blaginjo in pozitivno sliko v javnosti (PR). 

Švedska 

30. 
Arlbjørn in 
Freytag (2012) 

Skrb za bolne. Kakovostnejše bolnišnične postelje. Danska 

31. 
Arlbjørn in 
Freytag (2012) 

Skrb za starejše. Nova storitev za skrb o starejših. Danska 

32. 

Edquist in 
Zabala-
Iturriagagoita 
(2012) 

Mobilnost in potreba po hitrejšem in 
zanesljivejšem prevozu potnikov na 
obstoječih tirih. 

Hitri vlak, ki je nastal s kontinuiranim sodelovanjem z izbranim partnerjem po 
odprtem razpisu. Skrajšan je čas potovanja in zmanjšani stroški infrastrukture. 

Švedska 

33. 

Edquist in 
Zabala-
Iturriagagoita 
(2012) 

Izboljšanje tehnologije vzpostavitve 
telefonskih klicev. 

Prehod iz elektromehaničnih na elektronske (digitalne) telefonske centrale. 
Posledično je bila v kratkem času cela Švedska pokrita z digitalnimi centralami in 
so se znižali stroški telefoniranja. Hkrati se je ta tehnologija prilagajala tudi 
mobilnim tehnologijam. 

Švedska 
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34. 

Edquist in 
Zabala-
Iturriagagoita 
(2012) 

Izboljšanje energetske učinkovitosti in 
spodbujanje trga za inovativne načine 
razsvetlitve. 

Skozi katalitično naročanje je švedska agencija NUTEK spodbudila nadaljnji 
razvoj učinkovitejših neonskih luči visoke frekvence, pri čemer je izbrano 
podjetje s tem izdelkom najprej povečalo svoj delež na švedskem trgu in nato 
tudi izvoz. 

Švedska 

35. 

Edquist in 
Zabala-
Iturriagagoita 
(2012) 

Zmanjšanje porabe električne energije in 
zmanjšanje negativnih vplivov hladilnikov na 
okolje. 

Zaradi visoke rabe energije pri hladilnikih je švedska vlada začela izvajati 
program, rezultat katerega sta nova generacija hladilnikov švedskega podjetja 
Electrolux in sistem označevanja energetske učinkovitosti, kar je povzročilo 
povečanje izvoza podjetja in sledenje drugim proizvajalcem. 

Švedska 

36. 

Edquist in 
Zabala-
Iturriagagoita 
(2012) 

Izboljšanje komunikacijskega sistema 
radijskega varnostnega omrežja za urgenco 
in alarmiranje (gasilci, reševalna služba, 
policija in druge organizacije, ki pomagajo v 
sili). 

Prehod iz analognega na digitalno omrežje, zmanjšani stroški, omogočen 
tehnični napredek in večja učinkovitost novega sistema ter večja varnost 
uporabnikov teh storitev. Koncept sistema je bil prodan tudi v tujino. 

Norveška 

37. 

Edquist in 
Zabala-
Iturriagagoita 
(2012) 

Varnost in izboljšanje sistema spremljanja 
zračnega prometa. 

Sistem, v katerem je radarsko spremljanje z Zemlje zamenjano s satelitskim 
spremljanjem podatkov o vsakem letalu. Gre za en sam sistem na nacionalni 
ravni s prednostmi, kot so: znižanje stroškov, popolno kritje zračnega prostora 
in povečana varnost. 

ZDA 

Viri: predstavljeni v drugem stolpcu tabele 6 – obdelava avtorice 
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Iz prikazanih primerov iz literature o PPI je razvidno, da obstaja več različnih vidikov, s 
katerih lahko proučujemo PPI. V analizi smo jih razdelili na dve večji skupini: prva 
obsega splošne ukrepe politike (dvajset primerov), ki naj bi ustvarili spodbudno okolje 
za nastanek inovacij kot posledico javnega naročanja, druga pa zajema ustvarjanje 
konkretnih inovativnih izdelkov in/ali storitev kot posledico sodelovanja na tečajih 
javnega naročanja (sedemintrideset primerov). Za vsak primer je ugotovljen tudi 
izziv/težava, ki ga inovacija ali program rešuje (staranje, ekologija, trajnostni razvoj, 
zdravje ipd.). V prvi skupini ukrepov politike je več prizadevanj za vzpostavitev 
konkurenčnosti med podjetji, učinkovitejšega sistema javnega naročanja ter 
sistematične obravnave okoljevarstvenih zadev in energetske učinkovitosti. V skupini 
konkretnih izdelkov ali storitev je na prvem mestu ukvarjanje z infrastrukturo 
(komunikacije, informacijske tehnologije, promet), nato pa sledijo tako imenovane 
zelene inovacije. Zdi se, da izdelki/storitve, ki se ukvarjajo s skrbjo za stare ali bolne, 
niso dovolj dobičkonosni in je zato v teh primerih prisotnih manj tovrstnih inovacij. 
Primeri iz obrambnega sektorja niso toliko pomembni, ker smo v literaturi zasledili 
precej evropskih držav, vendar so edini tovrstni primeri prišli iz ZDA. To je bilo tudi za 
pričakovati, saj so ZDA zelo pomembna svetovna vojna velesila, medtem ko je EU 
predvsem ekonomska skupnost, ki je do pred kratkim bila tudi precej razdeljena na 
majhne države, ki so orožje kupovale od velikih sil, kot sta ZDA in Rusija.  

V pregledu prostorske razporeditve PPI iz primerov izhaja veliko neravnovesje med 
najrazvitejšimi državami in drugimi, ki so na srednji ravni razvoja. Primeri se nanašajo 
predvsem na ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčijo, Nizozemsko in nordijske države, pri 
čemer je v splošnih ukrepih politike in ustvarjanja okolja za inovacije največ primerov iz 
Združenega kraljestva ter nekaj manj iz Danske in Nizozemske, medtem ko sta v 
primerih posameznih izdelkov in storitev Združenemu kraljestvu zelo blizu Švedska in 
Irska. Verjetno je en razlog za to posledica njihove ozaveščenosti o PPI, ki tam poteka 
že dolga leta. Po vsem do sedaj napisanem je opazno občasno omenjanje držav Srednje 
in Vzhodne Evrope (angl. Central and Eastern Europe – CEE) v ciljni uporabi mer 
inovacijske politike na strani povpraševanja (Edler 2009). V naših primerih smo našli 
opisani samo dve inovaciji, ki sta nastali po principu PPI: eno v Poljski in eno v Estoniji. 
Razlogov za to je več, tako da v nadaljevanju na podlagi dosedanjih izkušenj 
poskušamo najti priporočila za dohitevanje razvitejših držav EU, kar bi se lahko 
pospešilo s sistematičnim spodbujanjem uvajanja tovrstnih ukrepov. Enake značilnosti 
smo ugotovili tudi v pregledu vsebine predavanj na konferenci iz maja 2013, ki so 
potekala na temo predkomercialnega naročanja in javnega naročanja inovativnih 
rešitev (PSNRW 2013), pri čemer so vsa predavanja vključevala izključno primere iz 
razvitejših (evropskih) držav (Nemčije, Združenega kraljestva, Belgije, Nizozemske, 
Španije, Francije, Italije in tudi ZDA).  

Kot je že bilo omenjeno, je osnovna značilnost javnega naročanja usmerjenost v enako 
obravnavo vseh dobaviteljev, učinkovito konkurenco in tehnično učinkovitost, zaradi 
česar že dolga leta obstajajo predpisi in smernice o tem, kako je treba ravnati v 
postopkih javnega naročanja, kot sta smernici EU in predpisi GPA (angl. Government 
Procurement Agreement) od WTO (EC 2013b; WTO 2013). Toda po drugi strani politika 
spodbujanja inovacij skozi javna naročila (PPI) ni toliko usmerjena v zagotavljanje 
največje konkurence in enakih konkurenčnih pogojev, temveč si prizadeva ustvarjati 
novosti in pozitivne eksternalije za svoje okolje. Da bi se to prelivanje res zgodilo, se 
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morajo vlade vključiti v interaktivno učenje in sodelovanje s trgom, kar je v nasprotju z 
načeli GPA (Kattel in Lember 2010; Valovirta 2012). Omenjeni avtorji poudarjajo težave 
nekaterih držav članic EU, ko poskušajo vzpostaviti jasne politike PPI. Hkrati pa PPI 
predpostavlja razmeroma visoko raven politične in upravne zmogljivosti, ki jih države v 
razvoju pogosto nimajo in jih je težko pridobiti na podlagi prevladujoče politike 
upoštevanja načel WTO. Poleg tega PPI predpostavlja visoko raven obstoječe 
konkurenčnosti, da bi javna naročila postala resno orodje inovacijske politike (Lember 
et al. 2011), kar pa ni pogosto v državah v razvoju. Razvite države imajo ponavadi večje 
zmogljivosti politike in konkurenčnosti na trgu, zato je zanje pametno nadaljevati s 
politiko PPI, ker je tako bolj verjetno, da bodo uspešne tudi v okviru upoštevanja GPA.  

 

4.3 Analiza panelnih podatkov za ugotavljanje povezave med sistemom 
javnih naročil in inovacijami 

Ker smo se ob prijavi teme na podlagi podobne raziskave za Nemčijo odločili preverjati 
domnevo, da javna naročila na mikro ravni (ravni podjetja) lahko spodbujajo nastanek 
inovacij na Hrvaškem, smo oblikovali model, ki naj bi domnevo preverjal na makro 
ravni (raven države) za države EU. Za ta postopek smo iz sekundarnih virov (Eurostat n. 
d.; Worldbank n. d.; EC 2009b, 2012b; WEF 2013) zbrali dostopne podatke o izbranih 
spremenljivkah. Prečiščeni podatki so na voljo v prilogi 2.  

Zbrani viri so nam omogočili, da oblikujemo bazo, v kateri imamo podatke o 
posameznih enotah interesa (države), pri čemer so nam za vsako enoto na voljo 
podatki o določenih spremenljivkah (kazalnik javnih naročil, raven sodelovanja podjetij 
v nastanku inovacij, kakovost zakonodaje, subvencije za R&R in druge kontrolne 
spremenljivke), in to za več zaporednih obdobij. To pomeni, da imamo hkrati 
kombinacijo časovnega prereza podatkov in časovne vrste. Takšna vrsta podatkov 
omogoča izvedbo panelne analize. Analizo seveda opravimo s pomočjo ustrezne 
programske podpore, in sicer predvsem s pomočjo programa Microsoft Excel za proces 
zbiranja in priprave podatkov za analizo ter z uporabo statističnega programskega 
paketa Stata, ki omogoča izvedbo različnih vrst statističnih analiz in je primeren tudi za 
ekonometrijo. 

 

4.3.1 Analiza panelnih podatkov 

Ekonometrija proučuje ekonomske pojave s pomočjo povezovanja ekonomije, 
matematike in statistike, da bi določila številčne vrednosti parametrov, ki se nanašajo 
na ekonomske pojave, in preverila zasnovanost ekonomske teorije. Uporablja precej 
statističnih metod, toda posebej prilagojene ekonomskim posebnostim (Pfajfar 2006, 
str. 2–5). Prve ekonometrične metode so s pomočjo regresijske analize obdelovale 
presečne enote (angl. cross section data), to je množico podatkov za več enot 
opazovanja v istem času, ali pa so analizirale časovne vrste o številčnih vrednostih 
raziskovanih spremenljivk za eno in isto opazovano enoto. Da bi bile takšne analize 
relevantne, je bilo potrebnih bodisi veliko opazovanih enot bodisi čim daljša časovna 
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obdobja, in ko so bili na voljo podatki za krajša obdobja ali manjše število enot, je bilo 
težje ugotoviti značilne povezave z metodo multiple regresije (Škrabić 2009). Prav zato 
so bile sčasoma razvite nove metode, kot je analiza panelnih podatkov (Cameron in 
Trivedi 2005). Panelni podatki vključujejo vrednosti spremenljivk za isto opazovano 
enoto skozi čas, kar pomeni, da imajo podatki hkrati prostorsko in časovno razsežnost 
(Gujarati 2004). Ko imamo za N opazovanih enot enako število T časovnih prerezov, 
takrat imamo uravnoteženi panel (angl. balanced panel), medtem ko v 
neuravnoteženem panelu (angl. unbalanced panel) za nekatere izmed N opazovanih 
enot niso na voljo podatki o neodvisnih spremenljivkah za vse T časovne prereze 
(Gujarati 2004; Škrabić 2009). Iz literature je razvidno, da so današnji statistični paketi 
dobro pripravljeni na pojave neuravnoveteženosti panela in to neuravnoteženost 
vključujejo v izračun ocen regresijskih koeficientov (Wooldridge 2002; Škrabić 2009). 

Glede na značilnosti odvisne spremenljivke razlikujemo še statične in dinamične 
panelne modele (Baltagi 2005; Škrabić 2009). Osnovna razlika med njimi je v tem, da je 
v dinamičnih modelih, ki jih imenujemo tudi avtoregresivni modeli ali modeli z 
distribuiranim odlogom (Gujarati 2004), statičnemu modelu med neodvisne 
spremenljivke dodana tudi odvisna spremenljivka s časovnim odlogom, kar pomeni, da 
je gibanje odvisne spremenljivke sčasoma odvisno tudi od njenih preteklih vrednosti. 
To pomeni, da statični modeli proučujejo razlike med enotami opazovanja in da 
dinamični vključujejo tudi razlike med različnimi časovnimi točkami znotraj iste enote 
opazovanja (Škrabić 2009). Če na primer v naši raziskavi proučujemo raven 
inovativnosti v času t, bodo v statičnem modelu neodvisne spremenljivke javna 
naročila, zakonodaja, subvencije in sodelovanje z drugimi, v dinamičnem modelu pa 
tem neodvisnim spremenljivkam dodamo še raven inovativnosti z enim ali več 
časovnimi odlogi (t-1, t-2 itd.). Pregled literature opozarja na to, da so lahko cenilke 
parametrov v dinamičnem panelnem modelu nepristranske in konsistentne samo v 
primeru, ko je na voljo veliko število opazovanih enot N in veliko časovnih obdobij T 
(Škrabić 2009). Ker je naša raziskava osredotočena na osemindvajset držav in lahko 
spremljamo največ osem obdobij, te zahteve ne veljajo. Zaradi tega v nadaljevanju 
podrobneje pojasnimo samo statične modele, ki jih uporabimo v svoji analizi. 

Najpreprostejša oblika statičnega panela je združeni panel (angl. Pooled model), ki 
zbira podatke za določeno število opazovanih enot za najmanj dve časovni točki, pri 
čemer enote opazovanja niso nujno iste v enem in drugem času. Za primer združenega 
panela, ki dvajset let spremlja dve neodvisni spremenljivki za vsako od štirih enot 
opazovanja, se regresijska enačba glasi tako (Gujarati 2004, str. 640): 

   𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

i = 1, 2, 3, 4     (4.3.1.1) 

t = 1, 2 … 20 

Panelne podatke lahko ocenjujemo s pomočjo ekonometričnega modela s fiksnimi 
učinki ali pa modela s slučajnimi učinki, ki oba proučujeta iste enote opazovanja v 
najmanj dveh časovnih točkah (Wooldridge 2002). Panelni modeli s fiksnimi učinki 
(angl. Fixed effects model – FEM) upoštevajo individualnost posameznih enot 
opazovanj in je regresijska konstanta (angl. intercept) različna za vsako izmed enot 
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opazovanja, je pa stalna za eno enoto skozi celoten čas. Za zgornji primer iz istih štirih 
enot opazovanja dveh neodvisnih spremenljivk v času dvajsetih let je regresijska 
enačba naslednja (Gujarati 2004, str. 642): 

    𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡   (4.3.1.2) 

 

Panelni modeli s slučajnimi učinki (angl. Random effects model – REM) domnevajo, da 
so enote opazovanja naključno določene iz opazovane populacije in da v enačbi 
modela obstaja skupni konstantni člen ter da ima vsaka enota opazovanja posamezni 
konstantni člen, ki izraža odstopanje od skupnega konstantnega člena. Za isti primer s 
štirimi enotami opazovanja dveh neodvisnih spremenljivk v času dvajsetih let 
regresijska enačba (Gujarati 2004, str. 647–48) nastane tako, da v enačbi (4.3.1.2) člen 
𝛽1𝑖 zamenjamo z: 

   𝛽1𝑖 =  𝛽1 + 𝜀𝑖   i = 1, 2 … N  (4.3.1.3) 

pri čemer je 𝜀𝑖 slučajen ali stohastičen odklon s srednjo vrednostjo nič in varianco 𝜎𝜀
2. S 

tem dobimo: 

    𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 +  𝑢𝑖𝑡  (4.3.1.4) 

          =  𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝑤𝑖𝑡 

Sestavljen odklon 𝑤𝑖𝑡 vključuje dve komponenti: 𝜀𝑖, ki je specifična za enoto 
opazovanja in je sčasoma stalna, in 𝑢𝑖𝑡, ki združuje časovno in prostorsko komponento 
odklona. Zaradi tega se model s slučajnimi učinki imenuje tudi model komponent 
odklona. Komponenta 𝜀𝑖 je pri tem neopazna, to je latentna spremenljivka. 

Škrabić (2009) kot osnovno prednost analize panelnih podatkov navaja to, da združeni 
nezadostni podatki za analizo časovnih vrst ali premalo enot opazovanja v časovnem 
prerezu lahko dajejo kakovostne empirične rezultate. Glede na naravo panelnih 
podatkov so za ekonometrično analizo razviti posebne metode in posebni modeli. 
Odvisna spremenljivka spreminja enoto opazovanja in čas, tako da so cenilke, ki jih 
dobimo s panelno analizo, natančnejše, kar lahko zmanjša učinek pristranskosti 
parametra, ki se na primer pojavi zaradi pomanjkljivih podatkov. Enako Cameron in 
Trivedi (2005) poudarjata, da analiza panelnih podatkov poveča natančnost ocen. To 
pomeni, da ko se zgodi, da sta dve spremenljivki znotraj ene enote opazovanja močno 
povezani, vendar povezava ni izražena med spremenljivkami drugih enot opazovanja, 
ta korelacija izgubi pomembnost (Škrabić 2009). Baltagi (2005) navaja celo paleto 
prednosti in tudi pomanjkljivosti metode panelne analize. Ta upošteva predvsem 
posamezno raznovrstnost enot raziskave. Kombinacija obeh razsežnosti omogoča večjo 
informativnost, večjo variabilnost in manj kolinearnosti med spremenljivkami ter poda 
več stopenj prostosti in učinkovitosti cenilk. Prav zato se panelna analiza danes 
uporablja v analizah tako na mikro- kot na makro ravni. Toda panelna analiza ni 
vsemogočna, kajti pojavljajo se težave pri zbiranju podatkov, napake pri merjenju, 
selektivnost, slab odziv ali zmanjšanje števila udeležencev raziskave po določenem 
času, krajši časovni razpon v nekaterih primerih in medsebojna odvisnost podatkov v 
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prerezu (Baltagi 2005). Vendar pa lahko ekonometriki z upoštevanjem teh 
pomanjkljivosti izkoriščajo prednosti panelne analize. 

Za nadaljevanje analize je enako kot pri običajni regresiji za ekonometrične modele, 
narejene s pomočjo panelnih regresijskih metod, treba preveriti, ali upoštevajo 
predpostavke klasične regresije, kot so multikolinearnost, heteroskedastičnost in 
avtokorelacija. Pojem multikolinearnost pomeni linearno povezavo med neodvisnimi 
spremenljivkami v modelu. Ta povezava je lahko popolna s koeficientom korelacije 
med spremenljivkami v seštevku 1 ali, kar je pogosteje, manj kot popolna 
multikolinearnost s koeficientom korelacije med spremenljivkami, ki je sicer manj kot 
1, toda blizu tega seštevka (Gujarati 2004). Ko obstaja popolna multikolinearnost, so 
regresijski koeficienti nedoločeni, z neskončnimi standardnimi napakami (angl. 
standard error – SE). V primeru nepopolne, toda visoke ravni multikolinearnosti med 
spremenljivkami koeficienti sprejemajo določene vrednosti, toda standardne napake 
so zelo velike v primerjavi s koeficienti, ki zato niso statistično značilni. Gujarati (2004, 
str. 363–69) za rešitev problema multikolinearnosti navaja več možnosti, kot so, da se 
ne naredi nič ali da se uporabijo metode pravila palca (angl. Rule-of-Thumb), ki 
vključujejo zbiranje podatkov o obnašanju spremenljivk, kombiniranje prerezov 
podatkov v več časovnih točkah, izpuščanje spremenljivk, transformacijo spremenljivk, 
zbiranje dodatnih podatkov ali uvajanje mnogočlenskih regresij s spremenljivkami na 
različne potence. Formalno se prisotnost multikolinearnosti preverja s pomočjo testa 
VIF (angl. variance-inflating factor), ki ga v ekonometričnih programskih paketih ni 
možno opraviti po izvedbi panelne analize, kot je to možno po izvedbi običajne 
regresije. Ker je problem multikolinearnosti v panelnih podatkih nekoliko zapleteno 
reševati, Škrabić (2013) priporoča, da je običajna rešitev v tem primeru ta, da se iz 
modela izpustijo neodvisne spremenljivke, ki so z drugimi visoko korelirane (koeficient 
korelacije okoli 0,6 ali več).  

Pojem heteroskedastičnost pomeni, da je varianca slučajnega odstopanja uit navezana 
na vrednost pojasnjevalnih spremenljivk, kar je zelo pogosta značilnost podatkov v 
časovnih presekih (Pfajfar 2006), to pa je prisotno tudi v analizi panelnih podatkov, ki 
kombinira časovni presek s časovno vrsto. Prisotnost heteroskedastičnosti pomeni, da 
uporaba metode najmanjših navadnih kvadratov ne bo več dala NENALICE21 
regresijskih koeficientov (β) kot v pogojih homoskedastičnosti (enake variance), vendar 
bodo te cenilke še vedno NELICE, to je nepristranske in konsistentne (Gujarati 2004, 
str. 393–394). Zato je za preizkušanje izbranih modelov treba preverjati prisotnost 
heteroskedastičnosti, in če ta obstaja, je nujno uporabiti metodo, ki izračuna robustne 
standardne napake. Za ta postopek v ekonometričnih programih že obstajajo ustrezne 
rešitve. Pojem avtokorelacija (ki se pogosto imenuje tudi serijska korelacija) pomeni, 
da so odstopanja uit medsebojno povezana, kar ponovno krši predpostavko o uporabi 
metode najmanjših kvadratov. Avtokorelacija je zelo pogosta v primerih analize 
časovnih vrst (Pfajfar 2006). V primeru, ko obstaja avtokorelacija, metoda najmanjših 
kvadratov ne pripelje do cenilk β z najmanjšo varianco (Gujarati 2004, str. 441–443). Za 
težave takšne narave enako kot v primeru heteroskedastičnosti obstajajo ustrezne 
metode, ki izračunajo ustrezno popravljene standardne napake. Torej svoje izbrane 

                                                      
21 NENALICE pomeni NEpristranska NAjboljša (najučinkovitejša) LInearna CEnilka, kar je v angleščini 
znano kot BLUE – Best Linear Unbiased Estimator (Pfajfar 2006, str. 67). 
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modele testiramo na heteroskedastičnost in avtokorelacijo, za izračun ustreznih 
standardnih napak pa moramo uporabiti metode, ki popravijo bodisi prvo bodisi drugo 
bodisi obe hkrati (kot v Hoechle 2007). 

 

4.3.2 Model in spremenljivke 

Da bi lažje ponazorili celoten sistem, ki ga proučujemo, smo oblikovali logični22 model, 
v katerem so prikazani odnosi spremenljivk po zgledu iz prikaza Hewitt-Dundasa in 
Roperja (2011). Logični model se zelo pogosto uporablja pri načrtovanju in kontroli 
izvedbe različnih programov ter opisuje logične povezave med programskimi sredstvi, 
dejavnosti, izhode ter kratko-, srednje- in dolgoročne rezultate. Običajno logični model 
pripovedno ali grafično prikazuje procese resničnega življenja in povezuje osnovne 
predpostavke, od katerih se pričakuje, da privedejo do določenega rezultata in je zato 
preprosto spremljati povezave ter identificirati kritična območja (McCawley 2001). 
Zaradi tega se nam je zdelo ustrezno na ta način prikazati tudi model raziskave. 
Podobno so Edler in drugi (2012, str. 40) uporabili logični model/diagram za 
ponazoritev procesov spodbujanja inovacij za doseganje ciljev Lizbonske agende.  

Obstaja več razlogov za uporabo logičnih modelov (McLaughlin in Jordan 1999). Prvi 
razlog je pojasniti logiko verige vzrokov in posledic, ker model lahko prikaže slabosti te 
logike verige ter nam omogoča prilagoditev lastnega modela. Da bi olajšali razvoja 
ustreznega modela, lahko z delitvijo svojih predhodnih različic modela z 
zainteresiranimi stranmi dobimo predlog o možnem izboljšanju. Logični modeli so 
orodja za načrtovanje in ocenjevanje, v našem primeru za načrtovanje modela 
raziskave. Za razvoj logičnega modela je treba najprej jasno izraziti svoje cilje, potem 
pa ugotoviti potrebne vire in dejavnosti, s katerimi bo te cilje mogoče doseči. Logični 
modeli torej povezujejo težavo (stanje, pojav), posege - vhode (angl. inputs) in izhode 
(angl. outputs) in posledice - rezultat (angl. outcomes) (McCawley 2001). Na sliki 7, 
prikazani v nadaljevanju, smo ponazorili elemente, ki spadajo v naš model in zanje 
menimo, da bodo imeli vpliv na raven poslovne prefinjenosti in inovacij. Del jih je 
neposredno vezan na osrednje dejavnike, ki jih spremljamo (štirje kanali upravljanja 
javnih financ za spodbujanje inovacij), ostalo pa so razmere v okolju teh procesov, ki 
lahko vplivajo na rezultate.  

                                                      
22 Logični model opisuje logične povezave med sredstvi, aktivnostmi  in izhodi. Pogosto vključuje tudi 
časovno razmejitev dosežkov na kratke-, srednje- in dolgoročne rezultate. Ponazoritev lahko 
enostavneje prikaže odnose posameznih delov sistema in omogoči identificiranje kritičnih območij 
(McLaughlin in Jordan 1999). 
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Slika 7: Logični model možnih kanalov spodbujanja inovacij 
Vir: izdelava avtorice 

Ekonometrični model, ki smo ga empirično preverjali v raziskavi s predloženim logičnim 
modelom, vsebuje središčne elemente logičnega modela. Osnovni model je naslednji: 

𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 +  𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃𝐼𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 (4.3.2.1) 

Odvisna spremenljivka v sistemu je kazalec BS&I iz raziskave WEF-a, o izbiri katerega 
smo pisali že v drugem poglavju in predstavlja gibanje rezultatov v zgornjem logičnem 
modelu. Pojasnjevalne spremenljivke, ki so v središču naše raziskave, so štirje kanali 
(na sliki 6 so prikazani kot vhodi), skozi katere lahko država z javnofinančnimi sredstvi 
spodbuja nastanek inovacij, kar vpliva na gibanje odvisne spremenljivke. To so: 

 COOP – delež podjetij, ki pri nastanku inovacij sodelujejo z drugimi, 

 RQ – kakovost zakonodaje, 

 GBERD – subvencije, merjene z deležem javnega financiranja zasebnih stroškov 
za R&R, 

 PPI – merilo javnih naročil za inovacije. 
 

Razen teh spremenljivk lahko na rezultate vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih v 
razširjenem modelu obravnavamo kot kontrolne spremenljivke (prikazane so kot 
okolje). V raziskavi smo preverjali, kako se na ravni poslovne prefinjenosti in 
inovativnosti odražajo vplivi določenih dejavnikov, in kot kontrolne spremenljivke 
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obravnavali naslednje kazalce: BDP na prebivalca, stopnjo rasti BDP-ja, skupna vlaganja 
v R&R kot odstotek BDP-ja, delež države pri financiranju skupnih naložb v R&R, delež 
zaposlenih v tehnoloških in z znanjem intenzivnih dejavnostih v gospodarstvu, izvoz 
tehnološko naprednih izdelkov, izvoz storitev, ki temeljijo na znanju, in nepravo 
spremenljivko za tranzicijske države. Cilj je, da ugotovimo, kateri izmed njih značilno 
vplivajo na opazovano odvisno spremenljivko. Razen tega je iz literature razvidno, da 
bodo učinki nekaterih dejavnosti (npr. javnega naročanja ali sprememb zakonodaje) na 
inovacije opazni šele po določenem časovnem obdobju (srednje- do dolgoročno) in ne 
takoj po njihovi uporabi (Edler et al. 2012). Glede na to dejstvo smo v svojem 
ekonometričnem modelu poskusili vpliv kazalcev neodvisnih spremenljivk proučevati 
tudi s časovnim zamikom enega leta. 

 

4.3.3 Podatki 

Podatki za izvajanje analize so zbrani iz sekundarnih virov. Nanašajo se na 
osemindvajset članic EU, s tem da je bilo ob prijavi teme disertacije članic še 
sedemindvajset, Hrvaška pa je bila država kandidatka, ki je v EU vstopila 1. julija 2013. 
Viri, iz katerih izhaja največ podatkov, so Eurostatove baze podatkov in podatki 
Svetovne banke, ki jih je mogoče izluščiti s pomočjo spletnih orodij – podatkovne 
platforme (Eurostat n. d.; Worldbank n. d.). Razen tega so podatki o javnih naročilih 
zbrani iz poročil Evropske komisije o kazalnikih javnih naročil (EC 2009b, 2012b) in 
raziskave WEF-a (2013). Poročilo Evropske komisije ne vključuje podatkov za Hrvaško, 
zato so v tem primeru uporabljena letna poročila hrvaškega ministrstva za 
gospodarstvo (MINGORP 2013), prikazani pa so tudi podatki o višini hrvaškega BDP-ja 
(Worldbank b. l.) za določanje potrebnih podatkov za Hrvaško. Prednost sekundarnih 
virov je v tem, da so za zbiranje teh podatkov znane metodologije in teoretične 
podlage, zato so podatki za različne države medsebojno primerljivi. V nadaljevanju smo 
opisali posamezne spremenljivke in vire, iz katerih so zbrani potrebni podatki, ter 
časovni obseg podatkov, pojasnili pa smo tudi, na kakšen način so narejena prilagajanja 
za manjkajoče podatke. Prečiščeni podatki za spremenljivke osnovnega modela, ki smo 
jih uporabili v ekonometrični analizi, so na voljo v prilogi 2. 

4.3.3.1 Odvisna spremenljivka – BS&I  

BS&I je kazalec enajstega in dvanajstega stebra raziskave WEF-a, ki razlikuje dve 
podlagi inovacij: tehnološko in netehnološko znanje. Netehnološke inovacije, ki 
zajemajo znanja, veščine in delovne pogoje, vgrajene v organizacije, predstavljajo 
poslovno prefinjenost, medtem ko dvanajsti steber obsega samo tehnološke inovacije 
(Sala-i-Martin et al. 2011). Ti dejavniki v daljšem časovnem roku omogočijo 
gospodarsko rast in trajnostni pozitivni vpliv na življenjski standard. V poslovno 
prefinjenost spadajo število in kakovost dobaviteljev, klastri v okolju podjetja, 
konkurenčne prednosti, vrednostna veriga, mednarodne povezave, logistične 
okoliščine, trženje, pripravljenost za delegiranje in profesionalnost menedžmenta. 
Kazalec tehnoloških inovacij vključuje zmogljivosti inovacij, kakovost 
znanstvenoraziskovalnih institucij, stroške podjetja za R&R, sodelovanje podjetij z 
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raziskovalci, javno naročanje tehnološko naprednih izdelkov, razpoložljivost 
raziskovalcev in inženirjev ter pravice intelektualne lastnine.  

Čeprav raziskava WEF-a traja že več kot dvajset let, je trenutni sistem spremljanja 
poslovne prefinjenosti in inovacij na enaki zasnovi dostopen šele za zadnjih osem 
zaporednih obdobij skozi letna poročila, od preteklega leta pa tudi skozi podatkovno 
platformo (WEF 2013). Ta kazalec se v tekočem letu izraža kot kazalec, ki je usmerjen v 
prihodnost (v letu 2013 so vsi kazalci izraženi kot kazalci za 2013/2014), čeprav je 
mišljenje poslovnih ljudi oblikovano na podlagi njihovih izkušenj v preteklem obdobju. 
Razen tega je podatek v poročilu iz leta 2013 izračunan na podlagi povprečnih 
vrednosti dveh anket, izvedenih v letih 2012 in 2013. Zaradi tega smo podatek o 
indeksu, objavljenem za leto 2013, obravnavali kot kazalec za leto 2012. Upoštevajoč 
vse opisane postopke nam je na voljo za vseh osemindvajset držav osem podatkov za 
obdobje 2005–2012. 

4.3.3.2 Vzpostavitev sodelovanja z drugimi pri nastanku inovacij 

Za raziskavo na mikro ravni bi kazalec za sodelovanje podjetja z drugimi pri nastanku 
inovacij bil preprosta neprava spremenljivka na podlagi odgovora na vprašanje, ali so 
podjetja pri nastanku inovacij sodelovala z drugimi (drugimi podjetji, raziskovalnimi 
institucijami ali z obojimi, kajti država lahko finančno podpre oboje). Glede na 
dostopnost podatkov iz sekundarnih virov za izbrane države je določanje zadovoljivega 
kazalca nekoliko težje. Na podlagi preverjanja baz podatkov smo se odločili, da bomo 
uporabili podatke Eurostata (b. l.), ki temeljijo na CIS vprašalniku. Za vsako državo 
kazalec predstavlja delež inovativnih podjetij, ki so pri ustvarjanju inovacij sodelovala z 
drugimi. Udeleženci sodelovanja so lahko bili kupci, dobavitelji, konkurenti, svetovalci, 
zasebni ali javni raziskovalni laboratoriji in instituti, univerze ali druge institucije 
visokega izobraževanja.  

Anketa o inovacijah (angl. Community innovation Survey – CIS) se izvaja vsako drugo 
leto. Zadnjič je bila v celotnem obsegu kot osma anketa izvedena leta 2012. Toda ti 
rezultati še vedno niso dostopni, dostopni so le podatki iz raziskave CIS7, ki je bila 
izvedena leta 2010. Enako kot pri večini vprašanj se tisto o sodelovanju z drugimi 
nanaša na obdobje za dve leti nazaj (v raziskavi CIS7 je vprašanje zastavljeno glede 
sodelovanja z drugimi v obdobju 2008–2010). V bazi Eurostata je možno pridobiti 
tovrstne podatke iz raziskave CIS3 za obdobje 1998–2000, toda mi smo v panelno 
analizo uvrstili podatke iz raziskav CIS4–CIS7 na način, da smo za neparna leta 
predpostavili enako vrednost kot v letu, v katerem je bila izvedena raziskava. To 
pomeni, da smo za leto 2009 vzeli enako vrednost kot za leto 2010, za leto 2007 isto 
vrednost kot za leto 2008 ipd. Za tri države ni bilo podatkov za eno leto (za Hrvaško za 
leto 2004, za Francijo za leto 2006 in za Združeno kraljestvo za leto 2008), kar pomeni, 
da smo manjkajoče podatke izenačili s prvim dostopnim podatkom za kasneje. Enak 
postopek je uporabljen pri izračunu kazalcev inovacijskega semaforja EU (‘Innovation 
Union Scoreboard’ 2012). Za Grčijo po letu 2006 ni dostopnih podatkov, zato smo to 
obravnavali kot manjkajoče podatke.  

Razsevni diagram pokaže, ali je možno ugotoviti določeno povezavo odvisne 
spremenljivke z gibanji neodvisne spremenljivke, pri čemer v tem primeru gledamo 
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povezanost BS&I ter sodelovanje podjetij z drugimi pri nastanku inovacij. Slika 8 
ponazarja naravo te povezave, ki je rahlo pozitivna. Korelacija sodelovanja z indeksom 
BS&I znaša 0,164, kar pomeni, da bo povečanje odstotka podjetij, ki za nastanek 
inovacij sodelujejo z drugimi, za eno odstotno točko, povečalo indeks BS&I za 0,164.  

 
Slika 8: Povezava BS&I in sodelovanja podjetij z drugimi pri nastanku inovacij 
Viri podatkov: (Eurostat b. l.; WEF 2013) 

4.3.3.3 Zakonodaja 

Določanje zadovoljivega kazalca za vpliv zakonodaje na inovacije na makro ravni je zelo 
težko, ker ne obstaja kazalec, ki bi odražal pogoje, ki najbolj vplivajo na gospodarske 
subjekte. Najprej smo za spremljanje zakonodaje hoteli uporabiti indeks enostavnosti 
poslovanja (angl. Ease of doing business) Svetovne banke (DB project 2013), toda 
podatki so dostopni samo za leti 2011 in 2012. Druga težava je narava teh podatkov, 
ker kazalec označuje položaj države v primerjavi z drugimi in ordinalnih kazalcev ni 
mogoče ustrezno uporabiti v naši regresijski analizi. Prav zato smo se po podrobnejši 
analizi odločili za kazalec iz drugega projekta Svetovne banke, ki proučuje kakovost 
urpavljanja (angl. Worldwide Governance indicators - WGI). WGI so bili že prej 
uporabljeni v regresijski analizi v člankih, objavljenih v ugledni reviji (npr. v Jalilian et al. 
2007). 

Kakovost zakonodaje (angl. Regulatory Quality - RQ) je eden izmed šestih WGI in 
zajema dojemanje sposobnosti vlade za oblikovanje in izvajanje razumnih politik in 
predpisov, ki omogočajo in spodbujajo razvoj zasebnega sektorja. Kazalec kaže 
vrednosti v razponu od –2,5 do +2,5, ki jih dobijo na podlagi prilagajanja in preračuna 
vrednosti kazalcev iz več različnih virov (WGI project 2012). Sam kazalec zakonodajne 
kakovosti se izračuna na osnovi enaindvajsetih kazalcev iz šestih reprezentativnih virov 
in dvaintridesetih kazalcev iz osmih nereprezentativnih virov23, pri čemer so načini 

                                                      
23 Reprezentativni kazalci so tisti, ki so dostopni za veliko držav ter distribucija držav in njihovih 
značilnosti odraža strukturo svetovnega gospodarstva, medtem ko nereprezentativni viri spremljajo 
kazalnike za določene manjše skupine držav (npr. anketa BEEPS zajema tranzicijske države, OECD zajema 
samo članice OECD, ki so najrazvitejše države sveta, podatki Banke za obnovo in razvoj samo za države 
nekega kontinenta ipd.).  
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agregiranja podrobno opisani v člankih o metodologiji (Kaufmann et al. 1999, 2009, 
2010). V raziskavi smo se odločili uporabiti njihov kazalec kakovosti zakonodaje kot 
približek merila regulatornega okolja proučevanih držav. Kazalci niso absolutni in jih ne 
moremo jemati kot eksaktno merilo nečesa, toda zelo dobro odražajo spremembe v 
pogojih, na katere vplivajo spremembe zakonodajnega okvira.  

Zbrani podatki o kakovosti zakonodaje obsegajo popolni set podatkov za vseh 
osemindvajset proučevanih držav za obdobje 2004–2011. Podatki nakazujejo visoko 
raven pozitivne korelacije z BS&I v višini 0,8085, kar smo prikazali na sliki 9. 

 
Slika 9: Povezava BS&I s kakovostjo zakonodaje 
Viri podatkov: (WGI project 2012; WEF 2013) 

4.3.3.4 Neposredno javno financiranje R&R 

Na makro ravni obstajajo danes zelo velike razlike med državami v načinih spremljanja 
raziskovalnih dejavnosti. Najrazvitejše države zato poskušajo z mednarodnimi projekti 
vzpostaviti znanstvene in tehnološke kazalnike za merjenje dejavnosti R&R, toda 
dosedanje raziskave v novem okviru zajemajo samo spremljanje podatkov za omejeno 
število članic OECD in še to zgolj za tri točke v določenem časovnem obdobju (Steen 
2012). Zato smo se naš model na makro ravni odločili za nekoliko drugačne kazalce. 
Najprej smo mislili za kazalec vzeti podatke raziskave CIS o deležu podjetij v državi, ki 
so prejela javnofinančne podpore za inovacijske dejavnosti. Toda razen teh podatkov 
smo izsledili tudi podatke o kazalcih znanosti in tehnologije v sistemu Eurostat, ki 
merijo delež javnega financiranja v skupnih poslovnih odhodkih za R&R (angl. Business 
enterprise Expenditure on Research and Development - BERD). Raziskava CIS prikazuje 
podatke samo za vsako drugo leto in ti odražajo le število podjetij, ki so financirana iz 
javnih virov, ne pa tudi obsega naložb. Prav zato smo se odločili izbrati delež javnega 
financiranja zasebnih stroškov za R&R, ki upošteva tudi višino javnofinančne podpore 
podjetjem za aktivnosti, ki so v veliki meri povezane z inovacijami.  

Iz sistema Eurostat so zbrani podatki za skupne stroške naložb podjetij v R&R (BERD) in 
za njihov delež, ki je bil plačan iz javnih virov, v milijonih evrov. Z deljenjem javno 
financiranega dela s skupnim zneskom smo ugotovili delež državnega financiranja 
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zasebnih naložb v R&R (GBERD). Za večino držav so bili dostopni podatki za obdobje 
2004–2011. V primeru manjkajočih podatkov za posamezno leto smo v primeru znanih 
podatkov za leto prej in leto kasneje z interpolacijo ugotovili povprečje kot oceno 
manjkajoče vrednosti. Če pa podatki niso bili dostopni za kasnejša leta, je ta niz 
podatkov nekoliko krajši. Po obdelavi podatkov razpolagamo s podatki za vse države od 
leta 2004 dalje, pri čemer imajo najkrajši niz Grčija (do leta 2007), nato Avstrija, Belgija, 
Luksemburg in Nizozemska (do leta 2009), sledijo Italija, Portugalska in Španija (do leta 
2010), za vse druge pa je dostopnih vseh osem podatkov do leta 2011. 

V nadaljevanju smo tudi za ta kazalec naredili grafični prikaz razpršenosti za odvisnost 
BS&I (slika 10). Moč povezave kaže na nekoliko negativen trend s koeficientom 
korelacije –0,2921.  

 
Slika 10: Povezava BS&I z javnim financiranjem R&R podjetij 
Viri podatkov: (Eurostat b. l.; WEF 2013) 

4.3.3.1 Javna naročila 

Pri določanju pravega kazalca za spremljanje javnih naročil, ki naj bi pospešila 
inovacije, je prisotna največja težava. Enotno spremljanje javnega naročanja v večjem 
številu držav je namreč na splošno zelo zapletena zadeva zaradi dokaj različnih zakonov 
in različnih višin zneskov, za katere je potrebno poročanje o izvedenem javnem 
naročanju. Tudi ko pogledamo samo EU, ki predstavlja ekonomsko povezavo držav, se 
sistemi javnega naročanja in njihovega spremljanja razlikujejo ter je v večini primerov 
ločevanje rednega javnega naročanja od naročanja inovativnih rešitev popolnoma 
nemogoče. V EU so predpisane določene meje, nad katerimi morajo država ali lokalni 
organi oblasti obvezno izvajati postopek javnega naročanja (EC 2013b). Na že omenjeni 
konferenci na temo javnega naročanja inovativnih rešitev je Kapff (2013) predstavil 
raziskavo o kvantificiranju javnega naročanja za R&R z namenom vzpostavitve 
statističnega okvira za spremljanje javnih naročil za R&R in IKT, ki bo omogočil vodenje 
politik, ki temeljijo na dokazih. Njegov pregled pokaže, da je med devetindvajsetimi 
evropskimi državami samo pri polovici obvezna prijava javnega natečaja na enem 
mestu, medtem ko imajo nekatere prostovoljno prijavo (Nemčija), v drugih je prisoten 
portal izključno za javne oblasti in ne tudi javna podjetja (Avstrija, Francija, Švica), v 
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osmih državah pa obstaja več portalov za prijavo javnega naročanja, zato je podatke 
zelo težko usklajevati. Preliminarni rezultati za sedemnajst doslej zajetih držav 
pokažejo, da je v letu 2011 prepoznanih 946 milijonov evrov javnih naročil za R&R, 
toda v skoraj dveh tretjinah teh držav so na voljo samo podatki zgoraj praga za 
obvezno izvajanje postopka javnega naročanja.  

Za razliko od evropskih držav se v ZDA že več let spremljajo tudi podatki o vrsti 
naročanja in je zato možno raziskovati, kako lahko javno naročanje vpliva na nastanek 
inovacij. Slavtchev in Wiederhold (2011) na primer poudarjata, da kljub veliko 
anekdotičnim dokazom (študije primerov) ne obstajajo sistematične raziskave, zato sta 
modelu endogene rasti dodala vladno povpraševanje in razlike med inovacijsko 
intenziteto v različnih panogah. Model sta preverila na podatkih za države ZDA za 
obdobje 1999–2007. Njuni rezultati s statistično značilnostjo pokažejo, da bo rezultat 
usmerjanja vladnega povpraševanja v nadpovprečno inovativne panoge več inovacij. 
Torej bodo dejanja vlade na področju javnega naročanja po njunem mnenju vplivala na 
podjetja in njihove naložbe v R&R, ne glede na to, če je vlada to želela ali ne. 

V doslej objavljeni literaturi ni bilo možno zaslediti ustreznih kazalcev, toda za skupni 
znesek javnih naročil za zadnjih nekaj let je na voljo ocena deleža javnega naročanja v 
BDP-ju, ki ga objavlja Evropska komisija (EC 2009b, 2012b). Gre za oceno skupnega 
zneska izdatkov za izdelke in storitve, ki so ga imeli centralna in lokalne vlade ter 
sektorji javnih služb ter je zaradi primerljivosti podatkov med državami deljen z 
vrednostjo BDP-ja držav. Na voljo so podatki za sedemindvajset članic za obdobje 
2004–2011, pri čemer so za Bolgarijo in Romunijo dostopni podatki šele od leta 2007 
dalje, medtem ko za Hrvaško, ki je postala članica v juliju 2013, ta pregled ne vsebuje 
podatkov. Podatki za Hrvaško so izračunani na podlagi letnih poročil hrvaškega 
ministrstva za gospodarstvo (MINGORP 2013) in nato deljeni z zneskom BDP-ja 
(Worldbank b. l.). Ker je Hrvaška šele z začetkom pogajanj (2005) za vstop v EU začela 
usklajevati svoj sistem javnih naročil z evropskimi smernicami, so tudi zanjo dostopni 
podatki šele od leta 2007 dalje.  

Toda podatek o skupnem javnem naročanju ni tisto, kar je potrebno za našo raziskavo. 
Skupni znesek javnih naročil namreč ne loči med običajnim in inovativnim naročanjem, 
kar bi bilo veliko ustrezneje, zato v modelu za spremljanje PPI upoštevamo tudi vladno 
naklonjenost uporabi javnega naročanja za inovativne dobrine. Kazalec je povprečna 
vrednost odgovorov na vprašanje 12.05 iz ankete o mnenju poslovnežev WEF-a (2013): 
»Ali odločitve vlade v zvezi z javnim naročanjem spodbujajo tehnološke inovacije v vaši 
državi?« Odgovori iz te ankete so razvrščeni na lestvici od 1 (sploh ne) do 7 (da, nadvse 
učinkovito). Ker odgovori za posamezno leto odražajo mnenja o vedenju vlade do 
tistega leta, smo kazalec, objavljen v letu 2013, obravnavali kot vladno naklonjenost 
spodbujanju inovacij v letu 2012. Ta kazalec je hkrati tudi sestavina indeksa poslovne 
prefinjenosti, ki je naša odvisna spremenljivka in ga zaradi očitne povezave nismo 
mogli uporabiti neposredno. Kazalec vladne naklonjenosti naročanju inovativnih 
izdelkov ali storitev smo zato uporabili za oblikovanje neprave spremenljivke (angl. 
dummy) na podlagi višine povprečne vrednosti kazalca za državo. Kazalci WEF-a imajo 
na podlagi ankete vrednosti na lestvici od 1 do 7. Zato bodo države, katerih vrednosti 
so do 4,0 (4,5), imele vrednost neprave spremenljivke DPPI=0, države, katerih 
vrednosti so večje od 4,0 (4,5), pa vrednost neprave spremenljivke DPPI=1.  
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V ekonometričnem modelu smo vpliv javnega naročanja namesto z eno spremenljivko 
spremljali z dvema vrednostma:   

  𝑃𝑃𝐼𝑖𝑡 =  𝛽5𝑃𝑃𝑖𝑡 +  𝛽6(𝑃𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑃𝑃𝐼𝑖𝑡)   (4.3.3.1) 

To pomeni, da smo v osnovnem modelu za PPI naredili naslednjo zamenjavo: 

𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 +  𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃𝑖𝑡 +  𝛽6(𝑃𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑃𝑃𝐼𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡   

(4.3.3.2) 

Če so bili za javno naročanje dostopni podatki od leta 2004 dalje in za naklonjenost 
javnemu naročanju inovacij od leta 2005 dalje, to pomeni, da je v analizo za 
petindvajset držav vključenih sedem zaporednih podatkov (2005–2011) in za tri države 
(Bolgarijo, Romunijo in Hrvaško) pet podatkov (2007-2011). Iz tega izhaja, da je 
(ne)dostopnost podatkov povzročila neravnovesje v panelni analizi.  

 
Slika 11: Povezava indeksa BS&I z deležem javnih naročil v BDP 
Viri podatkov: (Eurostat b. l.; WEF 2013) 

Grafični prikaz razpršenosti za odvisnost BS&I od deleža javnih naročil v BDP-ju (slika 
11) nakazuje, da je koeficient korelacije 0,1657. Koeficienti korelacije BS&I s 
spremenljivkami PPI_1 in PPI_2 kažejo še večjo pozitivno korelacijo (0,6290 in 0,4958). 

4.3.3.2 Druge kontrolne spremenljivke 

Čeprav se naša analiza osredotoča na vpliv javnega financiranja na inovativnost 
(podjetij/držav), na nastanek inovacij vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki. Da bi v 
ekonometrični analizi ugotovili statistično pomembne povezave, smo morali v našem 
modelu upoštevati tudi druge spremenljivke. Prav zato smo se odločili preveriti, kaj od 
naštetega je primerno vključiti v razširjeni model. Spremenljivke, ki smo jih preizkusili, 
so:  

 BDP: BDP je kazalnik, ki spremlja skupne proizvodne dosežke nekega gospodarstva. 
BDP na prebivalca (GDPpc), za katerega smo podatke pridobili iz spletne baze 
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podatkov Svetovne banke (Worldbank b. l.), hkrati omogoča primerjavo različnih 
držav in je kazalec ravni razvitosti in bogastva države. Zato menimo, da lahko vpliva 
na naklonjenost investiranju v R&R, kar je zelo pomembno za nastanek inovacij. 
Odločili smo se za podatke o obsegu BDP-ja po pariteti kupne moči, izražene v 
internacionalnih dolarjih iz leta 2005. Na voljo so podatki za vseh osemindvajset 
držav za obdobje 2004–2012. Stopnja rasti BDP-ja (GDPgr) je kazalec iz enakega 
vira kot prejšnji, in sicer je to stopnja spremembe realnega BDP-ja v primerjavi s 
preteklim letom. To je samo drugi vidik pomena BDP-ja za finančno moč države z 
dinamično komponento. Hkrati pa menimo, da bi ta lahko bolj nakazoval trenutno 
gospodarsko moč, kajti v obdobju ekspanzije je lažje investirati kot v času recesije 
in krize, finančne omejitve pa so pogosta ovira za inovacije (Galia in Legros 2004; 
Mohnen in Röller 2005; Iammarino et al. 2009). Za ta kazalec so na voljo podatki za 
obdobje 2004–2012 za vseh osemindvajset držav; 

 skupna vlaganja vseh sektorjev v R&R (GERD) obsegajo naložbe podjetij, vlade, 
sektorja visokega izobraževanja, neprofitnega sektorja in tujine. Naložbe v R&R, 
izražene kot odstotek BDP-ja, so splošni input za R&R. Podatki so bili pridobljeni iz 
spletne podatkovne baze Eurostat (b. l.) in so dostopni za leta 2004–2011 (pri 
čemer so podatki za leto 2011 za večino držav ocenjene ali okvirne vrednosti), za 
Grčijo pa so na voljo samo podatki do leta 2007. Razen tega smo za oceno vpliva 
naložb v R&R poskusili ugotoviti učinke vladnega vlaganja v R&R prek kazalca 
deleža vlade v financiranju R&R (G_GERD) ali s pomočjo kombinacije teh dveh, kar 
izraža delež vladnih virov financiranja R&R v BDP-ju. Za kazalec G_GERD, ki ga 
najdemo v raziskavi CIS (Eurostat b. l.), obstajajo enake omejitve kot za že 
omenjano spremenljivko GBERD, kjer smo spremljali delež vladnega financiranja v 
vseh naložbah podjetij v R&R. Za večino držav so bili dostopni podatki za obdobje 
2004–2011. V primeru manjkajočih podatkov je bilo z interpolacijo ugotovljeno 
povprečje sosednjih let kot ocena manjkajoče vrednosti. Po obdelavi podatkov 
razpolagamo s podatki za vse države od leta 2004 dalje, z najkrajšim nizom za 
Grčijo (do leta 2007), nato za Avstrijo, Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko (do leta 
2009) ter za Italijo, Portugalsko in Španijo (do leta 2010), medtem ko je za druge 
dostopnih vseh osem podatkov do leta 2011; 

 delež zaposlenih v tehnoloških in z znanjem intenzivnih dejavnostih v 
gospodarstvu prispeva k dostopnemu znanju, pri čemer so nova znanja pogosto vir 
inovacij. Nezadostna razpoložljivost kvalificiranega osebja se prav tako zaznava kot 
ena izmed resnih ovir za nastanek inovacij (OECD in Eurostat 2005, str. 113). Pri 
izbiri ustreznih kazalcev smo najprej v Eurostatovi bazi poskusili najti podatke o 
deležu zaposlenih v proizvodnih panogah visoke in srednjevisoke tehnologije ter v 
storitvenih panogah z vključeno visoko ravnijo znanja. To skupaj sestavlja tako 
imenovane aktivnosti, bogate z znanjem (angl. Knowledge Intensive Activities – 
KIA), toda v evropski standardni klasifikaciji dejavnosti (NACE24) ta delitev ni stalna. 

                                                      
24 Statistična klasifikacija ekonomskih dejavnosti v EU rabi okrajšavo NACE od francoskega Nomenclature 
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Različice sistema NACE so v 
uporabi šele od leta 1970 kot okvir za zbiranje in predstavljanje statističnih podatkov v skladu z 
gospodarsko dejavnostjo na področju ekonomske statistike (npr. proizvodnja, zaposlovanje in nacionalni 
računi).  
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Zadnja revizija NACE je bila izvedena leta 2006 in tako so od leta 2008 podatki 
dostopni v tej obliki. To pomeni, da lahko na isti osnovi spremljamo zaposlitev v z 
znanjem intenzivnih dejavnostih do leta 2008 in od leta 2008 naprej, teh nizov pa 
ne moremo povezati, ker se razlikujejo dejavnosti, vključene v aktivnosti, bogate z 
znanjem, po predhodni reviziji NACE 1.1 v primerjavi z revizijo NACE 2. To je najbolj 
vidno v podatkih za leto 2008, kjer so podatki, klasificirani po NACE 2, drugačni kot 
pa podatki, klasificirani po NACE 1.1. Kazalec je na voljo za vse države za obdobje 
2004–2008 (prvi niz) in za obdobje 2008–2011 (drugi niz). Toda če bi uporabili 
kazalce samo za en del omenjenih let, bi s skrajšanjem časovne vrste močno 
zmanjšali uporabnost podatkov. Zaradi velikega pomena delavcev in njihovega 
intelektualnega dela na področju R&R kot enega izmed glavnih vhodov v proces 
nastanka inovacij smo se namesto opisanega kazalca odločili za uporabo podatkov 
o deležu delavcev, ki se ukvarjajo z R&R (Eurostat b. l.). Za preizkus vpliva osebja 
R&R na raven inovativnosti v državi smo pripravili podatke o deležu vseh delavcev v 
aktivnostih R&R (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje) v skupni 
zaposlenosti in podatke za drugi kazalec, ki spremlja samo delež zaposlenih 
raziskovalcev. Za te kazalce smo za večino držav našli podatke za obdobje osmih let 
(2004–2011), pri čemer za Združeno kraljestvo manjka podatek za leto 2004, za 
Francijo za leto 2011, za Grčijo pa so na voljo samo podatki za leta 2005–2007. 
Manjkajoči vmesni podatek za Italijo za leto 2008 smo pridobili z interpolacijo 
podatkov za leti 2007 in 2009; 
 

 izvoz tehnološko naprednih izdelkov in izvoz storitev, ki temeljijo na znanju, 
pokažeta, kako država kotira v očeh drugih držav in koliko so te pripravljene 
uporabljati njihove izdelke in storitve, ki jih jim ni moči nabaviti na lastnih trgih. Na 
ta kazalec lahko gledamo kot na kazalnik tujega povpraševanja. Vpliv 
povpraševanja na nastanek inovacij pa smo že obrazložili. Podatki o izvozu 
tehnološko naprednih izdelkov so pridobljeni iz podatkovne baze Svetovne banke 
(Worldbank b. l.) in so na voljo za obdobje 2004–2011 za vse države v naši analizi, 
razen za Avstrijo in Španijo, za kateri manjkajo podatki za zadnje leto (2011). 
Kazalec izraža delež tovrstnih izdelkov v skupnem izvozu izdelkov države. Podatke o 
izvozu storitev, ki temeljijo na znanju, smo pridobili iz inovacijskega semaforja EU 
(‘Innovation Union Scoreboard’ 2012), kjer so podatki podani za obdobje 2004–
2010, za Francijo in Španijo manjkajo podatki za obdobje 2004–2005, za Grčijo, 
Madžarsko in Slovaško pa za leto 2004. Tukaj želimo poudariti tudi nekatere dvome 
o upravičenosti uporabe teh dejavnikov kot vplivnih spremenljivk na raven 
inovativnosti, zato ker obstajajo tudi raziskave (Lachenmaier in Wößmann 2006), ki 
preiskujejo nasprotne vezi inovacij in izvoza. Inovacije lahko torej zainteresirajo 
druge države za naše izdelke in storitve, kar veča naš izvoz, toda rast povpraševanja 
lahko potem sproži tudi nastanek novih inovacij; 

 na koncu smo v raziskavi preizkusili tudi nepravo spremenljivko za tranzicijske 
države, ker menimo, da to dejstvo lahko vpliva na splošno raven inovativnosti 
držav. Kot tranzicijske države smo obravnavali države, ki so v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja preživljale gospodarsko tranzicijo, to je prehod s planskega, 
državno upravljanega gospodarstva na tržno gospodarstvo. Vključili smo države 
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Srednje in Vzhodne Evrope ter Baltske države25, da smo preizkusili, ali bolj ustreza 
delitev Mednarodnega denarnega sklada (International Monetary Fund – IMF), v 
kateri je del teh držav glede na hitrejši napredek v primerjavi z drugimi uvrščen 
med napredne ekonomije26. Toda treba je poudariti, da uporaba teh spremenljivk 
ne bo mogoča, če se kot najustreznejša metoda panelne regresije izkaže panelni 
model s fiksnimi učinki, kjer se skozi čas izločijo spremenljivke brez sprememb. 

 

4.3.4 Deskriptivna statistika 

S pomočjo deskriptivne (opisne) statistike predstavljamo osnovne karakteristike 
zbranih podatkov o proučevanih državah. V podatke smo zajeli osemindvajset držav 
EU, katerih opisne statistike so prikazane v tabeli 7. Ker delamo s panelnimi podatki, 
smo za izračun teh statistik uporabili ukaz .xtsum v programu Stata. Ta ukaz skupaj z 
običajnimi statistikami, kot sta aritmetična sredina in standardni odklon, izračuna 
variiranje med različnimi državami (angl. »between« standard deviation) kot tudi 
variacije določenega kazalca v določenem času znotraj iste države (angl. »within« 
standard deviation). Nekatere spremenljivke torej kažejo večjo variabilnost zaradi 
sprememb nekaterih pojavov skozi čas, medtem ko se druge spreminjajo zaradi razlik 
med državami. Na primeru spremenljivk za panel (ID) in čas (YR) lahko vidimo, da se 
spremenljivka ID, ki predstavlja številčno oznako države, ne spreminja znotraj 
podatkov za isto državo, vendar je vsa variabilnost v panelnih podatkih nastala, ker se 
ID spreminja med državami. Spremenljivka YR je v določenem času konstantna za vse 
države, medtem ko vsa njena variabilnost izvira iz sprememb znotraj vsake države. 
Preden začnemo opisovati glavne značilnosti podatkov, še enkrat poudarjamo, da gre 
za neuravnotežen panel, zato je pri nekaterih spremenljivkah prisotnih manj opazovanj 
(angl. observations) od zmnožka števila držav in števila zajetih let. 

  

                                                      
25 Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. 
26 Češka, Estonija, Slovaška in Slovenija. 
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Tabela 7: Opisne statistike (.xtsum) 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

id*      overall |      14.5   8.093822          1         28 |     N =     252 

         between |             8.225975          1         28 |     n =      28 

         within  |                    0       14.5       14.5 |     T =       9 

                 |                                            | 

yr*      overall |      2008   2.587127       2004       2012 |     N =     252 

         between |                    0       2008       2008 |     n =      28 

         within  |             2.587127       2004       2012 |     T =       9 

                 |                                            | 

bsi*     overall |  4.334509   .7412991        3.2       5.79 |     N =     224 

         between |             .7447426    3.26125      5.575 |     n =      28 

         within  |             .1108748   4.030759   4.619509 |     T =       8 

                 |                                            | 

coop*    overall |  33.69906   12.11054      12.11      68.79 |     N =     192 

         between |             10.91735   13.78143   57.42714 |     n =      28 

         within  |             5.371546   11.82478   47.07763 |     T = 6.85714 

                 |                                            | 

rq*      overall |  1.224554   .4042529        .16       1.93 |     N =     224 

         between |             .3994099     .49625    1.85125 |     n =      28 

         within  |             .0943386   .8720536   1.482054 |     T =       8 

                 |                                            | 

g_berd*  overall |      8.18   7.418624          0         47 |     N =     209 

         between |             6.422634      .5675    32.6425 |     n =      28 

         within  |             3.626905    -6.7025   24.44375 |     T = 7.46429 

                 |                                            | 

pp_gdp*  overall |  17.64546   4.186964       7.65       30.3 |     N =     216 

         between |             4.029725   10.61625      27.24 |     n =      28 

         within  |             1.541734   12.49796   21.22171 |     T = 7.71429 

                 |                                            | 

ppi_d1*  overall |   7.70377   9.411754          0       30.3 |     N =     191 

         between |             7.856675          0   27.75429 |     n =      28 

         within  |             5.357294  -8.333373    23.4752 |     T = 6.82143 

                 |                                            | 

ppi_d2*  overall |  2.182199   5.674416          0       20.3 |     N =     191 

         between |             4.526577          0   15.14714 |     n =      28 

         within  |             3.455295  -12.96494   14.84363 |     T = 6.82143 

                 |                                            | 

gdp_pc*  overall |  26426.18   11517.09       8965      74021 |     N =     252 

         between |             11636.01   10539.56   69180.89 |     n =      28 

         within  |              1249.85   22691.73   31266.29 |     T =       9 

 

gdp_gr*  overall |   1.90996   4.148132     -17.95      12.23 |     N =     252 

         between |             1.301501  -.6744445   4.528889 |     n =      28 

         within  |             3.945514  -19.38004   10.79996 |     T =       9 

                 |                                            | 

gerd*    overall |  1.488318   .9140558        .37       3.92 |     N =     220 

         between |             .9120507     .44375    3.64375 |     n =      28 

         within  |             .1723202   .9983182   2.530818 |     T = 7.85714 

                 |                                            | 

g_gerd*  overall |  40.54783   12.74025       13.9       70.1 |     N =     207 

         between |             12.03575      22.55   66.22857 |     n =      28 

         within  |             4.323725   22.84782   52.87282 |     T = 7.39286 

                 |                                            | 

trd_emp* overall |  1.041982    .527925        .28       2.46 |     N =     217 

         between |             .5193126     .32375    2.31125 |     n =      28 

         within  |             .1071975   .6544816   1.524482 | T-bar =    7.75 

                 |                                            | 

res_emp* overall |  .6623963   .3299183        .17       1.73 |     N =     217 

         between |             .3223463     .21125    1.64875 |     n =      28 

         within  |             .0795088   .3873963   .9673963 | T-bar =    7.75 

                 |                                            | 
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                 |                                            | 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+----------------

htp_xp*  overall |  14.49117   10.51057       3.04      58.13 |     N =     222 

         between |             10.17798    4.61125   51.65125 |     n =      28 

         within  |              3.08905  -2.322579   25.99742 |     T = 7.92857 

                 |                                            | 

kisxp*   overall |  34.02487   17.52221        3.8       81.8 |     N =     189 

         between |             16.45369   13.51429   78.71429 |     n =      28 

         within  |             6.153653    7.55344   61.77487 |     T =    6.75 

                 |                                            | 

tran1*   overall |  .3928571   .4893574          0          1 |     N =     252 

         between |             .4973475          0          1 |     n =      28 

         within  |                    0   .3928571   .3928571 |     T =       9 

                 |                                            | 

tran2*   overall |       .25   .4338744          0          1 |     N =     252 

         between |             .4409586          0          1 |     n =      28 

         within  |                    0        .25        .25 |     T =       9 

 

*: id - oznaka države; yr - leto; bsi - indeks poslovne prefinjenosti in inovacij; coop - sodelovanje z 
drugimi na ustvarjanju inovacij; rq - kakovost zakonodaje; g_berd - delež javnega financiranja naložb 
podjetij v R&R, pp_gdp - delež javnih naročil v BDP-ju; ppi_d1 - zmnožek ppi_gdp z vrednostjo neprave 
spremenljivke (enako 1 za vrednost nad 4,0 in enako 0 za vrednost pod 4,0) o vedenju vlade v zvezi PPI; 
ppi_d2 - zmnožek ppi_gdp z vrednostjo neprave spremenljivke (enako 1 za vrednost nad 4,5 in enako 0 
za vrednost pod 4,5) o vedenju vlade v zvezi PPI; gdp_pc - BDP na prebivalca; gdp_gr - stopnja rasti 
BDP-ja, gerd - skupna vlaganja vseh sektorjev v R&R; g_gerd - delež javnega financiranja skupnih vlaganj 
v R&R; trd_emp - delež vseh delavcev v tehnoloških in z znanjem intenzivnih dejavnostih v skupni 
zaposlenosti v državi; res_emp - delež raziskovalcev zaposlenih v tehnoloških in z znanjem intenzivnih 
dejavnostih v skupni zaposlenosti v državi; htp_xp - izvoz tehnološko naprednih izdelkov; kisxp - izvoz 
storitev, ki temeljijo na znanju; tran1 in tran2 neprave spremenljivke za tranzicijske države 
 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

 

Spremenljivka sodelovanje z drugimi pri nastanku inovacij (COOP) pokaže, da 
povprečno 33,7 % podjetij med procesom nastanka inovacij sodeluje z drugimi, pri 
čemer je povprečni odklon 12,1 odstotne točke. Tukaj so prisotne večje razlike med 
državami, kot pa so spremembe tega deleža za posamezno državo skozi leta. 
Spremenljivka RQ pokaže, da je povprečna ocena zakonodaje opazovanih držav 1,2 (na 
lestvici od –2,5 do +2,5), kar pomeni, da so zakonodajni sistemi teh držav precej 
pozitivno ocenjeni, in sicer s standardnim odklonom 0,4. Večina razlik izhaja iz variacij 
med državami, časovna variacija na ravni posamezne države je veliko manjša. 
Spremenljivka vladni delež v financiranju stroškov R&R v podjetjih (GBERD) znaša okoli 
8 %, pri čemer je standardni odklon okoli 7,4 odstotne točke, kar pomeni, da so gibanja 
okoli srednje vrednosti precej velika. Večino nihanj okoli srednje vrednosti povzročajo 
razlike med državami, toda delno so za to odgovorne tudi spremembe, ki nastanejo 
skozi čas.  

V opazovanih državah je povprečni delež javnih naročil v BDP-ju (PP_GDP) okoli 17,6 %, 
pri čemer je povprečni odmik od srednje vrednosti 4,2 odstotne točke. Na podlagi 
standardnega odklona je razvidno, da večina nihanj izhaja iz razlik med državami in je 
manjši vir variabilnosti posledica sprememb deleža javnih naročil v isti državi skozi čas. 
Spremenljivki PPI_D1 in PPI_D2 sta pridobljeni z množenjem deleža javnih naročil v 
BDP-ju z nepravo spremenljivko za vladno naklonjenost naročanju inovativnih izdelkov 
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ali storitev. Ti spremenljivki pokažeta, da PPI v povprečju znaša 7,7 % BDP-ja, ko za 
vladno naklonjenost inovativnemu javnemu naročanju vzamemo ocene 4,0 in večje, 
oziroma upade na le 2,2 % BDP-ja v primeru, ko je večja naklonjenost naročanju 
inovacij ocenjena s 4,5 in več. Vir variabilnosti obeh spremenljivk PPI_D je 
enakomerneje razporejen in malo v večji meri izvira iz razlik med državami, toda v 
določenem delu nastane tudi zaradi sprememb za isto državo skozi čas. 

Kazalci BDP-ja kažejo, da imajo v poprečju opazovane države realni BDP na prebivalca 
(BDP_pc), merjen s cenami 2005, v znesku 26,4 tisoč ameriških dolarjev, z najmanjšo 
vrednostjo 9 tisoč in največjo vrednostjo 74 tisoč ter s standardnim odklonom 11,5 
tisoč dolarjev. Kot smo pričakovali, tudi pri tem kazalcu večina nihanj okoli srednje 
vrednosti izhaja iz razlik med državami in ne toliko iz sprememb, ki nastanejo skozi čas. 
Vendar pa imajo gibanja stopnje rasti BDP-ja (GDP_gr) drugačne značilnosti kot drugi 
opisani kazalci. Povprečna rast BDP-ja v obravnavanih državah znaša 1,9 %, pri čemer 
je standardni odklon 4,1 %, za katerega je glavni »krivec« gibanje stopnje rasti v času in 
manj razlike med državami. To pomeni, da so si evropske države zelo podobne, ko 
spremljamo gibanja BDP-ja v poslovnem ciklu. 

Kazalec skupnih naložb vseh sektorjev v R&R (GERD) v povprečju znaša 1,5 % BDP-ja, in 
sicer je za posamezne države v razponu od najnižjih 0,37 % do najvišjih 3,92 %. Večina 
razlik izvira iz razlik med državami, naložbe po državah skozi čas so precej stabilne. 
Podobne značilnosti zasledimo tudi pri deležu vladnega financiranja skupnih R&R v 
državi, kjer povprečje znaša 40,5 %, s standardnim odklonom 12,7 %, kar je večinoma 
posledica razlik med državami. Minimalno sodelovanje države v kritju stroškov za R&R 
(G_GERD) znaša 13,9 % in največ celo 70,1 %. Brskanje po podatkih pokaže, da največje 
deleže R&R financirajo vlade Bolgarije, Cipra in Poljske, najnižji deleži pa so registrirani 
v Belgiji, na Danskem in Finskem. Najnižji delež v višini 13,9 % je bil v Luksemburgu leta 
2005, toda Luksemburg je hkrati edina država, v kateri ta kazalec kaže nenehno rast, to 
je do okoli 34 % v zadnjih letih. 

Tudi kazalci izvoza izdelkov visoke tehnologije (HTP_xp) in storitev na osnovi znanja 
(KISxp) se bolj spreminjajo s spremembo opazovane države kot pa znotraj ene države 
skozi čas. Izvoz visokotehnoloških izdelkov v povprečju znaša 14,5 % celotnega izvoza 
izdelkov in ima standardni odklon 10,5 %. Razlike med državami so očitne, kajti 
najmanjši njihov delež v izvozu je le 3,0 % in največji celo 58,1 %. V izvozu storitev 
storitve na osnovi znanja zavzemajo povprečen delež v višini 34,0 %, pri čemer je 
standardni odklon 17,5 %. Največji delež je 81,8 % in najmanjši 3,8 %.  

Skupna zaposlenost v dejavnostih R&R (TRD_emp – raziskovalci skupaj s tehniki in 
pomožnim osebjem) za vse države v povprečju znaša 1,0 % vseh zaposlenih v državi, s 
standardnim odklonom 0,5 %, medtem ko naložbo intelektualnega dela v nastanek 
inovacij merimo zgolj z raziskovalci (RES_emp), kazalec v povprečju dosega 0,7 % vseh 
zaposlenih, s standardnim odklonom 0,3 %. Oboje večinoma niha zaradi razlik med 
državami in ne toliko zaradi spremembe v posameznih državah skozi čas.  

Nepravih spremenljivk za tranzicijske države ni mogoče kvantitativno izražati, je pa pri 
njih opazno, da se s časom sploh ne spreminjajo, kar pomeni, da bodo v primeru izbire 
panelne metode s fiksnimi učinki izločene iz modela.  
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Še preden smo začeli z regresijsko analizo panelnih podatkov, smo opazili, da je za 
večino spremenljivk karakteristična večja variabilnost na podlagi razlik med državami, 
kot na podlagi spreminjanja kazalcev skozi čas. Ta značilnost nakazuje, da so za analizo 
najverjetneje ustreznejši panelni modeli s fiksnimi učinki, ki upoštevajo določene 
razlike v obnašanju različnih subjektov iz analize glede na njihove posamezne 
posebnosti. Vseeno smo preizkusili vse možnosti in z rezultati formalnih testov ocenili 
ustreznost modelov. 

 

4.3.5 Analiza ekonometričnih modelov 

V ekonometričnem postopku je treba najprej preveriti, ali med neodvisnimi 
spremenljivkami obstaja korelacija, ker bi v tem primeru model imel značilnost 
multikolinearnosti, kar pomeni, da so takrat regresijski koeficienti nedoločeni in 
standardne napake neskončne (Gujarati 2004). Običajno se za ugotavljanje prisotnosti 
multikolinearnosti uporablja VIF (angl. Variance Inflation Factor), toda ta ni ustrezen za 
uporabo v panelni analizi in ga v programu Stata po izvajanju panelne regresije (.xtreg) 
ni možno uporabiti. Korelacije neodvisnih spremenljivk so podane v tabeli 8. 

Tabela 8: Pearsonovi in Spearmanovi koeficienti korelacije za možne neodvisne 
spremenljivke  

Pearson coop rq g_berd pp_gdp ppi_d1 ppi_d2 gdp_pc 

coop 1.0000 
      

rq 0.1777 1.0000 
     

g_berd -0.0467 -0.3332 1.0000 
    

pp_gdp -0.0864 0.1583 0.3102 1.0000 
   

ppi_d1 0.1657 0.6048 -0.2221 0.2607 1.0000 
  

ppi_d2 0.1560 0.4113 -0.2133 -0.0854 0.3761 1.0000 
 

gdp_pc 0.0261 0.7047 -0.2841 -0.0911 0.4303 0.4488 1.0000 

gdp_gr 0.0555 -0.0776 0.1171 -0.0537 -0.0403 -0.0379 -0.0843 

gerd 0.1929 0.6541 -0.2780 0.1596 0.5372 0.5383 0.5179 

g_gerd 0.0227 -0.6191 0.4870 0.0249 -0.3472 -0.4406 -0.6423 

trd_emp 0.1673 0.6516 -0.3347 0.0218 0.4725 0.6599 0.7552 

res_emp 0.2069 0.6425 -0.3273 0.0601 0.4578 0.6399 0.6009 

htp_xp 0.0394 0.3988 -0.2456 -0.0824 0.1629 0.0334 0.1632 

kisxp -0.0620 0.5854 -0.0268 -0.0584 0.2937 0.3679 0.6611 

tran1 0.1235 -0.6216 0.2894 0.2544 -0.4042 -0.2999 -0.6691 

tran2 -0.0357 -0.6046 0.1577 0.0580 -0.4246 -0.2110 -0.6012 

        

  gdp_gr gerd g_gerd trd_emp res_emp htp_xp kisxp 

gdp_gr 1.0000 
      

gerd -0.1657 1.0000 
     

g_gerd 0.1279 -0.6911 1.0000 
    

trd_emp -0.1413 0.8517 -0.7462 1.0000 
   

res_emp -0.1397 0.8780 -0.7039 0.9492 1.0000 
  

htp_xp -0.0510 0.0655 -0.3049 -0.0030 -0.0145 1.0000 
 

kisxp -0.0641 0.3343 -0.4539 0.4570 0.3965 0.1038 1.0000 

tran1 0.2036 -0.5223 0.5260 -0.5291 -0.4719 -0.3902 -0.4155 

tran2 0.1346 -0.5079 0.5172 -0.5063 -0.4660 -0.2665 -0.3159 

        

  tran1 tran2           

tran1 1.0000 
      

tran2 0.7177 1.0000 
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Spearman coop rq g_berd pp_gdp ppi_d1 ppi_d2 gdp_pc 

coop 1.0000 
      

rq 0.1358 1.0000 
     

g_berd 0.1140 -0.2112 1.0000 
    

pp_gdp -0.0590 0.0354 0.3172 1.0000 
   

ppi_d1 0.1807 0.5792 -0.1922 0.2191 1.0000 
  

ppi_d2 0.1504 0.4491 -0.3047 -0.1038 0.3663 1.0000 
 

gdp_pc 0.0061 0.8132 -0.1789 -0.1252 0.4556 0.3894 1.0000 

gdp_gr 0.1087 -0.1124 0.0665 -0.1095 -0.0859 -0.0427 -0.1233 

gerd 0.1560 0.6483 -0.2232 0.1313 0.5506 0.5213 0.7470 

g_gerd -0.0081 -0.6344 0.4420 0.1142 -0.3609 -0.5174 -0.7232 

trd_emp 0.1438 0.6567 -0.2162 0.0660 0.4724 0.5795 0.7717 

res_emp 0.1826 0.6827 -0.1773 0.1444 0.5025 0.5672 0.7143 

htp_xp 0.0885 0.5897 -0.2476 -0.0594 0.2711 0.1860 0.4299 

kisxp -0.0514 0.6175 0.0107 0.0360 0.3655 0.3427 0.5408 

tran1 0.1735 -0.6666 0.2304 0.2769 -0.4130 -0.3418 -0.8038 

tran2 0.017 -0.6115 -0.0375 0.0813 -0.4646 -0.2362 -0.7274 

        

  gdp_gr gerd g_gerd trd_emp res_emp htp_xp kisxp 

gdp_gr 1.0000 
      gerd -0.2284 1.0000 

     
g_gerd 0.1216 -0.7580 1.0000 

    
trd_emp -0.1777 0.9303 -0.7822 1.0000 

   
res_emp -0.1717 0.8992 -0.7300 0.9511 1.0000 

  
htp_xp -0.1029 0.2527 -0.3800 0.2035 0.1598 1.0000 

 
kisxp -0.1395 0.4113 -0.4310 0.3933 0.4341 0.2836 1.0000 

tran1 0.2279 -0.5495 0.5687 -0.5363 -0.4817 -0.4623 -0.4318 

tran2 0.0814 -0.5388 0.5218 -0.5603 -0.5227 -0.2693 -0.322 

        

  tran1 tran2 
     

tran1 1.0000 
      

tran2 0.6912 1 
     

         

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Rumeno so označene vrednosti Pearsonovega in Spearmanovega koeficienta korelacije 
nad 0,6, kar nakazuje na spremenljivke, ki bi skupaj v modelu lahko povzročile 
multikolinearnost. Oba koeficienta kažeta močno koreliranost na pretežno istih 
spremenljivkah. Močna koreliranost pokaže način, kako lahko oblikujemo modele za 
preizkušanje pomembnosti vpliva posameznih spremenljivk in se hkrati izognemo 
multikolinearnosti. Najprej bomo analizirali obnašanje spremenljivk, to je njihovih 
koeficientov v osnovnem modelu in nato še v razširjenem.  

Že na prvi pregled lahko ugotovimo, da izmed štirih kanalov, ki jih analiziramo z 
osnovnim modelom, največje težave povzroča spremenljivka RQ, ki je v večji meri 
korelirana z nepravo spremenljivko za PPI_D1, BDP-jem na prebivalca (GDP_pc), 
skupnimi naložbami v R&R (GERD), vladnimi naložbami v R&R (G_GERD) in kazalci 
zaposlenosti v dejavnostih R&R (TRD_emp in RES_emp). Kazalec RQ je visoko koreliran 
s spremenljivko PPI_D1, medtem ko z drugimi spremenljivkami osnovnega modela ni. 
Prav zato smo osnovni model preverjali na podlagi enačbe, v kateri smo izmed dveh 
možnih kazalcev za merjenje vladne naklonjenosti inovativnemu javnemu naročanju 
namesto PPI_D1 izbrali PPI_D2. S kasnejšim razširjanjem modela smo dodali tudi druge 
spremenljivke, ki so nam po testu korelacije pokazale dobre lastnosti, to je nizko 
korelacijo z osnovnimi spremenljivkami, ki so v središču našega interesa. Ujemanje 
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statističnih značilnosti v osnovnem modelu z njihovo značilnostjo v razširjenih oblikah 
kaže na robustnost modela. 

Druge dokaj močne korelacije opazimo med PPI_D2 in kazalci zaposlenosti v R&R 
dejavnostih (TRD_emp in RES_emp), zato smo v primeru uvrščanja teh kazalcev v 
model preizkusili tudi vedenje modela pri uporabi PPI_D1 namesto PPI_D2. Od drugih 
spremenljivk več močnejših korelacij najdemo za kazalec GDP_pc (z G_GERD, KIS_xp in 
R&R zaposlenostjo), korelirani pa so tudi kazalci GERD in G_GERD, še posebej močne 
korelacije pa so prisotne med kazalci naložb v R&R in zaposlenostjo v teh dejavnostih. 
Medsebojna povezava kazalcev zaposlenosti v R&R (TRD_emp in RES_emp) ni 
pomembna, ker nismo obeh uvrščali v isti model. Enako drži za medsebojno 
koreliranost spremenljivk za tranzicijsko državo (tran1 in tran2). V posameznih modelih 
smo se odločali za samo eno izmed njiju. Uporaba več tako povezanih spremenljivk v 
istem modelu bi zmanjšala statistično značilnost teh spremenljivk zaradi večjih 
standardnih odklonov. 

V nadaljevanju poglavja smo na primeru prvega osnovnega modela opisali vse 
postopke, ki smo jih uporabili v analizi. Nato smo v strnjenem tabelarnem pregledu 
podali rezultate izvedenih analiz za različne modele in na koncu še zaključke raziskave. 
Vse enačbe preizkušenih modelov so v prilogi 3. 

Razen multikolinearnosti je treba v klasični regresijski analizi ugotoviti tudi obstoj 
napak specifikacije, kar se opravlja s pomočjo Ramseyevega RESET-testa (angl. 
Regression Specification Error Test), ki je v programu Stata na voljo z ukazom .ovtest. 
Ta test temelji na izvajanju regresije z odvisno spremenljivko 𝑌𝑖, nato pa se opravi nova 

regresija, ki naj bi vključevala tudi 𝑌�̂� v eni izmed oblik (npr. �̂�𝑖
2 ali �̂�𝑖

3) kot dodatne 
pojasnjevalne spremenljivke. RESET-test potem izračuna F-razmerje na podlagi 

prvotnega in novega koeficienta determinacije (𝑅𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖
2  in 𝑅𝑛𝑜𝑣𝑖

2 ). Če je F-razmerje 
statistično značilno, na primer ob stopnji značilnosti 5 %, potem lahko ugotovimo, da je 
model napačno specificiran (Gujarati 2004, str. 521–522). Toda enako kot že 
omenjenega VIF-testa tudi RESET-testa ni možno opraviti po izvedbi panelne regresije. 
Škrabić (2009, 2013) to pojasnjuje s tem, da se v panelni analizi ponavadi ne uporablja 
koeficient 𝑅2 kot kazalec ustreznosti izbranega modela in ga zato ni upravičeno 
interpretirati. Namen naše panelne analize namreč je, da z uporabo več različnih 
modelov ugotovimo, katere spremenljivke značilno vplivajo na odvisno spremenljivko, 
in ne, da izberemo najpopolnejši model. 

4.3.5.1 Analiza osnovnih modelov 

Osnovni model vključuje kazalec BS&I iz raziskave WEF-a kot odvisno spremenljivko in 
pojasnjevalne spremenljivke, ki so v središču našega zanimanja (štirje kanali, skozi 
katere lahko država z javnofinančnimi sredstvi spodbuja nastanek inovacij): COOP – 
delež podjetij, ki pri nastanku inovacij sodelujejo z drugimi, RQ – kakovost zakonodaje, 
GBERD – subvencije, merjene z deležem javnega financiranja zasebnih stroškov za R&R, 
in PPI – merilo javnih naročil za inovacije. Na naslednjih straneh prikazujemo potek 
analize osnovnih modelov in vseh opravljenih testov za ugotavljanje ustreznejšega 
modela in odpravljanje potrjenih težav.  
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Tabela 9: Rezultati analize osnovnega panelnega modela s fiksnimi učinki (angl. Fixed 
effects model – FE) 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       155 

Group variable: id                              Number of groups   =        28 

 

R-sq:  within  = 0.1536                         Obs per group: min =         2 

       between = 0.0244                                        avg =       5.5 

       overall = 0.0436                                        max =         6 

 

                                                F(5,122)           =      4.43 

corr(u_i, Xb)  = 0.0853                         Prob > F           =    0.0010 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         bsi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        coop |  -.0011822   .0017867    -0.66   0.509    -.0047191    .0023546 

          rq |   .0269783    .111291     0.24   0.809    -.1933333    .2472898 

      g_berd |    .003822   .0033302     1.15   0.253    -.0027704    .0104145 

      pp_gdp |  -.0197766   .0058951    -3.35   0.001    -.0314466   -.0081066 

      ppi_d2 |   .0078871   .0026197     3.01   0.003     .0027013     .013073 

       _cons |   4.672598   .1968741    23.73   0.000     4.282866     5.06233 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .72153903 

     sigma_e |  .10617345 

         rho |   .9788062   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(27, 122) =    74.41             Prob > F = 0.0000 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Programski paket Stata pri izvedbi analize modela s fiksnimi učinki samodejno računa 
F-test za preverjanje ustreznosti uporabe modela s fiksnimi učinki v primerjavi z 
uporabo združenega panelnega modela, ki je podan na koncu izpisa 
(F(27,122) = 74,41). Testna velikost sodi k F-distribuciji z N-1 stopnjami prostosti v 
števcu in N(T-1)-K stopnjami prostosti v imenovalcu ulomka (Škrabić 2009).  
 

𝐹 =  
(𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆) / (𝑁−1)

𝑈𝑅𝑆𝑆 / (𝑁𝑇−𝑁−𝐾)
      (4.3.5.1.1.) 

 
V izrazu (4.3.5.1.1.) je RRSS vsota kvadratov ostankov združenega panelnega modela z 
ocenami regresijskih koeficientov, pri čemer je bila uporabljena metoda najmanjših 
kvadratov, URSS pa je vsota kvadratov ostankov panelnega modela s fiksnimi učinki z 
ocenami regresijskih koeficientov, pri čemer je bila uporabljena metoda najmanjših 
kvadratov z nepravimi spremenljivkami. F-razmerje služi za presojanje hipotez: 

H0: Ni fiksnih učinkov (β1-koeficienti so enaki za vse države v analizi)  
H1: Fiksni učinki obstajajo (β1-koeficienti niso enaki za vse države) 

Če je empirično F-razmerje večje od teoretične F-statistike za ustrezne stopnje 
prostosti, bo p-vrednost majhna in bo H0 zavrnjena. Tak primer imamo v svoji analizi, 
zato zaradi zavrnitve H0 sklepamo, da je ustrezneje uporabiti panelni model s fiksnimi 
učinki kot pa združeni model.  
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Naslednji korak je ugotoviti, kako se naši podatki obnašajo v primeru, ko uporabimo 
panelno analizo modela s slučajnimi učinki. Da bi lahko izvedli to primerjavo, smo 
najprej shranili ocene iz modela s fiksnimi učinki s pomočjo ukaza .estimates store, pri 
čemer smo te ocene poimenovali FE1, da lahko po izvedbi analize modela s slučajnimi 
učinki programu nakažemo, katere ocene je treba primerjati (ocene modela s fiksnimi 
učinki, osnovni model številka 1).  

Nato smo izvedli regresijsko analizo modela s slučajnimi učinki, za katerega podajamo 
rezultate v naslednji tabeli. 

Tabela 10: Rezultati analize osnovnega panelnega modela s slučajnimi učinki (angl. 
Random effects model – RE) 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       155 

Group variable: id                              Number of groups   =        28 

 

R-sq:  within  = 0.0992                         Obs per group: min =         2 

       between = 0.6351                                        avg =       5.5 

       overall = 0.5902                                        max =         6 

 

                                                Wald chi2(5)       =     31.45 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         Bsi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        coop |   8.47e-06    .001968     0.00   0.997    -.0038487    .0038656 

          rq |   .3949529   .1105802     3.57   0.000     .1782198    .6116861 

      g_berd |   .0016058   .0036636     0.44   0.661    -.0055747    .0087863 

      pp_gdp |  -.0156009   .0064442    -2.42   0.015    -.0282313   -.0029705 

      ppi_d2 |   .0102054   .0029473     3.46   0.001     .0044287     .015982 

       _cons |   4.085444   .2167036    18.85   0.000     3.660713    4.510176 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .39404695 

     sigma_e |  .10617345 

         rho |   .9323141   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Ko primerjamo rezultate modela s fiksnimi in modela s slučajnimi učinki, opazimo, da 
imajo p-vrednosti cenilk podobne lastnosti za vse spremenljivke, razen za RQ. Vse 
ostale so bodisi značilne v obeh primerih (PP_GDP in PPI_D2) bodisi niso značilne 
(COOP in GBERD), medtem ko spremenljivka RQ v modelu s fiksnimi učinki ni značilna, 
v modelu s slučajnimi učinki pa je značilna na stopnji značilnosti 0,1 %. Čeprav smo 
poskušali ugotoviti razloge za takšno obnašanje spremenljivke, v dostopni literaturi 
nismo uspeli zaslediti podobnih vzorcev. Domnevamo pa, da bi pojasnilo lahko iskali v 
lastnostih podatkov, uporabljenih za to spremenljivko. V svoji kritiki WGI Thomas 
(2009) poudarja, da je treba zagotoviti dokaze, da je domnevno merilo konstrukta 
veljavno in da merjenje deluje v skladu s teoretičnimi predvidevanji ter da izbrana 
merila dejansko merijo to, kar trdijo, da merijo. Pri tem za dva izmed WGI, to je za 
kazalnik RQ in kazalnik vladna uspešnost, Kaufmann in drugi (2010) niso pojasnili, kako 
sta povezana z opazovanimi spremenljivkami in kakšno je njuno pričakovano vedenje 
na podlagi že uveljavljenih teorij iz literature. Prav zato Thomas (2009) navaja, da za 
merila WGI ob odsotnosti teorije ne obstajajo napovedi obnašanja konstruktov in ni 
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mogoče preveriti veljavnosti meril. Prav tako poudarja dejstvo, da del kazalcev, ki 
sestavljajo WGI, ni javno dostopen, zato drugi raziskovalci ne morejo preverjati, 
testirati, kritizirati ali priporočati izboljšave teh kazalcev. Smiselna merila torej 
zahtevajo opredelitev upravljanja, kar je zelo težko izvesti v času, ko teorija še ni dovolj 
razvita in je opredelitev dobrega upravljanja tudi zelo spolitizirana. Čeprav smo našli 
primer uspešne uporabe teh kazalcev v ekonometričnem modelu (Jalilian et al. 2007), 
avtorji poudarjajo tudi omejitve v povezavi s podatki, ki ne dovoljujejo natančnejše 
analize.  

Enako kot oceno modela s fiksnimi učinki smo preverili tudi veljavnost uporabe modela 
s slučajnimi učinki v primerjavi z združenim modelom. To preverjanje se izvaja z 
Breusch-Paganovim testom (LM-test), v katerem je testna velikost Lagrangeov 
multiplikator.  

𝐿𝑀 =  
𝑁𝑇

2(𝑇−1)
 {

∑ (∑ 𝑢𝑖𝑡
𝑇
𝑖=1 )

2𝑁
𝑖=1

∑ ∑ 𝑢𝑖𝑡
2𝑇

𝑖=1
𝑁
𝑖=1

− 1}   (4.3.5.1.2) 

V enačbi �̂�𝑖𝑡 predstavljajo ostanke v združenem panelnem modelu. LM-stopnja ima 
hi-kvadrat porazdelitev z eno (1) stopnjo prostosti in služi za presojanje naslednjih 
hipotez: 

H0: Ni slučajnih učinkov (slučajno odstopanje 𝜀𝑖 je enako za vse države v analizi).  
H1: Slučajni učinki obstajajo (slučajna odstopanja 𝜀𝑖 se razlikujejo med 
državami). 

Če je empirična LM-stopnja večja od teoretične velikosti 𝜒𝛼
2(1) za ustrezno stopnjo 

značilnosti z eno stopnjo prostosti, je p-vrednost majhna in H0 zavrnjena. Če pa je 
LM-stopnja manjša kot velikost 𝜒𝛼

2(1), je p-vrednost velika in H0 ni zavrnjena, kar 
pomeni, da modela s slučajnimi učinki ni upravičeno uporabiti namesto združenega 
panelnega modela. V našem primeru je rezultat Breusch-Paganovega testa naslednji: 

Tabela 11: Rezultati Breusch-Paganovega testa (. xttest0) 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 

        bsi[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     bsi |    .516586       .7187392 

                       e |   .0112728       .1061734 

                       u |    .155273       .3940469 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   236.29 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Zaradi visokega rezultata LM-testa je p-vrednost zelo majhna in tako zavračamo H0. 
Sklepamo, da je ustrezneje uporabiti panelni model s slučajnimi učinki kot pa združeni 
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model. Torej smo v obeh primerih dobili rezultate, da združeni panelni model ni 
najprimernejši za uporabo, zato se moramo odločiti med modeloma s fiksnimi in 
slučajnimi učinki. Prednost uporabe modela s fiksnimi učinki je v tem, da lahko izloči 
vpliv učinkov, ki so neodvisni od časa in so takrat odstopanja povezana s 
pojasnjevalnimi spremenljivkami (Wooldridge 2002; Škrabić 2009). Prednost modela s 
slučajnimi učinki pa je v tem, da namesto metode navadnih najmanjših kvadratov (OLS) 
za oceno regresijskih koeficientov uporablja metodo posplošenih najmanjših kvadratov 
(GLS), ki privede do manjših varianc (Škrabić 2009). Toda Wooldridge (2002) in Gujarati 
(2004) poudarjata, da se v primeru proučevanja nekega pojava na geografskih 
področjih ta področja ne obnašajo kot naključen vzorec ter da uporaba modela s 
fiksnimi učinki dopušča korelacijo med odstopanji in pojasnjevalnimi spremenljivkami. 
Če obstaja korelacija med odstopanji in pojasnjevalnimi spremenljivkami, GLS-ocene 
koeficientov niso več nepristranske. 

Rešitev te težave nam lahko prinese izbira na podlagi Hausmanovega testa, ki v H0 trdi, 
da se ocene regresijskih koeficientov značilno ne razlikujejo (Gujarati 2004), to je, da 
naključna napaka ni korelirana z nobeno pojasnjevalno spremenljivko. Testna velikost 
H sledi χ2-porazdelitvi s K-stopnjami prostosti, pri čemer je K število ocenjenih 
koeficientov v modelu. Če je H-vrednost manjša od 𝜒𝛼

2(𝐾) na stopnji značilnosti α, ne 
zavrnemo H0, kar pomeni, da obstaja naključni učinek in je zato ustreznejši model s 
slučajnimi učinki. V nasprotnem primeru zavrnemo H0 in je ustrezneje uporabiti model 
s fiksnimi učinki. V naši analizi so rezultati Hausmanovega testa naslednji: 

Tabela 12: Rezultati Hausmanovega testa (.hausman, sigmamore) 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |      FM1           .          Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        coop |   -.0011822     8.47e-06       -.0011907        .0005412 

          rq |    .0269783     .3949529       -.3679746        .0627354 

      g_berd |     .003822     .0016058        .0022162        .0010253 

      pp_gdp |   -.0197766    -.0156009       -.0041757        .0019558 

      ppi_d2 |    .0078871     .0102054       -.0023182        .0005188 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       38.64 

                Prob>chi2 =      0.0000 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Opazimo lahko, da je empirična H-vrednost visoka in da je p-vrednost nič, zato lahko 
sklepamo, da je v našem primeru najustrezneje uporabiti analizo panelnih podatkov z 
modelom s fiksnimi učinki, kar smo glede na naravo podatkov (ekonomski kazalci za 
različne države skozi čas) tudi pričakovali. 

Preden pristopimo k interpretaciji pridobljenih ocen iz modela s fiksnimi učinki, je 
treba še preveriti, ali je v podatkih prisotna heteroskedastičnost in/ali avtokorelacija v 
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ostankih (angl. residuals). Za testiranje heteroskedastičnosti v programu Stata 
uporabimo ukaz .xtttest327, ki računa modificirano Waldovo statistiko za 
heteroskedastičnost na ravni panela, kot je predlagal Greene (Baum 2001, 2005, 2013). 
Ta ukaz testira domnevo H0 o homoskedastičnosti in rezultat testa je vrednost χ2. 
Baumov postopek v Greenovo formulo vpelje tudi modifikacijo, ki dopušča testiranje 
neuravnoteženih panelnih podatkov (Baum 2013). V tabeli 14 prikazujemo rezultate 
omenjenega testa. Razvidno je, da je v primeru našega modela s fiksnimi učinki 
vrednost omenjene statistike zelo visoka in je zato p-vrednost nič. V primeru visoke 
vrednosti testne statistike in nizke p-vrednosti se H0 zavrne in sklepamo lahko, da je v 
našem modelu na panelni ravni prisotna heteroskedastičnost.  

Tabela 13: Rezultati testa za heteroskedastičnost na panelni ravni (.xttest3) 

 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

 

chi2 (28)  =    1.2e+30 

Prob>chi2 =      0.0000 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Naslednji korak je testiranje, ali v modelu obstaja avtokorelacija (serijska korelacija), 
ker bi to povzročilo nepristranskost standardnih napak in neučinkovitost ocen 
regresijskih koeficientov (Wooldridge 2001). Za to nam je na razpolago Wooldridgeov 
test, za katerega je program v programskem paketu Stata napisal Drukker (2003). 
Serijska korelacija v panelnih podatkih se lahko testira s pomočjo ukaza .xtserial. 
Wooldridgeov test v H0 trdi, da ni povezanosti med ostanki v zaporednih obdobjih. Za 
naš osnovni model smo dobili rezultate, ki kažejo na prisotnost avtokorelacije v 
uporabljenem modelu.  

Tabela 14: Rezultati testa za avtokorelacijo na panelni ravni (.xtserial) 

 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,      26) =    113.398 

           Prob > F =      0.0000 

  

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Iz zapisanega izhaja, da imamo v podatkih hkrati prisotno oboje – heteroskedastičnost 
in avtokorelacijo. Za rešitev obeh težav smo proučili dostopno literaturo in v Hoechleju 

                                                      
27 Wiggins in Poi (2013) priporočata preverjanje heteroskedastičnosti s pomočjo ocene modelov na 
podlagi metode možnih posplošenih najmanjših kvadratov (angl. Feasible Generalized Least Squares - 
FGLS). V prvem primeru se model ocenjuje z domnevo o obstoju heteroskedastičnosti, v drugem 
primeru pa gre za model brez heteroskedastičnosti. Nato se na podlagi ocen iz teh dveh modelov testira 
H0, ki trdi, da obstaja homoskedastičnost, s pomočjo LR-testa (angl. Likelihood Ratio test = test razmerja 
verjetnosti). Toda Hoechle (2007) poudarja, da je ta metoda neizvedljiva v pogojih, kjer je N-dimenzija 
panela večja kot T-dimenzija. V našem primeru imamo osemindvajset držav v devetih letih in zaradi 
neuravnoteženosti panela (manjkajoči podatki) za večino držav obstajajo nizi za največ 5–6 zaporednih 
let. Torej ta način izvajanja testa heteroskedastičnosti ni primeren glede na naravo naših podatkov.  
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(2007) našli strnjen pregled možnosti v primerih, ki so primerljivi z našim. Za rešitev 
problema heteroskedastičnosti so v programskem paketu Stata že dolgo na voljo 
postopki, ki privedejo do enakih ocen regresijskih koeficientov, a so standardne napake 
robustne, kar pomeni, da upoštevajo popravek za heteroskedastičnost. Postopek 
poteka s pomočjo ukaza .xtreg in opcije vce(robust). Za upoštevanje serijske korelacije 
se uporablja ukaz .xtregar. Ko pa si želimo hkrati upoštevati oboje, nam je na voljo 
postopek, ki izračuna Rogersove standardne napake, ki so dosledne glede 
heteroskedastičnosti in avtokorelacije (Hoechle 2007). Prav zato smo se odločili 
uporabiti ukaz .xtreg z opcijo cluster(ID), kjer je ID panelni identifikator za države. Na ta 
način prisotnost obeh pojavov na naše standardne napake nima vpliva. V odgovoru 
enemu izmed uporabnikov programskega paketa Stata, ki je imel v analizi 
neuravnotežene panelne podatke z več paneli kot časovnimi zaporedji, je tudi 
Wooldridge (2011) priporočil28 uporabo takega postopka, ker drugi postopki (.xtpcse ali 
.xtscc) temeljijo na parametričnih oblikah in zahtevajo daljšo časovno dimenzijo (T). 
Enako priporočilo najdemo tudi v Škrabić (2013). Rezultati tega postopka so podani v 
tabeli 15. 

Tabela 15: Rezultati analize osnovnega FE-panelnega modela z robustnimi 
standardnimi napakami (.xtreg, fe cluster(ID)) 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       155 

Group variable: id                              Number of groups   =        28 

 

R-sq:  within  = 0.1536                         Obs per group: min =         2 

       between = 0.0244                                        avg =       5.5 

       overall = 0.0436                                        max =         6 

 

                                                F(5,27)            =      7.23 

corr(u_i, Xb)  = 0.0853                         Prob > F           =    0.0002 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 28 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         bsi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        coop |  -.0011822   .0023643    -0.50   0.621    -.0060333    .0036688 

          rq |   .0269783   .1413978     0.19   0.850    -.2631461    .3171027 

      g_berd |    .003822   .0050425     0.76   0.455    -.0065244    .0141684 

      pp_gdp |  -.0197766   .0071229    -2.78   0.010    -.0343915   -.0051617 

      ppi_d2 |   .0078871   .0018517     4.26   0.000     .0040878    .0116865 

       _cons |   4.672598   .2012635    23.22   0.000     4.259639    5.085556 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .72153903 

     sigma_e |  .10617345 

         rho |   .9788062   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Šele zdaj lahko razložimo pridobljene ocene regresijskih cenilk. Konstanta se v panelni 
regresiji ne interpretira. Glede na t- in p-vrednosti lahko ugotovimo, da so v osnovnem 

                                                      
28 Priporočilo je najdeno v Statalisti, ki je orodje na spletni strani programskega paketa Stata, prek 
katerega lahko uporabniki odgovarjajo eni drugim na vprašanja in se v diskusije pogosto vključujejo tudi 
odlični ekonometriki, ki tudi sami ustvarjajo nove teste in pišejo programe (npr. Wooldridge, Baum, 
Drukker ipd.). 
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modelu statistično značilne samo spremenljivke, ki se nanašajo na javna naročila, in 
sicer delež naročil v BDP-ju ob stopnji značilnosti 1 % in vladna naklonjenost naročanju 
inovativnih dobrin in storitev ob stopnji značilnosti 0,1 %. Delež javnih naročil v BDP-ju 
je negativno povezan z BS&I na način, da v splošnem povečanje deleža javnih naročil v 
BDP-ju za eno odstotno točko zmanjšuje BS&I za 0,02. Po drugi strani pa je za eno 
odstotno točko večja naklonjenost inovativnemu naročanju povezana s povprečnim 
naraščanjem BS&I za 0,01. Ocene regresijskih koeficientov za druge spremenljivke v 
osnovnem modelu niso statistično značilne. V nadaljevanju prikazujemo strnjen prikaz 
pridobljenih rezultatov za osnovni model (M1), osnovni model z uporabljeno 
spremenljivko PPI_1 namesto PPI_2 (M1a) in iste kombinacije pojasnjevalnih 
spremenljivk s časovnim zamikom. 

Tabela 16: Različice osnovnega modela (modeli 1, 1a, 2 in 2a) 

  
Model 1 

 
Model 1a 

bsi b/(se) b/(se) 

coop -0.0012 -0.0016 
 (0.002) (0.002) 

rq 0.0270 -0.0292 
 (0.141) (0.128) 

g_berd 0.0038 0.0039 
 (0.005) (0.005) 

pp_gdp -0.0198** -0.0192* 
 (0.007) (0.007) 

ppi_d2 0.0079***  
 (0.002)  

ppi_d1  0.0050** 
  (0.002) 

_cons 4.6726*** 4.7247*** 
 (0.201) (0.205) 

R-sq 0.1536 0.1474 

N 155 155 
 

  
Model 2 

 
Model 2a 

bsi b/(se) b/(se) 

L.coop -0.0025 -0.0030 
 (0.002) (0.002) 

L.rq -0.2480 -0.3129* 
 (0.133) (0.136) 

L.g_berd 0.0071 0.0059 
 (0.006) (0.006) 

L.pp_gdp -0.0094 -0.0073 
 (0.006) (0.007) 

L.ppi_d2 0.0030***  
 (0.001)  

L.ppi_d1  0.0010 
  (0.002) 

_cons 4.8693*** 4.9199*** 
 (0.208) (0.263) 

R-sq 0.1096 0.1118 

N 155 155 
 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
β - cenilke modela   (se) - standardne napake   R-sqr - determinacijski koeficient   N - število opazovanj 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Iz osnovnega modela je razvidno, da so statistično značilne samo spremenljivke, 
vezane na javno naročanje. Pri tem ima delež javnih naročil negativen vpliv – ko delež 
javnih naročil v BDP-ju naraste za eno odstotno točko in druge spremenljivke ostanejo 
nespremenjene, pričakujemo, da se bo BS&I v povprečju zmanjšal za 0,02. Po drugi 
strani pa velja, da če so javna naročila inovativno usmerjena, potem ima delež javnih 
naročil v BDP-ju pozitiven vpliv – rast deleža javnih naročil v BDP-ju za eno odstotno 
točko je povezana s povprečnim zvišanjem BS&I za 0,007. To lahko pomeni, da javna 
naročila na splošno slabšajo inovativnost države, toda ko so inovativno usmerjena, je 
to slabšanje manjše. Ko pogledamo, kako se spremenljivke odrežejo s časovnim 
zamikom, se kot značilna spremenljivka pojavi PPI_2 (značilnost na stopnji 1 %), in če 
namesto PPI_2 uporabimo PPI_1 (ki kot inovativno usmerjena naročila vzame tista z 
nekoliko nižjo oceno iz ankete poslovnežev – 4,0 proti 4,5 v PPI_2), potem inovativna 
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naravnanost javnih naročil ni več značilna za gibanja BS&I. Vendar pa po drugi strani 
spremenljivka kakovosti zakonodaje dobi statistično značilen vpliv na BS&I na stopnji 
značilnosti 5 % – v tem primeru je višanje ocene kakovosti zakonodaje za ena povezano 
z zmanjšanjem BS&I za -0,31. Že ko smo opisovali vpliv zakonodaje, smo ugotovili, da 
so empirični dokazi različni, zato naši rezultati pričajo v korist Porterjeve hipoteze in so 
enako usmerjeni kot v že omenjenih raziskavah Montalva in Koopsa (2011) ali Munosa 
(2009). To pomeni, da strožja zakonodaja (ocenjena z nižjo vrednostjo kazalca RQ) 
pozitivno vpliva na nastanek inovacij. Razumska in intuitivna razlaga za to bi bila, da so 
podjetja v državah s strožjo zakonodajo prisiljena postati inovativnejša in s tem 
premagati oviro slabega zakonodajnega okvira.  

4.3.5.2 Analiza razširjenih modelov 

Razširjeni modeli so ustvarjeni z dodajanjem spremenljivk v osnovni model. Odvisna 
spremenljivka je kazalec BS&I iz raziskave WEF-a. Ciljnim spremenljivkam so dodane 
nekatere kontrolne spremenljivke v različnih kombinacijah, odvisno od njihovih 
medsebojnih korelacij. Močneje korelirane spremenljivke niso uvrščene v iste modele 
zaradi odpravljanja problema multikolinearnosti. Prav zato smo po preizkusu možnih 
kombinacij z osnovnim modelom v nadaljevanju iz modela izključili tudi spremenljivko 
RQ, kajti bila je korelirana z več kontrolnimi spremenljivkami (posebej visoko je bila 
korelirana z GDP_pc, GERD, TRD_emp in RES_emp).  

Vsaka kombinacija spremenljivk je preizkušena štirikrat. V prvi različici (oznaka modela 
je neparna številka brez črke) so uporabljene vse izbrane spremenljivke v modelu, pri 
čemer je za PPI uporabljena spremenljivka PPI_D2 (neprava spremenljivka ima 
vrednost 1 za oceno inovativne usmerjenosti javnih naročil nad 4,5). V drugi različici 
(neparna številka s črko a) je vse enako, razen PPI, kjer je uporabljena PPI_D1 (ocena 
inovativnosti javnih naročil nad 4,0). Tretja različica (parna številka) preizkuša uporabo 
vseh spremenljivk na enak način kot pri prvi različici, toda sedaj s časovnim zamikom 
enega leta, za PPI je uporabljena PPI_D2. Pri četrti različici (parna številka s črko a) pa 
je vse enako kot pri tretji, razen da je namesto PPI_D2 uporabljen PPI_D1. Seznam vseh 
preizkušenih modelov je v prilogi 3.  

Rezultati modelov z neparnimi oznakami (3–13a) so predstavljeni v strnjeni obliki v 
tabeli 17. Tabelo sestavljajo preizkušeni modeli brez časovnega zamika neodvisnih 
spremenljivk glede na odvisno spremenljivko. Kot značilna spremenljivka se v vseh 
modelih pojavlja spremenljivka PPI, s tem da je podobno kot v osnovnem modelu 
nekoliko večji vpliv močneje inovativno usmerjenih javnih naročil – PPI_D2 ima višji 
β-koeficient in višjo stopnjo značilnosti v primerjavi s PPI_D1. Na podlagi izračunov v 
vseh modelih domnevamo, da bo višanje inovativno naravnanih javnih naročil za 1 
odstotno točko povezano z rastjo BS&I za okoli 0,008, kar je približna vrednost 
regresijske cenilke v vseh preizkušenih modelih. Za razliko od osnovnega modela sam 
delež javnih naročil v BDP-ju (PP_GDP) ni značilen za gibanje vrednosti BS&I.  

Tudi druge spremenljivke osnovnega modela (COOP, RQ in G_BERD) niso statistično 
značilne. Za RQ in državne subvencije za R&R (G_BERD) je zaključek podoben zaključku 
v raziskavi Aschhoffove in Sofke (2009). V isti raziskavi, enako kot v nekaterih drugih 
(Lichtenthaler 2009; Zeng et al. 2010; Schroll in Mild 2011; Ceci in Iubatti 2012), se je 
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izkazalo, da medsebojno sodelovanje podjetij pri ustvarjanju inovacij na mikro ravni 
privede do izboljšanja inovativnosti posameznih podjetij. Zato je bilo pričakovano, da 
bo večje sodelovanje podjetij z drugimi pri ustvarjanju inovacij (COOP) večalo tudi 
indeks BS&I države. Toda v pregledu literature o tem na makro ravni nismo našli 
dokazov, kar smo potrdili tudi z analizo odziva indeksa BS&I na spremembe 
spremenljivke COOP s pomočjo različnih panelnih modelov. Možna razlaga je, da je 
spremljana spremenljivka zgolj število podjetij, ki so sodelovala z drugimi, da bi 
ustvarila inovacijo, toda njihovo sodelovanje ni privedlo do nje. Razen tega nam ni 
znano, ali je sodelovanje potekalo samo z domačimi ali tudi s tujimi partnerji, kar bi 
lahko zmanjšalo vpliv na inovativnost posamezne države zaradi prelivanja učinkov.  



 

 
 

Tabela 17: Različice razširjenih modelov  

bsi 
Model 3 Model 3a Model 5 Model 5a Model 7 Model 7a Model 9 Model 9a Model 11 Model 11a Model 13 Model 13a 

β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) β/(se) 

coop -0.0009 -0.0014 -0.0007 -0.0013 -0.0005 -0.0010 -0.0012 -0.0015 -0.0014 -0.0022 -0.0008 -0.0011 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

rq 0.1046 0.0443 0.1191 0.0559         
 (0.151) (0.139) (0.159) (0.146)         

g_berd 0.0019 0.0019 0.0023 0.0023 0.0008 0.0010 0.0027 0.0028 0.0013 0.0006 0.0030 0.0033 
 (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

pp_gdp -0.0069 -0.0059 -0.0057 -0.0049 -0.0040 -0.0033 0.0004 0.0020 -0.0075 -0.0059 -0.0018 0.0013 
 (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.011) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

ppi_d2 0.0084***  0.0079***  0.0078***  0.0075**  0.0080***  0.0075***  
 (0.002)  (0.002)  (0.002)  (0.003)  (0.001)  (0.002)  

ppi_d1  0.0056**  0.0052**  0.0052*  0.0054*  0.0062**  0.0057** 
  (0.002)  (0.002)  (0.002)  (0.002)  (0.002)  (0.002) 

gdp_gr 0.0091** 0.0093** 0.0092** 0.0093** 0.0093** 0.0095** 0.0089** 0.0092** 0.0092** 0.0103** 0.0081** 0.0084** 
 (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) 

htp_xp   0.0019 0.0012 0.0022 0.0016 0.0008 0.0003     
   (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003)     

kisxp   0.0022 0.0010 0.0025 0.0014 0.0024 0.0015     
   (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003) (0.002)     

g_gerd     0.0043 0.0033       
     (0.005) (0.005)       

gdp_pc         -0.0000 -0.0000   
         (0.000) (0.000)   

gerd           -0.1362 -0.1746* 
           (0.068) (0.064) 

res_emp       -0.2923 -0.3444*     
       (0.181) (0.143)     

_cons 4.3357*** 4.3833*** 4.1809*** 4.2911*** 4.1175*** 4.1840*** 4.4305*** 4.4606*** 4.6875*** 4.8958*** 4.5720*** 4.5537*** 
 (0.231) (0.242) (0.252) (0.268) (0.354) (0.368) (0.234) (0.216) (0.219) (0.281) (0.197) (0.181) 

R-sqr 0.279 0.279 0.274 0.276 0.282 0.284 0.294 0.306 0.278 0.299 0.295 0.314 

N 155 155 153 153 152 152 151 151 155 155 155 155 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  β - cenilke modela   (se) - standardne napake          R-sqr - determinacijski koeficient                N - število opazovanj  
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Iz tabele 17 je razvidno, da se med drugimi spremenljivkami kot značilen dejavnik 
pokaže vpliv stopnje rasti BDP-ja, ki smo jo vzeli kot signal okolja, v katerem delujejo 
podjetja. Pričakovali smo, da bo kriza (negativna rast BDP-ja) imela vpliv na BS&I, toda 
ni bilo vnaprej znano, kakšna bo smer vpliva. Dejavniki poslovne prefinjenosti in 
inovacij se običajno odzivajo na poslabšanje pogojev poslovanja s krčenjem proračunov 
podjetij za dejavnosti, ki niso nujne – na primer v Španiji so Madrid-Guijarro in drugi 
(2013) pokazali, da so MSP v času krize precej zmanjšala inovacijske dejavnosti, še 
posebej na področju procesnih inovacij, kar sovpada z rezultati analize podatkov o 
upravljanju inovacij, iz katere je razvidno, da MSP v zadnji ekonomski krizi zmanjšujejo 
naklonjenost inoviranju (Diedrichs 2013). Po drugi strani je veliko menedžerjev 
prepričanih, da so na ravni podjetij inovacije izhod iz krize. S temi podjetja lahko 
premagajo tekmece in ohranijo svoj položaj na trgu (Collins 2010). Podobno rezultati 
ankete o inovacijski klimi, izvedene na vzorcu menedžerjev iz razvitih držav, ki se 
ukvarjajo z inovacijami, pokažejo, da se je v večjem deležu podjetij (47 %) inovacijska 
klima izboljšala, medtem ko je le v 26 % podjetij slabša kot pred krizo (Frey 2009). V 
naših modelih regresijska cenilka ni visoka, toda videti je, da je na vzorcu držav EU za 
opazovano obdobje višja rast BDP-ja povezana z višjim BS&I in da je v obdobju krize 
padec BDP-ja za 1 odstotno točko povezan s padcem BS&I za 0,008–0,009 na stopnji 
značilnosti 1 %.  

Vpliv večine drugih spremenljivk ni statistično značilen, razen za spremenljivki skupnih 
naložb v R&R (GERD) in števila raziskovalcev (RES_emp), ki sta značilni šele na stopnji 
5 % v dveh modelih, v katerih je za PPI uporabljena PPI_D1. Toda regresijska cenilka 
ima drugačne predznake, kot smo pričakovali. Izkaže se negativna povezava, medtem 
ko pregled teorije in neposredna povezava teh spremenljivk z BS&I nakazujeta 
pozitiven predznak. Očitno obstaja možnost, da rast naložb v R&R in večje število 
raziskovalcev lahko privedeta do zmanjšanja učinkovitosti rabe sredstev in angažmaja.  

Modeli, v katerih smo preizkušali delovanje neodvisnih spremenljivk s časovnim 
zamikom (oznake modelov so parne številke), niso predstavljeni, ker so rezultati teh 
modelov neprepričljivi, saj kažejo, da skoraj pri polovici teh modelov (5/12) nobena 
spremenljivka ni statistično značilna (niti na stopnji 5 %) in da je pri večini drugih 
modelov statistično značilna samo ena spremenljivka. Največkrat se kot značilna 
pojavlja spremenljivka PPI_D2, toda z nižjo stopnjo značilnosti kot v modelih brez 
časovnega zamika. Izmed preostalih spremenljivk se v enem modelu pojavlja COOP 
(sodelovanje) na stopnji značilnosti 5 %. Toda β-koeficient ima negativen predznak, kar 
bi pomenilo negativen vpliv na BS&I, medtem ko je bilo glede na teorijo in prejšnjo 
analizo njegove neposredne povezave brez drugih spremenljivk izključno pričakovano, 
da bo večje sodelovanje med podjetji pri ustvarjanju inovacij prineslo večjo 
inovativnost.  

Zaradi nekoliko nepričakovanih rezultatov (GERD, RES_emp, COOP) smo razen že 
opisanih modelov naredili še analize, v katerih smo države EU razdelili glede na čas 
vstopa, in sicer na stare (angl. old memebers – OM) in nove članice (angl. new 
memebers – NM). Med nove štejemo države, ki so v EU vstopile po letu 2004 (13 
držav). Stare članice sestavlja petnajst držav, ki so v EU vstopile pred letom 2004 
(nazadnje Švedska, Finska in Avstrija leta 1995). Za ta postopek smo se odločili na 
podlagi pregleda literature in lastne kvalitativne analize študij primerov, kjer je bilo 
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ugotovljeno, da so primeri inovativnega javnega naročanja v starejših članicah veliko 
pogostejši. V analizi smo uporabili enake modele kot v prejšnjih analizah za vse države 
skupaj, in to modele, ki so izkazali značilne rezultate. 

Po uvajanju neprave spremenljivke NM za nove članice se 155 opazovanj iz prvega 
modela razdeli na 72 opazovanj, ki se nanašajo na nove, in 83 opazovanj, ki se 
nanašajo na stare članice. Čeprav se nam na prvi pogled po primerjavi koeficientov zdi, 
da v modelu obstajajo razlike med novimi in starimi članicami, je to treba tudi dokazati 
s pomočjo statističnih postopkov. Wooldridge (2002, str. 151–152; 230–238) za 
določanje, ali obstaja razlika v regresijskih koeficientih med različnimi skupinami, 
predlaga uporabo spremenljivke, ki bo odražala medsebojni vpliv (angl. interaction 
term). To spremenljivko ustvarimo z množenjem neprave spremenljivke NM in 
spremenljivk v modelu. V tabeli 18 smo primerjali osnovni model, isti model posebej za 
nove in posebej stare članice ter v zadnjem stolpcu podali model z interakcijsko 
spremenljivko PPI_D2. Neprava spremenljivka izpade iz modela, kajti model 
ocenjujemo s pomočjo panelnega modela s fiksnimi učinki. 

Tabela 18: Analiza razlik starih in novih članic v osnovnem modelu 

bsi 
Model 1 M1 (nm) M1 (om) M1 (int) 

b/se b/se b/se b/se 
coop -0.0012 -0.0044 0.0003 -0.0012 
 (0.002) (0.005) (0.002) (0.002) 

rq 0.0270 0.0185 0.0533 0.0201 
 (0.141) (0.178) (0.211) (0.141) 

g_berd 0.0038 0.0004 0.0046 0.0039 

 (0.005) (0.007) (0.008) (0.005) 

pp_gdp -0.0198** -0.0287* -0.0166 -0.0206** 
 (0.007) (0.011) (0.009) (0.007) 

ppi_d2 0.0079*** 0.0110*** 0.0065 0.0062* 

 (0.002) (0.001) (0.003) (0.003) 

nm    . 

    . 

ppi2_nm    0.0042 

    (0.003) 

_cons 4.6726*** 5.0781*** 4.4432*** 4.6935*** 

 (0.201) (0.363) (0.256) (0.200) 

R-sqr 0.1536 0.233 0.129 0.158 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

β - cenilke modela   (se) - standardne napake   R-sqr - determinacijski koeficient   N - število opazovanj 

Toda razen tega je v programskem paketu Stata na voljo tudi postopek testiranja z 
ukazom .test po izvedenem modelu s spremenljivkami interakcije, ki izvaja Waldov test 
enostavnih linearnih hipotez (angl. simple linear hypotheses) o parametrih zadnjega 
izpeljanega modela v programu (STATA b. l.). V tem testu za primerjavo koeficientov za 
dve skupini H0 trdi, da ni razlike med koeficienti za nove in stare članice, H1 pa trdi, da 
razlika obstaja. Testna velikost se ravna po F-porazdelitvi. Če opravimo samo test za 
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posamezno spremenljivko, za katero se zanimamo (PPI_D2), dobimo F-vrednost 1,85, 
kar pomeni, da je p-vrednost 0,185, zato domneve H0, da ni statistično značilne razlike 
med koeficienti za stare in nove članice, ne zavrnemo. V tabeli 19 podajamo rezultate 
izpisa tega testa, prav tako pa tudi rezultate testa, v katerem smo uvedli spremenljivke 
za interakcijo vseh drugih uporabljenih spremenljivk (COOP_nm, RQ_nm, G_BERD_nm, 
PP_gdp_nm). 

Tabela 19: Rezultati testov o razlikah koeficientov v osnovnem modelu 

 

. test _b[ ppi2_nm ]=0, notest 

 

 ( 1)  ppi2_nm = 0 

 

. test _b[nm]=0, accum 

 

 ( 1)  ppi2_nm = 0 

 ( 2)  o.nm = 0 

       Constraint 2 dropped 

 

       F(  1,    27) =    1.85 

            Prob > F =    0.1848 

 

 

. qui xtreg bsi nm coop coop_nm rq rq_nm g_berd g_berd_nm pp_gdp pp_nm 

ppi_d2 ppi2_nm, fe cluster(id) 

 

. test nm coop_nm rq_nm g_berd_nm pp_nm ppi2_nm 

 

 ( 1)  o.nm = 0 

 ( 2)  coop_nm = 0 

 ( 3)  rq_nm = 0 

 ( 4)  g_berd_nm = 0 

 ( 5)  pp_nm = 0 

 ( 6)  ppi2_nm = 0 

       Constraint 1 dropped 

 

       F(  5,    27) =    0.61 

            Prob > F =    0.6916 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Prvi del rezultatov se nanaša na že opisan preizkus, ali razlika med starimi in novimi 
članicami obstaja samo za spremenljivko PPI_D2. F-vrednost in p-vrednost kažeta, da 
domneve o enakosti ni mogoče zavrniti. V drugem primeru so testirane spremenljivke 
interakcij za vse uporabljene spremenljivke v osnovnem modelu in rezultat testa je zelo 
nizka F-vrednost in visoka p-vrednost, kar ponovno pomeni, da v analizi osnovnega 
modela ni možno zavrniti teze o enakosti koeficientov za nove in stare članice EU. 

Če preidemo na razširjene modele, so ugotovitve naslednje: v modelu M3, ki razen 
kanalov za spodbujanje inovacij vključi tudi spremenljivko gospodarske rasti (GDP_gr), 
vključevanje vseh spremenljivk interakcije pokaže, da skupno nobena interakcija ne 
vpliva značilno. V literaturi nismo zasledili, da bi obstajale razlike, bodisi v drugih 
kanalih vpliva na inovacije bodisi v gospodarski rasti, razen za kanal PPI, ki je hkrati tudi 
značilen v tem modelu, zato smo opravili še analizo s spremenljivko interakcije za 
PPI_D2. Test pokaže relativno nizko F-vrednost (1,38) in visoko p-vrednost (0,250), kar 
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potrjuje, da niti v tem primeru ni mogoče zavrniti domneve o enakosti vpliva PPI v 
starih in novih članicah EU. Podobne rezultate dobimo tudi v M5, M7, M11 in M13 

Edino razliko smo ugotovili v modelu 9 (razen osnovnih kanalov za spodbujanje inovacij 
so vključene še spremenljivke GDP_gr, HTP_xp_KIS_xp in RES_emp), v katerem je že 
skupni test pokazal nekoliko višjo F-vrednost (1,82) in nižjo p-vrednost (0,117), kot je to 
bilo značilno za druge modele. Čeprav to ni statistično značilno niti na stopnji 
značilnosti 10 %, smo tukaj podali pregled smeri, v katero bi se lahko gibali rezultati, če 
bi mogoče imeli več podatkov (za daljše časovno obdobje) za opazovane države. Ko 
smo testirali model 9, v katerega smo vključili samo interakcijsko spremenljivko za 
PPI_D2, ima spremenljivka interakcije p-vrednost 0,08, kar pomeni, da je značilna na 
stopnji 10 %. Zato smo izvedli dve regresiji, eno za stare in drugo za nove članice. 
Rezultati izvedenih posameznih regresij so v tabelah 20 in 21. 

Tabela 20: Rezultati modela 9 za nove članice EU 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

-> nm = 1 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        71 

Group variable: id                              Number of groups   =        13 

 

R-sq:  within  = 0.3340                         Obs per group: min =         4 

       between = 0.3398                                        avg =       5.5 

       overall = 0.2075                                        max =         6 

 

                                                F(8,12)            =     61.18 

corr(u_i, Xb)  = -0.5783                        Prob > F           =    0.0000 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 13 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         bsi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        coop |  -.0045117   .0046013    -0.98   0.346    -.0145371    .0055137 

      g_berd |  -.0002978   .0063824    -0.05   0.964    -.0142038    .0136081 

      pp_gdp |  -.0069873   .0138779    -0.50   0.624    -.0372246    .0232499 

      ppi_d2 |   .0118938   .0011216    10.60   0.000       .00945    .0143376 

      gdp_gr |    .006812   .0032563     2.09   0.058    -.0002829     .013907 

      htp_xp |   .0057009   .0038212     1.49   0.162    -.0026247    .0140266 

       kisxp |   .0009446   .0012742     0.74   0.473    -.0018317    .0037208 

     res_emp |  -.3662825   .2363452    -1.55   0.147    -.8812344    .1486694 

       _cons |   4.819266   .3740498    12.88   0.000     4.004282    5.634251 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .83386651 

     sigma_e |  .09509464 

         rho |  .98716171   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Za nove članice vidimo, da sta značilni spremenljivki PPI (PPI_D2) na stopnji značilnosti 
0,1 % in gospodarska rast (GDP_gr) na stopnji značilnosti 5 %. Torej gre za precej 
podobne rezultate kot v osnovnih različicah razširjenih modelov. 

V starih članicah (rezultati so podani v tabeli 21) inovativna javna naročila niso 
značilna, medtem ko ima gospodarska rast višji koeficient in postane še značilnejša kot 
pri novih članicah (na stopnji značilnosti 5 %). Toda v tej različici postaneta značilni dve 
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drugi spremenljivki: izvoz izdelkov visoke tehnologije (HTP_xp) in število raziskovalcev 
(RES_emp). Obe kažeta negativne koeficiente, HTP_xp na stopnji značilnosti 1 % in 
RES_emp na stopnji značilnosti 10 %. Negativen vpliv izvoza izdelkov visoke tehnologije 
lahko pomeni, da se v državi uporablja manj visoke tehnologije, kar je posebej 
pomembno v delu BS&I indeksa, ki se nanaša na poslovno prefinjenost (WEF 2012). 
Razlog upada inovativnosti zaradi večanja števila raziskovalcev lahko najdemo tudi v 
razlagi Martina (2009), ki je ugotovil, da zaposlitev novih raziskovalcev v večini 
primerov pomeni, da so ti odšli iz neke druge raziskovalne organizacije ali podjetja. 
Skupni učinek na raven inovativnosti v sistemu bo narasel samo v primeru, če bodo ti 
raziskovalci na novem delovnem mestu boljši, kot so bili prej. Toda raziskovalci 
večinoma preidejo na višja mesta na lestvici, zato njihove izkušnje ostanejo 
neizkoriščene, kajti višji položaj v hierarhiji pogosto prinese več administrativnega dela, 
zaradi česar ostane manj časa za raziskovanje. Po drugi strani pa ima prihod manj 
izkušenih raziskovalcev v sistem, ki nadomeščajo te izkušene, skupno negativen vpliv 
na raven inovativnosti sistema. 

Tabela 21: Rezultati modela 9 za stare članice EU 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

-> nm = 0 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        80 

Group variable: id                              Number of groups   =        15 

 

R-sq:  within  = 0.3797                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.3109                                        avg =       5.3 

       overall = 0.2284                                        max =         6 

 

                                                F(8,14)            =      9.11 

corr(u_i, Xb)  = -0.6556                        Prob > F           =    0.0002 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 15 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         bsi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        coop |  -.0018352   .0026571    -0.69   0.501    -.0075342    .0038638 

      g_berd |   .0039908    .006576     0.61   0.554    -.0101133     .018095 

      pp_gdp |   .0066022   .0130505     0.51   0.621    -.0213884    .0345927 

      ppi_d2 |   .0057037   .0036215     1.57   0.138    -.0020636    .0134711 

      gdp_gr |   .0097428   .0034097     2.86   0.013     .0024297     .017056 

      htp_xp |  -.0134406   .0043254    -3.11   0.008    -.0227177   -.0041636 

       kisxp |  -.0014282   .0084118    -0.17   0.868    -.0194698    .0166133 

     res_emp |  -.4686495   .2212866    -2.12   0.053     -.943262     .005963 

       _cons |    4.69592   .3155382    14.88   0.000     4.019158    5.372682 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .83105477 

     sigma_e |  .09700186 

         rho |  .98655923   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

 



 

121 
 

4.3.6 Dopolnilne analize in usmeritve za nadaljnjo raziskavo 

Po opravljenih analizah panelnih podatkov nas je še vedno motil nizek koeficient 
determinacije (R2), kar je posledica multikolinearnosti v modelu. Za odpravljanje 
mulitkolinearnosti smo najprej v skladu s priporočili Gujaratija (2004, str. 363–369) iz 
določenih modelov izpustili spremenljivke, ki so bile visoko korelirane, potem pa smo 
poskušali raziskati, ali bi kateri drugi postopek prinesel boljše rezultate.  

Za rešitev problema smo preizkusili tudi transformacijo vseh spremenljivk (odvisne in 
vseh neodvisnih) v logaritemsko obliko in ponovno izvedli regresije panelnih podatkov 
z dvojnim logaritemskim modelom, v katerem se odvisna spremenljivka lahko 
interpretira kot koeficient elastičnosti. Pred tem smo pri pregledu spremenljivk 
ugotovili, da naša spremenljivka gospodarska rast ni ustrezna za logaritmiranje, kajti 
nekatere njene vrednosti so negativne. Prav zato je spremenljivka GDP_gr 
preoblikovana z dodajanjem števila 1. V tem primeru so vrednosti gospodarske rasti 
enake 1 pri ničelni stopnji gospodarske rasti, manjše od 1 pri padcu gospodarske rasti 
in nad 1 pri pozitivni stopnji rasti. Po izvajanju analize za osnovne modele smo opazili, 
da je število opazovanj zelo nizko. V primerjavi z osnovnim modelom, ki je temeljil na 
izvirnih podatkih, je število upadlo iz 155 na le 23 opazovanj za model s spremenljivko 
PPI_D2 in na 71 opazovanj za model s spremenljivko PPI_D1. V obeh primerih sta obe 
spremenljivki za inovativno usmerjena javna naročila izločeni iz modelov zaradi 
kolinearnosti. V obeh modelih je napovedna moč modela zelo upadla (determinacijska 
koeficienta znašata le 0,045 in 0,093) in izločeni sta spremenljivki, ki sta za našo 
raziskavo pomembni. Razen tega smo v modelih s spremenljivko PPI_D2 prišli do vsega 
23 podatkov, ki naj bi pokazali vedenje osemindvajsetih držav, iz česar je razvidno, da 
veliko opazovanih subjektov ni več vključenih v analizo. Do tega je prišlo, ker smo 
logaritmirali tudi vrednosti 0 in je zaradi tega veliko opazovanj izločenih iz analize.  

Prav zato smo nato za spremenljivki PPI_D1 in PPI_D2 naredili enako transformacijo 
kot za spremenljivko gospodarska rast in so bile spremenljivke z vrednostjo 0 
pretvorjene v vrednost 1. Po novem logaritmiranju so bili s tem ohranjeni vsi izvirni 
podatki. Iz analize modelov na transformiranih panelnih podatkih je razvidno (tabele z 
rezultati so v prilogi 5), da so logaritemski modeli večinoma pokazali zelo podobne 
regresijske koeficiente in koeficiente determinacije, s tem da so v največ primerih 
koeficienti determinacije nižji kot v predhodno opisanih modelih brez logaritemske 
transformacije. Samo manjši del dvojnih logaritemskih modelov (manj kot 30 %) ima 
večji R2 od modela z izvirnimi spremenljivkami, pri čemer so te razlike večinoma v 
tisočinkah, to je na stopnji pod 1 %. Razen tega je veliko naših izvirnih spremenljivk že 
izraženih kot delež (odstotek) v BDP-ju in bi bilo nekoliko neprimerno, če bi v 
interpretaciji koeficientov govorili o spremembi odstotka za nekaj odstotkov.  

Potem nam je ostala še možnost, da glede na razpršenost podatkov nekatere 
spremenljivke transformiramo (logaritmiramo ali potenciramo na drugo ali tretjo 
potenco). Glede na vizualno analizo razsevnih diagramov (priloga 4) smo se odločili, da 
potenciranje ni ustrezno za nobeno spremenljivko. Toda v diagramih spremenljivk 
javno financiranje inovacij v podjetjih (GBERD), izvoz visokotehnoloških proizvodov 
(HTP_xp) in javno financiranje skupnih naložb v R&R (GGERD) so se pokazali indici, da 
bi jih bilo mogoče ustrezno logaritmirati. Odvisno spremenljivko BS&I smo ohranili v 
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izvirni obliki, prav tako druge neodvisne spremenljivke, omenjene tri spremenljivke pa 
smo uvrstili v vse modele v logaritemski obliki. Modele smo imenovali »delni linearno-
logaritemski modeli«. Pridobljeni rezultati kažejo, da so koeficienti determinacije večji 
v modelih, kjer smo analizo opravili na izvirnih podatkih, kot pa v delnih linearno-
logaritemskih modelih. Samo v dveh modelih sta koeficienta večja kot v modelih, ki 
temeljijo na izvirnih podatkih, in to pri obeh zgolj za 3 tisočinke. V modelih, ki temeljijo 
na izvirnih podatkih, so koeficienti determinacije (R2) večji za 0,000–0,005, v modelih s 
časovnim zamikom pa samo za nekoliko več (0,000–0,027). Glede na rezultate lahko 
torej sklepamo, da tudi takšna transformacija ne odpravi težave, s katero se 
ukvarjamo.  

Naš naslednji preizkus je vključeval ugotavljanje povezanosti koreliranih spremenljivk z 
metodo analize glavnih komponent. V analizo smo vključili vse komponente razen 
PPI_D1, ker so nas zanimala močneje inovativno usmerjena javna naročila (vključena v 
spremenljivko PPI_D2). Analiza glavnih komponent (angl. Principal component analysis 
– PCA) je verjetno najstarejša in najbolj priljubljena multivariatna statistična tehnika, ki 
se danes uporablja v skoraj vseh znanstvenih disciplinah (Abdi in Williams 2010). Med 
prvimi jo je uporabljal že Pearson na samem začetku dvajsetega stoletja, toda v obliki, 
kot jo poznamo danes, jo je prvi razvil Hotelling nekje trideset let za tem in jo je tudi 
poimenoval (Dunteman 1989; Jolliffe 2002). Čeprav je metoda precej jasna, se je njeno 
razširjanje v praksi začelo z razvojem sodobnih računalnikov. Metoda analize glavnih 
komponent omogoča povezovanje izvirnih spremenljivk v manjše število novih 
komponent, ki naj bi pri tem obdržale največ spremenljivosti izvirnih spremenljivk 
(Gričar 2012). Glavna cilja analize sta zmanjšanje množice podatkov in boljša 
interpretacija, ker analiza glavnih komponent razkriva odnos med spremenljivkami in 
zato omogoča interpretacije, do katerih običajno brez takšne analize ne bi prišlo 
(Bahovec 2008). Bahovec prav tako razlaga, da so glavne komponente v algebraičnem 
pomenu linearne kombinacije slučajnih spremenljivk, v geometričnem pomenu pa 
glavne komponente postanejo koordinatne osi novega koordinatnega sistema, ki ga 
dobimo z vrtenjem okrog starega. Analiza glavnih komponent je koristna tudi za 
ugotavljanje vzorcev povezav različnih spremenljivk (Katchova 2013). Analiza naših 
spremenljivk v prvem koraku kaže naslednje lastne vrednosti (tabela 22): 
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Tabela 22: Lastne vrednosti iz analize glavnih komponent 
 

Principal components/correlation                  Number of obs    =       150 

                                                  Number of comp.  =        13 

                                                  Trace            =        13 

    Rotation: (unrotated = principal)             Rho              =    1.0000 

 

    -------------------------------------------------------------------------- 

       Component |   Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative 

    -------------+------------------------------------------------------------ 

           Comp1 |      5.62777      4.16691             0.4329       0.4329 

           Comp2 |      1.46086      .185206             0.1124       0.5453 

           Comp3 |      1.27565      .146853             0.0981       0.6434 

           Comp4 |       1.1288      .163256             0.0868       0.7302 

           Comp5 |       .96554     .0912799             0.0743       0.8045 

           Comp6 |       .87426      .311141             0.0673       0.8718 

           Comp7 |      .563119      .183465             0.0433       0.9151 

           Comp8 |      .379653      .115126             0.0292       0.9443 

           Comp9 |      .264528     .0359216             0.0203       0.9646 

          Comp10 |      .228606      .106901             0.0176       0.9822 

          Comp11 |      .121705     .0285407             0.0094       0.9916 

          Comp12 |     .0931646     .0768079             0.0072       0.9987 

          Comp13 |     .0163567            .             0.0013       1.0000 

    -------------------------------------------------------------------------- 
 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Samo analizo smo izvedli po navodilih in priporočilih Katchove (2013), s tem da smo se 
glede rotacije zgledovali tudi po priporočilih Browna (2009). Razen lastnih vrednosti 
(eigenvalue) smo v rezultatih dobili tudi lastne vektorje (eigenvector), ki jih skupaj z 
drugimi rezultati poteka analize glavnih komponent podajamo v prilogi 6. V analizo 
smo vključili trinajst spremenljivk in tako je analiza podala trinajst glavnih komponent, 
ki skupaj sestavljajo celotno varianco izvirnih podatkov. Prav zato so potrebne lastne 
vrednosti, da lahko ugotovimo ustrezno število glavnih komponent, ki jih ohranimo 
tudi v nadaljnji analizi, ne da bi izgubili preveč informacij. Jolliffe (2002) pojasnjuje, da 
so pravila za izbiro komponent večinoma subjektivna »pravila palca« (angl. rule of 
thumb). Lahko se na primer odločamo na podlagi vnaprej določenega kumulativnega 
odstotka variacij, ki si ga želimo obdržati (v praksi je to najpogosteje v razponu 70–
90 %). Drugo pogosto pravilo je tako imenovano Kaiserjevo pravilo, katerega bistvo je, 
da je treba obdržati samo komponente, katerih lastne vrednosti presegajo vrednost 1, 
kar pomeni, da obdržane komponente vključujejo vsaj toliko variacij kot izvirne 
spremenljivke (Katchova 2013). V našem primeru je iz tabele lastnih vrednosti opazno, 
da je za štiri komponente vrednost večja od 1. To je še bolj vidno na plaziščnem 
diagramu (angl. screeplot), prikazanem na sliki 12, kjer rdeča črta loči komponente, ki 
jih obdržimo, in nam je to potem tretja možnost za izbiro. 
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Slika 12: Plaziščni diagram za določanje števila glavnih komponent, ki jih obdržimo 
Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Naše prve štiri glavne komponente, ki smo jih izbrali na podlagi omenjenih pravil, 
vključujejo okoli 73 % variabilnosti izvirnih podatkov, zato smo nadaljevali z njihovo 
uporabo, saj zajemajo visok odstotek informacij, pridobljenih v vseh spremenljivkah. 
Ker matrika uteži komponent (angl. component loadings matrix) vsebuje korelacije 
med komponentami in izvirnimi spremenljivkami, se komponente običajno imenujejo 
po teh spremenljivkah, s katerimi so najpogosteje korelirane. Komponente se potem 
rotirajo, da poenostavimo strukturo matrike uteži (Katchova 2013). 

V naslednjem koraku smo zato izvedli rotacijo komponent, katere cilj je poenostavitev 
strukture. Na ta način se vzorci uteži (angl. loadings) spremenijo na način, da razkrijejo 
preprostejšo strukturo in komponente postanejo jasnejše ali bolj izražene (Brown 
2009). V tem postopku se uteži preračunajo na način, da večina uteži na eni 
komponenti postane majhnih, ko pa se uteži dodajo na le nekaj spremenljivk, 
postanejo velike, s ciljem, da bi našli skupine spremenljivk, ki v veliki meri določajo le 
en dejavnik (Katchova 2013). 

Brown (2009) je izvedel tudi pregled literature, ki podrobno pojasnjuje pomen 
preproste (angl. simple) strukture: 1) po rotaciji ima vsaka spremenljivka utež blizu 
vrednosti 0 na vsaj eni komponenti (blizu nič so uteži +/–0,1); 2) vsaka spremenljivka bi 
morala imeti vsaj toliko uteži z vrednostjo 0, kolikor je komponent; 3) vsak par 
komponent bi moral vključevati spremenljivke, ki imajo zelo nizke vrednosti uteži na 
eni in značilne vrednosti uteži na drugi komponenti (značilne so uteži z vrednostjo več 
kot 0,3); 4) vsak par komponent bi moral imeti velik delež nizkih vrednosti uteži na 
obeh komponentah, če so pridobljeni štirje dejavniki ali več; 5) vsak par komponent bi 
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moral imeti čim manjše število kompleksnih spremenljivk (spremenljivke z vrednostmi 
uteži več kot 0,3 na več kot eni komponenti). Glede metode rotacije smo ugotovili, da 
obstajata dve skupini metod: pravokotna (angl. orthogonal) in poševna (angl. oblimin) 
rotacija (Brown 2009; Katchova 2013). V pravokotni rotaciji se uteži aritmetično 
preračunajo na način, da se zadrži pravokotnost osi in rotirane komponente ostanejo 
nekorelirane. Poševna rotacija dovoli, da obstaja korelacija med rotiranimi 
komponentami in da osi komponent ostanejo kolikor je mogoče blizu skupin izvirnih 
spremenljivk. Cilj je lažje tolmačenje rezultatov analize. Ho (2006) navaja, da je 
poševna rotacija fleksibilnejša od pravokotne, ker dopušča, da osi niso pravokotne, kar 
je tudi bolj realistična predpostavka. V življenjskih situacijah je pogosto prisotna 
koreliranost povezav, kar se lažje ponazori z poševno rotacijo. Brown pokaže, da se 
velikokrat s poševno rotacijo pridobijo zelo podobna struktura in uteži kot s 
pravokotno rotacijo, kar smo ugotovili tudi na svojem primeru. Toda zaradi Hojevega 
priporočila smo se odločili za poševno rotacijo. Rezultati poševne rotacije so za naš 
primer podani v tabeli 31. V njej prikažemo delež variance, ki je pojasnjen z rotiranimi 
komponentami in utežmi posameznih spremenljivk na vsaki komponenti. Zaradi 
preglednosti smo dodatno rumeno označili značilne uteži (>0,3). Iz tabele je razvidno, 
da vsaka komponenta vključuje kar nekaj ničelnih uteži (med –0,1 in + 0,1) in da imamo 
samo dve kompleksni spremenljivki, ki sta značilni le na dveh komponentah. Torej v 
glavnem zadovoljuje zahteve, ki jih je navedel Brown. 
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Tabela 23: Lastne vrednosti iz analize glavnih komponent 

 

Principal components/correlation                  Number of obs    =       150 

                                                  Number of comp.  =         4 

                                                  Trace            =        13 

    Rotation: oblique promax (Kaiser off)         Rho              =    0.7302 

 

    -------------------------------------------------------------------------- 

       Component |     Variance   Proportion     Rotated comp. are correlated 

    -------------+------------------------------------------------------------ 

           Comp1 |      4.05800       0.3122 

           Comp2 |      2.55525       0.1966 

           Comp3 |      1.59885       0.1230 

           Comp4 |      1.27963       0.0984 

    -------------------------------------------------------------------------- 

 

Rotated components  

 

    -------------------------------------------------------------------- 

        Variable |    Comp1     Comp2     Comp3     Comp4 | Unexplained  

    -------------+----------------------------------------+------------- 

            coop |   0.2115   -0.1374    0.0317    0.6769 |       .3721  

              rq |   0.1187    0.4579    0.0316   -0.0125 |       .2215  

          g_berd |  -0.0884    0.1897    0.7002    0.1020 |       .2067  

          pp_gdp |   0.1438    0.0174    0.5029   -0.4568 |       .3479  

          ppi_d2 |   0.3797    0.0017   -0.0554    0.1922 |       .3787  

          gdp_pc |   0.1022    0.4629    0.0133    0.0127 |       .2311  

          gdp_gr |  -0.1072    0.1721    0.1289    0.5178 |       .5729  

            gerd |   0.4557    0.0048   -0.0242    0.0010 |       .1506  

          g_gerd |  -0.2148   -0.1641    0.2839    0.1535 |       .1900  

         trd_emp |   0.4373    0.0894   -0.0267    0.0483 |       .0609  

         res_emp |   0.4751    0.0160   -0.0239    0.0636 |       .0699  

          htp_xp |  -0.2962    0.3307   -0.3540   -0.0150 |       .4524  

           kisxp |  -0.0209    0.6097    0.2264   -0.0629 |       .2521  

    -------------------------------------------------------------------- 

 

Vir: izdelava avtorice, izpis iz programskega paketa Stata 

Prva komponenta ima značilnejše uteži na spremenljivkah inovativno naravnana javna 
naročila (PPI_D2) in skupne naložbe v R&R (GERD) ter na spremenljivki zaposlenost v 
sektorju R&R (TRD_emp in RES_emp). Prav zato bi jo lahko poimenovali »komponenta 
naložb v inovativnost«. Druga komponenta ima značilnejše uteži na spremenljivkah 
kakovost zakonodaje (RQ), višina BDP-ja na prebivalca (GDP_pc) ter izvoz 
visokotehnoloških izdelkov in storitev (HTP_xp, KISxp). To bi lahko bila »komponenta 
makroekonomskega okolja«. Tretja komponenta ima višje uteži na spremenljivkah 
vladni delež v financiranju poslovnih naložb v R&R (G_BERD), delež javnih naročil v 
BDP-ju (PP_GDP) in izvoz visokotehnoloških izdelkov (HTP_xp), kar nakazuje, da gre za 
»komponento vpliva javnega sektorja«. Četrta komponenta vsebuje večje uteži na 
spremenljivkah sodelovanje podjetij z drugimi pri ustvarjanju inovacij (COOP), javna 
naročila v BDP-ju (PP_GDP) in gospodarska rast (GDP_gr). Lahko bi jo poimenovali 
»komponenta spodbud za inovacije«. Glede na smer uteži opazimo, da imajo v prvi in 
drugi komponenti vse spremenljivke isti predznak, medtem ko v tretji spremenljivka 
izvoz visokotehnoloških proizvodov deluje v nasprotno smer kot spremenljivki vladno 
financiranje R&R in višina javnih naročil. Enako pri četrti komponenti opazimo, da 
spremenljivka javna naročila deluje v nasprotno smer kot spremenljivki sodelovanje z 
drugimi in gospodarska rast. Vse to je v skladu z doslej pridobljenimi koeficienti v 
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regresiji panelnih podatkov. Torej bi nam ta razlaga lahko omogočila ustrezne 
interpretacije pridobljenih rezultatov v nadaljevanju. 

Nazadnje smo še preverili, ali sploh obstaja potreba po analizi glavnih komponent, to 
je, ali med spremenljivkami obstaja zadostna stopnja korelacije. To smo preverili s 
pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega (KMO) merila ustreznosti vzorčenja (angl. measure 
of sampling adequacy), ki lahko pokaže vrednosti med 0 in 1. Majhne vrednosti kažejo 
na slabo povezanost spremenljivk in ne upravičujejo uporabe te metode, medtem ko 
se vrednosti nad 0,5 štejejo kot kazalec zadostne povezanosti med spremenljivkami 
(Katchova 2013). V našem primeru je izračunana vrednost KMO 0,726, kar se po 
pojasnilu v programskem paketu Stata šteje kot zmerna ustreznost za izvedbo analize 
glavnih komponent.  

Po izvedbi analize glavnih komponent sta možni dve smeri nadaljnjega postopanja. 
Najprej je mogoče uvrščati pridobljene komponente v regresijsko enačbo na način, da 
so te komponente nove vhodne spremenljivke (Dunteman 1989), ali pa lahko na 
podlagi rezultatov analize glavnih komponent sami ustvarimo nove spremenljivke v 
obliki indeksov (Cavatassi et al. 2004; Demeke et al. 2011). Čeprav naša analiza glavnih 
komponent nakazuje, da obstajajo določene povezave med spremenljivkami, v analizi 
ni upoštevana panelna struktura podatkov. Program je sestavo komponent izračunal 
na način, kot da se podatki za eno in isto državo v različnih časovnih obdobjih nanašajo 
na različne enote opazovanja (kot presečni podatki za več enot). Zaradi tega se nam je 
zdelo, da prvi način, v katerem bi v novo regresijo namesto spremenljivk uvrstili 
pridobljene komponente, ni ustrezen za tovrstne podatke. To nam je potrdilo tudi 
posvetovanje s statističarko. Ko pa gre za drugi način, torej da na podlagi rezultatov 
analize glavnih komponent poskusimo ustvarjati indekse, ki jih bi potem uvrstili v 
regresijsko enačbo, bi bilo za ta postopek treba izvesti še dodatno raziskovanje. 
Indeksi, ki so namreč v omenjeni literaturi (Cavatassi et al. 2004; Demeke et al. 2011), 
narejeni so zgolj na podlagi prve komponente, pri čemer ima v našem primeru veliko 
pomembnih spremenljivk uteži tudi na drugi, tretji in četrti komponenti. Enako bi bilo 
treba določiti načine, kako bi uteži iz analize glavnih komponent uporabili pri 
oblikovanju indeksa. Tega postopka ob prijavi in oblikovanju teme disertacije nismo 
načrtovali, zato nadaljnji razvoj tega prepuščamo nadaljnjim raziskavam. 

 

4.4 Sklepi 

V tem poglavju smo najprej podrobno predstavili sistem javnih naročil, ki je za države 
pomemben, ker predstavljajo javna naročila velik del javne porabe. Pri tem smo izhajali 
iz njegovega nastanka in sledili razvoju njegovih številnih ciljev, ki so v današnjem času 
pogosto neskladni. Javna naročila zajemajo velik del državne porabe in pomemben del 
BDP-ja, zaradi česar je posebej v pogojih krize treba še učinkoviteje uporabljati javni 
denar. Nato smo predstavili koncept, ki ga razvite države že dolgo časa uporabljajo v 
praksi – PPI. Ta vrsta javnih naročil podrazumeva nastanek dobrin, ki doslej niso 
obstajale, in prav tovrstna javna naročila so bila predmet našega nadaljnjega 
proučevanja in raziskovanja. Na podlagi izbranih statističnih podatkov za države EU 
smo naredili analizo panelnih podatkov za oceno vpliva opisanih štirih možnosti 
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oziroma kanalov skozi katere lahko država spodbuja inovacije. Rezultati kažejo, da je za 
evropske države PPI značilen dejavnik vpliva na izbrano spremenljivko za spremljanje 
inovativnosti na ravni držav (BS&I). Drugi kanali na ravni države kažejo neprepričljive 
rezultate. Podroben opis in zaključke smo predstavili v zadnjem, sklepnem poglavju. V 
naslednjem poglavju se ukvarjamo s predstavitvijo sistema javnih naročil na Hrvaškem 
in z analizo hrvaške naklonjenosti temu, da skozi sistem javnih naročil vpliva na 
inovativnost in inovacije na mikro ravni (ravni podjetja). 
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5 JAVNA NAROČILA IN SPODBUJANJE INOVACIJ – PRIMER HRVAŠKE 

Doslej smo opisali različne možnosti, ki so državam na voljo, če želijo spodbujati 
inovacije. Podrobneje smo se ukvarjali s štirimi kanali za spodbujanje inovacij s 
pomočjo javnofinančnih sredstev. V ospredje raziskave smo postavili vpliv javnih 
naročil na nastanek inovacij. Preverjali smo, kako na inovativnost na evropski ravni 
vplivajo sodelovanje, zakonodaja in subvencije za inovacije. Rezultati kažejo, da na 
ravni države inovativno naravnano javno naročanje značilno pozitivno vpliva na raven 
inovativnosti in poslovne prefinjenosti, medtem ko drugi kanali niso statistično 
značilni. Pregled literature nakazuje, da so javna naročila za inovacije veliko pogosteje 
raziskovana na primerih razvitih držav, še posebej za države Zahodne Evrope in 
Skandinavije. Prav zato smo se v tem delu disertacije osredotočili na Hrvaško, ki je 
predstavnik tranzicijskih držav Srednje in Vzhodne Evrope.  

Najprej smo predstavili razvoj in značilnosti hrvaškega sistema javnih naročil, ki je bil 
sodobno zasnovan šele po osamosvojitvi in prehodu s planskega na tržno 
gospodarstvo. Prikazali smo tudi statistične podatke o obsegu in strukturi javnega 
naročanja. Analizirali smo gibanje kazalnikov, pridobljenih iz letnih poročil Urada za 
javna naročila (hrv. Ured za javnu nabavu - UJN) in Komisije za kontrolo postopkov 
javnega naročanja. Nadalje smo primerjali pomen javnih naročil v gospodarstvu držav 
EU in s tem tudi Hrvaške. V zadnjem delu tega poglavja smo opisali, kako smo 
oblikovali in izvedli raziskavo o vplivu omenjenih kanalov za spodbujanje inovacij, kar je 
bilo opravljeno na vzorcu hrvaških podjetij, na podoben način kot v že pred tem 
omenjeni raziskavi Aschhoffove in Sofke (2009). Zaradi slabega odziva podjetij je 
raziskava žal ponudila samo delne odgovore na zastavljena vprašanja, toda zbrane 
podatke smo vseeno prikazali v skladu z možnostmi in jih primerjali z obstoječimi 
raziskavami. Da bi še nekoliko poglobili praktično plat sistema javnih naročil, smo 
Hrvaško obdelali kot študijo primera. Študija primera je relevantna znanstvena 
metoda, ki kombinira obdelavo podatkov iz različnih virov za ustvarjanje celovitega 
pogleda na določen fenomen. V naši študiji primera smo se ukvarjali s sistemom javnih 
naročil na Hrvaškem z vidika javnih naročnikov in ponudnikov, da bi tako podali širšo 
sliko te teme.  

 

5.1 Razvoj sistema javnih naročil na Hrvaškem 

Sistemi javnega naročanja so v državah v tranziciji nastajali šele po padcu komunizma, 
to je v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja, zato je bilo treba pri vzpostavitvi pravil 
javnega naročanja upoštevati načela konkurence, enakega ravnanja z vsemi ponudniki 
in transparentnosti v procesih javnega naročanja (Duli et al. 2012). Poseben poudarek 
je na bolj ekonomični rabi javnih sredstev in večji ravni odgovornosti. Na Hrvaškem se 
je sistem začel vzpostavljati v devetdesetih letih, po osamosvojitvi, z Uredbo o 
postopku pridobitve dobrin in storitev ter prepustitvi poslov (NN 1995), ki je 
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predpisala, da morajo zavezanci za javno naročanje29 izvajati postopke javnega 
naročanja za vse zneske posameznih nabav ali skupne nabave v posameznem letu nad 
200.000 kun (okoli 50 tisoč DEM, kar je danes okoli 25 tisoč EUR). Uredba predpisuje 
javno zbiranje ponudb. Duli in drugi (2012) navajajo, da je ta uredba temeljila na 
postopkih in pravilih javnega naročanja Svetovne banke, toda z Zakonom o javnih 
naročilih za blago, storitve in gradnje je bilo to področje urejeno leta 1997 (NN 1997), 
kar je predstavljalo bistven napredek v primerjavi z uredbo iz leta 1995. Razen pravil 
Svetovne banke so upoštevana tudi pravila Združenih narodov (UNCITRAL 2014) za 
področje javnega naročanja in drugi dokumenti za vladno naročanje (na primer že 
omenjeni večstranski sporazum o vladnem naročanju – GPA, ki danes obstaja v okviru 
WTO).  

Ta zakon je veljal štiri leta, nato pa je vlada po oddaji hrvaške kandidature za članstvo v 
EU leta 2001 sprejela nov Zakon o javnem naročanju (NN 2001), ki je temeljil na 
smernicah EU o javnem naročanju in je začel veljati leta 2002. Posebnost tega zakona 
je uvajanje dveh institucij, ki sta neposredno pristojni za vse postopke v zvezi z javnim 
naročanjem. To sta UJN in Državna komisija za kontrolo postopkov javnega naročanja 
(DKOM). Vse spremembe evropskih smernic o javnih naročilih so dopolnjevale hrvaške 
zakone v nadaljnjem prilagajanju pravilom EU, tako da je v predpristopnih pogajanjih 
za zaprtje določenih poglavij pogodbe o pristopu ta zakon popolnoma usklajen z 
evropsko zakonodajo in se ji nenehno prilagaja. Zadnji zakon, ki je prinesel večje 
spremembe in napredek, je bil objavljen leta 2011 (NN 2011) in dvakrat dopolnjen leta 
2013. Spremembe potekajo v smeri manjšanja vloge države pri določanju izjem, v 
katerih je možno zaobiti predpisane postopke, in dodajanju možnosti neposrednega 
pogajanja brez objave in brez obvezne vnaprejšnje privolitve UJN. Tudi terminologija je 
usklajena s smernicami EU skozi uvajanje Enotnega besednjaka javnih naročil (angl. 
Common Procurement Vocabulary – CPV).  

V poročilu o napredku Hrvaške na poti pristopanja k EU je Evropska komisija (2011b) 
ugotovila, da je na področju javnih naročil dosežen pomemben napredek v skladu z 
njenimi zahtevami in da se nadaljuje učinkovito izvajanje politik javnega naročanja. 
Vzpostavljeni so izboljšani mehanizmi za koordinacijo in stalno se organizirajo dogodki 
za usposabljanje ključnih akterjev v javnem sektorju, kar prinaša večjo preglednost in 
odgovornost v sistemu javnih naročil. Z zakonom sta UJN in DKOM pristojna tudi za 
postopke dodeljevanja koncesij in njihov register, toda na tem področju so potrebna še 
nadaljnja prizadevanja. V povezavi z javnimi naročili in koncesijami so tudi postopki 
izvajanja projektov javno-zasebnih partnerstev, kjer UJN in DKOM sodelujeta z 
Agencijo za javno-zasebno partnerstvo (AJPP). Čeprav so institucije na pravi poti, 
Evropska komisija še naprej poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti 
uskladitvi sekundarne zakonodaje z novim zakonom o javnih naročilih in ohranjanju 
mehanizmov za koordinacijo. V zadnjem poročilu pred vstopom Hrvaške v EU je 
Evropska komisija (2012c) sistem javnih naročil ocenila v kontekstu njegove ranljivosti 
za korupcijo, še posebej na lokalni ravni, in še enkrat ugotovila, da je novejša 
zakonodaja prispevala k večji preglednosti sistema javnih naročil.  

                                                      
29 Ministrstva in drugi državni organi, vladne agencije in njihove službe, organi lokalne oblasti in njihove 
službe ter druge pravne osebe, ki lahko kupijo izdelke ali storitve s pomočjo sredstev iz državnega ali 
lokalnega proračuna ali z državnimi jamstvi v skladu z zakoni. 
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5.2 Okvir delovanja sistema javnih naročil na Hrvaškem 

Vsak sistem predstavlja zapleteno reč, zato je za zajetje podrobnosti in ustvarjanje 
celovite slike ustrezna uporaba metode študije primera. Ta predstavlja empirično 
raziskavo, ki podrobno raziskuje sodobne fenomene v njihovem resničnem kontekstu, 
zlasti ko meje med pojavom in kontekstom niso jasne (Yin 2003). Ta način raziskovanja 
lahko vključuje oboje, tako kvantitativne kot kvalitativne dokaze iz več virov, in ima 
koristi od pregleda literature, ki daje teoretični okvir za izvedbo raziskave in analizo 
podatkov. Yin (2003) pojasnjuje, da je metoda zelo koristna, ko si želimo podrobneje 
pojasniti neki družbeni fenomen – ustrezna je kot metoda v družbenih vedah, političnih 
vedah ali ekonomiji in poslovanju za proučevanje z ljudmi povezanih pojavov. Podobno 
metodo je uporabil tudi Cepilovs (2013) pri proučevanju latvijskega sistema javnih 
naročil za podporo trditvam, ki so izhajale iz teorije in študija literature in je študija 
primera prinesla nove vidike, ki jih pred tem ni nihče obdelal. Gillham (2000) navaja 
šest virov podatkov, ustreznih za študijo primera: 

 dokumenti: pisma, politične izjave, predpisi in smernice zagotavljajo formalni 

okvir, na katerega se navezuje neformalna realnost; 

 zapisi: podatki, ki segajo v preteklost; 

 intervjuji: pridobivanje informacij iz bolj ali manj formalnih razgovorov z ljudmi;  

 samostojno opazovanje: bolj sistematično opazovanje pojavov, v katere se 

opazovalec ne vmešava, temveč udeležence opazuje čim bolj neopazno;  

 opazovanje z udeležbo: bolj običajno v študiji primera; opazovalec je tudi 

udeleženec nekaterih opazovanih procesov ter ima odprta ušesa in oči, da bi 

opazil stvari, ki jih je navadno lahko spregledati; 

 fizični artefakti: stvari, ki so narejene ali proizvedene, na primer skice, makete, 

uporabljeni materiali, prototipi itd. 

V raziskavi bomo skupaj s pregledom literature uporabili tudi dokumente (zakone, 
smernice), zapise o preteklih gibanjih v sistemu javnih naročil (letna poročila) in 
intervjuje z neposrednimi udeleženci javnega naročanja. 

Hrvaška spada med male države in v sistemih javnih naročil malih držav obstajajo 
določene ovire za učinkovitejše usmerjanje javnih naročil v inovativno smer. Osnovni 
kratkoročni cilj sistema javnih naročil na Hrvaškem je racionalno in učinkovito trošenje 
proračunskih sredstev, kot dolgoročni cilji pa so zastavljeni pravna varnost, 
preprečevanje korupcije in kriminala, pozitiven vpliv na gospodarski razvoj in 
zaposlenost, izboljšanje upravljanja z javnimi financami, ohranjanje okolja ipd. 
(MINGORP 2009, str. 5). Usmerjenost v inovacije torej ni izrecni cilj.  

Zanimivo analizo vpliva majhnosti države na oblikovanje sistema javnih naročil za 
inovacije kot dela inovacijske politike je naredil Cepilovs (2013). Na podlagi precej 
obsežnega pregleda literature avtor najprej razlaga, da se majhnost ne nanaša samo na 
dejstvo malega števila prebivalcev ali relativno malega BDP-ja v primerjavi z drugimi, 
temveč je to značilnost držav, ki so slabše v primerjavi z drugimi. Omejitve malih držav 
so v manjši dostopnosti vseh vrst virov, kar ovira razvoj institucionalnih in 
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organizacijskih zmogljivosti, zato so male države ranljivejše tako v političnem kot 
ekonomskem smislu. V tabeli 24 prikazujemo pregled značilnosti, ki malim državam 
ovirajo inovativno usmerjanje javnih naročil, in pojasnimo, zakaj je tako.  

Tabela 24: Značilnosti malih držav, ki ovirajo PPI 

Značilnost Razlog oviranja PPI 

Mali domači trg 

Malo povpraševanje ne omogoča zadostnega trga za 
učinkovito proizvodnjo novosti. Mali trg omejuje tudi 
konkurenco, kajti zaradi izkoriščanja ekonomije obsega lahko 
nastanejo tržne nepopolnosti v oblikah monopola in 
oligopola, kamor v tem primeru težje pridejo novi konkurenti 
s svojimi inovacijami.  

Omejeni domači viri 
Majhen obseg domačih virov pomeni, da jih je treba nabaviti 
v tujini ali na blagovnih borzah, kar izpostavlja državo 
nestanovitnostim globalnega trga.  

Koncentracija domače 
proizvodnje in izvoza 

Zaradi omejenih domačih virov se celotna domača 
proizvodnja in izvoz pogosto usmerjata v samo manjše 
število panog. 

Visoka odprtost mednarodni 
trgovini 

Koncentracija domače proizvodnje v nekaj panogah povzroči 
nezmožnost dobave dobrin za zadovoljevanje vseh potreb. 
Te dobrine se zato pridobijo na tujem trgu, zato sta 
proizvodnja in poraba domačega gospodarstva asimetrični. 

Redkost človeških virov 

Naložbe v kapital ob višji ravni tehnološke razvitosti zaradi 
držanja koraka s tekmeci zahtevajo dodatne naložbe v razvoj 
človeških virov za ustrezno in učinkovito izkoriščanje 
sodobnih tehnologij. Toda omejenost je prisotna tudi na 
področju finančnih virov in vse to skupaj ima za posledico 
nezadostne naložbe v R&R 

Omejitve administrativne 
zmogljivosti 

Administrativne zmogljivosti so nizke zaradi omejenosti 
človeških virov in zelo prepletene javne uprave s politiko. 

Vir: (Cepilovs 2013, str. 7–8) 

Zaradi vseh naštetih ovir je treba razviti upravni sistem, ki bo upošteval posebnosti 
okolja, v katerem ta sistem deluje. Cepilovs (2013) meni, da na splošno PPI kot 
instrument inovacijske politike lahko poveča ozaveščenost nosilcev politik o potrebah 
in zmogljivostih gospodarskega sektorja in okoliščin, v katerih posamezno 
gospodarstvo deluje. PPI lahko zato postane dejavnik pri povpraševanju po inovativnih 
izdelkih in storitvah, toda omenjene ovire teh držav zelo omejujejo možnosti uspeha 
malih držav pri uporabi javnih naročil za spodbujanje inovacij. 

Cepilovs (2013) navaja še eno posebnost procesa PPI in to je zahteva po »pametnem 
kupcu« v vseh fazah procesa javnega naročanja. To je posebej pomembno, ko gre za 
izražanje potreb in zahtev naročnikov, ki naj bi v besedilu natečajev zahteve glede 
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naročanja izražali na način, da spodbujajo in ne ovirajo inovacij. Druga faza, v kateri 
pride ta zahteva v ospredje, je sam proces evaluacije ponudb (podobno kot v Edler in 
Georghiou 2007). 

Poleg majhnosti države posebnosti sistema javnih naročil izhajajo iz dejstva, da je 
Hrvaška tudi tranzicijska država, kjer je sistem javnih naročil v nastajanju zadnjih 
petindvajset let in se ta sistem izgrajuje hkrati z radikalnimi spremembami v političnem 
in gospodarskem sistemu (Cepilovs 2013). Drechsler (2003) na primer meni, da je 
uvajanje formalnih sprememb v zakone predhodno socialističnih in komunističnih 
držav izvedeno zelo hitro na podlagi primerov najboljših praks v razvitih državah. Toda 
Goetz (2001) poudarja neizogibne časovne zamike pri uvajanju novih sistemov v 
prakso, kjer naj bi formalna pravila v temeljih zamenjala neuradna pravila, norme in 
vrednote v javni upravi. Zapisano je v skladu z ugotovitvami Nunbergove (1999, 2000), 
ki navaja, da sta razloga za počasno uvajanje sprememb v prakso dva: ekonomska stran 
tranzicije je zahtevala zelo velika finančna sredstva in je zato sprememba javne uprave 
ostala ob strani; drugi razlog pa se lahko pripiše nasprotovanju krepitvi položaja 
države, ki je imela glavno vlogo v komunistični ureditvi, kar pa v novem sistemu ni več 
zaželeno. Ti dve značilnosti sta zelo upočasnili dejansko uvajanje novih pravil. V 
državah, ki so na poti priključevanja EU, je Nunbergova (2000) ugotovila velike razlike 
med uslužbenci v institucijah, ki so povezane z EU, v primerjavi z drugimi javnimi 
službami in javnimi podjetji. Pri praktičnem izvajanju delo zelo otežuje dejstvo, da ni 
dovolj izurjenih javnih uslužbencev, ki ne bi prihajali iz starega sistema in se ne bi 
upirali uvajanju novosti (Drechsler 2003, 2009). Prav zato Cepilovs (2013) meni, da je 
treba zelo veliko časa, naporov in denarja vložiti v urjenje in izmenjavo izkušenj 
uslužbencev, kar naj bi povečalo raven profesionalizma.  

Omejitve na strani človeških virov v malih državah pogosto povzročijo, da se za funkcijo 
javnega naročanja ne more določiti posamezna oseba, temveč se te dejavnosti dodelijo 
uslužbencem, ki so že pristojni za kaj drugega (npr. pravne ali kadrovske službe, 
računovodstvo in finance). V tem primeru je javno naročanje njihov dodatni posel, ki so 
ga dobili skoraj po naključju, kakovost in prioritete tega postopka pa so pogosto 
zanemarjene – posel se dela samo formalno in brez prevelikih prizadevanj. Ta način 
tudi ni ustrezen pri PPI. Omejitve zmogljivosti človeških virov hkrati izvirajo iz pogostih 
zamenjav zaposlencev zaradi nizkih plač, zato se namesto financiranja specializacije že 
izkušenih uslužbencev vedno znova plačuje začetno urjenje novincev, ki pogosto ne 
zmorejo spremljati najnovejših dosežkov in razvoja na področju javnih naročil. 
Georghiou in drugi (2010) navajajo, da je za male države pomembna centralizacija 
funkcije javnih naročil zaradi obeh dejavnikov: večanja trga za inovativne izdelke in 
storitve ter zaradi lažjega oblikovanja zmogljivosti. Slaba možnost ni niti sodelovanje z 
vladami drugih podobno malih držav, s čimer se poveča potencial trga za naročanje in 
omogoči menjava dobrih praks. 

 

  



134 
 

5.3 Značilnosti sistema javnih naročil na Hrvaškem 

Na Hrvaškem je za javna naročila pristojna Uprava za sistem javnih naročil pri 
Ministrstvu za gospodarstvo. Zakonodajni okvir sistema javnih naročil na Hrvaškem 
urejajo Zakon o javnih naročilih (ZJN), Zakon o koncesijah, Zakon o javno-zasebnem 
partnerstvu in Zakon o državni komisiji za kontrolo postopkov javnega naročanja 
(MINGORP 2009). Zakoni urejajo vse nabave blaga, storitev in gradenj, v katerih so 
naročniki osebe javnega sektorja, osebe v lasti javnega sektorja ali pa se nabava 
večinoma (prek petdeset odstotkov) financira iz državnega ali lokalnih proračunov. ZJN 
velja tudi v primerih, ko koncesionarji sklepajo pogodbe o javnih delih, čeprav ti 
subjekti niso naročniki po pravilih ZJN.  

V ZJN (NN 2011, 2013a, 2013b) so kot naročniki opredeljeni javni in sektorski naročniki. 
Med javne naročnike štejemo vse organe Republike Hrvaške in samoupravnih lokalnih 
in regionalnih skupnosti ter pravne osebe, ustanovljene za zadovoljevanje potreb 
splošnega interesa in tistih, ki nimajo industrijskega ali posebnega značaja. Sektorski 
naročniki so organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področjih plina, ogrevanja, 
električne energije, oskrbe z vodo, raziskovanja ali črpanja nafte ter plina in drugih 
goriv, javnih prevoznih storitev, pri čemer izvajalci upravljajo tudi prometno mrežo, 
dejavnosti letališč, pomorskih ali rečnih pristanišč in poštnih storitev. Vsi skupaj so 
obvezani voditi postopke, predpisane z zakonom, za nabavo blaga ali storitev v 
vrednosti več kot 200.000 HRK (okoli 25.000 evrov), kar je vrednost brez davka na 
dodano vrednost (DDV-ja). Za gradnje ta vrednost znaša 500.000 HRK (okoli 65.000 
evrov). Izdelke, storitve in gradnje pod to mejo je možno naročati tudi brez 
upoštevanja postopka javnega naročanja, toda naročnik se lahko, če želi, odloči, da v 
njem upošteva določbe ZJN. Pri izračunu ocenjene vrednosti mora naročnik upoštevati 
celotno vrednost nakupa, ki vključuje vse možnosti in morebitno podaljšanje pogodbe. 
Naročnik ne sme deliti vrednosti naročil z namenom, da bi se izognil uporabi 
ustreznega postopka javnega naročanja (npr. več manjših naročil, med katerimi 
nobeno ne presega vrednosti 200.000 HRK). 

Predmet naročanja določa naročnik v skladu z načrtom nabave. To so lahko izdelki, 
storitve ali gradnje, ki so naročniku potrebne za izvajanje njegovih funkcij s ciljem 
zadovoljevanja javnih potreb. Posebej je pomembno jasno in razumljivo opisati 
predmet nabave, da bi se kasneje ponudbe lahko primerjale in ocenjevale. Enako je na 
več mestih poudarjeno, da razpisa javnega naročila ne smemo oblikovati tako, da bi 
posamezen ponudnik namenoma imel prednost pred drugimi.  

Zakon predvideva pet postopkov za izvajanje javnega naročanja: 

1) odprti postopek javnega naročanja je postopek, v katerem lahko kateri koli 
gospodarski subjekt predloži ponudbo kot odgovor na objavljeni razpis. Za ta 
postopek se naročnik lahko odloča v katerem koli primeru brez omejitev; 

2) omejeni postopek javnega naročanja je postopek, v katerem lahko kateri koli 
gospodarski subjekt predloži prijavo za sodelovanje v postopku, toda ponudbe 
lahko predložijo samo prijavljeni ponudniki, ki jih naročnik k temu pozove. V 
slovenskem zakonu je to »postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti«. 
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Enako kot pri odprtem postopku se za tale postopek naročnik lahko odloča brez 
omejitev; 

3) konkurenčni dialog je postopek javnega naročanja, primeren za pogodbe o 
javnih naročilih posebej zapletenega predmeta nabave (izdelki, storitve ali 
gradnje), ko javni naročnik meni, da odprti ali omejeni postopek nista ustrezna. 
To se dogaja, ko naročnik ni zmožen objektivno določiti tehničnih specifikacij 
in/ali pravnih in/ali finančnih pogojev projekta. V tem postopku lahko kateri koli 
zainteresirani gospodarski subjekt zahteva sodelovanje v njem, pri čemer 
naročnik z vsakim opravi razgovor za ugotovitev ene ali več možnih rešitev, ki 
naj bi ustrezale zadovoljevanju naročnikovih potreb. Izbrani konkurenti so tedaj 
pozvani, da predložijo svoje ponudbe;  

4) postopek s pogajanji je način javnega naročanja, v katerem se naročnik obrača 
na gospodarske subjekte po lastnem izboru in se dogovarja za pogoje pogodb 
neposredno z enim ali večimi. Postopek se lahko izvaja z ali brez prejšnje 
objave. Postopka ni možno uporabiti kadar koli, temveč samo v zakonsko 
opredeljenih razmerah, na primer v naslednjih primerih: za nabavo izdelkov, 
storitev ali opravljanje javnih del, ko v prejšnjem odprtem postopku, omejenem 
postopku ali konkurenčnem dialogu ni bilo ponudb ali pa so bile vse ponudbe 
nesprejemljive; ko se izvajajo javna dela z namenom R&R; ko narava dela ne 
omogoča vnaprejšnjega določanja cen; ko obstajajo določene tehnične ali 
umetniške pravice, zaradi katerih tega ne more opraviti kar vsak ponudnik; za 
dodatna dela, ki se opredelijo v osnovni pogodbi, za katero je pogodba 
sklenjena na podlagi odprtega ali omejenega postopka, če nova dela ne 
presegajo četrtine vrednosti osnovnega posla, in podobno; 

5) natečaj je postopek, ustrezen za naročanja na področju prostorskega 
načrtovanja, arhitekture in gradbeništva, inženiringa ali obdelave podatkov, 
katerih rezultat je načrt ali projekt, ki ga izbira žirija. V natečaju je možno izvesti 
tekmovanje z ali brez dodeljevanja nagrad.  

V razpisu javnega naročila poleg postopka izvajanja naročniki lahko izbirajo med dvema 
načinoma končanja razpisa: sklepanje pogodbe za enkratno nabavo ali sklepanje 
okvirnega sporazuma za daljši čas (odvisno od okoliščin, vendar največ za štiri leta).  
 
V pogledu odločanja za najustreznejšo ponudbo ZJN (NN 2011) predvideva dve osnovni 
možnosti: ekonomsko najugodnejšo ponudbo (ENP) ali najnižjo ceno. Pri določanju 
ENP lahko javni naročnik za merilo vzame katero koli značilnost, povezano s 
predmetom naročila, kot na primer: kakovost, ceno, tehnične prednosti, estetske in 
funkcionalne lastnosti, okoljske značilnosti, tekoče stroške, stroškovno učinkovitost, 
poprodajne storite in tehnične pomoči, datum dobave ter rok za dobavo ali izvedbo. 
Pri tem je zelo pomembno, da se merila za oceno ponudb opredelijo vnaprej in se jih 
ne sme spreminjati med potekom izvedbe javnega naročanja. Če se naročnik odloča za 
merilo ENP, mora že v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji (ali v 
primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu) določiti pomembnost, ki jo 
pripisuje vsakemu merilu. Pomembnost se lahko izrazi z ustreznim maksimalnim 
razponom. Če pa po mnenju naročnika zaradi dokazljivih razlogov ni mogoče določiti 
relativnega pomena meril, mora naročnik navesti merila v padajočem vrstnem redu, 
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torej od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Merila za izbor ne smejo biti 
diskriminatorna in morajo biti povezana s predmetom javnega naročanja. Enako velja, 
če obstajajo predpisi, zakoni ali drugi akti, ki so pristojni za določanje cen nekaterih 
izdelkov ali storitev (npr. arhitektonske, pravne storitve ipd.), saj se tudi v tem primeru 
z merili ne smejo zaobiti ti predpisi.  

Običajna praksa javnih naročnikov je enojno merilo, pri čemer je to najpogosteje 
najnižja cena, kar ne garantira, da bodo zadovoljene vse potrebe naročnika, je pa zelo 
preprosto za sprejemanje odločitev. Sodobne raziskave poskušajo ponuditi tudi 
drugačne rešitve. Dobi in drugi (2010) na primer priporočajo uporabo metod za 
določanje na podlagi več meril hkrati. Avtorji predlagajo uporabo metode analitičnega 
hierarhičnega procesa (AHP). Čeprav ta metoda uporablja razvrščanje meril na več 
ravni, se v razpisu javnega naročila za ponudnike uteži meril preračunajo na eno raven, 
da jih je lažje razumeti in uporabiti v praksi. Četudi to ni prav običajno, se inovativnost 
lahko uvede kot eno izmed drugih meril, s čimer se omogoči tudi formalno uvajanje 
javnega naročanja za inovacije.  

V naši raziskavi smo za potrebe študije primera opravili tri intervjuje z osebami, ki 
imajo dolgoletne izkušnje s sistemom javnih naročil. Ena oseba je solastnik malega 
podjetja v hrvaškem sektorju informacijskih tehnologij, ki je v javnih naročilih 
ponudnik. Druga oseba je zaposlena v javnem podjetju iz energetskega sektorja, ki ima 
v javnih naročilih vlogo naročnika. Tretja oseba je pristojna za javna naročila v javni 
instituciji in je tudi certificirani izobraževalec za opravljanje poslov javnega naročanja. 
Iz opravljenih intervjujev izhaja, da je hrvaški sistem javnih naročil v preteklosti v praksi 
kot glavno merilo običajno upošteval najnižjo ceno. Izkušnje se nanašajo na obe strani, 
naročniško in ponudbeno. Prav zato je zanimivo analizirati, kako so se merila za izbiro 
ponudbe spreminjala skozi čas. Prvi ZJN (NN 1997) je kot osnovno merilo postavil 
najnižjo ceno za popolnoma isto vrsto, lastnosti in značilnosti izdelkov, storitev in 
gradenj, ki se dobavljajo po razpisu javnega naročila. Če so naročniki hoteli upoštevati 
tudi druga merila, so morali za to pridobiti predhodno soglasje Uprave za nabavo. Če 
se je po izboru ponudbe na to pritožil ponudnik, ki ni bil izbran, je bilo nujno o tem 
obvestiti to isto upravo. Očitno je ta postopek v praksi zelo podaljšal izvedbo 
potrebnega naročila, saj so se naročniki večkrat raje odločali samo na podlagi najnižje 
cene. Naslednja sprememba ZJN (NN 2001) je ponovno kot prvo merilo upoštevala 
ceno in šele potem ENP na podlagi cene in/ali drugih meril. Čeprav je bila najnižja cena 
še vedno na prvem mestu, za uporabo drugih meril ni bilo več treba pridobiti posebnih 
dovoljenj. Druga merila so morala biti ocenjena po sorazmerni pomembnosti, tako da 
je skupni seštevek vseh pomembnosti znašal 100 %. Šele v naslednjem ZJN (NN 2007) 
je bil vzpostavljen današnji vrstni red meril, kjer je ENP pred ceno, kar mora biti 
vnaprej objavljeno. Za postopek konkurenčnega dialoga za izbor najustreznejše 
ponudbe se lahko uporablja izključno merilo ENP. Razloge za izbiro predvsem na 
podlagi najnižje cene podaja med drugim Cepilovs (2013), ki je raziskavo opravil za 
Latvijo. Ti postopki temeljijo na pravilih UNICTRAL in na prvotnih smernicah EU, kajti 
omogočali so večjo raven transparentnosti, nediskriminacije in odprtosti, po drugi 
strani pa so omejeni z vedno nizkimi proračunskimi sredstvi in z nizkimi zmogljivostmi 
javnih uslužbencev. 

V veliko raziskavah avtorji (Edler in Georghiou 2007; Georghiou et al. 2010; Kattel in 
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Lember 2010; Cepilovs 2013) poudarjajo naklonjenost politikov do ukrepov in 
mehanizmov na ponudbeni strani, kar je delno posledica dolgoletnih organizacijskih 
praks, ki so jih ljudje že navajeni in se težko odločajo za sprejemanje novih. Na 
področju javnega naročanja in PPI se to, posebej na operativni ravni, odražan kot 
naklonjenost odprtim in konkurenčnim postopkom ter upoštevanju merila najnižje 
cene. Glavni razlog za to, da se v največ primerih dela izbor samo po merilu najnižje 
cene, je omejenost finančnih sredstev. Že omenjeni latvijski primer je tukaj še posebej 
zanimiv za Hrvaško, za katero se v zadnjem času vedno več govori v zvezi s potrebo po 
zunanji pomoči za reševanje zunanjega dolga (npr. Hina 2013; Stapić 2013), medtem ko 
se je Latvija že ob začetku krize obrnila na Mednarodni denarni sklad in EU za pomoč. 
Ta sta pomoč pogojila z zmanjšanjem števila zaposlenih v vladi in na ministrstvih za 
30 %, zmanjševanjem vladnih agencij in njihovih administrativnih stroškov za 50 % in 
znižanjem plač javnih uslužbencev za 20 % (Cepilovs 2013). S podobnimi težavami bi se 
lahko srečala tudi Hrvaška, ki po petih letih krize še vedno ne vidi jasne poti izhoda iz 
krize. To nas privede do drugega splošnega razloga za izbiro ponudb na podlagi najnižje 
cene in ne ENP. Nizke zmogljivosti človeških virov zaradi nizkih plač in preveč dela za 
posameznega uslužbenca povzročajo nezmožnost pristojnih uslužbencev za pravilno 
evaluacijo ponudb na podlagi drugih meril in ne le najnižje cene pri določanju ENP. 
Zato se odločajo za najpreprostejšo različico – merilo najnižje cene. 

Na osnovi intervjujev smo ugotovili še en razlog za določanje na podlagi najnižje cene. 
V zakonskem postopku javnega naročanja imajo vsi udeleženi ponudniki pravico do 
pritožbe na odločitev javnega naročnika, če so bili ali bi lahko bili oškodovani z 
domnevnimi kršitvami njihovih pravic (NN 2011). V več primerih so javna podjetja z 
veliko zaposlenih organizirana kot zelo razvita organizacijska struktura z večstopenjsko 
hierarhijo. Zaradi formalnih postopkov je v taki organizaciji potrebnega precej časa za 
odločanje. V praksi se javno naročilo razpiše v zadnjem hipu in so zato roki za oddajo 
ponudbe zelo kratki. To pomeni, da so naročene dobrine naročniku potrebne ne danes, 
temveč jih je potreboval že »včeraj«. Uslužbenci, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, se na 
podlagi preteklih zkušenj zavedajo predpisanega postopka, ki ponudnikom omogoča 
pritožbo, čeprav za to ni objektivnih razlogov. Pritožba pa podaljša čas, v katerem 
naročnik ne more priti do potrebnih dobrin. Prav zato se že v razpisu javnega naročila 
odločijo za najnižjo ceno kot merilo za izbor najustreznejše ponudbe. V nekaj primerih 
se je dogajalo, da so se nekateri ponudniki pritožili, kajti izbran je bil drugi ponudnik z 
višjo ceno od njihove, čeprav je bilo v razpisu določeno merilo ENP, ki lahko upošteva 
tudi druge značilnosti ponudbe in ne samo najnižjo ceno. Potem je zaradi postopka 
pritožbe naročnik moral odlašati s pridobitvijo potrebnih dobrin za poslovanje. V takih 
pogojih redko kdo razmišlja o drugih učinkih teh javnih naročil, kot so na primer 
dolgoročni učinki na izvajanje dejavnosti ali dolgoročno znižanje stroškov. To pa 
pogosto javne naročnike odvrača od razpisov javnih naročil, ki naj bi spodbujali 
inovacije. 

Kot je že bilo omenjeno, je še vedno velika težava, še posebej v malih državah, 
nezadostno število usposobljenega osebja za izvedbo postopkov javnega naročanja. 
Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu z ZJN (NN 2011) pripravilo Pravilnik o 
izobraževanju na področju javnih naročil (NN 2012). Namen usposabljanja na področju 
javnega naročanja je pridobitev znanja, spretnosti in sposobnosti zainteresiranih strani, 
vključenih v sistem javnega naročanja, zaradi učinkovitejšega izvajanja postopkov 
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javnega naročanja. Izobraževanje traja petdeset učnih ur po predpisanem učnem 
načrtu. S ciljem kakovosti priprave in izvajanja postopkov morajo naročniki zagotoviti, 
da ima vsaj en pooblaščeni predstavnik stranke pri posameznem postopku javnega 
naročanja veljavno spričevalo (certifikat) s področja javnih naročil. Spričevala se 
izdajajo po zaključku strokovnih izobraževalnih programov in opravljenih izpitih za 
obdobje treh let. Obnavljajo se z udeležbo v programih usposabljanja na področju 
javnega naročanja, in sicer za skupno najmanj dvaintrideset učnih ur v obdobju treh let 
od datuma začetka veljavnosti obstoječega spričevala. Za pripravo in izvedbo 
programov usposabljanja s področja javnega naročanja je odgovoren osrednji vladni 
organ, pristojen za sistem javnih naročil, ki lahko za pripravo in izvajanje posebnih 
programov usposabljanja ali delov teh programov pooblasti tudi druge pravne ali 
fizične osebe. 

 

5.4 Kazalniki sistema javnih naročil na Hrvaškem in primerjava z 
državami EU 

Gibanje obsega javnih naročil na Hrvaškem lahko spremljamo od leta 2007, ker so za 
obdobje po tem letu dostopna letna poročila o stanju javnih naročil (MINGORP 2013). 
Pri tem se moramo zavedati, da so do leta 2011 skupni zneski javnih naročil izraženi 
brez DDV-ja, od leta 2012 pa zaradi priporočila Ministrstva za gospodarstvo vsi 
zavezanci postopkov javnega naročanja vse zneske sklenjenih pogodb in okvirnih 
sporazumov izražajo skupaj z vključenim DDV-jem. Čeprav lahko spremljamo trende, 
smo pri podatkih v nadaljevanju uporabili tudi podatke za leto 2012, vendar z 
opozorilom, da niso najbolj primerljivi s predhodnimi (struktura v glavnem je). Na 
začetku prikazujemo trende gibanj celotnih javnih naročil (slika 13) in strukturo glede 
na predmet naročanja. 

 

Slika 13: Obseg in struktura javnih naročil na Hrvaškem 
Viri podatkov: (MINGORP 2013) 
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Pri gibanjih opazimo precejšnjo nestanovitnost. Toda izdelki in storitve nihajo manj kot 
gradnje. Pojasnitev tako velikih razlik najdemo v poteku razvoja sistema in 
spremembah zakonov. Predhodna različica ZJN, ki je močno spremenila prakso, je bil 
ZJN iz leta 2007 (NN 2007), ki je začel veljati 1. januarja 2008. Veliko javnih naročnikov 
je zato sprožilo postopke javnega naročanja na koncu leta 2007, da bi se postopek 
izvedel po že znanih pravilih iz starega ZJN (NN 2001). Prav zato je prisoten precej velik 
padec v letu 2008. Naraščanje v letu 2009 je posledica velikega števila gradenj, 
načrtovanih že pred izbruhom krize, in še posebej tega, da so se naročniki seznanili z 
možnostjo sklepanja okvirnega sporazuma za več let namesto sklepanja enkratne 
pogodbe. Hkrati pa se zelo velik del gradenj nanaša na finančno zahtevne 
infrastrukturne projekte, kot sta gradnja in vzdrževanje cest, avtocest, mostov, 
objektov, dostopov do cest ipd. Ta del je znašal okoli 19,5 % skupnih javnih naročil v 
letu 2009. Nizka vrednost javnih naročil v letu 2010 je posledica okvirnih sporazumov iz 
predhodnega leta in krize, ki je znižala porabo, ki ni bila prav nujna. Okrevanje 
gospodarstva v letu 2011 je odsevalo tudi v znesku skupnih javnih naročil, medtem ko 
je naraščanje v letu 2012 večinoma nastalo zaradi spremembe načina objav po 
priporočilu Ministrstva za gospodarstvo in so zneski od leta 2012 naprej prikazani z 
vključenim DDV-jem (MINGORP 2013).  

Glede števila naročnikov lahko ugotovimo, da skozi čas narašča, s čimer se zmanjša 
tudi vpliv največjih naročnikov. V tabeli 25 prikazujemo nekaj podatkov o naročnikih v 
sistemu javnih naročil na Hrvaškem. 

Tabela 25: Največji naročniki v sistemu javnih naročil na Hrvaškem 

Deset največjih naročnikov 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Vrednost javnih naročil v mio 
HRK 

23.279 11.003 19.020 7.896 13.425 11.243 

Delež v skupnih javnih 
naročilih 

52 % 72 % 39 % 39 % 51 % 29 % 

Skupaj naročnikov -  1379 1654 1578 1707 1804 

Viri podatkov: (MINGORP 2013) 

Iz tabele je razvidno, da vrednost največjih naročnikov niha v skladu z že opisanimi 
gibanji na ravni celotnih javnih naročil. To pa pomeni, da so celotna javna naročila zelo 
odvisna od vedenja teh največjih naročnikov. Toda razvidno je tudi, da se vpliv 
največjih naročnikov v zadnjem času nekoliko zmanjšuje. Ob brskanju po poročilih o 
javnih naročilih smo ugotovili, da so največji naročniki v skoraj vseh letih Hrvaške ceste, 
Hrvaške avtoceste, Zagrebški holding, različna podjetja iz HEP grupe (Hrvaška 
elektroprivreda) in od leta 2010 Urad za središčna javna naročila, ki združuje redna 
javna naročila velikega dela ministrstev in agencij ter s tem povečuje učinkovitost in 
nadzor naročanja. 

Od leta 2009 je na voljo tudi pregled desetih največjih pogodb, sklenjenih v vsakem 
letu. Za leto 2009 je pričakovano največ pogodb vezanih na gradnjo in vzdrževanje 
cest. Ampak posebej presenetljivo je, da se med desetimi največjimi naročili najde 
veliko povpraševanja po dolgoročnih posojilih. V letu 2010 je na primer bilo kar osem 
od desetih javnih naročil naročanje dolgoročnih posojil, večinoma izvedenih s 
pogajalskim in ne z odprtim postopkom. V letu 2011 jih je bilo pet od desetih največjih 
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in v letu 2012 štiri. Druga velika javna naročila zajemajo nabavo goriva za hrvaške 
železnice, remontne posle in popravila, kable, poštne storitve ali naročanje obrazcev in 
podobne zadeve. Vse to pomeni, da se v sistemu očitno naročajo samo nujne stvari, ki 
se jim ni moč izogniti. Mesta za naročanje inovativnih izdelkov, storitev ali gradenj je 
zelo malo. 

Razen tega smo podali še nekaj podatkov o izboru postopkov in meril pri javnem 
naročanju ter tudi povprečno število ponudb, ki jih naročniki dobijo na razpisih (tabela 
26).  

Tabela 26: Postopki, merila in število ponudb pri javnih naročilih na Hrvaškem 

Opis 2008 2009 2010 2011 2012 

Odprti postopek 76 % 80 % 79 % 84 % 89 % 

ENP 1,35 % 1,45 % 0,68 % 0,55 % 0,45 % 

Povprečno število ponudb 2,29 2,9 3,57 3,3 - 

Samo ena ponudba (J) 48 % 44 % 39 % 38 % - 

Samo ena ponudba (S) 55 % 59 % 43 % 39 % - 

Viri podatkov: (MINGORP 2013) 

Iz tabele je razvidno, da je odprti postopek močno premagal vse druge načine javnega 
naročanja. Ne le to, njegov delež v skupnih javnih naročilih vedno bolj narašča. Po 
drugi strani pa je merilo ENP zelo slabo zastopano, kajti pojavlja se v zelo majhnem 
deležu, ta naročila pa so tudi skoraj enako nizke vrednosti v skupnih naročilih. Opisani 
pojavi se v številkah pokažejo že kot bolj skrb vzbujajoči trend. Povprečno število 
ponudb na posamezni razpis je precej nizko (2–3,5 ponudbe), vendar se položaj 
izboljšuje. To ugotovimo tudi po zmanjševanju deleža razpisov, na katere pride samo 
ena ponudba. 

Po opisu gibanj hrvaških javnih naročil predstavljamo tudi nekaj splošnih trendov v 
državah EU (slika 14). 
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Slika 14: Delež javnih naročil v BDP-ju za EU-15 (2004–2011) 
Viri podatkov: (EC 2009b, 2012b) 

Med prvimi in na splošno razvitejšimi državami EU vidimo, da je delež javnega 
naročanja precej stabilen in ima v večini držav vrednost 12–22 % BDP-ja. Izjemi sta 
Nizozemska, ki ima malo večji delež javnih naročil, in Grčija, ki je trenutno v večjih 
težavah zaradi zelo hude krize. Zaradi ukrepov EU in Mednarodnega denarnega sklada, 
da zadosti pogojem za pridobitev pomoči, je Grčija morala precej zmanjšati javno 
porabo. V primeru starih članic smo poleg tega pričakovali, da bodo na vrhu 
skandinavske države zaradi znanega dejstva o velikem deležu javne porabe v celotnem 
BDP-ju. Toda očitno socialni sistem pobere velik del te porabe in tako ne ostane prav 
veliko za potrošnjo, povezano z izdelki, storitvami in gradnjami. 

Na naslednji sliki (slika 15) so prikazana gibanja v novih članicah. Nihanja skupne 
vrednosti javnih naročil, ki smo jih opazili pri podatkih za Hrvaško, se odražajo tudi na 
nihanju deleža javnih naročil v BDP-ju. Podobna gibanja opazimo tudi v drugih, še 
posebej tranzicijskih državah. Za Romunijo in Bolgarijo so nam na razpolago samo 
podatki od leta 2007 naprej in za Hrvaško od leta 2006 naprej. 
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Slika 15: Delež javnih naročil v BDP-ju za EU-12 in Hrvaško (2004–2011) 
Viri podatkov: (EC 2009b, 2012b) 

Najnižji delež javnih naročil v BDP-ju imata Hrvaška in Latvija. Na Hrvaškem so razlog za 
to nezadostni prihodki proračuna ter velike potrebe za plače v zdravstvu in pokojnine v 
pokojninskem sistemu. Za Latvijo smo že zapisali, da je po izbruhu krize sprejela pomoč 
Mednarodnega denarnega sklada in je zato morala močno znižati javno porabo. 
Razpon deležev je za nove članice EU nekoliko širši kot za stare in se giblje od 9 % do 
26 %. Opisana nihanja deleža naročil so zelo lepo razvidna iz diagrama in ta gibanja so 
bolj ali manj prisotna v vseh državah razen v Latviji in Malti. Razlog za to so občasni 
veliki investicijski projekti, ki v obdobjih, ko se izvajajo, začasno precej dvignejo znesek 
javnih naročil od povprečja (Cepilovs 2013). Enako smo ugotovili tudi v primeru 
Hrvaške, kjer so običajni vzrok za veliko rast zneska naročil veliki infrastrukturni 
projekti. 

Glede izbire postopkov javnega naročanja smo ugotovili, da se na ravni EU največ 
uporablja odprti postopek, in sicer v povprečju pri 73 % vseh javnih naročil, objavljenih 
v sistemu TED (Strand et al. 2011, str. 4–5), in to predvsem pri naročilih manjše 
vrednosti. Toda ponovno obstajajo značilne razlike med državami. Združeno kraljestvo 
je na primer edina država, v kateri se manj kot 50 % javnih naročil izvaja z odprtim 
postopkom, in je hkrati vodilna v uporabi omejenega postopka. Po drugi strani male 
države (npr. Ciper, Malta, Lihtenštajn in Islandija) skoraj izključno uporabljajo odprti 
postopek (kar smo ugotovili tudi za Hrvaško). Še ena zanimivost je določanje merila za 
izbor ponudbe, ker je na Hrvaškem to skoraj izključno najnižja cena. Na evropski ravni, 
še posebej za javna naročila velike vrednosti, se merilo ENP uporablja v 70 % pogodb in 
zajema okoli 80 % skupne vrednosti vseh javnih naročil, objavljenih v sistemu TED 
(Strand et al. 2011, str. 5). Hrvaška je torej tukaj v velikem zaostanku.  
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5.5 Nezaželeni pojavi v sistemu javnih naročil na Hrvaškem 

Na samem začetku ZJN (NN 2011) so našteta načela, ki jih sistem javnih naročil mora 
upoštevati v odnosih do vseh udeležencev gospodarskega sistema. To so predvsem 
načelo prostega pretoka blaga, potem načelo svobode ustanavljanja in načelo prostega 
pretoka storitev ter nato še druga načela, ki izhajajo iz njih. Načela so v hrvaškem ZJN 
samo našteta, njihov opis smo prevzeli iz slovenskega ZJN (UL 2011) in smernic Uprave 
za javna naročila (MINGORP 2013). Med njimi je pomembno načelo zagotavljanja 
konkurence med ponudniki, kar pomeni, da naročnik s postopkom javnega naročanja 
ne sme omejevati možnih ponudnikov ali zahtevati od njih zaposlovanja določenih 
podizvajalcev. Načeli enakopravne obravnave ponudnikov in prepoved diskriminacije 
pomenita, da naročnik ne sme razlikovati ponudnikov v pomenu diskriminacije, bodisi 
na podlagi dejavnosti, ki jo ta opravlja, bodisi na podlagi stvarne bodisi osebne 
diskriminacije. Razen naštetih so tu še načelo vzajemnega priznavanja, ki pomeni, da 
tehnična pravila ene države niso ovira za prosti pretok blaga znotraj EU, in če je izdelek 
izdelan ali prodan v skladu z zakoni ene države EU, se ta lahko prodaja tudi v vseh 
drugih članicah; načelo sorazmernosti pomeni upoštevanje predmeta javnega naročila 
za izbiro, določanje in uporabo meril za presojanje ponudb; načelo transparentnosti 
zahteva izbor ponudnika na pregleden način in v skladu s predpisanimi postopki (še 
posebej glede na zahteve o objavah razpisov javnih naročil v uradnih glasilih države in 
EU, odvisno od vrednostnih stopenj). S tem lahko vse interesne skupine (pritožbena 
komisija, notranje kontrole ali drugi gospodarski subjekti) nadzirajo postopek z 
namenom preprečevanja diskriminacije. ZJN tudi predpisuje, da se naročniki morajo 
držati določb tega zakona na način, da omogočijo učinkovito javno naročanje in 
ekonomično trošenje javnofinančnih sredstev. 

 

5.5.1  Problem korupcije in povezava s sistemom javnih naročil 

Podatki o težavah s korupcijo na Hrvaškem ter v državah Srednje in Vzhodne Evrope 
(tako imenovane tranzicijske države) so se lahko zasledili že pred petnajstimi leti. V 
raziskavi Svetovne banke in Evropske banke za obnovo in razvoj je bilo ugotovljeno, da 
je povprečno okoli 15 % celotnih podkupnin zapravljenih v sistemu javnih naročil, 
medtem ko je bilo povprečje na Hrvaškem, Češkem ter v Estoniji in Sloveniji na ravni 
30–45 % (Søreide 2002). Raven korupcije na Hrvaškem je bila pred 4–5 leti nizka v 
primerjavi z državami Zahodnega Balkana, toda visoka v primerjavi s standardi EU 
(Ateljević in Budak 2010). Avtorja to pojasnjujeta z dogodki po vojni v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko so svoj položaj izkoriščali posamezniki, povezani z vlado, ali 
kriminalci. Od takrat se je marsikaj od tega izboljšalo, zlasti po ustanovitvi Urada za 
preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (hrv. Ured za sprječavanje 
korupcije i organiziranog kriminala – USKOK) in odpiranju pogajanj z EU. Avtorja 
omenjata poročila o napredku Hrvaške na poti k EU, kjer se kot težave pojavljajo 
konflikti interesov, nezadostna prizadevanja za reševanje korupcije na visoki ravni, 
nezadostne zmogljivosti institucij ter odsotnost politične odgovornosti in 
ozaveščenosti. Pozitivne premike je naredila tudi sprememba ZJN (NN 2013c) o 
preprečevanju konfliktov interesov. Po njej naročnik ne sme skleniti posla z 
gospodarskimi subjekti, katerih predstavniki ali uslužbenci imajo interes, položaj v 
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upravi ali delež v lastništvu več kot 20 %. Novejši ZJN (NN 2011) je to razširil tudi na 
naročnike, katerih predstavniki ali uslužbenci imajo v postopku javnih naročil v 
gospodarskih subjektih sorodnike, kot so zakonci, otroci, starši ali posvojitelji. Poleg 
tega je bila leta 2008 uvedena tudi obveznost objave vseh pogodb za javna naročila v 
vrednosti več kot 70.000 HRK (okoli 9.700 evrov), kar je skupaj z naklonjenostjo 
odprtemu postopku javnega naročanja še dodatno povečalo preglednost sistema 
javnih naročil.  

Toda po izbruhu krize se napredek na tem področju upočasnjuje, kar lahko razberemo 
iz stagniranja indeksa percepcije korupcije za Hrvaško, medtem ko se položaj drugih 
zahodnobalkanskih držav (BiH, Srbija, Makedonija, Črna gora, Kosovo in Albanija) 
izboljšuje in so jo nekatere skoraj dohitele (TI 2014). Zadnja kriza, ki je vplivala tudi na 
hrvaško gospodarstvo, je poudarila njegove notranje slabosti (strukturno neusklajenost 
in zastarelost velikega dela industrijskih obratov ter oblik organizacije proizvodnje) in 
očitno oslabila prizadevanja glede preprečevanja korupcije. To grafično prikazujemo na 
sliki 16, ki vključuje dva diagrama. 

 

 

Slika 16: Percepcija korupcije v državah Zahodnega Balkana 
Vir podatkov: (TI 2014) 
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Razvidno je, da je Hrvaška po višini CPI30 najuspešnejša med opazovanimi državami, 
vendar so se ji v zadnjih letih približale vse druge države razen Albanije in Kosova. V 
primeru uvrstitve na lestvici korupcije je Hrvaška najvišje uvrščena v primerjavi z 
drugimi zahodnobalkanskimi državami, vendar je v opazovanem obdobju bolj ali manj 
stagnirala (vedno je uvrščena okoli šestdesetega mesta), medtem ko so druge države 
naredile nekoliko večje premike na bolje. Vendar pa celotna regija po letu 2012 
nadaljuje z višanjem CPI in s tem vzpenjanjem po lestvici uvrstitve. 

 

Slika 17: Percepcija korupcije v državah EU 
Vir podatkov: (TI 2014) 

V primerjavi Hrvaške z državami EU je iz slike 17 razvidno, da je CPI približno enak ravni 
na Češkem in Slovaškem, ter zelo blizu tistim v Romuniji, Italiji in Bolgariji. Latvija ima v 
letu 2013 rahel odklon na boljše, ker se je po lestvici malo povzpela (za okoli 5 mest). 
Torej lahko ugotovimo tudi to, da so Latvija, Madžarska, Malta in Litva na približno 
enaki ravni, to je v isti skupini s Hrvaško. Ko pa gledamo spremembe indeksa v obdobju 
2012–2013, ugotovimo, da je indeks v opazovanem obdobju v glavnem enak v večini 
držav, pri čemer so nekoliko večje spremembe na bolje opazne le v Grčiji in Latviji, 
nekoliko manjše pa v Litvi, Estoniji, Združenem kraljestvu, Hrvaški, Italiji in Irski. 
Nekoliko večji upad tega indeksa je opazen za Slovenijo in Španijo. Najrazvitejše države 

                                                      
30 Indeks percepcije korupcije (angl. Corruption Perceptions index - CPI) je kompozitni indeks, ki vključuje 
podatke iz anket in ocen korupcije v javnem sektorju z vidika poslovnežev in strokovnjakov. Podatke 
zbirajo ugledne institucije (npr. Svetovna banka ipd.) in za vsako državo se v izračun indeksa vključujejo 
najmanj trije neodvisni viri. Indeks ima vrednosti od 0 do 100, kjer 0 pomeni, da je javni sektor v državi 
močno korumpiran, medtem ko indeks 100 pomeni, da je javni sektor čist. Po izračunu CPI se države 
razvrščajo na lestvico, kjer so države z višjim CPI uvrščene na višje položaje na lestvici (TI 2014). 
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EU imajo v letu 2013 zelo majhne premike navzgor ali navzdol in tako približno enako 
razvrstitev kot v letu 2012. 

Ateljević in Budak (2010) sta ugotovila, da za Hrvaško velja to, kar je običajno za 
Zahodni Balkan – politika in posel gresta z roko v roki. V postopkih javnih naročil je 
tako zelo pogosta praksa favoriziranje domačih ali lokalnih podjetij pri izboru 
najustreznejšega ponudnika, kar kažejo tudi ugotovitve enega izmed projektov CARDS, 
ki navaja, da okoli 80-100 % velikih pogodb javnega naročanja predstavljajo pogodbe s 
ponudniki, ki imajo sedež v istem kraju ali občini kot naročnik (Podumljak in Gajzer 
2011). Toda ta fenomen ni omejen samo na Balkan, saj Ateljević in Budak (2010) 
opisujeta tudi nekaj primerov v Braziliji in celo v ZDA. Politika ima diskrecijsko moč pri 
dodeljevanju javnofinančnih sredstev, zato se tu odpira prostor za korupcijo. Ta pa 
neposredno in posredno odvzame pomembnen del virov, kar deluje na gospodarstvo 
kot dodaten »davek«. Posledici sta manjša konkurenčnost gospodarstva in večja 
poslovna tveganja za udeležence, ki opravljajo dejavnosti v tej državi. V javnih naročilih 
korupcija manjša učinkovitost javne porabe, kakovost javnih storitev in konkurenčnost 
v panogah, ki oskrbujejo javni sektor. S podobnimi zadevami se ukvarja tudi OECD, ki 
poudarja, da je postopek javnih naročil zaradi velikega obsega finančnih sredstev ter 
interakcije javnega in zasebnega sektorja zelo dovzeten za ustvarjanje množičnih 
priložnosti za zasebne zaslužke in potratnost na račun davkoplačevalcev (OECD 2011b). 
S tem je zmanjšana učinkovitost alokacije javnih virov. Vsa letna poročila WEF-a 
poudarjajo pomen korupcije skupaj s pretirano birokracijo, nepoštenostjo v zvezi z 
javnimi naročili, pomanjkanjem preglednosti in zanesljivosti. Vse to nalaga precejšnje 
stroške podjetjem in upočasnjuje proces gospodarskega razvoja (WEF 2013).  

V raziskavi WEF-a (2011b) se lahko najdejo kazalci, ki temeljijo na anketi o mnenju 
poslovnežev ter se nanašajo na postopke javnih naročil in korupcijo. Prvi izmed njih je 
podatek o preusmerjanju javnih sredstev v zasebne žepe (kazalnik 1.03), ki izhaja iz 
vprašanja, kako pogosta je preusmeritev javnih sredstev k podjetjem, posameznikom 
ali skupinam zaradi korupcije. Ocena 1 pomeni, da je ta pojav zalo pogost, in ocena 7 
pomeni, da se ne pojavlja nikoli. To pomeni, da je situacija boljša, ko je ocena višja. 
Drugi zanimivi kazalec je ocena potrebe po neuradnih plačilih in podkupninah javnim 
uslužbencem. Ta izhaja iz vprašanj o vsakdanjosti plačila podkupnin s strani domačih ali 
tujih podjetij za javne komunalne storitve, davčne obveznosti, pridobitev javnih 
pogodb in podobna dejanja. Ocene so spet enake kot pri prejšnjem vprašanju, kjer 
najnižja pokaže, da se to zelo pogosto dogaja, najvišja pa, da se to ne dogaja skoraj 
nikoli. Tretji kazalec pokaže obseg favoriziranja določenih gospodarskih subjektov pri 
odločitvah o sprejemanju politik in dodeljevanju pogodb. Z najnižjo oceno se 
ocenjujejo okoliščine, v katerih je vedno prisotno favoriziranje, in z najvišjo tiste, ko 
nikoli ni zaznano tovrstno obnašanje. Četrti kazalec, ki smo ga proučevali, ocenjuje 
potratnost vladne porabe, pri čemer je najnižja ocena dodeljena zelo potratni porabi, 
najvišja pa pokaže visoko učinkovito porabo, ki oskrbi javne potrošnike z vsemi 
potrebnimi dobrinami. To smo grafično prikazali na sliki 17, ki zajema povezavo teh 
kazalcev z višino BDP-ja na prebivalca, ki predstavlja približek za raven razvoja držav 
EU. Podatki se nanašajo na EU-27, skupaj s Hrvaško, pri čemer gre za kazalce za 
obdobje 2010–2012.  



 

147 
 

5000

25000

45000

65000

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Potreba po dajanju neuradnih plačil in 
podkupnine

BDP_pc (v 000 $)

 

 

  

Slika 18: Povezava korupcije in drugih nezaželenih pojavov v javnih naročilih z ravnijo 
gospodarskega razvoja 
Viri podatkov: (Worldbank b. l.; WEF 2013) 

Iz diagramov na sliki 18 je razvidno, da je višina BDP-ja na prebivalca pozitivno 
povezana s kazalci korupcije in drugimi nezaželenimi pojavi v sistemu javnih naročil. 
Povezava je pozitivna in relativno močna s koeficientom korelacije v razponu 0,57–
0,68, pri čemer je najmočnejša za kazalec preusmeritve javnih sredstev v zasebne žepe 
in najslabša za potratnost državne porabe. Poleg tega imajo grafi na oseh enake 
lestvice in je iz bližine pik na diagramih razvidno, da poslovneži na splošno ocenjujejo 
potrebo po dajanju podkupnin z višjo oceno (na grafu so prikazani bolj desno), to je kot 
manjši problem, medtem ko so ocene precej nižje za favoriziranje določenih podjetij in 
potratnost državne porabe. To pomeni, da mogoče ni treba nekoga podkupiti, temveč 
poznati nekoga, ki bo na račun poznanstva dodelil posel nam in ne nekomu drugemu. V 
pogledu rabe javnih sredstev poslovneži na splošno menijo, da ta ni najučinkovitejša. 

Za zmanjševanje tveganj, nižjo raven korupcije in pravilno ravnanje z javnimi sredstvi je 
potrebna zagotovitev zadostne ravni preglednosti oziroma transparentnosti sistema 
javnih naročil (Cepilovs 2013). Korupcija se lahko pojavi v več oblikah in na več ravneh, 
medtem ko javni uslužbenci lahko vplivajo na različne elemente procesa javnega 
naročanja (Ateljević in Budak 2010). Politična korupcija se za sprejemanje odločitev 
dogaja na visokih ravneh in se običajno začne z zbiranjem denarja za politične 
kampanje, kar za posledico prinese politične določbe in zakone, ki so bolj naklonjeni 
določenim financerjem. Birokratska korupcija se na nizki ravni pojavlja že v fazah 
sprejemanja proračunov, kjer nižje ravni uslužbencev z javnimi sredstvi ne ravnajo prav 
učinkovito, ker to nima neposrednega vpliva na njihov osebni položaj in interes. Potem 
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ti isti uslužbenci tako ravnajo s celim procesom javnega naročanja in določajo, kdo bo 
dobil pogodbo, in prav tu nastajajo priložnosti za njihov interes. 

 

5.5.2 Uradno reševanje nezakonitega postopanja v primerih javnih naročil na 
Hrvaškem  

Čeprav se zdi, da je korupcija v sistemu javnih naročil pogosta, so bile uradne pritožbe 
na korupcijo v javnem naročanju na začetku delovanja Državne komisije za kontrolo 
postopkov javnega naročanja (DKOM) zelo redke (Ateljević in Budak 2010). Dejansko je 
raven korupcije zelo težko izmeriti, ker ni znano, kolikšen delež korupcije se razkrije v 
praksi. Signal prisotnosti korupcije v javnih naročilih nam lahko dajo gibanja števila 
pritožb in delež sprejetih pritožb, toda to je samo znak in ne pravo merilo njenega 
obsega. Število pritožb se lahko spreminja, bodisi zaradi sprememb zakona bodisi 
zaradi ozaveščanja ljudi o korupciji, zato to ni nujno odraz dejanskega spreminjanja 
ravni korupcije. V nadaljevanju predstavljamo nekaj podatkov o pritožbenih postopkih 
pri DKOM (DKOM 2014). 

 

Slika 19: Gibanja števila in vrednosti pritožb v postopkih javnih naročil 
Viri podatkov: (DKOM 2014) 

Na sliki 19 lahko opazimo, da skozi čas narašča število pritožb, enako kot vrednost 
naročil, za katera so vložene pritožbe, s tem da se je v letu 2012 rast vrednosti nekoliko 
umirila. Značilnejša rast števila pritožb od leta 2008 naprej je posledica sprememb ZJN, 
ki je končno omogočil vlaganje pritožb v več fazah postopka javnega naročanja (ob 
objavi razpisa, po objavi ponudb, po objavi izbora ponudnika ipd.), medtem ko je bilo 
pred tem možno vložiti pritožbo samo po objavi izbora ponudnika (DKOM 2014). V 
praksi se je izkazalo, da je večino napak bilo možno rešiti že v poteku postopka javnega 
naročanja, po posameznih pritožbah, brez ustavljanja poteka postopka. Poleg tega je 
sčasoma prišlo do dviga ravni znanja pritožnikov o njihovih pravicah in do seznanitve s 
postopki pravne zaščite v javnih naročilih. Naraščanje števila pritožb DKOM razlaga tudi 
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z delovanjem v okoliščinah dolgotrajne krize, ko je podjetjem zelo pomemben vsak 
novi posel in so pripravljena vedno več napora vložiti v pridobivanje posla, kar pomeni 
tudi pritožbe, če menijo, da so v izboru prikrajšana. Hkrati konstantno veliko število 
pritožb pomeni, da udeleženci javnih naročil verjamejo, da bo ravnanje DKOM pravilno 
in nepristransko. 

Tabela 27: Statistični podatki o pritožbenih postopkih v sistemu javnih naročil 

Opis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Delež v številu vseh objavljenih naročil 3,8 % 5,5 % 5,9 % 8,5 % 7,6 % 8,9 % 
Delež v vrednosti skupnih javnih 
naročil 

10,3 % 37,2 % 18,2 % 46,1 % 66,7 % 29,3 %* 

* Za leto 2012 je vrednost skupnih javnih naročil v letnem poročilu o javnih naročilih objavljena z 
DDV-jem, medtem ko so bile pred tem vrednosti skupnih javnih naročil objavljene brez DDV-ja, kar 
pomeni, da deleža v vrednosti skupnih naročil v tem letu ni mogoče neposredno primerjati s 
predhodnimi leti. Vseeno smo leto 2012 uvrstili v tabelo zaradi spremljanja smeri gibanj. 

 Viri podatkov: (MINGORP 2013; DKOM 2014) 

Če analiziramo podatke iz tabele 27, ugotovimo, da narašča tudi delež pritožb v 
skupnih javnih naročilih, bodisi številčno bodisi vrednostno (s prenehanjem trenda rasti 
v zadnjem opazovanem letu). To potrjuje zaključke DKOM, da so v časih krize 
udeleženci v sistemu javnih naročil pripravljeni na vse možne dejavnosti, ki naj bi jim 
omogočile pridobitev posla, in so zato bolj pripravljeni z vsemi sredstvi poskusiti priti 
do tega cilja.  

V vseh letih se največ pritožb nanaša na javna naročila v vrednosti od 300 tisoč do 10 
milijonov HRK (od 40.000 do 1.300.000 evrov). Enako kot pri celotnih javnih naročilih je 
tudi tukaj večina pritožb na naročila, ki so izvedena z odprtim postopkom in se izbor 
opravlja z merilom najnižje cene. Večina pritožb se rešuje v istem letu, ko je vložena 
pritožba, razen pritožb, ki jih DKOM dobi na koncu leta in pritožniki ne utegnejo zbrati 
popolne dokumentacije (letno odstotek teh pritožb predstavlja približno 10 % vseh 
pritožb). 

Tabela 28: Rezultati pritožb pri DKOM 

 Opis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% sprejetih pritožb 47,8 % 48,0 % 51,1 % 43,3 % 36,4 % 47,2 % 40,6 % 24,7 % 22,0 % 

% zavrženih pritožb 14,8 % 14,0 % 14,8 % 15,9 % 15,1 % 10,1 % 19,1 % 23,0 % 31,2 % 

Viri podatkov: (DKOM 2014) 

Po pritožbi DKOM lahko sprejme pritožbo in razveljavi postopek javnega naročanja 
(oziroma razveljavi njegov del), lahko zavrne pritožbo in ugotovi, da je z javnim 
naročilom vse v redu, ali pa zavrže pritožbo zaradi razlogov, kot so: neurejenost, 
nepravočasnost ali nepristojnost pritožbe in podobni razlogi (DKOM 2014). Velik in 
rastoč odstotek zavrženih pritožb, ki ga lahko opazimo v tabeli 28, pomeni, da so 
pritožniki nezadostno izobraženi o tem postopku. Še posebej veliko naraščanje 
zavrženih pritožb po letu 2010 je posledica spremembe v ZJN o DKOM, ki pritožbo, za 
katero ni plačana zakonska pristojbina, obravnava kot nedovoljeno pritožbo in jo 
samodejno zavrže.  
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Po odločbi DKOM imajo v primeru nezadovoljstva z odločbo pritožniki možnost 
pritožbe na Upravnem sodišču RH. V poročilih DKOM je opazno, da so takšni postopki 
zelo redki. V samo okoli 5-7 % primerov se pritožniki odločijo iskati svojo pravico na 
Upravnem sodišču RH, kar je posledica zadovoljstva z odločbami DKOM, včasih pa se 
tudi pritožniki ne odločijo za ta postopek zaradi dolgotrajnosti sodnega postopka. 
Proračuni javnih subjektov so namreč običajno usmerjeni v proračunsko leto in 
dolgotrajen sodni postopek ne omogoča učinkovite uporabe tega sredstva. Prav zato je 
po letu 2008 v ZJN pritožba Upravnemu sodišču RH na odločbo DKOM zaznamovana 
kot nujni postopek. Ker po tem ni prišlo do hitre rasti postopkov pri Upravnem sodišču 
RH, je verjetnejši zaključek, da so pritožniki precej zadovoljni z odločbami DKOM.  

DKOM se zaveda, da so večje težave prisotne v primerih, ko se izvaja neposredno 
pogajanje brez objave o javnem naročilu. Že leta 2005 je DKOM predpostavljala, da 
obstaja velik del javnih naročil, kjer druge zainteresirane strani ne vlagajo pritožb: 
zakonske izjeme, nezakonito deljenje vrednosti predmeta nabave zaradi uporabe 
preprostejšega in manj nadzorovanega postopka za »bagatelno nabavo« in nekoliko 
neupravičeno neposredno pogajanje brez objave. Toda v teh postopkih so neizbrani 
ponudniki nenaklonjeni pritoževanju, da ne bi naročnik v prihodnjih razpisih 
namenoma postavil pogojev, ki jih ta naročnik ne bo mogel izpolniti. To je razvidno iz 
naslednjih dejstev. Šele od leta 2006 dalje je možno vložiti pritožbo tudi na javno 
naročilo, izvedeno s postopkom neposrednega pogajanja brez predhodne objave. 
Čeprav je ta možnost dovoljena, se zelo malo število pritožb tudi dejansko vlaga v teh 
postopkih, kar je prikazano v tabeli 29.  

Tabela 29: Podatki o pogajalskih postopkih brez predhodne objave 

Opis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Število pritožb 27 31 33 37 34 44 21 
Skupne objave 3371 3868 2289 3805 3079 2703 2169 
Delež pritožb  0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,0 % 1,1 % 1,6 % 1,0 % 

Sprejete pritožbe  19 9 14 23 12 14 2 
Delež sprejetih pritožb 70 % 29 % 42 % 62 % 35 % 32 % 10 % 

Delež pogajalskega postopka brez 
objave v vrednosti vseh javnih naročil   

19 % 15 % 14 % 11 % 7 % 

Viri podatkov: (MINGORP 2013; DKOM 2014) 

Opazimo lahko, da se samo v približno 1–1,6 % vseh postopkov javnih naročil, 
izvedenih s pogajalskim postopkom brez predhodne objave interesne skupine pritožijo. 
Gibanja skozi čas so precej nestanovitna, toda ugotovimo lahko, da na splošno pride do 
zmanjševanja deleža sprejetih pritožb, katerih posledica je razveljavitev postopka 
javnega naročanja. To pomeni, da se tudi delež javnih naročil, izvedenih s pogajalskim 
postopkom brez objave, v celotni vrednosti vseh javnih naročil zmanjšuje. 

DKOM je v svojem delovanju že na začetku opazila še eno različico izogibanja trdnejši 
zakonodaji z nezakonito delitvijo naročil na manjše dele (pod mejo za »bagatelno 
nabavo« – 200.000 HRK = okoli 25.000 evrov), kar dopušča uporabo preprostejšega 
postopka. Tako se naročniki izogibajo uporabi predpisov, niža se preglednost pri porabi 
sredstev, omogoča se diskriminacija, preprečuje se pošteno konkurenco in pravno 
varstvo. Ni mogoče natančno ugotoviti pogostosti te zlorabe, ker jo je mogoče zaznati 
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le v postopku nadzora, ki pa običajno poteka po proračunskem letu. Prav zato je v ZJN 
od leta 2008 (NN 2007) ta meja spuščena na samo 70.000 HRK (okoli 9.300 evrov). Naši 
intervjuvanci so potrdili seznanjenost s to prakso v svojih izkušnjah s sistemom javnih 
naročil na Hrvaškem. Verjetno je zelo razširjena tudi zloraba predpisov z 
dopolnjevanjem obstoječih pogodb z nezakonitimi dodatki, ki imajo za posledico 
širjenje obsega in vrednosti javnega naročila brez preglednega postopka, v katerem 
obstaja konkurenca. V teh primerih ni možno uresničevati pravne zaščite skozi 
mehanizme v pristojnosti DKOM, zato je nujno omogočiti spremljanje takih dejanj, da 
se lahko zaznajo in kaznujejo. 

V prvih poročilih DKOM je bil sistem javnih naročil ocenjen kot konservativen in 
formaliziran ter postopek javnega naročanja kot dolgotrajen in zapleten. Toda iz 
zadnjih poročil izhaja strinjanje s trditvijo, da je sistem na področju zakona in institucij 
na zadovoljujoči ravni delovanja in zadostno transparenten, četudi vedno obstaja 
možnost izboljšanja sistema. Prav tako je bilo v prvih poročilih pogosto poudarjeno 
pomanjkanje znanj o samem postopku javnih naročil in še posebej o možnostih pravne 
zaščite, medtem ko naraščanje števila pritožb kaže na večanje ozaveščenosti in znanja 
udeležencev sistema. Pozitivni učinki delovanja DKOM se kažejo v preprečevanju 
sklepanja pogodb v primerih, kjer so že v prvih fazah postopka javnega naročanja 
ugotovljene nezakonitosti.  

Kljub vsemu javno mnenje še vedno povezuje sistem javnih naročil s korupcijo. K temu 
prispevajo posamezni lokalni komunalni projekti javnega interesa, za katere javno 
naročanje ni izvedeno v skladu z zakonodajo zaradi mišljenja, da je predpisan postopek 
samo formalnost, ki se ji je treba izogniti, ker bi uradni postopek oddaljil rešitev 
določenih težav. Prav zato je treba vlagati nadaljnje napore v izobraževanje o 
postopkih in škodljivih učinkih korupcije v javnih naročilih. DKOM in Upravno sodišče 
RH svojo prakso širita s seminarji in svetovanji, toda te oblike ne zadostujejo, kajti 
akademska skupnost ni v večji meri vključena v nastanek zakonodaje o javnih naročilih.  

Javna naročila so izredno pomembna za družbo kot celoto, saj postopek nabave 
izdelkov, storitev in gradenj omogoča delovanje države v najširšem smislu. Državljani 
so neposredno ali posredno končni uporabniki vsakega predmeta nabave. Zaradi 
visoke vrednosti javnih naročil in s tem njihovega velikega pomena v gospodarstvu, bi 
zakonodaja, institucije in prakse morale upravljati javna naročila na vzdržen način, 
torej da se javna naročila izvajajo kot trajnostno javno naročanje in da se v vseh 
postopkih dobi najboljša vrednost za naloženi denar (DKOM 2014). Poleg tega so 
predmeti nabave po svoji naravi pogosto navezani na sektorje, ki so regulirani tudi z 
drugimi predpisi (telekomunikacije, transport, zaščita okolja, varovanje, medicina in 
podobno), zato je nujna njihova uskladitev s predpisi o javnih naročilih, kajti 
neusklajenosti lahko ustvarijo »luknje v zakonu« in dejansko omogočijo korupcijske 
dejavnosti, čeprav so te v skladu z določeno zakonodajo.  

Cilji DKOM so zagotovitev transparentnosti, javnosti in pristopa do pravne zaščite, 
krepitev zmogljivosti, strokovnosti, kakovosti in hitrosti v poslu, ki ga DKOM opravlja. 
Zaradi tega DKOM po najnovejšem ZJN (NN 2011) objavlja vse dokumente (pritožbe, 
odločbe, letna poročila ipd.) na lastni spletni strani www.dkom.hr, kjer so na voljo 
vsem zainteresiranim stranem (DKOM 2014). To obenem poceni delo DKOM, kajti 
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omogoča zelo nizke stroške dostave odločb vsem udeležencem na enak način in v 
enakem času ter izobražuje javnost o praksi izvajanja javnih naročil in korektivnih 
dejanj v tem sistemu. Toda vsekakor bi bilo treba pogosteje vključiti akademsko 
skupnost v pripravo predpisov in razvoj sistema javnih naročil, ker še vedno ni dovolj 
analiz, raziskav in znanstvenih člankov o tej temi. Poudarek v stališču DKOM je hkrati 
potreba po trdnejši ureditvi in nadzoru nad izvrševanjem javnega naročanja, kajti ta del 
sistema javnih naročil je še vedno zanemarjen.  

 

5.5.3  Primeri korupcije v hrvaškem sistemu javnih naročil 

Kot posledico korupcije Ateljević in Budak (2010) izpostavita javno mnenje, da so cene 
v javnih naročilih previsoke, še posebej na lokalni ravni, kjer se pogodbe pogosto 
sklepajo z neposrednim pogajanjem. V Mestu Zagreb je na primer javno podjetje 
Zagrebški holding že leta 2008 prejelo opomin, da njegovi postopki javnih naročil niso 
usklajeni z zakonom, kajti leta 2007 je bilo okoli 60 % javnih naročil (skupaj prek 1,3 
milijarde HRK, to je okoli 160 tisoč evrov) izvedenih z neposredno pogodbo brez 
javnega razpisa (Cuglin 2008). Podobne nepravilnosti se mu očitajo tudi nekaj let 
pozneje, ko se med drugim opozarja, da je pri javnem naročanju in drugih postopkih 
Mesta Zagreb prisotnih veliko elementov za kazenski pregon (Špoljar 2010). Mestna 
vlada in javna podjetja se opravičujejo na račun zelo kratkih rokov za izvajanje svojih 
funkcij. Iz podatkov DKOM (2014) je razvidno, da se zelo malo pritožb nanaša na 
neposredne postopke in največ na odprte postopke javnega naročanja. Ateljević in 
Budak (2010) za to ponujata naslednje pojasnilo: bojazen podjetij, da bi se zaradi 
pritožb našla na »črni listi« dobaviteljev, ki »tečnarijo«, in bi si s tem zmanjšala 
verjetnost za pridobivanje posla z javnimi naročniki v prihodnosti, kar je opisano tudi v 
raziskavi Podumljaka in Gajzer (2011). 

Poleg tega zakonodaja ne ponuja niti zadovoljujočih mehanizmov za preprečevanje 
naraščanja cen in še posebej za prilagajanje cen po podpisu pogodbe, kar predstavlja 
najpogosteje uporabljen način korupcije v javnih naročilih. V praksi imajo veliki 
naročniki pogosto monopolističen položaj na trgu in precej nizko raven politične 
odgovornosti ter so v tenderjih najnižje cene še vedno pomembno višje kot v enakih 
nabavah zasebnega sektorja (Ateljević in Budak 2010). Ko so upoštevane vse formalne 
zahteve postopka javnega naročanja, lahko naročnik sprejme katero koli ceno, ne glede 
na njeno višino. Skupaj s tem se pogosto v ponudbo vključujejo nepotrebni izdelki in 
storitve, kar brez potrebe zviša znesek javnega naročila. Od primerov razkrivanja 
korupcije v javnih naročilih lahko tukaj omenimo tudi najbolj znano, tako imenovano 
»afero Kamioni«, v okviru katere sta bila prejšnji minister za obrambo in njegov 
pomočnik obtožena, da sta leta 2004 državo oškodovala za 10 milijonov HRK (okoli 1,3 
milijona evrov), ker so bili nabavljeni kamioni iz najdražje ponudbe prek neposredne 
pogodbe (Jakelić 2009). Obtoženca sta bila obsojena, toda afera danes dobiva svoj 
epilog – Vrhovno sodišče je razveljavilo prvo sojenje in v novem postopku sta bila oba 
oproščena (Jakelić 2014).  

Zelo pogosta praksa izvajanja korupcijskih dejanj je tako imenovano »prirejanje« 
razpisov javnih naročil (angl. »Bid rigging«), kar pomeni, da se v razpisu podajo pogoji, 
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ki ustrezajo samo enemu ponudniku (Podumljak in Gajzer 2011). Takšna praksa se 
lahko izvaja na vseh ravneh – pritiske na oblikovanje razpisa na ta način lahko izvedejo 
visoki uradniki (celo nosilci politik) ali nižje rangirani uslužbenci, ki operativno izvajajo 
razpise. Edini način boja proti tej obliki korupcije je prijava pristojnemu organu (na 
Hrvaškem je to DKOM). Toda podjetja, ki to ugotovijo, pogosto oklevajo prijaviti 
napačno obnašanje javnih naročnikov, saj se bojijo, da bi v prihodnosti zaradi tega bila 
izrinjena iz razpisov istega naročnika kot podjetja s »črne liste« ali kot podjetja, ki 
»tečnarijo«. Po drugi strani niti javna združenja civilne družbe (kot je na primer GONG 
– Građani Organizirano Nadgledaju Glasanje) nimajo pravice do začetka pritožbenega 
postopka, kar ni predvideno niti v politikah EU. 

Zanimive prakse so pokazali tudi intervjuji. Eden izmed naših intervjuvancev opozarja 
na dogovore ponudnikov. Na več razpisih so imeli namreč samo enega ponudnika po 
posameznem razpisu in so po neuradnih kanalih poskusili ugotoviti, zakaj se to dogaja. 
Izkazalo se je, da so se ponudniki že prej medsebojno dogovorili, »čigav je kateri 
razpis«, in da naj se drugi ne vmešavajo, kajti to bi lahko pomenilo, da se bo na »njihov 
razpis« javil tudi kdo drug. Podobno je bilo ugotovljeno v rezultatih projekta CARDS o 
navzkrižju interesov v javnih naročilih, kjer so podatki nakazovali dejstvo, da 
najmočnejši ponudniki med sabo ustvarjajo navidezno množico ponudnikov in 
konkurence, medtem ko so se že vnaprej dogovorili, čigav bo posel na koncu. Tako 
ponujena cena je vedno višja od tiste, ki bi se znašla v pogodbi zasebnega naročnika 
(Podumljak in Gajzer 2011). Uradno odkrivanje takih dejanj je seveda zelo zapleteno in 
običajno ni možno samo na osnovi posameznega primera. 

Razen v fazah razpisa javnega naročila se korupcijska dejanja pojavljajo tudi po podpisu 
pogodbe, in sicer na tri načine: 1) dvig vrednosti po podpisu pogodbe s spremembo 
predhodno dogovorjenih količin; 2) zmanjšanje predhodno dogovorjene kakovosti 
predmeta naročanja, 3) izkoriščanje zakonodajnih vrzeli, da je možno večanje vrednosti 
do 25 % osnovne pogodbe v primeru večletnih okvirnih sporazumov, kar je posebej 
izrazito pri gradnjah. To se zelo težko zaznava brez zelo podrobnega spremljanja 
podatkov ter primerjave sodelujočih podjetij in njihovih lastnikov (Podumljak in Gajzer 
2011).  

Zelo pogosto so dober teren za korupcijo večletni okvirni sporazumi, zlasti za dobavo 
različnega rednega blaga v eni pogodbi. Ponudniki v ponudbi običajno dražje predmete 
dajo po nižji ceni, medtem ko za predmete nižje vrednosti zvišajo ceno nad povprečje 
in celotna ponudba postane dražja, kot bi bila sicer. Čeprav se tiste pogodbe nikakor ne 
nanašajo na PPI, temveč na redno javno naročanje, to občutno zmanjša proračun za 
inovativna javna naročila (Podumljak in Gajzer 2011). 

Zadnje novice o korupciji izhajajo iz pred kratkim objavljenega Poročila Evropske 
komisije o protikorupcijskih dejanjih v članicah EU (EC 2014). Podatki kažejo, da 
obstajajo zelo velike razlike med članicami, vendar se države lahko razvrstijo v skupine. 
Hrvaška spada v najslabšo skupino, skupaj s Češko, Litvo, Bolgarijo, Romunijo in Grčijo, 
s tem da sta Hrvaška in Češka nekoliko boljši kot druge štiri članice. Na Hrvaškem in na 
Češkem se je okoli 6 % anketirancev srečalo z zahtevami, da plačajo mito ali 
podkupnino, medtem ko v drugih državah te skupine ta odstotek dosega do 29 %. 
Vseeno pa celo 94 % Hrvatov meni, da je korupcija v njihovi državi zelo razširjena. Velik 
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delež podjetij (81 %) meni, da favoriziranje in korupcija preprečujeta svobodno 
tekmovanje na domačem trgu, še posebej v primerih javnih naročil. Glede uspeha 
Hrvaške v boju proti korupciji Evropska komisija ocenjuje, da je Hrvaška v zadnjem času 
ustvarila pomemben napredek, toda še vedno je bolj usmerjena na kaznovanje teh 
dejanj kot pa na ustvarjanje učinkovitejših mehanizmov preprečevanja korupcije. To se 
zlasti nanaša na podjetja v lasti države, področje javnih naročil, še posebej v zdravstvu. 
Evropska komisija zato priporoča razvoj kodeksov etike za uslužbence v javni upravi na 
osrednji in lokalni ravni, kar bi povečalo odgovornost za lastna dejanja in uvajanje 
mehanizmov kontrole tudi v potek izvajanja javnih naročil ter poudarja potrebo po 
preglednem poročanju o mogočih navzkrižjih interesov. 

 

5.6 Empirična raziskava o vplivu javnih naročil na spodbujanje inovacij 
podjetij na Hrvaškem 

Ob prijavi teme smo načrtovali opraviti raziskavo o vplivu različnih kanalov spodbujanja 
inovacij na inovacijske dejavnosti hrvaških podjetij, podobno kot sta raziskavo izvedla 
Aschhoff in Sofka (2009), na primeru nemških podjetij. Po stiku z avtorji smo na 
razpolago dobili tudi njun vprašalnik, ki je večinoma temeljil na Eurostatovi raziskavi 
CIS (Eurostat b. l.), s tem da je dopolnjen z vprašanji o razlogih za inoviranje v 
sodelujočih podjetjih. Na tej osnovi smo pripravili vprašalnik v hrvaščini, ki je obsegal 
osemindvajset vprašanj na sedmih straneh. Vprašanja so bila nekatera odprtega, druga 
zaprtega tipa. Vprašalnik smo poleg pisne oblike oblikovali tudi v digitalni obliki na 
spletnem servisu Lime, vgrajenem v spletni portal Fakultete organizacije in informatike, 
Univerze v Zagrebu, ki je omogočil lažji postopek izpolnjevanja ankete skozi povezavo v 
e-pošti.  

Zaradi reprezentativnosti podatkov smo se odločili za izbiro naključnega vzorca iz baze 
vseh aktivnih podjetij v izbranih dejavnostih (skladno z raziskavo CIS31), ki so vključena 
v bazo BIZNET, ki jo vodi Hrvaška gospodarska zbornica (HGK). Pri tem so bila iz baze 
izbrana podjetja s petimi ali več zaposlenimi v dejavnostih, ki jih zajema tudi CIS, zaradi 
primerljivosti rezultatov naše analize z rezultati raziskave CIS in raziskave Aschhoff in 
Sofka (2009). Raziskava CIS običajno vključuje pošiljanje vprašalnikov na naslove 
podjetij z deset ali več zaposlenimi. Mi smo sledili Aschhoff in Sofka (2009) in v 
raziskavo zajeli podjetja s pet in več zaposlenimi. Meja petih zaposlenih je bila v našem 
primeru postavljena tudi zato, da si zagotovimo zadosten vzorec, če bi bila odzivnost 
anketirancev majhna. Iz baze smo povzeli podatke za 17.199 podjetij (324 velikih, 1526 
srednje velikih in 15.349 malih podjetij), ki sestavljajo celotno populacijo naše 
raziskave.  

                                                      
31 B 05-09 Rudarstvo; C 10-33 Predelovalne dejavnosti; D 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro; 
E 36-39 Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja; F 41-43 Gradbeništvo; G 46 
Trgovina na debelo; H 49-53 Promet in skladiščenje; I 55-56 Gostinstvo; J 58, 61, 62, 63 Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti (brez snemanja filmov in tv in radijske dejavnosti); K 64-66 Finančne in 
zavarovalniške dejavnosti; L 68 Poslovanje z nepremičninami; M 71-73 Arhitekturne storitve, R&R, 
promocija in raziskovanje trga. 
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Za praktično uporabo in izračun velikosti potrebnega vzorca obstaja več različnih 
programov, ki so na voljo (npr. seznam v Faul et al. b. l.; Ellis 2010, str. 26). V skladu z 
navodili v okviru Cohenove metodologije (1992a, str. 156) smo za izračun velikosti 
vzorca uporabili parameter α = 0,05, kar pomeni, da smo bili pripravljeni sprejeti 
5-odstotno verjetnost, da bomo zavrnili veljavno H0. Parameter moči testa 1-β = 0,8 
pomeni, da je pri našem testu 80 % verjetnost, da bo napačna H0 zavrnjena. Velikost 
učinka določimo na srednji ravni, ki jo Cohen (1992b, str. 99) opredeljuje kot »velikost, 
ki je očitna pazljivemu opazovalcu, gledano s prostim očesom«. Za multiplo regresijo 
Cohen za srednjo raven velikosti učinka vzame vrednost 0,15. V tabeli 30 prikazujemo 
izračun potrebnega števila anketirancev. 

Tabela 30: Izračuni velikosti potrebnega naključnega vzorca  

G*Power3: 

Analiza Apriorni izračun zahtevanega obsega vzorca  

Input Velikost učinka f² 0,15 

 Stopnja značilnosti α 0,05 

 Moč testa (1-β)  0,80 

 Število pojasnjevalnih spremenljivk 18 

Output Parameter λ 22,5000000 

 Kritična vrednost F 1,6831122 

 Stopnje prostosti števca df 18 

 Stopnje prostosti imenovalca df 131 

 Skupna velikost vzorca 150 

 Dejanska moč testa 0,8028853 

 

Soperjev kalkulator:  

Predpostavljena velikost učinka (f2) 0,15 

Zaželena raven statistične moči 0,80 

Število pojasnjevalnih spremenljivk 18 

Stopnja značilnosti 0,05 

Najmanjša zahtevana velikost vzorca 149 
 

Viri: izračun avtorice (Faul et al. b. l.; Soper b. l.) 

Po teh izračunih smo nastavili želeno velikost vzorca na 150 anketiranih podjetij, ki se 
ukvarjajo z inovativnimi dejavnostmi. V skladu s Poročilom o inovacijskih dejavnostih 
hrvaških podjetij za obdobje 2006–2008 (DZS 2010) inovativna podjetja v skupnem 
številu podjetij predstavljajo 39,2 %. Da bi dosegli svoj vzorec, ki naj bi obsegal 150 
podjetij, smo se morali vzpostaviti stik z vsaj 383 podjetji. Za doseganje boljše 
odzivnosti smo načrtovali, da vsako posamezno podjetje pred pošiljanjem vprašalnika 
po telefonu osebno vprašamo za dovoljenje in opozorimo na podatke, ki jih je treba 
pripraviti pred izpolnjevanjem ankete. Podjetja so lahko izbrala tudi različico 
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vprašalnika, ki jim bolj ustreza – pisni vprašalnik po pošti ali anketa na spletu. Zaradi 
osebnega stika smo verjeli, da bomo imeli vsaj 40-odstotni odziv, kar bi nam dalo 
naključni vzorec 958 podjetij. Prav zato smo sklenili, da iz baze celotne populacije 
17.199 ciljnih podjetij naključno izberemo 960 hrvaških podjetij s petimi ali več 
zaposlenimi, ki delujejo v omenjenih sektorjih dejavnosti. Naključni vzorec smo 
razslojili glede na velikost podjetij v skladu z razmerjem v populaciji: 20 velikih, 85 
srednje velikih in 855 malih podjetij. Z vsemi smo najprej poskusili priti v stik po 
telefonu, in sicer v obdobju od junija do sredine septembra 2012. Rezultati teh 
prizadevanj so prikazani v naslednji tabeli.  

Tabela 31: Odzivnost podjetij na anketo glede na njihovo velikost  

Opis Veliko Srednje veliko Malo 

Poslanih anket 20 68 473 

Ne želijo sodelovati, ne poslujejo več, ne 
inovirajo, nismo mogli stopiti v stik z njimi 

0 17 382 

Skupaj 20 85 855 

Vir: izračun avtorice, lastna raziskava 

Vsa podjetja, ki smo jim poslali anketo, so privolila, da jim pošljemo povezavo na 
spletno anketo, razen dveh, ki smo jim jo poslali z običajno pošto. Ankete, poslane po 
pošti, se niso vrnile izpolnjene, zato smo s pomočjo spletnega orodja za veljavno 
anketo sprejeli 67 anket, med katerimi jih je bilo samo 38 v celoti izpolnjenih in 
ustreznih za načrtovano analizo. Med drugimi 29 podjetji je 8 podjetij, ki so dvakrat 
začela z izpolnjevanjem ankete in so jo v drugem poskusu tudi dokončala (pojavljajo se 
v tej in v skupini v celoti izpolnjenih), 21 podjetij pa je anketo rešilo delno. Od delno 
izpolnjenih anket smo lahko uporabili tri, ki smo jih upoštevali skupaj z v celoti 
izpolnjenimi anketami (41). 18 podjetij je v prvem delu ankete odgovorilo, da ni imelo 
inovacij. To je daleč od izračunanih 150 anket, potrebnih za statistično zanesljivost 
rezultata analize. 

 

5.6.1 Metodologija 

Kot smo že omenili, pri zbiranju podatkov o vedenju hrvaških podjetij v postopkih 
inoviranja in kanalih, skozi katere je država vplivala na njihove inovacije, nismo bili 
preveč uspešni zaradi premajhnega odziva na anketo. To je tudi razlog, zakaj nismo 
mogli izvesti tobit regresijske analize in nato primerjati rezultatov z rezultati iz 
literature. Zato najprej predstavljamo rezultate ankete, na katero se je odzvalo 38 
anketirancev, analiza pa je bila izvedena predvsem z metodami opisne statistike. 
Namesto načrtovane tobit regresije v empirični analizi uporabljamo metodo študije 
primera. Z njo smo na podlagi dostopnih virov raziskali fenomen javnih naročil v 
njihovem resničnem kontekstu, kot to priporoča Yin (2003). Vključili smo kvantitativne 
in kvalitativne dokaze iz več virov, in sicer na podlagi spoznanj, izhajajočih iz pregleda 
literature, ki nam je dala teoretični okvir za analizo. Od šestih virov podatkov, ustreznih 
za študijo primera (Gillham 2000), smo uporabili dokumente (zakone, smernice), 
članke iz gospodarskega časopisa in spletnega portala, ki se ukvarja z gospodarskimi 
novicami, ter intervjuje z neposrednimi udeleženci javnega naročanja. 
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5.6.2 Rezultati analize ankete 

V analizi smo zajeli podatke za 41 podjetij. Največ je bilo malih podjetij, to je 30, kar je 
73 % vseh anketirancev, toda njihova odzivnost je tudi najslabša (pod 0,5 %). Na 
anketo smo dobili odgovore od 10 srednjih in 1 velikega podjetja. To pomeni, da nam 
je od 20 podjetij, ki smo jih poklicali, odgovorilo le 5 % podjetij. Podjetja imajo od 5 do 
347 zaposlenih, torej je povprečno število zaposlenih 60.  

Kar se tiče inovativnih dejavnosti je 56 % anketirancev v obdobju 2009–2011 ustvarilo 
inovacijo izdelka, 24 % jih je ustvarilo inovacijo storitev, okoli 15 % pa jih je ustvarilo 
oboje. 34 % anketirancev je inovacijo ustvarilo samih in 22 % v sodelovanju z drugimi. 
Veliko podjetij je prenavljalo tudi lastne poslovne procese (63 %), zlasti pri uvajanju 
informacijske podpore poslovanju, in okoli 40 % jih je to naredilo v sodelovanju z 
drugimi. Čeprav okoli 56 % podjetij iz vzorca sodeluje z drugimi pri ustvarjanju inovacij, 
to sodelovanje ne prinese vedno rezultata. Zanimivo je tudi, da samo 10 % podjetij 
sodeluje z znanstvenoraziskovalnimi institucijami. Kot najpogostejše razloge za to 
navajajo zlasti to, da nimajo potrebe po sodelovanju z znanstveniki ali pa nimajo 
zadostnih informacij o tem, kaj jim znanost lahko ponudi. Iz tega izhaja, da bi 
akademska skupnost morala več naporov vlagati v publiciranje poljudnih strokovnih 
tekstov, ne pa samo zahtevnih znanstvenih, kajti te objave redkeje pridejo do 
gospodarstvenikov. Financiranje inovacij s subvencijami lokalne ali nacionalne vlade ali 
EU ni preveč zastopano (samo v okoli 30 %). V približno 40 % primerov so nastanek 
inovacij sprožili kupci podjetja, kar priča o pomenu povpraševalne strani za nastanek 
inovacij, toda v vzorcu smo imeli samo eno podjetje, kjer je inovacijo sprožilo javno 
naročilo lokalne vlade. Okoli 22 % inovacij je ustvarjenih na podlagi zakonskih zahtev ali 
standardov, predvsem Zakona o zaščiti okolja, tehničnih standardov (ISO in HRN EN) in 
standardov v proizvodnji hrane (HACCP).  

 

5.6.3 Praktične izkušnje udeležencev sistema javnih naročil na Hrvaškem 

V intervjuju z malim podjetjem, ki je bilo v nekaj primerih ponudnik na razpisih javnega 
naročanja, so bile ugotovljene naslednje težave v postopkih: kot merilo se skoraj vedno 
postavlja najnižja cena in se razlike v kakovosti ne sprejmejo kot upravičen razlog za 
nekoliko višjo ceno. Nekajkrat se je naš vir srečal s konkurenčnimi ponudbami, kjer so 
bile zahtevane funkcionalnosti in tehnične specifikacije formalno zadovoljene. 
Namesto njegovega podjetja je bilo izbrano drugo podjetje, ki pa dela ni opravilo 
dovolj kakovostno. Zato je naročnik razpisal novi natečaj, da bi bila prvotna rešitev 
popravljena do uporabnega stanja. To stanje se pojavi, ko tekmeci na razpisu javnega 
naročila v svoji ponudbi potrdijo, da imajo potrebne zmogljivosti, čeprav jih v resnici 
nimajo (npr. formalno imajo pogodbo z izkušenim strokovnjakom, ki bi lahko opravil 
pridobljeni posel, toda ta strokovnjak po pridobitvi posla dejansko ne dela na tem). 
Izbira po kakovosti je zelo redka in v praksi takšni ponudniki pogosto ne spoštujejo 
rokov. Naš vir meni, da je glavni razlog za to dejstvo, da zakoni ne predvidevajo kazni 
za pristojne osebe naročnika, ki so »napačno« izbrale, in pogosto tudi pogodbe za 
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izvajanje javnih naročil ne vključujejo kazni za neustrezno dobavo. Torej bi bilo zelo 
pametno v ZJN vključiti tudi določbe, ki bi obvezale naročnike k izvajanju kontrole, ali 
se pogodba in dobavljeni izdelki, storitve ali gradnje ujemajo z razpisom. 

Prav zato so zelo pomembne predhodne izkušnje pri določanju cene za ponudbo, kajti 
treba je oceniti, kakšne bi lahko bile tuje ponudbe, in poskusiti svojo ceno postaviti 
nižje, ampak ne toliko nizko, da bi pri tem poslu ustvarili izgubo. V takih pogojih je zelo 
težko ustvariti prostor za inoviranje. Druga težava je skoraj izključna uporaba merila 
najnižje cene, s čimer niso ustrezno vrednotene druge prednosti, ki jih morda 
vključujejo posamezne ponudbe. Zato se po neuradnih kanalih poskuša vnaprej 
pridobiti več informacij o tem, ali se izdelki in storitve ponujajo po ceni, ki je pod mejo 
za obvezni postopek javnega naročanja. To je sedaj že nekoliko olajšano, kajti z zadnjo 
spremembo ZJN je ta meja premaknjena s 70 na 200 tisoč HRK. Napori podjetij 
ponudnikov za neposredno dogovarjanje o poslu s ceno pod mejo za »bagatelno 
nabavo« so opaženi tudi s strani naročnikov. Izkušnje so takšne, da podjetja, ki še niso 
omrežena, zelo težko pridejo do priložnosti pridobitve posla. Obstajajo znaki, da se 
stvari premikajo na bolje, zlasti na področju ureditve in teorije na papirju, toda v praksi 
te izboljšave še niso zaživele. 

Naš vir iz zasebnega sektorja je pri svojem poslovanju z javno upravo v zadnjih desetih 
letih že večkrat srečal ljudi, ki si prizadevajo za napredek in inovacije, da bi posodobili 
javne storitve. Toda skoraj vedno se najde kdo, ki ima več moči ter lahko da prednost 
drugim rešitvam, ki njemu osebno prinašajo tudi več koristi. Intervjuvanec ugotavlja, 
da javni razpisi skoraj ne puščajo prostora za inovacije. Kot zelo velik problem je naš 
sogovornik nekajkrat izpostavil dejstvo, da ni sankcij za napačne odločitve. Ko izbrani 
ponudniki ne dobavijo dogovorjene dobrine (izdelke, storitve ali gradnje) ali 
prekoračijo dogovorjene roke, nihče v instituciji javnega naročnika za to ne odgovarja. 
Pogosto je ta oseba že na nekem drugem (višjem) mestu v organizacijski hierarhiji ali 
celo v drugi instituciji znotraj javnega sektorja. Zaposleni v javnem sektorju ponujajo 
podobno zgodbo. Čeprav je logično, da bi se boljši rezultati lahko na primer dosegali z 
uporabo postopka s pogajanji ali celo konkurenčnega dialoga, odobritev razpisa znotraj 
javne institucije vključuje tudi višje hierarhične ravni, ki jim je preprosteje dovoliti 
odprti postopek. Nižje ravni menedžerjev imajo včasih občutek, da se borijo z mlini na 
veter, ker morajo v primeru poskusa priporočanja drugih načinov javnega naročanja to 
priporočilo večkrat utemeljevati pred svojimi šefi in po določenem času enostavno 
obupajo. Višji menedžerji so po izkušnjah našega vira eventualno naklonjeni 
omejenemu postopku, v katerem se poziv za dajanje ponudbe pošilja samo 
potencialnim ponudnikom, ki so že dokazali svoje kompetence. 

Kot zelo pogosto težavo so vsi sogovorniki poudarili merilo najnižje cene, ki ne 
dovoljuje upoštevanja drugih meril in pogosto predstavlja resno oviro za nabavo 
inovativnih rešitev. Najnižja cena je zelo razumljivo in preprosto merilo, medtem ko 
ENP pomeni, da mora oseba, ki daje javno naročilo, in še posebej oseba, ki ocenjuje 
prispele ponudbe, imeti veliko znanja. V povezavi z javnimi naročili se omenjajo tudi 
t. i. »javnonaročniški piflarji«. Dobesedno vedo, kaj piše v zakonu, imajo certifikat o 
opravljenem izobraževanju s področja javnega naročanja, toda ko je treba rešiti 
praktične težave, tega niso sposobni izpeljati do konca. Vir iz javnega sektorja je 
povedal še nekaj o enem zanimivem načinu, ki so ga nekateri ponudniki začeli 
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uporabljati, da si zagotovijo, da bo njihova cena nižja. Po ZJN je namreč ponudnikom 
dovoljeno pred iztekom roka za dostavo ponudb dodati spremembo cene v dodatni 
ovojnici. Nekajkrat je že prišlo do tega, da ponudniki namenoma osebno prinesejo 
ovojnico s ponudbo, in če ob vpisu ponudbe v register naročnika ugotovijo, da niso 
edini ponudnik, osnovni ponudbi dodajo še ovojnico s ponujenim popustom. V 
primeru, da so edini, pa pustijo osnovno ponudbo z višjo ceno. Včasih se seveda v zelo 
zapleteni ponudbi po njeni pripravi ugotovi, da je celotna cena precej visoka, kar jim 
lahko zniža priložnost za pridobitev posla. Tedaj je enostavneje in hitreje dodati 
spremembo cene na enem listu papirja, kot pa predelati celotno ponudbo in mogoče 
spregledati nekatera mesta, kjer je sprememba potrebna. Če se v ponudbi najdejo 
nasprotujoče se navedbe, jo lahko ponudnik izključi. 

S pomočjo svojih stikov smo za nadaljevanje tega poglavja zbrali podrobnosti o 
nekaterih primerih javnega naročanja za inovacije, kajti javna naročila na Hrvaškem so 
področje, na katerem se zelo redko namenoma ustvarja inovacija. Že pregled literature 
nam je pokazal, da so ti primeri tudi v najrazvitejših evropskih državah (kot je denimo 
Švedska) v novejšem času redkejši (Edquist in Zabala-Iturriagagoitia 2012), kaj šele na 
Hrvaškem, kjer sta po okrepitvi po vojni na začetku 1990 in zaradi krize na njihovem 
koncu še vedno v poteku ustanavljanje in razvoj sistema javnih naročil v skladu z 
evropskimi smernicami. Metodološki pristop, ki smo ga uporabili, je raziskovalni in 
pojasnjevalni, in sicer na podlagi dokumentov iz elektronskih oglasov javnih naročil 
(EOJN 2014) in intervjujev z ljudmi iz prakse. 

5.6.3.1 Primer PPI z vidika ponudnika na razpisu javnega naročila 

Študija primera PPI se nanaša na inovacijo, ki jo je razvilo malo podjetje iz Hrvaške, ki 
spada v sektor informacijskih tehnologij (IT). Podjetje se ukvarja z razvojem in 
vzdrževanjem informacijskih sistemov bančništva ter s sistemi za upravljanje vsebin v 
podjetjih. Njihova strokovnost torej vključuje celovitost procesov sprejemanja 
dokumentov in vsebin, upravljanje vsebin in poslovnih procesov. Zelo veliko pozornost 
posvečajo nenehnemu izobraževanju in vseživljenjskemu usposabljanju zaposlenih. 
Osredotočajo se tudi na spremljanje, vrednotenje in uporabo novih tehnologij ter 
negovanje dobrih partnerskih odnosov z vodilnimi svetovnimi podjetji na IT-področju.  

Po letih izkušenj z razvojem poslovnih rešitev za podjetja v zasebnem sektorju (s 
poudarkom na finančnem sektorju) je podjetje pred nekaj leti sodelovalo v projektu, 
sofinanciranem s sredstvi EU, skupaj s partnerji iz znanstvenoraziskovalnega sektorja. V 
tem projektu je bila razvita programska platforma, temelječa na odprtokodnih 
rešitvah32, ki so brezplačne. Podjetje je bilo zato pri nastanku novih rešitev 
(programskih izdelkov) na tej platformi zmožno ponuditi zelo konkurenčne cene. Naš 
vir ocenjuje, da na osnovi tega lahko ponudijo končne izdelke za le desetino cene v 

                                                      
32 Odprtokodni programi (angl. Open Source Software) so programi, ki se lahko prosto uporabljajo, 
spremenijo in delijo v spremenjeni ali nespremenjeni obliki. Pri izdelavi odprtokodnih programov 
sodeluje veliko ljudi in se lahko delijo na podlagi dovoljenj v skladu z opredelitvijo odprte kode. To 
pomeni, da je kodo možno brezplačno uvrstiti v programe, ki jih podjetja ustvarjajo na podlagi odprte 
kode, toda morajo vključiti dostop do izvirne kode. Odprtokodni programi ne smejo biti namenjeni samo 
določenim osebam, skupinam ali področjem in ne smejo zahtevati dodatnih licenc. Licence morajo biti 
tudi tehnološko nevtralne in ne omejene za uporabo na samo eni tehnološki osnovi. 
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primerjavi z izdelki, zgrajenimi na osnovi komercialnih programov. Za izvedbo tega 
projekta je partnerski konzorcij prejel tudi nagrado Instituta za projektni menedžment 
(angl. Project Management Institute – PMI).  

Primer javnega naročanja inovacij se je za podjetje začel v letu 2013, ko je en hrvaški 
okraj načrtoval razpis za javno naročanje programa, ki naj bi omogočil izvajanje 
avtomatizacije poslovnih procesov in izgradnjo sistema za upravljanje dokumentacije. 
Okoliščine nastanka te potrebe so bile sprememba zakona, ki ureja področje, za katero 
je ta okraj pristojen, in je sprememba zahtevala pomembne spremembe v poteku 
delovnih procesov v primerjavi z dotakratnimi načini. Obravnavano podjetje se je v letu 
prej javilo na podoben razpis na ravni države, na katerem so bila izbrana druga 
podjetja z nekoliko nižjo ceno, toda razpis je bil razveljavljen, ker niso bili dostavljeni 
vsi dokazi iz razpisnih zahtev in spoštovani roki. Prav zato je podjetje pristopilo k 
prilagajanju sistema na osnovi odprtokodne platforme in je v okviru svojega omrežja 
ponudilo to rešitev že omenjenemu okraju. Zaradi razvoja novega izdelka na osnovi že 
prej razvite platforme je bila ponudba zelo ugodna in pod mejo za obvezo izvajanja 
postopka javnega naročanja (pod 70.000 HRK). Na razvoju končnega izdelka je podjetje 
delalo tri mesece in ta sistem je prvi na hrvaškem trgu, ki je omogočil tako širok razpon 
funkcionalnosti z vmesnikom v hrvaškem jeziku ter popolnoma prilagojen novemu 
zakonu. Inovacije se nanašajo predvsem na razširjen skupek možnosti, ki jih novi 
program ponuja uporabnikom, in je popolnoma prilagojen naročnikovemu poslovnemu 
procesu. Poleg tega razpisa omenjenega okraja je na razpisu hrvaške agencije pri enem 
izmed ministrstev na isti osnovi ponujen tudi drugi programski izdelek, ki je ponovno 
moral biti popolnoma prilagojen njihovim dejavnostim. Podjetje je potem dobilo še 
podoben posel izdelave prilagojenega programa na razpisu javnega naročila za 
finančno institucijo v državnem lastništvu v sosednji državi.  

Čeprav se na prvi pogled zdi, da to niso »prave inovacije«, se lahko spomnimo že 
omenjenih klasifikacij javnih naročil, ki sta jih podala Edquist in Hommen (2000) in 
potem uporabljala Hommen in Rolfstam (2009) ter Edquist in Zabala-Iturriagagoitia 
(2012) za analizo primerov PPI iz prakse. Z vidika končnega uporabnika rezultatov 
javnega naročila je uporabnik v našem primeru javni naročnik sam, kar predstavlja 
neposredno PPI. Okraj, ki je naročil ta program, ga je potreboval za izvajanje lastnih 
dejavnosti, toda to je imelo pozitiven vpliv tudi na družbo kot celoto zaradi boljših in 
hitrejših javnih storitev. Z vidika končnega izdelka pa je tu govora o prilagodljivem PPI, 
kajti inovacija je v tem primeru samo nadgradnja že prej ustvarjene inovativne osnove, 
ki pa je nadgrajena in prilagojena posebnim zahtevam posameznega naročnika. Naš 
primer predstavlja javno naročanje, usmerjeno v difuzijo inovacij ali pa njihovo širjenje 
na trgu. Celotna inovacijska teorija poudarja pomen vloge javnih naročnikov v širjenju 
inovacij zasebnega sektorja, ker brez difuzije inovacije nimajo zadovoljujočega 
družbenega učinka (Rolfstam et al. 2011). 

5.6.3.2 Primeri PPI z vidika naročnika na razpisu javnega naročila 

Naš drugi vir, ki je v svojih dolgoletnih naročniških izkušnjah s sistemom javnih naročil 
naštel dva primera PPI, prihaja iz hrvaškega energetskega sektorja. V njem se 
pogosteje kot v drugih sektorjih dela na velikih infrastrukturnih projektih ali 
vzdrževanju objektov in se dostikrat zahtevajo popolnoma nove rešitve, ki še ne 
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obstajajo na trgu. Največkrat gre za specialne zahteve, ki jih ne more zadovoljiti katero 
koli podjetje, temveč ozko usmerjeni strokovnjaki. V prvem primeru, ki nam ga je 
sogovornik opisal, je podjetje, v katerem dela, med izvajanjem svoje osnovne 
dejavnosti imelo potrebo po trajnem nadzoru opreme. Osnovna oprema je nekaj 
desetletij star sistem (večkrat posodobljen), za katerega so se pred tem merjenja 
izvajala v določenih časovnih intervalih. Toda s časom in večjo verjetnostjo nastanka 
nezaželenih dogodkov sta stalen nadzor in spremljanje podatkov o neobičajnih 
vedenjih sistema postala nujna.  

V letu 2004 je podjetje to potrebo izrazilo in za potrebe dobave novega sistema v 
skladu s starim ZJN (NN 2001) javno naročanje izvedlo s postopkom tekmovanja po 
pozivu. Ta postopek je v trenutnem ZJN (NN 2011) najbolj podoben omejenemu 
postopku. Poslani so bili pozivi na naslove možnih ponudnikov, od katerih so zahtevali 
dokaze o zmogljivostih za opravljanje razpisanega dela. Na poziv je odgovorilo samo 
eno podjetje, s katerim je bila sklenjena pogodba. Podjetje je razvilo in ustvarilo 
sistem, ki sedaj omogoča neprekinjeno spremljanje vseh podatkov o delovanju 
opreme. Ker je podjetje naročnik v našem primeru veliko podjetje in ima več izpostav 
po celi državi, je za njihove potrebe ponudnik zgradil še nekaj podobnih sistemov. Po 
istem sistemu na hrvaškem trgu ni bilo več povpraševanja. Ko je bila po več letih 
potrebna nadgradnja prvotnega sistema, se je v letu 2010 isti ponudnik javil na novi 
razpis. Na ta razpis se je podjetje prijavilo s ponudbo nadgradnje na osnovi nove 
programske platforme in s popolnoma inovativno rešitvijo. Ta rešitev je ponudniku 
omogočila pridobivanje novih kupcev v tujini, in to ne le v nekaterih sosednjih državah, 
temveč tudi širše. 

Drugi zanimiv primer, kjer je javno naročanje privedlo do nastanka inovacij, se nanaša 
na isto podjetje iz energetskega sektorja. Obrati podjetja so tehnično zelo zapleteni 
sistemi in so posledično zelo zahtevni glede obratovanja in vzdrževanja. Po daljšem 
času uporabe opreme se je leta 2011 pojavila potreba po preverjanju delovanja funkcij 
notranjega dela stroja. Če bi se stroj ustavil in razstavil, da se preveri funkcionalnost 
notranjih delov, bi obrat mogoče moral prenehati z delom za več mesecev. V podjetju 
so to rešili na naslednji način: strojniki so prek lastnih neuradnih stikov z drugimi kolegi 
iz več različnih podjetij in institutov oblikovali način, kako bi se to lahko izvedlo v praksi 
ob rednem vzdrževanju. Ti večmesečni napori so rezultirali v funkcionalni specifikaciji 
naprave, s katero bi se lahko izvedlo potrebno merjenje brez predhodnega 
razstavljanja stroja. Na ta razpis javnega naročila se je javilo eno podjetje, ki je 
ponudilo rešitev z inovativno metodo in z njim je bila tudi sklenjena pogodba. Rezultat 
tega javnega naročila je naprava, ki na trgu do takrat ni obstajala. Zaradi specifičnosti 
opisanega merjenja na podlagi tega naročila podjetje ponudnik naprave ni moglo 
ponuditi trgu, toda ne dvomimo, da bodo znanja, pridobljena v tem procesu, zelo 
uporabna pri razvoju nadaljnjih inovacij. Naprava je bila ponovno uporabljena dve leti 
kasneje za kontrolo. V tem primeru je bilo javno naročanje izvedeno z odprtim 
postopkom, medtem ko je proces oblikovanja zahtev dejansko bolj spominjal na 
začetni del konkurenčnega dialoga. Malo oseb, ki imajo potrebna znanja in se poznajo 
med sabo, je ustvarilo okolje, v katerem se je konkurenčni dialog izvedel pred uradnim 
začetkom javnega naročila. Čeprav zapletena organizacijska struktura pri naročniku ne 
spodbuja uporabe kompleksnejših postopkov javnega naročanja, so zaposleni delovali 
spontano in naredili, kar je bilo potrebno, da se izpeljejo potrebne dejavnosti.  
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V obeh primerih je javno podjetje naročnik in končni uporabnik opisanih inovacij, torej 
je govora o neposrednem PPI po že opisani klasifikaciji. V prvem primeru je torej prišlo 
do prilagajanja obstoječe rešitve na novi tehnični zasnovi in z razširjenimi 
funkcionalnostmi. To pomeni, da lahko to inovacijo uvrstimo v prilagodljivi PPI. Druga 
inovacija predstavlja popolnoma nov izdelek, po katerem se je obstpojavila potreba in 
do takrat na trgu ni bilo rešitve. V tem primeru je govora o razvojnem PPI.  

5.6.3.3 Primer izkoriščanja pomanjkljivosti sistema javnih naročil na Hrvaškem 

V zadnjem času je pri javnih naročilih opažena praksa izkoriščanja pravne vrzeli na 
podlagi dejstva, da je vse, kar ni izrecno prepovedano, dejansko dovoljeno. Novinarja 
poslovne tedenske revije sta konec leta 2013 začela pisati poročilo o praksi 
»profesionalnih pritožnikov« (Felić in Laslavić 2013; Laslavić 2013). Podjetja se pritožijo 
že v fazi objave razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali se zares nameravajo javiti 
na razpis. Razpise uničujejo podjetja, ki po svoji dejavnosti nikakor ne ustrezajo temu, 
da bi lahko bili ponudniki na teh razpisih. Pritožbo vložijo s posredovanjem odvetnikov 
in v njej terjajo povračilo za plačane stroške pritožbe in stroške odvetnika. Ker so tarife 
odvetnikov precej visoke in se nanašajo na vrednost javnega naročila, se dogaja absurd 
že pred izbiro ponudnikov, javni naročniki morajo izplačati velike zneske denarja. 
Dejansko ni govora o kazenskem dejanju, temveč so zadeve sporne moralno. 

Prav zaradi tega dejstva sta DKOM in Združenje mest (katerega člani so zavezanci ZJN) 
dala pobudo in začela z zbiranjem dokazov, s čimer želita ugotoviti, ali so kršena načela 
Kodeksa odvetniške etike, Zakon o odvetništvu ali pravila Hrvaške odvetniške zbornice 
(Laslavić 2014a). Pobudnika bi rada spodbudila proces spreminjanja ZJN na način, da se 
ob ugotovitvi pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji naročnikom v kratkem roku 
omogoči popravljanje napak, torej preden se pritožba vloži pri DKOM.  

V dosedanjih primerih je del naročnikov zavrnil plačilo pritožbenih stroškov, toda 
najverjetneje jih bodo morali prej ali slej poravnati. Najnovejši način izkoriščanja 
opisane vrzeli je, da pritožniki vložijo pritožbo, dan po tem pa odvetniki poiščejo stik z 
naročnikom in ponujajo poravnavo, da bi preklicali postopek pritožbe pri DKOM 
(Laslavić 2014a). V postopkih preteklega leta so se kot pritožnik večinoma pojavljala 
štiri podjetja, ki jih zastopata dva odvetnika (Laslavić 2014b). Naročniki se raje strinjajo 
z dogovorom o poravnavi za več tisoč HRK, vendar bi se še raje naučili izdelati pravilne 
razpise. Tukaj pride do izraza negativen vpliv majhnosti države na sistem javnih naročil 
(Cepilovs 2013). Nezadostne zmogljivosti človeških virov preprečujejo ne le PPI, temveč 
negativno vplivajo tudi na redno javno naročanje. Očitno se za genialno idejo skriva 
nekdo, ki zelo dobro pozna delovanje sistema in je »našel državno vime, ki ga še nihče 
ne sesa« (Laslavić 2013, str. 14).  

Najpogostejše pomanjkljivosti se lahko razvrstijo glede na dele postopka javnega 
naročanja (Felić in Laslavić 2013, str. 26). V delu objave razpisa in dokumentacije za 
javno naročilo so to nasprotujoče si določbe v razpisu, saj se v njem v opisu predmeta 
nabave ne dodajo besede »ali enakovreden«, kar pomeni, da se favorizira točno 
določenega ponudnika in v nekaterih razpisih obvezni razlogi izključitve, pogoji pravne 
in poslovne sposobnosti ali finančne, tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika 
niso v skladu z ZJN. V fazi odpiranja ponudb se najpogosteje očitajo pomanjkljivosti, da 
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pri odpiranju ponudb niso javno prebrane cene za vse skupine predmetov nabav, 
včasih se odpiranje ponudb izvede pred objavljenim iztekom roka ali pa ob odpiranju 
nista prisotna najmanj dva predstavnika naročnika, kot je predpisano. Razlogi za 
pritožbo v fazi izbora ponudbe so izbor po merilih, ki niso usklajena z razpisom javnega 
naročila, neutemeljena izključitev ponudbe pritožnika ali pa neutemeljena izključitev 
vseh ponudb in nezakonita razveljavitev celotnega postopka, včasih pa se pri izboru in 
ocenjevanju ponudb ocenjujejo in zahtevajo tudi dokazi, ki niso bili zahtevani v razpisu 
javnega naročila.  

Opisana praksa je zelo uničujoča za naročnike, še posebej tiste, ki so v hudi stiski zaradi 
finančne in gospodarske krize. Laslavić (2014b) ocenjuje, da je bil v decembru 2013 in 
januarju 2014 na pritožbah ustvarjen zaslužek v znesku več kot milijon HRK, kar je 
skoraj enako zaslužkom v celem letu 2013 – 1,4 milijona HRK (okoli 180 tisoč evrov). 
DKOM se očitno že nekaj časa zaveda takšnih praks, ker je že od letnega poročila za 
leto 2010 predlagalo višanje pristojbin za vlaganje pritožbe z namenom odvračanja 
zlonamernih pritožnikov. Zadnja sprememba ZJN (NN 2013b) je prinesla višje 
pristojbine, toda vidimo lahko, da se je dejavnost profesionalnih pritožnikov še 
povečala. To pomeni, da je nujno ukrepati v smeri, ki jo predlagata DKOM in Združenje 
mest, kajti profesionalni pritožniki so postali predrzni in zahtevajo vedno več. Možnost 
popravljanja formalnih napak brez sprejemanja pritožbe se zdi kot zelo dobra začasna 
rešitev. 

 

5.7 Sklepi  

Na začetku raziskovanja smo si kot osrednji namen raziskave zastavili ugotavljanje 
sedanjega stanja na področju javnih naročil na Hrvaškem in proučevanje izkušenj 
udeležencev sistema javnih naročil, da ugotovimo, ali javna naročila na Hrvaškem sploh 
predstavljajo dejavnik spodbujanja inovacij. V zadnjem poglavju smo se osredotočili 
predvsem na ta osrednji namen. V njem smo predstavili razvoj sistema javnih naročil 
od osamosvojitve do danes in okvir njegovega delovanja s poudarkom na specifikah 
malih držav. Opisali smo vpliv teh specifik na izvajanje javnih naročil kot ene izmed 
pomembnih funkcij države. Na podlagi dostopnih dokumentov (člankov, zakonov, 
poročil) je opisan način izvajanja javnega naročanja: postopki, merila in načini sklenitve 
pogodb. Nato smo podrobno opisali kazalce gibanj v sistemu od leta 2007 do leta 2012, 
kajti za to obdobje so podatki javno dostopni. Gibanja v hrvaškem sistemu smo 
primerjali tudi z gibanji v drugih državah EU. 

Ker je bilo v javni upravi pogosto prisotno izkoriščanje položaja, smo podali pregled 
nezaželenih pojavov v sistemu javnih naročil, zlasti korupcije. Uradne prijave kršitev 
ZJN se delno nanašajo na formalne napake med izvajanjem postopka javnega 
naročanja, toda občasno nakazujejo tudi na korupcijske dejavnosti. Na podlagi analize 
dostopnih virov smo ugotovili, da so najpogostejše težave »prirejanje razpisov«, 
neposredno pogajanje brez predhodne objave razpisa (pogosto zaradi nujnosti kot 
izgovora za takšen postopek), predhodni dogovori ponudnikov (kar manjša konkurenco 
in zvišuje cene, ki jih naročniki plačujejo) in delitev vrednosti javnega naročila (da bi 
ustrezale pogojem izvajanja javnega naročanja brez predpisanega postopka iz ZJN). 
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Empirični del tega poglavja je ponudil opisno statistiko malega vzorca hrvaških podjetij, 
ki inovirajo, toda nismo uspeli zajeti dovolj tistih, kjer so inovacije nastale zaradi 
spodbud s strani javnega sektorja prek razpisov javnih naročil. Vseeno rezultati kažejo, 
da so kupci pogosto pomemben dejavnik spodbude za nastanek inovacij, in to 
nakazuje, da bi se tudi vlada morala bolj zavedati tega, ko naroča potrebne izdelke, 
storitve ali gradnje, saj ima možnost vplivati na vedenje podjetij. Na primerih iz prakse 
smo pokazali, da tudi na Hrvaškem obstajajo podjetja, ki ustvarjajo inovacije za 
uporabo v javnem sektorju in jim te inovacije kasneje koristijo tudi pri širjenju 
poslovanja. PPI torej dejansko obstaja v sistemu, vendar ga nihče ne spremlja in 
sistematično spodbuja. Na koncu poglavja smo podali še primer izkoriščanja slabosti 
sistema javnih naročil, kar samo potrjuje že običajen način vedenja v hrvaški poslovni 
praksi, ki si na veliko prizadeva za nadaljnje krčenje razpoložljivih virov za izvajanje PPI.  
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6 SKLEPNA SPOZNANJA 

V zadnjem poglavju tega dela strnjeno predstavljamo vsebino doktorske disertacije in 
potek dela, nato pa z argumenti pojasnimo, kako smo potrdili osrednjo tezo, 
zastavljeno v prvem poglavju: »Javna naročila spodbujajo inovativnost gospodarstva.« 
Najprej smo primerjali dosežene cilje v primerjavi s postavljenimi ter podali priporočila 
za konkretne posege v sistem javnih naročil, da bi ta lahko spremljal in spodbujal 
nastanek inovacij. Nato pa smo navedli ugotovljene omejitve in možnosti za nadaljnje 
raziskave. 

 

6.1 Ugotovitve raziskave 

Ugotavljamo, da se vpliv javnih naročil na spodbujanje inovacij proučuje predvsem 
skozi študije primerov, in sicer na primerih najrazvitejših držav, v katerih je ta povezava 
tudi dejansko prepoznana. Prav zato smo si kot širši namen disertacije zastavili proučiti 
tudi druge cilje, ki jih država lahko dosega z uporabo sistema javnih naročil, razen 
samega naročanja dobrin, ki jih neposredno potrebuje, še posebej pa, kako z ustreznim 
upravljanjem javnih naročil lahko spodbuja ustvarjanje inovacij. To smo proučili s 
pomočjo ekonometrične metode za analizo panelnih podatkov za države EU na makro 
ravni ter na mikro ravni s pomočjo študije primera za tranzicijsko državo – Hrvaško. 

V drugem poglavju smo začeli razlago z idejo, da vlada z usmerjanjem javnofinančnih 
sredstev lahko vpliva na inovativnost podjetij in posledično na inovativnost države ter s 
tem poveča konkurenčnost, kar zagotavlja boljši ekonomski status in višji življenjski 
standard. Zato so vlade zainteresirane za orodja, ki jim to omogočajo. V tretjem 
poglavju smo opisali pregled dosedanjih spoznanj o različnih načinih, skozi katere 
država lahko spodbuja inovativnost. Cilj C1 (opredeliti kanale, skozi katere država lahko 
spodbuja inovativnost podjetij) je dosežen s podrobno analizo znanstvene in strokovne 
literature v tem poglavju, s tem da so v poglavju opisani trije najpogosteje uporabljeni 
kanali vpliva na inovacije – spodbude za sodelovanje podjetij z drugimi pri ustvarjanju 
inovacij, zakonodaja in dajanje neposrednih finančnih spodbud za inovacije v obliki 
različnih subvencij.  

Javna naročila, ki so z osrednjim namenom dela zastavljena kot jedro raziskave, so 
podrobno opisana v četrtem poglavju, s čimer smo dosegli cilj C2 (proučiti sistem 
javnih naročil in še posebej njegov vpliv na inovacije podjetij na podlagi strokovne 
literature). To orodje je ena izmed možnosti spodbujanja inovacij na strani 
povpraševanja, ki je glede na empirične dokaze v literaturi večinoma zanemarjena v 
praksi. Opisali smo razvoj, značilnosti in cilje, ki jih država poskuša dosegati s pomočjo 
javnih naročil, ter podali veliko primerov izkušenj s PPI, v glavnem na primerih iz 
razvitih držav. Na podlagi modela iz literature, ki je proučeval vpliv posameznih kanalov 
na ustvarjanje inovacij v podjetju, smo zgradili model, ki je isto proučeval na ravni 
države. S tem smo prišli do osrednjega dela disertacije, v katerem smo s pomočjo 
empirične analize panelnih podatkov ugotavljali, kateri od vključenih kanalov značilno 
spodbuja inovativnost na ravni držav EU. S to analizo smo izpolnili cilj C3 (analizirati 
povezavo med značilnostmi sistema javnega naročanja in inovativnostjo gospodarstev).  
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V modelu smo kot odvisno spremenljivko določili inovativnost države, ki smo jo 
praktično merili s pomočjo BS&I, ki se nanaša na poslovno prefinjenost in inovacije v 
sistemu kazalcev GCI (raziskava WEF-a). V prvem delu analize smo se osredotočali na 
osnovni model, ki razen opisanih štirih kanalov ni vključil drugih pojasnjevalnih 
spremenljivk. Največjo težavo smo imeli z določanjem kazalca, ki bi ustrezno spremljal 
inovativno naravnano javno naročanje, kajti tovrstnih kazalcev na ravni EU ni. Sistem 
javnih naročil na primer v ZDA omogoča tudi spremljanje tehnološkega napredka 
naročenega izdelka, storitev in gradenj (Slavtchev in Wiederhold 2011) ter je mogoče 
razlikovati med inovativnimi in običajnimi javnimi naročili. Prav zato smo se odločili za 
uporabo dveh kazalcev za ugotavljanje vpliva javnih naročil: odstotka javnih naročil v 
BDP-ju in kompleksne spremenljivke, ki smo jo ustvarili z množenjem deleža javnih 
naročil v BDP-ju, ter neprave spremenljivke, ki izhaja iz ankete o mnenju poslovnežev 
in kaže vladno naklonjenost naročanju inovativnih izdelkov in storitev. Sodelovanje z 
drugimi smo spremljali s pomočjo deleža podjetij, ki pri ustvarjanju inovacij sodelujejo 
z drugimi, na podlagi Eurostatove raziskave CIS, zakonodajo s kazalci kakovosti 
zakonodaje iz WGI Svetovne banke in javne subvencije s kazalci javnega financiranja 
zasebnih stroškov R&R. V razširjenih modelih smo k osnovnim dodali tudi kontrolne 
spremenljivke (BDP na prebivalca, stopnja rasti BDP-ja, skupne naložbe v R&R, delež 
javnih virov v kritju stroškov R&R, delež izvoza izdelkov visoke tehnologije in storitev na 
osnovi znanja v skupnem izvozu ter zaposlenost v dejavnostih R&R). Pri večini teh 
spremenljivk (razen pri rasti BDP-ja) je prisotna večja nestanovitnost na podlagi razlik 
med državami, kot pa časovnih variacij. Ta značilnost je vzrok za to, da so ustreznejši 
panelni modeli s fiksnimi učinki, ki upoštevajo določene razlike v obnašanju različnih 
subjektov iz analize glede na njihove posamezne posebnosti. To smo tudi dokazali z 
ustreznimi statističnimi testi za vsak preizkušeni model posebej (Breusch-Paganov in 
Hausmanov test). Vsi preizkušeni modeli so analizirani na podlagi podatkov za tekoče 
leto in z vključevanjem časovnega zamika (to je enega leta) za pojasnjevalne 
spremenljivke in vpliva tega na tekočo vrednost BS&I. Zaradi preverjanja ustreznosti 
navadnega modela s fiksnimi učinki smo vse modele testirali tudi za 
heteroskedastičnost in avtokorelacijo. Testi so pokazali, da v vseh primerih obstaja 
oboje, zato smo uporabili metode ocenjevanja robustnih regresijskih koeficientov s 
pomočjo ustreznih statističnih postopkov. 

V podpoglavju 4.5.3.1 je osnovni model razkril, da sta statistično značilni spremenljivki 
delež javnih naročil v BDP-ju (na stopnji značilnosti 1 %) in inovativna javna naročila (na 
stopnji značilnosti 0,1 %). Delež javnih naročil v BDP negativno vpliva na inovativnost, 
inovativna javna naročila pa na inovativnost vplivajo pozitivno. Časovni zamik samo 
oslabi vpliv značilnih spremenljivk (npr. padec značilnosti koeficientov z stopnje 0,1 % 
na 1 % ali z 1 % na 5 %), druge spremenljivke pa po uvajanju časovnega zamika ne 
postanejo statistično značilne, zato menimo, da za analizo časovni zamik ni 
pomemben. To, da bo dokazana značilnost vpliva PPI na inovativnost, smo pričakovali 
glede na rezultate drugih raziskav, ki smo jih zasledili v literaturi, toda pričakovali smo 
tudi, da bo medsebojno sodelovanje podjetij z drugimi podjetji ali 
znanstvenoraziskovalnimi institucijami prav tako pokazalo značilen in pozitiven vpliv, 
vendar se je izkazalo, da to ne drži. Na mikro ravni namreč sodelovanje z drugimi 
privede do izboljšanja na področju inovativnosti posameznih podjetij. V literaturi nismo 
našli dokazov, da bi na makro ravni medsebojno sodelovanje med udeleženci 
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gospodarskega sistema privedlo do splošne rasti inovativnosti na ravni države, kar nam 
je potrdil tudi odziv BS&I na spremembe spremenljivke COOP s pomočjo različnih 
panelnih modelov. Možna razlaga za to je, da je spremljana spremenljivka zgolj število 
podjetij, ki so sodelovala z drugimi, da bi ustvarila inovacije, medtem ko njihovo 
sodelovanje dejansko ni privedlo do inovacij in povzročilo rasti BS&I. Druga možna 
razlaga je, da je sodelovanje potekalo ne samo z domačimi, temveč tudi s tujimi 
subjekti, kar bi zmanjšalo vpliv na inovativnost posamezne države zaradi prelivanja 
učinkov.  

V razširjenih modelih (podpoglavje 4.5.3.2.) se pokaže, da sta dve spremenljivki 
nenehno statistično značilni skozi vse preizkušene modele: inovativna javna naročila 
(vedno na stopnji značilnosti 1 %) in stopnja gospodarske rasti (na stopnji značilnosti 
5 %). Vpliv večine drugih spremenljivk ni statistično značilen, razen za spremenljivki 
skupne naložbe v R&R in število raziskovalcev, ki sta značilni šele na stopnji 5 % v dveh 
modelih, medtem ko je za inovativna javna naročila uporabljena spremenljivka PPI_1. 
Modeli s časovnim zamikom so neprepričljivi, ker pri skoraj polovici teh modelov (5/12) 
nobena spremenljivka ni statistično značilna (niti na stopnji značilnosti 5 %), v večini 
drugih modelov pa je statistično značilna samo ena spremenljivka. Razen že opisanih 
modelov smo naredili še analize, v katerih smo države EU razdelili glede na čas vstopa v 
EU, in sicer na stare in nove članice (novih trinajst držav je vstopilo po letu 2004, starih 
pa je petnajst držav). Za to smo se odločili na podlagi kvalitativne analize študij 
primerov, saj smo ugotovili veliko pogostejše primere PPI v starih članicah in zelo malo 
primerov PPI v novih članicah. Z ustreznimi statističnimi postopki (Waldov test) nismo 
mogli zavrniti domneve, da ni razlike med novimi in starimi članicami, kar pomeni, da 
vse doslej opisano velja za obe skupini. 

Rezultati torej kažejo, da inovativno naravnana javna naročila (PPI) značilno vplivajo 
na višjo raven inovativnosti države, merjeno z BS&I, s čimer smo potrdili svojo tezo, 
da javna naročila spodbujajo inovativnost gospodarstva na makro ravni. 

V nadaljevanju naše raziskave smo se osredotočili na mikro raven, to je na primer 
Hrvaške in vpliv javnih naročil na inovativne dejavnosti hrvaških podjetij. Na začetku 
petega poglavja smo opisali razvoj, okvir delovanja in značilnosti hrvaškega sistema 
javnih naročil kot predstavnika male tranzicijske države. Cilj C4 (ugotoviti trenutno 
stanje na področju sistema javnih naročil na Hrvaškem) je dosežen z analizo javnih 
naročil na Hrvaškem glede na število in obseg javnih naročil v obdobju 2007–2012, 
analizirali pa smo tudi pogostost izbire posameznih postopkov in meril za izbor 
ponudnikov ter značilnosti največjih naročnikov in vrednostno največjih pogodb 
javnega naročanja. V tem delu smo vključili tudi opis problematičnih pojavov v sistemu 
in uradne poti za reševanje nezakonitega postopanja. V nadaljevanju smo pridobljene 
rezultate primerjali z dostopnimi podatki za druge države EU in ugotovili, da se hrvaški 
sistem javnih naročil srečuje z veliko težavami, značilnimi za male države (korupcija in 
nezadostne kadrovske zmogljivosti), in da je po značilnostih precej podoben kot v 
drugih novih članicah (obseg javnih naročil v BDP-ju, najpogosteje se uporabljata odprti 
postopek in skoraj izključno merilo najnižje cene). S tem smo dosegali cilj C5 (primerjati 
pomen javnih naročil v gospodarstvu držav EU in s tem tudi na Hrvaškem).  

Načrtovano ekonometrično analizo (tobit regresijo) inovativnih dejavnosti v hrvaških 
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podjetjih, ki smo jo nameravali opraviti po zbiranju podatkov s pomočjo ankete, na 
žalost nismo mogli izvesti. Odzivnost anketirancev je bila precej nizka, ne glede na 
veliko vloženega truda, da si zagotovimo zadostno število odgovorov, kar je podrobno 
opisano v podpoglavju 5.6. Prav zato smo pridobljene odgovore analizirali samo s 
pomočjo metod opisne statistike in empirični del dopolnili s študijami primerov javnih 
naročil, ki so kot rezultat prinesla inovacije. To pomeni, da smo cilj C6 (empirično 
analizirati, ali so javna naročila kanal, skozi katerega je na Hrvaškem ustvarjen največji 
vpliv na inovacije) le delno dosegli, ker je bilo v zajetem vzorcu podjetij le eno podjetje, 
ki je svojo inovacijo ustvarilo zaradi javnega naročila, zato smo navedli še nekaj 
primerov iz prakse, ki kažejo, da so inovativno naravnana javna naročila značilna tudi 
za Hrvaško. Vendar pa tega nismo mogli potrditi z ustrezno znanstveno metodo. Ne 
glede na to pa opisna analiza pokaže, da skoraj polovica podjetij svoje inovacije 
ustvarja zaradi povpraševanja na trgu, kar je argument v prid temu, da bi to 
povpraševanje lahko prišlo tudi s strani države. Iz istih razlogov nismo mogli doseči niti 
cilja C7 (primerjati rezultatov raziskave, opravljene za Hrvaško, z rezultati obstoječih 
raziskav v literaturi). 

Načrtovana analiza vpliva javnih naročil na inovativnost podjetij ni uspela, ampak 
smo tezo delno potrdili z ugotovitvijo obstoja posameznih tovrstnih primerov na 
Hrvaškem. Vseeno pa tega nismo mogli potrditi z ustrezno znanstveno metodo. 

Glede na navedena dejstva je naša raziskava na makro ravni prispevala k splošnemu 
empiričnemu znanju o pomenu javnih naročil za spodbujanje inovacij, kar je bil tudi 
pričakovani izvirni znanstveni prispevek. Rezultati držijo tako za razvite kot za manj 
razvite države EU.  

Poleg tega je naš izvirni prispevek tudi v tem da smo uspeli zbrati širši nabor podatkov 
o delovanju sistema javnih naročil na Hrvaškem, saj so bili podatki doslej dostopni 
samo delno v letnih poročilih institucij, pristojnih za to področje. Podatke smo tudi 
ustrezno analizirali. Tako zbrani podatki lahko zdaj postanejo izhodišče za ugotavljanje 
učinkovitosti sistema in prihodnje izboljšave na tem področju. 

Priporočilo po teh ugotovitvah je, da je državne oblasti in načrtovalce politik treba 
seznaniti z možnostmi, ki jih ponuja zavestno usmerjanje javnih naročil v nabavo 
inovativnih rešitev. To se nanaša na več možnih akcij. Ena izmed njih je zagotavljanje 
zadostnih finančnih sredstev za kritje k inovacijam usmerjenih javnih naročil, ker ta 
lahko prinesejo inovacije, rast podjetij in posledično rast zaposlenosti v državi. Druga 
možnost je večje spodbujanje uporabe merila ENP, ki za razliko od merila najnižje cene 
omogoča tudi kvalitativno ocenjevanje in primerjanje ponudb ter je zato ustreznejša za 
izbor inovativnih rešitev. Tretja možnost je hitrejše ukrepanje in spremembe predpisov 
v primerih, ko iznajdljivi posamezniki izkoriščajo slabosti sistema javnih naročil. To je že 
ustaljen način vedenja v hrvaški poslovni praksi, ki si na veliko prizadeva za nadaljnje 
krčenje razpoložljivih virov za izvajanje javnih naročil in s tem tudi za več virov, 
namenjenih PPI. 
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6.1 Omejitve, priporočila in možnosti nadaljnjih raziskav 

V času trajanja raziskave pot, ki smo jo prehodili, ni bila preveč preprosta. Razen 
ukvarjanja z novimi metodami smo se srečali tudi z veliko drugimi težavami, ki so 
pogojevale omejitve pri tej raziskavi tako na makro- kot na mikro ravni. 

Na makro ravni so se za težavne izkazali različni načini spremljanja podatkov o javnem 
naročanju, še posebej če bi želeli raziskavo razširiti na države zunaj EU. Na ravni EU je 
dostopna ocena obsega javnih naročil, ki jo Evropska komisija objavlja za vse države 
članice, toda samo del te ocene drži, vse drugo pa so samo okvirne ocene in 
predpostavke (za delež javnih naročil, ki se ne objavljajo v spletnih oglasih javnih 
naročil v EU – TED). Velik problem je tudi neobstoj daljših časovnih vrst za veliko 
uporabljenih podatkov, kar lahko privede do napačnih rezultatov, zlasti če dostopni 
podatki vključujejo tudi obdobja, za katera so značilne neobičajne okoliščine (npr. 
gospodarska kriza). Nekateri kazalci so pri tem zelo novi in jih zato ni mogoče zaslediti 
v preteklosti. Pri drugih se načini spremljanja podatkov spreminjajo skozi čas, zato, 
čeprav ponekod časovne vrste obstajajo, kazalci niso medsebojno primerljivi. Prav zato 
smo se pri nekaterih spremenljivkah morali odločiti za kazalce, ki so dejansko približki 
opazovanih pojavov (npr. inovativno naravnana javna naročila), nekaterih pa nismo 
vključili v raziskavo (npr. zaposleni v z znanjem intenzivnih dejavnostih, ker se je popis 
teh dejavnosti spremenil s spremembo evropske klasifikacije NACE za razvrstitev 
dejavnosti v letu 2007). 

Na mikro ravni so podjetja precej izčrpana zaradi krize in se zelo slabo odzivajo na 
raziskovalne vprašalnike, kajti v tem ne vidijo nikakršne koristi. To jim ne prinese 
neposredne koristi, niti ne verjamejo, da bi rezultati takšne raziskave lahko vplivali na 
obnašanje vlade. V pomoč bi vsekakor bilo, če bi se v raziskavo CIS na evropski ravni 
vključila vprašanja, ki bi spremljala tudi sektor, iz katerega prihaja kupec, oziroma 
naročnik, ki je v podjetju spodbudil nastanek inovacij, kot sta to za Nemčijo naredila 
Aschoff in Sofka (2009). V tem primeru bi se tudi na ravneh posameznih držav lahko 
ugotovil dejanski impulz javnih naročil za nastanek inovacij v podjetjih.  

Zaradi kratkih časovnih vrst nismo mogli uporabiti metode dinamičnih panelnih 
modelov. Statistična ekonometrična teorija je na tem področju sicer razvita, vendar za 
preverjanje ustreznosti dinamičnih panelnih modelov potrebujemo podatke z daljšimi 
časovnimi vrstami. 

Glede na predstavljene zaključke in omenjene omejitve raziskave bi bilo dobro, če bi se 
na ravni EU razen velikosti javnih naročil v poročilo o javnih naročilih uvrstili tudi 
podatki o naravi naročenega blaga, storitev in gradenj, kar bi omogočilo ločevanje 
inovativnih od neinovativnih javnih naročil in ustvarilo podlago za nadaljnje raziskave 
na makro ravni (ravni držav). EU bi lahko tudi bolj uskladila zahteve glede poročanja 
članic o izvedenih javnih naročilih, kar bi izboljšalo primerljivost podatkov za analizo. 
Enako priporočljivo bi bilo, če bi se spremljale spodbude za nastanek inovacij v CIS 
raziskavi, kar bi omogočilo natančnejše podatke za analizo na mikro ravni (ravni 
podjetij).  



170 
 

Veliko omejitev izhaja iz dejstva, da nimamo dovolj dolgih časovnih vrst za izvajanje 
kompleksnejših metod analize (npr. dinamični modeli analize panelnih podatkov) zato 
bi bilo koristno, da se podobna analiza ponovi po na primer petih in/ali desetih letih. V 
tem primeru bi imeli več podatkov za odvisno spremenljivko, kot tudi za nekatere 
neodvisne (denimo PPI, zaposleni v z znanjem intenzivnih dejavnostih ipd.). Poleg tega 
je analiza na študiji primera za Hrvaško pokazala, da je korupcija zelo prisotna v javnem 
sektorju (ne samo na Hrvaškem, temveč tudi v drugih centralno in južnoevropskih 
državah), zato bi bilo zanimivo raziskati povezavo korupcije in PPI z ustvarjanjem novih 
različic razširjenih modelov na zasnovi modela v naši disertaciji. Naslednja smer možnih 
raziskav bi lahko gradila na opravljeni analizi glavnih komponent (PCA), ki je pokazala 
na določene povezave spremenljivk v modelu.  

Prepričani smo, da je doktorska disertacija prispevala k nadgradnji znanj pri 
raziskovanju PPI in upamo, da bo spodbudila nadaljne raziskave na tem področju. 
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Priloga 1 

Ekvivalentni pari uvrstitev držav EU, vključno s Hrvaško, na dveh lestvicah konkurenčnosti 

 
UIS WEF 

  
UIS WEF 

  
UIS WEF 

  
UIS WEF 

SE 08 1 3 
 

AT 08 8 6 
 

IT 08 14 14 
 

HR 08 25 23 

SE 09 1 1 
 

AT 09 9 6 
 

IT 09 14 15 
 

HR 09 25 25 

SE 10 1 1 
 

AT 10 6 7 
 

IT 10 15 13 
 

HR 10 24 26 

SE 11 1 1 
 

AT 11 6 7 
 

IT 11 15 12 
 

HR 11 24 26 

SE 12 1 3 
 

AT 12 8 6 
 

IT 12 15 12 
 

HR 12 22 25 

DK 08 2 4 
 

LU 08 6 11 
 

PT 08 18 18 
 

SK 08 21 20 

DK 09 2 4 
 

LU 09 6 11 
 

PT 09 18 18 
 

SK 09 22 22 

DK 10 3 5 
 

LU 10 5 10 
 

PT 10 16 16 
 

SK 10 22 23 

DK 11 4 4 
 

LU 11 5 10 
 

PT 11 16 15 
 

SK 11 22 24 

DK 12 2 7 
 

LU 12 9 10 
 

PT 12 16 17 
 

SK 12 23 24 

DE 08 3 1 
 

IE 08 9 10 
 

CZ 08 16 12 
 

PL 08 23 24 

DE 09 3 2 
 

IE 09 8 10 
 

CZ 09 16 12 
 

PL 09 23 19 

DE 10 2 2 
 

IE 10 10 11 
 

CZ 10 18 12 
 

PL 10 23 21 

DE 11 2 3 
 

IE 11 10 11 
 

CZ 11 18 13 
 

PL 11 23 22 

DE 12 3 2 
 

IE 12 10 11 
 

CZ 12 17 14 
 

PL 12 24 22 

FI 08 4 2 
 

FR 08 11 7 
 

ES 08 15 13 
 

RO 08 26 26 

FI 09 4 3 
 

FR 09 11 9 
 

ES 09 17 16 
 

RO 09 26 26 

FI 10 4 3 
 

FR 10 11 9 
 

ES 10 17 17 
 

RO 10 25 27 

FI 11 3 2 
 

FR 11 11 9 
 

ES 11 17 14 
 

RO 11 25 28 

FI 12 4 1 
 

FR 12 11 9 
 

ES 12 18 13 
 

RO 12 25 28 

BE 08 7 8 
 

SI 08 12 15 
 

HU 08 20 21 
 

LT 08 24 19 

BE 09 7 7 
 

SI 09 13 13 
 

HU 09 20 23 
 

LT 09 24 21 

BE 10 7 8 
 

SI 10 12 14 
 

HU 10 21 22 
 

LT 10 26 20 

BE 11 7 8 
 

SI 11 12 17 
 

HU 11 21 21 
 

LT 11 26 20 

BE 12 5 8 
 

SI 12 12 16 
 

HU 12 19 21 
 

LT 12 26 19 

UK 08 5 9 
 

CY 08 13 17 
 

EL 08 19 25 
 

BG 08 28 28 

UK 09 5 8 
 

CY 09 12 14 
 

EL 09 19 24 
 

BG 09 28 28 

UK 10 8 6 
 

CY 10 14 15 
 

EL 10 20 24 
 

BG 10 28 28 

UK 11 8 6 
 

CY 11 14 18 
 

EL 11 20 25 
 

BG 11 27 27 

UK 12 6 5 
 

CY 12 13 20 
 

EL 12 20 26 
 

BG 12 27 27 

NE 08 10 5 
 

EE 08 17 16 
 

MT 08 22 22 
 

LV 08 27 27 

NE 09 10 5 
 

EE 09 15 17 
 

MT 09 21 20 
 

LV 09 27 27 

NE 10 9 4 
 

EE 10 13 18 
 

MT 10 19 19 
 

LV 10 27 25 

NE 11 9 5 
 

EE 11 13 16 
 

MT 11 19 19 
 

LV 11 28 23 

NE 12 7 4 
 

EE 12 14 15 
 

MT 12 21 18 
 

LV 12 28 23 

 

 

Rezultati testa predznakov: 

Pair of Variables 

Sign Test (Podatki za 2. poglavje) 
Marked tests are significant at p < ,05000 

No. of 
Non-ties 

Percent 
v < V 

Z p-level 

IUS & WEF 113 52,21239 0,376288 0,706703 

 

Rezultati Wilcoxonevega testa ekvivalentnih parov: 

Pair of Variables 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Podatki za 2. poglavje) 
Marked tests are significant at p < ,05000 

Valid 
N 

T Z p-level 

IUS & WEF 140 3198,000 0,064459 0,948605 





 

 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

AT 1 2004   17.06     1.54 17.36 6.44 33,063 2.59 2.24 32.6 16.16 19.30 1.15 0.69 0.00 0.00 

AT 1 2005 5.08 18.62 18.62 0.00 1.62 38.89 7.80 33,626 2.40 2.46 35.9 13.74 21.80 1.25 0.74 0.00 0.00 

AT 1 2006 5.22 19.60 19.60 0.00 1.65 38.89 9.60 34,688 3.67 2.44 32.3 13.34 22.70 1.26 0.74 0.00 0.00 

AT 1 2007 5.16 19.50 19.50 0.00 1.71 38.75 10.28 35,835 3.71 2.51 32.3 11.31 24.00 1.32 0.79 0.00 0.00 

AT 1 2008 5.00 21.00 0.00 0.00 1.61 38.75 10.10 36,192 1.44 2.67 37.0 11.00 22.80 1.42 0.84 0.00 0.00 

AT 1 2009 4.97 22.60 22.60 0.00 1.52 51.00 10.97 34,705 -3.78 2.72 34.9 11.64 23.10 1.38 0.85 0.00 0.00 

AT 1 2010 5.12 22.90 22.90 0.00 1.53 51.00 0.00 35,313 2.05 2.76 38.7 11.91 22.20 1.44 0.88 0.00 0.00 

AT 1 2011 5.30 21.90 0.00 0.00 1.41     36,119 2.70 2.75 38.1     1.46 0.89 0.00 0.00 

AT 1 2012 5.14 
 

          36,259 0.85             0.00 0.00 

BE 2 2004   15.70   
 

1.37 35.72 5.97 31,810 3.27 1.86 24.4 8.44 42.00 1.26 0.78 0.00 0.00 

BE 2 2005 5.05 16.38 0.00 0.00 1.25 34.96 6.20 32,189 1.75 1.83 24.7 9.02 41.90 1.26 0.78 0.00 0.00 

BE 2 2006 5.09 15.20 0.00 0.00 1.32 34.96 5.70 32,830 2.67 1.86 22.4 8.35 42.70 1.31 0.82 0.00 0.00 

BE 2 2007 5.02 14.80 0.00 0.00 1.41 48.84 5.66 33,530 2.88 1.89 22.2 7.41 37.80 1.32 0.83 0.00 0.00 

BE 2 2008 4.95 15.40 15.40 0.00 1.39 48.84 5.82 33,594 0.99 1.97 23.2 7.98 40.60 1.32 0.83 0.00 0.00 

BE 2 2009 4.91 16.60 16.60 0.00 1.31 42.27 6.58 32,396 -2.79 2.03 25.3 10.36 41.60 1.35 0.86 0.00 0.00 

BE 2 2010 5.06 16.30 16.30 0.00 1.28 42.27 0.00 32,877 2.42 1.99   10.47 41.30 1.31 0.85 0.00 0.00 

BE 2 2011 5.21 16.40 16.40 0.00 1.25     33,020 1.84 2.04   10.00   1.33 0.90 0.00 0.00 

BE 2 2012 5.07 
 

          32,649 -0.28             0.00 0.00 

BG 3 2004         0.67 21.99 0.28 9,170 6.70 0.49 65.8 4.06 11.70 0.54 0.34 1.00 1.00 

BG 3 2005 3.20       0.64 21.21 0.05 9,809 6.40 0.46 63.9 4.77 15.00 0.53 0.34 1.00 1.00 

BG 3 2006 3.26       0.56 21.21 0.91 10,502 6.50 0.46 61.9 6.12 16.70 0.52 0.33 1.00 1.00 

BG 3 2007 3.30 16.10 0.00 0.00 0.62 16.60 2.68 11,232 6.40 0.45 56.7 5.97 20.50 0.52 0.34 1.00 1.00 

BG 3 2008 3.29 19.80 0.00 0.00 0.69 16.60 9.88 11,985 6.20 0.47 61.2 6.55 22.50 0.51 0.34 1.00 1.00 

BG 3 2009 3.22 18.60 0.00 0.00 0.64 22.44 6.54 11,383 -5.50 0.53 60.5 8.15 21.90 0.56 0.37 1.00 1.00 

BG 3 2010 3.24 18.00 0.00 0.00 0.62 22.44 2.43 11,506 0.40 0.60 43.2 7.91 26.80 0.54 0.36 1.00 1.00 

BG 3 2011 3.30 16.80 0.00 0.00 0.56     12,009 1.80 0.57 38.8 7.47   0.57 0.40 1.00 1.00 

BG 3 2012 3.28 
 

          12,178 0.80             1.00 1.00 

CY 4 2004   12.11   
 

1.25 36.95 5.13 24,062 4.22 0.37 64.1 8.58 34.90 0.30 0.17 0.00 0.00 

CY 4 2005 3.74 11.22 0.00 0.00 1.27 68.79 14.34 24,408 3.91 0.41 67.0 16.97 33.20 0.33 0.20 0.00 0.00 

CY 4 2006 3.75 10.30 0.00 0.00 1.28 68.79 22.69 24,930 4.13 0.43 66.5 22.73 35.20 0.34 0.21 0.00 0.00 

CY 4 2007 4.05 9.30 9.30 0.00 1.33 51.42 24.21 25,827 5.13 0.44 64.6 29.37 41.20 0.33 0.21 0.00 0.00 

CY 4 2008 4.18 9.50 9.50 0.00 1.39 51.42 17.13 26,456 3.63 0.43 64.1 30.45 47.10 0.31 0.21 0.00 0.00 

CY 4 2009 4.07 11.20 11.20 0.00 1.36 62.31 16.93 25,790 -1.67 0.49 69.0 30.86 47.50 0.33 0.23 0.00 0.00 

CY 4 2010 3.83 11.00 11.00 0.00 1.41 62.31 18.63 25,198 1.30 0.50 68.3 36.90 48.50 0.33 0.23 0.00 0.00 

CY 4 2011 3.77 10.30 0.00 0.00 1.22     24,686 0.50 0.48   27.29   0.32 0.23 0.00 0.00 

CY 4 2012 3.87 
 

          23,475 -2.40             0.00 0.00 

CZ 5 2004   25.67   0.00 1.08 38.35 14.91 19,958 4.74 1.20 41.9 13.19 20.80 0.61 0.35 1.00 0.00 

P
rilo

ga 2
 



 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

CZ 5 2005 4.39 20.35 0.00 0.00 1.12 38.25 14.40 21,264 6.75 1.35 40.9 12.95 31.60 0.91 0.51 1.00 0.00 

CZ 5 2006 4.33 25.40 0.00 0.00 1.11 38.25 13.01 22,683 7.02 1.49 39.0 14.32 29.70 0.99 0.54 1.00 0.00 

CZ 5 2007 4.37 22.90 22.90 0.00 1.03 32.91 13.39 23,833 5.74 1.48 41.2 13.24 29.30 1.00 0.57 1.00 0.00 

CZ 5 2008 4.40 24.30 24.30 0.00 1.16 32.91 13.17 24,359 3.10 1.41 41.3 13.56 30.10 1.02 0.60 1.00 0.00 

CZ 5 2009 4.19 25.60 25.60 0.00 1.29 34.17 14.78 23,122 -4.51 1.48 43.9 14.56 29.30 1.03 0.58 1.00 0.00 

CZ 5 2010 4.09 24.80 0.00 0.00 1.27 34.17 12.87 23,625 2.49 1.56 39.9 15.30 27.30 1.07 0.60 1.00 0.00 

CZ 5 2011 4.13 23.50 0.00 0.00 1.25     24,125 1.89 1.84 37.0 16.00   1.14 0.63 1.00 0.00 

CZ 5 2012 4.07 
 

          23,763 -1.32             1.00 0.00 

DE 10 2004   15.78   
 

1.49 15.96 5.87 30,885 1.16 2.50 30.5 17.82 48.80     0.00 0.00 

DE 10 2005 5.68 16.18 16.18 16.18 1.49 16.73 4.46 31,115 0.68 2.51 28.4 17.42 49.80 1.31 0.75 0.00 0.00 

DE 10 2006 5.70 16.60 16.60 16.60 1.55 16.73 4.51 32,302 3.70 2.54 27.5 17.14 51.10 1.31 0.75 0.00 0.00 

DE 10 2007 5.54 16.90 16.90 0.00 1.60 20.67 4.50 33,403 3.27 2.53 27.5 13.99 54.00 1.31 0.75 0.00 0.00 

DE 10 2008 5.47 17.60 0.00 0.00 1.47 20.67 4.50 33,829 1.08 2.69 28.4 13.30 55.80 1.33 0.77 0.00 0.00 

DE 10 2009 5.51 19.60 19.60 0.00 1.53 24.28 4.47 32,176 -5.13 2.82 29.8 15.26 53.90 1.36 0.78 0.00 0.00 

DE 10 2010 5.53 19.40 19.40 0.00 1.58 24.28 4.47 33,565 4.16 2.82 30.3 15.25 56.70 1.39 0.82 0.00 0.00 

DE 10 2011 5.57 19.10 19.10 0.00 1.51     34,573 3.03 2.84   14.96   1.42 0.85 0.00 0.00 

DE 10 2012 5.59 
 

          34,766 0.67         1.42 0.85 0.00 0.00 

DK 6 2004   16.41   
 

1.78 42.77 2.45 32,490 2.30 2.48 27.4 20.31 63.00     0.00 0.00 

DK 6 2005 5.27 14.28 14.28 14.28 1.67 34.23 2.42 33,193 2.45 2.46 27.6 22.51 65.10 1.56 0.96 0.00 0.00 

DK 6 2006 5.36 15.40 15.40 15.40 1.81 34.23 2.54 34,207 3.39 2.48 26.8 19.93 67.00 1.58 1.02 0.00 0.00 

DK 6 2007 5.37 15.20 15.20 15.20 1.92 56.84 2.44 34,595 1.58 2.58 25.9 16.79 67.00 1.60 1.03 0.00 0.00 

DK 6 2008 5.28 15.70 15.70 15.70 1.89 56.84 2.44 34,123 -0.78 2.85 26.0 15.58 67.40 1.67 1.08 0.00 0.00 

DK 6 2009 5.15 17.60 17.60 17.60 1.91 39.66 2.58 32,018 -5.67 3.06 26.1 17.70 60.80 2.05 1.25 0.00 0.00 

DK 6 2010 5.31 17.40 17.40 0.00 1.90 39.66 2.58 32,379 1.58 3.06 27.1 14.11 63.30 2.02 1.33 0.00 0.00 

DK 6 2011 5.24 17.10 0.00 0.00 1.93     32,602 1.10 3.09 27.6 13.86   2.12 1.39 0.00 0.00 

DK 6 2012 5.14 
 

          32,333 -0.47         2.12 1.39 0.00 0.00 

EE 7 2004   12.84   
 

1.33 34.81 4.12 15,166 6.34 0.85 44.1 14.00 29.80     1.00 0.00 

EE 7 2005 4.03 18.76 18.76 0.00 1.34 39.47 6.94 16,548 8.85 0.93 43.5 14.66 30.30 0.80 0.57 1.00 0.00 

EE 7 2006 4.07 16.80 16.80 0.00 1.31 39.47 7.62 18,253 10.10 1.13 44.6 12.63 33.20 0.72 0.55 1.00 0.00 

EE 7 2007 4.06 17.40 17.40 0.00 1.38 48.57 9.32 19,648 7.49 1.08 45.6 5.80 37.50 0.73 0.54 1.00 0.00 

EE 7 2008 3.98 18.80 18.80 0.00 1.44 48.57 7.14 18,847 -4.15 1.28 50.0 5.40 37.60 0.76 0.56 1.00 0.00 

EE 7 2009 3.90 20.90 20.90 0.00 1.43 42.10 11.01 16,199 -14.07 1.43 48.8 5.68 37.10 0.77 0.61 1.00 0.00 

EE 7 2010 3.98 19.60 19.60 0.00 1.42 42.10 11.14 16,740 3.33 1.62 44.1 9.27 37.40 0.91 0.72 1.00 0.00 

EE 7 2011 4.06 18.80 0.00 0.00 1.40     18,130 8.28 2.38 34.5 13.44   0.92 0.71 1.00 0.00 

EE 7 2012 4.08 
 

          18,722 3.22         0.93 0.73 1.00 0.00 

EL 11 2004   10.37   
 

0.86 24.02 5.35 23,897 4.37 0.55 46.6 11.85       0.00 0.00 

EL 11 2005 3.74 9.43 0.00 0.00 0.93 34.78 5.64 24,348 2.28 0.60 46.8 10.58 48.00     0.00 0.00 



 

 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

EL 11 2006 3.68 11.30 0.00 0.00 0.82 34.78 5.22 25,588 5.51 0.59   10.96 50.60 0.77 0.45 0.00 0.00 

EL 11 2007 3.65 12.10 0.00 0.00 0.88     26,388 3.54 0.60   7.37 3.80 0.79 0.45 0.00 0.00 

EL 11 2008 3.59 12.20 0.00 0.00 0.86     26,227 -0.21     9.31 55.80 0.79 0.47 0.00 0.00 

EL 11 2009 3.41 12.70 0.00 0.00 0.82     25,302 -3.14     10.86 4.70     0.00 0.00 

EL 11 2010 3.39 10.70 0.00 0.00 0.65     23,999 -4.94     10.15 5.40     0.00 0.00 

EL 11 2011 3.37 8.80 0.00 0.00 0.51     22,308 -7.10     9.66       0.00 0.00 

EL 11 2012 3.46 
 

          20,922 -6.38             0.00 0.00 

ES 25 2004   13.81   
 

1.33 18.22 12.46 26,882 3.26 1.06 41.0 7.26       0.00 0.00 

ES 25 2005 4.23 13.96 0.00 0.00 1.29 16.97 13.61 27,392 3.58 1.12 43.0 7.26   0.90 0.56 0.00 0.00 

ES 25 2006 4.20 15.60 0.00 0.00 1.15 16.97 14.44 28,044 4.08 1.20 42.5 6.38 24.00 0.92 0.58 0.00 0.00 

ES 25 2007 4.25 16.10 0.00 0.00 1.20 18.70 16.34 28,527 3.48 1.27 43.7 5.11 24.00 0.96 0.59 0.00 0.00 

ES 25 2008 4.14 16.00 0.00 0.00 1.23 18.70 17.90 28,354 0.89 1.35 45.6 5.31 22.70 0.99 0.60 0.00 0.00 

ES 25 2009 3.96 17.40 0.00 0.00 1.18 22.28 17.14 27,082 -3.74 1.39 47.1 6.23 22.50 1.06 0.65 0.00 0.00 

ES 25 2010 4.03 16.90 0.00 0.00 1.16 22.28 16.59 26,901 -0.32 1.39 46.6 6.36 21.60 1.17 0.71 0.00 0.00 

ES 25 2011 4.14 15.50 0.00 0.00 1.09     26,952 0.42 1.33       1.20 0.73 0.00 0.00 

ES 25 2012 4.14 
 

          26,545 -1.42         1.19 0.72 0.00 0.00 

FI 8 2004   16.63   
 

1.81 44.39 3.66 29,940 4.12 3.45 26.3 20.93 19.50     0.00 0.00 

FI 8 2005 5.55 16.13 16.13 16.13 1.69 57.74 3.77 30,708 2.92 3.48 25.7 25.06 26.10 2.46 1.73 0.00 0.00 

FI 8 2006 5.56 16.60 16.60 16.60 1.63 57.74 3.73 31,940 4.41 3.48 25.1 22.31 17.10 2.39 1.65 0.00 0.00 

FI 8 2007 5.53 16.40 16.40 16.40 1.55 36.85 3.46 33,501 5.34 3.47 24.1 17.98 24.40 2.38 1.65 0.00 0.00 

FI 8 2008 5.47 17.50 17.50 17.50 1.62 36.85 2.54 33,443 0.29 3.70 21.8 17.21 40.00 2.26 1.57 0.00 0.00 

FI 8 2009 5.43 19.80 19.80 19.80 1.78 39.81 2.47 30,442 -8.54 3.92 24.0 13.96 37.90 2.24 1.62 0.00 0.00 

FI 8 2010 5.56 19.60 19.60 19.60 1.83 39.81 2.58 31,310 3.32 3.87 25.7 10.94 35.90 2.28 1.66 0.00 0.00 

FI 8 2011 5.62 19.20 19.20 0.00 1.77     32,031 2.78 3.78 25.0 9.27   2.28 1.69 0.00 0.00 

FI 8 2012 5.65 
 

          31,810 -0.21         2.20 1.62 0.00 0.00 

FR 9 2004   17.00   
 

1.23 39.54 11.45 29,143 2.54 2.16 38.7 19.76       0.00 0.00 

FR 9 2005 5.16 17.57 17.57 17.57 1.22 42.41 10.11 29,453 1.83 2.11 38.6 20.27   1.42 0.82 0.00 0.00 

FR 9 2006 5.08 17.70 17.70 17.70 1.22 42.41 11.28 29,970 2.47 2.11 38.5 21.46 30.70 1.40 0.81 0.00 0.00 

FR 9 2007 5.08 17.40 17.40 0.00 1.28 42.41 9.78 30,466 2.29 2.08 38.1 18.48 30.70 1.46 0.84 0.00 0.00 

FR 9 2008 4.90 17.60 17.60 0.00 1.27 42.41 11.30 30,271 -0.08 2.12 38.9 19.97 29.80 1.47 0.87 0.00 0.00 

FR 9 2009 4.83 18.90 0.00 0.00 1.22 36.13 8.96 29,168 -3.15 2.26 38.5 22.64 29.60 1.48 0.88 0.00 0.00 

FR 9 2010 4.93 19.00 0.00 0.00 1.31 36.13 8.51 29,522 1.72 2.26 37.0 24.92 32.60 1.52 0.91 0.00 0.00 

FR 9 2011 4.96 18.50 0.00 0.00 1.11     29,963 2.03 2.25   23.75   1.53 0.93 0.00 0.00 

FR 9 2012 4.84 
 

          29,819 0.01             0.00 0.00 

HR 28 2004         0.54 35.63 1.76 14,713 4.13 1.05 46.6 13.02 13.90     1.00 1.00 

HR 28 2005 3.71       0.49 35.63 21.03 15,332 4.28 0.87 58.1 11.40 14.80 0.71 0.46 1.00 1.00 

HR 28 2006 3.77 11.70 0.00 0.00 0.38 35.63 2.11 16,096 4.94 0.75 55.8 9.85 14.80 0.59 0.36 1.00 1.00 



 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

HR 28 2007 3.70 14.10 0.00 0.00 0.45 38.09 2.27 16,926 5.06 0.80 50.4 8.21 16.80 0.60 0.36 1.00 1.00 

HR 28 2008 3.49 10.42 0.00 0.00 0.49 38.09 1.76 17,286 2.08 0.89 49.3 8.35 16.00 0.63 0.38 1.00 1.00 

HR 28 2009 3.32 12.35 0.00 0.00 0.55 32.56 2.12 16,103 -6.95 0.83 51.2 9.76 14.00 0.65 0.41 1.00 1.00 

HR 28 2010 3.37 7.65 0.00 0.00 0.55 32.56 3.94 15,917 -1.41 0.73 49.2 9.15 15.00 0.69 0.43 1.00 1.00 

HR 28 2011 3.39 9.38 0.00 0.00 0.56     16,425 -0.01 0.75 48.2 7.56   0.70 0.46 1.00 1.00 

HR 28 2012 3.46 
 

          16,148 -2.00         0.71 0.46 1.00 1.00 

HU 12 2004   19.59   
 

1.18 36.77 4.15 16,295 4.80 0.88 51.8 29.05       1.00 1.00 

HU 12 2005 4.06 18.41 0.00 0.00 1.11 38.99 3.92 16,975 3.96 0.94 49.4 25.83 21.00 0.59 0.38 1.00 1.00 

HU 12 2006 3.98 22.60 0.00 0.00 1.21 38.99 8.41 17,664 3.90 1.01 44.8 24.12 23.50 0.60 0.41 1.00 1.00 

HU 12 2007 3.75 20.70 0.00 0.00 1.19 41.28 9.62 17,711 0.11 0.98 44.4 23.79 26.00 0.66 0.45 1.00 1.00 

HU 12 2008 3.67 20.30 0.00 0.00 1.19 41.28 8.59 17,901 0.89 1.00 41.8 23.30 25.90 0.66 0.44 1.00 1.00 

HU 12 2009 3.71 23.10 0.00 0.00 1.09 43.21 15.47 16,710 -6.80 1.17 42.0 24.94 26.10 0.71 0.48 1.00 1.00 

HU 12 2010 3.75 23.20 0.00 0.00 1.03 43.21 13.97 16,958 1.26 1.16 39.3 24.01 26.50 0.79 0.53 1.00 1.00 

HU 12 2011 3.68 22.10 0.00 0.00 1.05     17,279 1.60 1.21 38.1 22.73   0.83 0.56 1.00 1.00 

HU 12 2012 3.60 
 

          17,033 -1.70         0.89 0.60 1.00 1.00 

IE 13 2004   12.01   
 

1.60 32.28 2.89 37,449 4.36 1.22 31.1 34.04 36.40     0.00 0.00 

IE 13 2005 4.78 12.67 12.67 0.00 1.54 27.01 4.14 38,795 5.88 1.24 32.0 34.73 68.70 0.84 0.59 0.00 0.00 

IE 13 2006 4.80 13.20 13.20 0.00 1.85 27.01 4.84 39,928 5.40 1.24 31.9 34.53 70.50 0.86 0.59 0.00 0.00 

IE 13 2007 4.72 14.70 0.00 0.00 1.85 24.12 5.48 41,169 5.45 1.28 32.2 27.26 67.00 0.85 0.60 0.00 0.00 

IE 13 2008 4.63 16.50 0.00 0.00 1.92 24.12 5.47 39,675 -2.11 1.45 33.9 25.73 33.70 0.86 0.60 0.00 0.00 

IE 13 2009 4.55 16.30 0.00 0.00 1.74 28.50 4.17 37,230 -5.46 1.74 32.3 24.26 71.80 0.95 0.69 0.00 0.00 

IE 13 2010 4.65 16.10 0.00 0.00 1.66 28.50 4.17 36,818 -0.77 1.79 29.5 21.23 73.10 1.04 0.74 0.00 0.00 

IE 13 2011 4.87 14.60 0.00 0.00 1.65     36,509 1.43 1.72 31.2 23.06   1.08 0.77 0.00 0.00 

IE 13 2012 4.81 
 

          36,755 0.94         1.18 0.84 0.00 0.00 

IT 14 2004   15.09 
  

1.09 12.95 13.78 28,227 1.73 1.09   8.04 20.00     0.00 0.00 

IT 14 2005 4.07 14.30 0.00 0.00 0.96 13.45 10.97 28,280 0.93 1.09 50.7 7.98 21.60 0.73 0.32 0.00 0.00 

IT 14 2006 4.18 14.40 0.00 0.00 0.91 13.45 8.08 28,738 2.20 1.13 47.0 7.33 23.70 0.78 0.37 0.00 0.00 

IT 14 2007 4.19 14.60 0.00 0.00 0.88 16.20 6.60 29,008 1.68 1.17 44.3 6.26 23.90 0.84 0.38 0.00 0.00 

IT 14 2008 4.15 14.90 0.00 0.00 0.91 16.20 5.89 28,454 -1.16 1.21 42.0 6.40 27.30 0.90 0.40 0.00 0.00 

IT 14 2009 4.11 16.50 0.00 0.00 0.93 12.11 6.46 26,729 -5.49 1.26 42.1 7.47 24.70 0.94 0.42 0.00 0.00 

IT 14 2010 4.18 16.20 0.00 0.00 0.87 12.11 5.89 27,059 1.72 1.26 41.6 7.24 27.20 0.98 0.44 0.00 0.00 

IT 14 2011 4.24 15.90 0.00 0.00 0.75     27,053 0.37 1.25   7.36   0.99 0.45 0.00 0.00 

IT 14 2012 4.22 
 

          26,328 -2.37         1.01 0.47 0.00 0.00 

LT 16 2004   13.05 
  

1.14 56.11 2.86 13,088 7.35 0.75 63.1 4.72 14.90     1.00 1.00 

LT 16 2005 3.83 13.48 0.00 0.00 1.03 51.16 1.81 14,197 7.80 0.75 62.7 6.15 14.30 0.74 0.51 1.00 1.00 

LT 16 2006 3.94 17.20 0.00 0.00 0.97 51.16 4.13 15,402 7.84 0.79 53.6 8.06 12.30 0.75 0.52 1.00 1.00 

LT 16 2007 3.87 16.30 0.00 0.00 1.08 38.67 2.53 17,010 9.84 0.81 46.9 10.85 11.80 0.76 0.53 1.00 1.00 



 

 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

LT 16 2008 3.75 16.20 0.00 0.00 1.12 38.67 2.79 17,600 2.93 0.79 54.6 11.14 12.20 0.81 0.55 1.00 1.00 

LT 16 2009 3.79 16.70 0.00 0.00 0.96 43.29 3.45 15,089 -14.74 0.83 52.7 9.99 15.40 0.82 0.55 1.00 1.00 

LT 16 2010 3.78 17.80 0.00 0.00 0.98 43.29 4.40 15,534 1.33 0.79 46.0 10.61 13.70 0.84 0.60 1.00 1.00 

LT 16 2011 3.83 16.00 0.00 0.00 0.94     17,839 5.87 0.92 42.3 10.21   0.92 0.64 1.00 1.00 

LT 16 2012 3.93 
 

          18,776 3.70         0.89 0.67 1.00 1.00 

LU 17 2004   16.79   
 

1.80 30.45 3.91 65,882 4.37 1.63 13.9 10.51 75.40     0.00 0.00 

LU 17 2005 4.59 13.74 13.74 13.74 1.65 33.33 5.17 68,290 5.25 1.56 16.6 11.86 78.40 2.29 1.08 0.00 0.00 

LU 17 2006 4.57 14.40 14.40 14.40 1.68 33.33 4.24 70,527 4.94 1.66 17.4 11.58 81.30 2.27 1.15 0.00 0.00 

LU 17 2007 4.51 13.20 13.20 0.00 1.74 30.07 4.04 74,021 6.59 1.58 18.2 8.76 81.80 2.24 1.05 0.00 0.00 

LU 17 2008 4.58 14.50 14.50 14.50 1.67 30.07 3.66 72,176 -0.73 1.57 21.3 6.42 78.90 2.27 1.08 0.00 0.00 

LU 17 2009 4.76 16.10 16.10 16.10 1.66 32.23 3.25 67,963 -4.08 1.66 24.3 8.78 76.90 2.30 1.13 0.00 0.00 

LU 17 2010 4.75 15.70 15.70 15.70 1.69 32.23 0.00 68,679 2.91 1.63 34.8 8.37 78.30 2.17 1.10 0.00 0.00 

LU 17 2011 4.89 15.00 15.00 15.00 1.86     68,282 1.66 1.43 33.9 9.68   2.26 1.19 0.00 0.00 

LU 17 2012 4.84 
 

          66,808 0.31         2.22 1.17 0.00 0.00 

LV 15 2004   17.73   
 

0.99 38.83 3.48 11,728 8.68 0.42 31.2 4.89 35.70     1.00 1.00 

LV 15 2005 3.59 16.24 0.00 0.00 0.94 39.11 12.70 13,040 10.60 0.56 46.0 5.31 35.30 0.50 0.33 1.00 1.00 

LV 15 2006 3.55 14.40 0.00 0.00 1.00 39.11 2.79 14,716 12.23 0.70 38.2 6.82 35.30 0.53 0.32 1.00 1.00 

LV 15 2007 3.39 20.00 0.00 0.00 1.01 16.57 2.95 16,269 9.98 0.60 49.9 6.95 34.60 0.59 0.36 1.00 1.00 

LV 15 2008 3.36 16.10 0.00 0.00 1.02 16.57 3.21 15,647 -4.24 0.62 47.3 6.95 34.90 0.55 0.37 1.00 1.00 

LV 15 2009 3.37 20.20 0.00 0.00 0.98 29.06 3.67 12,902 -17.95 0.46 44.7 7.76 35.80 0.58 0.39 1.00 1.00 

LV 15 2010 3.53 20.50 0.00 0.00 0.98 29.06 3.51 12,948 -0.34 0.60 26.4 7.64 35.30 0.56 0.37 1.00 1.00 

LV 15 2011 3.57 20.10 0.00 0.00 0.95     14,861 5.50 0.70 22.5 8.24   0.59 0.41 1.00 1.00 

LV 15 2012 3.61 
 

          15,946 5.60         0.63 0.46 1.00 1.00 

MT 18 2004   13.68   
 

1.13 31.94 0.00 20,405 -0.50 0.53 25.9 58.13 12.50     0.00 0.00 

MT 18 2005 3.49 16.06 0.00 0.00 1.04 23.59 0.37 21,019 3.67 0.57 25.9 52.00 12.00 0.48 0.29 0.00 0.00 

MT 18 2006 3.70 14.90 0.00 0.00 1.10 23.59 0.77 21,350 2.22 0.62 26.8 58.12 15.40 0.56 0.32 0.00 0.00 

MT 18 2007 3.74 14.10 0.00 0.00 1.14 19.80 1.07 22,120 4.28 0.58 25.7 52.44 17.80 0.57 0.34 0.00 0.00 

MT 18 2008 3.83 13.50 13.50 0.00 1.20 19.80 0.29 22,923 4.36 0.56 27.4 50.23 14.50 0.55 0.32 0.00 0.00 

MT 18 2009 3.88 13.80 13.80 0.00 1.35 18.47 0.42 22,205 -2.65 0.54 30.0 47.98 13.30 0.59 0.34 0.00 0.00 

MT 18 2010 3.83 13.40 13.40 0.00 1.40 18.47 0.42 22,697 2.71 0.63 34.7 47.08 13.60 0.57 0.31 0.00 0.00 

MT 18 2011 3.85 14.00 0.00 0.00 1.31     23,068 1.80 0.73 30.7 47.23   0.68 0.36 0.00 0.00 

MT 18 2012 4.03 
 

          23,204 1.00         0.82 0.45 0.00 0.00 

NL 19 2004   23.64   
 

1.79 39.42 3.31 34,481 2.24 1.93 39.6 30.47 36.30     0.00 0.00 

NL 19 2005 5.14 24.08 24.08 0.00 1.67 38.27 3.42 35,104 2.05 1.90 38.8 30.89 37.30 1.18 0.60 0.00 0.00 

NL 19 2006 5.21 26.40 26.40 0.00 1.68 38.27 2.76 36,238 3.39 1.88 38.4 28.99 35.20 1.15 0.59 0.00 0.00 

NL 19 2007 5.20 26.50 26.50 0.00 1.80 40.17 2.27 37,577 3.92 1.81 38.0 23.31 33.90 1.18 0.64 0.00 0.00 

NL 19 2008 5.17 27.30 27.30 0.00 1.77 40.17 2.93 38,106 1.80 1.77 39.5 19.25 32.40 1.11 0.60 0.00 0.00 



 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

NL 19 2009 5.16 30.30 30.30 0.00 1.76 33.51 3.73 36,520 -3.67 1.82 40.9 20.90 30.70 1.09 0.59 0.00 0.00 

NL 19 2010 5.30 30.20 30.20 0.00 1.79 33.51 0.00 36,925 1.63 1.83   21.29 26.30 1.02 0.55 0.00 0.00 

NL 19 2011 5.47 29.50 29.50 0.00 1.84     37,118 0.99 2.04   19.81   1.20 0.64 0.00 0.00 

NL 19 2012 5.36 
 

          36,599 -0.96         1.34 0.64 0.00 0.00 

PL 20 2004   15.79   
 

0.81 42.16 16.93 13,297 5.34 0.56 61.7 3.34 21.50     1.00 1.00 

PL 20 2005 3.73 15.94 0.00 0.00 0.81 48.17 13.73 13,784 3.62 0.57 57.7 3.79 22.60 0.57 0.44 1.00 1.00 

PL 20 2006 3.66 18.30 0.00 0.00 0.70 48.17 12.33 14,652 6.23 0.56 57.5 3.74 23.20 0.54 0.44 1.00 1.00 

PL 20 2007 3.70 18.10 0.00 0.00 0.76 39.27 11.68 15,655 6.79 0.57 58.6 3.04 22.20 0.50 0.41 1.00 1.00 

PL 20 2008 3.84 18.40 18.40 0.00 0.82 39.27 10.02 16,455 5.13 0.60 59.8 4.32 24.50 0.49 0.40 1.00 1.00 

PL 20 2009 3.76 20.10 0.00 0.00 0.95 33.45 12.30 16,707 1.60 0.68 60.4 6.10 26.10 0.47 0.39 1.00 1.00 

PL 20 2010 3.64 20.60 0.00 0.00 0.99 33.45 13.81 17,344 3.90 0.74 60.9 6.69 26.10 0.46 0.39 1.00 1.00 

PL 20 2011 3.66 19.90 0.00 0.00 0.96     17,959 4.50 0.77 55.8 5.87   0.51 0.40 1.00 1.00 

PL 20 2012 3.65 
 

          18,297 1.90         0.53 0.40 1.00 1.00 

PT 21 2004   15.75   
 

1.21 19.39 4.65 21,300 1.56 0.75 57.5 8.68 21.10     0.00 0.00 

PT 21 2005 3.96 15.54 15.54 0.00 1.27 18.10 4.18 21,369 0.78 0.78 55.2 8.88 22.80 0.50 0.40 0.00 0.00 

PT 21 2006 4.04 16.60 16.60 0.00 1.05 18.10 3.68 21,607 1.45 0.99 48.6 9.28 26.50 0.50 0.41 0.00 0.00 

PT 21 2007 4.03 18.00 18.00 0.00 1.07 28.36 3.46 22,068 2.37 1.17 44.6 8.35 28.50 0.59 0.48 0.00 0.00 

PT 21 2008 3.98 18.00 18.00 0.00 1.08 28.36 3.26 22,037 -0.01 1.50 43.7 8.14 28.70 0.68 0.55 0.00 0.00 

PT 21 2009 3.98 20.30 20.30 0.00 1.00 19.53 5.55 21,376 -2.91 1.64 45.3 3.77 28.90 0.92 0.78 0.00 0.00 

PT 21 2010 3.98 21.30 21.30 0.00 0.76 19.53 4.33 21,780 1.94 1.59 44.9 3.41 29.00 1.02 0.87 0.00 0.00 

PT 21 2011 4.01 19.70 0.00 0.00 0.66     21,604 -1.55 1.50   3.53   1.05 0.93 0.00 0.00 

PT 21 2012 4.06 
 

          20,962 -3.25         1.09 0.98 0.00 0.00 

RO 22 2004         0.16 17.49 26.77 8,965 8.40 0.39 49.0 3.72 22.30     1.00 1.00 

RO 22 2005 3.51       0.21 16.48 36.81 9,361 4.17 0.41 53.5 3.84 41.00 0.37 0.23 1.00 1.00 

RO 22 2006 3.54       0.48 16.48 47.00 10,123 7.90 0.45 64.1 4.83 44.90 0.36 0.25 1.00 1.00 

RO 22 2007 3.53 23.70 0.00 0.00 0.53 13.78 42.55 10,750 6.00 0.52 67.1 3.48 43.80 0.32 0.20 1.00 1.00 

RO 22 2008 3.44 24.10 0.00 0.00 0.59 13.78 39.15 11,621 7.93 0.58 70.1 6.69 42.00 0.31 0.20 1.00 1.00 

RO 22 2009 3.24 26.20 0.00 0.00 0.62 24.05 20.66 10,873 -6.58 0.47 54.9 9.11 44.90 0.32 0.21 1.00 1.00 

RO 22 2010 3.20 26.10 0.00 0.00 0.66 24.05 30.06 10,715 -1.65 0.47 54.4 10.95 43.00 0.31 0.21 1.00 1.00 

RO 22 2011 3.20 24.60 0.00 0.00 0.72     11,005 2.45 0.48 49.1 10.18   0.28 0.21 1.00 1.00 

RO 22 2012 3.32 
 

          11,443 3.70         0.33 0.18 1.00 1.00 

SE 26 2004   17.61   
 

1.69 42.79 5.30 31,828 4.23 3.58 24.4 17.41 42.00     0.00 0.00 

SE 26 2005 5.44 17.93 17.93 0.00 1.51 40.00 4.53 32,703 3.16 3.56 24.5 16.94 41.20 1.69 1.14 0.00 0.00 

SE 26 2006 5.62 17.70 17.70 17.70 1.46 40.00 4.23 33,917 4.30 3.68 24.7 16.10 40.50 1.79 1.27 0.00 0.00 

SE 26 2007 5.53 17.60 17.60 17.60 1.60 39.86 4.68 34,782 3.31 3.40 24.9 11.53 40.70 1.78 1.26 0.00 0.00 

SE 26 2008 5.53 18.40 18.40 0.00 1.67 39.86 4.53 34,301 -0.61 3.70 26.2 11.20 40.50 1.64 1.00 0.00 0.00 

SE 26 2009 5.67 20.30 20.30 20.30 1.71 38.80 5.89 32,300 -5.03 3.61 27.5 12.91 40.90 1.73 1.09 0.00 0.00 



 

 

CC ID YR BS&I PP_GDP PPI_D1 PPI_D2 RQ COOP G_ BERD GDP_pc GDP_gr GERD G_GERD HTP_XP KIS_XP TRD_emp RES_emp TRAN1 TRAN2 

SE 26 2010 5.79 19.50 19.50 19.50 1.71 38.80 5.47 34,125 6.56 3.42 27.5 13.70 38.70 1.69 1.04 0.00 0.00 

SE 26 2011 5.56 19.00 19.00 0.00 1.84     35,124 3.71 3.37 27.5 13.35   1.71 1.09 0.00 0.00 

SE 26 2012 5.46 
 

          35,134 0.74         1.70 1.06 0.00 0.00 

SI 24 2004   17.58   
 

0.86 47.25 4.48 22,610 4.40 1.39 30.0 5.73 18.40     1.00 0.00 

SI 24 2005 4.11 14.19 0.00 0.00 0.83 50.18 6.98 23,476 4.01 1.44 37.2 4.93 18.60 0.76 0.43 1.00 0.00 

SI 24 2006 4.20 15.50 0.00 0.00 0.78 50.18 5.65 24,770 5.85 1.56 34.4 5.51 17.70 0.95 0.55 1.00 0.00 

SI 24 2007 4.15 15.20 0.00 0.00 0.80 48.04 7.96 26,324 6.87 1.45 35.6 5.01 18.90 1.02 0.61 1.00 0.00 

SI 24 2008 4.23 16.00 0.00 0.00 0.82 48.04 5.65 27,225 3.59 1.65 31.3 5.82 23.80 1.05 0.63 1.00 0.00 

SI 24 2009 4.08 17.30 0.00 0.00 0.87 44.70 11.77 24,820 -8.01 1.86 35.7 6.48 21.70 1.16 0.71 1.00 0.00 

SI 24 2010 3.87 17.70 0.00 0.00 0.70 44.70 15.65 25,053 1.38 2.11 35.3 5.72 20.90 1.27 0.76 1.00 0.00 

SI 24 2011 4.02 16.90 0.00 0.00 0.63     24,957 -0.17 2.47 31.5 5.80   1.34 0.80 1.00 0.00 

SI 24 2012 3.88 
 

          24,320 -2.30         1.63 0.94 1.00 0.00 

SK 23 2004   22.71   
 

1.16 37.68 27.00 15,178 5.06 0.51 57.1 5.48       1.00 0.00 

SK 23 2005 3.82 22.77 0.00 0.00 1.18 35.76 26.74 16,175 6.66 0.51 57.0 7.44 15.50 0.66 0.49 1.00 0.00 

SK 23 2006 3.84 26.30 0.00 0.00 1.14 35.76 20.84 17,510 8.35 0.49 55.6 6.72 19.80 0.65 0.49 1.00 0.00 

SK 23 2007 3.80 23.60 0.00 0.00 1.03 32.17 10.27 19,327 10.49 0.46 53.9 5.35 22.10 0.65 0.51 1.00 0.00 

SK 23 2008 3.71 21.90 0.00 0.00 1.12 32.17 13.00 20,403 5.75 0.47 52.3 5.26 21.40 0.65 0.52 1.00 0.00 

SK 23 2009 3.54 24.10 0.00 0.00 1.08 34.68 7.07 19,354 -4.93 0.48 50.6 5.70 22.10 0.64 0.52 1.00 0.00 

SK 23 2010 3.46 23.60 0.00 0.00 1.02 34.68 10.74 20,121 4.18 0.63 49.6 6.77 19.60 0.67 0.56 1.00 0.00 

SK 23 2011 3.50 22.00 0.00 0.00 1.03     20,887 3.20 0.68 49.8 7.10   0.78 0.66 1.00 0.00 

SK 23 2012 3.49 
 

          21,257 2.00         0.78 0.66 1.00 0.00 

UK 27 2004   17.67   
 

1.76 30.60 10.18 32,259 2.91 1.68 32.9 24.49 58.30     0.00 0.00 

UK 27 2005 5.23 17.22 17.22 0.00 1.62 29.47 8.34 32,958 2.77 1.73 32.7 28.31 57.70     0.00 0.00 

UK 27 2006 5.10 19.80 19.80 0.00 1.85 29.47 7.56 33,607 2.60 1.75 31.9 33.88 58.60 1.13 0.87 0.00 0.00 

UK 27 2007 4.93 19.50 19.50 0.00 1.86 13.73 6.81 34,605 3.63 1.78 30.9 18.92 60.50 1.16 0.88 0.00 0.00 

UK 27 2008 4.92 20.80 0.00 0.00 1.78 13.73 6.58 34,043 -0.97 1.79 30.7 18.50 62.50 1.18 0.87 0.00 0.00 

UK 27 2009 4.98 24.00 0.00 0.00 1.60 13.73 7.89 32,469 -3.97 1.86 32.6 21.79 60.70 1.17 0.86 0.00 0.00 

UK 27 2010 5.17 22.80 0.00 0.00 1.75 13.73 8.67 32,809 1.80 1.77 32.3 21.02 57.60 1.20 0.89 0.00 0.00 

UK 27 2011 5.32 21.60 0.00 0.00 1.62     32,881 0.99 1.77 32.2 21.31   1.21 0.89 0.00 0.00 

UK 27 2012 5.15             32,723 0.27         1.23 0.90 0.00 0.00 





 

 

Priloga 3. Seznam preizkušenih modelov 

1 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

1a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

2 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙. 𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

2a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙. 𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

3 B𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

3a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

4 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙. 𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

4a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙. 𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

5 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

5a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

6 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙. 𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙. 𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽9𝑙. 𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡  + 𝑢𝑖𝑡  

6a 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙. 𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙. 𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽9𝑙. 𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

7 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽10𝐺𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡  

7a 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽10𝐺𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡  

8 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙. 𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙. 𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡  

+ 𝛽10𝑙. 𝐺𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

8a 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙. 𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙. 𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑙. 𝐺𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

9 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 +
𝛽13𝑅𝐸𝑆_𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   

9a 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡 +
𝛽13𝑅𝐸𝑆_𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   

10 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙. 𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙. 𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽13𝑙. 𝑅𝐸𝑆_𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

10a 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙. 𝐻𝑇𝑃_𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙. 𝐾𝐼𝑆_𝑥𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽13𝑙. 𝑅𝐸𝑆_𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

11 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽11𝐺𝐷𝑃_𝑝𝑐𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡  

11a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽11𝐺𝐷𝑃_𝑝𝑐𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡  

12 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽11𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   

12a 
𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽11𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
  

13 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   

13a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   

14 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_2𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12𝑙. 𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡  

14a 𝐵𝑆&𝐼𝑖𝑡 =  𝛽1  + 𝛽2𝑙. 𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙. 𝐺𝐵𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙. 𝑃𝑃_𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙. 𝑃𝑃𝐼_1𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙. 𝐺𝐷𝑃_𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12𝑙. 𝐺𝐸𝑅𝐷𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡  
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Priloga 4.  

Razsevni diagrami spremenljivk razširjenih modelov 

 
 

  

 

 

Viri podatkov: (WGI project 2012; WEF 2013) 
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Indeks gospodarske rasti

Medodvisnost gospodarske rasti in BS&I 
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Izvoz visokotehnoloških izdelkov

Medodvisnost izvoza visoko tehnoloških 
izdelkov in BS&I
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Delež vladnega financiranja R&R

Medodvisnost vladnega financiranja R&R in 
BS&I
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Bruto domači proizvod na prebivalca

Medodvisnost bruto domačeg proizvoda na 
prebivalca in BS&I
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Delež raziskovalcev v skupni zaposlenosti

Medodvisnost  deleža raziskovalcev in BS&I 
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Izvoz storitev, ki temeljijo na znanju

Medodvisnost izvoza z znanjem intenzivnih 
storitev in BS&I



 

  



 

 

Priloga 5. Primerjava koeficientov determinacije 

 

a) Dvojno logaritemski modeli - koeficienti determinacije 

Osnovni modeli M1 M1a M2 M2a         

Izvirni podatki 0.154 0.147 0.110 0.112         

Logaritmirani podatki 0.102 0.127 0.126 0.118         

Razlika 0.052 0.02 -0.016 -0.006         

Razširjeni modeli M3 M3a M5 M5a M7 M7a M9 M9a M11 M11a M13 M13a 

Izvirni podatki 0.279 0.279 0.274 0.276 0.282 0.284 0.294 0.306 0.278 0.299 0.295 0.314 

Logaritmirani podatki 0.238 0.268 0.238 0.269 0.272 0.291 0.280 0.319 0.248 0.294 0.252 0.287 

Razlika 0.041 0.011 0.036 0.007 0.010 -0.007 0.014 -0.013 0.030 0.005 0.043 0.027 

Razširjeni modeli s  

časovnim odlogom 
M4 M4a M6 M6a M8 M8a M10 M10a M12 M12a M14 M14a 

Izvirni podatki 0.145 0.127 0.145 0.133 0.101 0.084 0.133 0.119 0.286 0.288 0.120 0.104 

Logaritmirani podatki 0.140 0.132 0.139 0.134 0.085 0.075 0.111 0.104 0.311 0.320 0.111 0.101 

Razlika 0.005 -0.005 0.006 -0.001 0.016 0.009 0.022 0.015 -0.025 -0.032 0.009 0.003 

Vir: lastni izračuni v programu Stata. 
 

 

b) Delno logaritemski modeli (logaritmirane spremenljivke GBERD, HTP_xp in GGERD) - koeficienti 

determinacije 

Osnovni modeli M1 M1a M2 M2a 
        

Izvirni podatki 0.154 0.147 0.11 0.112 
        

Delno log-podatki 0.145 0.138 0.103 0.085 
        

Razlika 0.009 0.009 0.007 0.027 
        

Razširjeni modeli M3 M3a M5 M5a M7 M7a M9 M9a M11 M11a M13 M13a 

Izvirni podatki 0.279 0.279 0.274 0.276 0.282 0.284 0.294 0.306 0.278 0.299 0.295 0.314 

Delno log-podatki 0.277 0.276 0.269 0.273 0.285 0.287 0.293 0.306 0.277 0.299 0.290 0.308 

Razlika 0.002 0.003 0.005 0.003 -0.003 -0.003 0.001 0.000 0.001 0.000 0.005 0.006 

Razširjeni modeli s  
časovnim odlogom 

M4 M4a M6 M6a M8 M8a M10 M10a M12 M12a M14 M14a 

Izvirni podatki 0.145 0.127 0.145 0.133 0.101 0.084 0.133 0.119 0.286 0.288 0.12 0.104 

Delno log-podatki 0.124 0.105 0.120 0.107 0.095 0.077 0.113 0.099 0.286 0.288 0.093 0.093 

Razlika 0.021 0.022 0.025 0.026 0.006 0.007 0.020 0.020 0.000 0.000 0.027 0.011 

Vir: lastni izračuni v programu Stata. 
  



 

  



 

 

Priloga 6. Elementi iz analize glavnih komponent 

Lastni vektorji iz analize glavnih komponent 

 

Principal components (eigenvectors)  

 

    ------------------------------------------------------------------------------------ 

        Variable |    Comp1     Comp2     Comp3     Comp4     Comp5     Comp6     Comp7  

    -------------+---------------------------------------------------------------------- 

            coop |   0.0453    0.1432    0.6532    0.1934    0.4877   -0.2250   -0.3647  

              rq |   0.3411   -0.1360   -0.1320    0.2569    0.2932    0.0345   -0.1540  

          g_berd |  -0.1942    0.3484   -0.1020    0.5882    0.0986   -0.1345    0.3549  

          pp_gdp |  -0.0222    0.4841   -0.4871    0.0624    0.3533    0.4185   -0.1641  

          ppi_d2 |   0.3045    0.1583    0.2197   -0.0343   -0.0590   -0.0578    0.6930  

          gdp_pc |   0.3360   -0.1638   -0.1095    0.2645   -0.2084   -0.1286   -0.2459  

          gdp_gr |  -0.0511   -0.1086    0.3746    0.4376   -0.3257    0.7300   -0.0287  

            gerd |   0.3636    0.2428    0.0519   -0.1190    0.1030    0.1086    0.0436  

          g_gerd |  -0.3587    0.1467    0.1061    0.1884    0.0570   -0.2003    0.1199  

         trd_emp |   0.3958    0.1834    0.0688   -0.0443   -0.0898    0.0259   -0.0084  

         res_emp |   0.3820    0.2422    0.1061   -0.0884    0.0004    0.0699    0.0507  

          htp_xp |   0.0736   -0.5893   -0.0708    0.0538    0.5765    0.1996    0.3581  

           kisxp |   0.2575   -0.1467   -0.2697    0.4710   -0.1857   -0.3237   -0.0418  

    ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

        Variable |    Comp8     Comp9    Comp10    Comp11    Comp12    Comp13 | Unexplained  

    -------------+------------------------------------------------------------+------------- 

            coop |   0.1081    0.1524   -0.2341   -0.0321    0.0318    0.0163 |           0  

              rq |   0.1687   -0.2957    0.5174   -0.3547   -0.3792   -0.1326 |           0  

          g_berd |  -0.5197   -0.0351   -0.1080   -0.1383   -0.1691    0.0043 |           0  

          pp_gdp |   0.2938    0.2944   -0.0906    0.0601    0.1073    0.0290 |           0  

          ppi_d2 |   0.4281    0.2990    0.0270   -0.2658    0.0141    0.0393 |           0  

          gdp_pc |  -0.2570    0.5751    0.2784   -0.0828    0.2954    0.2992 |           0  

          gdp_gr |   0.0837   -0.0662   -0.0092    0.0288    0.0385   -0.0108 |           0  

            gerd |  -0.2256   -0.4958    0.0001   -0.1907    0.6564    0.0612 |           0  

          g_gerd |   0.2229   -0.0812    0.6302    0.4267    0.3291   -0.0380 |           0  

         trd_emp |  -0.2215    0.1788    0.0502    0.3509   -0.0580   -0.7643 |           0  

         res_emp |  -0.1027   -0.1467    0.0697    0.5352   -0.3822    0.5472 |           0  

          htp_xp |  -0.1565    0.0921   -0.0796    0.2816    0.1427    0.0025 |           0  

           kisxp |   0.4030   -0.2501   -0.4104    0.2542    0.1309   -0.0375 |           0  

    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vir: lastni izračuni v programu Stata. 
 

KMO merilo ustreznosti vzorčenja 

 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

 

    ----------------------- 

        Variable |     kmo  

    -------------+--------- 

            coop |  0.3923  

              rq |  0.6961  

          g_berd |  0.6489  

          pp_gdp |  0.2430  

          ppi_d2 |  0.8938  

          gdp_pc |  0.6424  

          gdp_gr |  0.4880  

            gerd |  0.8798  

          g_gerd |  0.8325  

         trd_emp |  0.7064  

         res_emp |  0.7556  

          htp_xp |  0.3431  

           kisxp |  0.7460  

    -------------+--------- 

         Overall |  0.7261  

    ----------------------- 

Vir: lastni izračuni v programu Stata. 
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