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Pomen investicij v slovenskem gospodarstvu 

 

88 % v zasebnem gospodarstvu 

= 

   20 % BDP 
= 

  7,8 mrd EUR, od tega:  
 

• 3 mrd zgradbe,  

• 3 mrd EUR oprema in stroji,  

• 1,2 mrd EUR intelekt. last. 

 

 



Zasebne investicije v času 



Podpovprečne investicije v zadnjih 5 letih 



Večji pomen vlaganj v  

intelektualno lastnino, opremo in stroje 



Največ investicij v predelovalni dejavnostih 



Pogled naprej:  

tudi majhna podjetja bodo investirala 



30% velikih družb, ki bo investiralo,  

bo širilo kapacitete 



Investicijsko okolje v Sloveniji:  

pogled tujih investitorjev* 

• 38 % podjetij načrtuje širitev v 2017 
 

• Nove „greenfield“ investicije: Magna, Lonstroff 
 

• Ključni motivi: 

- kakovost dela 

- obseg znanja 

- geog. lega in infrastrukturna povezanost 
 

• Ključne ovire: 

- obremenitev dela s prispevki in dohodnino 

- obdavčitev dobička in dohodka 

- davčni postopki 

- plačilna nedisciplina 
 

* Vir: Tuji investitorji o slovenskem poslovnem okolju, Jaklič et al. (2016) 

 



Kaj prinašajo tuje investicije Sloveniji in 

slovenskemu gospodarstvu 

• Boljša povezanost z verigami vrednosti, nabavni pogoji, 

prodajna mreža 
 

• Mreža znanja v skupini 
 

• Nad četrtino višja produktivnost dela in ustrezno višje plače 

v podjetij s tujim lastništvom 
 

• Korelacija z deležem visoko-tehnološkega razvoja  
• 6,8%; v EU-28: 12,1 % 

 



Kako ustvariti spodbudnejše okolje (1) 

• davčne olajšave, 

• finančne spodbude,  

• poenostavljenje davčnih postopkov in izboljšano delovanje 

davčne uprave, 

 

• fleksibilnejši trg dela, 

• večja kakovost šolskega sistema, 

• zmanjšanje davkov in prispevkov na plače visoko 

usposobljenih zaposlenih. 



Kako ustvariti spodbudnejše okolje (2) 

• administrativni postopki, 

• izboljšan odnos državne administracije do tujih investitorjev 

• sinhrono in bolj agilno delovanje državne administracije, 

• sodelovanje med občinami, 

 

 

• delovanje pravne države in večja učinkovitost sodišč, 

• stabilna zakonodaja. 

 



Prednosti Zakona o spodbujanju investicij 

• Spodbude domačim in tujim investitorjem. 

• Razlikovanje glede na vrednost investicije, ustvarjena 

delovna mesta ter dodano vrednost. 

• Dodeljevanje za investicije v novo ali obstoječe podjetje. 

• Različne investicijske spodbude. 

 

GZS podpira čim hitrejši sprejem zakona. 


