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Zgodnja podjetniška aktivnost, ki
izkorišča dobre poslovne priložnosti,
upada že štiri leta zapored, hkrati
pa narašča zgodnja podjetniška
aktivnost iz nuje.
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SAMOZAZNAVANJE
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Visoka stopnja egalitarizma kljub
primerni medijski podpori podjetništvu
in spoštovanju uspešnih podjetnikov
preprečuje izbiro podjetniške kariere.
podjetništvo kot
karierna izbira

Slovenci se kot posamezniki čutimo bolj
sposobne za podjetništvo in nas je tudi
manj strah neuspeha kot v povprečju
prebivalce drugih držav EU, vendar je
raven zaznavanja poslovnih priložnosti
daleč podpovprečna.
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UDEJANJANJE PODJETNIŠKEGA POTENCIALA
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Med zgodaj podjetniško aktivnimi
podjetniki je v Sloveniji le dobra
četrtina žensk, kar je sicer
značilno tudi za druge države EU.
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Slovencev, ki izkazujejo podjetniški
potencial, je le dobra tretjina, le slaba
desetina jih namerava ustanoviti
podjetje, manj kot tri odstotke pa jih
te namere tudi uresniči.

3,2 %

9,0 %

PODJETNIŠKE
NAMERE

POTENCIALNI
PODJETNIKI

40,1 % 45,9 %

strah pred
neuspehom

egalitarizem

36,3 %

48,6 % 41,8 %

podjetniške
sposobnosti

65,1 %

SLOVENIJA

20,5 %

ŽENSKE

27,9 %

Delež zgodaj podjetniško aktivnih podjetnikov, ki
načrtujejo, da bodo od 75 do 100 % prihodkov ustvarili
na tujih trgih, je v Sloveniji najvišji med državami EU.
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OKVIRNI POGOJI ZA PODJETNIŠTVO
Finančni viri
Vladne politike – podpora
Vladne politike – regulativa
Vladni programi
Izobraževanje za podjetništvo – OŠ in SŠ
Izobraževanje za podjetništvo – po SŠ
Prenos R & R v prakso
Poslovna in strokovna infrastruktura
Notranji trg – dinamičnost
Notranji trg – odprtost, bremena
Fizična infrastruktura
Kulturne in družbene norme
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Eksperti v Sloveniji
kakovost podjetniškega
ekosistema posebej
kritično ocenjujejo
z vidika vladne
regulative, izobraževanja
za podjetništvo v
osnovnih in srednjih
šolah ter kulturnih
in družbenih norm, v
primerjavi z EU pa so
nadpovprečno ocenjeni
vladni programi,
dinamičnost slovenskega
trga in dostop do fizične
infrastrukture.
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Člani slovenskega GEM-tima so prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc,
doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.
Podrobni rezultati raziskave so dostopni na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo
in management malih podjetij: http://epfip.uni-mb.si in http://www.gemslovenia.org
ter na globalni strani www.gemconsortium.org, kjer najdete tudi rezultate raziskav
podjetništva v preteklih letih, podatkovne baze in številne druge informacije o svetovni
raziskavi. Temeljna informacija o rezultatih, prirejena za pametne telefone, je dostopna
na m.gemconsortium.org.
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