
 

Kuala Lumpur, 6. februar 2017— Globalni podjetniški monitor 2016/2017 poroča, da se podje-

tništvo v globalnem merilu povečuje ter da je izgradnja pozitivnega globalnega podjetniškega 

ekosistema ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest. Zelo spodbuden porast zgodnje 

podjetniške aktivnosti smo zaznali tudi v Sloveniji. 
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Več kot polovica podjetnikov v svetu pričakuje, da bo v prihodnjih petih 
mesecih ustvarila nova delovna mesta. 

Petinpetdeset odstotkov podjetnikov na svetu pric akuje, da bodo v prihodnjih petih letih 

ustvarili vsaj eno delovno mesto. Vendar pa delujejo s tevilni dejavniki, ki lahko omejijo pod-

jetnis ko rast. Ti zajemajo sodobne tehnologije in komunikacije, ki omogoc ajo podjetnikom, 

da delajo brez zaposlenih, rigidna regulacija trga dela, slaba razpoloz ljivost izkus ene ali izo-

braz ene delovne sile, omejen dostop do podjetnis kih financ ter odloc itev podjetnikov, da 

ostanejo mali, da bi se izognili kompleksnosti rasti. Zgodnja podjetnis ka aktivnost odraslega 

prebivalstva je v lanskem letu po vec  letih upadanja konc no narasla tudi v Sloveniji. TEA 

indeks, s katerim merimo zgodnjo podjetnis ko aktivnost, to je delez  odraslega prebivalstva, 

ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali z e ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol je 

od 5,9 % v letu 2015, v letu 2016 narasel na optimistic nih 8,02 %. 

Slovenija je izboljs ala tudi svoje mesto na lestvici in se uvrstila na 48. mesto izmed 65 

drz av, ki so bile vkljuc ene v GEM v letu 2016, oziroma na 16. mesto izmed 27 sodelujoc ih 

evropskih drz av, kjer je na tej lestvici najvis je uvrs c ena Estonija (16,2 %), najniz je pa Italija 

(4,4 %). Leto poprej je bila Slovenija po indeksu TEA na 53. mestu med 60 drz avami in med 

24. evropskimi drz avami iz raziskave GEM na 19. mestu. 

Povec anje zgodnje podjetnis ke aktivnosti v Sloveniji gre zlasti na rac un nastajajoc ega pod-

jetnis tva, ki se nanas a na povsem zac etne faze podjetnis kega procesa. Govorimo o posamez-

nikih, ki so storili nekatere prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje pod-

jetje ali pa so podjetje z e formalno ustanovili, vendar ne pred vec  kot tremi meseci.  

»To obdobje je še posebej občutljivo, saj veliko podjetniških začetkov usahne še pred formalno 

ustanovitvijo podjetja« je izjavil Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne razis-

kave GEM. »Zato je izredno pomembno, kako bomo v Sloveniji znali tiste, ki se odločajo za 

podjetniško pot, spodbuditi v njihovih prizadevanjih, da na tej poti ostanejo in razvijejo podje-

tje, ki bo imelo vse objektivne možnosti za rast in kreiranje kakovostnih novih delovnih mest. 

Ustvarjalnosti in podjetnosti ni možno vsiliti, lahko pa posameznike z ustrezno gospodarsko in 

razvojno politiko motiviramo, da bodo podjetniško kariero vzeli kot realno možnost«. 

V Sloveniji ljudje nekoliko vis je kot leto poprej zaznavajo medijsko podporo uspes nim pod-

jetnis kim zgodbam, vec inoma pa spos tovanje uspes nih podjetnikov ter dojemanje, da je  
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podjetnis tvo zaz elena poklicna izbiro ostaja na podobnem nivoju kot leto poprej. To velja tako za Slovenijo, kot v pov-

prec ju za Evropo. Ker rezultati raziskave GEM kaz ejo, da bolj pozitivne druz bene vrednote glede podjetnis tva pomeni-

jo vec inoma tudi vec  podjetnis ke aktivnosti med prebivalci, je nujno bolj odloc no spreminjanje gospodarskega, druz -

benega in kulturnega okolja v smeri vec je podpore in naklonjenosti podjetnis tvu v druz bi. Mediji so lahko pri tem v 

izjemno podporo. Je pa to tudi izredno tez ko dosec i, s e zlasti ker tega ni moz no dosec i na kratek rok.  

V Sloveniji je v povprec ju 51,8 % odraslih posameznikov mnenja, da imajo znanje in sposobnosti za podjetnis tvo, kar 

hkrati z dokaj nizkim odstotkom tistih, ki bi jih strah pred neuspehom odvrnil od podjetnis tva (35,7 %), nakazuje na 

dokaj visoko samozaznano podjetnis ko zmogljivost prebivalstva. Z al ta podjetnis ki potencial ni izkoris c en, s e zlasti na 

tistih podroc jih in s taks nimi podjetji, ki bi obetala rast in ustvarjanje delovnih mest. Dvigovanje podjetnis kega poten-

ciala je izjemno pomembno vendar ni dovolj, c e se ne usmerja v aktivnosti, ki prinas ajo nova delovna mesta in povec a-

nje dodane vrednosti.  

 

 

O Globalnem podjetniškem monitorju 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je najvec ji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetnis tvo na svetu. 

Leta 1999 sta ga skupaj zac ela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi prikljuc ila leta 

2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo znac ilnosti manjs ih 

in novih podjetij, prouc uje obnas anje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Prouc uje zgodnje faze 

podjetnis ke aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in is c e odgovore na 

vpras anja, kako podjetna je Slovenija, kam se na podroc ju podjetnis tva umes c amo v svetovnem merilu ter kako bi 

podjetnis tvo lahko pospes ili.  

Nosilec slovenskega dela raziskave je Ins titut za podjetnis tvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni 

fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih drz av tudi aktivno sokreira nadaljnji 

razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), 

prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin S irec, prof. dr. Barbara Bradac  Hojnik in mag. Matej Rus.  

Globalni sponzorji raziskave so Babson College (ZDA), Universidad Del Desarrollo (C ile), Universiti Tun Abdul Razak 

(Malezija) in Tecnolo gico de Monterrey (Mehika). Slovenski del raziskave financira SPIRIT - Javna agencija Republike 

Slovenije za spodbujanje podjetnis tva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. 

Globalno GEM poroc ilo lahko od 5. februarja dalje najdete na www.gemconsortium.org, podrobni in specific ni rezulta-

ti za Slovenijo pa bodo izs li sredi aprila v posebni publikaciji, ki bo dostopna na globalni spletni strani 

www.gemconsortium.org, spletnih straneh Ins tituta za podjetnis tvo in management malih podjetij (http://

ipmmp.um.si/) ter slovenski strani GEM (http://ipmmp.um.si/globalni-podjetniski-monitor/), kjer tudi najdete rezul-

tate raziskav podjetnis tva iz vseh preteklih letih.  


