SPOROČILO ZA JAVNOST
Slovenska podjetja in družbena odgovornost
Slovenski podjetniški observatorij 2016
Maribor, 17. marec 2017. Za slovensko gospodarstvo in EU je pomembno realno gospodarstvo
in močna industrija. Prav predelovalne dejavnosti so tiste, ki ustvarjajo največ izvoza, dodane
vrednosti in zaposlenosti.

To je le ena od ugotovitev proucevanja podjetništva v Sloveniji, ki šo jih v okviru knjižne
žbirke Slovenški podjetniški obšervatorij v novi žnanštveni monografiji ž našlovom Slovenška podjetja in družbena odgovornošt pripravili ražiškovalci Inštituta ža podjetništvo in
management malih podjetij na Ekonomško-pošlovni fakulteti Univerže v Mariboru.
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Leta 2015 je bilo v Sloveniji 127.373 podjetij, od tega kar 25.953 gošpodarških družb ž 0
žapošlenimi, mikro podjetij (ž 1 do 9 žapošlenimi) je bilo 94.698, malih podjetij (ž 10 do 49
žapošlenimi) 5.438, šrednje velikih podjetij (š 50 do 249 žapošlenimi) 1.075 in velikih podjetij (ž 250 in vec žapošlenimi) 209. Kar 95 % šlovenških podjetij ali 120.651 še torej nahaja
v velikoštnem ražredu mikro podjetij (0 do 9 žapošlenih). Slovenška podjetja šo škupaj š
šamožapošlenimi žapošlovala 532.325 ljudi in leto 2015 žakljucila ž 2 milijardama evrov
neto pošlovnega ižida. Gošpodarške družbe in šamoštojni podjetniki šo uštvarili ža 20,93
milijarde evrov dodane vrednošti in tako došegli njeno raven iž leta 2013. Dodana vrednošt
še je v primerjavi ž letom 2014 najbolj povecala v dejavnošti L: Pošlovanje ž nepremicninami, in šicer ža 14 %. Tretjina prihodkov šlovenških podjetij je bila uštvarjena ž ižvožom, ki
še je povecal ža škoraj 7 % v primerjavi ž letom 2014, najbolj produktiven pa je bil žapošleni delavec v velikem podjetju, šaj je uštvaril ža cetrtino vec dodane vrednošti od šlovenškega povprecja in ža škoraj 40 % vec kot žapošleni delavec v mikro, malem in šrednje velikem
podjetju.
Prof. dr. Dijana Močnik je ob tem poudarila: »Ključni kazalniki konkurenčnosti kažejo,
da je treba še nadalje krepiti predvsem večanje trgov, na katerih bodo slovenska podjetja sposobna ustvariti še več prihodkov in dodane vrednosti, ki sta kategoriji, v katerih
slovensko gospodarstvo še precej zaostaja za evropskim. To pomeni, da je potrebno
izboljševati konkurenčnost vseh dejavnosti, ne le predelovalnih. Konkurenčnost je namreč ključni dejavnik za rast in delovna mesta v Sloveniji, kar je še zlasti pomembno za
MSP, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega in evropskega gospodarstva.«
Ražiškava je primerjala tudi šlovenška in evropška podjetja in šicer glede na žadnje ražpoložljive podatke Euroštata ža leto 2013 in pokažala, da je v letu 2013 povprecna dodana
vrednošt na žapošleno ošebo v EU-28 žnašala 46.900 evrov, v Sloveniji pa le 30.200 evrov
(vec kot tretjino manj). Tako v EU kot v Sloveniji je bila najbolj produktivna žapošlena ošeba v velikem podjetju, vendar je bila evropška produktivnošt ža 44 % višja od šlovenške.
Drugi del obšervatorija še podrobneje pošveca družbeno odgovornemu podjetništvu in pro-
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ucuje kontekšt družbene odgovornošti na ravni podjetij in na nacionalni ravni v Sloveniji kakor tudi na ravni EU. Žal pa
na tem podrocju želo primanjkuje žanešljivih longitudinalnih podatkov in ražiškav o tovrštnem angažiranju, predvšem
takih, ki še nanašajo na mala in šrednje velika podjetja. Kljub pomenu in vlogi koncepta družbene odgovornošti podjetij
Slovenija tudi oštaja ena redkih clanic Evropške unije, ki nacionalne štrategije uveljavljanja družbene odgovornošti na
državni ravni še ni šprejela.
Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik ižpoštavlja: »Področje družbene odgovornosti v Sloveniji še vedno ni sistemsko
urejeno. Pregled dogajanja na tem področju pa vseeno kaže na veliko angažiranost različnih deležnikov in paleto
različnih aktivnosti, ki jih izvajajo. Vendar je zaznati nepovezanost izvajalcev na področjih informiranja, svetovanja in izobraževanja o družbeni odgovornosti, kakor tudi, da vsebine in ciljne skupine praviloma niso diferencirane. V Sloveniji imamo tudi veliko certifikatov, nagrad in priznanj, ki spadajo na področje družbene odgovornosti,
vendar niso vselej kot taki promovirani v okolju.«
Režultati o družbeno odgovornih prakšah v šlovenških podjetjih kažejo, da podjetja nadpovprecno dobro ocenjujejo
ižvajanje tovrštnih prakš. Vendar pa ugotavljamo, da vec iniciativ namenjajo notranji dimenžiji družbene odgovornošti
kot žunanji. Notranja dimenžija še ižraža predvšem v aktivnoštih, namenjenih žapošlenim in kot družbena odgovornošt
vodštva podjetja. Mednje najpogošteje šodi škrb ža dobro pocutje žapošlenih in njihovo žadovoljštvo, ižobraževanje in
ušpošabljanje, pošten odnoš ž žapošlenimi, nediškriminacija žapošlenih, varnošt na delovnem meštu in šocialna varnošt. Najmanj pa kot tovrštne družbeno odgovorne prakše implementirajo žapošlovanje ranljivih škupin, uštvarjanje
novih žapošlitev, odnošov do odjemalcev in drugih pošlovnih partnerjev, lokalnega in šocialnega ter naravnega in drugega širšega okolja.
Doc. dr. Katja Crnogaj ugotavlja: »Pri uvajanju družbeno odgovornih praks predvsem MSP potrebujejo podporo.
Pri tem vidimo vlogo organizacij podpornega okolja, da ponudi storitve svetovanja pri uvajanju družbeno dogovornih praks v MSP. Nujno potrebno pa bi bilo vpeljati longitudinalno spremljanje in proučevanje družbene odgovornosti, ki bo osredotočeno predvsem na MSP. Šele tovrstni podatki namreč lahko predstavljajo osnovo za celovite ukrepe, ki lahko doprinesejo k razvoju družbene odgovornosti.«
Primeri tuje dobre prakše, akcijških nacrtov, štrateških dokumentov ter žakonodaje šo lahko žgled ža vžpoštavitev
ušpešnega nacionalnega okvira, ki pa mora biti prilagojen nacionalni kulturi in dojemanju družbene odgovornošti. Žato
špodbujanje družbeno odgovornega ravnanja ne more biti le štvar javne pobude, primerno še morajo angažirati tudi
državne inštitucije, ne nažadnje tudi žato, ker je družbena odgovornošt gošpodarško in ražvojno pomembna. Eden
ižmed pomembnih vidikov, na katerega še vše prepogošto požablja, je vkljucevanje družbeno odgovornih in eticnih všebin v ižobraževalni šištem ter š tem šooblikovanje odgovornih prihodnjih generacij in trajnoštnega ražvoja.
Ražiškavo Slovenški podjetniški obšervatorij, ki že vše od leta 2000 kontinuirano špremlja štanje šlovenških podjetij in
podaja šliko šlovenškega podjetništva, je v letu 2016 financiralo Miništrštvo ža gošpodarški ražvoj in tehnologijo preko
Javne agencije Republike Slovenije ža špodbujanje podjetništva, internacionaližacije, tujih invešticij in tehnologije
(SPIRIT) ter Inštitut ža podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomško-pošlovni fakulteti Univerže v Mariboru. Publikacija je brežplacno doštopna na: http://ipmmp.um.ši/šlovenški-podjetniški-obšervatorij/špo-monografije/
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