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Uvodni povzetek

Kadar podjetništvo razumemo dinamično – kot odkrivanje in ustvarjanje novih izdelkov in storitev,
ki lahko zadovoljujejo potrebe kupcev, in ne statično – kot enkratno dejanje ustanovitve podjetja,
vidimo, da gre pri podjetništvu za kompleksno in medsebojno tesno prepleteno delovanje
številnih dejavnikov. Izkaže se tudi, da je ustvarjalni podjetniški potencial eden najdragocenejših
virov, ki jih ima na razpolago posamezna država. To pride še posebej do izraza v sedanjem hitro
spreminjajočem se obdobju pospešene informatizacije in digitalizacije družbe in gospodarstva,
ko je potrebno intenzivno prilagajanje na nove razmere poslovanja in na nove, včeraj še
neizražene potrebe sedanjih in bodočih kupcev. Spremembe, s katerimi se srečujejo podjetja in
družba, povzročajo spreminjanje ekonomskega sistema, s tem pa tudi krepitev vloge podjetniške
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.
Temeljna gonilna sila podjetništva je posameznik s svojimi ambicijami, ustvarjalnostjo in
podjetnostjo, pa tudi s strahovi, razlogi in omejitvami, ki mu preprečujejo, da bi se podal na
podjetniško pot. Te omejitve so lahko osebne narave ali pa so dejavniki v njihovem neposrednem
življenjskem prostoru, prevladujoče kulturne vrednote, splošen odnos družbe do podjetništva in
podobno. Raziskovanje podjetništva mora upoštevati to in tudi to, da so dejanja posameznikov
vselej v tesni interakciji z okoljem, ki vpliva na posameznikov odnos do razpoznavanja in
izkoriščanja podjetniških priložnosti. Pri oblikovanju uspešne podjetniške politike je razumevanje
družbenega in gospodarskega konteksta zato ključnega pomena in treba je oblikovati takšne
ukrepe, ki so prilagojeni kontekstu in razvojnemu okolju posamezne države, pri tem pa so izkušnje
drugih držav lahko zelo poučne.
Globalni podjetniški monitor, največja svetovna dolgoročna raziskava podjetništva, ki je bila
prvič izvedena leta 1999 (v Sloveniji leta 2002), se ukvarja prav s to medsebojno odvisnostjo
med podjetništvom in ekonomskim razvojem. Ta monografija podaja rezultate raziskovanja
podjetništva v Sloveniji in jih primerja z rezultati v drugih državah. Ker GEM uporablja enotno
metodologijo, so mogoče tudi poglobljene mednarodne primerjave, še zlasti ker razpolaga
z izjemno obsežnim naborom podatkov iz več kot 100 gospodarstev, ki so v preteklih letih
sodelovala v raziskavi, in ker to raziskovanje poteka v tesno povezani in prepleteni svetovni mreži
raziskovalcev.
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S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti
posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost
zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja
podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja,
prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po
sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, socialno podjetništvo, podjetniška aktivnost
zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam
jih ponujajo običajne statistične baze podatkov. GEM posveča precej pozornosti tudi podjetniškim
aspiracijam in kakovosti podjetniškega ekosistema, saj ta pomembno pospešuje (ali zavira)
podjetniške procese v družbi.

Odnos družbe do podjetništva in podjetniška zmogljivost
Odnos družbe do podjetništva ter posameznikova podjetniška zmogljivost in nagnjenja
pomembno vplivajo na odločitev posameznika, da bi se vključil v podjetniške aktivnosti. Da bi
dobili sliko o odnosu družbe do podjetništva, spremljamo, koliko so spoštovani uspešni podjetniki,
zaželenost podjetništva kot kariere, medijsko podporo podjetništvu ter vidik egalitarizma v
družbi. Sliko o tem, kako posamezniki izkazujejo svojo podjetniško zmogljivost, pa si ustvarjamo
s pomočjo njihovega zaznavanja podjetniških priložnosti, kako sami ocenjujejo svoje podjetniške
sposobnosti, koliko jih je strah neuspeha in ali nameravajo v bližnji prihodnosti ustanoviti svoje
lastno podjetje.
V svetu več kot dve tretjini odraslega prebivalstva verjame, da so uspešni podjetniki v družbi
dobro sprejeti in uživajo velik ugled. Afrika je med svetovnimi regijami najbolj pozitivno naklonjena
podjetništvu, saj kar 77 % prebivalstva meni, da so podjetniki vredni spoštovanja. Podobno je tudi
v Evropi. Uspešni podjetniki so spoštovani tudi v slovenski družbi, o čemer je prepričanih skoraj
70 % ljudi, kar uvršča Slovenijo na 12. mesto v evropskem merilu, kjer je na prvem mestu Irska s
skoraj 85 %. V letu 2016 je svojim uspešnim podjetnikom najmanj spoštovanja izkazovala Hrvaška
(45,6 %).
Med globalnimi regijami ima Evropa najmanjši delež ljudi, ki verjamejo, da je podjetništvo dobra
izbira kariere (59 %), Slovenija pa se s 56,8 % uvršča približno na sredino lestvice v svetovnem
in evropskem merilu. Slovenci sicer spoštujejo uspešne podjetnike, a v precej manjšem deležu
verjamejo, da je to dobra poklicna izbira. Na splošno pa v svetovnem merilu velja, da v povprečju
dve tretjini ljudi v državah učinkovitostnega tipa gospodarstva zaznava podjetništvo kot zaželeno
karierno pot; v faktorskih in inovacijskih gospodarstvih je takih v povprečju le približno 60 % ljudi.
Večinoma spoštovanje uspešnih podjetnikov in dojemanje, da je podjetništvo zaželena poklicna
izbira, tako ostajata na podobnem nivoju kot leto poprej, v povprečju pa v Sloveniji nekoliko
višje kot leto poprej zaznavajo medijsko podporo uspešnim podjetniškim zgodbam. Ker rezultati
raziskave GEM kažejo, da pozitivnejše družbene vrednote glede podjetništva pomenijo večinoma
tudi več podjetniške aktivnosti med prebivalci, lahko mediji z realnim prikazovanjem in pozitivnim
odnosom do podjetništva prispevajo k izboljšanju podjetniške kulture in boljšemu odnosu družbe
do podjetništva.
Ena od značilnosti slovenskih globoko zakoreninjenih družbenih norm je prepričanje, da bi
bilo večini ljudi v Sloveniji ljubše, da bi imeli vsi približno enako raven življenjskega standarda.
Ta značilnost slovenske družbe, ki jo sicer zaznavamo že ves čas, kar poteka raziskava GEM, je
Slovenijo v letu 2016 (enako kot v letu 2015) pripeljala ponovno na sam vrh lestvice evropskih
držav, ki so sodelovale v tem delu raziskave. V Sloveniji meni tako skoraj 83 % odraslih, na evropski
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lestvici nam sledita Portugalska (77,7 %) in Hrvaška (77,0 %), na drugem koncu lestvice sta Gruzija
(42,8 %) in Luksemburg (45,6 %). V svetovnem merilu Slovenijo presegajo le še Tajska (84,0 %) in
Združeni arabski emirati (85,6 %).
Zaznavanje poslovnih priložnosti je ena temeljnih komponent podjetništva, brez katere
podjetništvo ni možno. V Sloveniji je po zgolj 16 % prebivalcev, ki so bili leta 2013 mnenja, da
bodo v njihovem okolju dobre poslovne priložnosti, leta 2014 ta odstotek narasel na 17,3 % in
leta 2015 na 20,5 %. V letu 2016 je še nekoliko višji: v povprečju 25,3 % ljudi zaznava obetavne
poslovne priložnosti za začetek novega posla. Vendar pa v svetovnem merilu to še vedno pomeni
rep lestvice – 59. mesto med 65 sodelujočimi državami. Na vrhu lestvice sta Saudova Arabija z
81,5 % prebivalstva, ki meni, da bodo v bližnji prihodnosti dobre priložnosti za nov posel, ter
Švedska kot prva evropska država (78,5 %). V evropskem in svetovnem merilu je na dnu lestvice
Grčija z manj kot 13 %, sledita pa Rusija (17,9 %) in Bolgarija (21,0 %), potem Hrvaška in Slovaška,
nato pa Slovenija, ki je na 22. mestu na lestvici 27 evropskih držav. Treba pa je upoštevati, da
ljudje v različnih tipih gospodarstev na različnih razvojnih stopnjah tudi različno pojmujejo to, kaj
so obetavne poslovne priložnosti in kakšna so potrebna znanja, s katerimi jih lahko ustvarjajo in
upravljajo.
Po dveh letih upadanja podjetniških namer je Slovenija končno beležila tudi večji interes za
podjetniško aktivnost. Delež odraslih posameznikov, ki razmišljajo o tem, da bi v prihodnjih treh
letih ustanovili podjetje, se je v letu 2016 obetavno povečal in znaša 14,3 %. V svetovnem merilu se
evropske države na splošno uvrščajo nizko; na prvih na 22 mestih svetovne lestvice so neevropske
države, zlasti afriške in latinskoameriške. Slovenija se uvršča na 49. mesto med 65 sodelujočimi
državami.
Zaznavanje podjetniških zmožnosti in kompetenc razkriva ne le znanje in veščine ljudi, ampak tudi
njihovo zaupanje v lastne sposobnosti za ustanovitev podjetja. V Sloveniji je bilo samozaznavanje
podjetniških sposobnosti relativno veliko – v povprečju 51,8 % odraslih prebivalcev zaupa v
svoje podjetniške sposobnosti in kompetence, kar našo državo uvršča na visoko 5. mesto med
evropskimi državami. Hkrati z dokaj nizkim odstotkom tistih, ki bi jih strah pred neuspehom
odvrnil od podjetništva (35,7 %), bi to moralo nakazovati tudi večjo podjetniško angažiranost. Žal
ta (samozaznani) podjetniški potencial ni izkoriščen, še zlasti ne na tistih področjih in s takšnimi
podjetji, ki bi obetala rast in ustvarjanje delovnih mest. Seveda je mogoče, da posamezniki svoje
sposobnosti in zmožnosti ocenjujejo previsoko, vendar pa je dvigovanje podjetniškega potenciala
zelo pomembno. Ni pa seveda dovolj, če se ne usmerja v aktivnosti, ki prinašajo nova delovna
mesta in povečanje dodane vrednosti. Ustvarjalnosti in podjetnosti ni mogoče vsiliti, lahko pa
posameznike z ustrezno gospodarsko in razvojno politiko motiviramo, da bodo podjetniško
kariero vzeli kot realno možnost.

Podjetniška aktivnost
Podjetniški proces prehaja skozi različne faze, od zaznavanja poslovne priložnosti do opustitve
poslovanja, pri čemer še zdaleč ni nujno, da se bodo posamezniki, ki prepoznajo poslovno
priložnost, tudi odločili, da jo izkoristijo in se vključijo v podjetniški proces. Raziskava GEM
proučuje podjetniški proces v več fazah. Prvo fazo predstavljajo potencialni podjetniki, to je
posamezniki, ki menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da uresničijo neki
podjem, ki prepoznavajo poslovne priložnosti ter sprejemajo tveganje in potencialni neuspeh
svoje podjetniške aktivnosti. A le določen del potencialnih podjetnikov preide v naslednjo fazo, ko
začnejo priložnosti tudi dejansko uresničevati. To so nastajajoči podjetniki, torej posamezniki, ki
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so dejansko že začeli izvajati aktivnosti za ustanovitev podjetja ali so podjetje že ustanovili pred
manj kot tremi meseci. V naslednjo fazo, med nove podjetnike, ki imajo podjetje več kot tri mesece
in izplačujejo plače, vendar ne več kot tri leta in pol, preide le določen delež. Tiste, ki poslujejo dlje
kot tri leta in pol, potem uvrščamo med ustaljene podjetnike. Nastajajoči in novi podjetniki skupaj
tvorijo celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, ki jo prikazujemo z indeksom zgodnje podjetniške
aktivnosti TEA. Indeks TEA je ena temeljnih mer raziskave GEM in prikazuje odstotek odrasle
populacije med 18. in 64. letom starosti, ki se vključuje v podjetništvo.
Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji je lansko leto po več letih upadanja
končno narasla. Potem ko je indeks TEA, s katerim merimo zgodnjo podjetniško aktivnost, to je
delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje, vendar ne
dlje kot tri leta in pol, upadel s 6,3 % v letu 2014 na 5,9 % v letu 2015, je v letu 2016 narasel na zelo
optimističnih 8 %. Slovenija je popravila tudi svoje mesto na lestvici – uvrstila se je na 48. mesto
med 65 državami, ki so bile leta 2016 vključene v GEM, oziroma na 16. mesto med 27 sodelujočimi
evropskimi državami. Na tej lestvici je najviše uvrščena Estonija (16,2 %), najniže pa Italija (4,4 %).
Leto poprej je bila Slovenija po indeksu TEA na 53. mestu med 60 državami, med 24 evropskimi
državami iz raziskave GEM pa na 19. mestu.
V svetu že tradicionalno visoko stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti izkazujejo gospodarsko
najmanj razvite države, zlasti afriške in južnoameriške, med katerimi sta v letu 2016 vodili Burkina
Faso s 33,5 % in Ekvador z 31,8 %, sledijo Belize (28,8 %), Kamerun (27,6 %), Kolumbija (27,4 %)
in Peru (25,1 %). V teh državah gre predvsem za podjetništvo iz nuje, saj je zaradi pomanjkanja
delovnih mest samozaposlitev pogosto edina možnost za preživetje in izhod iz revščine. V Evropi
največ podjetništva iz nuje najdemo v Gruziji (4,4 % prebivalcev), ki je po tem kazalniku na 12.
mestu v svetovnem merilu ter, presenetljivo, na Slovaškem (3,8 %), ki je na 15. mestu.
Zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji se je povečala zlasti zaradi nastajajočega podjetništva –
torej zaradi začetne faze podjetniškega procesa. Govorimo o posameznikih, ki so storili nekatere
prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje, ali pa so podjetje že formalno
ustanovili, vendar ne pred več kot tremi meseci. To obdobje je še posebej občutljivo, saj veliko
podjetniških začetkov usahne še pred formalno ustanovitvijo podjetja in delovanjem na trgu.
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 podjetje, ki bo imelo vse
objektivne možnosti za rast in ustvarjanje novih delovnih mest.
Motivi za odločitev za podjetniško pot so pri posameznikih različni. Nekateri se zanjo odločajo,
ker nimajo druge možnosti zaposlitve, drugi zaradi tega, ker so zaznali dobro poslovno
priložnost ali kaj podobnega. Faktorska gospodarstva v povprečju izkazujejo skoraj 3,5-krat
večjo zgodnjo podjetniško aktivnost zaradi nuje kot inovacijska gospodarstva in 1,5-krat večjo
zgodnjo podjetniško aktivnost zaradi nuje kot učinkovitostna. Primerjava zgodnje podjetniške
aktivnosti iz nuje kaže, da se je Slovenija med vsemi državami GEM uvrstila na 40. mesto, kar je
slabše kot leta 2015, ko smo bili na 48. mestu med 60 državami. To kaže, da je v Sloveniji delež
zgodnjih podjetnikov iz nuje v primerjavi z drugimi državami po svetu narasel. Negativno sliko
kaže predvsem to, da smo v primerjavi z inovacijskimi državami in državami EU pri vključevanju
v zgodnjo podjetniško aktivnost zaradi nujnosti uvrščeni precej više. Motivacijski indeks, ki ga
izračunamo kot razmerje med deležem razvojno usmerjenih podjetnikov in deležem podjetnikov
iz nuje, kaže, da je v inovacijskih gospodarstvih 3,9-krat več v razvoj usmerjenih podjetnikov
kot tistih iz nuje. V Sloveniji je ta indeks nekoliko nižji, le približno 2,7-krat. Se je pa to razmerje
bistveno izboljšalo, saj je bilo leta 2015 le 1,9-krat več razvojno usmerjenih podjetnikov kot
podjetnikov iz nuje.
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Podjetniški proces se zaključi s prenehanjem poslovanja podjetja, ki skupaj z ustanavljanjem
podjetij prispeva k podjetniški dinamiki v določenem okolju. Prenehanje poslovanja je pojmovano
široko, ne le kot zaprtje podjetja zaradi neuspeha, ampak se nanaša tudi na druge razloge, zaradi
katerih je podjetnik v zadnjih dvanajstih mesecih opustil poslovanje, kot so prodaja podjetja,
predaja naslednikom, preoblikovanje ali kaj podobnega, kar seveda še zdaleč ne pomeni neuspeha,
ampak je lahko tudi končni podjetnikov cilj. V Sloveniji so bili na drugem mestu osebni razlogi
(13,2 %), temu so sledili drugo delo ali druga poslovna priložnost (12,6 %), birokracija ter vladna in
davčna politika (12,6 %), upokojitev (11,8 %) ter finančni razlogi (10,2 %). Zlasti pri upokojitvi kot
razlogu za prenehanje Slovenija močno izstopa – povprečje držav GEM je 3,8, povprečje EU pa 6,2.
Analiza podjetniške aktivnosti pokaže, da je prehod od potencialnih podjetnikov – to je tistih,
ki imajo znanje in veščine za podjetništvo, se ne bojijo neuspeha in zaznavajo podjetniške
priložnosti – k dejanski nameri za ustanovitev podjetja kompleksen proces, na katerega vplivajo
številni dejavniki, od vrednot, ki si jih posameznik pridobi v družini, neposrednem okolju
in v zgodnjih letih izobraževanja, pa do odnosa družbe do uspeha in neuspeha ter povsem
konkretnih veščin, potrebnih za ustanovitev in vodenje podjetja. Analiza prehajanja v nadaljnje
faze v podjetniškem procesu kaže na precejšno izgubo potenciala, saj imata kar dve tretjini
posameznikov pozitiven odnos do podjetništva, podjetniške namere v prihodnosti jih izkazuje le
še 14 %, med ustaljenimi podjetniki pa je potem v Sloveniji samo 7 % posameznikov. Očitno je
splošna podpora podjetnikom premalo učinkovita in potrebujejo specifično ukrojeno podporo v
vsaki posamezni fazi podjetniškega procesa.

Demografske značilnosti slovenskega podjetništva
Tudi v letu 2016 je bilo tako v svetu kot v Sloveniji največ zgodnje podjetniške aktivnosti v starostni
skupini od 25 do 34 let. Ta delež je v Sloveniji (34,6 %) nekoliko višji kot v EU (29,8 %). V primerjavi
z letom poprej je največji premik zaznati v najmlajši starostni skupini (od 18 do 24 let), v kateri se
je delež nastajajočih in novih podjetij izjemno povečal (s 5,5 % na 17,5 %), in potem ko je več let
zaostajal za preostalimi proučevanimi skupinami držav, je te precej prehitel (na primer povprečje
GEM 15 %, EU 11,8 %). Pri interpretaciji takšnih rezultatov pa velja ravnati posebej previdno,
saj podatki GEM ne zadoščajo za podrobno analizo dejavnikov, ki so k temu prispevali. Višje
stopnje njihovega podjetniškega angažiranja so namreč lahko tudi posledica še vedno relativno
visokih stopenj brezposelnosti mladih v Sloveniji in samozaposlitev je za to starostno skupino, ki
pravzaprav nima še nikakršnih izkušenj na trgu dela, lahko tudi zelo tvegana odločitev.
V letu 2016 smo zaznali nadaljnji padec zgodnje podjetniške aktivnosti starostne skupine od 55
do 64 let (s 7,4 % na 5,5 %). Dejstvo, da se bo zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva
delež starejših prebivalcev v prihodnjih 35 letih skoraj podvojil, je za oblikovalce vladnih politik
pomemben izziv. Ta ciljna skupina posameznikov ima namreč zelo bogate izkušnje, vire in mreže
povezav, zato jih velja z ustrezno politiko podpreti, da bi jih kot podjetniki tudi izkoristili. Na drugi
strani pa opažamo, da se je med ustaljenimi podjetniki (to je tistimi, ki imajo podjetje dlje kot
tri leta in pol) delež starostne skupine od 25 do 34 let precej zmanjšal in bistveno zaostaja za
preostalimi proučevanimi skupinami držav. Zmanjševanje deleža ustaljenih podjetnikov v tej
skupini mladih nakazuje na potrebo po učinkoviti podpori vladnih politik in programov za tako
imenovano scale-up podjetniško aktivnost, saj ne zadostuje le povečevanje deleža zgodnjih oblik
podjetniške aktivnosti, pač pa zlasti ohranjanje trajnostnih oblik podjetniškega angažmaja.
V letu 2016 smo v Sloveniji zabeležili ponoven porast deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk
(31,8 %), vendar v primerjavi z vsemi proučevanimi skupinami držav še vedno zaostajamo, zato
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ne moremo govoriti o kakšnem znatnem izboljšanju vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško
aktivnost. Slovenija se je uvrstila šele na 54. mesto med 65 proučevanimi državami, med 27
evropskimi državami pa na 22. mesto. Najmanj žensk je sicer vključenih v podjetništvo v Jordaniji
(20,3 %), Egiptu (26,4 %) in Makedoniji (28,1 %), največ pa v Indoneziji (55,3 %), Mehiki (51,8 %) in
Braziliji (50,8 %), med evropskimi državami pa v Rusiji (45 %) in Španiji (44,5 %). Slovenija zaostaja
tudi po kazalniku ustaljene podjetniške aktivnosti žensk, tako da ostajajo ženske še naprej
pomemben neizkoriščen podjetniški potencial, še zlasti ker se jih sorazmerno velik delež odloča za
podjetništvo zaradi nujnosti. Čeravno je v Sloveniji delež žensk med zgodnjimi podjetniki nekoliko
večji kot leto poprej, se je med njimi povečal delež podjetništva iz nuje. Če smo leta 2015 imeli
24,9 % zgodnje podjetniške aktivnosti žensk iz nuje, je ta vrednost leta 2016 narasla na 29,4 %, kar
je nad evropskim povprečjem. Slovenijo tako najdemo na 17. mestu na lestvici proučevanih držav,
med katerimi imajo najmanj novih in nastajajočih podjetnic zaradi nuje Švedska (2,3 %), Italija
(5,9 %) in Finska (6,9 %).
Podatki raziskave GEM za obdobje med letoma 2009 in 2013 kažejo, da v Evropski uniji na splošno
ena tretjina žensk meni, da imajo znanje in spretnosti za začetek poslovanja; takih moških je
49 %. Povedano drugače: kar dve tretjini žensk verjame, da nimajo ustreznega znanja ali veščin
za ustanovitev podjetja. Takšen podatek jasno izpostavlja področja, na katerih se lahko vključi
intervencijska politika z ustreznimi programi in projekti. V državah članicah Evropske unije je
delež žensk, ki menijo, da imajo znanje in spretnosti za začetek poslovanja, v razponu od 20 % v
Luksemburgu do 43 % v Sloveniji in Španiji (podatki veljajo za opazovano štiriletno obdobje).
V primerjavi s preteklimi leti je opazen znaten padec deleža novih in nastajajočih podjetnikov z
več kot srednješolsko izobrazbo (s 64,9 % v letu 2015 na 47,5 % v letu 2016), znotraj tega pa je
delež najvišje izobraženih zgodaj podjetniško aktivnih posameznikov ponovno dosegel raven
iz leta 2014 (39,3 %). Povečal se je tudi delež novih in nastajajočih podjetnikov s srednješolsko
izobrazbo, kar pomeni, da se velik del poklicno izobraženih mladih že zelo zgodaj podaja na
samostojno podjetniško pot, pri čemer so izpostavljeni številnim tveganjem potencialnega
neuspeha, saj jim ob strokovnem znanju največkrat primanjkuje prav poslovnih znanj, potrebnih
za dolgoročno preživetje podjetja. Zato je nujno, da mlade, ki so se na pot podjetništva podali
brez ustreznih izkušenj, še zlasti pa brez podjetniške izobrazbe, podpremo z različnimi programi
vseživljenjskega učenja in mentorske pomoči, drugače se bomo ujeli v zanko sicer visokih stopenj
zgodnje podjetniške aktivnosti, a tudi visoke stopnje smrtnosti njihovih podjetniških poizkusov.
Razpoložljiva finančna sredstva so eden pomembnejših dejavnikov za uspešno ustanovitev
lastnega podjetja. Raven dohodkov gospodinjstev je zato pomemben podatek, ki nakazuje na
kakovost in potencial zgodnje podjetniške aktivnosti v opazovanem nacionalnem gospodarstvu.
V Sloveniji je leta 2016 največji delež tako zgodnjih kot ustaljenih podjetnikov izhajal iz zgornjega
dohodkovnega razreda, in sicer pri nastajajočih in novih podjetnikih 62,1 %, pri ustaljenih
podjetnikih pa kar 79,6 %. Zlasti pri slednjih gre za velik porast v primerjavi z letom 2015, ko je
bil delež 59,6 %. Posledično se je seveda zmanjšal delež podjetnikov iz srednjega in spodnjega
dohodkovnega razreda.

Podjetniške aspiracije
Zagon novega podjetja je temeljna faza podjetniškega procesa, vendar brez rasti in razvoja
podjetja za razvoj gospodarstva nima zadostne vrednosti. Ključna cilja vsakega gospodarstva sta
namreč predvsem zagotavljanje delovnih mest in ustvarjanje dodane vrednosti, vendar številna
novonastala podjetja zelo hitro nehajo poslovati ali pa ne zaposlujejo in ne rastejo. Čeravno
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rastoča podjetja pomenijo le manjši delež v številu subjektov v populaciji podjetij, so daleč največji
vir novih delovnih mest. Potencial za doseganje večjega števila delovnih mest in visoke dodane
vrednosti, ki nakazujejo na kakovost podjetniške aktivnosti, je zato v veliki meri odvisen od
aspiracij podjetnika, seveda pa tudi od inovativnosti podjetja pri soočanju s podjetniškimi izzivi.
Kljub zelo jasnim podatkovnim podlagam, ki kažejo na pomen inovativnih rastočih podjetij, ta
podjetja žal niso deležna ustrezne pozornosti vladnih politik, saj pomen podjetništva, še posebej
zelo ambicioznega, v družbi velikokrat ni povsem jasno in pravilno razumljen. Raziskava GEM
ugotavlja aspiracije po rasti zgodnjih podjetnikov tako, da ti ocenijo nameravano zaposlovanje,
internacionalizacijo in raven inovativnosti svojih izdelkov ali storitev.
Med zelo ambiciozne štejemo tiste podjetnike, ki pričakujejo, da bo število delovnih mest v
njihovem podjetju čez pet let preseglo število deset in da bodo hkrati v tem obdobju dosegli vsaj
50-odstotno rast števila zaposlenih. V Sloveniji je delež zelo ambicioznih nastajajočih in novih
podjetnikov v letu 2016 znašal 18 %, s čimer se je Slovenija uvrstila v gornjo polovico vseh držav,
vključenih v raziskavo GEM. Gre seveda za njihovo subjektivno oceno, ki lahko temelji na njihovih
strokovnih ocenah o potencialu posla za rast, ali pa so to le njihove želje po rasti, v poslu samem
pa nimajo trdnih podlag. Veliko pričakovanj o rasti se v praksi žal dejansko ne realizira, zagotovo
pa je pomembno, da podjetniki imajo željo po rasti, saj velja, da se dejanska rast podjetja realizira
zelo redko, če podjetnik nima teh ambicij. Najvišje deleže zelo ambicioznih podjetnikov lahko
zasledimo v Katarju (43 %), v Turčiji (40 %), na Irskem (31 %) in v ZDA (30 %), najnižji deleži zelo
ambicioznih podjetnikov pa so na Jamajki (1 %), v Indoneziji (1 %), Maleziji (2 %), Saudovi Arabiji
(3 %), Braziliji (3 %) in Panami (3 %).
Področje inovacijske naravnanosti zgodnjega podjetništva proučujemo v GEM z ugotavljanjem,
ali (potencialni) kupci že poznajo soroden izdelek oziroma storitev, ki ga trži nastajajoče ali novo
podjetje. Zanima nas tudi podjetnikova ocena, ali na tržišču obstajajo konkurenčna podjetja, ki
ponujajo enake ali podobne izdelke ali storitve, ter ocena stopnje novosti uporabljene tehnologije.
Pri raziskovanju inovacijske naravnanosti v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti je treba
upoštevati tudi raziskovalne omejitve, saj gre po eni strani za subjektivne ocene podjetnikov,
po drugi strani pa tudi za možnost pristranske ocene podjetnika zaradi stopnje razvitosti
gospodarstva, v katerem deluje. V določenem faktorskem gospodarstvu lahko neki izdelek ali
storitev označimo kot zelo inovativen, to pa morda ne velja v nekem inovativnem gospodarstvu, v
katerem že obstajajo enaki, sorodni ali celo bolj inovativni izdelki oziroma storitve.
V Sloveniji kar 44 % podjetnikov v najzgodnejših fazah podjetništva meni, da imajo izdelek ali
storitev, ki je nov(a) za nekatere ali celo vse potencialne kupce. Po tem kazalniku so visoko tudi
druge države EU – najviše z 68 % Italija in Luksemburg, najniže pa Hrvaška (28 %) in Bolgarija
(30 %).
Prav tako je Slovenija visoko na lestvici po kazalniku usmeritve v nove tržne niše, saj 53 %
podjetnikov v najzgodnejših fazah podjetništva meni, da so njihovi izdelki ali storitve na trgu novi,
saj da je na trgu zelo malo ali celo nič konkurentov. Še višjo stopnjo novosti svojih izdelkov ali
storitev za trg izražajo irski (67 %), švedski (57 %), hrvaški (56 %) in luksemburški (54 %) zgodnji
podjetniki. Podoben rezultat kot slovenski so izkazali britanski, estonski in francoski podjetniki,
bistveno nižjega pa bolgarski (32 %), italijanski (35 %) in poljski (35 %).
Uporaba novih tehnologij lahko močno prispeva k dvigu uspešnosti poslovanja posameznih
podjetij in celotne družbe. V Sloveniji je delež novih in nastajajočih podjetnikov, ki menijo, da
uporabljajo relativno nove tehnologije – takšne, ki niso starejše od pet let – znašal 45 %, kar je
bistveno več kot v preteklih štirih letih: 27 % leta 2015, 15 % leta 2014, 15 % leta 2013 in 25 % leta
2012. Po tem kazalniku so od Slovenije boljše Hrvaška (61 %), Bolgarija (57 %), Slovaška (51 %)
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in Italija (49 %). Pri tem velja poudariti, da so odgovori podjetnikov subjektivne narave in zelo
verjetno pomemben odraz okolja, v katerem delujejo. Očitno novi podjetniki na Hrvaškem ali v
Bolgariji obravnavajo problematiko uporabe novih tehnologij bistveno bolj ohlapno kot njihovi
finski (21 %) ali nemški (23 %) kolegi, ki delujejo v bistveno bolj gospodarsko razvitih ter inovacijsko
in tehnološko močnejših okoljih.
Pomembna dimenzija podjetništva, ki prispeva k rasti, je tudi internacionalizacija poslovanja
podjetja, pri kateri se morajo podjetniki proaktivno soočati z odkrivanjem in izkoriščanjem
priložnosti na tujih trgih. GEM med ambiciozne podjetnike uvršča tiste, ki menijo, da je več kot
25 % kupcev njihovih izdelkov ali storitev iz tujine. V letu 2016 je bilo med novimi in nastajajočimi
podjetniki takšnih 29 % (leto poprej 34 %). Slovenija se že tradicionalno uvršča v skupino držav z
relativno visoko stopnjo internacionalizacije poslovanja, kar nakazuje, da se slovenski podjetniki
zelo zavedajo pomena mednarodnih trgov. To kažejo tudi podatki Evropske komisije, po katerih
so slovenska mala in srednje velika podjetja močno vpeta v izvozne aktivnosti, saj jih je 52 %
odgovorilo, da so v zadnjih treh letih vsaj nekaj svojih izdelkov ali storitev izvozili v druge države EU.

Financiranje podjemov
Zagotovitev potrebnih virov je ob artikulaciji poslovne priložnosti in organiziranju podjetniškega
tima ključno opravilo podjetnika. Med potrebnimi viri igrajo pomembno vlogo tudi finančni.
Višina potrebnih finančnih sredstev za nastajajoči ali novi podjem po geografskih regijah in po
državah močno variira. V Sloveniji je znesek mediane enak 10.000 EUR, v državah inovacijskega
tipa gospodarstva je v povprečju več kot dvakrat tolikšen, v državah EU pa znaša približno 15.000
EUR. Izkazalo se je tudi, da v povprečju v večini sodelujočih držav GEM velja, da so ženske izrazile
potrebo po povprečno nižjem znesku kot moški. To kaže na dejstvo, da tudi v razvitih ekonomijah
ženske pogosteje ustanavljajo podjetja, ki so manj finančno zahtevna in pretežno v storitvenih
gospodarskih panogah.
Za financiranje zagona podjema uporabljajo podjetniki različne vire finančnih sredstev in
kombinacije virov. Eden najpogostejših primarnih virov financiranja nastajajočih in novih
podjemov so podjetnikova lastna sredstva, kar običajno pomeni uporabo lastnih prihrankov, delo
v prostorih doma, iskanje brezplačnega svetovanja in podobno. Vzrok za uporabo lastnih sredstev
za financiranje podjetniške aktivnosti je lahko prostovoljna izbira, velikokrat pa so podjetniki v to
prisiljeni, ker nimajo dostopa do drugih, zunanjih virov financiranja. Potrebni znesek za financiranje
podjema za nastajajoče in nove podjetnike se v evropskih državah ne razlikuje veliko in se giblje
od 60 % na Švedskem, kjer je ta odstotek najmanjši, do 82 % v Veliki Britaniji, ki je na vrhu lestvice
evropskih držav. V Sloveniji ta delež v povprečju znaša 73 %. Tudi v povprečju v vseh državah GEM
ter v skupini inovacijskih gospodarstev znaša ta delež v povprečju 70 % do 72 %. Nadpovprečno
majhen delež novih in nastajajočih podjetnikov pa v Sloveniji uporablja finančne vire iz naslova
bančnih posojil (v Sloveniji manj kot 20 %, povprečje v vseh obravnavanih skupinah držav je skoraj
40 %) in iz naslova državnih virov (v Sloveniji 15 %, povprečje v vseh obravnavanih skupinah držav
je znatno višje, še posebej v Evropski uniji, kjer je več kot 25 %).
Po starostnih skupinah je potrebni znesek za zagon podjetja različen. V državah z inovacijskim
tipom gospodarstva najvišjo povprečno vrednost mediane za potrebni znesek navajajo podjetniki
v starosti od 35 do 44 let, sledijo tisti v starostni skupini od 45 do 54 let, nazadnje pa tisti v starosti
od 55 do 64 let. Nasprotno pa v Evropi najvišjo povprečno vrednost mediane za potrebni znesek (a
nižji, kot je povprečna vrednost mediane za znesek v tej starostni skupini v povprečju v inovacijskih
gospodarstvih) navajajo podjetniki v starosti od 55 do 64 let. Podobno je v Sloveniji, kjer podjetniki,
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stari do 35 let, zaznavajo manjšo potrebo po finančnih sredstvih kot tisti, ki so stari 35 let in več.
Glede na to, da se podjemi v Sloveniji največ financirajo iz lastnih virov, so mlajše generacije
glede financiranja bolj ranljive, saj nimajo prihrankov ali nepremičnin in drugih zagotovil, ki bi jim
pomagala pri najemanju bančnih in drugih finančnih sredstev.

Podjetniški ekosistem
Na podjetniško aktivnost v Sloveniji pomembno vpliva podjetniški ekosistem, ki prispeva k
uvajanju in delovanju inovacijskih sistemov, ekonomiji znanja in konkurenčnosti. Ocenjevali
smo ga s pomočjo izbrane skupine nacionalnih izvedencev (podjetniki in tudi drugi posamezniki
iz gospodarstva, politike, državne uprave in akademske sfere), ki imajo znanje in izkušnje z
delovanjem na različnih področjih, ki vplivajo na razvoj podjetništva v državi. Izvedenci so
ocenili podjetniški ekosistem na devetih področjih: finančna podpora, vladne politike, vladni
programi, izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo, raziskave in razvoj, dostop do poslovne
in strokovne infrastrukture, odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu, dostop do fizične
infrastrukture ter kulturne in družbene norme. Ugotavljamo, da je bila v letu 2016 večina teh
področij še vedno ocenjena pod povprečjem držav članic EU, z izjemo dinamike notranjega trga,
dostopa do fizične infrastrukture in v manjšem delu tudi podpore vladne politike.
Slovenski izvedenci z najnižjimi ocenami ocenjujejo kakovost izobraževanja in usposabljanja za
podjetništvo na osnovni ravni izobraževanja (s povprečno oceno 2,71 na lestvici od 1 do 9); ta
raven ima najnižje ocene tudi v skupini inovacijskih gospodarstev in držav članic EU. Prav zato
ostaja podjetniško izobraževanje še naprej eno ključnih področij, ki zahteva takojšnje ukrepanje,
tudi zaradi razvoja spodbudne podjetniške kulture, pri čemer Slovenija še vedno najbolj
zaostaja za povprečjem držav članic EU. Ker ustvarjanje podjetništvu naklonjene kulture zahteva
usposobljene posameznike ter spremembo trenutne miselnosti in obstoječih vrednot v bolj
podjetniško usmerjene, je pomembno vlaganje v formalno in neformalno izobrazbo. Izvedenci
na tem mestu predlagajo sistematično uvedbo podjetniških vsebin ter vzgajanje podjetniške
miselnosti na vseh ravneh izobraževalnega procesa, vključevanje praktičnih vsebin ter pristop k
novim, trajnostnim poslovnim modelom v učnih načrtih. Sooblikovanje podjetništvu naklonjene
kulture je po mnenju izvedencev mogoče tudi z intenzivnim ozaveščanjem in širjenjem pozitivnih
podjetniških zgodb v medijih, na podjetniških dogodkih in neformalnih srečanjih, ki jih v Sloveniji
ne primanjkuje.
Podjetniške namere in podjetniško aktivnost bi bilo mogoče bistveno povečati z olajšanim
dostopom do financiranja, ki je v Sloveniji s povprečno oceno 3,94 v letu 2016 podpovprečno
ocenjen okvirni pogoj glede na povprečne ocene skupine inovacijskih in tudi učinkovitostnih
držav in se je glede na leto 2015 tudi poslabšal. Kljub precejšnjemu angažiranju vlade v zadnjih
letih dostop do finančnih virov še vedno ostaja velik izziv za MSP v Sloveniji, kaže pa se tudi izrazita
potreba po zagotovitvi dodatne podpore podjetjem predvsem pri povezovanju z zasebnimi
investitorji (poslovnimi angeli, pospeševalniki, tveganimi kapitalisti, strateškimi partnerji ipd.).
Vladne politike in predpisi igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju ugodnega podjetniškega okolja.
Nacionalni izvedenci sicer pritrjujejo, da v Sloveniji obstaja interes oblikovalcev politike po
spodbujanju podjetniške aktivnosti na nacionalni in še močneje na lokalni ravni, vendar tudi
menijo, da se ta interes v praksi ne realizira dovolj učinkovito in ne na vseh področjih. Predlogi
strokovnjakov za izboljšave v okviru vladnih politik (72,2 % vseh navedb) so se tako tudi v letu
2016 v največji meri nanašali na temeljito davčno reformo ter poenostavitev administrativnih ovir
in birokracije, kar je velika ovira za MSP in zaviralno vpliva na podjetniške namere. Čeprav je okvir
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vladnih programov s povprečno oceno 4,3 ocenjen nekoliko slabše (4,5), kot je bil leta 2015, pa so
izvedenci ravno na tem področju prepoznali tudi največ prednosti, ki pomembno prispevajo k
podjetniški aktivnosti v Sloveniji (38,9 % vseh navedb).
Oblikovanje učinkovitega in v razvoj usmerjenega podjetniškega ekosistema zato še naprej ostaja
pomembna naloga. K njegovemu učinkovitemu delovanju morajo prispevati vsi deležniki – od
države in njenih agencij, izobraževalnih inštitucij, podpornih organizacij in lokalnih deležnikov
do obstoječih podjetij in ustaljenih podjetnikov, ki lahko nastajajočim in novim podjetnikom
s poslovnim sodelovanjem in mentorskimi nasveti pomagajo k uspešnemu poslovanju in rasti.
V letošnjo predstavitev rezultatov GEM smo zato vključili tudi nekaj primerov dobre prakse
podjetniških ekosistemov po svetu, ki kažejo številne možnosti, kako je mogoče vzpostaviti in
uveljavljati posamezne elemente podjetniškega sistema.
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Executive Summary

When we understand entrepreneurship as something dynamic, such as the discovery and
creation of new products and services to satisfy customers’ needs—rather than something
static (e.g., a single act of establishing a company), we realize that entrepreneurship comprises
a complex and closely interwoven operation of many factors. It also becomes obvious that
creative entrepreneurial potential is one of the most valuable resources any country can have.
This has become particularly apparent in the current, fast-changing period of the accelerated
computerization and digitization of society and the economy, when it is necessary to intensively
adapt to new conditions in business operations and to new—and until recently not expressed—
needs of present and future buyers. The changes which companies and the society face cause
the changes in the economic system and, consequently, lead to the strengthening of the role of
entrepreneurial creativity, entrepreneurial spirit, and innovativeness.
Individuals, with their ambitions, creativity, and entrepreneurial spirit as well as their fears, reasons,
and limitations which prevent them from embarking on the entrepreneurial path, are the primary
driving force of entrepreneurship. One’s limitations may be of personal nature or may appear in
the form of factors present in the individual’s immediate living environment, in the form of the
prevailing social values, in the general attitude of the society towards entrepreneurship, etc. The
research of entrepreneurship should take this into consideration, together with the fact that one’s
actions are always in a very close interaction with the environment and that this environment
influences one’s attitude towards the perception and the exploitation of business opportunities.
Thus, when designing a successful entrepreneurship policy, it is crucial to understand a given
social and economic context. Entrepreneurship policies should be created in a way that they are
adapted to the context and to the economic development stage of an individual country; here, the
experience of other countries may prove very informative.
As the largest longitudinal study of entrepreneurship in the world, which was first carried out in 1999
(in 2002 in Slovenia), the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) addresses the interconnectedness
of entrepreneurship and economic development. This monograph compares the results of the
study of entrepreneurship in Slovenia with the results from other countries. The GEM methodology
is the same all over the world, which allows for detailed international comparisons, especially
because huge amounts of data from more than 100 economies participating in the survey over
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several years have been accumulated and because this research is carried out within a closely
linked and interconnected global network of researchers.
The GEM research enables a better understanding of societal values about entrepreneurship
and the specific individual characteristics of persons, such as their perception of their own
entrepreneurial capabilities, their ability to perceive business opportunities, their entrepreneurial
intentions, and their fear of failure. Because the GEM survey monitors entrepreneurial activity in
all phases of the lifecycle of entrepreneurial ventures (nascent, new and established businesses,
business discontinuation), according to impact (high growth, innovation, internationalization)
and by type (total early stage entrepreneurial activity, social entrepreneurship activity, employee
entrepreneurship activity), we get a much more comprehensive picture of the entrepreneurshiprelated activities than if we only relied on the data provided by common statistical databases. In
the GEM survey, a substantial amount of attention is also devoted to entrepreneurial aspirations
and the quality of the entrepreneurship ecosystem as the latter may significantly foster (or
constrain) entrepreneurial processes in a society.

Societal values related to entrepreneurship
and entrepreneurial capacity
Societal values related to entrepreneurship and the individual’s entrepreneurial capacity and
tendencies have an important influence on the individual’s decision to become entrepreneurially
active. In order to establish society’s perceptions about entrepreneurship, we monitor the
extent to which entrepreneurs are considered to have a high status in a particular society, the
perception of entrepreneurship as a good career choice, the levels of positive media attention
for entrepreneurship, and the aspect of (non)acceptance of income differences in the society. To
determine how individuals express their entrepreneurial capacity, we study their perception of
business opportunities, their assessment of their own entrepreneurial capabilities, their fear of
failure, and whether they intend to start their own business in the near future.
Globally, more than two-thirds of the adult population believe that successful entrepreneurs are
well regarded and enjoy a high status within society. Among the world’s regions, Africa shows the
most positive attitudes towards entrepreneurship because as much as 77% of the population
believe that entrepreneurs are worth admiring. A similar trend has been observed in Europe as
well. Successful entrepreneurs are also highly respected in Slovenia as almost 70% of the Slovenian
adult population believe that successful entrepreneurs have a high status in the Slovenian society.
In the group of European countries, this ranks Slovenia 12th, with Ireland being at the top with
almost 85%. In 2016, successful entrepreneurs received the least respect in Croatia (45.6%).
From a regional perspective, Europe shows the lowest belief in entrepreneurship as a good career
choice (59%). Regarding this indicator, Slovenia is ranked somewhere in the middle on both the
global and European scales, with 56.8%. Although Slovenians hold successful entrepreneurs in
high regard, their belief that entrepreneurship is a good career choice is much lower. Globally,
two-thirds of the adult population in the efficiency-driven economies see entrepreneurship as a
good career choice, whereas only around 60% of the population in the factor- and innovationdriven economies believe so. These results indicate that both the respect towards successful
entrepreneurs and the perception of entrepreneurship as a good career choice remain similar
levels from the year before. In Slovenia, the level of positive media attention for successful
entrepreneurial stories is perceived to be higher than the year before. Because the results of
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the GEM survey show that positive societal values about entrepreneurship also mean more
entrepreneurial activity among the population, the media can contribute to the improvement
of entrepreneurial culture and a better societal attitude towards entrepreneurship by presenting
entrepreneurship realistically and maintaining a positive attitude towards it.
One of the quite deeply rooted Slovenian social norms is the belief that most people in Slovenia
would prefer that everyone had a similar standard of living. This characteristic of Slovenian society
has been observed ever since Slovenia became a participant in the GEM survey. In 2016, Slovenia
ranked first among the European countries surveying this indicator (the same was observed in
2015 as well)—that is, 83% of the Slovenian adult population hold this belief, followed by Portugal
(77.7%) and Croatia (77.0%) whereas, on the other end of the scale, we find Georgia (42.8%)
and Luxembourg (45.6%). Globally, only Thailand (84.0%) and the United Arab Emirates (85.6%)
precede Slovenia.
The perception of business opportunities is one of the core components of entrepreneurship;
without it, entrepreneurship is not possible. In 2013, a modest 16% of the Slovenian population
believed that good business opportunities existed in the areas in which they lived; this percentage
increased to 17.3% in 2014 and 20.5% in 2015. In 2016, this percentage increased slightly, too,
as the average of 25.3% of people perceived good opportunities for starting a new business.
Nevertheless, this percentage still ranks Slovenia at the bottom end of the global scale: 59th place
among the 65 participating economies. At the top end of the opportunity perceptions scale, we
find Saudi Arabia, where 81.5% of population believe that there will be good opportunities to start
a new business in the near future, and Sweden, which is the highest-ranking European economy
(78.5%). At the bottom of this ranking scale we find Greece (with less than 13%), Russia (17.9%), and
Bulgaria (21.0%), followed by Croatia and Slovakia. Slovenia is ranked 22nd among the 27 European
countries. However, it should be remembered that individuals in the economies who are at different
stages of development have different perceptions about what good business opportunities are and
what the capabilities required to create and manage these entrepreneurial opportunities are.
After two years of declines in entrepreneurial intentions, in 2016 Slovenia finally recorded an
increased interest in entrepreneurial activity. The proportion of the adult population who intend to
start a business in the next three years increased substantially to 14.3%. On average, the European
counties are ranked relatively low on the global scale, and the top 22 places are taken by nonEuropean countries, particularly African and Latin American ones. Here, Slovenia is ranked 49th
among the 65 participating countries.
The perception of entrepreneurial capabilities and competences shows not only the knowledge
and skills of individuals, but also their belief in having the capacities to establish a business. In
Slovenia, self-perception about entrepreneurial capabilities was relatively high; on average, 51.8%
of the adult population trusts in their entrepreneurial capabilities and competences, which ranks
Slovenia high in 5th place among the European countries. Together with a relatively low percentage
of those individuals whose fear of failure would inhibit them from pursuing entrepreneurial
opportunities (35.7%), this should indicate a high degree of engagement in entrepreneurial
activity. Unfortunately, this (self-perceived) entrepreneurial potential is not realized, especially in
those areas and with such companies that would result in economic growth and new job creation.
It may be that individuals assess their capabilities and capacities too high, but the enhancement
of entrepreneurial potential is very important. Of course, this is not sufficient if the activities are not
focused on new job creation or on the increase in added value. It is impossible to force creativity
and entrepreneurial spirit on individuals; we may only motivate them with adequate economic
and developmental policies to consider entrepreneurial career as a realistic option.
27

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

Entrepreneurial activity
The entrepreneurial process passes through different stages, starting with the perception of
a business opportunity and ending with business discontinuation. It should not be taken for
granted that individuals who perceive a business opportunity will also take advantage of this
opportunity and become engaged in entrepreneurial activity. The GEM survey studies the
entrepreneurial process in all of its phases. The first phase includes potential entrepreneurs (i.e.,
those individuals who believe that they have enough knowledge and entrepreneurial capacities
to realize an entrepreneurial venture, who perceive business opportunities, and who take into
account the risk and possible failure of their entrepreneurial activity). However, only a certain
proportion of these potential entrepreneurs move to the next stage when they actually begin
to seize business opportunities. These are nascent entrepreneurs—namely, those individuals
who have actually taken steps to start a business or have already started a business (which is
less than three months old). Only a proportion of these nascent entrepreneurs move beyond
this initial stage to the second stage, becoming owner-managers of a new business, which refers
to those individuals who have had their business for more than three months and have paid
salaries and wages for more than three months but for less than 3.5 years. The entrepreneurs
who are in business for more than 3.5 years are classified as owner-managers of an established
business. Nascent entrepreneurs and owner-managers of a new business together present total
early-stage entrepreneurial activity (TEA) as expressed with the TEA rate. This rate is one of the
core indicators of the GEM, and it shows the percentage of the adult population aged 18–64 years
who are entering entrepreneurship.
In 2016, the total early-stage entrepreneurial activity of the adult population in Slovenia recovered
after a number of years of decline. The TEA rate, which measures early-stage entrepreneurial
activity of the adult population who are involved in setting up a business or who already own a
business (but for less than 3.5 years), dropped from 6.3% in 2014 to 5.9% in 2015 and increased to
an optimistic 8% in 2016. In this way, Slovenia also improved its ranking in 2016, when it ranked
48th among the 65 GEM participating countries and 16th among the 27 European countries
participating in the GEM survey. Concerning this indicator, Estonia was the highest-ranking
country, with a 16.2% TEA rate, whereas Italy ranked lowest, with 4.4%. In 2015, Slovenia’s TEA rate
ranked it 53rd among the 60 GEM countries and 19th among the 24 European countries taking part
in the GEM survey.
On the global level, the highest rates of total early-stage entrepreneurial activity are, as usual,
reported by the economically least developed countries, particularly African and Latin American
ones. In 2016, Burkina Faso (33.5%) and Ecuador (31.8%) had the highest TEA rates, followed
by Belize (28.8%), Cameroon (27.6%), Colombia (27.4%), and Peru (25.1%). In these countries,
necessity-driven entrepreneurship prevails and, due to the lack of available jobs, self-employment
is the only option to survive and move out of poverty. In Europe, the highest rates of necessitydriven entrepreneurship in 2016 were observed in Georgia (4.4% of population), ranking it 12th,
and—surprisingly—in Slovakia (3.8% of population), ranking it 15th on a global scale concerning
necessity-driven entrepreneurship rates.
The increase of total early-stage entrepreneurial activity in Slovenia is primarily the result of the
increase of nascent entrepreneurship (i.e., the initial stages of entrepreneurial process). Here, we
talk about those individuals who have taken initial steps towards setting up their own business in
the future or who have formally set up their business but not more than three months ago. This
phase of entrepreneurial activity is a very sensitive one because many entrepreneurial initiatives
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stop before the business is officially set up and before it begins to operate on the market. Thus,
it is of crucial importance for Slovenia to know how to support those individuals who decide
for entrepreneurship to stay on this path develop their business which would have all objective
possibilities for growth and new job creation.
The motives of individuals to become entrepreneurially active are numerous. Some people
decide to become entrepreneurs because they have no other options for work; others pursue
entrepreneurship because of a perceived good business opportunity or similar break. On average,
factor-driven economies exhibit 3.5 times higher necessity-driven early-stage entrepreneurial
activity than innovation-driven economies and 1.5 times higher necessity-driven early-stage
entrepreneurial activity than efficiency-driven economies. For 2016, the analysis of necessitydriven early-stage entrepreneurial activity shows that Slovenia ranked 40th among all GEM
participating countries, which is worse than in 2015, when it ranked 48th among the 60 GEM
countries. Thus, the proportion of necessity-driven early-stage entrepreneurs increased in
Slovenia in 2016 when compared with other countries worldwide. This negative trend in necessitydriven early-stage entrepreneurship is especially evident in the fact that Slovenia ranked much
higher than other innovation-driven economies and the EU countries. The motivational index,
calculated as the ratio between improvement-driven opportunity (IDO) entrepreneurs and
those motivated by necessity, shows that innovation-driven economies have 3.9 times more IDO
entrepreneurs than necessity-driven ones. In Slovenia, this ratio is somewhat lower (2.7 in 2016),
which is, nonetheless, an improvement from 2015 when Slovenia had only 1.9 times more IDO
entrepreneurs than necessity-driven ones.
The entrepreneurial process ends with the discontinuation of a business. Together with the
establishment of businesses, business discontinuance contributes to the business dynamics of a
certain environment. Business discontinuance is perceived rather broadly and includes not only
business closure due to failure, but also other reasons why an entrepreneur has discontinued
a business in the past 12 months, such as selling the business, passing the business on to the
successors, and business restructuring. This does not necessarily mean the failure of a business,
but it can actually be the end-goal of the entrepreneur. In Slovenia, personal reasons’ (13.2%) were
the second most frequent reason for the discontinuation of a business, followed by another job
or business or opportunity (12.6%), bureaucracy as well as government and tax policy (12.6%),
retirement (11.8%), and problems with finances (10.2%). Concerning retirement as the reason for
business discontinuance, Slovenia differs substantially from other countries, and, for this reason,
the GEM overall average in 2016 was 3.8%, whereas the EU average was 6.2%.
The analysis of entrepreneurial activity shows that the transition from being a potential
entrepreneur (i.e., having the knowledge and skills for entrepreneurship, not being afraid of failure,
and being able to perceive business opportunities) to having the actual intention to set up a
business is a complex process. In other words, it is influenced by a number of factors from the
values one acquires in his/her family, in the immediate environment, and during primary education
to the attitude of the society towards success and failure and the very specific skills needed to set
up and run a business. The analysis of the transition to each consecutive phase of entrepreneurial
process for Slovenia shows a substantial loss of potential. Namely, as many as two-thirds of adult
individuals in Slovenia have a positive attitude towards entrepreneurship, but only 14% of them
exhibit future entrepreneurial intentions, and only 7% of the Slovenian adult population persists in
this process to become owner-managers of established businesses. Obviously, the overall support
for entrepreneurs is not efficient enough, and entrepreneurs need specific, tailor-made support at
each individual phase of the entrepreneurial process.
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Demographic characteristics of Slovenian entrepreneurship
Both globally and in Slovenia, the highest prevalence rate of total early-stage entrepreneurial
activity (TEA) in 2016 was observed among 25- to 34-year-olds. The TEA rate for Slovenia was
a bit higher than the EU average (34.6% and 29.8% respectively). Compared with a year before,
the biggest change was observed with the youngest age group (18- to 24-year-olds), in which the
proportion of nascent and new ventures increased substantially (from 5.5% in 2015 to 17.5% in
2016). After lagging behind all other observed groups of economies for a number of years, this
situation changed in 2016 when Slovenia surpassed these economies substantially (for example,
the GEM average was 15% and the EU average was 11.8%). However, one needs to be very careful
when interpreting these results because the GEM data do not suffice for a detailed analysis
of the factors which contributed to this trend. Higher levels of entrepreneurial engagement
of these individuals may simply be the result of a relatively high youth unemployment rate in
Slovenia. However, such self-employment may prove to be a very risky decision for this age
group because these individuals practically have no experience in the labour market.
In 2016, a continuous decrease in early-stage entrepreneurial activity was observed in the 55to 64-year-old age group (from 7.4% in 2015 to 5.5% in 2016). The changing age structure of the
population, which will result in the proportion of the elderly almost doubling in the next 35
years, presents a challenge for government policymakers. Because people in this age group
have a lot of experience, resources, and networks of connections, it would be wise to support
them via relevant policies so that they would exploit these advantages as entrepreneurs. We
also observed that the rate of owner-managers of established businesses (i.e., those who own a
business for more than 3.5 years) in the 25- to 34-year-old age group dropped substantially and
now lags considerably behind other observed groups of countries. The decrease in the rate of
owner-managers of established businesses indicates that efficient government support policy
is needed to scale up entrepreneurial activity. Thus, a mere increase of the rate of early-stage
entrepreneurial activity is not sufficient; what is needed is the maintenance of sustainable forms
of entrepreneurial engagement.
In 2016, Slovenia recorded an increase of female involvement in early-stage entrepreneurial
activity (from 27.9% in 2015 to 31.8%). However, it still lags behind all other observed groups
of countries. For that reason, we cannot speak about any substantial improvement of the
involvement of women in early-stage entrepreneurial activity. For this indicator, Slovenia
ranked 54th in the overall GEM sample and 22nd among the 27 European countries. The lowest
percentages of women engaged in entrepreneurship were in Jordan (20.3%), Egypt (26.4%),
and Macedonia (28.1%) whereas the highest percentages were observed in Indonesia (55.3%),
Mexico (51.8%), and Brazil (50.8%). In the group of European countries, the highest percentages
of female early-stage entrepreneurial activity were in Russia (45%) and Spain (44.5%). Slovenia
also falls behind with regard to women as owner-managers of established businesses.
This means that women still present an important entrepreneurial potential which has not
yet been fully exploited, especially because a rather large percentage of women enter into
entrepreneurship out of necessity. Although the female TEA in Slovenia was a bit higher in 2016
than the year before, the necessity-driven female entrepreneurship rate increased, too. In 2015,
Slovenia recorded a female TEA necessity rate of 24.9%, whereas in 2016, this rate increased
to 29.4%, which was above the European average and ranked Slovenia 17th on the scale of the
observed countries whereas the lowest female TEA necessity rates were observed in Sweden
(2.3%), Italy (5.9%), and Finland (6.9%).
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The GEM survey data for the time period between 2009 and 2013 show that, overall, one-third of
women and 49% of men in the European Union believe that they have the knowledge and skills to
start a business. In other words, almost two-thirds of women believe that they do not have sufficient
knowledge or skills to set up a business. This clearly highlights areas in which the introduction of
relevant programmes and projects via the intervention policy may become necessary. In the EU
countries, the percentage of women who believe that they have the knowledge and skills to start
a business ranges from 20% in Luxembourg to 43% in Slovenia and Spain (the data refer to the
observed four-year period).
Compared with previous years, we observed a substantial drop in the proportion of early-stage
entrepreneurs with the attained level of education higher than secondary-school education
(i.e., from 64.9% in 2015 to 47.5% in 2016). Within this group, the percentage of entrepreneurially
active individuals with the highest attained level of education reached the 2014 level (39.3%).
The percentage of nascent and new entrepreneurs with secondary-school education also
increased in 2016. This means that many young individuals who have vocational education
embark on an independent entrepreneurial path very early, but they are exposed to many risks
related to potential failure because they most often lack the business knowledge needed for the
long-term survival of the business. Therefore, it is important that young individuals who become
engaged in entrepreneurial activity without adequate experience, especially without relevant
entrepreneurship education, receive support via different programmes of lifelong learning and
mentoring. Otherwise, we will be trapped in a situation when we have relatively high rates of
early-stage entrepreneurial activity but also a very high death rate of entrepreneurial endeavours.
The available financial resources are one of the more significant factors for the successful
establishment of one’s own business. The information about households’ income level is thus
important because it indicates the quality and potential of early-stage entrepreneurial activity in
the observed national economy. In 2016, the largest percentage of both early-stage entrepreneurs
and owner-managers of established businesses in Slovenia belonged to the highest third
household income group (i.e., 62.1% of early-stage entrepreneurs and as many as 79.6% of
owner-managers of established businesses). The substantial growth is especially evident with
the latter group of entrepreneurs in comparison with data from 2015, when their percentage was
59.6%. Consequently, the percentage of entrepreneurs belonging to the middle and lowest third
household income group dropped.

Entrepreneurial aspirations
A start-up of a new business is the fundamental phase of the entrepreneurial process; however, it
does not have sufficient value for the development of the economy if the business does not grow
and develop. That is, the key goals of any economy are the provision of jobs and the creation of
added value. Yet many newly established businesses discontinue their operations or do not employ
and grow. Although growing businesses are in the minority in the total number of companies,
they by far represent the biggest source of new jobs. Thus, the potential for the creation of a large
number of new jobs and a high added value, which both point to the quality of entrepreneurial
activity, greatly depends on the entrepreneur’s aspirations and how innovative the firm is when
faced with entrepreneurial challenges. Despite existing explicit data which point to the significance
of innovative growing businesses, these businesses still do not receive adequate attention by
government policies because entrepreneurship—particularly very ambitious efforts—is still not
clearly and properly understood in society. The GEM survey measures growth aspirations of
31

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

early-stage entrepreneurs in terms of their expected job creation, internationalization, and the
level of innovativeness of their products or services.
Entrepreneurs who exhibit high-growth aspirations are those entrepreneurs who expect to have
more than 10 employees in the next five years and, at the same time, are projected to generate
at least a 50% growth in the number of employees in the same time period. In Slovenia, the
proportion of high-growth early-stage entrepreneurs was 18% in 2016, which ranks Slovenia in the
top half of all GEM countries. Of course, this is the entrepreneurs’ subjective assessment, which
may be based on either their professional assessments regarding the growth potential of their
business or their growth aspirations only, which do not have any firm foundations in their business
itself. Unfortunately, many growth aspirations are not actually realized in practice. However, it is
important that entrepreneurs have growth aspirations because it is a fact that business growth
occurs very rarely if the entrepreneur does not have such ambitions. The countries with the highest
proportion of high-growth entrepreneurs are Qatar (43%), Turkey (40%), Ireland (31%), and the USA
(30%). The lowest percentages of entrepreneurs with very high growth aspirations are observed
in Jamaica (1%), Indonesia (1%), Malaysia (2%), Saudi Arabia (3%), Brazil (3%), and Panama (3%).
The GEM survey assesses the innovation levels of early-stage entrepreneurship by establishing
whether (potential) customers already know a product or a service similar to the one offered by
a nascent or new business. We are also interested in the entrepreneurs’ assessment regarding
the existence of other businesses on the market offering the same products or services and the
entrepreneurs’ assessment concerning the novelty of the technology used in their business. When
researching innovative orientation of early-stage entrepreneurship, some research limitations
have to be taken into consideration. On the one hand, we deal with the entrepreneur’s subjective
assessment; on the other hand, the entrepreneur’s assessment may be biased due to the phase of
the economic development of the country in which he/she operates. In other words, one product
or service may be defined as highly innovative in a factor-driven economy but not in an innovationdriven economy, where similar or even more innovative products or services already exist.
In Slovenia, as many as 44% of nascent entrepreneurs believe that they have a product or service
which is new for some or even for all of their potential customers. In terms of this indicator, other
EU countries also rank high: The highest-ranking countries are Italy and Luxembourg with 68%
whereas the lowest ranking countries are Croatia (28%) and Bulgaria (30%).
Slovenia also ranks very high concerning the focus on new market niches: 53% of early-stage
entrepreneurs in Slovenia believe that their products or services are new on the market because
there are few or no other competitive businesses on the market. The highest degrees of novelty
of their product or service are expressed by Irish (67%), Swedish (57%), Croatian (56%), and
Luxembourg (54%) early-stage entrepreneurs. Similar results to Slovenian entrepreneurs were
also observed for British, Estonian, and French entrepreneurs, while much lower results were
observed for Bulgarian (32%), Italian (35%), and Polish (35%) ones.
The use of new technologies can greatly contribute to the success of business operations
of individual firms and the society as a whole. In Slovenia, the percentage of nascent and new
entrepreneurs who believe that they use relatively new technologies (i.e., technologies available for
fewer than five years) was 45% in 2016, which is a substantially higher percentage than in previous
years (27% in 2015, 15% in 2014, 15% in 2013, and 25% in 2012). For this indicator, Croatia (61%),
Bulgaria (57%), Slovakia (51%), and Italy (49%) reported higher scores than Slovenia. It should
be noted that the answers provided by entrepreneurs are subjective and very likely reflect the
environment in which these entrepreneurs operate. It is clear that new entrepreneurs in Croatia or
in Bulgaria perceive the use of new technologies more loosely than their Finnish (21%) or German
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(23%) counterparts, who carry out their business operations in substantially more economically
developed economies and in more innovative and technologically stronger environments.
The internationalization of business operations is also an important growth-contributing aspect
of entrepreneurship. Here, entrepreneurs must proactively find and exploit the opportunities on
foreign markets. The GEM classifies entrepreneurs as ambitious if they indicate that at least 25%
of their customers come from other countries. In 2016, 29% of nascent and new entrepreneurs
in Slovenia were classified as such (compared to 34% the year before). Slovenia has traditionally
exhibited a relatively high level of international orientation, which points to the fact that Slovenian
entrepreneurs are well aware of the importance of international markets. This is supported by the
data published by the European Commission which show that Slovenian SMEs are very actively
engaged in export activities because 52% of them stated that they had exported at least some of
their products or services to other EU countries in the last three years.

Financing of entrepreneurial ventures
Apart from the articulation of a business opportunity and the organisation of the entrepreneurial
team, a key task of the entrepreneur is to secure the necessary resources, with financial resources
being the more important ones. The amount of necessary financial resources for a nascent or new
venture varies substantially across different geographic regions and countries. In Slovenia, the
median is EUR 10,000, whereas in innovation-driven economies, this median is twice this amount
and in EU countries, it is about EUR 15,000. The survey also found that in most GEM participating
countries women, on average, expressed the need for lower amounts of funding than men,
highlighting the fact that in developed economies women also more often set up businesses that
are less financially demanding and predominantly in the services industry.
Entrepreneurs use different sources of finances and different combinations of these sources to
finance the start-up of their ventures. The entrepreneur’s personal funds are one of the most
frequent primary sources of financing nascent and new ventures. This usually entails using one’s
own savings, working at home, seeking free-of-charge advice, and the like. The reason for the use
of personal funds may be one’s personal choice, but quite often entrepreneurs are forced to do
this because they do not have access to any other external sources of finance. The percentage of
nascent and new entrepreneurs who use their own funds to finance a new venture does not differ
much across the European countries, ranging from 60% in Sweden (the lowest percentage) to
82% in the United Kingdom, which is ranked first among the European countries. In Slovenia, this
percentage is 73%. The percentage of early-stage entrepreneurs who use personal funds to start
up their business is approximately the same in all GEM countries and in the group of innovationdriven economies (between 70% and 72%). The percentage of Slovenian nascent and new
entrepreneurs who finance their businesses with bank loans is much lower than the percentage in
other GEM participating countries (20% in Slovenia; almost 40% in all studied groups of countries).
Similar results were observed with government grants used as a source of new venture funding
(15% in Slovenia; the average in all studied groups of countries is substantially higher, especially in
the EU—namely, more than 25%).
The funds needed to start up a business differ per age groups as well. In the innovation-driven
economies, the highest average value of these funds (measured as the value of the median) was
stated by entrepreneurs in the 35- to 44-year-old age group, followed by entrepreneurs in the 45- to
54-year-old age group and 55- to 64-year-old age group. Contrary to that, the highest average value
of the needed funds (the median value) in the European countries was stated by entrepreneurs in
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the 55- to 64-year-old age group. However, this average value (the median value) is lower than
the reported average value in the same age group in the innovation-driven economies. A similar
situation was observed in Slovenia, where entrepreneurs younger than 35 years old perceive a
lesser need for financial resources than those entrepreneurs older than 35 years old. Considering
that entrepreneurial ventures in Slovenia are mostly funded by individuals’ own funds, the younger
generations are more vulnerable because they have fewer savings or personal property and other
assets to serve as collateral to help them secure bank loans and other financial resources.

The entrepreneurship ecosystem
Entrepreneurial activity in Slovenia is strongly influenced by the entrepreneurship ecosystem
which contributes to the introduction and functioning of innovation systems, knowledge economy,
and competitiveness. We assessed the entrepreneurship ecosystem in Slovenia by gathering
opinions from selected national experts (i.e., entrepreneurs and other professionals in economics,
politics, state administration, and academics) with the knowledge of and professional experience
in different fields affecting the development of entrepreneurship in this country. The experts
were asked to assess the Slovenian entrepreneurship ecosystem based on nine entrepreneurial
framework condition (EFC) categories: entrepreneurial finance, government policies, government
entrepreneurship programmes, entrepreneurship education and training, R&D transfer,
access to commercial and legal infrastructure, internal market dynamics and burdens or entry
regulations, access to physical infrastructure, and cultural and social norms. In 2016, most of these
entrepreneurial framework conditions were still rated below the EU average, with the exception of
internal market dynamics and the access to physical infrastructure as well as (to a lesser degree)
government support policies.
The quality of entrepreneurial education and training at the school stage received the lowest
rates by the Slovenian experts (weighted average 2.71 on the 1 to 9 scale); this EFC received the
lowest average rating in the group of innovation-driven economies and EU member states as well.
Thus, entrepreneurship education remains one of the key areas demanding immediate action
in order to develop a supportive entrepreneurship culture. In this respect, Slovenia still lags far
behind the EU average. Because the creation of an entrepreneurship-friendly culture requires
trained individuals and a shift from the existing mindset and values to more entrepreneurshiporiented ones, it is crucial to invest in formal and informal education in this field. Here, the experts
suggest a systematic introduction of entrepreneurship-related content and the development
of the entrepreneurial mindset at all levels of education, the inclusion of practical knowledge
as well as the inclusion of new, sustainable business models in the syllabuses. The co-creation
of entrepreneurship-friendly culture is, in experts’ opinions, also possible through intensive
awareness-raising and the spreading of positive entrepreneurship stories via the media and
through entrepreneurship-related events and informal meetings, which are frequent in Slovenia.
Entrepreneurial intentions and entrepreneurial activity could also be significantly enhanced by
easing access to entrepreneurial finance. This EFC received the average rating of 3.94 in 2016, which
is below the average rating for this EFC in both innovation- and efficiency-driven economies. The
average rating in 2016 was also lower than that in 2015. Despite the substantial engagement of the
government in recent years, the access to entrepreneurial finance remains a huge challenge for
SMEs in Slovenia, mainly in terms of making connections with private investors (business angels,
business accelerators, venture capitalists, strategic partners, etc.).
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Government policies and regulations play a key role in creating a more favourable entrepreneurial
environment. National experts agree that Slovenian policymakers are inclined towards boosting
entrepreneurial activity at the national level and even more at the local level; however, they also
believe that this interest is not sufficiently implemented in practice and also not in all areas. In 2016,
the majority of experts’ recommendations for the improvements of government policies (72.2%
of all statements) related to the profound tax reform as well as the removal of administrative
obstacles and the simplification of bureaucracy, both of which are a hindrance for SMEs and have
a constraining effect on entrepreneurial intentions. Although the average rating for government
policies was 4.3, which is less than the 2015 rating of 4.5, the experts identified this EFC as the one
which can bring the biggest advantages for the enhancement of the entrepreneurial activity in
Slovenia (38.9% of all statements).
The formation of efficient and development-oriented entrepreneurial ecosystem thus remains an
important task, and all relevant stakeholders should contribute to its efficient functioning. These
stakeholders include the government and government agencies, education institutions, support
organisations, and local stakeholders such as existing companies and established business owners
who can assist nascent and new entrepreneurs carry out their business operations successfully
and grow their firms through their business cooperation and mentorship. Consequently, this
year’s GEM report also includes cases of good practice of different entrepreneurship ecosystems
around the world, thereby highlighting the numerous possibilities of setting up and implementing
individual constituent elements of entrepreneurship systems.
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Predstavitev Globalnega
podjetniškega monitorja

1

1.1 GEM – globalna raziskava podjetništva
Ustvarjalni podjetniški potencial je eden najdragocenejših virov, ki jih ima na razpolago posamezna
država. To še zlasti velja v sedanjem hitro spreminjajočem se in turbulentnem času, ko se dogajajo
številni razvojni premiki, povzročeni predvsem s tehnološkimi spremembami, ki jih prinaša
informacijska družba (na primer Rifkin, 2011, 2015; Sundararajan, 2016; Schwab, 2016a; Tapscott
in Tapscott, 2016).
Naraščajoča splošna negotovost, globalno konkuriranje in vse bolj obveščeni in zahtevni odjemalci
povečujejo kompleksnost poslovanja, naraščanje nišnih trgov, dnevno pojavljanje novih potreb
potencialnih kupcev, s tem pa tudi novih izdelkov in storitev, ter zahtevajo hitro odzivanje na
potrebe kupcev. Vse to terja čim več ustvarjalnih in podjetnih posameznikov, ki so sposobni (in
voljni) zaznati potrebe trga in se odzvati z ustrezno podjetniško aktivnostjo – bodisi s samostojnim
podjemom ali v okviru obstoječega podjetja. Spremenjenih razmer poslovanja namreč ni mogoče
obvladovati na stari način, s togo hierarhično zgrajeno organizacijo, ampak le z ustvarjalnimi
posamezniki, ki inovativno in podjetno odgovarjajo na izzive. Spremembe, s katerimi se srečujejo
podjetja in družba, povzročajo tudi spreminjanje ekonomskega sistema in s tem krepitev vloge
podjetniške ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.
Podjetništvo je od nekdaj temeljilo na osrednji človekovi sposobnosti, da razmišlja, raziskuje,
išče boljše načine zagotavljanja svoje eksistence, skratka, da je podjeten in ustvarjalen. Zato
proučevanje podjetništva pomeni predvsem proučevanje temeljne gonilne sile, to je podjetnika in
njegovih ambicij, inovativnosti in podjetnosti, pa tudi strahov, razlogov in omejitev, ki usposobljenim
posameznikom preprečujejo, da bi se usmerili v podjetništvo. Podjeme ustanavljajo posamezniki,
ki nenehno presojajo stroške in koristi takšnega ravnanja, na njihove odločitve pa poleg osebnih
značilnosti pomembno vplivajo številni dejavniki v njihovem neposrednem življenjskem prostoru,
institucionalno okolje podjetij, prevladujoče kulturne vrednote, splošen odnos družbe do
podjetništva in podobno.
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Na ta način pristopa k raziskovanju podjetništva tudi največja svetovna longitudinalna raziskava o
podjetništvu Globalni podjetniški monitor (GEM). Leta 2016 se je odvrtel že osemnajsti letni cikel,
v katerem se proučuje podjetniška aktivnost v različnih fazah podjetniškega procesa – od odnosa
družbe do podjetništva, značilnosti, motivacij in ambicij podjetnikov do kakovosti podjetniškega
ekosistema v različnih državah.
GEM je v prvem letu vključeval samo deset držav, v vseh teh letih pa je sodelovalo že preko 100
držav. Slovenija je v GEM prisotna vse od leta 2002, tako da imamo za teh 15 let tudi podrobno
evidentirane rezultate in raziskovalna spoznanja. Ker pridobljeni podatki in rezultati temeljijo na
enotni metodologiji, omogočajo, da se lahko Slovenija dolgoročno primerja s številnimi državami,
in tako dobimo jasnejšo sliko o stanju in razvoju podjetništva v državi. S tem imajo oblikovalci
podjetniške politike tudi trdnejšo osnovo za pripravo in izbor učinkovitih ukrepov in programov, še
zlasti ker so v javno dostopnih raziskovalnih poročilih posameznih držav (www.gemconsortium.
org/report) navedeni številni primeri dobre in učinkovite podpore za podjetništvo. Prav dobri
podjetniški podpori je bila posvečena tudi posebna publikacija GEM Policy Briefs (Herrington,
2017), v kateri so opisani uspešni podporni programi in ukrepi v 37 državah. Nekaj smo jih smiselno
povzeli tudi v tej monografiji.
Na področju podjetništva je nenehna primerjava s podjetništvom v drugih državah nujna, saj je
trg univerzalen in ne dopušča nacionalnih mej, še zlasti ne na daljši rok. Zato je tudi globalnost
obravnavanega podjetniškega raziskovanja tako nujna. GEM to omogoča in leta 2016 je v raziskavi
sodelovalo 67 držav, ki smo jih v tabeli 1 razvrstili glede na njihovo stopnjo razvitosti in geografsko
regijo. Stopnja razvitosti posamezne države namreč pomembno vpliva na potek podjetniškega
procesa, od zagonske ideje pa vse do opustitve poslovanja. Razvrščanje razvojnih stopenj je
narejeno po Svetovnem gospodarskem forumu (www.weforum.org), svetovne makroregije pa po
klasifikaciji Evropske unije (eu/european-union/about-eu/countries_sl ).
Tabela 1.1: Države GEM glede na regijo in stopnjo razvitosti
Faktorska gospodarstva

Učinkovitostna gospodarstva

Burkina Faso, Kamerun,
Senegal

Egipt, Republika Južna Afrika,
Maroko

Indija, Iran, Kazahstan

Indonezija, Jordanija, Kitajska,
Libanon, Malezija, Saudova
Arabija, Šendžen (Shenzhen),
Tajska

Avstralija, Hongkong, Izrael,
Katar, Južna Koreja, Tajvan,
Združeni arabski emirati

Latinska
Amerika in Karibi

Argentina, Belize, Brazilija,
Čile, Ekvador, Gvatemala,
Jamajka, Kolumbija, Mehika,
Panama, Peru, Salvador,
Urugvaj

Portoriko

Evropa

Avstrija, Ciper, Estonija,
Bolgarija, Gruzija, Hrvaška,
Finska, Francija, Grčija, Irska,
Latvija, Madžarska,
Italija, Luksemburg, Nemčija,
Makedonija, Poljska, Slovaška,
Nizozemska, Portugalska,
Turčija
Slovenija, Španija, Švedska,
Švica, Velika Britanija

Afrika

Azija in Oceanija

Severna Amerika
*

Rusija

Inovacijska gospodarstva

Kanada, ZDA

V Globalnem poročilu GEM (GEM, 2017) je za klasifikacijo geografske lege uporabljena klasifikacija Združenih narodov
(www.unstats.un.org/unsd/methodology/m49), po kateri sta Gruzija in Turčija uvrščeni v skupino držav v Aziji in Oceaniji. Zaradi
tega se lahko pri izračunanih povprečnih vrednostih kazalnikov v nadaljevanju pojavijo manjše razlike med obema publikacijama.
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Te države se razlikujejo ekonomsko, kulturno in politično ter seveda tudi po stopnji gospodarske
razvitosti, ki jo merimo z bruto domačim proizvodom na prebivalca. Po doseženi stopnji razvitosti
se Slovenija uvršča med inovacijska gospodarstva (ang. innovation-driven), največ držav v GEM
pa prihaja iz učinkovitostnih (ang. efficiency-driven) in nekaj tudi iz faktorskih gospodarstev (ang.
factor-driven).
Zaradi raznolikosti teh držav za to, kako v njih spodbujati podjetništvo, ni enotnega napotka, saj
različne razvojne stopnje družb nosijo s seboj različne zahteve ne samo za najučinkovitejši način
gospodarjenja, ampak tudi za najracionalnejšo odločitev posameznika o vstopanju v podjetniško
kariero. Poleg tega pa to niso čisti tipi. Tudi v državah inovacijskega gospodarstva lahko najdemo
posamezne značilnosti učinkovitostnega ali faktorskega gospodarstva in obratno. Da bi lahko
podjetniška in razvojna politika čim učinkoviteje podpirali razvoj podjetništva, z njim pa tudi
ekonomski in družbeni razvoj, morata te značilnosti upoštevati, še prej pa jih seveda dovolj dobro
poznati in razumeti.
Temeljne tipe gospodarstev, njihove značilnosti in potrebno temeljno usmerjenost ekonomske
politike v posameznem tipu gospodarstva prikazujemo na sliki 1.1.
Slika 1.1: Značilne skupine gospodarstev in ključna razvojna usmerjenost (Kelley et al., 2011)
Faktorska gospodarstva

Učinkovitostna gospodarstva

Inovacijska gospodarstva

Bazično kmetijstvo,
izkoriščanje naravnih
virov, ustvarjanje
regionalnih delovno
intenzivnih aglomeracij.

Povečana industrializacija
in ekonomija obsega.
Prevladujejo velika podjetja,
za mala in srednja podjetja
se odpirajo niše v dobavnih
verigah.

R & R, intenzivnost
znanj in večanje
storitvenega sektorja.
Večji potencial za
inovativno podjetniško
aktivnost.

Temeljne zahteve

Večanje učinkovitosti

Podjetniški in inovacijski pogoji

V državah na nizki stopnji gospodarskega razvoja je temeljni pogoj za razvoj, da se mobilizira čim
več osnovnih proizvodnih dejavnikov: zemlje, primarnih dobrin in delovne sile, ki je praviloma
še nekvalificirana. Vloga države je predvsem v tem, da zagotavlja politično in makroekonomsko
stabilnost ter omogoča zadovoljevanje temeljnih življenjskih potreb, enostavno angažiranje
osnovnih proizvodnih dejavnikov, to je zemlje, dela in kapitala, ter njihovo usklajeno proizvodno
delovanje. Ta gospodarstva, ki jih imenujemo faktorska, so izredno občutljiva za svetovne
gospodarske cikle, cene dobrin in trende cen ter za menjalne tečaje, velik delež podjetništva v njih
pa je samozaposlitvenega, preživetvenega tipa. Tudi prevladujoča narava poslovnih priložnosti
je drugačna, enostavnejša kot v najrazvitejših državah. Tako kot se posamezna gospodarstva
razvijajo in postopoma preoblikujejo v učinkovitostna in zatem v inovacijska, se spreminjajo tudi
njihove podjetniške značilnosti, z njimi pa tudi potreben odziv in ukrepi spodbujevalne podjetniške
politike. Zato je pri oblikovanju podjetniške politike razumevanje družbenega in gospodarskega
konteksta tako pomembno in razvojnih konceptov ni mogoče prepisovati. Oblikovati je treba
takšne, da so prilagojeni kontekstu in razvojnemu okolju posamezne države, pri čemer so seveda
izkušnje drugih držav lahko zelo dragocene. Še zdaleč pa ne zadoščajo, potrebna je zanesljiva
podatkovna podlaga, ki omogoča z dejstvi utemeljeno vodenje podjetniške politike (ang. evidence
based policy making). GEM je tako usmerjen že od samega začetka, saj je bil prav to eden njegovih
temeljnih namenov.
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1.2 Konceptualni okvir GEM
Konceptualni okvir GEM razpoznava večrazsežnostne značilnosti podjetništva in upošteva
proaktivno, ustvarjalno in podjetno vedenje posameznikov ter njihov odnos do tveganja. Upošteva,
da so nagnjenja in dejanja posameznikov vselej v tesni interakciji z okoljem, in izhaja iz osnovne
predpostavke, da je nacionalna gospodarska rast posledica osebnih sposobnosti posameznikov
za odkrivanje in izkoriščanje priložnosti ter da je ta proces odvisen od okoljskih dejavnikov, ki
vplivajo na posameznikov odnos do razpoznavanja in izkoriščanja podjetniških priložnosti.
GEM je bil zasnovan zato, da bi:
• meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem
številu držav,
• odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do
družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema,
• zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v
določenem gospodarstvu ter
• odkrival potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva.
Njegovo razumevanje, da je gospodarska blaginja močno odvisna od podjetniškega sektorja,
se je izkazalo za pravilno, enako pa tudi to, da ni vseeno, za kakšno podjetništvo gre. Ni namreč
vseeno, ali gre za posameznike, ki so se podjetništva lotili, ker so bili zaradi preživetja v to prisiljeni
(podjetništvo zaradi nujnosti), ali za podjetnike, ki so šli v to, ker so hoteli izkoristiti obetavno
podjetniško priložnost. Jasno je, da oboji prispevajo k bolj kakovostnemu življenju in razvoju
družbe, vendar ne v enaki meri in na enak način. Specifične okoliščine za izvajanje podjetniške
aktivnosti v posamezni državi vplivajo na velikost, raznolikost in kakovost podjetništva, to
pa vpliva na ekonomsko rast in razvoj. Vpliv je tudi povraten, saj na podjetništvo vplivata tudi
obstoječa raven ekonomskega razvoja ter celoten družbenoekonomski in kulturni kontekst.
Kot smo že pokazali v raziskavah preteklih let, je za uspešno podjetništvo, ki lahko prispeva
k nacionalni ekonomski rasti, najprej treba zagotoviti nekatere osnovne pogoje, kot so urejene
inštitucije pravne države, primerna infrastruktura, makroekonomska stabilnost, urejeno
zdravstvo in primerno temeljno izobraževanje. Gre torej za temeljne pogoje, ki so jih razvite države
že zdavnaj uredile, v manj razvitih državah pa so lahko ena glavnih ovir za razvoj podjetništva.
Šele takrat, ko so vzpostavljeni temeljni pogoji, je mogoče uveljavljati dejavnike, ki prispevajo k
večji učinkovitosti gospodarstva. Programi za pospeševanje podjetništva ali prenos raziskav
in razvoja najverjetneje ne bodo imeli pravega učinka, če je delovna sila neizobražena ali če
ni na voljo temeljne infrastrukture, kot so ceste in telekomunikacije, ali zanesljivega okvira
pravne države. Če zanemarimo vzpostavitev temeljnih podjetniških pogojev, tudi investiranje v
inovacijske in podjetniške podporne okvire ne bo dalo pravega učinka. V razvitejših okoljih, kjer
so ti temeljni pogoji že zagotovljeni, se je treba posvetiti dejavnikom, kot so visoko izobraževanje
in izpopolnjevanje ter učinkovito delovanje trga delovne sile, saj brez njih ni mogoče vzpostavljati
učinkovite izrabe človekovih zmogljivosti niti motivirati ljudi za pridobivanje ustrezne izobrazbe
in znanja. Učinkovitost trga dobrin in izpopolnjeno delovanje finančnega trga pripomoreta k
nemotenemu razvoju podjetij in uveljavljanju tehnološkega napredka. Z internacionalizacijo
poslovanja in večjimi mednarodnimi trgi je mogoče začeti izkoriščati tudi učinke ekonomije
obsega in uveljavljanja primerjalnih (komparativnih) prednosti.
Na sliki 1.2 je prikazan konceptualni okvir, ki kaže, da je Globalni podjetniški monitor pozoren
ne samo na individualne lastnosti podjetnikov, ampak tudi na družbeni in ekonomski kontekst
določenega okolja, ki sooblikuje podjetniško kulturo v državi.
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Slika 1.2: Konceptualni okvir GEM
Rezultat
(družbeno-ekonomski razvoj)
Družbeni, kulturni, politični
ekonomski kontekst
Okvir
nacionalnih
pogojev

Okvir
podjetniških
pogojev

+
+
-

Temeljne zahteve
Ojačevalci učinkovitosti
Inovacijska in poslovna
izpopolnjenost

Podjetniški output (nove zaposlitve,
dodana vrednost)

+
-

Družbene vrednote
glede podjetništva

Individualne lastnosti
(psihološke, demografske,
motivacijske)

+

+
+
-

Podjetniška aktivnost
• Po fazah:
nastajajoči, novi, ustaljeni,
prenehanje
•P
 o vplivu:
hitro rastoča, inovativna,
internacionalizacija
•P
 o tipu:
TEA, SEA, EEA

GEM torej poskuša razumeti družbeni in individualni odnos do podjetništva, vključevanje v
podjetniške aktivnosti ter podjetniške aspiracije posameznikov. Zanje so bile razvite tudi ustrezne
mere, s pomočjo katerih jih lahko spremljamo. Ker so tako viri podatkov kot tudi rezultati primerno
harmonizirani, jih lahko primerjamo med posameznimi državami in delno spremljamo tudi
njihovo dinamiko. Podrobna razlaga ključnih mer, s katerimi proučujemo dejavnike na navedenih
treh področjih, je dodana na koncu te monografije kot priloga 3.
Družbeni, kulturni, politični in ekonomski konteksti so predstavljeni z okvirom nacionalnih
pogojev, ki upošteva stopnjo razvitosti posameznega nacionalnega gospodarstva (faktorsko,
učinkovitostno ali inovacijsko), ter z okvirom podjetniških pogojev. Ta okvir razumemo v sklopu 12
stebrov, kot jih spremlja Svetovni gospodarski forum v svojem vsakoletnem raziskovanju svetovne
konkurenčnosti. Gre za naslednje stebre: inštitucije, infrastruktura, makroekonomska stabilnost,
zdravstveno in primarno izobraževanje, visoko izobraževanje in usposabljanje, učinkovitost trga
dobrin, učinkovitost trga delovne sile, izpopolnjenost finančnega trga, tehnološka usposobljenost,
velikost trga, poslovna urejenost, inovacije. V GEM se ti stebri odražajo preko devetih komponent
nacionalnega okvira podjetniških pogojev, o čemer podrobneje pišemo v 8. poglavju.
Kot nakazuje slika 1.2, konceptualni okvir GEM upošteva, da je podjetništvo del kompleksnega
sistema povratnih informacij, ki kažejo odnos med družbenimi vrednotami, osebnimi
značilnostmi in različnimi oblikami podjetniške aktivnosti. Prav tako upošteva tudi vpliv, ki ga
imajo na ustvarjanje novih delovnih mest in ekonomske in družbene vrednosti temeljni nacionalni
pogoji. Podjetniška aktivnost je tako rezultat posameznikovega dojemanja priložnosti in lastnih
sposobnosti (motivacija in veščine), da ukrepa, pa tudi posebnih pogojev določenega okolja, v
katerem ta posameznik živi in dela. K temu je treba dodati, da tako kot je podjetniška aktivnost
odvisna od razmer v danem okolju, v katerem poteka, to okolje od te podjetniške aktivnosti uživa
ekonomske in družbene koristi (GEM, 2017).
41

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

Družbene vrednote o podjetništvu poskušamo razumeti tako, da se vprašamo, ali družba
sprejema podjetništvo kot dobro karierno izbiro, ali imajo podjetniki visok družbeni status ter
kolikšno pozornost posvečajo mediji podjetništvu in s tem prispevajo k razvoju podjetniške
kulture. Individualne lastnosti zajemajo nekaj demografskih dejavnikov (spol, starost, geografska
lokacija), psihološke dejavnike (zaznane zmogljivosti, zaznane priložnosti, strah pred propadom)
in motivacijske vidike (podjetništvo zaradi nujnosti, zaradi priložnosti ali zaradi izboljšanja
položaja). Podjetniška aktivnost pa je definirana glede na fazo življenjskega cikla (nastajajoči,
novi, ustaljeni, prenehanje), glede na tip aktivnosti (rast, inovacije, internacionalizacija) in glede
na področje, na katerem se uveljavlja (celotna zgodnja podjetniška aktivnost – TEA, socialna
podjetniška aktivnost – SEA in podjetniška aktivnost zaposlenih – EEA).

1.3 Podatkovne podlage za GEM
Ker GEM proučuje zelo raznolike vidike podjetništva na ravni posameznikov in na ravni
gospodarstev sodelujočih držav ter išče in proučuje povezave med podjetništvom in gospodarsko
rastjo, potrebuje trdno podatkovno podlago, da lahko zagotavlja ustrezne informacije. Te skrbno
analizira raziskovalni tim GEM ter omogoča celovitejše razumevanje in dragocen vpogled v
značilnosti, okolje in pogoje za podjetništvo.
Podatkovne podlage za GEM glede na proučevane vidike raziskav so prikazane v tabeli 1.2.

Gospodarska
rast

Rojevanje
novih podjetij

Podjetniške
zmogljivosti

Podjetniške
priložnosti

Okvir
podjetniških
pogojev

Okvir splošnih
nacionalnih
pogojev

Viri podatkov

Družbeni
in kulturni
kontekst

Tabela 1.2: Viri podatkov za GEM, GEM Slovenija 2016

Sekundarni viri
Standardizirani mednarodni viri: OECD,
OZN, EU ...
Global competitiveness report
Primarni viri
Vzorec odrasle populacije
Intervjuji z nacionalnimi izvedenci
Standardizirani vprašalniki –
nacionalni izvedenci

Osrednjo podatkovno podlago GEM predstavlja anketna raziskava na osnovi vzorca odrasle
populacije v starosti od 18 do 64 let (APS), ki jo v vsaki sodelujoči državi izvede usposobljena
agencija in obsega približno 2.000 naključno izbranih odraslih oseb. V letu 2016 je bil dodaten
del raziskave namenjen vidikom podjetništva starejših od 64 let, zato so bili leta 2016 v vzorec
odraslega prebivalstva zajeti tudi odrasli prebivalci Slovenije v starosti od 18 do 80 let (podobno je
tudi v drugih državah, kjer so to tematiko vključili v APS). Za Slovenijo je anketiranje izvedlo podjetje
Mediana iz Ljubljane, ki izvaja računalniško podprte telefonske ankete (CATI), in sicer v času od 12.
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maja do 10. junija 2016. Značilnosti vzorca v Sloveniji so prikazane v tabeli 1.3. Struktura vzorca
je usklajena s strukturo statistične množice glede na statistične regije (12 regij), spol in starost
ljudi ter glede na značilnost območja (urbano ali ruralno okolje). Vzorci vseh držav so uteženi na
osnovi standardizirane ocene strukture prebivalstva po starosti in spolu; to oceno vsako leto za
vse države enotno zagotavlja US Census International Population Data Base.
Tabela 1.3: Značilnosti uteženega in neuteženega vzorca, GEM Slovenija 2016, APS
Neuteženi vzorec

Uteženi vzorec –
od 18 do 64 let

Uteženi vzorec –
od 18 do 88 let

2.001

1.621

2.001

984

833

1.005

Skupaj
Moški
Ženske

1.017

788

996

Število nastajajočih podjemov

80

82

84

Število novih podjemov

49

50

52

Motivacija – priložnost

96

98

102

Motivacija – nujnost

28

28

29

120

109

121

47

42

48

Število ustaljenih podjetij
Neformalni investitorji

V okviru anketne raziskave odraslega prebivalstva je bilo v vseh 65 državah, ki so sodelovale v
tem delu raziskave, anketiranih skupaj 182.430 ljudi, kar predstavlja široko podatkovno osnovo
za proučevanje zlasti zgodnjega podjetništva in njegovih značilnosti ter medsebojnih povezav
vplivnih dejavnikov. Število anketiranih oseb v skupinah držav glede na tip gospodarstva v letu
2016 je prikazano v tabeli 1.4.
Tabela 1.4: Število anketiranih oseb v vzorcih sodelujočih držav po tipih gospodarstva, GEM 2016, APS
Število anketiranih oseb v vzorcu
Število držav

min.

max.

Skupno število
anketiranih
oseb

Inovacijska gospodarstva

27

1.541

22.000

87.485

Učinkovitostna gospodarstva

32

1.579

7.961

79.419

6

2.007

3.400

Tip gospodarstva

Faktorska gospodarstva
Skupno število anketiranih oseb

15.526
182.430

Vprašalnik, uporabljen v anketiranju odraslih prebivalcev, je identičen v vseh sodelujočih državah
in preveden v nacionalne jezike. Računalniško podprto anketiranje poteka v Sloveniji (podobno
je tudi v drugih državah) na osnovi vzorčnega okvira – imenika telefonskih številk stacionarnih
in mobilnih telefonov, z namenom, da zagotovimo ustrezno vključenost tudi mlajšega odraslega
prebivalstva (dostopnega zlasti preko mobilnih telefonskih številk) in s tem večjo reprezentativnost
vzorca odrasle populacije. V Sloveniji je bilo v letu 2016 45 % anketiranih oseb doseženih preko
43

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

mobilnih telefonskih številk, 55 % pa preko stacionarnih. Metodologija zbiranja podatkov
in kodiranja je uveljavljena in enotna za vse sodelujoče države, kar zagotavlja primerljivost
zbranih podatkovnih baz ter zanesljive in smiselne poglobljene analize v okviru posameznega
gospodarstva kot tudi primerjalne analize med sodelujočimi državami. Metodologija raziskave in
proces harmoniziranja podatkov sta podrobno opisana v Reynolds et al. (2005).
Drugi pomemben vir primarnih podatkov v okviru raziskave GEM so ključni ugledni nacionalni
izvedenci (NES), izbrani kot strokovnjaki na področjih, ki predstavljajo okvirne pogoje za
podjetništvo. Ti so finančna podpora, vladne politike, vladni programi, izobraževanje in
usposabljanje za podjetništvo, raziskave in razvoj, dostop do poslovne in strokovne infrastrukture,
odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu, dostop do fizične infrastrukture ter kulturne in
družbene norme. Nacionalni izvedenci izpolnijo podroben vprašalnik, ki je prav tako identičen
v vseh sodelujočih državah ter tematsko usklajen z vprašalnikom v okviru APS, vsebuje pa še
dodaten nabor tem, ki se nanašajo na okvirne pogoje za podjetništvo, podjetniško zmogljivost in
razpoznavanje poslovnih priložnosti ter na druge družbeno-demografske značilnosti. Poleg tega
izvedenci predstavijo tudi svoje poglede na – po njihovem mnenju – tri temeljne slabosti, ki zavirajo
podjetniško aktivnost v državi, tri temeljne prednosti, ki podjetniško aktivnost pospešujejo, ter tri
priporočila za izboljšanje podjetniškega okolja.
Vzorec izvedencev za vse sodelujoče države, in tako tudi za Slovenijo, je utežen glede na zgoraj
navedenih devet okvirnih pogojev za podjetništvo, glede na tip izvedenca (strokovnjak ali
podjetnik), spol, sektor gospodarstva (javni ali zasebni) in geografsko porazdelitev. Anketiranje
je tako kot v drugih državah GEM tudi v Sloveniji potekalo od marca do julija 2016. V letu 2016
je bilo anketiranih skupaj 2.911 nacionalnih izvedencev v 67 državah, ki so v tem delu raziskave
zagotovile kvalitetno podatkovno podlago. Število sodelujočih nacionalnih izvedencev v skupinah
držav glede na tip gospodarstva v letu 2016 je prikazano v tabeli 1.5. Tako kot že zadnjih nekaj let
je leta 2016 vprašalnik izpolnilo tudi 36 slovenskih izvedencev iz gospodarstva, politike, državne
uprave in akademske sfere.
Tabela 1.5: Število sodelujočih nacionalnih izvedencev sodelujočih držav po tipih gospodarstva, GEM
2016, NES
Število nacionalnih izvedencev
Število držav

min.

max.

Skupno število
nacionalnih
izvedencev

Inovacijska gospodarstva

27

23

78

1.073

Učinkovitostna gospodarstva*

33

9

94

1.344

7

36

228

494

Tip gospodarstva

Faktorska gospodarstva*
Skupno število anketiranih oseb
*

2.911

Senegal (faktorsko gospodarstvo) in mesto Šendžen (učinkovitostno gospodarstvo) sodelujeta samo v NES in ne tudi v APS.

Poleg primarnih podatkov pa raziskava GEM vključuje tudi zanesljive sekundarne vire podatkov.
Ti viri so podatkovne baze, s katerimi razpolagajo Združeni narodi, Eurostat, Svetovna banka, ILO,
Mednarodni denarni sklad, OECD.
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1.4 Dostopnost raziskav in podatkov GEM
GEM je konzorcij nacionalnih timov, ki so povezani v krovno organizacijo Global Entrepreneurship
Research Association (GERA), v okviru katere se izvaja projekt GEM. Konzorcij GEM je edinstvena
mreža številnih podjetniških raziskovalcev, ki gradijo podatkovno bazo, da bi z njeno pomočjo
pridobili trdnejša spoznanja o podjetniških pojavih. Na domači strani konzorcija GEM (www.
gemconsortium.org) in tudi na slovenski strani (www.gemslovenia.org) lahko zainteresirani
bralci najdejo številne informacije – od nacionalnih raziskav do podatkovnih baz in pregleda vse
bogatejše zbirke znanstvenih člankov, ki nastajajo z uporabo podatkov, pridobljenih v raziskavah
GEM. Od leta 2012 so podatkovne baze za pretekla leta urejene tako, da ponujajo možnosti
primerjav posameznih kazalnikov med državami (glej http://www.gemconsortium.org/Data), kar
je še posebej priročno za nekatere hitre preglede stanja podjetništva.
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SLOVENIJA

Število prebivalcev:
2,1 milijona (2015)
BDP:
42,8 milijonov USD (2015)
BDP na prebivalca:
20.733 USD (2015)
Prispevek MSP k BDP:
63 % (2015)
Ocena poslovanja Svetovne
banke (Doing Business) (2015):
76/100; rang: 30/190
Ocena ustanovitve podjetja
Svetovne banke
(Starting a Business) (2015):
np; rang: 49/190
Ocena konkurenčnosti
Svetovnega gospodarskega
foruma (WEF) (2015):
4,4/7; rang: 56/138
Faza gospodarskega razvoja:
inovacijska

Nacionalni profil:
Slovenija

Samozaznavanje in dojemanje podjetništva
Vrednost %
Zaznane priložnosti
25,3
Zaznane zmogljivosti
51,8
Strah pred neuspehom med
tistimi, ki zaznavajo poslovne
33,8
priložnosti
Podjetniške namere
11,4

Rang/65
59
27
40
48

Podjetniška aktivnost
Celotna zgodnja
podjetniška aktivnost (TEA)
TEA 2016
TEA 2015
Stopnja ustaljenega
podjetništva
Podjetniška aktivnost
zaposlenih

Vrednost %

Rang/65

8,0

48

5,9

53

6,7

37

4,7

23
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Motivacijski indeks
Vrednost %

Rang/65

2,7

27

Vrednost %
0,47

Rang/65
56

0,91

43

Vrednost %

Rang/65

26,4

20

33,2

16

27,1

11

Razvojno usmerjeni podjetniki/
podjetniki iz nuje
Enakost med spoloma
Ženske/moški razmerje TEA
Ženske/moški razmerje
priložnost
Vpliv podjetništva
Pričakovana nova delovna
mesta (6+)
Inovacijska naravnanost
Panoga (% v dejavnosti
poslovnih storitev)

Družbene vrednote o podjetništvu
Vrednost %
Spoštovanje podjetnikov
69,0
Podjetništvo kot zaželena
56,8
karierna izbira

Rang/62
33
42

Ocena podjetniškega ekosistema s strani nacionalnih izvedencev (rang/66 vse države GEM)
1 = zelo slabo, 9 = zelo dobro

Kulturne in družbene
norme
3,20 65/66

Finančna podpora
3,94 45/66
9

Vladne politike-podpora
4,06 36/66

7
Fizična infrastruktura
6,97 20/66

5

Vladne politike-regulativa
3,04 52/66

3
Notranji trg-odprtost,
bremena
4,07 40/66

1

Izobraževanje in
usposabljanje-v OŠ in SŠ
2,71 49/66

Notranji trg-dinamičnost
2,71 20/66

Poslovna in strokovna
infrastruktura
4,99 32/66

48

Vladni programi
4,27 34/66

Prenos raziskav in
razvoja
3,80 35/66

Izobraževanje in
usposabljanje-po SŠ
4,37 45/66

EU
Slovenija
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GEM-ova preglednica
značilnosti podjetništva
v Sloveniji

2

Osnovni kazalnik v raziskavi GEM je indeks zgodnje podjetniške aktivnosti TEA (ang. total
early-stage entrepreneurial activity), strukturni odstotek, ki kaže odstotek ljudi med 18. in 64. letom,
ki se vključujejo v podjetništvo, in zajema nastajajoče in nove podjetnike. Nastajajoči podjetniki so
tisti posamezniki, ki so začeli izvajati nekatere aktivnosti, da bi ustanovili podjetje, ali pa podjetje
že imajo, vendar plač še niso izplačevali dlje kot tri mesece. Novi podjetniki so tisti posamezniki,
ki imajo podjetje in izplačujejo plače dlje kot tri mesece, vendar manj kot tri leta in pol. V raziskavi
identificiramo tudi ustaljene podjetnike, ki so opredeljeni kot tisti, ki imajo podjetje in ga pomagajo
tudi voditi, plače pa izplačujejo dlje kot 42 mesecev (ti v indeks TEA niso vključeni). Ob tem
kazalniku raziskava GEM v okviru anketiranja odraslega prebivalstva identificira tudi podjetniške
namere, podjetniške zmogljivosti, notranje podjetništvo, odnos ljudi in družbe do podjetništva,
pa tudi prenehanje podjetniške aktivnosti, kar je prav tako sestavni del podjetniškega procesa.
Ker je podjetništvo kompleksen večdimenzionalni proces, večplastnosti podjetništva ni mogoče
enostavno opisati. V tabeli 2.2 zbirno prikazujemo različne vidike podjetniške aktivnosti v Sloveniji
leta 2016 primerjalno z letom poprej. Prikazujemo kazalnike, ki se nanašajo na individualno raven
posameznika, in tiste, ki se nanašajo na družbeno raven oziroma raven gospodarstva. Da bi lahko
kontinuirano primerjali različne vidike podjetništva, ohranjamo v analizi v tabeli iste kazalnike kot
že nekaj preteklih let. Pri tem posamezne opredeljene kazalnike prikazujemo ločeno za različne
skupine prebivalstva. Primerjamo zlasti nastajajoče, nove in ustaljene podjetnike ter nepodjetnike,
in sicer po področjih, prikazanih v tabeli 2.1.
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Tabela 2.1: Večdimenzionalnost raziskovanja obsega in kakovosti podjetniške aktivnosti – vidiki
analize

Obseg podjetniške aktivnosti

− Odstotek oseb med 18. in 64. letom starosti, ki so vključene v skupino
nastajajočih podjetnikov;
− odstotek oseb med 18. in 64. letom starosti, ki so vključene v skupino
novih podjetnikov;
− odstotek oseb med 18. in 64. letom starosti, ki so vključene v celotno
zgodnjo podjetniško aktivnost;
− odstotek oseb med 18. in 64. letom starosti, ki so vključene v skupino
ustaljenih podjetnikov.

Demografske značilnosti
posameznih skupin podjetnikov

− Struktura posameznih skupin podjetnikov glede na starost, spol,
izobrazbo in dohodek gospodinjstva.

Motivacija in razlogi za
vključevanje v podjetništvo

− Vključevanje zaradi zaznane poslovne priložnosti in struktura ciljev
podjetnikov iz priložnosti;
− vključevanje v podjetništvo iz nuje.

Značilnosti podjemov, ki kažejo
na objektivne možnosti podjema
za rast

− Novost izdelka ali storitve za potencialne kupce;
− uporaba inovativnih tehnologij;
− obseg konkurence na tržišču.

Aspiracije po rasti podjetnikovih
podjemov in podjetij

− Ocena pričakovanega povečevanja števila novih delovnih mest;
− ocena internacionalizacije poslovanja.

Elementi družbenega okolja ter
kulturnih in družbenih norm,
ki lahko podpirajo ali zavirajo
podjetniške procese v družbi

− Stopnja ocenjenega egalitarizma v družbenem okolju;
− različni vidiki, ki odražajo odnos do podjetniške aktivnosti in
podjetniško aktivnih oseb v družbi.

Podjetniška zmogljivost

− Zaznavanje poslovnih priložnosti;
− ocenjena stopnja znanja, izkušenj in sposobnosti ljudi za podjetništvo;
− strah pred morebitnim neuspehom.

Na sliki 2.1 prikazujemo izbrane kazalnike za dva vidika proučevanja podjetništva. Prvi sklop se
nanaša na skupino kazalnikov, ki opisujejo elemente družbenega okolja ter kulturnih in družbenih
norm, ki lahko podpirajo ali zavirajo podjetniške procese v družbi, drugi sklop pa na podjetniške
zmogljivosti, in sicer na razpoznavanje poslovnih priložnosti v okolju, na samooceno znanja,
izkušenj in sposobnosti za podjetništvo ter strahu pred neuspehom, ki posameznika lahko
odvrne od podjetniškega udejstvovanja. Za te izbrane kazalnike prikazujemo primerjavo njihove
standardizirane vrednosti za Slovenijo in za povprečje standardiziranih vrednosti kazalnikov
sodelujočih držav EU v raziskavi GEM; pri tem vrednost 0 na navpični osi predstavlja povprečje
standardiziranih vrednosti kazalnikov v inovacijskih gospodarstvih držav, ki so leta 2016 sodelovale
v tej raziskavi.
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Slika 2.1: 
Primerjava Slovenije in povprečja držav EU s povprečjem vrednosti v inovacijskih
gospodarstvih za izbrane kazalnike
1,5

Standardizirane vrednosti

1,5
0,5
0
–0,5
–1,0
–1,5

Zaznavanje
poslovnih
priložnosti

Zaznavanje
podjetniških
zmogljivosti

Strah pred
neuspehom
Slovenija

Podjetniške
namere v
prihodnjih
treh letih

Podjetništvo
je dobra izbira
kariere

Uspešni
podjetniki so
spoštovani

Medijska
pozornost

Povprečje EU

GEM 2016, APS

*

Na sliki so prikazane standardizirane vrednosti; povprečje standardiziranih vrednosti kazalnikov v inovacijskih gospodarstvih
predstavlja vrednost 0 na navpični osi.

S slike je razvidno, da je povprečje držav EU pri večini kazalnikov nekoliko pod povprečjem
inovacijskih držav, višje je le pri deležu ljudi, ki menijo, da bi jih strah pred neuspehom odvrnil od
ustanovitve podjetja. To pomeni, da je v razvitih državah EU strah pred podjetniškim neuspehom
v povprečju prisoten precej bolj, kot velja za povprečje inovacijskih gospodarstev GEM. Prav pri
tem kazalniku pa Slovenija izkazuje boljši rezultat, saj podjetniški neuspeh posamezniki v naši
državi dojemajo kot omejujoč faktor veliko manj, kot velja v povprečju za države EU in tudi za
povprečje držav inovacijskega tipa gospodarstva v GEM. V Sloveniji v povprečju več ljudi kot v
EU in tudi več, kot na splošno velja v gospodarstvih inovacijskega tipa, meni, da imajo ustrezno
podjetniško znanje, izkušnje in sposobnosti, hkrati pa tudi bolj zaznavajo pozitiven odnos medijev
do podjetništva. Oba pomembna pozitivna vidika za Slovenijo (strahu pred neuspehom je manj
kot v povprečju v inovacijskih gospodarstvih, manj pa tudi v primerjavi s povprečjem v EU, Slovenci
pa so izrazito nad povprečjem tudi glede samozaznavanja svojih podjetniških zmožnosti) sta bila
podobno izražena tudi leta 2015.
Žal je Slovenija pod povprečjem tako EU kot inovacijskih gospodarstev GEM pri deležu ljudi, ki
menijo, da se bodo v okolju, v katerem živijo, pojavile v prihodnji polovici leta obetavne poslovne
priložnosti (in to celo najbolj izrazito med vsemi prikazanimi kazalniki).
V nadaljevanju v poglavjih te monografije podrobneje analiziramo te in še druge vidike podjetniške
aktivnosti.
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Tabela 2.2: GEM-ova preglednica značilnosti podjetništva v Sloveniji, GEM Slovenija 2016, APS
Nastajajoča
Nova
Nastajajoča +
Ustaljena
podjetja
podjetja
nova podjetja
podjetja
2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang
3,22 50/60 5,06 38/65 2,79 50/60 3,08 51/65 5,91 53/60 8,02 48/65 4,21 49/60 6,75 37/65

Podjetniški dejavniki
Vključenost v podjetništvo
(% populacije)
Spol (% populacije)
Moški
4,4
Ženske
1,9
Spol (% podjetnikov)
Moški
70,6
Ženske
29,4
Starost (% populacije)
Od 18 do 24 let
2,8
Od 25 do 34 let
6,1
Od 35 do 44 let
2,9
Od 45 do 54 let
3,2
Od 55 do 64 let
0,9
Starost (% podjetnikov)
Od 18 do 24 let
10,1
Od 25 do 34 let
41,0
Od 35 do 44 let
20,0
Od 45 do 54 let
23,0
Od 55 do 64 let
6,0
Izobrazba (% podjetnikov)
Dokončana osn. šola ali manj
0,0
Dokončana poklicna šola
9,5
Srednješolska izobrazba
42,2
Višješolska strok. izobrazba
23,3
Visokoš. ali univ. izobr. ali več 25,0
Izobrazba (% populacije)
Manj kot srednješolska
Srednješolska
Več kot srednješolska
Visokošolska/
Univerzitetna
Dohodkovni razred (% populacije)
Spodnja tretjina
1,5
Srednja tretjina
2,5
Zgornja tretjina
5,0
Dohodkovni razred (% podjetnikov)
Spodnja tretjina
18,7
Srednja tretjina
25,6
Zgornja tretjina
55,7
Motivacija (% populacije)
Nujnost
0,7
Priložnost
2,4

52

6,8
3,3

4,1
1,4

4,1
2,0

8,41 51/60 10,83 47/65 6,09 48/60 9,71 30/65
3,27 56/60 5,06 53/65 2,22 52/60 3,62 44/65

68,5
31,5

76,0
24,0

67,8
32,2

72,1
27,9

7,9
7,9
5,0
4,9
1,2

0,0
5,2
4,2
1,9
1,1

4,9
5,7
3,8
1,4
0,7

2,83
11,42
6,84
4,96
2,03

57/59
39/60
54/60
54/60
57/60

12,78
13,23
8,57
6,23
1,99

17/65
34/65
51/65
54/65
63/65

0,46
1,89
5,11
7,55
4,04

48/57
55/60
48/60
43/60
52/60

1,86
2,54
9,74
9,82
6,83

28/61
53/65
24/65
35/65
47/65

17,1
32,7
22,5
22,3
5,4

0,0
43,3
33,0
14,8
9,0

17,4
38,6
28,5
10,2
5,3

5,49
42,03
25,88
19,23
7,36

58/59
2/60
30/60
25/60
42/60

17,49
34,60
24,46
18,00
5,45

23/65
19/65
37/65
32/65
56/65

1,26
9,79
27,14
41,19
20,62

47/57
53/60
33/60
3/60
32/60

3,03
7,90
33,07
33,74
22,26

41/61
61/65
12/65
17/65
27/65

0,0
11,3
45,3
8,7
34,7

3,6
3,7
31,3
22,4
39,0

2,2
2,2
29,7
16,3
49,6

1,6
6,9
37,2
22,9
31,4
2,83
5,80
7,41
6,26

69,4
30,6

73,4
26,6

0,8
8,0
40,0
11,8
39,4
50/60
49/60
52/59
45/49

4,54
7,85
9,58
8,64

73,9
26,1

2,4
16,6
25,1
22,5
33,5
50/65
41/64
46/64
50/58

5,36
2,75
5,12
7,81

0,9
7,6
45,9
16,8
28,8
31/57
56/60
42/59
28/48

4,96
7,57
7,17
6,66

4,1
5,0
6,1

1,0
2,2
4,6

1,3
1,7
4,2

19,8
23,2
57,0

13,5
27,2
59,3

11,4
14,9
73,7

16,8
27,0
56,3

22,7
17,7
59,6

5,9
14,5
79,6

0,9
4,0

0,65
2,04

0,98
2,10

1,40 51/60 1,75 40/65 1,00
4,31 48/60 6,07 46/65 3,04

5,1
1,5

40/60
26/64
31/64
37/55

2,50 57/60 5,37 48/65 2,44 47/60 1,52 61/65
4,74 56/60 6,68 48/64 2,23 57/60 3,87 50/64
9,20 45/56 9,91 48/63 7,01 44/56 10,51 32/63
17,2
20,7
62,1
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Nastajajoča
Nova
Nastajajoča +
Ustaljena
podjetja
podjetja
nova podjetja
podjetja
2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang

Podjetniški dejavniki
Motivacija (% podjetnikov)
V celoti priložnost
46,1
68,2
48,2
54,0
47,9
Deloma priložnost
27,7
11,0
23,2
14,0
25,2
Nujnost
23,1
17,1
25,0
32,0
23,5
Ne more opredeliti
3,1
3,7
3,6
0,0
3,4
Izkoriščanje poslovne priložnosti zaradi (% podjetnikov, katerih motivacija je v celoti priložnost):
Neodvisnosti in osebne
55,1
54,2
70,4
57,9
62,47 4/60
svobode pri delu
Povečanja dohodka
34,7
28,1
25,9
34,3
30,47 51/60
Ohranitve ravni dohodka
10,2
8,0
0,0
7,8
5,27 42/60
Drugega
0,0
9,7
3,7
0,0
1,78 29/60

Podjetniški dejavniki
Inovacijska naravnanost (% podjetnikov)
Novost izdelkov – izdelek je nov za vse kupce
Konkurenca – ni konkurenčnih podjetij
Tehnologija – uporaba tehnologij, ki so na voljo manj kot eno leto
Nagnjenost k rasti (% podjetnikov)
Zaposlovanje – porast za najmanj 10 delovnih mest in hkrati za najmanj 50 % v petih letih
Izvoz – več kot 50 % strank živi zunaj države

Podjetniški dejavniki
Razpoznavanje poslovnih priložnosti
Podjetniška zmogljivost – dojemanje kulturne podpore
Egalitarizem
Poklicna izbira
Spoštovanje podjetniškega poklica
Odnos medijev
Podjetniška zmogljivost – samozaupanje
Znanje in veščine
Strah pred neuspehom

63,1
13,1
21,5
2,3

54,2
17,6
23,5
4,7

56,9
18,3
22,0
2,8

55,42 19/65 55,0

47,9

30,09 52/65 26,2
7,93 29/65 9,3
6,56 14/65 9,5

32,5
14,2
5,4

Nastajajoča +
Ustaljena
nova podjetja
podjetja
2015 rang 2016 rang 2015 rang 2016 rang
20,46 12/60 18,00 18/65 18,82 10/60 7,85 39/65
12,84 8/60 7,22 45/65 2,36 51/60 4,59 32/65
10,28 37/60 28,70 8/65 3,49 31/60 3,66 24/65
13,62 33/60 18,38 24/65 3,60 33/60 6,48 21/65
1,32 17/60 1,25 27/65 0,84 12/60 1,11 12/65

Nastajajoči
Novi Ustaljeni % prebivalstva v starosti
Nepodjetniki
podjetniki podjetniki podjetniki
od 18 do 64 let
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 rang 2016 rang 2015 2016
30,6 58,0 35,6 51,0 39,7 29,9 20,54 57/60 25,34 59/65 18,8 22,0
67,8
55,1
63,8
63,4

75,0
54,3
73,8
77,2

83,0
37,2
58,3
50,7

82,8
46,2
71,6
73,3

74,7
46,2
59,3
57,8

72,9
50,3
67,1
66,8

81,94
56,69
70,03
60,29

1/51
39/54
22/54
31/54

82,71
56,81
68,98
65,91

3/58
42/62
34/62
24/62

82,9
54,5
71,1
60,6

83,8
57,8
68,6
65,1

85,9 89,6 94,6 85,3 91,7 89,6 48,61 30/60 51,80 27/65
24,8 19,0 17,7 16,2 20,1 18,5 40,13 31/60 35,72 41/65

43,8
42,2

45,5
38,6
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GEM Policy
Briefs 2017

Vsako leto v raziskavi GEM sodelujoče države izdelajo svoja nacionalna poročila, ki poleg analize
osnovnih parametrov raziskave GEM opisujejo tudi značilnosti nacionalnega podjetniškega
ekosistema. Ker so podatki in analize narejeni po enotnih raziskovalnih standardih in
metodologiji, so med državami primerljivi, kar raziskavi GEM daje posebno dodano vrednost.
Poleg osnovnih podatkov in analiz so za vodenje ustrezne podjetniške politike še posebej
pomembni komentarji in priporočila za izboljšanje posameznih elementov podjetniškega
ekosistema.
Globalna raziskovalna ekipa GEM je že drugič pripravila posebno publikacijo z naslovom GEM
Policy Briefs, ki zajema kratke opise stanja podjetništva v posameznih državah ter opis enega
ključnega programa/ukrepa/aktivnosti, ki so ga v posamezni državi zasnovali in ga izvajajo s
ciljem, da bi spodbujali podjetništvo v različnih ciljnih skupinah. Dodan je tudi opis ključnih
učinkov in njihova kritična presoja učinkovitosti. Na ta način si lahko oblikovalci vladnih politik
in drugi deležniki pridobijo kakovosten vpogled v dele podjetniškega ekosistema drugih držav,
v njihove ključne ukrepe oziroma aktivnosti in njihovo uspešnost ter tako dobijo ideje ali
informacije za izboljšave v lastni državi.
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V publikaciji GEM Slovenija izpostavljamo štiri države in njihove primere spodbujanja
podjetništva, in sicer:
• Avstrijo s primerom spodbujanja mladinskega podjetništva,
• Avstralijo s primerom pomoči brezposelnim pri zagonu podjetja,
• Italijo s primerom spodbujanja startupov in
• Norveško s primerom davčnih spodbud za raziskave in razvoj.
V poročilu »GEM Policy Briefs 2017« je sicer predstavljenih 37 držav in njihovih primerov
spodbujanja podjetništva preko različnih elementov podjetniškega ekosistema.
Poleg Slovenije, ki je predstavljena s temo izgradnje startup ekosistema od spodaj navzgor
(glej stran 71), so v globalnem pregledu ukrepov podjetniških politik v GEM Policy Briefs
predstavljeni tudi drugi zanimivi primeri, na primer Portugalska, ki predstavlja program
spodbujanja podjetništva med mladimi, Irska s programom podpore novim podjetnikom,
Kanada s programom tehnološkega vavčerja za MSP, Bolgarija s programom spodbujanja
tveganih virov financiranja za MSP, Japonska s programom spodbujanja startupov, Turčija s
programom promocije investicij poslovnih angelov in še številne druge države z zanimivimi
programi.
Priporočamo, da si preberete primere v pričujoči publikaciji in primere v globalnem poročilu,
saj verjamemo, da se lahko veliko naučimo iz izkušenj drugih, in to tako iz njihovih uspehov kot
tudi napak.
GEM Policy Briefs so dostopni na: http://www.gemconsortium.org/report.
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Podjetniška zmogljivost
odraslega prebivalstva
in zaznavanje odnosa do
podjetništva v družbi

3

Ključna spoznanja:
•

V Sloveniji v povprečju nekaj več kot 50 % ljudi meni, da je
podjetništvo dobra karierna izbira, in približno 70 %, da so uspešni
podjetniki spoštovani. To je dokaj podobno rezultatom iz preteklih
let in povprečju v inovacijskih gospodarstvih.

•

V povprečju skoraj 83 % odraslih v Sloveniji meni, da bi bilo večini
ljudi v državi ljubše, da bi imeli vsi približno enako raven življenjskega
standarda. To je Slovenijo ponovno pripeljalo na sam vrh lestvice
evropskih držav.

•

Beležimo rahlo naraščanje zaznavanja poslovnih priložnosti: v
povprečju 25,3 % ljudi zaznava obetavne poslovne priložnosti za
začetek novega posla.

•

V Sloveniji v povprečju 51,8 % odraslih prebivalcev zaupa v svoje
podjetniške sposobnosti in kompetence, kar našo državo uvršča
na visoko 5. mesto med evropskimi državami. To hkrati z dokaj
nizkim odstotkom tistih, ki bi jih strah pred neuspehom odvrnil
od podjetništva (35,7 %), nakazuje na dokaj visoko samozaznano
podjetniško zmogljivost prebivalstva.

•

Ker pozitivnejše družbene vrednote glede podjetništva pomenijo
večinoma tudi več podjetniške aktivnosti med prebivalci, je nujno
odločnejše spreminjanje gospodarskega, družbenega in kulturnega
okolja v smeri večje podpore in naklonjenosti podjetništvu v družbi,
posameznike z ustrezno gospodarsko in razvojno politiko pa je treba
motivirati, da bodo podjetniško kariero vzeli kot realno možnost.
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3.1 Opredelitev kazalnikov GEM
Podjetništvo je proces, katerega nosilci so ljudje, posamezniki, ki živijo v določenem okolju,
v katerem prevladujejo določene kulturne in družbene norme. Te norme, kot jih zaznavajo
posamezniki, lahko odražajo spodbuden ali nespodbuden odnos do podjetništva in imajo
pomemben vpliv pri odločanju posameznikov za podjetniško pot. V okviru raziskave GEM zato
proučujemo zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu. V raziskavi ugotavljamo tudi, kakšno je
samozaznavanje in dojemanje podjetništva, ko ugotavljamo, kako ljudje zaznavajo razpoložljivost
dobrih poslovnih priložnosti v okolju, kakšne so njihove zmožnosti za to, da te priložnosti izkoristijo,
in kakšne so namere ljudi za vključevanje v podjetništvo. Pregled kazalnikov je prikazan v tabeli 3.1.
Tabela 3.1: Kazalniki podjetniške zmogljivosti in zaznavanja odnosa do podjetništva v družbi
Elementi družbenega okolja ter kulturnih in družbenih norm, ki lahko podpirajo ali zavirajo podjetniške
procese v družbi
Kazalnik

Vsebinski pomen

Podjetništvo
kot karierna
pot

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki menijo, da je podjetništvo zaželena poklicna izbira
oziroma karierna pot; anketirani odgovorijo, ali se strinjajo s trditvijo, da v njihovi državi večina ljudi
meni, da je ustanovitev novega podjetja zaželena karierna pot.

Spoštovanje
podjetnikov

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani;
anketirani odgovorijo, ali se strinjajo s trditvijo, da so v njihovi državi uspešni ustanovitelji podjetja
spoštovani in imajo visok družbeni status.

Medijska
podpora
podjetništvu

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki menijo, da je v medijih pogosto mogoče zaslediti zgodbe
o uspešnih podjetnikih in njihovih podjemih; anketirani odgovorijo, ali se strinjajo s trditvijo, da je v
njihovi državi v medijih pogosto mogoče zaslediti zgodbe o uspešnih novih podjetnikih.

Egalitarizem

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki menijo, da bi bilo večini ljudi ljubše, da bi imeli vsi v državi
približno enako raven življenjskega standarda; anketirani odgovorijo, ali se strinjajo s trditvijo, da bi
bilo v njihovi državi večini ljudi ljubše, da bi imeli vsi podobno raven življenjskega standarda.

Podjetniška zmogljivost
Kazalnik

Vsebinski pomen

Zaznavanje
poslovnih
priložnosti

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki menijo, da se bodo v okolju, v katerem živijo, v prihodnjih
šestih mesecih pojavile dobre poslovne priložnosti; anketirani odgovorijo na vprašanje, ali se bodo
v prihodnjih šestih mesecih na območju, na katerem živijo, pojavile dobre poslovne priložnosti za
začetek novega posla ali za ustanovitev podjetja.

Zaznavanje
sposobnosti
za
podjetništvo

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki menijo, da imajo znanje, izkušnje in sposobnosti
za podjetniški poklic; anketirani odgovorijo na vprašanje, ali imajo za zagon novega posla ali
ustanovitev podjetja potrebno znanje, izkušnje in veščine.

Zaznavanje
strahu pred
neuspehom

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki bi jih strah pred neuspehom odvrnil od tega, da bi
ustanovili svoje podjetje; anketirani odgovorijo na vprašanje, ali bi jih strah pred neuspehom
odvrnil od ustanovitve lastnega podjetja. Poleg tega dodatno izračunavamo še naslednji kazalnik:
− odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki bi jih strah pred neuspehom odvrnil od tega, da bi
ustanovili svoje podjetje, med tistimi, ki v svojem okolju zaznavajo dobre poslovne priložnosti (ta
kazalnik je prikazan samo v tabeli 3.2).

Podjetniške
namere

Odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti lastno
podjetje; anketirani odgovorijo na vprašanje, ali nameravajo sami ali skupaj z drugimi v prihodnjih
treh letih ustanoviti lastno podjetje ali se na kakršen koli način samozaposliti. Poleg tega dodatno
izračunavamo še naslednji kazalnik:
− odstotek ljudi v starosti od 18 do 64 let, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti lastno
podjetje, med tistimi, ki sodijo v skupino nepodjetnikov (ta kazalnik je prikazan samo v tabeli 3.2).
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Opisani kazalniki so prikazani v tabeli 3.2 za vse države, ki so leta 2016 sodelovale v raziskavi GEM;
države smo glede na stopnjo gospodarske razvitosti uvrstili med faktorska, učinkovitostna ali
inovacijska gospodarstva.
Tabela 3.2: Elementi podjetniške zmogljivosti in zaznavanja odnosa do podjetništva v družbi, GEM
Slovenija 2016, APS

podjetniške
namere

zaznavanje strahu
pred neuspehom

zaznavanje
sposobnosti za
podjetništvo

Podjetniška zmogljivost –
samozaznavanje in dojemanje
podjetništva z vidika posameznika*

zaznavanje
poslovnih
priložnosti

egalitarizem

medijska podpora
podjetništvu

spoštovanje
podjetnikov

Država

podjetništvo kot
karierna pot

Zaznavanje družbenih vrednot o
podjetništvu**

faktorska gospodarstva
Burkina Faso

80,59

90,57

67,21

57,98

61,87

76,72

17,9

63,7

Indija

44,39

46,74

39,71

48,76

44,34

43,99

37,5

14,9

Iran

52,41

80,48

57,95

41,09

34,44

59,29

43,8

45,3

Kamerun

57,28

69,19

60,24

40,10

63,80

75,76

23,0

34,4

Kazahstan

74,32

81,95

74,96

72,61

44,16

50,01

30,5

16,8

Rusija

63,39

65,56

48,85

68,20

17,88

28,42

44,8

2,1

netehtano povprečje

62,06

72,42

58,15

54,79

44,42

55,70

32,9

29,5

61,71

50,37

58,49

57,07

44,29

61,16

25,8

28,0

učinkovitostna gospodarstva
Argentina
Belize

65,56

71,33

51,29

67,75

71,77

84,65

26,1

42,9

Bolgarija

52,95

66,86

40,67

67,86

21,04

39,67

25,1

7,1

40,23

53,57

36,1

27,7

65,58

63,85

60,27

57,56

50,38

61,21

26,1

44,7

Brazilija
Čile
Egipt

83,42

87,10

62,10

63,72

53,50

46,41

27,6

63,8

Ekvador

59,51

61,06

69,51

61,94

45,47

71,33

25,9

36,7

Gruzija

71,40

79,70

57,61

42,79

29,51

41,63

26,5

12,8

Gvatemala

95,21

78,28

63,75

70,41

48,23

61,56

34,1

37,0

Hrvaška

62,20

45,62

47,15

76,98

24,55

50,15

35,8

18,2

Indonezija

69,01

79,28

77,12

61,47

43,14

55,07

38,8

23,2

Jamajka

85,21

84,54

87,20

54,14

64,38

83,54

24,5

37,9

Jordanija

73,52

82,29

74,74

52,31

30,52

48,36

44,3

16,4

Kitajska

70,29

77,78

79,32

45,40

37,33

29,82

49,1

21,3

Kolumbija

67,24

76,20

54,18

49,16

51,40

67,92

21,0

49,6

Latvija

55,22

57,84

56,27

53,17

31,90

49,89

41,1

18,9

59,64

68,05

22,5

40,5

Madžarska

52,76

71,04

40,65

63,46

30,11

38,40

43,2

15,1

Makedonija

64,78

58,54

60,66

73,54

38,36

54,50

34,4

24,9

Libanon
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34,85

25,43

28,34

podjetniške
namere

56,37

zaznavanje strahu
pred neuspehom

50,27

zaznavanje
sposobnosti za
podjetništvo

medijska podpora
podjetništvu

44,09

Podjetniška zmogljivost –
samozaznavanje in dojemanje
podjetništva z vidika posameznika*

zaznavanje
poslovnih
priložnosti

spoštovanje
podjetnikov

Malezija

egalitarizem

Država

podjetništvo kot
karierna pot

Zaznavanje družbenih vrednot o
podjetništvu**

36,7

4,9

Maroko

79,25

58,66

60,69

63,18

44,98

56,06

32,9

36,2

Mehika

44,46

47,21

41,01

51,67

39,39

40,68

24,5

11,1

Panama

63,24

59,73

46,78

69,95

42,44

47,96

27,4

9,7

Peru

68,13

70,80

75,24

58,44

56,56

68,99

30,5

43,5

Poljska

61,93

56,17

57,72

62,06

39,48

60,22

47,6

20,8

Republika Južna Afrika

72,58

78,14

74,24

63,17

35,03

37,87

31,2

10,1

Salvador

71,48

52,65

49,60

51,39

38,92

70,57

30,8

33,4

Saudova Arabija

81,32

78,67

75,88

79,84

81,53

70,68

39,4

23,9

Slovaška

50,59

60,15

60,91

72,94

23,03

44,03

39,7

8,0

Tajska

73,66

73,57

78,26

84,02

37,67

43,51

52,1

22,6

Turčija

80,83

72,13

55,84

49,57

54,19

30,9

30,3

Urugvaj

58,68

55,76

58,80

67,57

28,57

55,60

29,7

25,5

netehtano povprečje

66,86

66,85

61,08

61,30

42,45

54,55

33,2

26,5

54,23

71,46

74,28

79,63

49,28

52,34

42,9

12,3

42,24

49,60

37,1

10,4

72,66

65,66

42,42

60,17

35,87

52,38

35,2

16,7

inovacijska gospodarstva
Avstralija
Avstrija
Ciper
Estonija

53,20

63,59

52,73

60,09

52,29

43,65

41,2

16,4

Finska

40,27

82,96

71,41

67,55

49,11

35,82

37,6

10,4

Francija

57,05

69,00

45,19

54,80

28,58

36,32

40,3

15,7

Grčija

63,63

65,87

38,54

59,03

12,95

41,71

52,7

8,1

61,49

Hongkong

55,35

63,35

70,77

Irska

56,30

83,10

72,25

Italija

63,27

69,69

52,28

69,18

56,76

32,38

37,3

16,3

45,23

44,88

39,6

12,9

28,62

31,18

49,4

10,1

Izrael

64,17

85,50

53,80

42,26

53,69

41,10

48,7

20,6

Južna Koreja

45,35

60,20

67,81

58,27

35,32

45,09

31,5

27,5

Kanada

65,47

73,51

72,57

73,37

58,96

54,07

39,0

14,0

Katar

71,19

80,36

66,67

59,48

48,37

50,59

35,4

38,9

Luksemburg

42,08

69,58

45,88

45,63

49,79

40,83

45,8

11,9

Nemčija

51,83

78,86

50,48

64,03

37,56

37,41

41,0

6,2

Nizozemska

77,90

60,22

57,29

64,16

54,25

41,18

37,9

7,4

Portoriko

21,46

50,50

77,53

53,30

25,15

47,94

20,1

19,4

Portugalska

68,77

63,38

68,82

77,67

29,53

42,35

38,1

13,3
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82,71

podjetniške
namere

65,91

zaznavanje strahu
pred neuspehom

68,98

zaznavanje
sposobnosti za
podjetništvo

medijska podpora
podjetništvu

56,81

Podjetniška zmogljivost –
samozaznavanje in dojemanje
podjetništva z vidika posameznika*

zaznavanje
poslovnih
priložnosti

spoštovanje
podjetnikov

Slovenija

egalitarizem

Država

podjetništvo kot
karierna pot

Zaznavanje družbenih vrednot o
podjetništvu**

25,34

51,80

33,8

11,4

Španija

53,74

50,67

49,58

70,32

25,56

46,69

38,9

5,1

Švedska

53,58

69,88

62,02

48,88

78,50

35,51

40,8

8,4

61,89

Švica

38,86

66,00

58,29

Tajvan

73,20

62,18

83,89

41,42

43,25

31,2

7,9

26,46

25,24

41,0

25,8

Velika Britanija

58,77

77,18

61,13

42,30

47,96

35,2

9,1

ZDA

63,66

74,43

72,37

52,24

57,27

55,05

33,3

11,7

Združeni arabski emirati

75,09

82,31

83,77

85,58

25,83

55,23

54,4

48,3

netehtano povprečje

57,61

69,55

62,22

63,12

41,34

43,76

39,2

15,4

*

Vsi kazalniki so izraženi v odstotku odraslih ljudi, starih od 18 do 64 let, razen:
kazalnika zaznavanje strahu pred neuspehom, ki je merjen v odstotku ljudi, starih od 18 do 64 let, ki zaznavajo poslovne
priložnosti in ki bi jih strah pred neuspehom odvrnil od ustanovitve podjetja;
–
kazalnika podjetniške namere, ki je merjen v odstotku ljudi, starih od 18 do 64 let, ki niso vključeni v podjetniško aktivnost.
Pri teh spremenljivkah je bilo anketiranje po državah neobvezno. Vsi kazalniki so izraženi v odstotku ljudi, starih od 18 do 64 let.	
–

**

V tabeli 3.3 prikazujemo primerjalno vrednost kazalnikov za Slovenijo in povprečje vrednosti
kazalnikov za posamezne skupine držav.
Tabela 3.3: Elementi nagnjenosti do podjetništva in zaznavanja odnosa do podjetništva v družbi
(ljudje, stari od 18 do 64 let, v odstotkih), GEM Slovenija 2016, APS
Slovenija

GEM

Inovacijska
gospodarstva

Evropske
države

Evropska
unija

Zaznavanje družbenih vrednost o podjetništvu
podjetništvo kot karierna pot

56,81

62,52

57,61

58,65

57,41

spoštovanje podjetnikov

68,98

68,53

69,56

66,86

66,49

medijska podpora podjetništvu

65,91

61,27

62,22

54,64

54,25

egalitarizem

82,71

61,35

63,12

63,79

64,25

Podjetniška zmogljivost – samozaznavanje in dojemanje podjetništva z vidika posameznika
zaznavanje poslovnih priložnosti

25,34

42,17

41,34

36,47

36,72

zaznavanje sposobnosti za
podjetništvo

51,80

50,18

43,76

43,84

43,71

zaznavanje strahu pred neuspehom

35,72

40,14

43,50

45,11

46,56

podjetniške namere

14,26

25,59

18,51

15,53

14,76
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3.2 Zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu
Kultura in družbene norme, ki veljajo v določenem okolju, pomembno vplivajo na podjetniško
naravnanost posameznikov, saj vplivajo na družbeno naklonjenost podjetništvu in podjetniškemu
poklicu. Izraz kultura nekega okolja oziroma družbe se nanaša na odnos in vzorce obnašanja v tej
družbi, izraz norme pa se nanaša na odnos in vedenje, ki se v okolju štejeta za normalna, tipična
ali povprečna. Vse družbe imajo kulturne norme, ki so povezane in sooblikujejo vsak vidik življenja
posameznikov, vključno s podjetniško aktivnostjo oziroma podjetniškimi ambicijami (Thurik in
Dejardin, 2012).
Ključno vlogo pri posredovanju podjetniške kulture in z njo povezanih družbenih vrednot imajo
poleg družine še izobraževalni sistem ter vladne politike, strategije in ukrepi. Na sliki 3.1 prikazujemo
odstotek ljudi, ki menijo, da je podjetništvo primerna izbira karierne poti, na sliki 3.2 pa odstotek
ljudi, ki menijo, da je podjetništvo v družbi spoštovano; velja za evropske države GEM.
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Slika 3.1: Odstotek ljudi, ki menijo, da je podjetništvo primerna izbira karierne poti (v evropskih
državah GEM)

Za kulturne in družbene norme večinoma velja, da se spreminjajo počasi, medgeneracijsko
(Hofstede, 1980), čeprav nekatere raziskave opozarjajo, da je ob velikih družbenih in gospodarskih
razmerah mogoče opaziti tudi dokaj hitre spremembe (Inglehart, 1990). Za Slovenijo so rezultati,
ki kažejo, da v povprečju nekaj več kot 50 % ljudi meni, da je podjetništvo dobra karierna izbira,
in približno 70 %, da so uspešni podjetniki v Sloveniji spoštovani, dokaj podobni rezultatom iz
preteklih let.
Slovenija se tako ponovno uvršča približno na sredino lestvice evropskih držav glede na zaznavanje
zaželenosti podjetniške kariere, v Evropi pa je na prvem mestu še vedno Nizozemska s skoraj 80 %
poleg Turčije (glede na del ozemlja in pristopni status k EU smo jo uvrstili med evropske države). Na
repu lestvice so Švica (39 %), Finska (40 %), Luksemburg (43 %), Slovaška (51 %), Madžarska (53 %)
in Nemčija (52 %), hkrati pa so te države v zgornji polovici oziroma pri vrhu lestvice po zaznanem
družbenem spoštovanju uspešnih podjetnikov (Švica (66 %), Finska (83 %), Luksemburg (70 %),
Nemčija (79 %)).
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Slika 3.2: Odstotek ljudi, ki menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani (v evropskih državah
GEM)

Ti rezultati kažejo, da ljudje v različnih okoljih najbrž uporabljajo različne kriterije pri zaznavanju
podjetništva kot dobre poklicne izbire. Tako je na primer Finska, ki že več let izkazuje eno najnižjih
vrednosti glede zaznavanja karierne zaželenosti podjetništva, hkrati tudi na visokem mestu na
lestvici zaznavanja spoštovanosti uspešnih podjetnikov v družbi. Podobno je tudi v Švici, na
Madžarskem, v Luksemburgu in Veliki Britaniji, kjer ljudje v povprečju v manjši meri zaznavajo
podjetniški poklic kot dobro karierno izbiro, v povprečju pa pogosteje menijo, da so uspešni
podjetniki v družbi spoštovani in imajo visok družbeni status. To morda kaže na to, da ljudje v
teh državah podjetniški poklic zaznavajo kot zahteven, a tudi spoštovan, v nasprotju z ljudmi
v državah, kot je na primer Nizozemska, kjer je stopnja zaznanega družbenega spoštovanja
uspešnih podjetnikov precej nižja (60 %) od stopnje zaznavanja podjetništva kot dobre poklicne
izbire (78 %).
Ljudje v Sloveniji v povprečju še nekoliko bolj kot leto poprej zaznavajo medijsko podporo
uspešnim podjetniškim zgodbam; medijska podpora je pomembna za ustvarjanje pozitivnega
družbenega odnosa do podjetništva. Slovenija se je s 66 % anketiranih (leto poprej 60 %), ki
zaznavajo medijsko podporo podjetništvu, uvrstila na visoko 4. mesto na lestvici evropskih držav,
na kateri so na prvih treh mestih Irska (72 %), Finska (71 %) in Portugalska (69 %), na zadnjem
mestu pa je Grčija z 39 %.
Zaznano medijsko podporo podjetništvu v evropskih državah GEM prikazujemo na sliki 3.3.
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Slika 3.3: Odstotek ljudi, ki zaznavajo medijsko podporo podjetništvu v družbi (v evropskih državah
GEM)

Na splošno v svetovnem merilu velja, da v povprečju dve tretjini ljudi v državah učinkovitostnega
tipa gospodarstva zaznava podjetništvo kot zaželeno karierno pot, v faktorskih in inovacijskih
gospodarstvih pa je takih v povprečju približno 60 % ljudi. V vseh treh tipih gospodarstev pa v
povprečju več kot dve tretjini ljudi meni, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani, približno
60 % ljudi pa je mnenja, da so uspešni podjetniki pogosto v ospredju medijskih zgodb.
Na sliki 3.4 prikazujemo zaznano stopnjo egalitarizma, merjeno z odstotkom ljudi, ki menijo, da bi
bilo v državi večini ljudi ljubše, da bi imeli vsi podobno raven življenjskega standarda; navedeni so
rezultati za evropske države, ki so sodelovale v raziskavi GEM.
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Slika 3.4: Egalitarizem (v evropskih državah GEM)

GEM Slovenija 2016, APS

Ena od značilnosti slovenskih globoko zakoreninjenih družbenih norm je prepričanje, da bi
bilo večini ljudi v Sloveniji ljubše, da bi imeli vsi približno enako raven življenjskega standarda.
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Ta značilnost slovenske družbe, ki jo sicer zaznavamo že ves čas, kar poteka raziskava GEM, je
Slovenijo v letu 2016 (enako kot v letu 2015) pripeljala ponovno na sam vrh lestvice evropskih
držav, ki so sodelovale v tem delu raziskave. Tako meni skoraj 83 % anketiranih odraslih v Sloveniji,
na evropski lestvici nam sledijo Portugalska (77,7 %), Hrvaška (77,0 %), Makedonija (73,5 %)
in Slovaška (72,9 %). Na drugem koncu lestvice sta Gruzija (42,8 %) in Luksemburg (45,6 %). V
svetovnem merilu Slovenijo presegajo le še Tajska (84,0 %) in Združeni arabski emirati (85,6 %).
Pregled številnih raziskav, ki kažejo na povezanost med vrednotami, prepričanji in obnašanjem,
nakazuje seveda tudi na to, da lahko razlike med kulturami, v katere so vpete te vrednote in
prepričanja, vplivajo tudi na podjetniško obnašanje oziroma že tudi na odnos do podjetništva in
inovativnost kot bistveno sestavino podjetniškega obnašanja (Mueller in Thomas, 2000). Izhajajoč
iz te povezanosti, je bilo izvedenih tudi več študij, ki so proučevale povezanost med različnimi
vidiki kulture in podjetniškim obnašanjem v različnih kulturah (Mueller in Thomas, 2000; Stephan
in Uhlaner, 2010; etc.). Ker tudi rezultati raziskave GEM kažejo, da bolj pozitivne družbene vrednote,
povezane s podjetništvom, pomenijo večinoma tudi več podjetniške aktivnosti med prebivalci,
je nujno odločnejše spreminjanje gospodarskega, družbenega in kulturnega okolja v smeri večje
podpore in naklonjenosti podjetništvu v družbi. Mediji so lahko pri tem v izjemno podporo. Toda
to je tudi izredno težko doseči, še zlasti ne na kratek rok.

3.3 S
 amozaznavanje in dojemanje
podjetništva z vidika posameznika
V okviru raziskave identificiramo tiste posameznike, ki zaznavajo obetavne podjetniške priložnosti
v svojem okolju, pa tudi tiste, ki menijo, da imajo potrebno znanje, sposobnosti in izkušnje za
vključitev v podjetništvo – ti predstavljajo potencialne (prihodnje) podjetnike v družbi. Poslovne
priložnosti, oziroma sposobnost njihovega zaznavanja, igrajo pomembno vlogo že pri odločitvi
posameznika, ali bo sploh razmišljal o samostojni podjetniški poti. Obseg in obetavnost (zaznana
kakovost) poslovnih priložnosti, ki jih ljudje zaznavajo, ter njihovo prepričanje o lastnih zmogljivostih
so lahko v veliki meri odvisni od vplivov dejavnikov v njihovem okolju, kot so ekonomska rast,
kultura in izobrazbena raven (GEM, 2017).
Na sliki 3.5 prikazujemo odstotek ljudi, ki menijo, da se bodo v okolju, v katerem živijo, v prihodnjih
šestih mesecih pojavljale dobre poslovne priložnosti, po treh skupinah držav glede na stopnjo
gospodarske razvitosti. Kot kažejo tudi rezultati v tabeli 3.1, je med tremi skupinami držav v
povprečju le malo razlik v zaznavanju poslovnih priložnosti, saj v vseh treh tipih v povprečju manj
kot 45 % odraslega prebivalstva meni, da se v bližnji prihodnosti obetajo poslovne priložnosti v
okolju, v katerem živijo. Po drugi strani pa lahko opazimo, da kljub podobnemu povprečnemu
zaznavanju poslovnih priložnosti v državah inovacijskega tipa gospodarstva ljudje v povprečju
zaznavajo svoje podjetniške zmogljivosti manj kot v preostalih dveh tipih gospodarstev. V državah
inovacijskega tipa gospodarstva je odstotek nižji od 44 %, medtem ko se v državah učinkovitostnih
in faktorskih gospodarstev v povprečju giblje okoli 55 %. To nakazuje, da ljudje v različnih tipih
gospodarstev na različnih razvojnih stopnjah tudi različno pojmujejo to, kaj so obetavne poslovne
priložnosti in kakšna so potrebna znanja, s katerimi lahko ustvarjajo in upravljajo poslovne
priložnosti. V faktorskih in učinkovitostnih gospodarstvih se lahko zaznave bistveno razlikujejo
od zaznav posameznikov v inovacijskih gospodarstvih, kjer je sektorska razdelitev drugačna,
velikokrat v povprečju bolj usmerjena v informacijsko in komunikacijsko dejavnost, z visoko
stopnjo usmerjenosti v finančne in osebne storitve, te pa v povprečju zahtevajo bolj sofisticirano
znanje in veščine.
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Slika 3.5: Zaznavanje poslovnih priložnosti

Inovacijska gospodarstva

Učinkovitostna gospodarstva

Faktorska
gospodarstva
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Makedonija
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Argentina
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Turčija
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Peru
Libanon
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Saudova Arabija
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Združeni arabski emirati
Tajvan
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Kot je razvidno s slike 3.6, je v evropskih državah mogoče najti zelo visoke in tudi zelo nizke stopnje
razpoznavanja poslovnih priložnosti.
Tako kot v preteklih dveh letih smo tudi v letu 2016 v Sloveniji beležili rahlo naraščanje zaznavanja
poslovnih priložnosti. Po zgolj 16 % anketiranega prebivalstva, ki so bili leta 2013 mnenja, da bodo
v njihovem okolju dobre poslovne priložnosti, je leta 2014 delež takih ljudi narasel na 17,3 %, leta
2015 pa na 20,5 %. V letu 2016 je bil še nekoliko večji: v povprečju je 25,3 % ljudi zaznavalo obetavne
poslovne priložnosti za začetek novega posla. A v svetovnem merilu to še vedno pomeni rep
lestvice – 59. mesto med 65 sodelujočimi državami. Na vrhu lestvice sta Saudova Arabija z 81,5 %
prebivalstva, ki meni, da bodo v bližnji prihodnosti dobre priložnosti za nov posel, in Švedska
kot prva evropska država (78,5 %). V evropskem in svetovnem merilu je na dnu lestvice Grčija z
manj kot 13 %, sledita pa Rusija (17,9 %) in Bolgarija (21,0 %), potem Hrvaška in Slovaška, nato pa
Slovenija, ki je na 22. mestu na lestvici s 27 evropskimi državami. Med evropskimi državami sta bili
leta 2016 za Švedsko na prvih mestih še Nizozemska (54,3 %) in Estonija (52,3 %). Te države imajo
dobro urejen podjetniški ekosistem. Že nekaj let poudarjamo, da očitno delajo prave stvari na
pravi način, da imajo urejen podjetniški ekosistem in kakovostno podjetništvo.
Slika 3.6: Z
 aznavanje poslovnih priložnosti (v evropskih državah GEM)
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Potencialni podjetniki lahko zaznavajo poslovne priložnosti ter menijo, da imajo ustrezno potrebno
znanje, veščine in sposobnosti, vendar pa vse to ne vodi nujno do namere, da posameznik začne
s podjetniško aktivnostjo. Posamezniki bodo pri svoji odločitvi tehtali tudi oportunitetne stroške,
tveganja in nagrade. Poleg tega je tudi okolje, v katerem delujejo tako potencialni podjetniki kot
tisti, ki imajo že oblikovane podjetniške namere, in tisti, ki so že podjetniško aktivni, lahko bolj ali
manj spodbudno. GEM identificira podjetniške namere s kazalnikom – odstotkom odraslih med
18. in 64. letom starosti, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti podjetje.
Podjetniške namere odraslega prebivalstva po tipih gospodarstev prikazujemo na sliki 3.7.
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Slika 3.7: Podjetniške namere

Inovacijska gospodarstva

Učinkovitostna gospodarstva

Faktorska
gospodarstva

Rusija
Indija
Kazahstan
Kamerun
Iran
Burkina Faso
Malezija
Bolgarija
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Po dveh letih upadanja podjetniških namer je Slovenija v letu 2016 končno beležila tudi večji
interes za podjetniško aktivnost. Potem ko je v zadnjih dveh letih delež odraslih posameznikov,
ki razmišljajo o tem, da bi v prihodnjih treh letih ustanovili podjetje, upadal (leta 2014 v povprečju
12,3 % odraslih posameznikov, leta 2015 še manj, samo 10,02 %), se je leta 2016 ta delež obetavno
povečal in znaša 14,3 %. V svetovnem merilu se evropske države na splošno uvrščajo nizko – razen
Turčije na 16. mestu so na prvih 22 mestih svetovne lestvice neevropske države, zlasti afriške in
latinskoameriške; v teh državah gre v veliki meri za podjetništvo iz nujnosti, saj ni dovolj drugih
možnosti za ustvarjanje dohodkov. Kot je bilo omenjeno, je prva izmed evropskih držav na
16. mestu Turčija (36,8 %), in to iz podobnih razlogov. Slovenija se uvršča na 49. mesto med 65
sodelujočimi državami. Najvišji delež odraslih, ki menijo, da bodo v prihodnjih treh letih začeli s
podjetniško aktivnostjo, smo tako zaznali v Burkini Faso (71,9 %) in v Egiptu (65,5 %). Najnižji delež
posameznikov, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti podjetje, smo zaznali v Rusiji (5 %)
in, enako kot leto poprej, v Španiji (6 %).
Slika 3.8: Podjetniške namere (v evropskih državah GEM)
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Zaznavanje podjetniških kompetenc je bilo leta 2016 pri posameznikih v Sloveniji relativno veliko,
rezultati pa so podobni tistim iz leta 2015. V Sloveniji tako v povprečju 51,8 % odraslih prebivalcev
zaupa v svoje podjetniške sposobnosti in kompetence, kar našo državo uvršča na visoko 5. mesto
med evropskimi državami. Med njimi sta najviše na lestvici, enako kot leto prej, Poljska (60,2 %) in
Makedonija (54,5 %), najnižji pa je ta delež v Italiji (31,2 %) in Rusiji (28,4 %). Zaznavanje podjetniških
kompetenc v evropskih državah prikazujemo na sliki 3.9.
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Slika 3.9: Z
 aznano podjetniško znanje, izkušnje in sposobnosti (v evropskih državah GEM)
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Zaznavanje podjetniških zmožnosti in kompetenc razkriva ne le znanje in veščine ljudi, ampak
tudi njihovo zaupanje v lastne sposobnosti za ustanovitev podjetja. Razlike, ki se pojavljajo
med državami, je tako mogoče razložiti z razlikami v sistemih izobraževanja in usposabljanja ter
tudi z razlikami v sistemih kulturnih in družbenih norm. S slike 3.10 je razvidno, zakaj narodno
gospodarstvo potrebuje ljudi, ki pozitivno zaznavajo in ocenjujejo svoje znanje in sposobnosti
za podjetništvo – obstaja namreč značilna pozitivna povezava med deležem ljudi, ki zaznavajo
lastno podjetniško zmogljivost, ter podjetniškimi namerami prebivalstva v prihodnjih treh letih.
Slika 3.10: Povezanost med zaznanimi podjetniškimi sposobnostmi in kompetencami ter podjetniškimi
namerami (v evropskih državah GEM)
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Stopnje strahu pred neuspehom so v inovacijskih gospodarstvih v povprečju višje kot v faktorskih
in učinkovitostnih. Strah pred neuspehom je večji v razvitih gospodarstvih; tam namreč to, da je na
voljo več alternativnih zaposlitvenih možnosti, lahko vzbuja vtis, da lahko posameznik izgubi več,
če zaradi samostojne podjetniške poti teh možnosti ne izkoristi. Hkrati so tudi podjetniške namere
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v inovacijskih gospodarstvih v povprečju za polovico manjše kot v faktorskih gospodarstvih. Ti
rezultati so v skladu z rezultati iz preteklih let, da so podjetniške namere v povprečju najmanjše
v inovacijskih ter največje v faktorskih gospodarstvih, kar potrjuje že omenjeno značilnost, da je
odločitev za podjetniško pot pogostejša v okolju, kjer so druge možnosti za pridobivanje dohodka
omejene (GEM, 2017).
O izogibanju negotovosti, ki se kaže v strahu pred neuspehom, ugotavljamo, da je strah pred
neuspehom v povprečju najmanjši v afriških in južnoameriških državah, kjer le okoli 25 % ljudi
meni, da bi jih strah odvrnil od podjetniške poti. V Evropi in v razvitih azijskih državah je strah pred
neuspehom zasidran nekoliko bolj, saj v povprečju približno 40 % prebivalcev meni, da bi jih strah
pred neuspehom odvrnil od podjetniške poti. Slovenija v tem pogledu izraža več poguma in je pod
evropskim povprečjem (35,7 %), manj strahu pred neuspehom je v Evropi prisotnega le še v treh
državah, najmanj na Nizozemskem (35,1 %), v Gruziji (35,6 %) in Turčiji (35,7 %), največ pa v Grčiji
(70,2 %), k čemur verjetno prispeva tudi vpliv izrazite gospodarske krize.
Slika 3.11: Strah pred neuspehom (v evropskih državah GEM)
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V Sloveniji je v povprečju 51,8 % odraslih posameznikov mnenja, da imajo znanje in sposobnosti
za podjetništvo, kar hkrati z dokaj nizkim odstotkom tistih, ki bi jih strah pred neuspehom
odvrnil od podjetništva (35,7 %), nakazuje na dokaj veliko samozaznano podjetniško zmogljivost
prebivalstva.
Žal ta podjetniški potencial ni izkoriščen, še zlasti ne na tistih področjih in s takšnimi podjetji,
ki bi obetala rast in ustvarjanje delovnih mest. Dvigovanje podjetniškega potenciala je izjemno
pomembno, vendar ni dovolj, če se ne usmerja v aktivnosti, ki prinašajo nova delovna mesta in
povečanje dodane vrednosti. Ustvarjalnosti in podjetnosti ni mogoče vsiliti, lahko pa posameznike
z ustrezno gospodarsko in razvojno politiko motiviramo, da bodo podjetniško kariero vzeli kot
realno možnost.
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Število prebivalcev:
60,8 milijona (2015)
BDP:
1.815,8 milijarde USD (2015)
BDP na prebivalca:
29.866,6 USD (2015)
Indeks TEA:
4,4 % (2016)
Prispevek MSP k BDP:
67,3 % (2015)

Italija:
Spodbujanje
stratupov

Podjetniški ekosistem
Italijo je finančno-gospodarska kriza v zadnjih letih zelo močno prizadela. Pri tem je še posebej
zaskrbljujoče dejstvo, da samo eden od štirih odraslih prebivalcev zaznava dobre podjetniške
priložnosti (to uvršča Italijo na 53. mesto med 60 v raziskavi sodelujočimi državami) in da jih le
30,5 % verjame, da razpolagajo z zmogljivostmi za zagon novega podjema (56. mesto). V državi
je zaznati tudi enega višjih deležev strahu pred neuspehom (59. mesto med 60 državami), ki
je leta 2015 znašal 57,5 % in se je v primerjavi z letom prej še povišal (49 % leta 2014). 8,2 %
odraslih prebivalcev v Italiji načrtuje zagon novega podjema v naslednjih treh letih, 5 %
podjetnikov pa pričakuje, da bodo v naslednjih petih letih na novo zaposlili šest ali več ljudi. Ob
tem se Italija v primerjavi z največjimi evropskimi državami zelo slabo odreže pri posameznih
ključnih elementih podjetniškega ekosistema; še posebej slabo je ocenjeno stanje na področju
vladnih politik in programov ter področje izobraževanja za podjetništvo.
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Podpora startupom
Od leta 2012 je Italija razvila številne iniciative za podporo in promocijo novih, inovacijsko
gnanih podjetij oziroma tako imenovanih startupov (med drugim jih definirajo kot podjetja, ki
poslujejo manj kot pet let in dosegajo prihodke, nižje od pet milijonov evrov). Navajamo nekaj
ključnih iniciativ:
• Italijanski startup vizum in italijanski startup hub. Da bi v državo pritegnili inovativne startupe,
je vlada junija 2014 predstavila poseben centraliziran prednostni mehanizem za odobravanje
vstopnih vizumov za samozaposlene osebe in tiste, ki nameravajo zagnati nov startup.
Namen startup huba, ki je bil zagnan decembra 2014, pa je podpreti državljane zunaj EU, ki
že imajo veljavno dovoljenje za bivanje v Italiji (na primer študentsko vizo) in bi v državi radi
ostali tudi po preteku tega dovoljenja, da bi zagnali startup.
• Zakon o poenostavitvi procesa ustanovitve podjetja (The Investment Compact Decree-Law),
ki je bil sprejet marca 2015, dovoljuje podjetnikom, da ustanovijo inovativen startup kar
preko spleta, ne da bi pri tem angažirali zunanje svetovalce, z nižjimi stroški in z uporabo
digitalnega podpisa.
• Podpora investicijam tveganega kapitala. Da bi spodbudili investicije v hitrorastoča podjetja,
je januarja 2015 takratna ministrica za gospodarski razvoj sprejela uredbo, s katero so
razporedili 50 milijonov evrov sredstev v sklad »Italia Venture I«. Sklad lahko v sodelovanju z
drugimi skladi soinvestira v hitrorastoča podjetja.
• Brezobrestna posojila. Italijanska shema »Smart&Start Italia« je bila zagnana leta 2015 z
namenom, da bi startupom zagotavljala brezobrestna posojila.
• Davčne olajšave za raziskave in razvoj. V okviru stabilizacijskega zakona iz leta 2015 je
vlada predstavila pomembne davčne ugodnosti za podjetja, ki sodelujejo z raziskovalnimi
organizacijami oziroma laboratoriji in startupi, pri skupnih aktivnostih raziskav in razvoja.
• Bančna jamstva. Italijanski jamstveni sklad »Fondo di Garanzia«, ki deluje od leta 2000,
podpira startup podjetja tako, da jim zagotavlja 80 % jamstva za bančna posojila.
• Davčne spodbude. Poseben odlok omogoča posameznikom, ki investirajo v inovativna
startup podjetja, da si lahko za znesek v višini 19 % investiranega kapitala znižajo davčno
osnovo pri plačilu dohodnine, in to v skupni višini največ 500.000 evrov. Davčno osnovo
pri plačilu davka na dobiček si lahko za 20 % investiranega zneska znižajo tudi podjetja, ki
investirajo v lastniške deleže inovativnega startup podjetja, in to v skupni višini največ 1,8
milijona evrov.

Učinek
Število inovativnih startup podjetij, ki so vpisana v poseben register pri gospodarski zbornici,
se je povečalo s 4.206 (junij 2015) na 5.818 (junij 2016). Ob tem so junija 2015 inovativna startup
podjetja zaposlovala 20.800 ljudi.
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Podjetniška aktivnost
v letu 2016

4

Ključna spoznanja:
•

Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (indeks TEA) je v Sloveniji
porasla (8,02 %), a predvsem zaradi nastajajočih podjetnikov (5,06 %),
ki so najranljivejši, manj pa zaradi novih podjetnikov (3,08 %). To kaže,
da posamezniki sicer začnejo s podjetniškimi aktivnostmi, vendar v
veliki meri ne uresničijo svojih podjetniških začetkov.

•

Motivacija za podjetništvo, ki razkriva kakovost podjetništva, v
Sloveniji po nekaj letih upadanja kaže porast podjetništva zaradi
izkoriščanja poslovnih priložnosti, vendar je poraslo tudi podjetništvo
iz nuje. Sicer je v Sloveniji 2,7-krat več razvojno usmerjenih podjetnikov
kot podjetnikov iz nuje, razmerje pa se je v primerjavi z letom 2015
bistveno izboljšalo (1,9-krat več razvojno usmerjenih podjetnikov kot
podjetnikov iz nuje).

•

Po podjetniški aktivnosti Slovenija zaostaja za povprečjem različnih
primerjanih skupin držav v vseh fazah procesa, od nastajajočih in
novih do ustaljenih podjetnikov, pa tudi pri prenehanju poslovanja.
Najbolj zaskrbljujoče je, da zaostaja v skupini inovacijskih držav, torej
najrazvitejših, kamor se uvršča tudi sama. To kaže na primerjalno nizko
podjetniško aktivnost Slovencev v celotnem podjetniškem procesu.

•

Analiza prehajanja v nadaljnje faze v podjetniškem procesu kaže na
precejšno izgubo potenciala, saj imata kar dve tretjini posameznikov
pozitiven odnos do podjetništva, podjetniške namere v prihodnosti jih
izkazuje le še 14 %, med ustaljenimi podjetniki pa je v Sloveniji samo
7 % posameznikov. Na osnovi tega ugotavljamo, da je splošna podpora
podjetnikom premalo učinkovita in da potrebujejo posamezniki tudi
specifično podporo v vsaki posamezni fazi podjetniškega procesa.

75

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

4.1 Faze podjetniške aktivnosti
Podjetniška aktivnost je proces, ki prehaja skozi različne faze. V konceptualnem modelu GEM
predstavlja ta proces enega od osnovnih virov ekonomske rasti. Poslovne priložnosti so osrednji
element, zaradi katerega nastajajo novi podjemi (Wiklund et al., 2011; McMullen in Dimov, 2013).
Podjetni posamezniki, ki prepoznavajo poslovne priložnosti, so tisti, ki se nato odločajo o možnosti
njihovega izkoriščanja (Arenius in Ehrstedt, 2008). Torej sploh ni nujno, da se posamezniki odločijo
za podjetništvo in se vključijo v podjetniški proces. Še več, posameznikov, ki dejansko preidejo iz
prvih faz, torej od prepričanja v lastne podjetniške sposobnosti in znanja ter zaznavanja poslovnih
priložnosti, v naslednje faze, ki že predstavljajo dejanske aktivnosti za izkoriščanje poslovne
priložnosti, je v vsaki fazi manj. Raziskava GEM proučuje podjetniški proces v več fazah – prikazane
so na sliki 4.1 –, sledijo pa konceptu življenjskega cikla. Prvo fazo predstavljajo potencialni podjetniki,
to je posamezniki, ki menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da uresničijo
neki podjem, ki prepoznavajo poslovne priložnosti ter sprejemajo tveganje in potencialni neuspeh
svoje podjetniške aktivnosti. A le določen del potencialnih podjetnikov, ki izkazujejo podjetniške
namere, začne priložnosti tudi dejansko uresničevati (Arenius in Minniti, 2005). To so nastajajoči
podjetniki, torej posamezniki, ki so dejansko že začeli izvajati aktivnosti za ustanovitev podjetja ali
so podjetje že ustanovili pred manj kot tremi meseci. V naslednjo fazo, med nove podjetnike, preide
le določen delež nastajajočih podjetnikov. Novi podjetniki so posamezniki, ki imajo podjetje več
kot tri mesece in izplačujejo plače, vendar ne več kot tri leta in pol. Kot izhaja s slike 4.1, nastajajoči in
novi podjetniki skupaj tvorijo celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, ki jo prikazujemo z indeksom
zgodnje podjetniške aktivnosti TEA (ang. total early-stage entrepreneurial activity). Indeks TEA je
ena temeljnih mer raziskave GEM in prikazuje odstotek odrasle populacije med 18. in 64. letom
starosti, ki se vključuje v podjetništvo. V okviru merjenja zgodnje podjetniške aktivnosti proučuje
model GEM njene izbrane značilnosti, med katerimi so značilnosti podjetnikov kot posameznikov,
značilnosti dejavnosti in aspiracije podjetnikov po rasti, inovativnosti in internacionalizaciji
podjetja. Podjetja, ki preživijo začetne faze razvoja, preidejo med ustaljena podjetja; ta podjetja
so pomemben vir rasti tako za nova kot tudi za mikro in mala podjetja. Ustaljeni podjetniki so torej
tisti, ki svoje podjetje razvijajo več kot tri leta in pol. Podjetniški proces se konča s prenehanjem
Slika 4.1: Faze podjetniškega procesa
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poslovanja podjetja, ki skupaj z ustanavljanjem podjetij prispeva k podjetniški dinamiki v
določenem okolju, podjetniki pa imajo oblikovane različne strategije žetve. V modelu GEM je
prenehanje poslovanja pojmovano široko, ne le kot zaprtje podjetja zaradi neuspeha, ampak
se nanaša tudi na druge razloge, zaradi katerih je podjetnik v zadnjih dvanajstih mesecih opustil
poslovanje. Med temi razlogi so lahko tudi prodaja podjetja, predaja naslednikom, preoblikovanje
ali kaj podobnega, kar seveda še zdaleč ne pomeni neuspeha, ampak končni podjetnikov cilj.
Vključenost posameznikov v posamezne faze podjetniškega procesa za vse države, vključene
v raziskavo GEM v letu 2016, je prikazana v tabeli 4.1. V njej so države razdeljene v tri skupine
glede na stopnjo razvitosti nacionalnih gospodarstev na faktorska, učinkovitostna in inovacijska
gospodarstva.

Podjetni zaposleni z vodilno
vlogo v vsaj eni fazi, v zadnjih
treh letih, kot % zaposlenih

Delež podjetnikov zaradi
izboljšanja položaja v celotni
zgodnji podjetniški aktivnosti

Delež podjetnikov iz nuje v
celotni zgodnji podjetniški
aktivnosti

Prenehanje posla

Ustaljeni podjetniki

Celotna zgodnja podjetniška
aktivnost

Novi podjetniki

Država

Nastajajoči podjetniki

Tabela 4.1: Pregled vključenosti prebivalstva v posamezne faze podjetniškega procesa, GEM Slovenija
2016, APS

faktorska gospodarstva
Burkina Faso
Indija
Iran

21,23

13,46

33,53

27,98

8,29

29,89

42,94

3,34

3,93

6,76

10,59

4,57

4,56

35,00

43,32

9,26

6,87

6,19

12,79

11,55

7,70

33,93

49,30

3,64

Kamerun

17,78

10,86

27,56

15,17

10,85

32,33

31,13

2,50

Kazahstan

6,92

3,43

10,15

2,43

2,87

25,36

21,40

1,35

Rusija
netehtano povprečje

3,24

3,03

6,27

5,31

2,06

30,61

39,47

1,17

10,00

7,29

16,82

11,17

6,06

31,19

37,93

3,54

8,92

5,65

14,51

7,90

5,59

31,05

49,71

6,99

18,69

10,74

28,83

5,30

12,85

8,30

51,84

12,02

učinkovitostna gospodarstva
Argentina
Belize
Bolgarija

2,60

2,24

4,84

6,21

1,86

30,92

35,03

1,33

Brazilija

6,24

14,04

19,56

16,94

4,59

42,43

42,32

3,69

Čile

15,59

9,25

24,18

7,97

6,40

22,68

63,10

8,70

Egipt

8,16

6,56

14,30

6,11

9,12

31,29

30,82

3,65

22,43

11,03

31,83

14,29

9,45

27,99

33,96

1,76

Ekvador
Gruzija
Gvatemala
Hrvaška

4,63

4,31

8,58

8,64

3,97

51,13

34,97

1,64

12,18

8,60

20,07

9,07

3,55

38,42

42,95

3,21

6,05

2,45

8,41

4,21

4,30

30,48

39,77

10,44
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Indonezija

3,91

10,41

14,08

15,33

2,33

14,5

33,29

1,4

Jamajka

4,06

5,79

9,85

8,17

5,18

44,72

37,69

2,19

Jordanija

4,10

4,59

8,20

2,70

5,57

26,44

49,03

4,39

Kitajska

4,45

6,09

10,29

7,49

3,48

26,69

39,00

1,88

16,31

11,29

27,35

8,87

8,17

12,99

54,61

3,09

Kolumbija
Latvija

9,73

4,93

14,19

9,55

3,30

13,94

55,19

6,50

Libanon

9,52

12,07

21,15

20,11

7,30

39,38

43,56

8,88

Madžarska

4,84

3,20

7,94

5,50

2,08

20,10

52,59

4,44

Makedonija

3,40

3,13

6,53

7,23

2,07

38,92

25,38

3,05

Malezija

1,96

2,78

4,70

4,69

1,73

16,13

59,44

0,72

Maroko

1,31

4,30

5,56

7,51

3,61

27,35

50,30

1,58

Mehika

6,11

3,64

9,63

7,54

3,59

18,13

54,44

8,09

Panama
Peru
Poljska

8,64

4,67

13,20

4,42

2,64

15,04

58,27

0,37

19,93

5,71

25,14

6,06

6,05

12,77

68,75

2,88

4,62

6,10

10,66

7,09

3,77

26,59

52,02

8,70

Republika Južna Afrika

3,86

3,28

6,91

2,48

4,48

23,59

41,88

1,81

Salvador

7,98

6,66

14,26

11,50

6,77

36,19

47,16

2,27

Saudova Arabija

3,74

7,72

11,44

2,30

6,11

7,49

40,80

10,93

Slovaška

6,35

3,15

9,45

6,10

4,21

40,21

41,80

3,68

Tajska

5,20

12,6

17,24

27,48

4,50

19,48

68,75

3,27

Turčija

8,88

7,62

16,14

9,41

5,31

17,62

32,79

6,47

Urugvaj

10,07

4,24

14,11

7,40

6,09

28,22

40,20

5,21

7,95

6,53

14,16

8,61

5,00

26,29

45,98

4,54

8,75

6,20

14,56

11,29

3,51

16,51

64,62

13,39

netehtano povprečje
inovacijska gospodarstva
Avstralija
Avstrija

6,01

3,74

9,63

8,82

3,31

15,59

46,43

10,91

Ciper

7,63

4,47

11,96

8,24

4,09

24,22

48,00

7,76

Estonija

11,65

4,81

16,16

7,76

4,21

17,67

59,15

8,56

Finska

4,28

2,67

6,71

7,29

1,98

7,11

68,61

7,96

Francija

3,12

2,33

5,32

4,32

2,08

11,13

69,62

6,31

Grčija

3,23

2,57

5,70

14,11

4,11

34,01

36,05

3,40

Hongkong

4,99

4,66

9,44

6,12

3,45

16,95

74,29

5,67
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Irska

7,00

4,35

10,88

4,41

3,09

15,64

49,43

9,24

Italija

2,25

2,17

4,42

5,25

1,22

10,95

40,32

4,37

Izrael

7,04

4,45

11,31

4,04

4,40

15,21

39,22

10,67

Južna Koreja

3,70

3,04

6,69

6,55

1,51

23,90

65,70

3,94

10,03

6,87

16,72

6,77

6,20

14,29

48,48

8,48

Kanada
Katar

4,31

3,56

7,85

2,96

5,09

10,50

62,78

7,76

Luksemburg

6,41

2,89

9,19

3,21

3,21

11,18

54,11

10,18

Nemčija

2,90

1,67

4,56

6,99

1,60

21,82

58,07

7,51

Nizozemska

5,70

5,42

11,00

10,21

2,71

21,07

67,45

10,44

Portoriko

8,52

1,98

10,32

1,65

2,54

30,82

41,24

4,43

Portugalska

4,69

3,66

8,15

7,11

1,93

20,84

55,83

4,13

Slovenija

5,06

3,08

8,02

6,75

1,97

21,78

58,12

8,04

Španija

2,34

2,92

5,23

6,21

1,59

25,97

48,58

5,49

Švedska

5,84

1,84

7,58

4,47

2,78

4,53

53,54

7,75

Švica

5,10

3,19

8,21

11,05

1,77

14,11

72,05

9,07

Tajvan

3,64

4,65

8,24

7,74

3,90

22,25

60,27

9,96

Velika Britanija

5,16

3,73

8,80

6,05

2,31

13,45

50,84

9,76

ZDA

8,88

4,00

12,63

9,22

3,37

11,42

73,57

10,37

Združeni arabski emirati

1,32

4,44

5,66

1,86

3,62

29,24

40,75

2,63

netehtano povprečje

5,54

3,68

9,07

6,68

3,02

17,86

55,82

7,71

Deleži podjetniške aktivnosti se pomembno razlikujejo med posameznimi stopnjami razvitosti
nacionalnih gospodarstev, saj so družbeni, kulturni, politični in gospodarski okviri, ki vplivajo
na pojav podjetništva, bistveno drugačni v faktorskih gospodarstvih kot v učinkovitostnih in
inovacijskih. Faktorska gospodarstva so tista, ki so med proučevanimi najmanj razvita, vendar
običajno izkazujejo najvišje stopnje podjetniške aktivnosti. Šest držav, ki so med njimi v raziskavi
GEM, je v povprečju izkazovalo 10 % nastajajočih podjetnikov, 7,3 % novih podjetnikov in 11,1 %
ustaljenih podjetnikov. Toda med skupinami držav se razlikujejo tako količina kot tudi kakovost
podjetništva. V faktorskih gospodarstvih, v katerih zaradi okvirnih pogojev posamezniki nimajo
veliko drugih možnosti zaposlovanja, je podjetniška aktivnost večja, vendar je njena kakovost
nižja. To pomeni več podjetnikov iz nuje, veliko zgodnje podjetniške aktivnosti in tudi velik delež
prenehanja poslovanja v primerjavi z učinkovitostnimi in inovacijskimi gospodarstvi. To kažejo
tudi rezultati, saj v učinkovitostnih državah v povprečju delež nastajajočih (8 %), novih (6,5 %)
79

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

in ustaljenih (8,6 %) podjetnikov pada v primerjavi z deleži v faktorskih državah. Še manjše
deleže podjetniške aktivnosti v povprečju izkazujejo inovacijska gospodarstva; tu je bilo v letu
2016 5,5 % nastajajočih podjetnikov, 3,7 % novih in 6,7 % ustaljenih podjetnikov. Nasprotno pa
iz tabele 4.1 jasno izhaja, da kakovost podjetniške aktivnosti v povprečju narašča z razvitostjo
gospodarstev. Delež podjetnikov iz nuje je tako najvišji v faktorskih gospodarstvih (31,2 %), upada
v učinkovitostnih (26,3 %) in je najnižji v inovacijskih gospodarstvih (17,9 %). Delež podjetnikov,
ki se vključujejo v zgodnjo podjetniško aktivnost zaradi izboljšanja svojega položaja, pa narašča
od faktorskih (37,9 %) in učinkovitostnih (46 %) do inovacijskih (55,8 %) gospodarstev. Prav tako
narašča delež notranjih podjetnikov, saj je v inovacijskih in tudi v učinkovitostnih gospodarstvih
več podjetij kot v faktorskih, ki posameznikom omogočajo zaposlitve. Zato se jih kot notranjih
podjetnikov v povprečju največ angažira v inovacijskih gospodarstvih (7,7 %), nekoliko manj v
učinkovitostnih (4,5 %) in najmanj v faktorskih (3,5 %).
Podjetniška aktivnost po posameznih fazah modela GEM primerjalno med Slovenijo in izbranimi
skupinami držav je prikazana v tabeli 4.2. Slovenija zaostaja za povprečjem vseh primerjanih skupin
držav v vseh fazah, od nastajajočih in novih do ustaljenih podjetnikov, pa tudi pri prenehanju
poslovanja. Najbolj zaskrbljujoče je, da zaostaja v skupini inovacijskih držav, torej najrazvitejših,
kamor se uvršča tudi sama. To kaže na primerjalno še vedno majhno podjetniško aktivnost
Slovencev v celotnem podjetniškem procesu, čeravno je v letu 2016 primerjalno s preteklimi leti
občutno narasla.
Tabela 4.2: Pregled podjetniške aktivnosti med odraslim prebivalstvom po posameznih fazah in
skupinah držav, GEM Slovenija 2016, APS
Slovenija

GEM

Inovacijska
gospodarstva

Evropske
države

Evropska
unija

nastajajoči podjetniki

5,06 %

7,14 %

5,54 %

5,29 %

5,34 %

novi podjetniki

3,08 %

5,41 %

3,68 %

3,54 %

3,38 %

celotna zgodnja podjetniška aktivnost

8,02 %

12,29 %

9,07 %

8,69 %

8,58 %

ustaljeni podjetniki

6,75 %

8,05 %

6,68 %

7,09 %

6,81 %

prenehanje poslovanja

1,97 %

4,28 %

3,02 %

2,85 %

2,81 %

Faze podjetniške aktivnosti

4.2 Motivacija za podjetništvo
Motivi za odločitev za podjetniško pot so pri posameznikih različni. Nekateri se zanjo odločajo,
ker nimajo druge možnosti zaposlitve, drugi zaradi tega, ker so zaznali dobro poslovno priložnost
ali kaj podobnega. Na tej osnovi se je v splošnem uveljavila delitev motivacije za podjetništvo
zaradi priložnosti in zaradi nuje (npr. Acs et al., 2008; Carter et al., 2003), ki temelji na povlečnih in
potisnih dejavnikih za podjetništvo. Povlečni dejavniki, ki vplivajo na odločitev za podjetništvo, so
neodvisnost posameznika, doseganje višjega dohodka ali dobička in podobno. To so torej dejavniki
izkoriščanja poslovnih priložnosti. Potisni dejavniki pa so tisti, ki posameznike v podjetništvo
vodijo zaradi brezposelnosti ali pomanjkanja drugih zaposlitvenih priložnosti in podobno. V tem
primeru se torej posamezniki odločijo za podjetništvo zato, ker nimajo druge možnosti, in ne zato,
da bi izkoristili dobro poslovno priložnost.
80

DINAMIKA PODJETNIŠKEGA POTENCIALA

V okviru raziskave GEM proučujemo podjetništvo iz nuje in podjetništvo iz priložnosti v okviru
celotne zgodnje podjetniške aktivnosti (indeksa TEA). Za vse vključene države sta obe obliki
podjetništva prikazani v tabeli 4.3 in razdeljeni po razvojnih stopnjah gospodarstev. Do razlik
med posameznimi razvojnimi stopnjami prihaja zaradi okvirnih pogojev za podjetništvo. Tako
faktorska gospodarstva (5,3 %) v povprečju izkazujejo skoraj 3,5-krat višjo zgodnjo podjetniško
aktivnost zaradi nuje kot inovacijska gospodarstva (1,6 %) in 1,5-krat višjo zgodnjo podjetniško
aktivnost zaradi nuje kot učinkovitostna gospodarstva (3,5 %). Razlika pri zgodnji podjetniški
aktivnosti zaradi izkoriščanja poslovnih priložnosti pa ni tako velika. Faktorska gospodarstva
namreč izkazujejo le 1,5-krat višjo zgodnjo podjetniško aktivnost zaradi priložnosti (10,9 %)
kot inovacijska (7,2 %) in skoraj enako kot učinkovitostna gospodarstva (10,2 %). Absolutno
gledano, izkazujeta v svetu najvišje stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti zaradi priložnosti
med faktorskimi gospodarstvi Burkina Faso (23,1 %) in Kamerun (16,7 %), med učinkovitostnimi
Belize (25,4 %) in Kolumbija (23,5 %), med inovacijskimi pa Kanada (13,4 %) in Estonija (12,9 %).
Analiza zgodnje podjetniške aktivnosti zaradi nuje pa kaže, da je med faktorskimi gospodarstvi
tega tipa podjetništva največ v Burkini Faso (10,0 %) in Kamerunu (8,9 %), med učinkovitostnimi v
Ekvadorju (8,9 %) in Libanonu (8,3 %), med inovacijskimi pa v Portoriku (3,2 %) in na Cipru (2,9 %).
Takšna primerjava kaže, da faktorska gospodarstva pri obeh tipih zgodnje podjetniške aktivnosti
izkazujejo bistveno višje deleže kot učinkovitostna in inovacijska.
Tabela 4.3: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost zaradi priložnosti in zaradi nuje po stopnjah
razvitosti nacionalnih gospodarstev, GEM Slovenija 2016, APS
Država

TEA –
priložnost

TEA –
nujnost

faktorska gospodarstva
Burkina Faso

Država
Indonezija

TEA –
priložnost

TEA –
nujnost

11,67

2,04

23,06

10,02

Jamajka

4,60

4,41

Indija

6,45

3,71

Jordanija

5,64

2,17

Iran

8,12

4,34

Kitajska

7,28

2,75

Kamerun

16,66

8,91

Kolumbija

23,51

3,55

Kazahstan

7,00

2,57

Latvija

11,76

1,98

Rusija

4,16

1,92

Libanon

12,12

8,33

10,91

5,25

Madžarska

6,14

1,59

Makedonija

3,61

2,54

Argentina

9,69

4,50

Malezija

3,90

0,76

Belize

25,4

2,39

Maroko

4,04

1,52

Bolgarija

3,29

1,50

Mehika

7,62

1,75

Brazilija

11,22

8,30

Panama

10,92

1,99

Čile

18,33

5,48

Peru

20,57

3,21

Egipt

8,75

4,47

Poljska

7,58

2,83

Ekvador

20,80

8,91

Republika Južna Afrika

5,14

1,63

Gruzija

4,19

4,39

Salvador

9,10

5,16

12,27

7,71

Saudova Arabija

10,56

0,86

5,58

2,56

Slovaška

5,20

3,80

netehtano povprečje
učinkovitostna gospodarstva

Gvatemala
Hrvaška
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Država

TEA –
priložnost

TEA –
nujnost

TEA –
priložnost

TEA –
nujnost

Tajska

13,43

3,36

Kanada

13,35

2,39

Turčija

12,06

2,84

Katar

6,49

0,82

Urugvaj

10,01

3,98

Luksemburg

7,75

1,03

netehtano povprečje

10,19

3,54

Nemčija

3,45

0,99

Nizozemska

8,53

2,32

6,87

3,18

inovacijska gospodarstva
Avstralija

Država

11,68

2,40

Portoriko

Avstrija

7,64

1,50

Portugalska

6,34

1,70

Ciper

8,79

2,90

Slovenija

6,07

1,75

12,87

2,86

Španija

3,68

1,36

Finska

5,79

0,48

Švedska

6,74

0,34

Francija

4,55

0,59

Švica

6,78

1,16

Grčija

3,72

1,94

Tajvan

6,26

1,83

Hongkong

7,71

1,60

Velika Britanija

Irska

8,99

1,70

ZDA

Italija

3,79

0,48

Izrael

9,05

1,72

Južna Koreja

5,04

1,60

Estonija

7,33

1,18

11,06

1,44

Združeni arabski emirati

3,50

1,65

netehtano povprečje

7,18

1,59

Podrobnejša primerjava Slovenije z izbranimi skupinami držav glede na motivacijo za podjetništvo
je prikazana v tabeli 4.4. V podjetniški aktivnosti iz priložnosti (TEA – priložnost) se je Slovenija med
vsemi državami GEM uvrstila na 46. mesto med 65 državami, kar je boljša uvrstitev kot leto prej, ko
je bila na 51. mestu med 65 državami. Primerjava podjetniške aktivnosti iz priložnosti z evropskimi
državami GEM kaže, da je Slovenija na 15. mestu med 27 državami, primerjava z državami EU pa,
da je na 13. mestu med 22 državami. Države z največ zgodnje podjetniške aktivnosti sicer običajno
spadajo med faktorska ali učinkovitostna gospodarstva, v katerih so zaradi okvirnih pogojev za
podjetništvo indeksi TEA v celoti visoki tako zaradi nuje kot tudi zaradi priložnosti. Zato boljšo
informacijo daje motivacijski indeks, ki ga prikazujemo v nadaljevanju.
Primerjava zgodnje podjetniške aktivnosti iz nuje kaže, da se je Slovenija med vsemi državami
GEM (65 držav) uvrstila na 40. mesto, kar je slabše kot leta 2015, ko smo bili na 48. mestu med
60 državami. To kaže, da je v Sloveniji delež zgodnjih podjetnikov iz nuje v primerjavi z drugimi
državami po svetu narasel. Negativno sliko kaže predvsem to, da smo pri vključevanju v zgodnjo
podjetniško aktivnost zaradi nujnosti uvrščeni precej višje kot zaradi priložnosti, kadar se
primerjamo z inovacijskimi državami in državami EU.
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Tabela 4.4: Ključne značilnosti celotne zgodnje podjetniške aktivnosti zaradi priložnosti in zaradi nuje,
GEM Slovenija 2016, APS
TEA – priložnost

TEA – nujnost

6,07 %

1,75 %

Najvišja vrednost

Belize 25,40 %

Burkina Faso 10,02 %

Najnižja vrednost

Bolgarija 3,29 %

Švedska 0,34 %

Rang Slovenije med vsemi državami GEM

46/65

40/65

Rang Slovenije med evropskimi državami GEM

15/27

13/27

Rang Slovenije med inovacijskimi državami GEM

19/27

9/27

Rang Slovenije med državami EU

13/22

9/22

Slovenija

Podjetništvo iz nuje in podjetništvo iz priložnosti v letih od 2009 do 2016 v Sloveniji sta prikazana
na sliki 4.2. Po treh letih upadanja od leta 2012 dalje v letu 2016 ponovno zaznavamo celoten
porast podjetništva, torej tako podjetništva iz priložnosti (6,1 % leta 2016 in 4,3 % leta 2015) kot
tudi iz nuje (1,8 % leta 2016 in 1,4 % leta 2015). Iz tega lahko sklepamo, da posamezniki v okolju
zaznavajo več poslovnih priložnosti, vendar se za podjetništvo odločajo tudi zato, ker v okolju ne
najdejo bolj privlačnih priložnosti za ustvarjanje prihodkov.
Slika 4.2: Podjetništvo iz nuje in podjetništvo iz priložnosti v Sloveniji v letih od 2009 do 2016
Odstotek odraslega prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let
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0,51
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0,76
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0,44
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0,40
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2013
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GEM Slovenija 2016, APS

V svetu se v povprečju tri četrtine posameznikov odločajo za podjetništvo zaradi izkoriščanja
priložnosti. Zaradi izkoriščanja poslovnih priložnosti je svojo podjetniško pot v povprečju začelo
67 % podjetnikov v faktorskih gospodarstvih, 71 % v učinkovitostnih in kar 79 % v inovacijskih
(GEM, 2017). V okviru raziskave GEM posamezne motive združujemo v skupine in jih med seboj
primerjamo. Med podjetniki, ki izkoriščajo priložnosti, jih del želi s podjetništvom izboljšati
svoj položaj s povečanjem svoje neodvisnosti ali dohodkov, del pa je takih, ki želijo ohraniti
raven svojih dohodkov. Tiste podjetnike, ki izkoriščajo priložnosti in želijo povečati prihodke in
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neodvisnost, imenujemo razvojno usmerjeni podjetniki (ang. improvement-driven opportunity
entrepreneurs). Primerjavo med temi podjetniki in tistimi, ki postanejo podjetniki iz nuje,
prikazujemo z motivacijskim indeksom (ang. motivational index) v tabeli 4.5. Motivacijski indeks se
izračuna kot razmerje med deležem razvojno usmerjenih podjetnikov in deležem podjetnikov iz
nuje. V faktorskih gospodarstvih je v povprečju 1,2-krat več razvojno usmerjenih podjetnikov kot
podjetnikov iz nuje, v učinkovitostnih 2,3-krat toliko in v inovacijskih gospodarstvih 3,9-krat več.
V Sloveniji je 2,67-krat več razvojno usmerjenih podjetnikov kot podjetnikov iz nuje, razmerje pa
se je bistveno izboljšalo v primerjavi z letom 2015, ko je bilo le 1,9-krat več razvojno usmerjenih
podjetnikov kot podjetnikov iz nuje.
Tabela 4.5: Motivacijski indeks v vseh državah GEM, GEM Slovenija 2016, APS
Država

Motivacijski indeks

faktorska gospodarstva

Država

Motivacijski indeks

Malezija

3,68

Burkina Faso

1,44

Maroko

1,84

Indija

1,24

Mehika

3,00

Iran

1,45

Panama

3,88

Kamerun

0,96

Peru

5,38

Kazahstan

0,84

Poljska

1,96

Rusija

1,29

Republika Južna Afrika

1,78

netehtano povprečje

1,20

Salvador

1,30

Saudova Arabija

5,45

učinkovitostna gospodarstva
Argentina

1,60

Slovaška

1,04

Belize

6,24

Tajska

3,53

Bolgarija

1,13

Turčija

1,86

Brazilija

1,00

Urugvaj

1,42

Čile

2,78

netehtano povprečje

2,29

Egipt

0,99

inovacijska gospodarstva

Ekvador

1,21

Avstralija

3,92

Gruzija

0,68

Avstrija

2,98

Gvatemala

1,12

Ciper

1,98

Hrvaška

1,30

Estonija

3,35

Indonezija

2,30

Finska

9,65

Jamajka

0,84

Francija

6,26

Jordanija

1,85

Grčija

1,06

Kitajska

1,46

Hongkong

4,38

Kolumbija

4,20

Irska

3,16

Latvija

3,96

Italija

3,68

Libanon

1,11

Izrael

2,58

Madžarska

2,62

Južna Koreja

2,75

Makedonija

0,65

Kanada

3,39
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Država

Motivacijski indeks

Država

Motivacijski indeks

Katar

5,98

Švedska

Luksemburg

4,84

Švica

5,11

Nemčija

2,66

Tajvan

2,71

Nizozemska

3,20

Velika Britanija

3,78

Portoriko

1,34

ZDA

6,44

Portugalska

2,68

Združeni arabski emirati

1,39

Slovenija

2,67

netehtano povprečje

3,91

Španija

1,87

11,81

4.3 Zgodnja podjetniška aktivnost
Kot smo že omenili, z indeksom TEA merimo delež odraslih v posameznih državah, ki so vključeni
v celotno zgodnjo podjetniško aktivnost. Mednarodna primerjava nam daje vpogled v to, koliko
posameznikov je v posamezni državi dejansko ustanovilo podjetje in začelo poslovati. Pregled
za vse države GEM v letu 2016 je prikazan na sliki 4.3 in vidimo lahko, da so med posameznimi
državami zelo velike razlike. Največ zgodnje podjetniške aktivnosti že tradicionalno najdemo v
afriški državi Burkina Faso (33,5 %), v južnoameriški državi Ekvador (31,8 %) in srednjeameriški
državi Belize (28,8 %). Na drugi strani pa najnižje stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti v letu
2016, pod 5 %, beležijo evropske države Italija (4,4 %), Nemčija (4,6 %) in Bolgarija (4,8 %) ter azijska
država Malezija (4,7 %). Med dvajset držav z najnižjo stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti se je
uvrstila tudi Slovenija (8,02 %), ki se je leta 2016 med 65 državami GEM uvrstila na 48. mesto.
Zaradi različnih podjetniških pogojev je smotrno primerjati države na enaki razvojni stopnji ali
v istem geografskem območju. Tako je primerjava zgodnje podjetniške aktivnosti v evropskih
državah prikazana na sliki 4.4. V Evropi največ zgodnje podjetniške aktivnosti, nad 10 %, beležimo
v Estoniji (16,2 %), Turčiji (16,1 %), Latviji (14,2 %), na Cipru (12 %), na Nizozemskem (11 %), Irskem
(10,9 %) in Poljskem (10,7 %). Slovenija med 27 evropskimi državami spada v drugo polovico in
je na 16. mestu. Zaostajamo za sosednjima državama Hrvaško (8,4 %) in Avstrijo (9,6 %), imamo
pa večji delež od sosed Madžarske (7,9 %) in Italije (4,4 %); slednja je že vrsto let med državami z
najnižjo stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti.
Dinamična analiza zgodnje podjetniške aktivnosti za Slovenijo v letih od 2009 do 2016 je prikazana
na sliki 4.5. V analiziranih letih je zgodnja podjetniška aktivnost bistveno nihala in je padala od
leta 2009 do leta 2011 (3,65 %), ko je bila najnižja v opazovanem obdobju. Nato je rasla do leta
2013 (6,45 %), vendar je naslednji dve leti vnovič upadala. Leta 2016 smo ponovno beležili bistven
porast zgodnje podjetniške aktivnosti, na 8,02 %. Takšen porast je sicer razveseljiv, vendar je
pomembna primerjava z drugimi državami. V letu 2016 je namreč v mnogih državah opazen porast
zgodnje podjetniške aktivnosti, zato relativna umestitev Slovenije ne izkazuje tako dobre slike. Kot
je razvidno s slike 4.4, smo še zmeraj v drugi polovici držav med evropskimi (16. mesto med 27
državami) in v zadnji tretjini v svetu (48. mesto med 65 državami).
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Slika 4.3: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost
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Slika 4.4: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (v evropskih državah GEM)
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Slika 4.5: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji v letih od 2009 do 2016
Odstotek odraslega prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let

9%
6,07

8%
7%
6%

4,52

2013

2014

4,88

4,73

5%

4,65

4,31

3,86

4%

2,96

3%
2%
1%
0%

2009

2010

2011

2012

2015

2016

GEM Slovenija 2016, APS

Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (indeks TEA) vključuje nastajajoče in nove podjetnike (glej
sliko 4.1). Čeprav je celotni indeks TEA v Sloveniji relativno visok glede na pretekla leta, je tako
predvsem zaradi porasta nastajajočih podjetnikov (5,1 %) in manj zaradi novih podjetnikov (3,1 %).
Ker v podjetniškem procesu vsi podjetniki ne preidejo v naslednjo fazo, tudi del nastajajočih
podjetnikov ne preide med nove podjetnike. Razmerje med tema dvema skupinama podjetnikov
prikazujemo z indeksom smrtnosti; za Slovenijo med letoma 2011 in 2016 je prikazan v tabeli 4.6.
Vidimo, da je upad podjetnikov iz faze nastajajočih med nove podjetnike v naši državi relativno
velik, v opazovanih letih pa največji v letu 2016. Razmerje med njimi je 1,64, kar pomeni, da je
nastajajočih podjetnikov 64 % več kot novih. To je še en indikator, da je treba celotno zgodnjo
podjetniško aktivnost proučevati dovolj poglobljeno, saj iz rezultatov lahko sklepamo, da bodo
od petih nastajajočih podjetnikov (mlajših kot tri mesece in pol) med nove verjetno prešli le trije.
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Tabela 4.6: Razmerje med nastajajočimi in novimi podjetniki v Sloveniji, GEM Slovenija 2016, APS
Leto

Nastajajoči podjetniki

Novi podjetniki

Indeks smrtnosti

2011

1,91

1,75

1,09

2012

2,95

2,53

1,17

2013

3,58

2,87

1,25

2014

3,78

2,66

1,42

2015

3,22

2,79

1,15

2016

5,06

3,08

1,64

4.4 Ustaljeni podjetniki
Ker so začetne faze podjetniškega procesa najranljivejše, lahko šele po nekaj letih poslovanja za
podjetnike rečemo, da predstavljajo relativno stabilen del gospodarstva. Raziskava GEM jih imenuje
ustaljeni podjetniki, vanje pa uvršča podjetnike, ki izplačujejo plače že najmanj tri leta in pol.
Kot ugotavljajo različni avtorji (na primer Martineau in Pastoriza, 2016), imajo ustaljena in nova
podjetja različne značilnosti. Nova podjetja se tako velikokrat soočajo z nerazvitim trgom in
slabo razpoznavno blagovno znamko, neformalnim vodenjem in vzpostavljanjem primerne
organizacijske strukture, ustaljena pa imajo že razvit trg in blagovno znamko, formalno
organizacijsko strukturo in vodenje ter laže pridobivajo različne vrste virov. Hkrati ustaljena
podjetja predstavljajo podporo nastajajočim in novim podjetjem. Deleži ustaljenih podjetnikov
(kot odstotek odraslega prebivalstva v starosti od 18 do 64 let) po stopnjah razvitosti nacionalnih
gospodarstev so prikazani v tabeli 4.7. Faktorska gospodarstva imajo med odraslim prebivalstvom
v povprečju 11,2 % ustaljenih podjetnikov, vendar so med posameznimi državami v tej razvojni
stopnji največje razlike. Tako ima na primer Burkina Faso kar 28 % ustaljenih podjetnikov,
Kazahstan pa le 2,4 %. Učinkovitostna gospodarstva imajo v povprečju 8,6 % ustaljenih
podjetnikov, razlike med posameznimi državami v tej skupini držav so prav tako velike kot med
faktorskimi gospodarstvi. Tajska ima kar 27,5 % ustaljenih podjetnikov, Saudova Arabija pa le
2,3 %. Najmanjše razlike med posameznimi državami so v inovacijskih gospodarstvih. V teh
gospodarstvih je v povprečju le 6,7 % ustaljenih podjetnikov, največ v Grčiji (14,1 %), najmanj pa v
Portoriku (1,7 %). Slovenija je na 37. mestu med 65 državami GEM s 6,75 % ustaljenih podjetnikov.
Tabela 4.7: Delež ustaljenih podjetnikov med odraslim prebivalstvom, GEM Slovenija 2016, APS

Država

Ustaljeni podjetniki
kot % odraslega
prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let

faktorska gospodarstva
Burkina Faso
Indija

27,98
4,57

Država

Ustaljeni podjetniki
kot % odraslega
prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let

Kazahstan

2,43

Rusija

5,31

netehtano povprečje

Iran

11,55

učinkovitostna gospodarstva

Kamerun

15,17

Argentina
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Država
Belize

Ustaljeni podjetniki
kot % odraslega
prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let

Država

Ustaljeni podjetniki
kot % odraslega
prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let

5,30

Urugvaj

7,40

Bolgarija

6,21

netehtano povprečje

8,61

Brazilija

16,94

inovacijska gospodarstva

Čile

7,97

Avstralija

Egipt

6,11

Avstrija

8,82

Ciper

8,24

11,29

Ekvador

14,29

Gruzija

8,64

Estonija

7,76

Gvatemala

9,07

Finska

7,29

4,21

Francija

Hrvaška
Indonezija

15,33

Grčija

4,32
14,11

Jamajka

8,17

Hongkong

6,12

Jordanija

2,70

Irska

4,41

Kitajska

7,49

Italija

5,25

Kolumbija

8,87

Izrael

4,04

Latvija

9,55

Južna Koreja

6,55

Libanon

20,11

Kanada

6,77

Madžarska

5,50

Katar

2,96

Makedonija

7,23

Luksemburg

3,21

Malezija

4,69

Nemčija

Maroko

7,51

Nizozemska

Mehika

7,54

Portoriko

Panama

4,42

Portugalska

7,11

Peru

6,06

Slovenija

6,75

Poljska

7,09

Španija

6,21

Republika Južna Afrika

2,48

Švedska

4,47

Salvador

6,99
10,21
1,65

11,50

Švica

11,05

Saudova Arabija

2,30

Tajvan

7,74

Slovaška

6,10

Velika Britanija

6,05

ZDA

9,22

Združeni arabski emirati

1,86

netehtano povprečje

6,68

Tajska

27,48

Turčija

9,41

Primerjava ustaljenih podjetnikov med evropskimi državami je prikazana na sliki 4.6. V Evropi
najdemo največ ustaljenih podjetnikov v Grčiji (14,1 %), Švici (11,1 %) in na Nizozemskem (10,2 %).
Najmanj jih je v Luksemburgu (3,2 %). V letu 2015 je bila Slovenija po deležu ustaljenih podjetnikov
med 24 evropskimi državami na 21. mestu, v letu 2016 pa med 27 državami na 15. mestu. Od
sosednjih držav ima več ustaljenih podjetnikov le Avstrija (8,8 %), preostale tri jih imajo manj
(Madžarska 5,5 %, Italija 5,3 % in Hrvaška 4,2 %).
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Slika 4.6: Delež ustaljenih podjetnikov med odraslim prebivalstvom (v evropskih državah GEM)
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4.5 Podjetniška aktivnost zaposlenih
Podjetniška aktivnost zaposlenih je vrsta podjetništva, pri kateri zaposleni izvajajo podjetniške
aktivnosti v podjetju, v katerem so zaposleni. Takšne aktivnosti imenujemo tudi notranje ali
korporacijsko podjetništvo. Da se ta tip podjetništva lahko razvija, morajo biti v gospodarstvu
prisotna in razvita ustaljena ter velika in srednje velika podjetja (Urbano in Turró, 2013). Raziskava
GEM podjetniško aktivnost zaposlenih proučuje od leta 2011 in jo opredeljuje z »zaposlenimi, ki
razvijajo nove aktivnosti za glavnega delodajalca, kot so razvoj ali lansiranje novih izdelkov ali
storitev ali odpiranje nove poslovne enote, ustanove ali podružnice« (Bosma et al., 2012; Levie et
al., 2014), ter vključuje široko in ozko opredelitev. Široka opredelitev pomeni vključenost zaposlenih
v podjetniško aktivnost in vodilno vlogo v preteklih treh letih, ozka pa predstavlja aktualno
vključenost zaposlenih v podjetniško aktivnost in vodilno vlogo (Bosma et al., 2012). Dodatno je
podjetniška aktivnost zaposlenih razdeljena na dve fazi, na fazo razvoja idej in fazo priprave in
izkoriščanja izdelka ali storitve. Na sliki 4.7 je prikazana podjetniška aktivnost zaposlenih, ki so bili
v zadnjih treh letih aktivno vključeni v vsaj eno fazo in so imeli v njej vodilno vlogo.
Povprečna podjetniška aktivnost zaposlenih v vseh državah GEM je 3,4 %. Medtem ko je
podjetniška aktivnost v faktorskih in učinkovitostnih gospodarstvih skorajda zanemarljiva, pa
v inovacijskih predstavlja v povprečju več kot polovico zgodnje podjetniške aktivnosti (indeksa
TEA) (GEM, 2017). Največ podjetniške aktivnosti zaposlenih, ki jo merimo kot odstotek odraslega
prebivalstva, je v Avstraliji (9 %), Belizeju (8 %) in na Nizozemskem (7,6 %). Kar 14 držav beleži manj
kot 1 % podjetniške aktivnosti zaposlenih, med njimi najmanj Panama (0,2 %), Malezija (0,4 %)
in Gruzija (0,5 %). Slovenija je na 23. mestu med 65 državami GEM s 4,7 % podjetniško aktivnih
zaposlenih.
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Slika 4.7: Podjetniška aktivnost zaposlenih v zadnjih treh letih, kot odstotek odrasle populacije
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Dinamika podjetniške aktivnosti zaposlenih v Sloveniji v letih med 2011 in 2016 je prikazana v
tabeli 4.8, in sicer široka in ozka opredelitev kot delež odrasle populacije in kot delež zaposlenih.
V Sloveniji je bilo v letu 2016 zaznati upad podjetniške aktivnosti zaposlenih v primerjavi z letom
poprej. Podjetnih zaposlenih je bilo leta 2016 glede na široko opredelitev 8 % vseh zaposlenih
oziroma 4,7 % odraslih prebivalcev. Glede na ozko opredelitev podjetnih zaposlenih pa je bilo v
istem letu 7,3 % zaposlenih oziroma 4,3 % odraslih prebivalcev.
Tabela 4.8: Podjetniška aktivnost zaposlenih v Sloveniji v letih od 2011 do 2016, GEM Slovenija 2016,
APS
Široka opredelitev podjetnih zaposlenih

Ozka opredelitev podjetnih zaposlenih

Leto

aktivna vključenost in
vodilna vloga v vsaj
eni fazi v zadnjih treh
letih (kot % odrasle
populacije)

aktivna vključenost
in vodilna vloga v
vsaj eni fazi v zadnjih
treh letih (kot %
zaposlenih)

aktivna vključenost
in vodilna vloga v
vsaj eni fazi v času
raziskave (kot %
odrasle populacije)

aktivna vključenost
in vodilna vloga v
vsaj eni fazi v času
raziskave (kot %
zaposlenih)

2011

5,1

9,3

4,1

7,4

2012

5,9

10,5

4,9

8,7

2013

6,1

11,5

5,2

9,8

2014

4,7

8,6

3,8

6,9

2015

5,6

9,5

4,6

7,8

2016

4,7

8,0

4,3

7,3

4.6 Prenehanje poslovanja
Tudi prenehanje poslovanja je pomemben del podjetniškega procesa, vendar ga ne smemo
enačiti z neuspehom, saj gre lahko pri tem tudi za individualne odločitve posameznikov po izstopu
iz podjetja. Razlogi za izstop podjetnika iz podjetja so lahko številni (Hessels et al., 2011; DeTiennea
et al., 2015; Parastuty et al., 2016): prodaja podjetja ali deleža, upokojitev, žetvena strategija
podjetnika, izkoriščanje nove poslovne priložnosti in drugo. Da prenehanja poslovanja ne
enačimo z neuspehom, je pomembno predvsem z vidika podjetnikovega doživljanja te odločitve
in motiviranosti za prihodnje podjetniške aktivnosti. Kot ugotavljajo nekatere študije, prenehanje
poslovanja (tudi neuspeh) ne pomeni nujno negativnega vidika podjetniškega procesa in lahko
pozitivno vpliva na podjetniško aktivnost v prihodnosti.
Raziskava GEM proučuje dva vidika prenehanja poslovanja: (1) kolikšen delež prebivalcev je
v zadnjem letu opustil poslovanje in (2) razloge, zaradi katerih se je to zgodilo. Z opustitvenim
indeksom merimo, koliko posameznikov med nastajajočimi in novimi podjetniki je v zadnjih 12
mesecih opustilo poslovanje (% od indeksa TEA); za države, vključene v GEM, je to prikazano na
sliki 4.8. Največ posameznikov je poslovanje opustilo v Belizeju (12,9 %), Kamerunu (10,9 %) in
Ekvadorju (9,5 %). Nasprotno pa kar 10 držav izkazuje opustitev poslovanja pod 2 %; med njimi
beležijo najnižje stopnje opustitev poslovanja v zadnjem letu Italija (1,22 %), Južna Koreja (1,5 %)
in Španija (1,6 %).
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Slika 4.8: Opustitev poslovanja v državah GEM kot delež v celotni zgodnji podjetniški aktivnosti
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Odstotek podjetniško aktivnih prebivalcev, ki so opustili poslovanje v zadnjem letu v celotnem
podjetniškem procesu (nastajajoči, novi in ustaljeni) v evropskih državah, je prikazan na sliki
4.9. Med njimi je največ podjetniško aktivnih posameznikov opustilo poslovanje na Hrvaškem
(34,2 %) in Slovaškem (27,7 %), najmanj pa v Švici (9,58 %) in Italiji (12,9 %). V Sloveniji je bilo v
primerjavi s preostalimi evropskimi državami relativno malo opustitev, le 13,7 %, kar je za skoraj
4 % manj kot leto prej.
Slika 4.9: Opustitev podjetniške aktivnosti v zadnjih 12 mesecih v celotnem podjetniškem procesu
(v evropskih državah GEM)
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V okviru opustitve poslovanja proučuje GEM tudi razloge za to odločitev, vključenih pa je devet
skupin razlogov. Razlogi za Slovenijo in posamezne skupine držav so prikazani v tabeli 4.9. Daleč
najpogostejši razlog za prenehanje poslovanja je bila nedobičkonosnost podjetja tako v Sloveniji
(39,7 %) kot tudi v povprečju v primerjanih skupinah držav, vendar je v Sloveniji nad svetovnim
povprečjem GEM (35,7 %). Na drugem mestu so osebni razlogi tako v Sloveniji (13,2 %) kot tudi v
vseh skupinah držav. V Sloveniji tema razlogoma sledijo drugo delo ali druga poslovna priložnost
(12,6 %), birokracija ter vladna in davčna politika (12,6 %), upokojitev (11,8 %) ter finančni razlogi
(10,2 %). Drugi razlogi so manj pomembni.
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Tabela 4.9: Razlogi za prenehanje poslovanja, GEM Slovenija 2016, APS
Slovenija

GEM

Inovacijska
gospodarstva

Evropske
države

Evropska
unija

Priložnost prodati podjetje

2,79 %

6,36 %

6,85 %

4,65 %

4,27 %

Opustitev je bila planirana vnaprej

3,41 %

3,99 %

4,63 %

5,12 %

5,95 %

Neki nepričakovan dogodek

2,80 %

3,07 %

3,02 %

2,49 %

2,46 %

Vladne/davčne politike/birokracija

3,58 %

6,13 %

6,14 %

8,37 %

7,74 %

Drugo delo ali poslovna priložnost

12,60 %

10,56 %

12,51 %

11,49 %

12,29 %

Osebni razlogi

13,21 %

17,95 %

18,06 %

17,16 %

16,58 %

Finančni razlogi

10,15 %

12,05 %

9,29 %

11,50 %

10,67 %

Upokojitev

11,76 %

3,81 %

6,26 %

5,75 %

6,23 %

Podjetje ni bilo dobičkonosno

39,69 %

35,71 %

33,12 %

33,01 %

33,67 %

4.7 C
 elotna podjetniška aktivnost in
učinkovitost podjetniškega procesa
Kot smo že zapisali, raziskava GEM proučuje podjetniški proces po značilnih fazah, saj s tem
ugotavljamo, kolikšna je podjetniška aktivnost v vsaki fazi. Pregled podjetniške aktivnosti po
posameznih fazah za Slovenijo je prikazan na sliki 4.10. V Sloveniji imamo le 14,3 % potencialnih
podjetnikov, saj je le tolikšen delež odraslih prebivalcev v letu 2016 izrazil svoje podjetniške namere,
torej da nameravajo v prihodnjih treh letih začeti izvajati podjetniške aktivnosti. Podjetniške
namere pa še ne predstavljajo dejanske podjetniške aktivnosti. Dejanske zgodnje podjetniške
aktivnosti, merjene z indeksom TEA, je v Sloveniji 8 %. Od tega je nastajajočih podjetnikov, torej
tistih, ki so dejansko začeli realizirati svojo podjetniško namero, dobrih 5 %. Iz te faze jih med nove
podjetnike, ki svoje podjetje razvijajo naslednja tri leta in pol, preide le 3,1 % (indeks TEA je nižji od
vsote nastajajočih in novih podjetnikov, ker nekateri posamezniki spadajo v obe kategoriji hkrati,
pri izračunu indeksa TEA pa so upoštevani le enkrat). Ustaljenih podjetnikov je v Sloveniji še manj
kot celotne zgodnje podjetniške aktivnosti, le 6,8 %. Nekaj manj kot 2 % podjetnikov pa je v zadnjih
12 mesecih opustilo poslovanje.
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Slika 4.10: Pregled podjetniške aktivnosti po fazah podjetniškega procesa v Sloveniji 2016
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V širšem kontekstu so ti podatki predstavljeni na sliki 4.11, na kateri je prikazano puščanje
podjetniškega voda v Sloveniji v letih od 2014 do 2016 po posameznih fazah, od družbene sprejetosti
podjetništva do prenehanja poslovanja. S konceptom podjetniškega voda (ang. entrepreneurial
pipeline) ponazarjamo, skozi katere zaporedne faze potujejo posamezniki v podjetniškem procesu
in kakšne so izgube potenciala med posameznimi fazami. Celoten podjetniški proces lahko
razdelimo na nekaj faz (Varela in Soler, 2012; Valera et al., 2014):
• družbena sprejetost podjetništva (ang. socio-cultural acceptance),
• potencialni podjetniki (ang. potential entrepreneurs),
• podjetniške namere (ang. intentional entrepreneurs),
• nastajajoči podjetniki (ang. nascent entrepreneurs),
• novi podjetniki (ang. new entrepreneurs),
• ustaljeni podjetniki (ang. established entrepreneurs).
Slika 4.11: Puščanje podjetniškega voda v Sloveniji
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Z družbeno sprejetostjo podjetništva ponazarjamo družbenokulturni kontekst, v katerem
posamezniki oblikujejo svoja prepričanja in namere, zaznavajo (ali ne) poslovne priložnosti in
se odločajo, ali se bodo podali na podjetniško pot ali ne. Merimo torej delež posameznikov, ki
imajo pozitivno percepcijo o podjetništvu. V raziskavi GEM so to posamezniki, (1) ki dojemajo
podjetništvo kot družbeno zaželeno poklicno izbiro, (2) ki menijo, da so uspešni podjetniki v
družbi spoštovani in imajo visok družbeni status, in (3) ki zaznavajo, da je v medijih mogoče
pogosto zaslediti zgodbe o uspešnih podjetnikih. Družbena sprejetost podjetništva je na tej
osnovi izračunana kot aritmetična sredina navedenih treh elementov. V Sloveniji je imelo leta 2016
pozitiven odnos do podjetništva 63,9 % odraslega prebivalstva; delež zadnji dve leti narašča. Kljub
naraščanju pozitivnega odnosa do podjetništva v Sloveniji še zmeraj več kot tretjina odraslega
prebivalstva ne izraža pozitivnega odnosa do podjetništva.
Drugo fazo podjetniškega voda predstavljajo potencialni podjetniki, to je delež posameznikov, ki
izkazujejo potencial, da bi v prihodnosti postali podjetniki. V raziskavi GEM so to posamezniki, ki (1)
menijo, da imajo potrebne sposobnosti, znanje in izkušnje za podjetništvo, (2) zaznavajo poslovne
priložnosti v okolju in (3) jih strah pred neuspehom ne bi odvrnil od podjetniške poti. V Sloveniji
je bilo leta 2016 37,6 % potencialnih podjetnikov; njihov delež v zadnjih dveh opazovanih letih
narašča. Prehod iz prve faze v drugo v podjetniškem vodu ima skoraj polovičen upad, kar pomeni,
da je le še dobra tretjina posameznikov v Sloveniji sposobna prevzemati podjetniško tveganje in
se podati na podjetniško pot. Tretjo fazo podjetniškega voda predstavljajo podjetniške namere, ki
jih v Sloveniji izkazuje le še 14,3 % odraslega prebivalstva, torej tistih odraslih posameznikov, ki
nameravajo v prihodnjih treh letih začeti ustanavljati svoje podjetje. Teh je bilo leta 2016 bistveno
več kot leto poprej. V četrto fazo, med nastajajoče podjetnike, torej tiste, ki so dejansko že začeli
ustanavljati svoje podjetje, preide v Sloveniji le še dobrih 5 % posameznikov. Pri prehodu iz tretje
faze v četrto zaznavamo skoraj dvotretjinski upad. V peti fazi, med novimi podjetniki, ki poslujejo
več kot tri mesece in manj kot tri leta in pol, je še manj posameznikov, leta 2016 jih je bilo le še
3,1 %. Toda tudi vsi ti ne uspejo dolgoročno, saj je ustaljenih podjetnikov, ki vodijo podjetje več kot
tri leta in pol, v Sloveniji 6,8 %.
Z analizo podjetniške aktivnosti v podjetniškem vodu ugotavljamo uspešnost prehoda v nadaljnje
faze v podjetniškem procesu in poudarjamo potrebo po sprejemanju ustreznih ukrepov za vsako
posamezno fazo. Rezultati, ki jih izkazujemo, so bili v letu 2016 precej bolj optimistični kot zadnja tri
leta, vendar je največji porast zaznati v prvih fazah podjetniškega procesa, ki je tudi najbolj ranljiv.
Tako na primer zaznavamo opazen porast podjetniških namer in nastajajočih podjetnikov, vendar
porast novih podjetnikov ne sledi prejšnjima dvema fazama. Sklepamo lahko, da podporno okolje
posameznike sicer motivira, da začenjajo udejanjati poslovne priložnosti, že v naslednji fazi pa niso
več tako uspešni. Iz tega sledi, da posamezniki za uspešen prehod v naslednje faze potrebujejo
specifično podporo, na primer izobraževanje in svetovanje, poenostavitev zakonodajnega okvira
in zmanjšanje administrativnih ovir, saj bomo sicer potencial izgubljali še naprej.
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Število prebivalcev:
24,0 milijona (2015)
BDP:
1.223,9 milijarde USD (2015)
BDP na prebivalca:
50.961,90 USD (2015)
Indeks TEA:
14,6 % (2016)
Prispevek MSP k BDP:
57,0 % (2012)

Avstralija: Pomoč
brezposelnim pri
zagonu podjetja

Veliko število kakovostnih podjetnikov
Avstralija dosega zelo dobre rezultate, gledano tako z vidika števila kakor tudi z vidika kakovosti
podjetnikov, hkrati pa odraslo prebivalstvo zelo dobro zaznava podjetniške priložnosti in
možnosti za njihovo realizacijo preko novih startup podjetij. Kar 85,1 % novih podjetij nastane
na osnovi priložnosti in le 12,7 % na osnovi nuje, zaradi česar ugotovitve raziskovalcev o
nadpovprečno velikem deležu inovacijsko gnanih podjetij v strukturi vseh podjetij, v primerjavi
z Veliko Britanijo, niti ne preseneča.
Raziskava GEM je tudi razkrila, da je za Avstralijo značilna relativno velika podjetniška
aktivnost zaposlenih (8,5 % za Avstralijo v primerjavi z 2,3 % za širšo regijo), ki se nanaša na
notranjepodjetniške procese, vezane na vzpostavljanje novih podružnic, oddelkov, novih
segmentov proizvodov ...
Skoraj polovica odrasle populacije (48,9 %) zaznava priložnosti za vstop v podjetništvo, pri
čemer jih 48,2 % tudi meni, da razpolagajo z zmožnostmi in sposobnostmi, potrebnimi za
uspešen zagon in vodenje posla. To je dobra informacija, saj nakazuje na zmožnost prebivalcev,
da bi se, če bi izgubili službo, lahko podali tudi na lastno podjetniško pot in se sami rešili statusa
nezaposlenega. Po drugi strani pa raziskava GEM zaznava relativno majhno število mladih
podjetnikov, velik delež prebivalcev z izraženim strahom pred neuspehom in relativno majhen
delež internacionaliziranih podjetij v primerjavi z drugimi razvitimi državami.
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Spodbude za zagon novega podjetja
Shema za podporo zagonu novih podjetij (NEIS), ki jo vodi Oddelek za zaposlovanje pri
avstralski vladi, želi pomagati brezposelnim pri zagonu posla, in sicer preko eno leto trajajočega
programa usposabljanja. Ta program je eno izmed štirih ključni orodij, s pomočjo katerih
želi avstralska vlada podpirati brezposelne. Preostala tri orodja so usmerjena v pomoč pri
iskanju delovnega mesta v profitnem sektorju, v zaposlitev v neprofitnem sektorju ob podpori
finančnih spodbud in v zagotovitev dela pri obiranju sadežev.
Če želi brezposelni dobiti možnost, da sodeluje v programu, se mora v enem izmed 21
akreditiranih centrov najprej udeležiti trimesečnega programa usposabljanja; končni cilj
programa je izdelava in predstavitev poslovnega načrta. Do programa podpore NEIS-a so
upravičeni samo posamezniki z izdelanim poslovnim načrtom. Udeleženci programa lahko
dobijo tudi finančno podporo za obdobje 39 tednov in podporo, vezano na stroške bivanja, za
največ 26 tednov. Program, ki se ga lahko vsako leto udeleži okrog 6.300 posameznikov, novim
samozaposlenim podjetnikom v prvem letu poslovanja zagotavlja tudi možnost pridobitve
podjetniškega mentorja.

Pomoč zagotovljena tisočim brezposelnih
Analiza uspešnosti programa usposabljanja iz leta 2008 je pokazala, da je bilo v njegovem
okviru od začetka leta 1985 podprtih 150.000 brezposelnih. Od tega je 83 % sodelujočih v
treh mesecih po zaključku programa tudi dobilo zaposlitev oziroma so se samozaposlili.
Samozaposleni so ustvarili nove posle na različnih področjih, na primer na področju razvoja
iger, proizvodnje oljne repice, centrov dobrega počutja za dekleta, trgovine z izdelki za nego
moških in podobno.
Ne glede na dobre rezultate je analiza iz leta 2008, ki je v raziskavo zajela naključnih 695
udeležencev programa, pokazala tudi, da so 16 mesecev po zaključku programa podjetja, ki so
jih ustvarili samozaposleni, ustvarila v povprečju le eno trajno delovno mesto na deset podjetij.
Eden izmed razlogov je zagotovo tudi visoka smrtnost te skupine podjetij (le 46 % podjetij je
preživelo prvih 16 mesecev poslovanja). Nekaj ustanoviteljev propadlih podjemov je medtem
že ustanovilo nova podjetja, večina pa si je poiskala drugo zaposlitev. Malo več kot polovica
podjetnikov, katerih podjemi so propadli, meni, da podjetja niso preživela zaradi pomanjkanja
kapitala oziroma nedoseganja praga rentabilnosti, 28 % podjetnikov pa je podjem opustilo,
ker so dobili ponudbo za zaposlitev.
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Demografske značilnosti
slovenskega podjetništva

5

Ključna spoznanja:
•

V letu 2016 se je precej povečal delež nastajajočih in novih podjetij
v najmlajši starostni skupini (od 18 do 24 let), obenem pa še dalje
upada zgodnja podjetniška aktivnost najstarejše starostne skupine
(od 55 do 64 let).

•

Zmanjševanje deleža ustaljenih podjetnikov v skupini mladih (do
34 let) nakazuje na potrebo po učinkoviti podpori vladnih politik
in programov za tako imenovano scale-up podjetniško aktivnost,
saj ne zadostuje le povečevanje deleža zgodnjih oblik podjetniške
aktivnosti, pač pa zlasti ohranjanje trajnostnih oblik podjetniškega
angažmaja.

•

Z dobro tretjino novih in nastajajočih podjetnic zaostajamo za
povprečjem participacije žensk v primerjavi z vsemi proučevanimi
skupinami držav. Tudi po kazalniku ustaljene podjetniške aktivnosti
žensk Slovenija zaostaja, s tem pa ostajajo ženske še naprej
pomemben neizkoriščen potencial.

•

V vseh fazah podjetniške aktivnosti se najbolj povečuje delež
podjetnikov s srednješolsko izobrazbo. Takšen podatek seveda ni
spodbuden, saj višje izobraženi in usposobljeni posamezniki izražajo
več samozavesti in sposobnosti za vodenje k rasti usmerjenih
podjetij, ki ustvarjajo višje dodane vrednosti in več delovnih mest.

•

Največ tako zgodnje kot ustaljene podjetniške aktivnosti je
prispevalo odraslo prebivalstvo iz zgornjega dohodkovnega razreda.
Med ustaljenimi podjetniki je takšnih že skoraj 80 %.
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Ukrepi ekonomske politike so kakovostni takrat, kadar upoštevajo temeljne razlikovalne značilnosti
različnih ciljnih skupin. Kadar namreč želimo stimulirati podjetniško aktivnost na nacionalni ravni,
tega ne moremo doseči zgolj z univerzalnimi politikami in programi, pač pa s kakovostnimi,
ciljno usmerjanimi ukrepi v smeri zagotavljanja specifične pozornosti različnim ciljnim skupinam.
Zato v nadaljevanju prikazujemo posebnosti podjetniškega udejstvovanja glede na nekatere
demografske značilnosti populacije slovenskih zgodnjih in ustaljenih podjetnikov. Podajamo
pregled podjetniške aktivnosti po starosti, spolu, izobrazbi in dohodku. Posebno podpoglavje je
namenjeno vpogledu v podjetniško udejstvovanje mladih.

5.1 Starost
Vpliv starosti na podjetniško aktivnost je relativno homogen v vseh skupinah proučevanih držav
GEM. Največ zgodnje podjetniške aktivnosti je tako zaznati v starostnih skupinah od 25 do 34 let in
od 35 do 44 let. Najmanj podjetniško aktivna je najstarejša starostna skupina, to so tako imenovani
seniorji v starostni skupini od 55 do 64 let. Razlog za visok odstotek podjetniške aktivnosti tistih,
ki so v zgodnejših do srednjih letih poklicne kariere, je zagotovo dejstvo, da je tem posameznikom
v izobraževalnem procesu in s pridobljenimi delovnimi izkušnjami uspelo razviti dovolj znanj,
veščin in zaupanja v lastne sposobnosti za podjetniško udejstvovanje. Zanje so kritičen dejavnik
uspeha pridobljeni resursi, kot so mreže poznanstev, osebni prihranki in možnost dostopa do
drugih finančnih virov. Tisti v starosti od 25 do 34 let imajo celo nižje oportunitetne stroške, saj
so doslej pogosteje opravljali poklice z nižjimi plačami in imajo tudi manj finančnih obveznosti v
smislu družinskih izdatkov in obveznosti odplačevanja posojil (GEM, 2017). Nižjo raven podjetniške
aktivnosti najstarejše starostne skupine bi v razvitejših gospodarstvih lahko pripisali dejstvu, da so si
ti posamezniki že ustvarili ustrezne prihranke, ki jim ob obstoječih transferjih (na primer pokojninah)
in ustvarjenem standardu omogočajo normalno življenje, in so zato manj motivirani za podjetništvo.
Analiza zgodnje podjetniške aktivnosti po starostnih skupinah (tabela 5.1) je tudi v letu 2016 za vse
proučevane skupine držav pokazala, da je starostna skupina mladih od 25 do 34 let najaktivnejša.
Njihov delež je v primerjavi z državami GEM, inovacijskimi gospodarstvi, evropskimi državami in
državami Evropske unije najvišji prav pri nas, v Sloveniji (34,60 %). V primerjavi z letom poprej je
največji premik zaznati v najmlajši starostni skupini (od 18 do 24 let), v kateri se je delež nastajajočih
in novih podjetij izjemno povečal (s 5,49 % na 17,49 %; tabela 5.1) in tako po večletnem zaostanku
za proučevanimi skupinami držav celo presegel njihove povprečne vrednosti. Da bi lahko podali
ustrezno razlago za tolikšen porast, bi bilo treba to starostno skupino natančneje analizirati, a
to presega splošni namen raziskave GEM in z njo zbranih podatkov. Pri interpretaciji takšnih
rezultatov zato velja ravnati posebej previdno. Porast namreč ni nujno spodbuden. Nizke stopnje
podjetniške aktivnosti najmlajše starostne skupine so namreč praviloma interpretirane kot
posledica intenzivne vključenosti mladih v terciarni izobraževalni sistem. Razlaga višjih stopenj
njihovega podjetniškega angažiranja je zato lahko posledica še vedno relativno visokih stopenj
brezposelnosti mladih v Sloveniji. Samozaposlitev kot razlog za odjavo iz evidenc brezposelnosti
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je za to starostno skupino, ki pravzaprav
nima še nikakršnih izkušenj na trgu dela, zelo tvegana odločitev. Gre namreč večinoma za mlade z
zaključeno poklicno ali srednješolsko izobrazbo, ki so praviloma slabo usposobljeni za samostojno
podjetništvo (Cerovšek in Lukič, 2013).
V letu 2016 je bilo zaznati nadaljnji padec zgodnje podjetniške aktivnosti starostne skupine od 55
do 64 let (s 7,36 % na 5,45 %). Dejstvo, da se bo zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva
delež starejših prebivalcev v prihodnjih 35 letih skoraj podvojil, je za oblikovalce vladnih politik
pomemben izziv. Gre namreč zato, da ima ta ciljna skupina posameznikov zelo bogate izkušnje,
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resurse in mreže povezav, ki jih velja izkoristiti. Raziskava ovir za vstop v podjetniško udejstvovanje
starejših namreč kaže, da ti zaznavajo manj ovir v primerjavi s povprečjem populacije, zlasti v
smislu pomanjkanja finančnih virov, znanj in veščin za podjetništvo in zaznavanja podjetniških
priložnosti (OECD/EC, 2014, 68), in tako v nacionalnem gospodarstvu predstavljajo pomemben
neizkoriščeni potencial.
Tabela 5.1: Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov po starostnih razredih in skupinah držav, GEM
Slovenija 2016, APS
Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov*
Starost
podjetnikov

Slovenija

GEM

inovacijska
gospodarstva

evropske
države

Evropska unija

18–24 let

17,49

14,99

10,69

12,22

11,79

25–34 let

34,60

31,11

28,87

29,78

29,79

35–44 let

24,46

25,45

26,45

25,58

25,84

45–54 let

18,00

18,85

22,38

21,19

20,97

55–64 let

5,45

9,60

11,62

11,23

11,61

*

Izračunana so netehtana povprečja.

Nekoliko več informacij o kakovosti zgodnje podjetniške aktivnosti po starostnih razredih nam
daje njen pregled v odvisnosti od motivacije za podjetništvo. Na sliki 5.1 zato prikazujemo zgodnjo
podjetniško aktivnost zaradi priložnosti in zaradi nuje po starostnih razredih. V vseh starostnih
skupinah prevladuje motiv zaznane priložnosti. Pomemben je podatek, da je v najmlajši starostni
strukturi delež podjetništva iz nuje najnižji, saj to pomeni, da se večina najmlajših zgodnjih
podjetnikov podaja na podjetniško pot zaradi zaznanih potencialno obetavnih poslovnih
priložnosti. Na sliki 5.1 se pri seštevku »podjetnikov iz nujnosti« in »podjetnikov iz priložnosti« za
posamezno starostno skupino pojavi razhajanje v primerjavi s podatki v tabeli 5.1. Nekateri zgodnji
podjetniki se namreč niso mogli opredeliti za en sam motiv, zato so na sliki 5.1 izključeni iz prikaza
(gre za skupno razliko 2,52 %).
Slika 5.1: Zgodnja podjetniška aktivnost zaradi priložnosti in zaradi nuje po starostnih razredih
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GEM Slovenija 2016, APS
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Med ustaljenimi podjetniki je že drugo leto zapovrstjo najaktivnejša starostna skupina podjetnikov
med 45. in 54. letom starosti. Ta starostna skupina se je leta 2016 skoraj izenačila z ustaljenimi
podjetniki, starimi od 35 do 44 let (slika 5.2), presenetljivo pa se je zmanjšal delež ustaljenih
podjetnikov v skupini mladih (do 34 let). Če so namreč slednji še leta 2015 v primerjavi z vsemi
proučevanimi skupinami držav v Sloveniji imeli precej višji delež (21,05 %), se je ta delež leta 2016
zmanjšal na zgolj 10,93 % in je bistveno zaostajal za preostalimi proučevanimi skupinami držav
(tabela 5.2). Po podatkih OECD/EU (2015) za obdobje med letoma 2009 in 2013 (izračunanih na
podlagi podatkov GEM) za EU na splošno velja, da ustaljena podjetniška aktivnost mladih bistveno
zaostaja za podjetniško aktivnostjo starejših, čeprav je stanje ravno obratno, ko govorimo o
zgodnji podjetniški aktivnosti (OECD/EU, 2015, 56).

Odstotek podjetnikov v starostni skupini

Slika 5.2: Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na starost
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Ustaljeni podjetniki

GEM Slovenija 2016, APS

Največji padec je zabeležila starostna skupina od 25 do 34 let (z 19,79 % v letu 2015 na 7,90 % v letu
2016), kar lahko nakazuje na precejšnjo stopnjo smrtnosti podjetij, ki so jih v preteklosti ustanavljali
mladi. Zato naj še enkrat poudarimo, da je ta skupina mladih, ki sicer zaznava poslovne priložnosti
in se zagnano podaja na pot njihovega uresničevanja, zelo ranljiva v fazah, ko je treba podjetje
ohranjati pri življenju in zastaviti alternativne strategije preživetja, potem ko so prvi uspehi
izčrpani. Podatki nakazujejo, da smo bili v preteklih letih v Sloveniji relativno uspešni v izgradnji
učinkovitega startup ekosistema, da pa se poraja vprašanje, ki ga je v svoji razpravi v Harvard
Business Review že leta 2012 izpostavil Isenberg. Avtor poudarja pomen podpore vladnih politik
in programov za tako imenovano scale-up podjetniško aktivnost. Gre za podporo podjetjem
v njihovih prizadevanjih po rasti, pri čemer gre za razvojne faze, ki so bistveno zahtevnejše od
samega kreiranja in ustanavljanja podjetij.
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Tabela 5.2: Odstotek ustaljenih podjetnikov po starostnih razredih in skupinah držav, GEM Slovenija
2016, APS
Odstotek ustaljenih podjetnikov*
Starost
podjetnikov

Slovenija

GEM

inovacijska
gospodarstva

evropske
države

Evropska unija

3,03

5,38

3,26

3,80

3,25

25–34 let

7,90

17,87

13,28

13,51

12,39

35–44 let

33,07

27,03

25,93

26,29

26,23

45–54 let

33,74

29,08

32,51

32,21

32,57

55–64 let

22,26

20,97

25,26

24,61

26,01

18–24 let

*

Izračunana so netehtana povprečja.

Slika 5.3: Odstotek ustaljenih podjetnikov po starostnih razredih in skupinah držav
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Na sliki 5.3 podajamo nazornejši prikaz ustaljenega podjetništva po starostnih skupinah, ki kaže
precej usklajeno strukturo po proučevanih skupinah držav. Kot je že bilo povedano, izstopa zlasti
zaostanek deleža mladih ustaljenih podjetnikov, ki se na podjetniški poti največkrat soočajo
z izrazitejšimi ovirami kot odrasla populacija. Prav zato ostaja brezposelnost mladih v Sloveniji
še naprej pereč problem in sili mlade v različne oblike atipičnih oblik zaposlitev. Tako mladi vse
pogosteje opravljajo delo za določen čas, študentsko delo, se (navidezno) samozaposlujejo in
opravljajo (volontersko) pripravništvo (Rožac, 2015, 23). Velikokrat gre pri atipičnih oblikah dela za
tako imenovano prekarno delo, za katero je značilno, da je slabo plačano, nezavarovano, negotovo,
delo, s katerim delavci ne morejo vzdrževati gospodinjstva, ne morejo načrtovati prihodnosti
in v okviru katerega, še posebno mladi, težko zgradijo osebno identiteto v delu (EYF, 2013, 6).
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Take oblike zaposlitve so pogosto povezane s podzaposlenostjo – stanjem, ko bi sicer zaposleni
posamezniki radi delali več ali na zanje primernejših delovnih mestih.

5.2 Podjetništvo in mladi
Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju. Večina jih začne aktivno iskati
zaposlitev po dopolnjenem dvajsetem letu starosti, še bolj izrazito pa v drugi polovici dvajsetih let.
Podjetniška aktivnost je tako le ena izmed možnosti za vstop na trg dela in lahko pomeni obetavno
zaposlitveno možnost, ki pa je hkrati tudi zelo tvegana in polna pasti. Da bi bolje prepoznali stanje
na trgu dela, si najprej oglejmo podatke o številu in deležu mladih v registrirani brezposelnosti.
Spodbuden je podatek o nadaljnjem upadanju deleža brezposelnih mladih v starostni skupini od
15 do 29 let v letu 2016. Decembra 2016 (slika 5.4) smo beležili 21.530 brezposelnih mladih, katerih
delež v skupni brezposelnosti se je zmanjšal na 21,6 %, kar je najnižja raven v zadnjih šestih letih.
Poglejmo si nekaj razlogov za takšen trend. Demografske spremembe nedvomno vplivajo na
vedno manj obsežne generacije mladih v tem starostnem obdobju, bistveno večji pomen pa ima
njihova visoka vključenost v sekundarno in terciarno izobraževanje in pomanjkanje zaposlitvenih
možnosti. Mladi tako podaljšujejo študij, čim dlje morejo, saj so njihove možnosti na trgu dela
slabe. Generacije mladih, starih od 24 do 29 let, so nekoliko bolj obsežne, ti mladi pa nimajo več
možnosti nadaljevati študij, zaradi česar iščejo zaposlitev. Ker je zaposlitvenih možnosti manj,
pogosto sprejmejo zaposlitev v fleksibilnih oblikah, tudi na delovnih mestih, ki zahtevajo nižjo
raven izobrazbe, kot jo imajo. Pogosto se tako zaposlujejo pod svojo ravnijo izobrazbe in hkrati
iščejo primernejšo zaposlitev. Zanje je tako značilno tudi pogostejše prehajanje med različnimi
statusi na trgu dela (ZRSZ, 2015).
Slika 5.4: Število in delež mladih v registrirani brezposelnosti
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Kljub pozitivnim premikom na trgu dela pa je še vedno na voljo premalo ustreznih delovnih
mest. Zaradi tega imajo mladi (in tudi druge skupine prebivalstva) težave pri iskanju zaposlitve,
ko se zaposlijo, pa so to pogosto fleksibilne zaposlitve, zaradi česar pogosto prehajajo med
zaposlenostjo in brezposelnostjo. Prav zaradi ponavljajočih se epizod brezposelnosti mladi
izgubljajo delovni potencial. Analize brezposelnosti mladih že vrsto let opozarjajo na neusklajenost
mreže izobraževalnih programov na srednješolskem in terciarnem nivoju s potrebami trga dela.
Vpis mladih na poklicne in strokovne programe, po katerih trg dela stabilno povprašuje, je vse
manjši ali je celo izginil. Mladim je z okrepljenimi storitvami vseživljenjske karierne orientacije v
času šolanja treba omogočiti pridobivanje veščin za karierno odločanje, jim ponuditi kakovostne
informacije o poklicih, možnostih spoznavanja poklicev in možnostih zaposlovanja (ZRSZ, 2015).
Samostojna podjetniška pot je tako lahko pomembna poklicna izbira, zato je treba ustrezno
podpreti razvoj podjetništva, socialnega podjetništva in poslovnega povezovanja ter sodelovanja
z metodami sodela (angl. coworking) med mladimi. Podpora podjetništvu mladih naj zato vključuje
ciljno usmerjene ukrepe, na primer posamezniku prilagojeno usposabljanje za podjetništvo,
pomoč na začetku samostojne poti in v prvih letih po njeni realizaciji, in to tako v obliki dodatnega
usposabljanja, pomoči in spodbude uspešnih podjetnikov kakor tudi pri širjenju poslovanja
(ZRSZ, 2015).
Na sliki 5.5 prikazujemo zgodnjo in ustaljeno podjetniško aktivnost mlajših od 34 let. Že tretje leto
zapovrstjo v Sloveniji beležimo porast nastajajočih in novih podjetnikov, mlajših od 34 let (z 41,08 %
v letu 2014 na 52,09 % v letu 2016), kar je najvišji delež v primerjavi s proučevanimi skupinami držav.
Ravno nasprotno pa je stanje v skupini ustaljenih mladih podjetnikov. Od leta 2014 se je njihov
delež zmanjšal z 18,24 % na zgolj 10,93 % v letu 2016. V preostalih proučevanih skupinah držav
(države GEM, inovacijska gospodarstva, evropske države in države Evropske unije) ostajajo deleži
mladih podjetnikov v obeh skupinah na približno enaki ravni.
Slika 5.5: Odstotek nastajajočih in novih ter ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let
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Na sliki 5.6 je prikazan pregled podjetniške aktivnosti mlajših od 34 let v zadnjih petih letih. Gre
za ločen prikaz njihove nastajajoče, nove in ustaljene podjetniške aktivnosti. Vse tri proučevane
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skupine izkazujejo v zadnjem letu precejšen porast, kar smo že komentirali kot odraz primerno
razvitega startup podjetniškega ekosistema. Izzivi pa seveda nastajajo v kasnejših razvojnih fazah
poslovanja podjetij. Rus (2016) ugotavlja, da veliko podjetniških ekip žal ne more najti pravih
odgovorov na izzive in zato raje opustijo nadaljevanje razvoja podjetniške ideje. To so izzivi, ki bi
jim v prihodnje veljalo nameniti več usmerjene pozornosti. Saj ne zadostuje le dvigovanje deleža
zgodnjih oblik podjetniške aktivnosti, pač pa zlasti ohranjanje trajnostnih oblik podjetniškega
angažmaja. Seveda je nadaljnja realizacija ambicioznejših načrtov startupov še najbolj povezana
z relativno visoko potrebo po dodatnih finančnih sredstvih. Rus (2016) ugotavlja, da večina
startupov uporablja lastne vire soustanoviteljev, družine in prijateljev ter že ustvarjene dobičke
podjetja. To pa seveda največkrat ni dovolj, saj imajo za uspešno realizacijo smelejših podjetniških
strategij pomembno vlogo zlasti poslovni angeli, skladi tveganega kapitala in strateški partnerji.
Poleg denarnih virov so pomembni tudi nedenarni, kot so poslovne povezave in mreže, človeški
kapital in specialistična znanja.

Odstotek podjetnikov v starostni skupini,
glede na odraslo populacijo

Slika 5.6: Podjetniška aktivnost nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

2012

2013

% nastajajočih podjetnikov, mlajših od 34 let
TEA, mlajši od 34 let

2014

2015

2016

% novih podjetnikov, mlajših od 34 let
% ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let

GEM Slovenija 2016, APS

Na sliki 5.7 prikazujemo izobrazbeno raven zgodnje podjetniške aktivnosti mladih v Sloveniji.
V primerjavi s preteklimi leti je opazen znaten padec deleža novih in nastajajočih podjetnikov
z več kot srednješolsko izobrazbo (s 64,90 % v letu 2015 na 47,50 % v letu 2016). To pomeni, da
se velik del poklicno izobraženih mladih že zelo zgodaj podaja na samostojno podjetniško pot.
Ravno nasprotno pa se je povečal delež bolje izobraženih zgodnjih podjetnikov med proučevano
skupino odraslih (starih več kot 34 let). Ta struktura podaja dodaten vpogled v dosedanjo razlago
višje stopnje smrtnosti podjetij, ki jih ustanavljajo mlajši posamezniki. Dejstvo namreč je, da je
izobrazba pomemben osnovni pogoj za realizacijo zahtevnejših podjetniških strategij (Mayhew et
al., 2012; Colombo in Grilli, 2005; Wiklund in Shepherd, 2003a). Zato je nujno, da mlade, ki so se na
pot podjetništva podali brez ustreznih izkušenj, še zlasti pa brez podjetniške izobrazbe, podpremo
z različnimi programi vseživljenjskega učenja in mentorske pomoči, drugače se bomo ujeli v zanko
sicer visokih stopenj zgodnje podjetniške aktivnosti, ki pa na drugi strani nosijo s seboj visoko
stopnjo smrtnosti njihovih podjetniških poizkusov.
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Slika 5.7: Izobrazbena raven nastajajočih in novih podjetnikov po starostnih skupinah od 18 do 34 let
in od 35 do 64 let
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5.3 Spol
Dosedanja poročila GEM so pokazala bistvene razlike v zgodnji podjetniški aktivnosti žensk in
moških, ki so posledica kulturnih razlik in navad v povezavi s participacijo žensk v ekonomskem
sistemu. Vsem ostaja skupno dejstvo, da so ne glede na ekonomski razvoj države moški pogosteje
zgodaj podjetniško aktivni v primerjavi z ženskami. Takšen vzorec je bil prisoten tudi v letu 2016 in
ga prikazujemo v tabeli 5.3.
Tabela 5.3: Zgodnja podjetniška aktivnost po spolu in tipu gospodarstva, GEM 2016, APS
TEA moški (% od
moške odrasle
populacije)

TEA ženske (% od
ženske odrasle
populacije

Razmerje
ženske : moški

Inovacijska gospodarstva

11

7

0,63

Učinkovitostna gospodarstva

16

12

0,75

Faktorska gospodarstva

19

15

0,79

Tip gospodarstva

V faktorskih gospodarstvih je zaslediti najvišji delež zgodnje podjetniške aktivnosti žensk. V tej
skupini držav je bilo leta 2016 podjetniško aktivnih 8 žensk in 10 moških. V skupini inovacijskih
držav (kamor uvrščamo tudi Slovenijo) jih beležimo le še 6. Kljub zmanjševanju razlik med spoloma
(Kelley et al., 2015) ostajajo ženske neizkoriščen podjetniški potencial.
Podatki za Slovenijo tudi v letu 2016 kažejo, da je najpogostejša starost zgodaj podjetniško aktivnih
podjetnic in podjetnikov med 18. in 34. letom. Porazdelitev med spoloma je po posameznih
starostnih skupinah tudi sicer precej usklajena. Nedavno poročilo Svetovnega gospodarskega
foruma (The Global Gender Gap Report 2016) (WEF, 2016) uvršča Slovenijo po indeksu enakosti med
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spoloma na visoko 8. mesto med 144 državami sveta. Slovenija se po podindeksu na področju
ekonomske participacije in priložnosti, ki zajema tudi vključenost na trg dela, uvršča na 18. mesto;
svoj rezultat izboljšuje že od prve vključitve v poročilo leta 2006.
Slika 5.8: Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na starost in spol
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V letu 2016 smo v Sloveniji zabeležili ponoven porast (tabela 5.4) deleža zgodnje podjetniške
aktivnosti žensk v opazovanem petletnem obdobju (31,84 %). Kljub temu z dobro tretjino novih
in nastajajočih podjetnic zaostajamo za povprečjem participacije žensk v primerjavi z vsemi
proučevanimi skupinami držav, zato ne moremo govoriti o kakšnem znatnem izboljšanju
vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost. Na sliki 5.9 je prikazana uvrstitev Slovenije
v primerjavi z vsemi državami GEM. Slovenija se je uvrstila na 54. mesto med 65 proučevanimi
državami. Najslabše so se uvrstile Jordanija (20,32 %), Egipt (26,35 %) in Makedonija (28,09 %)
kot najslabše uvrščena evropska država. Najbolje uvrščena evropska država je Rusija s 44,99 %
žensk, vključenih v zgodnjo podjetniško aktivnost, kar to državo v svetovnem merilu uvršča šele
na 15. mesto. Kot smo zapisali že uvodoma, je delež podjetniško aktivnih žensk v razvitejših delih
sveta precej nižji v primerjavi z manj razvitimi regijami. Najviše uvrščene države po deležu zgodnje
podjetniške aktivnosti žensk so Indonezija (55,30 %), Mehika (51,83 %) in Brazilija (50,79 %).
Delež ustaljenih podjetnic se je leta 2016 prav tako nekoliko povečal (s 26,73 % na 27,15 %;
tabela 5.4), vendar še vedno ne dosega ravni iz leta 2014. Razen proučevane skupine evropskih
držav so preostale proučevane skupine (države GEM, Evropska unija in inovacijska gospodarstva)
zabeležile manjši padec deleža ustaljenih podjetnic, čeravno lahko rečemo, da gre za bolj ali manj
konstantno raven v celotnem petletnem proučevanem obdobju. Sklenemo lahko, da tudi po
kazalniku ustaljene podjetniške aktivnosti žensk Slovenija zaostaja, s tem pa ostajajo ženske kot
ena izmed ranljivejših skupin prebivalstva še naprej pomemben neizkoriščeni potencial v vseh
fazah podjetniške aktivnosti.
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Slika 5.9: Zgodnja podjetniška aktivnost med ženskami in moškimi
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Tabela 5.4: Odstotek podjetnic med vsemi podjetniki v obdobju 2012–2016, GEM Slovenija 2016, APS
Odstotek podjetnic
(izračunano je netehtano
povprečje)

Slovenija

GEM

Inovacijska
gospodarstva

Evropske
države

Evropska
unija

Odstotek nastajajočih in novih podjetnic
2012

24,28

37,09

34,24

33,17

33,08

2013

31,44

38,78

35,49

35,34

34,86

2014

33,90

40,69

37,16

35,74

35,69

2015

27,90

39,51

36,40

34,88

35,21

2016

31,84

39,54

37,30

36,50

36,90

2012

25,14

33,68

31,78

31,37

30,18

2013

26,88

34,97

30,87

31,55

31,12

2014

29,55

36,22

34,08

33,10

33,17

2015

26,73

35,47

33,70

33,40

33,86

2016

27,15

35,21

33,45

34,13

33,29

Odstotek ustaljenih podjetnic

Na sliki 5.10 prikazujemo primerjavo zgodnje podjetniške aktivnosti med spoloma za evropske
države. Največ zgodaj podjetniško aktivnih žensk je bilo – kot rečeno – v Rusiji (44,99 %) ter v Španiji
(44,51 %), Bolgariji (44,47 %) in Grčiji (42,05 %). Najmanjši delež novih in nastajajočih podjetnic
so imele Makedonija, Ciper, Turčija in Madžarska. Med 27 proučevanimi evropskimi državami je
Slovenija zasedla 22. mesto.
Slika 5.10: Zgodnja podjetniška aktivnost med moškimi in ženskami (v evropskih državah GEM)
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Da bi dobili dodaten vpogled v kakovost zgodnje podjetniške aktivnosti žensk v proučevanih
evropskih državah, v nadaljevanju prikazujemo delež prevladujočega motiva za vključevanje v
podjetništvo zaradi nujnosti. Z izjemo Nizozemske beležijo manj razvita gospodarstva višji delež
zgodnje podjetniške aktivnosti žensk iz nuje. Na sliki 5.11 so prikazani rezultati, ki nakazujejo na
nekoliko slabšo situacijo v primerjavi s podatki iz leta poprej. Povprečna vrednost podjetništva
iz nuje se je v Evropi s 23,75 % povečala na 24,95 %. Delež podjetništva iz nuje se je tudi med
slovenskimi podjetnicami poslabšal. Če smo še leta 2015 imeli 24,91 % zgodnje podjetniške
aktivnosti žensk iz nuje, je ta vrednost leta 2016 narasla na 29,44 %, kar je 4,49 % več od evropskega
povprečja. Sklenemo torej lahko, da se je hkrati s povečanjem zgodnje podjetniške aktivnosti
žensk povečal tudi delež podjetniške aktivnosti iz nuje, sočasno pa se je zmanjšal delež zgodnje
podjetniške aktivnosti žensk, povezan z zaznavanjem priložnosti (s 75,09 % v letu 2015 na 70,56 %
v letu 2016). Slovenijo tako najdemo na 17. mestu na lestvici proučevanih držav, med katerimi
imajo najmanj novih in nastajajočih podjetnic zaradi nuje Švedska (2,26 %), Italija (5,92 %), Finska
(6,89 %) in Luksemburg (11,66 %).
Slika 5.11: Zgodnja podjetniška aktivnost žensk zaradi nujnosti (v evropskih državah GEM)
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Pomanjkanje podjetniških sposobnosti se pogosto navaja kot ena najpomembnejših ovir za
ustanavljanje podjetij. Podjetniške veščine so skupek spretnosti, ki vključujejo upravljanje tveganj,
identificiranje poslovnih priložnosti, načrtovanje, finančno upravljanje, pa tudi osebnostnih
lastnosti, kot so osebne pobude in sposobnost motivirati druge. Čeprav posamezniki nujno ne
posedujejo vseh navedenih sposobnosti, rezultati raziskovanj kažejo, da njihova višja raven
vsekakor povečuje možnosti za preživetje podjetja in njegovo rast.
Podatki raziskave GEM za obdobje med letoma 2009 in 2013 kažejo, da v Evropski uniji na splošno
ena tretjina žensk meni, da imajo znanje in spretnosti za začetek poslovanja; takih moških je
49 %. Povedano drugače: kar dve tretjini žensk verjame, da nimajo ustreznega znanja ali veščin
za ustanovitev podjetja. Takšen podatek jasno izpostavlja področja, na katerih se lahko vključi
intervencijska politika z ustreznimi programi in projekti. V državah članicah Evropske unije je
delež žensk, ki menijo, da imajo znanje in spretnosti za začetek poslovanja, v razponu od 20 %
v Luksemburgu do 43 % v Sloveniji in Španiji (podatki veljajo za opazovano štiriletno obdobje).
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V absolutnem smislu je bila razlika med moškimi in ženskami največja na Nizozemskem (23
odstotnih točk) in najmanjša v Španiji (11 odstotnih točk) (OECD/EU, 2015, 47).

5.4 Izobrazba
Naraščajoč pomen podjetniškega vedenja je sprožil zahtevo po boljših podjetniških veščinah
in sposobnostih za reševanje tveganj in negotovosti. Inovativnost, ustvarjalnost, samozavest,
prevzemanje tveganja, pripravljenost na spremembe in drugačno reševanje problemov postajajo
čedalje pomembnejši atributi za reševanje dinamičnih ekonomskih, socialnih in političnih
izzivov. Vse te lastnosti so dejansko povezane s podjetništvom, zato potreba po izobraževanju za
podjetništvo nikoli ni bila večja (Rebernik et al., 2014, 61).
Obsežna literatura s področja proučevanja podjetniškega izobraževanja in usposabljanja kaže na
aktualnost in pomembnost proučevane teme, vendar so raziskave s področja vpliva podjetniškega
izobraževanja in usposabljanja na podjetniško aktivnost ljudi še relativno skromne (Bechard in
Gregoire, 2005). Nanašajo se predvsem na ugotavljanje vpliva podjetniškega izobraževanja in
usposabljanja podjetnikov na rast in uspešnost njihovih podjetij. Podjetniško izobraževanje
in usposabljanje sicer lahko povečata verjetnost za uspešnost posameznikovega podjema, a
ta človeški kapital sploh ne bo prišel do izraza, če se posameznik že pred tem ne bo odločil za
podjetniško pot. Raziskave, opravljene v posameznih državah, pričajo o obstoju pozitivne povezave
med izobraževanjem in usposabljanjem ter posameznikovim zaznavanjem možnosti, da se vključi
v podjetništvo. Tovrstne raziskave se na primer nanašajo na izobraževanje po končani srednji šoli
na Irskem (Hegarty, 2006) ter na študente univerz v Angliji (Souitaris et al., 2007) in Nemčiji. Levie in
Autio (2008) trdita tudi, da je podjetniško izobraževanje dober način za spodbujanje podjetništva.
V letu 2016 je delež najvišje izobraženih zgodaj podjetniško aktivnih posameznikov ponovno
dosegel raven iz leta 2014 (39,30 %; slika 5.12). Obenem se je povečal tudi delež novih in nastajajočih
podjetnikov s srednješolsko izobrazbo, kar smo izpostavili že v podpoglavju »Podjetništvo in
mladi«. Podatki o izobrazbi kažejo na približno usklajeno strukturo tistih zgodnjih podjetnikov, od
katerih gre pričakovati ambicioznejše podjetniške poskuse (angl. high impact entrepreneurship),
saj izobrazba bistveno prispeva h kakovosti podjetniškega udejstvovanja. Velik delež zgodaj
podjetniško aktivnih posameznikov s srednješolsko izobrazbo pa najverjetneje nakazuje njihove
ambicije za izhod na trg delovne sile s samozaposlitvijo, pri čemer so izpostavljeni številnim
tveganjem potencialnega neuspeha, saj jim ob strokovnem znanju največkrat primanjkuje prav
poslovnih znanj, potrebnih za dolgoročno preživetje podjetja.
Tudi med ustaljenimi podjetniki se je najbolj povečal delež tistih s srednješolsko izobrazbo (s
25,1 % v letu 2015 na 45,9 % v letu 2016; slika 5.13). Posledično se je zmanjšal delež višje in visoko
izobraženih ustaljenih podjetnikov. Ta podatek seveda ni spodbuden, saj višje izobraženi in
usposobljeni posamezniki izražajo več samozavesti in sposobnosti za vodenje k rasti usmerjenih
podjetij, ki ustvarjajo višje dodane vrednosti in več delovnih mest. Med nepodjetniki ostaja
izobrazbena struktura na približno enaki ravni kot pretekla leta, z rahlim dvigom bolje izobraženih
posameznikov. Spodbuden je sklep, da je med zgodnjimi podjetniki delež najvišje izobraženih
največji v primerjavi z ustaljenimi podjetniki in nepodjetniki.
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Slika 5.12: Izobrazba novih in nastajajočih podjetnikov v obdobju 2011–2016
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Slika 5.13: Podjetniška aktivnost glede na izobrazbo
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Podjetniški talent je redek vir, inovativno podjetništvo – takšno, ki je sposobno narediti uspešne
izdelke in storitve, zagotoviti nova delovna mesta in globalno uspeti – pa je še redkejše. Morda
posameznikov, ki jih zanima podjetništvo, in sedanjih podjetnikov ne moremo naučiti podrobnosti,
kako biti podjetnik, lahko pa jih spodbujamo k tovrstnemu udejstvovanju in jih ne odvračamo od
njega (Širec in Rebernik, 2011, 136). Možnost dostopa do podjetniškega izobraževanja je največja
za študente ekonomsko-poslovnih šol in multidisciplinarnih ustanov z oddelkom ali katedro
za podjetništvo. Posebej specializirane visokošolske ustanove (razen specializiranih ustanov
na tehničnem področju) zaostajajo, ko gre za podjetniško izobraževanje (NIRAS Consultants,
2008, 3, 22; Evropska komisija, 2008, 15). Dodati je treba, da se splošno poslovno in managersko
izobraževanje na fakultetah ne šteje za podjetniško izobraževanje (NIRAS Consultants, 2008, 17).
V slovenskem visokošolskem sistemu splošnega zavedanja o nujnosti podjetniških vsebin zunaj
poslovnih šol še ni. Ponovno poudarjamo, da bi bilo študente vseh visokošolskih zavodov treba
spodbujati k razvoju podjetniških spretnosti, in sicer kot del obveznosti v študijskih programih.
Tako bi vsak študent v okviru študija lahko razvil podjetniško miselnost, pridobil izkušnje in
podjetniške veščine (Rae et al., 2011, 9). Izobraževalni sistem je namreč tisti, ki mora posamezniku
privzgojiti zasnove za odločanje o tem, s čim se želi poklicno ukvarjati. Ne gre torej za to, da bi
mislili, da bodo vsi študenti postali podjetniki, zagotovo pa bi morali vsi študenti pridobiti temelje
veščine ustvarjalnega in podjetnega razmišljanja. A če posamezniki med šolanjem ne pridobijo
zavedanja o tem, da je podjetniška kariera dobra izbira, bo vključevanje v podjetništvo seveda
manjše. Toda izobraževalni sistem ne more nadomestiti spodbudnega okolja za podjetništvo
(Rebernik et al., 2014).
Za zaključek izpostavimo še nekaj rezultatov raziskave GUESSS 2014 (Ljubotina in Vadnjal, 2015),
ki je osredotočena na podjetniško vedenje in načrtovanje kariere študentov. Spodbudno je
spoznanje, da študenti ocenjujejo podjetniško vzdušje na slovenskih visokošolskih zavodih kot
nadpovprečno kreativno in spodbudno. 51,3 % anketiranih študentov se namerava takoj po
zaključku študija zaposliti v gospodarskem sektorju, 6,2 % študentov pa razmišlja o podjetniški
karieri takoj po zaključku študija. Po preteku petih let od zaključka študija 28,3 % anketiranih
načrtuje kariero v lastnem podjetju. Največjo naklonjenost podjetniški karieri izkazujejo študenti
poslovnih ved.

5.5 Dohodek
Razpoložljiva finančna sredstva so eden pomembnejših dejavnikov za uspešno ustanovitev
lastnega podjetja. Raven dohodkov gospodinjstev je zato pomemben podatek, ki nakazuje na
kakovost in potencial zgodnje podjetniške aktivnosti v opazovanem nacionalnem gospodarstvu.
V raziskavi GEM razvrščamo gospodinjstva glede na raven dohodka v tri primerjalne razrede
(zgornjo, srednjo in spodnjo tretjino) ter jih proučujemo ločeno za nastajajoče, nove in ustaljene
podjetnike. Primerjava dohodkovnih ravni med letoma 2016 in 2015 je za obravnavane skupine
prikazana v GEM-ovi preglednici značilnosti podjetništva v Sloveniji v drugem poglavju (tabela 2.2).
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Odstotek odraslega prebivalstva v starosti
od 18 do 64 let

Slika 5.14: Podjetniška aktivnost glede na dohodek
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GEM Slovenija 2016, APS

Neenakost porazdelitve dohodka ima lahko različne učinke. Po eni strani ljudi spodbudi, da
izboljšajo svoj položaj z delom, inovacijami ali pridobivanjem novih spretnosti, po drugi strani
pa so z dohodkovno neenakostjo pogosto povezani kriminal, revščina in socialna izključenost
(Eurostat, 2017). Argument zagovornikov pozitivnih učinkov dohodkovne neenakosti izvira že iz
misli Josepha Schumpetra, ki je posredno trdil, da neenakost vodi v višjo stopnjo podjetništva,
povečano intenzivnost dela in večjo akumulacijo kapitala preko višjih stopenj varčevanja (Siebert,
1998). V Sloveniji je leta 2016 največ tako zgodnje kot ustaljene podjetniške aktivnosti prispevalo
odraslo prebivalstvo iz zgornjega dohodkovnega razreda (slika 5.14). Iz tega dohodkovnega
razreda je bilo leta 2016 podjetniško aktivnih 20,42 % odraslih prebivalcev, kar je precej več
kot leta 2015. Skoraj celoten delež prirastka v primerjavi z letom poprej so prispevali ustaljeni
podjetniki. Dobrih 10 % prebivalcev je bilo v letu 2016 podjetniško aktivnih iz srednje dohodkovne
ravni in slabih 7 % iz najnižjega dohodkovnega razreda. Porast nastajajočih in novih podjetnikov
iz najnižje dohodkovne ravni (z 2,50 % na 5,37 %) je najverjetneje povezan tudi s porastom
zgodnje podjetniške aktivnosti srednje izobraženih posameznikov, katerih delež se je v primerjavi
s preteklimi leti prav tako precej povečal. Gre za posameznike, ki razpolagajo z najnižjo ravnijo
lastnih finančnih virov za zagon nastajajočih in novih podjetij. Po podatkih SURS (2016) so bile
plače visokošolsko izobraženih zaposlenih v Sloveniji za 1.224 evrov višje od plač zaposlenih z
osnovnošolsko izobrazbo in za 965 evrov višje od plač tistih s srednješolsko izobrazbo, kar jasno
nakazuje na problematičnost nastale vrzeli.
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Slika 5.15: Dohodkovni razredi in podjetništvo
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Na sliki 5.15 je prikazana primerjava deležev nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov glede
na posamezni dohodkovni razred med letoma 2015 in 2016. Opazen je že omenjeni znatni porast
deleža zgodnjih in ustaljenih podjetnikov iz najvišjega dohodkovnega razreda. Med ustaljenimi
podjetniki je takšnih že skoraj 80 %. Posledično se je zmanjšal delež novih in nastajajočih
podjetnikov iz srednjega in spodnjega dohodkovnega razreda.

118

DINAMIKA PODJETNIŠKEGA POTENCIALA

Število prebivalcev:
8,6 milijona (2015)
BDP:
374,1 milijarde USD (2015)
BDP na prebivalca:
43.724 USD (2015)
Indeks TEA:
9,6 % (2016)
Prispevek MSP k BDP:
60,6 % (2015)

Avstrija:
Spodbujanje
podjetništva
mladih

Podjetniški ekosistem
Avstrija je med letoma 2007 in 2014 beležila močan porast zgodnje podjetniške aktivnosti,
saj se je indeks TEA dvignil z 2,4 % na 8,7 %. Poleg tega se je avstrijski sektor MSP v času
zadnje finančno-gospodarske krize izkazal za enega najbolj vzdržljivih v Evropi. Medtem ko
je bila država zaradi krize pod močnim pritiskom zaradi nizkih stopenj rasti in naraščajoče
brezposelnosti, se je po podatkih Evropske komisije ustvarjena dodana vrednost MSP v
nefinančnem sektorju med letoma 2009 in 2014 povečala za 18 %.
Leta 2014 se je pretežni delež odrasle populacije (82 %) v podjetniški pobudi angažiral zaradi
zaznane priložnosti, le manjši delež pa zaradi nuje, kar je Avstrijo uvrstilo na 10. mesto med
vsemi inovacijskimi gospodarstvi, zajetimi v raziskavo GEM. Po drugi strani pa je 49 % odrasle
populacije menilo, da razpolagajo z zmožnostmi in sposobnostmi, potrebnimi za uspešen
zagon in vodenje posla.
Avstrija razpolaga z dobro fizično infrastrukturo, ki omogoča izgradnjo hitrorastočih podjetij,
pa tudi z močno poslovno infrastrukturo; pri tem velja podariti, da je za to državo značilna
ena najvišjih koncentracij bank v svetovnem merilu. V raziskavi so sodelujoči izvedenci Avstrijo
uvrstili med najugodnejše v Evropi glede na vladne podporne programe, vključno z dostopom
do finančnih virov. Ne glede na ugodne splošne pogoje pa podjetniško angažiranje prebivalcev
in njihovo prevzemanje podjetniških tveganj še vedno zavirajo kulturne in družbene norme, kar
lahko pripišemo tudi relativno zelo omejeni umeščenosti načina podjetniškega razmišljanja in
podjetniških znanj v šolski sistem.
119

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

Podpora mladim podjetnikom
Avstrijska vlada si je zadala ambiciozen cilj, da do leta 2020 z različnimi akcijami, povezanimi
z raziskovanjem, tehnologijami in inovacijami, drastično poveča inovacijske sposobnosti
države. Med drugim so se odločili podpreti akcije, ki promovirajo podjetništvo kot možno
karierno izbiro mladih.
Trenutno prihaja iz starostne skupine odraslih med 18. in 24. letom le en zgodnji podjetnik
izmed desetih, kar se vse od leta 2007 ni bistveno spremenilo. V istem obdobju pa se je močno
dvignil delež zgodnjih podjetnikov v starostni skupini med 25. in 34. letom.
V okviru programa »First« Avstrijske zvezne banke za razvoj in financiranje (aws), ki je bil zagnan
leta 2014, se lahko študenti v starostni skupini med 18. in 26. letom, ki še študirajo ali pa so
študij že uspešno zaključili, potegujejo za vključitev v program usposabljanja in mentorstva,
katerega cilj je vpeljava v svet podjetništva. Program financira Zvezna fundacija za raziskave,
tehnologije in razvoj. Udeleženci so izbrani kot ekipe, ki jih podprejo z vključitvijo v »start-up
lab«, namenjen razvoju in piljenju podjetniških idej in njihovemu razvoju v obetaven poslovni
model. Glavni fokus programa je vezan na osebni razvoj, krepitev podjetniških veščin, izgradnjo
mrež ter razvoj uspešnega poslovnega modela in kakovostnega prototipa.
En cikel programa takšnega poslovnega laboratorija, v katerem sodeluje od osem do deset
izbranih ekip, traja eno leto. Prvi del programa je namenjen razvoju dobro utemeljenega
poslovnega modela. Člani ekipe v času trajanja programa prejemajo štipendijo za kritje
osnovnih življenjskih stroškov. Na ta način jim je omogočeno, da se popolnoma osredotočijo
na razvoj podjetniške ideje, ki jo morajo vse ekipe po polovici programa predstaviti pred
skupino ocenjevalcev, ti pa presojajo kakovost in tržni potencial idej. Na osnovi ocene se
ekipam dodeli finančna pomoč v višini do 20.000 EUR za financiranje realizacije idej, čemur je
namenjen drugi del programa. Podjetniškim ekipam je dodeljen podjetniški mentor, ki je tudi
sam podjetnik. Mentor jim pomaga z nasveti in jih po potrebi povezuje s svojimi poslovnimi
kontakti v mreži. Vse ekipe so deležne tudi intenzivnega programa usposabljanja o različnih
ključnih podjetniških temah, možnostih udeležbe na različnih podjetniških dogodkih in tudi
možnostih uporabe sodobno opremljenih prostorov v lokalnih coworking prostorih.

Učinki programa
V okviru prvega razpisa v sezoni 2014/15 je polovica sodelujočih ekip izrazila resen namen za
ustanovitev lastnega podjetja. Ena ekipa je podjetje dejansko tudi ustanovila, trenutno pa
že proizvaja in trži svoj prvi proizvod in išče ustreznega partnerja za rast. Poleg neposrednih
učinkov za sodelujoče ekipe je imel program tudi veliko drugih posrednih pozitivnih učinkov na
zavedanje o pomenu podjetništva v družbi.
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Podjetniške
aspiracije

6

Ključna spoznanja:
•

Raziskava GEM ugotavlja, da je v Sloveniji delež zelo ambicioznih nastajajočih
in novih podjetnikov v letu 2016 znašal 18 %. S tem se je Slovenija uvrstila v
gornjo polovico vseh držav, vključenih v raziskavo GEM. Med zelo ambiciozne
štejemo tiste podjetnike, ki pričakujejo, da bo število delovnih mest v njihovem
podjetju čez pet let preseglo število deset in da bodo hkrati v tem obdobju
dosegli vsaj 50-odstotno rast števila zaposlenih. Hkrati pa SURS (2016)
ugotavlja, da le redkim novim podjetjem v Sloveniji uspe zrasti in ustvariti
večje število delovnih mest. Tako so leta 2014 še aktivna podjetja, ki so bila
ustanovljena leta 2009, v veliki večini izkazovala 0 zaposlenih (73,9-odstotni
delež podjetij), 24,5 % jih je imelo od 1 do 4 zaposlene, 1,3 % jih je zaposlovalo
od 5 do 9 ljudi in le 0,3 % podjetij je izkazovalo več kot 10 zaposlenih.

•

Kot ugotavlja SURS (2016), je bilo leta 2014 v Sloveniji 532 tako imenovanih
hitrorastočih podjetij, ki so zaposlovala 33.000 oseb (sicer 63 % manj kot v
letu 2008).

•

V Sloveniji se je z inovacijsko dejavnostjo v obdobju med letoma 2012 in 2014
po podatkih SURS (2016) ukvarjalo več kot 46 % opazovanih podjetij.

•

Raziskava GEM ugotavlja, da je v Sloveniji delež nastajajočih in novih
podjetnikov, ki menijo, da uporabljajo relativno nove tehnologije, leta 2016
znašal 45 %, kar je bistveno več kot v preteklih štirih letih: 27 % leta 2015, 15 %
leta 2014, 15 % leta 2013 in 25 % leta 2012.

•

Analiza podatkov GEM za Slovenijo kaže, da je leta 2015 delež nastajajočih in
novih podjetij, ki menijo, da več kot 25 % kupcev njihovih izdelkov oziroma
storitev prihaja iz tujine, znašal 29 %. Slovenija se že tradicionalno uvršča v
skupino držav z relativno visoko stopnjo internacionalizacije poslovanja, kar
nakazuje, da se podjetniki pri nas zelo zavedajo pomena mednarodnih trgov.
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Različne podjetniške ambicije podjetnikov igrajo pomembno vlogo pri pojasnjevanju razlik v
podjetniški dinamiki v gospodarstvu, pri čemer lahko daleč največji prispevek k ustvarjanju novih
delovnih mest pripišemo skupini podjetnikov z visokimi aspiracijami po rasti. S tem ta skupina
podjetnikov ustvarja največji prispevek h gospodarski rasti in razvoju (Estrin et al., 2014).
Kot ugotavlja Estrin et al. (2014), so ambiciozni podjetniki kljub svojim velikokrat preveč
optimističnim pričakovanjem tisti, ki so pripravljeni prevzemati večja tveganja in stremeti k
rasti podjetja, zato praviloma ustvarjajo tudi boljše rezultate v primerjavi z manj ambicioznimi
podjetniškimi kolegi. Do potencialnega uspeha jih vodi proces hitrega učenja na osnovi
številnejših poskusov in napak ter večje stopnje podjetniške osredotočenosti na uspešno
premagovanje izzivov, ki bi jih lahko pripisali preveliki optimističnosti. Številne empirične študije
so potrdile, da raven podjetniških ambicij podjetnikov zelo pomembno vpliva na rast njihovih
podjetij (Kolvereid in Bullvag, 1996; Baum et al., 1998; Baum et al., 2001; Wiklund in Shepherd,
2003b; Delmar in Wiklund, 2008).
Potencial za doseganje večjega števila delovnih mest in visoke dodane vrednosti, ki nakazujejo
na kakovost podjetniške aktivnosti, je torej odvisen predvsem od podjetniških aspiracij
podjetnika, seveda pa tudi od inovativnosti podjetja pri soočanju s podjetniškimi izzivi.
Številne študije, predvsem globalne v okviru OECD in Kauffman Foundation, mnoge pa tudi na
ravni posameznih držav, so pokazale, da so nova podjetja gonilna sila ustvarjanja delovnih mest
(Calvino et al., 2015). Vsa podjetja pa žal ne zaposlujejo in ne ustvarjajo visoke dodane vrednosti
oziroma tega potenciala sploh nimajo. Tako sta Aulet in Murray (2013) v sodelovanju z organizacijo
Kauffman Foundation iz ZDA leta 2013 izdala delovni zvezek z naslovom A Tale of Two Entrepreneurs:
Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in the Economy. V njem sta na dveh
praktičnih primerih novih podjetij nazorno prikazala razliko med značilnostmi podjetja z majhnim
potencialom za rast in dodano vrednost ter podjetja z velikim potencialom. Pri tem sta podjetja
z majhnim potencialom opredelila kot tako imenovana tradicionalna mala in srednja podjetja,
podjetja z velikim potencialom pa kot tako imenovana inovacijsko gnana podjetja.
Razlikovanje med navedenima tipoma podjetij je ključnega pomena za razumevanje vsebinskih
razlik med podjetji in njihovega potenciala za ustvarjanje novih delovnih mest in dodane
vrednosti. Nerazlikovanje med podjetniki in njihovimi podjetji, ki se razlikujejo po inovativnosti,
ambicijah, ciljnih trgih in drugih značilnostih, je nedopustno, saj vodi v posploševanje podjetništva.
Razlikovanje je še posebej pomembno v luči razvojnih vladnih politik, ki želijo spodbuditi
dolgoročno trajnostno naravnano gospodarsko rast in razvoj ter posledično družbeno blaginjo.
Velike podjetniške aspiracije so namreč dokazano pozitivno povezane z gospodarskim razvojem
(Wennekers et al., 2010).
Raziskava GEM zajema in analizira podatke o podjetniški aktivnosti. Pri tem je zagon novega
podjetja zagotovo zelo pomembna komponenta, a brez rasti in razvoja podjetja za razvoj
gospodarstva nima zadostne vrednosti. Ključna cilja vsakega gospodarstva sta namreč predvsem
zagotavljanje delovnih mest in ustvarjanje dodane vrednosti, vendar pa številna podjetja zelo hitro
nehajo poslovati oziroma sploh ne zaposlujejo in rastejo. Rastoča podjetja sicer predstavljajo le
manjši delež v številu subjektov v populaciji podjetij, vendar so daleč največji vir novih delovnih
mest. Tako na primer Bravo-Biosca et al. (2013) navaja podatek, da v Veliki Britaniji hitro rastoča
podjetja, ki jih je v populaciji podjetij z 10 in več zaposlenimi le 6,4 %, zagotavljajo kar 64 %
vseh delovnih mest. Inovativna rastoča podjetja so zelo pomembna tudi zato, ker privabljajo
kreativne posameznike, povečujejo stopnjo angažiranja podjetniškega talenta in prispevajo h
komercializaciji novih znanj in tehnologij.
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Kljub zelo jasnim podatkovnim podlagam, ki kažejo na pomen inovativnih rastočih podjetij, ta
podjetja žal niso deležna ustrezne pozornosti vladnih politik, saj pomen podjetništva, še posebej
zelo ambicioznega, v družbi velikokrat ni povsem jasno in pravilno razumljen. Vzrok za to je delno v
slabi empirični pojasnjenosti vplivov, delno pa v nerazumevanju oziroma nepoznavanju strokovnih
ugotovitev raziskav v strokovni in laični javnosti. Zato si v okviru raziskave GEM prizadevamo
meriti aspiracije podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva po ustvarjanju novih delovnih mest,
uporabi sodobnih tehnologij in usmerjenosti v internacionalizacijo poslov ter s tem bolje pojasniti
ekonomski pomen podjetnikov in njihov prispevek h gospodarski dinamiki družbe.

6.1 Usmerjenost v rast
SURS (2016) ugotavlja, da je bilo leta 2014 v Sloveniji 532 tako imenovanih hitrorastočih podjetij, ki
so zaposlovala 33.000 oseb (sicer 63 % manj kot v letu 2008). Gre za podjetja z več kot 10-odstotno
povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki imajo v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj 10
zaposlenih, pri čemer se rast meri s številom zaposlenih. Kot v svoji študiji ugotavlja Schoar (2010),
obstaja zelo majhen delež podjetij zelo ambicioznih podjetnikov (okrog 3-odstotni povprečni delež
v vseh državah, vključenih v raziskavo), ki so jih v raziskavi razvrstili v kategorijo tako imenovanega
transformacijskega podjetništva (ang. transformational entrepreneurship), ki dejansko zaposluje
in dosega rast. Ta podjetja ustvarjajo nadpovprečno velik delež delovnih mest med vsemi novimi
mikropodjetji, in sicer od 21 % na Nizozemskem do 52 % na Švedskem.
Žal pa številne analize rasti števila zaposlenih v novih podjetjih kažejo, da velika večina podjetij sploh
ne raste. Številne empirične raziskave namreč ugotavljajo, da večina novih podjetij ostane malih in
da rast podjetja pri veliki večini podjetnikov sploh ni cilj. Tako na primer SURS (2016) ugotavlja, da
le redkim novim podjetjem v Sloveniji uspe zrasti in ustvariti večje število delovnih mest. Tako so
leta 2014 še aktivna podjetja, ki so bila ustanovljena leta 2009, v veliki večini izkazovala 0 zaposlenih
(73,9-odstotni delež podjetij), 24,5 % jih je imelo od 1 do 4 zaposlene, 1,3 % jih je zaposlovalo od
5 do 9 ljudi in le 0,3 % podjetij je izkazovalo več kot 10 zaposlenih. Pri tem velja poudariti, da SURS
(2016) v svoji raziskavi ugotavlja, da se med podjetja, ki niso imela zaposlenih, uvrščajo predvsem
samostojni podjetniki. Gre za neambiciozne podjetnike, ki jih Schoar (2010) uvršča v kategorijo
tako imenovanega preživetvenega podjetništva (ang. subsistence entrepreneurship).
Raziskava dinamike rasti delovnih mest v 17 državah OECD in Brazilije, ki so jo izvedli Criscuolo
et al. (2014), je potrdila, da imajo novoustanovljena mala podjetja ključno vlogo pri ustvarjanju
delovnih mest. Podobno so v svoji raziskavi za ZDA ugotavljali Haltiwanger et al. (2012). Pri tem je
potencialni prispevek novoustanovljenih podjetij k ustvarjanju delovnih mest odvisen predvsem
od naslednjih štirih dejavnikov:
• stopnje natalitete podjetij oziroma števila novih podjetij,
• povprečne velikosti novih podjetij ob ustanovitvi,
• stopnje preživetja novih podjetij in
• povprečne stopnje rasti preživelih novih podjetij, ki uspešno potrdijo vrednost svojih
proizvodov na trgu.
Kot vidimo, je eden izmed pomembnih dejavnikov prav rast novih podjetij; ta dejavnik v raziskavi
GEM proučujemo s pomočjo merjenja aspiracij podjetnikov po rasti podjetja v zgodnjih fazah
podjetništva. Razlike v aspiracijah podjetnikov med posameznimi državami se praviloma odražajo
v številu ustvarjenih dodatnih delovnih mest v teh državah (Stam et al., 2012). Ustvarjanje novih
delovnih mest je še posebej pomembno v času krize, ko je to postalo primarni cilj praktično vseh
vlad, zato je proučevanje in razumevanje rasti zelo pomembno.
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V okviru raziskave GEM podjetnikovo usmerjenost v rast analiziramo na osnovi njegovih ocen
o tem, koliko dodatnih delovnih mest bo njegovo podjetje zagotovilo v naslednjih petih letih.
S tem pomembno dopolnjujemo informacije, ki nam jih podaja indeks TEA; ta indeks kaže
količino podjetniške aktivnosti, ko želimo razumeti in pojasniti vpliv posameznih podjetnikov na
gospodarstvo. Namere za rast so namreč v populaciji podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva
v posameznih družbah zelo različne in jih je dobro natančneje poznati in razumeti, še posebej
če želimo pomagati oblikovalcem vladnih politik in ukrepov, ki spodbujajo te namere oziroma
olajšujejo njihovo udejanjanje v praksi.
V okviru raziskave GEM zato vprašamo podjetnike v zgodnjih fazah podjetništva, koliko delovnih
mest bo njihovo podjetje zagotavljalo čez pet let. Gre seveda za njihovo subjektivno oceno, ki
lahko temelji na njihovih strokovnih ocenah o potencialu posla za rast, ali pa so to le njihove želje
po rasti, v poslu samem pa nimajo trdnih podlag. Iz tega sledi, da se moramo zavedati omejitev
pri raziskovanju aspiracij po rasti, saj imajo podjetniki, ko stopajo na podjetniško pot z novim
podjemom, velikokrat zelo nerealna pričakovanja in želje po rasti svojih podjetij v prihodnosti
(Rebernik et al., 2011). Veliko pričakovanj o rasti se v praksi žal dejansko ne realizira, zagotovo pa
je pomembno, da podjetniki imajo želje po rasti, saj velja, da se dejanska rast podjetja realizira
zelo redko, če podjetnik nima teh ambicij (Stam et al., 2012). Zato lahko predpostavljamo, da bo
v državah z ugotovljeno višjo stopnjo aspiracij podjetnikov po rasti njihovih podjetij ustvarjenih
postopoma tudi relativno več novih delovnih mest.
Na sliki 6.1 so prikazana pričakovanja podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva glede dejstva, ali
bo v njihovem podjetju čez pet let več kot pet delovnih mest. Delež takšnih nastajajočih in novih
podjetnikov v Sloveniji je leta 2016 znašal 33 %. S tem se je Slovenija uvrstila v gornjo tretjino vseh
držav, vključenih v raziskavo GEM. Sicer je v letu 2015 ta delež v naši državi znašal 24 %, v letu
2014 29 %, v letu 2013 35 % in v letu 2012 26 %. Bistveno višji delež ambicioznih podjetnikov kot
v Sloveniji smo lahko leta 2016 zasledili v Katarju (63 %), na Tajvanu (58 %), v Združenih arabskih
emiratih (57 %) in v Turčiji (66 %). Bistveno večjo ambicioznost glede števila zaposlenih čez pet let
pa izražajo podjetniki v zgodnjih fazah podjetništva na Jamajki (2 %), v Indoneziji (4 %), Braziliji
(5 %) in Ekvadorju (7 %).
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Slika 6.1: Delež podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva, ki pričakujejo, da bo njihovo podjetje čez
pet let zaposlovalo več kot pet ljudi, kot delež indeksa TEA
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Na sliki 6.2 so prikazana pričakovanja evropskih nastajajočih in novih podjetnikov glede zaposlo
vanja čez pet let. Kot rečeno, je delež takih podjetnikov v Sloveniji leta 2016 znašal 33 %. Tudi
v evropskem merilu se je Slovenija tako uvrstila v gornjo polovico proučevanih držav. Višji
delež ambicioznih podjetnikov kot v Sloveniji lahko zasledimo v Turčiji (56 %), na Irskem (42 %),
Madžarskem (40 %) in Hrvaškem (34 %). Najmanjšo ambicioznost glede števila zaposlenih čez pet
let pa v Evropi izražajo podjetniki v zgodnjih fazah podjetništva v Grčiji (13 %), na Švedskem (13 %),
v Španiji (14 %) in Bolgariji (14 %).
Slika 6.2: Delež evropskih podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva, ki pričakujejo, da bo njihovo
podjetje čez pet let zaposlovalo več kot pet ljudi, kot delež indeksa TEA
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Na sliki 6.3 so prikazana pričakovanja podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva v vseh državah,
vključenih v raziskavo GEM, in sicer glede dejstva, ali bo v njihovem podjetju čez pet let več kot deset
delovnih mest in ali bodo hkrati v tem obdobju dosegli vsaj 50-odstotno rast števila zaposlenih.
Delež takšnih zelo ambicioznih nastajajočih in novih podjetnikov je v Sloveniji v letu 2016 znašal
18 %. S tem se je Slovenija uvrstila v zgornjo polovico vseh držav, vključenih v raziskavo GEM. V
letu 2015 je znašal ta delež 14 %, v letu 2014 pa 17 %. Najvišje deleže zelo ambicioznih podjetnikov
lahko zasledimo v Katarju (43 %), v Turčiji (40 %), na Irskem (31 %) in v ZDA (30 %). Najnižji deleži
zelo ambicioznih podjetnikov pa so na Jamajki (1 %), v Indoneziji (1 %), Maleziji (2 %), Saudovi
Arabiji (3 %), Braziliji (3 %) in Panami (3 %).
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Slika 6.3: Delež podjetnikov v zgodnjih fazah podjetništva, ki pričakujejo, da bo njihovo podjetje čez
pet let zaposlovalo več kot deset ljudi ob hkratni vsaj 50-odstotni rasti števila zaposlenih, kot
delež indeksa TEA
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Slika 6.4: Delež odraslih prebivalcev, ki že ustvarjajo delovna mesta ali pričakujejo, da bodo v
naslednjih petih letih ustvarili vsaj eno delovno mesto
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Na sliki 6.4 so prikazana pričakovanja odraslega prebivalstva v vseh državah, vključenih v raziskavo
GEM, glede dejstva, ali s svojo poslovno dejavnostjo že ustvarjajo delovna mesta oziroma ali
pričakujejo, da bodo v naslednjih petih letih ustvarili vsaj eno delovno mesto. Delež takšnih odraslih
prebivalcev je v Sloveniji v letu 2016 znašal 6 %. S tem se je Slovenija v globalnem merilu uvrstila
v spodnjo tretjino vseh držav, vključenih v raziskavo GEM. Najvišji delež odraslih prebivalcev, ki že
ustvarjajo delovna mesta ali verjamejo, da jih bodo ustvarjali v naslednjih petih letih, je v Burkini
Faso (31 %), Belizeju (27 %) in Kolumbiji (25 %). Najnižji delež odraslih, ki že ustvarjajo delovna
mesta ali verjamejo, da jih bodo ustvarjali v naslednjih petih letih, pa je na Jamajki (2 %) ter v Italiji,
Bolgariji, Španiji in Nemčiji (povsod po 3 %).

6.2 Inovacijska naravnanost
Kot v svoji raziskavi ugotavljajo Estrin et al. (2014), so inovacije eden pomembnih dejavnikov, ki
pozitivno prispevajo k doseganju rasti. Avtorji citirajo tudi Carree in Thurik (2006), ki sta pripravila
pregled literature o obravnavani tematiki.
Pomembno vlogo pri inoviranju igrajo nova inovacijsko gnana podjetja, ki razvijajo nove podjetniške
ideje, inovacije in tehnologije in jih uvajajo v gospodarsko prakso. Kot navajajo Estrin et al. (2014),
so inovacije dejansko obravnavane kot zelo kompleksen in raznolik fenomen. Po eni strani lahko
gre za invencije, ko podjetja na trgu predstavijo nov izdelek ali storitev, nadomestijo zastarelo
tehnologijo, vpeljejo inovativen poslovni model in s tem ustrezajo konceptu kreativne distrukcije
kot glavnega vira rasti, ki ga je predstavil Schumpeter. Do takšnih inovacij lahko podjetniki oziroma
podjetja pridejo preko procesa vlaganj v raziskave in razvoj ter komercializacije izumov ali drugih
rešitev, razvitih v procesu inoviranja. Po drugi strani pa lahko govorimo o inovacijah tudi takrat,
ko imajo enostavnejšo obliko, na primer ko podjetje s svojimi proizvodi prodre v tržno nišo, ki še
ni bila izkoriščena, ali ko prenese že razvito tehnologijo z enega področja uporabe na drugo, na
katerem še ni bila uporabljena. Pri takšnih tipih inoviranja lahko govorimo o kreativni imitaciji, ki
prispeva k širitvi novih tehnologij, rasti prodaje z diverzifikacijo proizvodov in krepitvi konkurence
na trgu, brez vlaganj v raziskave in razvoj. Za obe vrsti inovacij pa velja, da pozitivno prispevajo k
doseganju rasti, seveda v različnem obsegu.
Hollanders et al. (2016) so v okviru raziskave Innovation Union Scoreboard 2016 Slovenijo umestili
v skupino držav tako imenovanih močnih inovatorjev, v katero spadajo tudi Francija, Avstrija,
Luksemburg, Velika Britanija, Belgija in Irska; Slovenija je sicer inovacijsko najšibkejša država v tej
skupini. V naši državi se je z inovacijsko dejavnostjo med letoma 2012 in 2014 po podatkih SURS
(2016) ukvarjalo več kot 46 % opazovanih podjetij. V predelovalni dejavnosti je bilo v tem obdobju
za ta namen porabljenih 657 milijonov EUR, v storitvenih dejavnostih pa 269 milijonov EUR.
Slovenija si želi z realizacijo Strategije pametne specializacije (SVREKP, 2015) inovacijsko dejavnost
še okrepiti, torej povečati število in kakovost inovacij. SPS predstavlja ključno platformo države
za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, na katerih ima naša država kritično maso znanja,
kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih
ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti. Z udejanjanjem strategije v praksi želi država povečati
konkurenčnost gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, povečati diverzifikacijo
obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter pospešiti rast novih in hitro rastočih industrij
oziroma podjetij.
Zato je pomembno, da se v okviru raziskave GEM posebej posvečamo temu področju. Področje
inovacijske naravnanosti podjetništva proučujemo z ugotavljanjem, ali (potencialni) kupci že
poznajo soroden izdelek oziroma storitev, ki ga trži nastajajoče ali novo podjetje. Ob tem nas
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zanima tudi podjetnikova ocena, ali na tržišču obstajajo konkurenčna podjetja, ki ponujajo
enake ali podobne izdelke ali storitve. Pri raziskovanju inovacijske naravnanosti v zgodnjih fazah
podjetniške aktivnosti je treba upoštevati tudi raziskovalne omejitve, saj gre po eni strani za
subjektivne ocene podjetnikov, po drugi strani pa tudi za možnost pristranske ocene podjetnika
zaradi stopnje razvitosti gospodarstva, v katerem deluje. V določenem faktorskem gospodarstvu
lahko neki izdelek ali storitev označimo kot zelo inovativen, to pa morda ne velja v nekem
inovativnem gospodarstvu, v katerem že obstajajo enaki, sorodni ali celo bolj inovativni izdelki
oziroma storitve.
Na sliki 6.5 je prikazan delež podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti (TEA) v letu 2016
za Slovenijo in posamezne skupine držav. Ti podjetniki izražajo inovativen značaj, merjen z:
• deležem podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti TEA, ki ocenjujejo, da imajo
izdelek ali storitev, ki je nov(a) za nekatere ali celo vse potencialne kupce, in
• deležem podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti TEA, ki ocenjujejo, da so na
trgu novi, saj takšen izdelek ali takšno storitev na trgu ponuja le malo drugih podjetij ali celo
nobeno.
Dodali smo tudi podatek o deležu tistih podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti, ki
ocenjujejo, da uporabljajo relativno nove tehnologije, tj. tiste, ki so stare od 1 do 5 let.
Kot pri vrsti drugih kazalnikov lahko tudi glede inovativnosti opazimo, da delež podjemov, ki imajo
inovativni značaj, v povprečju narašča z gospodarsko razvitostjo. Če primerjamo posamezne
skupine držav in Slovenijo, lahko najvišjo stopnjo inovativnosti izmerimo v skupini držav, ki jih
označujemo za inovacijska gospodarstva. Zelo dobro se odreže tudi Slovenija, ki pri inovativnosti
ne zaostaja za najrazvitejšimi, in to po obeh kriterijih.
Slika 6.5: Inovacijska naravnanost podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti (TEA) (v državah
Evropske unije GEM)
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V Sloveniji tako kar 44 % podjetnikov v najzgodnejših fazah podjetništva meni, da imajo izdelek ali
storitev, ki je nov(a) za nekatere ali celo vse potencialne kupce (slika 6.5). Po tem kazalniku so visoko
tudi druge države EU (slika 6.6), najviše z 68 % Italija in Luksemburg, sledijo z 58 % Poljska, 57 %
Ciper, 55 % Avstrija, 54 % Irska in 52 % Finska. Enake ali nekoliko manjše aspiracije od Slovenije
pa so leta 2015 izražale Slovaška (44 %), Latvija (43 %) in Nizozemska (42 %). Najslabše rezultate so
raziskovalci izmerili na Hrvaškem (28 %) in v Bolgariji (30 %).
Če primerjamo vrednost za Slovenijo v letu 2016 (44 %) z vrednostmi v letih 2015 (48 %), 2014
(58 %) in 2013 (48 %), lahko ugotovimo, da se je ocenjena raven inovativnosti izdelkov ali storitev
podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti znižala na najnižjo raven v zadnjih štirih letih.
Delež podjetnikov, ki sporočajo, da so njihovi izdelki za vse ali vsaj za nekatere kupce novi, se je
namreč od maksimalne vrednosti v letu 2014, ko je znašal 58 %, zmanjšal za 14 odstotnih točk.
Prav tako je Slovenija visoko na lestvici po kazalniku usmeritve v nove tržne niše, saj 53 %
podjetnikov v najzgodnejših fazah podjetništva meni, da so njihovi izdelki ali storitve na trgu novi,
saj da je na trgu zelo malo ali celo nič konkurentov. Še višjo stopnjo novosti svojih izdelkov ali
storitev za trg izražajo irski (67 %), švedski (57 %), hrvaški (56 %) in luksemburški (54 %) podjetniki
TEA. Podoben rezultat kot slovenski so izkazali britanski (53 %), estonski (53 %) in francoski (53 %)
podjetniki TEA, bistveno nižjega pa bolgarski (32 %), italijanski (35 %) in poljski (35 %).
Uporaba novih tehnologij lahko močno prispeva k dvigu uspešnosti poslovanja posameznih
podjetij in celotne družbe. Kot navaja World Bank (2016, 83), je študija, v katero je bilo zajetih 16
držav OECD in je bila izvedena na osnovi podatkov za zadnjih 135 let, pokazala močno povezavo
med uvozom znanja (merjenega z uvozom patentiranih tehnologij) in produktivnostjo družbe.
Ugotovili so celo, da lahko 93 % dviga produktivnosti v proučevanih državah OECD pripišemo
uvozu in uporabi novih tehnologij.
Slika 6.6: Inovacijska naravnanost podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti
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Uporaba novih tehnologij torej pozitivno vpliva na razvoj družbe kot celote in tudi posameznih
podjetij. Na sliki 6.6 prikazujemo delež nastajajočih in novih podjetnikov, ki menijo, da uporabljajo
relativno nove tehnologije – takšne, ki niso starejše od pet let. Delež takšnih zgodnjih podjetnikov
je leta 2016 v Sloveniji znašal 45 %, kar je bistveno več kot v preteklih štirih letih: 27 % leta 2015,
15 % leta 2014, 15 % leta 2013 in 25 % leta 2012. Po tem kazalniku so od Slovenije boljše Hrvaška
(61 %), Bolgarija (57 %), Slovaška (51 %) in Italija (49 %). Pri tem velja poudariti, da so odgovori
podjetnikov subjektivne narave in zelo verjetno pomemben odraz okolja, v katerem delujejo.
Očitno novi podjetniki na Hrvaškem ali v Bolgariji obravnavajo problematiko uporabe novih
tehnologij bistveno bolj ohlapno kot njihovi finski (21 %) ali nemški (23 %) kolegi, ki delujejo v
bistveno bolj gospodarsko razvitih ter inovacijsko in tehnološko močnejših okoljih.

6.3 Internacionalizacija
Inoviranje pa ni edina pomembna dimenzija podjetništva, ki lahko prispeva k rasti. Kot pomembno
dimenzijo moramo upoštevati tudi internacionalizacijo poslovanja podjetja, pri kateri se morajo
podjetniki proaktivno soočati z odkrivanjem in zadovoljevanjem priložnosti na tujih trgih. To je po
eni strani povezano z določenimi tveganji, po drugi strani pa s potencialno rastjo podjetja (Estrin
et al., 2014).
Tudi World Bank (2016) ugotavlja, da je internacionalizacija poslovanja podjetij pozitivno povezana
z ekonomsko rastjo družbe, učinke pa je mogoče meriti tudi na ravni podjetja. Pozitivne učinke
na razvoj in uspešnost poslovanja podjetja lahko pripišemo predvsem učenju od mednarodnih
kupcev oziroma konkurentov. Analiza 54 raziskav, ki so proučevale vplive internacionalizacije
poslovanja na poslovanje podjetja v 34 državah, je pokazala, da so podjetja z izvoznimi aktivnostmi
v povprečju bolj produktivna od tistih brez izvoznih aktivnosti. Pri tem se moramo zavedati,
da izvozne aktivnosti posameznega podjetja niso nujno vedno samo pozitivno povezane s
povečanjem produktivnosti. Dvig produktivnosti je v večjem delu zagotovo posledica močnejše
konkurence na mednarodnih trgih, na katero se morajo izvozno usmerjena podjetja hitreje in
učinkoviteje odzivati, in to z vpeljevanjem inovativnih rešitev, racionalizacij in drugih ukrepov za
izboljšanje konkurenčnosti.
Praktično vsako gospodarstvo, ne glede na svojo velikost, je tudi del globalnega gospodarstva,
zato je pomembno, da poskušamo razumeti, kako lahko internacionalizacija poslovanja prispeva
k rasti podjetij in posledično celotnega gospodarstva. Po podatkih SURS (2015) je stopnja
vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo, merjena s kazalnikom tržne integracije v blagu
(povprečje vrednosti izvoza in uvoza blaga v vrednosti BDP), ena višjih med članicami EU-28.
Slovenija je bila po tem kazalniku na 5. mestu. Po kazalniku tržne integracije v storitvah pa se je med
temi državami spet uvrstila približno na sredino. Slovenija je leta 2015 glede na leto 2014 ponovno
povečala vrednost izvoza in uvoza blaga in storitev. Po kazalniku izvoza oziroma uvoza blaga in
storitev v BDP (izvoz 77,9 %, uvoz 68,8 %) se je med državami članicami uvrstila na 10. oziroma
11. mesto. Večje relativne deleže izvoza blaga in storitev od Slovenije so izkazovali Luksemburg,
Malta, Irska, Slovaška, Madžarska, Češka republika, Belgija, Nizozemska in Estonija. Slovenija je po
podatkih SURS (2015) usmerjena predvsem v mednarodno menjavo z državami članicami EU-28.
Po podatkih Evropske komisije, ki je leta 2015 financirala izvedbo obsežne raziskave o
internacionalizaciji malih in srednjih podjetij (Evropska komisija, 2015), v katero je bilo zajetih
14.513 podjetij iz 28 držav EU in 6 držav ne-EU, so slovenska mala in srednja podjetja močno vpeta
v izvozne aktivnosti. Kar 52 % jih je odgovorilo, da so v zadnjih treh letih izvažali svoje izdelke ali
storitve v druge države EU. Še bolj izvozno aktivna so bila podjetja iz Latvije (67 %), Avstrije (61 %)
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in Litve (56 %). Najmanj izvozno aktivna so bila mala in srednja podjetja iz Bolgarije (6 %), Italije
(11 %) in Francije (14 %). Glavne ovire za krepitev izvoznih aktivnosti vidijo podjetja v težavnih
administrativnih izvoznih postopkih (52 % vprašanih podjetij), v velikih stroških logistike (49 %),
težavnosti iskanja poslovnih partnerjev v tujini (45 %) in preveliki začetni investiciji za vzpostavitev
izvoznih aktivnosti (42 %).
Slovenija vidi možnost za kakovostno krepitev internacionalizacije poslovanja predvsem v
uresničevanju sprejete Strategije pametne specializacije (SVREKP, 2015). Tako bo podpirala
podjetja v prednostnih nišnih področjih, da bi prešla od sledilcev do soustvarjalcev globalnih
trendov. Kot navaja SPS (2015), želi Slovenija doseči bistveno povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega. To bo dosegla tudi s povečanjem deleža izvoza visokotehnološko intenzivnih
proizvodov v izvozu (dvig deleža s sedanjih 22,3 % na povprečno raven EU, ki znaša 26,5 %) in s
povečanem deleža izvoza storitev z velikim deležem znanja v celotnem izvozu (z 21,4 % na 33 %,
kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU).
GEM loči štiri razrede intenzivnosti internacionalizacije, in sicer glede na kriterij deleža kupcev
izdelkov ali storitev podjetij zunaj njihove države:
• prvi razred: podjetje nima kupcev za proizvode ali storitve zunaj države,
• drugi razred: podjetje ima od 1 do 25 % kupcev za proizvode ali storitve zunaj države,
• tretji razred: podjetje ima od 25 do 75 % kupcev za proizvode ali storitve zunaj države in
• četrti razred: podjetje ima od 75 do 100 % kupcev za proizvode ali storitve zunaj države.
Slika 6.7: Intenzivnost internacionalizacije podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti
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S stopnjo internacionalizacije zgodnje podjetniške aktivnosti, ki je tesno povezana z rastjo in
konkurenčnostjo podjetij, torej merimo podjetniške aspiracije nastajajočih in novih podjetnikov
po izvozu izdelkov ali storitev. Ocena zajema tako neposredni izvoz kakor tudi morebitno
internetno prodajo v tujini ter nakupe tujcev v proučevani državi. Na sliki 6.7 je prikazana
intenzivnost internacionalizacije v Sloveniji in v posameznih skupinah gospodarstev. Analiza za
Slovenijo kaže, da je leta 2016 delež nastajajočih in novih podjetij, ki menijo, da je več kot 25 %
kupcev njihovih izdelkov ali storitev iz tujine, znašal 29 % (34 % leta 2015, 32 % leta 2014, 26 %
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leta 2013, 32 % leta 2012 in 23 % leta 2011). Slovenija se že tradicionalno uvršča v skupino držav z
relativno visoko stopnjo internacionalizacije poslovanja, kar nakazuje, da se slovenski podjetniki
zelo zavedajo pomena mednarodnih trgov. Ti so za majhne države še kako pomembni, saj brez
internacionalizacije ni mogoče doseči primerne velikosti podjetja in s tem tudi ne zadostne
ekonomije obsega in razpona. Je pa seveda jasno, da bo ob približno enaki stopnji razvitosti v
velikih državah sorazmerno manj internacionaliziranih podjetij, saj je mogoče tudi na domačem
tržišču doseči dovolj prostora za rast.
Slika 6.8: 
Intenzivnost internacionalizacije podjetnikov v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti
(v državah Evropske unije GEM)
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Najvišje stopnje internacionalizacije med državami Evropske unije (več kot 25 % kupcev v tujini)
med podjetniki v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti so bile izmerjene (slika 6.8) na Hrvaškem
(39 %), v Avstriji (33 %), Grčiji (31 %), na Portugalskem (30 %), v Luksemburgu (30 %), Italiji (29 %)
in Sloveniji (29 %; 34 % leta 2015 in 32 % leta 2014). Če opazujemo vse države članice EU, ki so
sodelovale v raziskavi GEM (slika 6.7), je povprečna stopnja internacionalizacije, merjene z deležem
več kot 25 % kupcev v tujini, znašala 22 % (21 % leta 2015). Za inovacijska gospodarstva je ta stopnja
znašala 25 % (20 % leta 2015), za vse države, vključene v raziskavo GEM, pa 18 % (15 % leta 2015).
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Število prebivalcev:
5,2 milijona (2015)
BDP:
389,5 milijarde USD (2015)
BDP na prebivalca:
74.822,10 USD (2015)
Indeks TEA:
5,7 % (2015)
Prispevek MSP k BDP:
71,0 % (2014)

Norveška:
Davčne spodbude
za raziskave
in razvoj

Norveški ekosistem
Podjetniška aktivnost na Norveškem se je z relativno visokih stopenj v preteklih letih znižala na
bolj povprečne stopnje, kot jih lahko opazujemo v drugih inovacijskih gospodarstvih. Tako je
bilo leta 2005 kar 9,1 % odrasle populacije angažirane v zgodnjih podjetniških aktivnostih, leta
2015 pa je ta delež znašal le še 5,7 %.
Čeprav delež zgodnjega podjetništva (TEA) med mladimi v starostni skupini od 25 do 34
let narašča in čeprav je raziskava GEM pri njih zaznala relativno visoke stopnje zaznanih
podjetniških priložnosti ter izkazujejo v povprečju zelo visoke stopnje izobrazbe, je veliko
mladih Norvežanov izrazilo prepričanje, da ne razpolagajo z zadostnimi veščinami in
zmožnostmi za zagon startupa.
Po eni strani predstavlja relativno majhen norveški trg pomembno omejitev, po drugi strani pa
so relativno bogati prebivalci dobri kupci inovativnih izdelkov in storitev.
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Pomembna razlika med MSP na Norveškem in v državah EU je v njihovi strukturi glede na
panogo dejavnosti. Tako na primer norveški MSP-ji kar 38 % dodane vrednosti ustvarjajo v
rudarstvu, v EU pa ta delež znaša le 1 %. To je odraz dejstva, da je Norveška velik proizvajalec
nafte in plina, njune nizke cene pa so v zadnjih letih povzročile večjo brezposelnost.
Norveška vlada se je s problemom soočila s sistematičnim načrtom spodbujanja podjetništva,
ki se osredotoča na tri ključna področja: na izboljšan dostop do virov financiranja v zgodnjih
fazah razvoja podjetja, na izboljšan dostop do podjetniških veščin in znanj ter na izboljšanje
okvirnih podjetniških pogojev, ki bi deželo naredili privlačnejšo za podjetništvo.

Raziskovalno-razvojna davčna shema
»SkatteFUNN«, davčna shema, sprejeta leta 2002, je namenjena podjetjem, ki se angažirajo na
področju raziskav in razvoja. Da bi zmanjšali negotovost v podjetjih, lahko »Innovation Norway«
najprej opravi presojo upravičenosti do podpore. Med letoma 2002 in 2013 je »SkatteFUNN«
podprl 24.619 projektov v višini 13,1 milijarde kron. Gre za projekte 10.250 podjetij, pri čemer
je bilo odobrenih 76 % vseh prijavljenih projektov.
Približno polovico projektov, podprtih leta 2014, so izvajala podjetja z manj kot 10 zaposlenimi.
Ob uvedbi sheme so bila do davčne ugodnosti upravičena le podjetja z manj kot 100 zaposlenimi,
ki jim je bilo dovoljeno znižanje davčnega dolga za vrednost v višini 20 % izdatkov za odobrene
raziskovalno-razvojne projekte. V naslednjih letih je država letvico dvignila na 250 zaposlenih;
ta podjetja lahko uveljavljajo 18 % stroškov raziskovalno-razvojnih projektov.

Učinek
Na osnovi raziskave iz leta 2007, ki je zbrala podatke med letoma 2002 in 2005, je bilo
ugotovljeno, da davčna shema spodbuja dodatne investicije v raziskave in razvoj, in sicer dve
kroni dodatnih vlaganj na eno krono davčne spodbude. Raziskava je tudi pokazala, da so se
za investicije v raziskave in razvoj zaradi davčnih spodbud odločala tudi tista podjetja, ki se
sicer ne bi. Po drugi strani pa je raziskava iz leta 2012 ugotovila, da so davčne spodbude bolj
prispevale k razvoju novih proizvodnih procesov kot k razvoju novih izdelkov ali storitev.
Študija iz leta 2007 je pokazala, da shema davčnih spodbud generira več pozitivnih finančnih
učinkov za državo, kot jih je ta vložila v davčne spodbude. Ugotovili so, da je država za vsako
investirano krono preko davčnih spodbud spodbudila dodatna zasebna vlaganja v raziskave in
razvoj v višini 2,68 krone.
Navkljub uvedenim davčnim spodbudam pa Norveški še ni uspelo doseči želene ravni
investiranja v raziskave in razvoj v višini 3 % BDP. Leta 2014 so zabeležili raven investicij v višini
1,71 % BDP, le malo več kot leta 2001, ko je znašala 1,56 %. To nakazuje na dejstvo, da same
davčne spodbude niso dovolj za obsežnejšo spodbuditev vlaganj v raziskovalno-razvojne
projekte in da jih je treba dopolnjevati z drugimi komplementarnimi ukrepi v podjetniškem
okolju.
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Financiranje
podjemov

7

Ključna spoznanja:
•

V večini sodelujočih držav GEM velja, da so ženske izrazile potrebo po
povprečno nižjem znesku za začetek poslovanja kot moški.

•

V Sloveniji je v povprečju 96 % nastajajočih in novih podjetnikov svoje
podjeme financiralo (tudi) z lastnimi finančnimi viri, kar je tako nad
svetovnim kot evropskim povprečjem.

•

Višina potrebnih finančnih sredstev za nastajajoči ali novi podjem se v svetu
razlikuje tako po geografskih regijah kot po državah in v splošnem narašča
s stopnjo razvitosti države. V Sloveniji je znesek mediane enak 10.000 EUR, v
inovacijskih državah pa je v povprečju več kot dvakrat tolikšen.

•

V evropskih državah se odstotek lastnih sredstev v skupnem potrebnem
znesku za financiranje podjema giblje od 60 % na Švedskem do 82 % v Veliki
Britaniji. V Sloveniji ta delež v povprečju znaša 73 %.

•

V Sloveniji podjetniki v starostni skupini do 35 let zaznavajo v povprečju
nižja potrebna finančna sredstva kot tisti, ki so v starostni skupini nad 35 let.

•

Podjetniki v inovacijskih gospodarstvih, ki napovedujejo veliko rast
zaposlovanja svojih podjemov, menijo, da bodo potrebovali v povprečju
skoraj štirikrat tolikšna finančna sredstva kot tisti, ki rasti ne napovedujejo.

Zagotovitev potrebnih virov je ob artikulaciji poslovne priložnosti in organiziranju podjetniškega
tima ključno opravilo podjetnika. Med potrebnimi viri igrajo pomembno vlogo tudi finančni.
V okviru raziskave GEM smo že leta 2015 pridobili nekatere informacije o financiranju nastajajočih
in novih podjemov, pripravljeno pa je bilo tudi posebno globalno poročilo o podjetniških financah
(Daniels et al., 2016). Financiranje zgodnje podjetniške aktivnosti je tudi sicer pogosto predmet
raziskav, podjetniških programov in ukrepov podjetniške politike, saj je bilo prav pomanjkanje
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finančnih sredstev zaradi že dolgo trajajoče finančne krize prepoznano kot ena pomembnih ovir pri
ustanavljanju, poslovanju in rasti podjetij (Schwab in Sala-i-Martin, 2015). V tem poglavju smo se
osredotočili na višino potrebnih finančnih sredstev ter na strukturo virov financiranja nastajajočih
in novih podjemov, kot so jih ocenili v raziskavo zajeti anketirani zgodnji podjetniki.
Slika 7.1: Mediana zneska za zagon nastajajočega ali novega podjetja v Sloveniji ter vrednost
povprečja median, za posamezne skupine držav
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Slika 7.2: Mediana zneska za zagon nastajajočega ali novega podjetja za podjetnice in podjetnike
(v evropskih državah GEM)
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Višina potrebnih finančnih sredstev za nastajajoči ali novi podjem po geografskih regijah in po
državah močno variira.1 V Sloveniji je znesek mediane enak 10.000 EUR, v državah inovacijskega
tipa gospodarstva je v povprečju več kot dvakrat tolikšen, v državah EU pa znaša približno 15.000
EUR. Najnižji znesek v svetovnem merilu sicer beležimo na Filipinih (s približno 200 EUR), najvišjega
pa v Južni Koreji (skoraj 80.000 EUR).
Slika 7.3: Mediana zneska za zagon nastajajočega ali novega podjetja v Sloveniji po starostnih
skupinah ter vrednost povprečja median za posamezne skupine držav
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Na sliki 7.2 prikazujemo mediano zneska, potrebnega za zagon podjetja, glede na spol podjetnika.
V povprečju v večini sodelujočih držav GEM velja, da so ženske izrazile potrebo po povprečno
nižjem znesku kot moški (razen v Luksemburgu, kar je razvidno s slike 7.2, poleg tega pa še v
Maleziji). To kaže na dejstvo, da tudi v razvitih ekonomijah ženske pogosteje ustanavljajo podjetja,
ki so manj finančno zahtevna in pretežno v storitvenih gospodarskih panogah, kar je pokazala tudi
obsežna raziskava GEM o ženskem podjetništvu (Kelley et al., 2015). V faktorskih gospodarstvih
je povprečna vrednost mediane za potrebni znesek podjetnikov enaka 2,8-kratniku povprečne
vrednosti mediane pri podjetnicah, v učinkovitostnih in inovacijskih gospodarstvih pa 2,4-kratniku
(Daniels et al., 2016). V Sloveniji je mediana pri obeh spolih enaka 10.000 EUR.
Na sliki 7.3 je prikazana mediana za potrebni znesek za zagon podjetja po starostnih skupinah v
Sloveniji in povprečje median za države v posameznih skupinah. Skupine podjetnikov v starosti
od 18 do 24 let zaradi premajhnega števila odgovorov nismo vključili. V državah z inovacijskim
tipom gospodarstva najvišjo povprečno vrednost mediane za potrebni znesek navajajo
podjetniki v starosti od 35 do 44 let, sledijo tisti v starostni skupini od 45 do 54 let, nazadnje pa
tisti v starosti od 55 do 64 let. Nasprotno pa v Evropi najvišjo povprečno vrednost mediane za
potrebni znesek (a nižji, kot je povprečna vrednost mediane za znesek v tej starostni skupini v
povprečju v inovacijskih gospodarstvih) navajajo podjetniki v starosti od 55 do 64 let. Podobno
je v Sloveniji, kjer podjetniki, stari do 35 let, zaznavajo manjšo potrebo po finančnih sredstvih kot
tisti, ki so stari 35 let in več. Glede na to, da se podjemi v Sloveniji največ financirajo iz lastnih virov
1

Mediano je smiselno uporabljati takrat, kadar je porazdelitev vrednosti obravnavane spremenljivke asimetrična, saj je neobčutljiva
na osamelce (kar je v nekaterih primerih tudi njena slabost).
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(kot prikazujemo v nadaljevanju), so mlajše generacije glede financiranja bolj ranljive, saj nimajo
prihrankov ali nepremičnin in drugih zagotovil, ki bi jim pomagala pri najemanju bančnih in drugih
finančnih sredstev.
Potrebni zagonski finančni kapital se razlikuje tudi glede na značilnosti podjemov samih – glede
na to, kako so podjetja usmerjena v rast zaposlovanja, ter glede na njihov inovativni značaj.
Slika 7.4: Mediana zneska za zagon nastajajočega ali novega podjetja v Sloveniji glede na namere po
zaposlovanju ter vrednost povprečja median posamezne skupine držav

Povprečna vrednost mediane zneska,
potrebnega za začetek podjema

70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0€

Slovenija

GEM

Inovacijska
gospodarstva

Načrt zaposliti več kot 6 oseb

Evropske države

Evropska unija

Načrt zaposliti od 0 do 5 oseb

GEM Finance 2015, APS

Na sliki 7.4 prikazujemo povprečni znesek mediane za podjetnike, ki ocenjujejo srednjo do visoko
rast zaposlovanja – to so tisti, ki ocenjujejo, da bo njihovo podjetje v prihodnosti ponudilo več kot
5 delovnih mest, v primerjavi s tistimi, ki jih napovedujejo od 0 do 5. V inovacijskih gospodarstvih
in tudi v evropskih državah je razlika v ocenjenih potrebnih finančnih virih velika. Podjetniki, ki
napovedujejo veliko rast zaposlovanja svojih podjemov, v inovacijskih gospodarstvih menijo, da
bodo potrebovali v povprečju skoraj štirikrat tolikšna finančna sredstva kot tisti, ki ne napovedujejo
rasti. V učinkovitostnih gospodarstvih je ta faktor enak 2,5, v faktorskih pa 2,3.
Podjetništvo in inovativnost se med seboj močno prepletata. V raziskavi GEM so inovativni
podjetniki identificirani kot tisti, ki ustvarjajo nove izdelke ter iščejo tržne niše in inovativne
načine ponudbe in prodaje – nudijo izdelke ali storitve, ki so novi za večino potencialnih kupcev
in za katere je na tržišču malo ponudnikov. Tisti podjetniki, ki so svoje podjeme opredelili s
temi značilnostmi, so v okviru GEM uvrščeni med inovativne podjetnike. V Sloveniji med obema
skupinama podjetnikov ni razlik glede potrebnih finančnih sredstev, v vseh skupinah opazovanih
držav pa je v povprečju znesek mediane med inovativnimi podjetniki višji kot med tistimi, ki se ne
uvrščajo mednje. Največja razlika med obema skupinama je v inovacijskih gospodarstvih, v katerih
inovativni podjetniki ocenjujejo višino potrebnega finančnega kapitala v povprečju 1,5-krat tako
visoko kot preostali.
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Slika 7.5: Mediana zneska za zagon nastajajočega ali novega podjetja v Sloveniji glede na inovativni
značaj podjema ter vrednost povprečja median za posamezne skupine držav
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Za financiranje zagona podjema uporabljajo podjetniki različne vire finančnih sredstev in
kombinacije virov. Eden najpogostejših primarnih virov financiranja nastajajočih in novih
podjemov so podjetnikova lastna sredstva, kar običajno pomeni uporabo lastnih prihrankov,
delo v prostorih doma, iskanje brezplačnega svetovanja, odlogi plačila pri dobaviteljih, uporabo
mreže poznanstev in podobno (Gregson, 2014). Vzrok za uporabo lastnih sredstev za financiranje
podjetniške aktivnosti je lahko prostovoljna izbira, velikokrat pa so podjetniki v to prisiljeni (World
Bank, 2015), ker nimajo dostopa do drugih, zunanjih virov financiranja. Nastajajoči in novi podjetniki
zato pogosto uporabljajo različne načine inovativnega angažiranja alternativnih proizvodnih virov
in jih tudi ustvarjalno uporabijo, kar običajno označujemo z izrazoma bootstrapping (na primer
Helleboogh et al., 2010; Gricnik in Singh, 2010) in bricolage (na primer Baker in Nelson, 2005;
Senyard et al., 2014).
Na sliki 7.6 prikazujemo odstotek lastnih sredstev v skupnem potrebnem znesku za financiranje
podjema za nastajajoče in nove podjetnike v evropskih državah. Razlike med državami niso
izrazite, saj se odstotek lastnih sredstev v vseh potrebnih sredstvih giblje od 60 % na Švedskem,
kjer je ta odstotek najmanjši, do 82 % v Veliki Britaniji, ki je na vrhu lestvice evropskih držav. V
Sloveniji ta delež v povprečju znaša 73 %. Tudi v povprečju v vseh državah GEM ter v skupini
inovacijskih gospodarstev znaša ta delež v povprečju 70 % do 72 %. V svetovnem merilu je delež
lastnih sredstev v skupni višini potrebnih finančnih sredstev najmanjši v faktorskih gospodarstvih
Burkine Faso in Senegala (47 %), največji pa v Indoneziji (98 %), Panami (93 %), Vietnamu (95 %) in
na Kitajskem (91 %).
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Slika 7.6: Odstotek lastnih sredstev v skupnem potrebnem znesku za financiranje podjema za
nastajajoče in nove podjetnike (v evropskih državah GEM)
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Slika 7.7: Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov, ki so za financiranje podjema uporabljali lastna
sredstva (v evropskih državah GEM)
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Na sliki 7.7 pa prikazujemo odstotek nastajajočih in novih podjetnikov v evropskih državah, ki so med
viri financiranja uporabljali tudi lastna finančna sredstva. Kot je razvidno s slike 7.8, je v svetovnem
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merilu takih, ki uporabljajo (tudi) lastna sredstva, 95 %, v evropskih državah pa se ta delež giblje
med 79 % vseh podjetnikov v Španiji pa do 98 % na Hrvaškem, v Romuniji in v Veliki Britaniji ter
100 % v Makedoniji. V Sloveniji je 96 % nastajajočih in novih podjetnikov svoje podjeme financiralo
(tudi) z lastnimi finančnimi viri. S slike 7.8 je prav tako razvidno, da se v Sloveniji nadpovprečno velik
delež financira (tudi) iz lastnih finančnih sredstev; to lahko v znatni meri pripišemo tudi rigidnim
pogojem in načinom financiranja iz drugih, zunanjih virov, ki otežujejo pridobivanje finančnih
sredstev.
Slika 7.8: Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov, ki so za financiranje podjema uporabljali lastna
sredstva, v Sloveniji in posameznih skupinah držav
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To potrjuje tudi slika 7.9, s katere je razvidno, da v Sloveniji nadpovprečno število nastajajočih in
novih podjetnikov financira zagon (tudi) iz lastnih sredstev.
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Slika 7.9: Pogostost uporabe drugih virov financiranja nastajajočih in novih podjemov v Sloveniji in
povprečne vrednosti za posamezne skupine držav
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Razvidno pa je tudi, da jih nadpovprečno majhen delež uporablja finančne vire iz naslova bančnih
posojil (v Sloveniji manj kot 20 %, povprečje v vseh obravnavanih skupinah držav je skoraj 40 %)
in iz naslova državnih virov (v Sloveniji 15 %, povprečje v vseh obravnavanih skupinah držav je
znatno višje, še posebej v Evropski uniji, kjer je več kot 25 %). V Sloveniji pa je nad povprečjem delež
nastajajočih in novih podjetnikov, ki za financiranje podjema uporabljajo sredstva zaposlovalca
(skoraj 15 %), v vseh obravnavanih skupinah držav pa okoli 10 %. V raziskavi ni podatka o tem, ali
gre za tako imenovano notranje podjetništvo, ko posamezniki ne ustanovijo novega podjetja, pač
pa inovirajo v organizacijah, v katerih so zaposleni (World Economic Forum, 2016), ali za dejansko
financiranje zaposlenega s strani delodajalca, da lahko zaposleni ustanovi svoje podjetje in
preide s stroška delodajalca v samostojno dejavnost. Notranje podjetništvo je namreč v Sloveniji
pogosto, vendar se v podjetjih velikokrat »skriva« za imeni posameznih delovnih mest (na primer
manager za ideje), tako inoviranje pa se financira iz finančnih sredstev organizacije (Rus in Bradač
Hojnik, 2017). Notranje podjetništvo je v evropskem merilu dobro razvito. Tudi Slovenija beleži
dokaj visoko stopnjo notranjega podjetništva, saj je bilo leta 2016 v povprečju podjetniško aktivnih
8,0 % vseh zaposlenih oziroma 4,73 % odraslega prebivalstva.

144

DINAMIKA PODJETNIŠKEGA POTENCIALA

Slovenski
podjetniški
ekosistem

8

Ključna spoznanja:
•

Okvirni pogoji za podjetništvo so po mnenju nacionalnih izvedencev še vedno pod
povprečjem držav članic EU, z izjemo dinamike notranjega trga, dostopa do fizične
infrastrukture in v manjšem delu tudi podpore vladne politike.

•

Slovenski izvedenci z najnižjimi ocenami ocenjujejo kakovost izobraževanja in
usposabljanja za podjetništvo na osnovni ravni izobraževanja (s povprečno oceno 2,71
na lestvici od 1 do 9); ta raven ima najnižje ocene tudi v skupini inovacijskih gospodarstev
in držav članic EU. Prav zato ostaja podjetniško izobraževanje še naprej eno ključnih
področij, ki zahteva takojšnje ukrepanje, tudi zaradi razvoja spodbudne podjetniške
kulture, pri čemer Slovenija še vedno najbolj zaostaja za povprečjem držav članic EU.

•

Podjetniške namere in podjetniško aktivnost bi bilo mogoče spodbuditi z olajšanim
dostopom do financiranja, ki je v Sloveniji s povprečno oceno 3,94 v letu 2016 nižje
ocenjen okvir kot leta 2015 (ko je povprečna ocena znašala 4,21), nakazuje pa na potrebo
po zagotovitvi dodatne podpore podjetjem predvsem pri povezovanju z zasebnimi
investitorji.

•

Nacionalni izvedenci pritrjujejo, da so v Sloveniji oblikovalci politike zainteresirani za
spodbujanje podjetniške aktivnosti na nacionalni in še močneje na lokalni ravni, se pa
predlogi strokovnjakov v okviru vladnih politik (72,22 % vseh navedb) tudi v letu 2016 v
največji meri nanašajo na temeljito davčno reformo ter poenostavitev administrativnih
ovir in birokracije.

•

Čeprav je okvir vladnih programov s povprečno oceno 4,27 ocenjen nekoliko slabše, kot
je bil leta 2015 (4,49), so izvedenci ravno na tem področju prepoznali največ prednosti,
ki pomembno prispevajo k podjetniški aktivnosti v Sloveniji (38,89 % vseh navedb). Po
mnenju nacionalnih izvedencev so to številne aktivnosti Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter dobro delujoče podporne organizacije in iniciative.
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8.1 Opredelitev podjetniškega ekosistema
Podjetniški ekosistem kot fenomen naraščajočega ekonomskega in kulturnega pomena je
strateška tema, ki je predvsem z Isenbergovimi (2010) in Feldovimi (2012) deli postala deležna
pozornosti različnih deležnikov (podjetnikov, oblikovalcev politike, podpornih organizacij
in drugih soustvarjalcev podjetniškega okolja) ter tudi številnih raziskovalcev. Produktivno
podjetništvo in njegova vloga v gospodarski rasti in razvoju sta namreč izrazitejša z dobro
razvitim in koordiniranim podjetniškim ekosistemom (Isenberg, 2010). Podjetniški ekosistem
lahko opredelimo kot »splet medsebojno povezanih podjetnikov (potencialnih in obstoječih),
podjetniških podpornih organizacij (kot na primer skladov tveganega kapitala, poslovnih angelov,
bank, podjetniških pospeševalnikov, univerzitetnih in podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških
parkov …), javnih ustanov (kot na primer univerz, javnih raziskovalnih organizacij, javnih agencij
in javnih skladov) in podjetniških procesov (kot je na primer stopnja nastajanja novih podjetij,
število hitro rastočih podjetij, število serijskih podjetnikov, stopnja podjetniških ambicij …), ki se
formalno in neformalno povezujejo znotraj nacionalnega podjetniškega okolja« (Mason in Brown,
2014, v Rus, 2016, 78). Podobno podjetniški ekosistem opredeljuje tudi Svetovni gospodarski forum
(Schwab, 2016b) kot »sistem medsebojno povezanih dvanajstih stebrov (inštitucije, infrastruktura,
makroekonomska stabilnost, zdravstveno in primarno izobraževanje, visoko izobraževanje in
usposabljanje, učinkovitost trga dobrin, učinkovitost trga delovne sile, izpopolnjenost finančnega
trga, tehnološka usposobljenost, velikost trga, poslovna urejenost, inovacije), ki vplivajo na hitrost
in zmožnost podjetnikov ustvarjati in razširjati nove podjeme na trajnosten način«.
Iz teh in drugih sodobnejših opredelitev in predlaganih modelov podjetniškega ekosistema (na
primer Fuerlinger et al., 2015; Autio in Levie, 2015; Schwarzkopf, 2015; Boutillier et al., 2016; Stam in
Spigel, 2016) je razvidno, da morajo podjetnike ustrezno podpreti različni deležniki in zainteresirane
strani z namenom izboljševanja njihovega delovanja in ohranjanja trajnosti. Medsebojna interakcija
in sinergija med javnimi in zasebnimi partnerji prispeva k postavitvi zdravih stebrov za razvoj
podjetniške aktivnosti. Zdrav in učinkovit ekosistem namreč pripomore k uspešnemu uvajanju
in delovanju inovacijskih sistemov in k ekonomiji znanja ter spodbuja konkurenčnost. Da gre za
aktualno temo, kažejo tudi številne objave in dogodki s tega področja, na primer številna poročila
in konference pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), merjenje
podjetniškega ekosistema Kauffmanove fundacije, izobraževalni programi v zvezi s pospeševanjem
podjetniških ekosistemov, ki jih izvajajo univerze in podporne organizacije, opisovanje podjetniških
ekosistemov v medijih ter navajanje nacionalnih ali regionalnih aktivnosti za njihovo ustvarjanje
in podobno. Isenberg (2016) pri tem opozarja na kompleksnost teorije podjetniških ekosistemov
in uporabo metafore ekosistem v podjetništvu. Koncept poudarja dinamično naravo podjetniške
aktivnosti, ki opozarja na spremembe, ki potekajo znotraj ekosistema, hkrati pa se osredotoča
na potrebo lokalnih akterjev pri reševanju kompleksnih izzivov, s katerimi se srečujejo podjetniki.
Med šest domen v podjetniškem sistemu Isenberg (2011) uvršča podjetniško kulturo, stimulativno
politiko, dostop do financ, človeški kapital, trge in institucionalno podporo tistih, ki podpirajo razvoj
podjetniške družbe, kar po večini sovpada z že prej omenjeno definicijo podjetniškega ekosistema
in njegovimi stebri, kot jih opredeljuje Svetovni gospodarski forum.
Navedeni atributi, načela in stebri kažejo, da gre pri pristopu podjetniškega ekosistema za premik
od tradicionalno gospodarskega razmišljanja o podjetjih, posebej o trgih in tržni nepopolnosti,
k novemu ekonomskemu pogledu na ljudi, mreže in institucije (Stam in Spigel, 2016). Na podlagi
predhodnih raziskav tako Spigel (2015, v Stam in Spigel, 2016) opredeljuje podjetniški ekosistem
kot »kombinacijo družbenih, političnih, ekonomskih in kulturnih elementov v regiji, ki podpirajo
razvoj in rast inovativnih podjemov in spodbujajo nastajajoče podjetnike ter druge akterje, da
sprejmejo tveganje pri zagonu, financiranju in drugih aktivnostih visokotveganih podjemov«.
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Te elemente, ki se med seboj povezujejo, avtor poveže v tri kategorije, kulturne, družbene in
materialne, s čimer pojasnjuje raven podjetniške aktivnosti kot rezultat podjetniških ekosistemov.
Razmerja med njimi prikazujemo na sliki 8.1.
Slika 8.1: Razmerja med atributi podjetniških ekosistemov (Spigel, 2015)
podpira
krepi
• politika
• univerze
• infrastruktura
• odprtost trga
• podporne storitve

Materialni
atributi

Družbeni
atributi
Kulturni
atributi

• mreže
• mentorji in vzorniki
• podporna
kultura

• nadarjenost
zaposlenih
• investicijski kapital
• zgodovina
podjetništva

Konceptualni okvir GEM (slika 1.2) meri podjetniški ekosistem z okvirom splošnih nacionalnih
pogojev (ang. national framework conditions), ki vplivajo na napredek družbe glede na tri faze
gospodarskega razvoja, kot jih opredeljuje Svetovni gospodarski forum (Porter et al., 2002)
(faktorska, učinkovitostna, inovacijska gospodarstva), in z okvirom podjetniških pogojev (ang.
entrepreneurial framework conditions), ki na podjetniško aktivnost vplivajo še bolj neposredno. Pri
oceni teh dejavnikov gre za strokovno mnenje, ki ga pridobimo z nacionalno raziskavo ekspertov
(ang. national expert survey – NES).
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Devet okvirnih pogojev za podjetništvo, ki jih spremljamo s tem delom raziskave GEM, prikazujemo
na sliki 8.2. Načrtovani so bili kot dopolnitev osmih značilnosti, razvitih v okviru raziskovalnega
programa Globalnega indeksa konkurenčnosti – Global Competitiveness Index (Schwab in Sachs,
1997; 1998). Gre za različne vidike in dimenzije celotnega spleta dejavnikov okolja, ki v posamezni
državi vplivajo na odločitev posameznikov za ustanovitev podjetij in na razvoj podjetništva.
Prikazani dejavniki se nanašajo na posamezne faze podjetniškega voda. Večina teh pogojev ima
vpliv v vseh fazah, vendar so nekateri pogoji v posameznih fazah pomembnejši in lahko služijo kot
dejavniki za prehod iz ene faze v drugo (najprej od potencialnega podjetnika do podjetniških namer
in lastnika ustanovljenega podjetja). Okvirni podjetniški pogoji odražajo poglavitne družbenoekonomske značilnosti posamezne države, kar je poglavitni namen tega dela raziskave GEM, hkrati
pa tudi nadaljnje sooblikovanje podjetniške klime, ki omogoča podjetništvu dolgoročni uspeh.

8.2 M
 etodologija spremljanja kakovosti
podjetniškega ekosistema
Nacionalna raziskava ekspertov poteka z anketiranjem nacionalnih izvedencev. Anketo v lastnem
nacionalnem jeziku izpolni vsaj 36 nacionalnih izvedencev v vsaki sodelujoči državi GEM. Izvedenci
so podjetniki in tudi drugi posamezniki iz gospodarstva, politike, državne uprave in akademske
sfere; vsi imajo znanje in izkušnje z delovanjem na različnih področjih, ki vplivajo na razvoj
podjetništva v državi. Izvedenci, ki s svojimi ocenami ponujajo vpogled v okolje podjetniške
aktivnosti oziroma v nacionalno podjetniško sceno, posegajo na devet sektorjev, ki jih podrobneje
opisujemo v tabeli 8.1.
Tabela 8.1: Opis GEM-ovih okvirnih pogojev za podjetništvo, GEM 2016, NES
Okvirni pogoj
Tema Opis

Opis

Finančna
podpora

Razpoložljivost različnih finančnih virov – lastniški in dolžniški viri financiranja – za
MSP, vključno z garancijami in subvencijami.

B

Vladne politike

Obseg, v katerem javne politike podpirajo podjetništvo. Okvirni pogoj ima dve
komponenti: a) podpora – podjetništvo kot pomembno gospodarsko vprašanje
(ocena vladne podpore za MSP); b) regulativa – davki in predpisi so ali za vse
velikostne skupine podjetij enaki ali spodbujajo nova podjetja in MSP-je (ocena
vladne regulative, na primer davki in drugi predpisi za MSP).

C

Vladni programi

Prisotnost in kakovost vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj podjetništva
(spodbuda za MSP), na vseh vladnih ravneh (nacionalni, regionalni, občinski).

D

Izobraževanje in
usposabljanje za
podjetništvo

Obseg, v katerem je usposabljanje pri ustanavljanju ali vodenju MSP vključeno v izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh. Okvirni pogoj ima dve komponenti: a)
razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo v osnovi in
srednji šoli; b) razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo po srednji šoli (poklicno izobraževanje, fakultete, poslovne šole itd.)

E

Prenos raziskav
in razvoja

Obseg, v katerem nacionalne raziskave in razvoj vodijo do novih poslovnih priložnosti
in so na voljo MSP (obstoj in učinkovitost različnih mehanizmov za prenos raziskovalnih dosežkov in tehnologije v podjetniško prakso).

F

Poslovna in
strokovna
infrastruktura

Kakovost in dostopnost poslovne, pravne in strokovne infrastrukture, ki jo
potrebujejo MSP (lastninske pravice, poslovna infrastruktura, računovodske, pravne
in druge storitve, ki podpirajo ali spodbujajo MSP).

A
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Okvirni pogoj
Tema Opis

Opis

G

Odprtost in
konkurenčnost
na notranjem
trgu

Okvirni pogoj ima dve komponenti: a) dinamičnost – stopnja spremembe trga iz leta
v leto; b) odprtost, bremena – v kolikšni meri lahko nova podjetja prosto vstopijo na
obstoječa tržišča.

H

Fizična
infrastruktura

Enostaven dostop do razpoložljive fizične infrastrukture, potrebne za poslovanje
podjetij (na primer komunikacije, komunalne storitve, ceste, zemljišče ali prostor),
po ceni, ki ne diskriminira MSP.

I

Kulturne in
družbene norme

Obseg, v katerem kulturne in družbene norme spodbujajo ali zavirajo dejavnosti, ki
vodijo do novih poslov, metod ali dejavnosti, ki lahko potencialno povečajo osebno
premoženje in dohodek.

V letu 2016 je v raziskavi NES sodelovalo že kar 67 gospodarstev (med katerimi sta tudi Senegal
in Šendžen, ki nista vključena v APS). Izvedenci so enako kot leto poprej ocenjevali trditve po
podjetniških okvirih s pomočjo Likertove lestvice od 1 (povsem narobe) do 9 (povsem resnično),
pri čemer vrednost 5 pomeni, da trditev ni niti resnična niti napačna (tabela 8.2). Ocene nad 5 tako
pomenijo pozitivno rangiranje, ocene pod 5 pa negativno.
Tabela 8.2: Merska lestvica vprašalnika NES, GEM 2016, NES
Opis
Točke

PN
1

NR/NN
2

3

4

5

PR
6

7

8

9

PN = povsem narobe, NR/NN = niti res niti narobe, PR = povsem resnično

Leta 2016 je standardizirani vprašalnik vključeval 54 trditev, razvrščenih v devet ključnih okvirnih
pogojev za podjetništvo. Vprašalniku so praviloma vsako leto dodani sklopi, ki podrobneje
opisujejo določeni vidik podjetniškega okolja. Leta 2016 je bila tako dodatna pozornost namenjena
podjetništvu starostnikov, zato je vprašalnik zajemal še dodatnih šest trditev. V drugem delu
vprašalnika so izvedenci, tako kot že vsa leta poprej, navedli tri področja, ki po njihovem mnenju
zavirajo podjetniško aktivnost v državi, tri področja, ki jo pospešujejo, in tri priporočila, ki bi
podjetništvo po njihovem mnenju izboljšala. Tretji del je namenjen pridobitvi informacij o strokovni
usposobljenosti in izkušnjah izvedencev ter pridobitvi drugih socialno-demografskih informacij.
Odgovori nacionalnih izvedencev iz vseh držav udeleženk so bili vneseni preko online platforme
in ustrezno harmonizirani. Opravljena je bila analiza zanesljivosti in z metodo glavnih komponent
pridobljena večdimenzionalna mera – skupna povprečna ocena posameznega okvirnega pogoja
za podjetništvo v posamezni državi.
V Sloveniji smo tudi v letu 2016 online anketirali 36 nacionalnih izvedencev z različnih področij.
Vzorec je bil primerno utežen glede na devet okvirnih pogojev za podjetništvo, tip izvedenca,
spol, sektor gospodarstva in geografsko porazdelitev. Anketiranje je potekalo maja in junija 2016.
Upoštevani so bili zadostno izpolnjeni vprašalniki (vsaj 75 % podanih odgovorov). Tipična rotacija
je bila tudi v letu 2016 vsaj 25 % novih izvedencev. Profil 36 slovenskih ekspertov prikazujemo na
sliki 8.3, poimenski seznam slovenskih izvedencev v letu 2016 pa je mogoče najti v prilogi 1.
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Slika 8.3: Značilnosti vzorca NES
Spol
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GEM Slovenija 2016, NES

8.3 Kakovost slovenskega podjetniškega
ekosistema v letu 2016
Glede na to, da se po doseženi stopnji razvitosti, merjeni z bruto domačim proizvodom na
prebivalca, Slovenija uvršča med inovacijska gospodarstva, morajo biti temu prilagojeni tudi
ukrepi ekonomske politike za spodbujanje podjetništva. Ključna razvojna usmerjenost bi se tako
morala osredotočati predvsem na raziskave in razvoj, intenzivnost znanj in večanje storitvenega
sektorja ter s tem v ustvarjanje večjega potenciala za inovativno podjetniško aktivnost. V tabeli
8.3 zato prikazujemo skupno povprečno vrednost vsakega posameznega okvirnega pogoja za
podjetništvo v Sloveniji, kar primerjamo s povprečjem vseh inovacijskih gospodarstev, vključenih
v raziskavo GEM, ter s povprečjem držav članic EU, ki so sodelovale v tej raziskavi.
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Tabela 8.3: Ocene okvirnih pogojev za podjetništvo v Sloveniji, inovacijskih gospodarstvih in EU, GEM
Slovenija 2016, NES
Slovenija

Inovacijska
gospodarstva

Evropska
unija

1. Finančna podpora

3,94

4,51

4,48

2.a Vladne politike – podpora
2.b Vladne politike – regulativa

4,06

4,47

3,98

3,04

4,33

3,90

3. Vladni programi

4,27

4,81

4,46

4.a Izobraževanje in usposabljanje – OŠ in SŠ
4.b Izobraževanje in usposabljanje – po SŠ

2,71

3,42

3,19

4,37

4,73

4,56

Okvirni podjetniški pogoji

5. Prenos raziskav in razvoja

3,8

4,37

4,14

6. Poslovna in strokovna infrastruktura

4,99

5,23

5,19

7.a Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu – dinamičnost
7.b Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu – odprtost,
bremena

5,31

4,88

4,83

4,07

4,62

4,57

8. Fizična infrastruktura

6,97

6,77

6,76

3,2

4,86

4,23

9. Kulturne in družbene norme

Stanje glede najbolje in najslabše ocenjenih okvirnih pogojev se zadnja leta ni spremenilo. Slovenski
izvedenci še vedno z najvišjimi ocenami ocenjujejo dostop do fizične infrastrukture (6,97), ki je tudi
sicer v povprečju najbolje ocenjen okvirni pogoj držav ne glede na fazo gospodarskega razvoja.
Slovenski izvedenci so najslabše ocenili kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo
na osnovni ravni izobraževanja (2,71), ki je v povprečju ocenjeno še nekoliko slabše kot leta 2015.
Enako velja tudi za izračunano povprečje posameznih okvirnih pogojev inovacijskih gospodarstev
ter držav članic Evropske unije. Akcijski načrt Podjetništvo 2020 (Evropska komisija, 2013),
objavljen leta 2013, podjetniško izobraževanje označuje kot eno izmed treh področij, ki zahtevajo
takojšnje ukrepanje. Podjetniško izobraževanje mladih je pomembno ne le zaradi zagotavljanja
podjetniških veščin, znanja in spretnosti, ampak tudi zaradi oblikovanja miselnosti mladih ter
razvoja spodbudne podjetniške kulture. Zahteve iz Strategije 2020 (Evropska komisija, 2010) glede
reševanja evropskih in svetovnih izzivov pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti s
ciljem, da bi se oblikovala nova delovna mesta in zmanjšala brezposelnost, je mogoče izpolniti
le z dobro izobraženimi, usposobljenimi in inovativnimi posamezniki. Spodbujanje izobraževanja
za podjetništvo in inovativnosti zato še vedno ostaja pomemben politični cilj v EU in tudi na
nacionalni ravni. Najvišjo oceno podjetniškega izobraževanja za podjetništvo v osnovnih in srednjih
šolah med članicami EU je tako kot že tudi leta 2015 zabeležila Nizozemska, ki je v tem okvirnem
pogoju v letu 2016 dosegla najvišjo povprečno oceno med vsemi državami, ki so sodelovale v
raziskavi GEM. Poročilo Eurydice (Evropska komisija, 2016a) navaja o podjetniškem izobraževanju
v evropskih šolah, da Nizozemska tako kot številne druge evropske države sicer nima nacionalne
izobraževalne strategije, ko gre za učenje podjetniških veščin, vendar pa se je vladna udeležba na
tem področju od leta 2005 močno povečala. Kar 36 % vprašanih Nizozemcev je izjavilo, da so se
udeležili tečajev, povezanih s podjetništvom, kar jih pri tem postavlja ob bok Fincem.
Kot je razvidno iz tabele 8.3, Slovenija za povprečjem držav članic EU še vedno najbolj zaostaja pri
kulturnih in družbenih normah, ki podpirajo (ali zavirajo) podjetniško aktivnost. Ta okvirni pogoj
za podjetništvo je med državami EU v povprečju slabše kot v Sloveniji ocenjen le še na Hrvaškem.
Sledijo vladne politike na področju regulative, finančna podpora ter odprtost in bremena
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notranjega trga. Nad povprečjem držav članic EU pa smo se leta 2016 uvrstili pri povprečni oceni
dinamike notranjega trga, dostopu do fizične infrastrukture in nekoliko tudi pri podpori vladne
politike.
Primerjava povprečnih ocen okvirnih pogojev za podjetništvo v Sloveniji z letom 2015 kaže, da
se nam je po mnenju izvedencev izboljšalo kar šest okvirnih pogojev (od 12), najbolj dostop do
fizične infrastrukture, pa tudi izobraževanje za podjetništvo po zaključeni srednji šoli. Polovica
ocenjenih okvirnih pogojev se je glede na leto prej poslabšala, najbolj razpoložljivost finančnih
virov za podjetništvo ter prisotnost in kakovost vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj
podjetništva.
Slika 8.4: Sestavljeni kazalniki okvirnih pogojev za podjetništvo
Finančni viri
Kulturne in
družbene norme

0,4
0,2
0
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–0,8
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Učinkovitostna gospodarstva

Izobraževanje za
podjetništvo – po SŠ
Inovacijska gospodarstva

GEM Slovenija 2016, NES

Opomba: Vrednosti kazalnikov temeljijo na povprečju Z-vrednosti (standardizirane vrednosti) za Slovenijo ter za gospodarstva glede
na učinkovitostno in inovacijsko fazo razvoja.
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Kot navaja globalno poročilo raziskave GEM (GEM, 2017), je v svetovnem merilu dostop do fizične
infrastrukture v povprečju najviše ocenjen okvirni pogoj za podjetništvo, in sicer s povprečnimi
ocenami nad 6 v vseh treh skupinah držav glede na doseženo razvojno fazo. Podjetniško
izobraževanje na ravni osnovne in srednje šole je tudi globalno najniže ocenjen okvirni pogoj s
povprečnimi vrednostmi pod 4. Na splošno je podjetniški ekosistem najmočnejši v inovacijskih
gospodarstvih, medtem ko faktorska in učinkovitostna gospodarstva kažejo na več neugodnih
pogojev za podjetništvo (s povprečnimi ocenami, nižjimi od 4). V faktorskih gospodarstvih so
prenos raziskav in razvoja, podjetniške finance ter odprtost in bremena notranjega trga tista
področja, ki podjetništvo najbolj zavirajo; v učinkovitostnih gospodarstvih so to prav tako prenos
raziskav in razvoja, pa tudi vladne politike v smislu regulative (davki in birokracija). Ocene, ki
se nanašajo na vladne programe za podjetništvo, kažejo na velike razlike pri doseženi stopnji
razvitosti držav – faktorska in učinkovitostna gospodarstva ocenjujejo v povprečju ta okvirni
pogoj z oceno 4,1 in 4, ocena inovacijskih gospodarstev pa je v povprečju 4,8. Na drugi strani pa
so povprečne ocene okvirnih pogojev, ki se nanašajo na podjetniško izobraževanje po zaključeni
srednji šoli, ter dinamičnost notranjega trga med seboj zelo podobne v državah v vseh fazah
gospodarskega razvoja. V povprečju najbolje ocenjeno večino okvirnih pogojev v letu 2016 med
posameznimi gospodarstvi je imela tako kot leto prej Švica, sledijo ji Nizozemska, Finska, Združeni
arabski emirati in Francija.
Slovenski izvedenci so običajno precej kritični pri ocenjevanju podjetniškega ekosistema, čeprav
priznavajo nekaj močnih dejavnikov. Ker opazovane povprečne ocene okvirnih pogojev za
podjetništvo opozarjajo na drugačne prioritete in vpliv glede na doseženo stopnjo gospodarske
razvitosti države, smo rezultate raziskave za Slovenijo primerjali tudi z ocenami okvirnih pogojev,
ki jih beležijo v skupini inovacijskih in učinkovitostnih gospodarstev. Za vizualizacijo obstoječih
razlik prikazujemo na sliki 8.4 standardizirane Z-vrednosti za Slovenijo ter na njihovi osnovi tudi
povprečja za skupini učinkovitostnih in inovacijskih gospodarstev.
Slovenija je slabše od inovacijskih in tudi učinkovitostnih držav ocenjena pri dostopu do finančnih
virov, vladnih politikah na področju regulative, izobraževanju na osnovni in sekundarni ravni
ter pri kulturnih in družbenih normah. Nad povprečjem skupin tudi najrazvitejših (inovacijskih)
gospodarstev pa je Slovenija ocenjena pri dinamičnosti notranjega trga in dostopu do razpoložljive
fizične infrastrukture, potrebne za poslovanje podjetij (komunikacija, ceste, zemljišča in podobno).

8.4 Kritično ocenjeni elementi podjetniškega ekosistema
Okvirne pogoje za podjetništvo, ki so jih slovenski izvedenci ocenili najbolj kritično, smo v
nadaljevanju podrobneje analizirali, da pokažemo, katere sestavine znotraj posameznega okvira
so tiste, ki največ prispevajo k slabi oceni. Najprej je to dostop do finančnih virov, ki je podpovprečno
ocenjen glede na povprečne ocene skupine inovacijskih pa tudi učinkovitostnih držav in se nam je
poslabšal glede na leto 2015. Sledijo vladne politike, ki jih izvedenci že vsa leta kritično ocenjujejo,
predvsem na področju regulative. Izpostavili smo tudi vladne programe za podjetništvo, saj se je
tudi ocena tega okvirnega pogoja v primerjavi z letom 2015 poslabšala. Pokazali smo, kaj je pri
izobraževanju za podjetništvo tisto, kar najbolj prispeva h kritični oceni tega okvirnega pogoja.
Na koncu pa smo podrobneje analizirali tudi okvir, ki se nanaša na kulturne in družbene norme; ta
okvir je prav tako v Sloveniji že vsa leta izrazito kritično ocenjen, razlike v vrednostih primerjalno s
povprečjem skupine učinkovitostnih in inovacijskih gospodarstev pa so pri njem največje.
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Slika 8.5: Ocene elementov finančne podpore v Sloveniji primerjalno z državami EU
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Legenda:
A01 V Sloveniji je na razpolago dovolj lastniških virov financiranja za nova in rastoča podjetja.
A02 V Sloveniji je na razpolago dovolj dolžniških virov financiranja za nova in rastoča podjetja.
A03 V Sloveniji je na razpolago dovolj državnih subvencij za nova in rastoča podjetja.
A04 V Sloveniji je za nova in rastoča podjetja na razpolago dovolj finančnih virov neformalnih investitorjev (družina,
prijatelji in sodelavci), ki so zasebniki (in niso obenem tudi ustanovitelji podjetja).
A05 V Sloveniji je za nova in rastoča podjetja na razpolago dovolj sredstev profesionalnih poslovnih angelov.
A06 V Sloveniji je za nova in rastoča podjetja na razpolago dovolj finančnih virov, ki jih zagotavljajo tvegani kapitalisti.
A07 V Sloveniji je za nova in rastoča podjetja na razpolago dovolj finančnih virov, pridobljenih s prvo izdajo delnic (IPO).
A08 V Sloveniji je za nova in rastoča podjetja na razpolago dovolj zasebnih kreditorjev (množično financiranje).
GEM Slovenija 2016, NES

Pri oceni elementov finančne podpore za podjetništvo je bila najniže ocenjena trditev, da je v
Sloveniji za nova in rastoča podjetja na razpolago dovolj finančnih virov, pridobljenih s prvo
izdajo delnic (IPO). Ta trditev je hkrati dosegla najnižjo oceno med vsemi državami članicami
EU. Izvedenci prav tako ocenjujejo, da v Sloveniji za nova in rastoča podjetja ni na razpolago
dovolj finančnih virov, ki jih zagotavljajo tvegani kapitalisti, pa tudi virov neformalnih investitorjev
(družina, prijatelji in sodelavci), ki so zasebniki (in niso obenem tudi ustanovitelji podjetja).
Povprečju EU se najbolj približamo pri oceni, da imamo v državi na razpolago dovolj državnih
subvencij za nova in rastoča podjetja.
Dostop do finančnih virov je eden najpomembnejših izzivov za ustanovitev, preživetje in uspešno
rast predvsem malih in srednje velikih podjetij, še posebej tistih, katerih proizvod ali način
poslovanja je zelo inovativen. V Sloveniji se srečujemo z več težavami pri financiranju MSP, pa naj
bodo to draga finančna sredstva, omejen dostop do finančnih virov, pomanjkanje ali nepoznavanje
določenih oblik financiranja in podobno. Kot navaja SBA Fact Sheet (Evropska komisija, 2016b), so
bili od leta 2008 izvedeni številni ukrepi za izboljšanje na področju dostopa do financ. Med njimi
velja izpostaviti garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančna posojila s subvencijo
obrestne mere in direktna posojila Slovenske izvozne in razvojne banke. Sproženi so bili ukrepi za
boljšo porabo sredstev EU, ki zagotavljajo ugodnejše financiranje MSP v manj razvitih regijah, ter
izvedena podpora novoustanovljenim podjetjem s semenskim kapitalom in mikrokrediti. Kljub
precejšnjemu angažiranju vlade v zadnjih letih pa dostop do finančnih virov še vedno ostaja velik
izziv za MSP v Sloveniji, kot je pokazal tudi ta del raziskave GEM, pa tudi posebna raziskava, ki je
v okviru GEM proučevala financiranje podjemov in smo jo podrobneje predstavili v 7. poglavju
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(Daniels et al., 2016). Ob tem velja izpostaviti tudi pomen zagonskih spodbud, ki so namenjene
mladim (startup) podjetjem v prvi razvojni fazi, ko so podjetja šele na začetku svoje poti, imajo
pozitiven gospodarski pomen, vendar so skladno z analizo tržnih vrzeli ocenjena kot izredno ranljive
skupine na trgu, zato je njihov obstoj ogrožen (SPS, 2017). Analiza virov financiranja, potrebnih za
razvoj startup podjetij (Rus, 2016, 98–99), je pokazala, da startup podjetja v največjem deležu kot vir
financiranja sicer navajajo lastne vire soustanoviteljev, družine, prijateljev in drugih povezanih oseb,
naslednji najpogosteje angažirani vir pa so zadržani dobički startupov ter nato sredstva formalnih
in neformalnih investitorjev. Podobno navajajo Daniels et al. (2016), da so podjetniki zaradi svetovne
gospodarske krize oziroma ker nimajo dostopa do zunanjih virov financiranja, odvisni predvsem
od lastnih finančnih sredstev, aktualni pa postajajo tudi novi viri financiranja, kot je na primer
množično financiranje. Kljub temu da si za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij do finančnih
virov – tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah EU – Evropska komisija prizadeva tudi z okrepitvijo
svojih finančnih inštrumentov, ustanovitvijo evropskega trga za mikrofinanciranje, poenostavitvijo
davčnih struktur (Evropska komisija, 2013) ter vzpostavitvijo portala, ki z različnimi programi EU
(COSME, Obzorje 2020, strukturni skladi in drugi) pomaga podjetjem olajšati dostop do finančnih
virov za obdobje 2014–2020 (Evropska komisija, 2017), pa iz rezultatov raziskav izhaja tudi potreba
po zagotovitvi dodatne podpore podjetjem predvsem pri povezovanju z zasebnimi investitorji
(poslovnimi angeli, pospeševalniki, tveganimi kapitalisti, strateškimi partnerji in podobno).
Na sliki 8.6 je razvidno, da se nadaljuje trend negativnega rangiranja elementov vladnih politik
tako v Sloveniji kot tudi na ravni držav članic EU (povprečne ocene pod 5). Najbolj pod povprečjem
EU smo v Sloveniji pri trditvah, ki se nanašajo na področje regulative, še posebej pa pri trditvi,
Slika 8.6: Ocene elementov vladnih politik v Sloveniji primerjalno z državami EU
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GEM Slovenija 2016, NES
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ki se nanaša na višino davčnih bremen za nova in rastoča podjetja. Povprečju EU se v Sloveniji
najbolj približamo pri trditvi, da nacionalna državna politika postavlja podpiranje novih in rastočih
podjetij kot svojo bistveno prioriteto, vendar je treba poudariti, da je ta ocena kljub temu še vedno
nizka oziroma negativno rangirana (povprečna ocena te trditve v Sloveniji znaša 4,42). Vladne
politike so zagotovo med pomembnejšimi dejavniki, ki lahko podjetniške namere spremenijo
v dejansko podjetniško aktivnost. V sodobnih tržnih gospodarstvih vladne politike in pobude
namreč pomembno sooblikujejo pogoje, ki spodbujajo podjetniški potencial. V nasprotju s
tradicionalnimi instrumenti politike, ki so bili usmerjeni predvsem v ohranjanje velikih podjetij, se
sodobni instrumenti osredotočajo na nastajajoča, nova in mala podjetja, izvajajo pa se na vseh
vladnih ravneh (Gilbert et al., 2004). Podjetniška politika tako predstavlja povezan in prodoren
politični pristop, ki zajema vse vidike družbe, ne zgolj ekonomsko politiko (Audretsch et al., 2007),
ter se osredotoča na podjetnega posameznika in promocijo podjetništva v vlogi glavnega motorja
ekonomskega razvoja (Lundström in Stevenson, 2005). Kot so to v svojem modelu prikazali
Audretsch et al. (2007), ima vlada možnost ukrepati na povpraševalni strani tako, da ustvarja
pogoje, v katerih se bo rojevalo čim več poslovnih priložnosti, z njimi pa tudi povpraševanje po
podjetniškem talentu, ki bi te priložnosti znal izkoristiti – s politikami in ukrepi, ki ustvarjajo prostor
za podjetništvo (na primer subvencije v raziskave in razvoj, dohodkovna politika), ter s politikami in
ukrepi, ki vplivajo na lažjo dostopnost do trga (na primer politika konkurence, zaščita intelektualne
lastnine, regulatorno okolje ter ustanovitvena in stečajna zakonodaja). Na ponudbeni strani
pa morajo vladne politike in ukrepi delovati tako, da bo čim več posameznikov pripravljenih (in
usposobljenih) za podjetniško kariero – kar lahko vlada dosega s politikami in ukrepi na agregatni
ravni (na primer migracijska politika, regionalni razvoj, fiskalne omejitve družin z otroki), z
dostopom do finančnih in informacijskih virov, s pospeševanjem podjetniške kulture ter politik in
ukrepov, ki prispevajo k odločitvi za podjetništvo ali pa posameznike odvrnejo od nje (npr. davčna
politika, socialna varnost, administrativne omejitve, zakonodaja na trgu dela in podobno).
Slovenska vlada je med drugim odgovorna za odmero davkov, ki so – kot kažejo rezultati raziskave –
veliko breme za nova in rastoča podjetja. K temu lahko po mnenju izvedencev dodamo tudi visoke
administrativne ovire, čeprav se je po kazalniku enostavnosti poslovanja, ki ga spremlja Svetovna
banka v okviru raziskave Doing Business, Slovenija v letu 2016 uvrstila na 30. mesto na lestvici med
190 državami. Pri tem so se sicer nekoliko poslabšali pogoji pri ustanavljanju podjetij, glede na
leto 2015 pa se je popravila ocena pogojev pri plačevanju davkov (World Bank, 2017). Izvedenci pri
tem, podobno kot že pretekla leta, vladi predlagajo predvsem temeljito davčno reformo, s katero
bi zagotovili ugodnejše davčno okolje oziroma spodbudnejšo davčno zakonodajo predvsem
za nova in hitro rastoča podjetja, mala podjetja, podjetja v razvoju in tuja podjetja. Na drugem
mestu je predlog o poenostavitvi administrativnih ovir in birokracije, čemur pritrjuje tudi raziskava
Evropske komisije SBA Fact Sheet (Evropska komisija, 2016b). Kljub določenemu napredku na tem
področju v poročilu navajajo, da je Slovenija ena izmed šestih najbolj obremenjujočih držav EU
pri izpolnjevanju administrativnih zahtev vlade, kot so pridobitev dovoljenj, predpisi in poročanje.
Večina slovenskih MSP navaja tudi zapletenost upravnih postopkov in težave pri hitro spreminjajoči
se zakonodaji in politikah (prav tam, 2016b). Kljub temu pa se zdi – to so prepoznali tudi nacionalni
izvedenci v okviru raziskave GEM –, da imajo oblikovalci politike interes za spodbujanje podjetniške
aktivnosti na nacionalni in tudi lokalni ravni. Za leto 2016 lahko pri tem izpostavimo novelo zakona
o davčnem postopku, ki vključuje nadaljnje predloge ukrepov za odpravo administrativnih ovir pri
izpolnjevanju davčnih obveznosti, vzpostavljeno enotno poslovno točko z uporabniku prijaznimi
modernimi elektronskimi storitvami, e-Predpise in podobno. Vlada bo tudi v letu 2017 nadaljevala
z začetimi aktivnostmi spodbujanja podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja s promocijami,
ukrepi za spodbujanje podjetništva in ključnih podjetniških kompetenc med mladimi ter z
vavčerskimi spodbudami za rast in razvoj podjetij (MGRT, 2017).
156

DINAMIKA PODJETNIŠKEGA POTENCIALA

Slika 8.7: Ocene elementov vladnih programov za podjetništvo v Sloveniji primerjalno z državami EU
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Legenda:
C01 V Sloveniji lahko nova in rastoča podjetja pridobijo različne vrste vladne podpore pri eni agenciji, na enem mestu.
C02 V Sloveniji znanstveni parki in poslovni inkubatorji zagotavljajo učinkovito podporo za nova in rastoča podjetja.
C03 V Sloveniji imamo primerno število vladnih programov za nova in rastoča podjetja.
C04 V Sloveniji so ljudje, ki delajo za vladne institucije, strokovno usposobljeni in uspešni pri podpiranju novih in rastočih
podjetij.
C05 V Sloveniji lahko skorajda vsak, ki potrebuje pomoč od vladnih programov za nova in rastoča podjetja, najde, kar
potrebuje.
C06 V Sloveniji so vladni programi, ki podpirajo nova in rastoča podjetja, uspešni.
GEM Slovenija 2016, NES

Izvedenci so se v okviru vladnih programov za podjetništvo najbolj kritično opredelili do trditve,
da lahko nova in rastoča podjetja v Sloveniji pridobijo različne vrste vladne podpore pri eni
agenciji, na enem mestu (povprečna ocena 3,53), kot pomanjkljivo pa ocenjujejo tudi podporo
obstoječih subjektov pri tem (trditev, da lahko v Sloveniji skorajda vsak, ki potrebuje pomoč od
vladnih programov za nova in rastoča podjetja, najde, kar potrebuje, je bila ocenjena s povprečno
oceno 3,91). Izvedenci so enako kritični do uradnikov, ki delajo za vladne ustanove, ter do njihove
strokovne usposobljenosti in uspeha pri podpiranju novih in rastočih podjetij. Za povprečno
oceno držav EU v Sloveniji nekoliko bolj zaostajamo pri trditvi, da imamo primerno število vladnih
programov za nova in rastoča podjetja, je pa ocena njihove uspešnosti enaka povprečni oceni
držav EU, sodelujočih v raziskavi GEM. Eden najbolje ocenjenih vidikov, celo nad povprečjem EU, se
pri tem nanaša na znanstvene parke in poslovne inkubatorje v Sloveniji, ki zagotavljajo učinkovito
podporo za nova in rastoča podjetja (povprečna ocena te trditve v Sloveniji znaša 5,89, povprečna
ocena držav članic EU pa 5,37).
Pri izvedbi in promociji javnih nacionalnih programov za podporo inovativnega podjetništva velja
izpostaviti Iniciativo Start:up Slovenija, ki predstavlja aktivno povezovalko in promotorko javnih
in zasebnih deležnikov slovenskega startup ekosistema. Sofinanciranje zagotavljata Slovenski
podjetniški sklad in gospodarsko ministrstvo, nosilca Iniciative pa sta strateško povezana Tovarna
podjemov in Tehnološki park Ljubljana. Iniciativa izvaja nacionalne programe spodbujanja
podjetništva in podjetnega udejstvovanja, namenjene trem ciljnim skupinam: podjetniškim
ekipam v fazi snovanja podjetniške ideje, startup podjetjem in podjetjem v hitri globalni rasti
(Iniciativa Start:up Slovenija, 2017). Iniciativa je članica Evropske startup mreže (ang. European
Startup Network – ESN), ki je nastala leta 2016 zaradi izzivov, s katerimi se pri spodbujanju
podjetništva in startupov sooča Evropska komisija pri vzpostavljanju enotnega evropskega trga,
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na katerem zakonodaja in regulative posameznih članic naj ne bi ovirale potencialov za hitro
rast inovativnih podjetij. Sodelovanje Evropske komisije z ESN tako zagotavlja številne vzajemne
prednosti. Mednje sodijo izvajanje raziskav, kot je na primer European Startup Monitor, s katerimi
si Evropska komisija zagotovi dostop do relevantnih mnenj in dejanskih potreb startupov, ki
služijo kot podlaga za evropske ukrepe in zakonodajne postopke. Koristi članstva se kažejo tudi
pri izboljšanem dostopu nacionalnih startupov do globalnih programov prodora na trg (Vabšek,
2016; ESN, 2017). Za dodatno spodbujanje podjetniške aktivnosti preko vladnih programov so
izvedenci v letu 2016 kot priporočila izpostavili programe za ranljivejše ciljne skupine, kot so mladi,
starejši in ženske, aktivacijo nacionalnih programov za spodbujanje podjetništva, ki so se izkazali
kot uspešni v preteklosti, ter čim večjo optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo.
Kot smo poudarili že na začetku poglavja, je kakovost izobraževanja in usposabljanja za
podjetništvo na osnovni ravni, generalno gledano, najnižje ocenjen okvirni pogoj za podjetništvo v
vseh razvojnih fazah gospodarstev, ki jih spremlja GEM. V Sloveniji so se izvedenci leta 2016 najbolj
kritično opredelili do tega, da poučevanje v osnovnih in srednjih šolah ne zagotavlja primernega
opozarjanja na podjetništvo in ustanavljanje novih podjetij (povprečna ocena 2,41). Izvedenci
prav tako menijo, da poučevanje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ne zagotavlja primernega
poznavanja načel tržnega gospodarstva (2,76) in ne spodbuja dovolj ustvarjalnosti, neodvisnosti
in osebne iniciative (2,97). Pri teh trditvah generalno tudi najbolj zaostajamo za povprečjem držav
EU. Spodbudno je, da se problematike na tem področju zaveda Evropska komisija, ki podjetniško
izobraževanje postavlja v ospredje v svojih strategijah in ciljih v akcijskih načrtih. Tudi v Sloveniji
Slika 8.8: Ocene elementov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo v Sloveniji primerjalno z
državami EU
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D01 V Sloveniji poučevanje v osnovnih in srednjih šolah spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno iniciativo.
D02 V Sloveniji poučevanje v osnovnih in srednjih šolah zagotavlja primerno poznavanje načel tržnega gospodarstva.
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novih podjetij.
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rast novih podjetij.
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GEM Slovenija 2016, NES
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je spodbujanje podjetništva med mladimi ena od prednostnih nalog za leto 2017; temu bodo
namenjeni številni vladni in z evropskimi sredstvi podprti projekti (Vlada RS, 2017). Podjetniških
veščin bi se morali otroci učiti že v vrtcih, vključene pa bi morale biti tudi v učnih načrtih osnovnih
in srednjih šol. Gre za to, da se pri mladih že dovolj zgodaj začnejo razvijati podjetniške veščine, kot
so spodbujanje inovativnosti, iznajdljivosti, kreativnosti, podjetnega razmišljanja, timskega dela
in podobno, kar na dolgi rok pomembno prispeva k sooblikovanju novih generacij ambicioznih
podjetnikov, hkrati pa tudi k spodbujanju podjetniških vrednot in razvoju spodbudne podjetniške
kulture, o čemer smo pisali že v podpoglavju 5.2 "Podjetništvo in mladi". Še zdaleč torej ni nujno,
da podjetniško izobraževanje vodi v ustanovitev lastnega podjetja. Gre tudi za pridobitev številnih
drugih veščin in lastnosti, ki so lahko uporabne in so potrebne tudi v drugih vrstah poklicnega
udejstvovanja kot tudi pri sooblikovanju odnosa, ki ga imajo posamezniki do podjetništva. Višje
kot izobraževanje in usposabljanje v osnovni in srednji šoli vrednotijo izvedenci izobraževanje po
srednji šoli (trditve od D04 do D06), vendar še vedno menijo, da višje in visoke strokovne šole ter
univerze ne zagotavljajo dovolj dobrega in ustreznega usposabljanja za ustanovitev in rast novih
podjetij (povprečna ocena 3,91). Nekoliko nad povprečjem EU pa podobno kot že leta 2015 slovenski
izvedenci ocenjujejo poslovno in managersko izobraževanje; to je po njihovem mnenju na ravni,
ki zagotavlja dobro in ustrezno usposabljanje za ustanovitev in rast novih podjetij, pri čemer pa je
potrebno še enkrat izpostaviti, da splošno poslovno in managersko izobraževanje na fakultetah
ne šteje za podjetniško izobraževanje (NIRAS Consultants, 2008, 17). Visokošolski izobraževalni
programi seveda imajo svoje omejitve, vendar lahko odigrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju
vpogleda v izzive podjetniškega udejstvovanja ter pri razvijanju veščin in samozaupanja
(Henderson in Robertson, 1999). Z vidika priprave izobraževalnih vsebin v okviru formalnega
rednega izobraževanja bi bilo treba pazljivo proučiti tiste teme, ki jih potencialni podjetniki najbolj
potrebujejo – glede na rezultate dosedanjih raziskav so to v veliki meri realne podjetniške izkušnje.
Ta rezultat potrjujejo tudi nekatere raziskave (na primer Širec in Rebernik, 2011), ki poudarjajo, da
Slika 8.9: Ocene elementov kulturnih in družbenih norm v Sloveniji primerjalno z državami EU
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I01 V Sloveniji nacionalna kultura močno podpira individualne uspehe, ki so bili doseženi z lastnimi napori.
I02 V Sloveniji nacionalna kultura poudarja neodvisnost, avtonomnost in osebno iniciativo.
I03 V Sloveniji nacionalna kultura spodbuja podjetniško prevzemanje rizika.
I04 V Sloveniji nacionalna kultura spodbuja kreativnost in inovativnost.
I05 V Sloveniji nacionalna kultura poudarja odgovornost, ki jo ima posameznik (in ne skupnost) pri upravljanju svojega
življenja.
GEM Slovenija 2016, NES
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je za učinkovito podjetniško izobraževanje treba poseči po metodah, ki »pomenijo manj zapiranja
v predavalnice in več timskega projektnega dela v resničnem poslovnem okolju«.
Slovenski izvedenci so že vsa leta, kar spremljamo podjetniške okvirne pogoje v Sloveniji, izrazito
kritični do kulturnih in družbenih norm za podjetništvo (slika 8.9). Tako evropski kot tudi slovenski
izvedenci ponovno najslabše ocenjujejo trditev, da kultura spodbuja posameznike k prevzemanju
tveganja. Najnižjo povprečno oceno pri tej trditvi si je prislužila Hrvaška (2,53), ki pa se ji Slovenija
močno približa (2,72). Med vsemi državami EU so se slovenski izvedenci najmanj strinjali s tem, da
nacionalna kultura poudarja odgovornost, ki jo ima posameznik (in ne skupnost) pri upravljanju
svojega življenja. Pri tej trditvi smo tako v letu 2016 zabeležili neslavni rekord in se znašli na
zadnjem mestu med državami EU s povprečno oceno 2,92. Prav tako se najnižji oceni ponovno
približamo pri trditvi, da nacionalna kultura spodbuja kreativnost in inovativnost. Pri trditvah,
ki jih izvedenci ocenjujejo v okviru kulturnih in družbenih norm, lahko vidimo, da gre večinoma
za podjetniške veščine, ki jih po mnenju izvedencev nacionalna kultura ne podpira ustrezno.
Te iste podjetniške veščine naj bi mladi pridobili in razvijali že od vrtca naprej, kar pomeni, da
bi se posledično na vseh ravneh izobraževanja podjetništvo promoviralo kot pozitivna vrednota
ter razvijala spodbudna podjetniška kultura. Temu pritrjujejo tudi primeri najbolje ocenjenih
držav v tem okviru, to sta Estonija in Nizozemska, za kateri je značilno učinkovito podjetniško
izobraževanje. Estonija spada v skupino redkih evropskih držav, ki izrazito strateško pristopajo
k podjetniškemu izobraževanju že na primarnem nivoju, kot navaja Poročilo Eurydice (Evropska
komisija, 2016a), kar se, predvidevamo, na dolgi rok odraža v izrazito pozitivni nacionalni kulturi
do podjetništva. Slovenski izvedenci med priporočili za izboljšanje podjetništva v tem kontekstu
poleg spremembe miselnosti in vrednot, kar lahko na dolgi rok dosegamo z izobraževanjem, v
letu 2016 izpostavljajo tudi pomen pozitivnih podjetniških zgodb v medijih, promocijo dobrih
zgledov, ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu podjetništva, primere dobre prakse na raznih
tekmovanjih, natečajih, konference in druge projekte, povezane s podjetništvom.

8.5 Prepoznane prednosti in slabosti slovenskega
podjetniškega ekosistema
V drugem delu vprašalnika NES so izvedenci zapisali po njihovem mnenju tri najpomembnejše
prednosti, ki v največji meri prispevajo k podjetniški aktivnosti v Sloveniji, in tri teme/področja,
ki jo zavirajo. Pogostost odgovorov po posameznih temah okvirnih pogojev za podjetništvo
prikazujemo na sliki 8.10. Pri tem so izvedenci navedli tudi svoja lastna priporočila, ki bi podjetniško
aktivnost v Sloveniji izboljšala.
Čeprav je okvir vladnih programov generalno nekoliko slabše ocenjen kot leta 2015, pa so izvedenci
ravno na tem področju prepoznali največ prednosti, ki pomembno prispevajo k podjetniški
aktivnosti v Sloveniji (38,89 % navedb). Izvedenci so prednosti v letu 2016 videli predvsem v
postopnem izboljšanju podpornega okolja v številnih aktivnostih Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) ter drugih dobro delujočih podpornih organizacij
in iniciativ (na primer Iniciativa Start:up Slovenija). Med prednostmi na tem področju izvedenci
navajajo tudi storitve, ki jih nudijo točke VEM, razpise v okviru evropskih in državnih programov,
državne spodbude in možnost svetovanja. Izvedenci pripisujejo velik pomen pri spodbujanju
podjetniške aktivnosti v Sloveniji tudi prenosu raziskav in razvoja (30,56 % navedb); pri tem so
podobno kot v preteklih letih izpostavili delovanje in vlogo posredniških organizacij, kot so
podjetniški inkubatorji, pospeševalniki, tehnološki parki, pomen sodelavnih (ang. coworking)
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Slika 8.10: Prednosti in slabosti podjetniškega ekosistema v Sloveniji leta 2016
Finančna podpora
Vladne politike
Vladni programi
Izobraževanje in usposabljanje
Prenos raziskav in razvoja
Poslovna in strokovna infrastruktura
Odprtost in konkurenčnost na
notranjem trgu
Dostop do fizične infrastrukture
Kulturne in družbene norme
Zmogljivosti za podjetništvo
Ekonomska klima
Sestava delovne sile
Sestava prebivalstva
Soodvisnost med političnim,
institucionalnim in socialnim okvirom
Gospodarska kriza
Korupcija
Drugačno poslovanje malih, srednjih
in velikih podjetij
Internacionalizacija
Stroški dela, dostopnost in ureditev
Informacije
60 %

40 %

20 %
Slabosti

0%

20 %

40 %

60 %

Prednosti

GEM Slovenija 2016, NES

*Možnih je več navedb.

prostorov, ter aktivnosti, kot so COINVEST, PODIM in Gazela. K temu lahko dodamo tudi prednosti
v okviru kulturnih in družbenih norm (27,78 % navedb). Čeprav jih izvedenci že vsa leta ocenjujejo
izrazito kritično, pomembno soprispevajo k pospeševanju podjetniške aktivnosti, po mnenju
izvedencev še najbolj s primeri dobre prakse doma in v tujini, z vse večjo prepoznavnostjo
startup podjetij in njihovih uspehov, s promocijo podjetništva v medijih, pa tudi s postopno novo
mentaliteto mladih, z vizionarstvom posameznikov in podporo lokalnega okolja.
Če določene aktivnosti v okviru vladnih programov po mnenju izvedencev podjetniško aktivnost
v Sloveniji najbolj pospešujejo, pa so vladne politike ponovno tiste, pri katerih so izvedenci v
letu 2016 prepoznali največ slabosti za podjetniški ekosistem (55,56 % navedb). V tem sklopu
so kot največji zaviralni dejavnik prepoznali birokratske oziroma administrativne ovire, sledijo
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visoka davčna bremena in pogosto nejasna interpretacija zakonodajnih določil. Med slabostmi,
ki zelo zaviralno vplivajo na podjetniško aktivnost na področju kulturnih in družbenih norm
(50 % navedb), pa izvedenci vidijo predvsem nesprejemanje uspeha drugih na eni strani in
stigmatiziranje neuspeha na drugi strani, kulturo, ki ni naklonjena tveganju, ter nesprejemanje
samoiniciativnosti, iniciativnosti in drugačnosti kot pozitivnih vrednot. Kot slabost izpostavljajo
tudi še vedno negativno konotacijo podjetništva zaradi slabih izkušenj novonastalih podjetij v
preteklosti ter pogosto (ne)podjetniško miselnost državnih uslužbencev (birokratov). Na področju
finančne podpore (33,33 % navedb) pa so izvedenci kot slabost v prvi vrsti navedli pomanjkanje
dostopa do finančnih virov za spodbujanje zdravega, inovativnega podjetništva.
Skladno s predstavljenimi rezultati tega dela raziskave GEM so izvedenci podali tudi svoja lastna
priporočila za izboljšanje slovenskega podjetniškega ekosistema, ki tako kot v letu 2015 v največji
meri posegajo na področje vladnih politik (72,22 % navedb), izobraževanja in usposabljanja za
podjetništvo (38,89 %) ter kulturnih in družbenih norm (33,33 %). Priporočila vladni politiki
se največkrat nanašajo na fiskalno politiko in debirokratizacijo postopkov. Za izboljšanje
podjetniškega izobraževanja izvedenci predlagajo sistematično uvedbo podjetniških vsebin in
podjetniške miselnosti na vse ravni izobraževanja, čim pogostejše vključevanje praktičnih vsebin
ter pristop k novim, trajnostnim poslovnim modelom. S pomočjo izobraževalnega sistema je
mogoče na dolgi rok sooblikovati tudi podjetništvu bolj naklonjeno kulturo, za hitrejše učinke pa
izvedenci predlagajo hkrati tudi čim bolj intenzivno ozaveščanje javnosti ter širjenje pozitivnih
podjetniških zgodb v medijih ter na podjetniških dogodkih in neformalnih srečanjih, ki jih v
Sloveniji ne primanjkuje.
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Slovenski izvedenci
v letu 2016

Izvedenec/izvedenka

Funkcija v času anketiranja

Ustanova

Barbara Bregar Mrzlikar

direktorica

CEED Slovenija, Zavod mreža
podjetništva

dr. Maja Bučar

redna profesorica za področje
mednarodnih odnosov

Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani

Danilo Burnač, mag. ekon. in posl.
ved

direktor

Mariborski vodovod d.d.

dr. Mitja Čander

direktor založbe in urednik zbirke
Beletrina

Beletrina, zavod za založniško
dejavnost

dr. Stanko Čokelc

pooblaščeni revizor, preizkušeni
davčnik, državni notranji revizor,
ustanovitelj revizijske družbe

Revidicom revizijska družba d.o.o.

Tatjana Dokl

področna sekretarka

Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije - SPIRIT

Robert Farazin

podjetnik, ustanovitelj in direktor

TVBeat

Tatjana Fink

ustanoviteljica in direktorica

Demt d.o.o.

Matija Goljar

podjetnik in vodja pospeševalnika
mladinskega podjetništva

Ustvarjalnik

dr. Doris Gomezelj Omerzel

redna profesorica za področje
podjetništva

Fakulteta za management,
Univerza na Primorskem

mag. Simona Horvat

direktorica, lastnica

Evident d.o.o.

Davor Jakulin

ustanovitelj in generalni direktor

Atech elektronika d.o.o.

Marko Jare

vodja področja Centra za
mednarodno poslovanje

Gospodarska zbornica Slovenije

mag. Katja Kraškovic

predsednica uprave in direktorica
Fakultete za podjetništvo

GEA College

Blažej Kupec

novinar in urednik portala Startaj.si

Časnik Finance d.o.o.

mag. Jaka Lenardič

direktor spletne agencije

Enki d.o.o.
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Izvedenec/izvedenka

Funkcija v času anketiranja

Ustanova

Branko Meh

predsednik

Obrtna zbornica Slovenije

Jernej Močnik

izvršilni direktor za področje
poslovanja z gospodarskimi
družbami

Nova KBM d.d.

dr. Žan Jan Oplotnik

redni profesor za področje financ,
prorektor za finančne zadeve

Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Univerza v Mariboru

dr. Aleksandra Pivec

strokovna raziskovalna sodelavka

Znanstveno-raziskovalno središče
Bistra Ptuj

mag. Amna Potočnik

vodja OE mednarodno sodelovanje Mariborska razvojna agencija

mag. Andreja Preskar

ravnateljica

Srednja ekonomska šola Ljubljana

mag. Dušan Pšeničnik

generalni direktor Direktorata za
notranji trg

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

dr. Karmen Rodman

direktorica in soustanoviteljica
podjetniškega centra

KonektOn d.o.o.

Tanja Skaza

direktorica

Plastika Skaza d.o.o.

Tadej Slapnik

državni sekretar

Vlada RS

Sašo Sušnik

ustanovitelj in direktor

GoOpti d.o.o.

Petra Škarja

predavateljica, avtorica knjižnih
uspešnic, organizatorka dogodkov

5KA Petra Škarja s.p.

Sonja Šmuc

izvršna direktorica

Združenje Manager

Aleš Špetič

podjetnik, ustanovitelj in izvršni
direktor

CubeSensors, CBSR d.o.o.

dr. Cvetka Tinauer

predsednica

Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica

mag. Maja Tomanič Vidovič

direktorica

Slovenski podjetniški sklad

Rok Uršič

podjetnik, ustanovitelj in direktor

Instrumentation Technologies
d.o.o.

dr. Jaka Vadnjal

predsednik uprave

Hranilnica Lon d.d.

mag. Benjamin Vrankar

vodja finančnega sektorja in organa
Slovenski regionalno razvojni sklad
za potrjevanje

dr. Peter Wostner

vodja Sektorja za koordinacijo
pametne specializacije

*

Služba vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko

Rezultati raziskave izražajo stališča izvedencev in ne nujno tudi ustanov, v katerih so zaposleni.
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Ključne mere GEM

Navajamo nekatere ključne mere, ki jih uporablja GEM, skupaj z njihovimi delovnimi definicijami.
Do opisa vseh mer lahko dostopate neposredno na internetni strani Globalnega podjetniškega
monitorja na naslednji način: www.gemconsortium.org  about gem  gem wiki  definitions 
measures.
Mera

Opis

Odnos do podjetništva in njegovo dojemanje (Entrepreneurial attitudes and perceptions)
Zaznane priložnosti
(Perceived opportunities)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom (posamezniki, ki
so vključeni v katero koli podjetniško aktivnost, so izključeni), ki na
območju, na katerem živijo, vidijo dobre priložnosti za ustanovitev
podjetja.

Zaznane zmogljivosti
(Perceived capabilities)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom (posamezniki,
ki so vključeni v katero koli podjetniško aktivnost, so izključeni), ki
verjamejo, da imajo potrebne veščine in znanje, da bi ustanovili
podjetje.

Podjetniške namere
(Entrepreneurial intention)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom (posamezniki,
ki so vključeni v katero koli podjetniško aktivnost, so izključeni), ki
so potencialni podjetniki, saj nameravajo v roku treh let ustanoviti
podjetje.

Stopnja strahu pred neuspehom
(Fear of failure rate)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom (posamezniki,
ki so vključeni v katero koli podjetniško aktivnost, so izključeni), ki
navajajo, da bi jih strah pred neuspehom odvrnil od ustanovitve
podjetja.

Podjetništvo kot zaželena podjetniška izbira Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki se strinjajo s
(Entrepreneurship as desirable career choice) trditvijo, da je v njihovi državi podjetništvo zaželena poklicna izbira.
Visok status uspešnega podjetništva
(High-status successful entrepreneurship)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki se strinjajo
s trditvijo, da so v njihovi državi uspešni podjetniki spoštovani in
ugledni.

Pozornost medijev do podjetništva
(Media attention for entrepreneurship)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki se strinjajo s
trditvijo, da je v njihovi državi v javnih medijih pogosto videti zgodbe
o uspešnih novih podjetjih.
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Mera

Opis

Podjetniška aktivnost (Entrepreneurial activity)
Stopnja nastajajočega podjetništva
(Nascent entrepreneurship rate)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so trenutno
nastajajoči podjetniki, tj. so aktivno vključeni v ustanavljanje
podjetja, ki bo v celoti ali delno v njihovi lasti; podjetje lastnikom
še ni izplačevalo plač, nadomestil ali drugih prihodkov dlje kot tri
mesece.

Stopnja novega podjetništva
(New business ownership rate)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so trenutno
lastniki in managerji novega podjetja, to pomeni, da so lastniki in
hkrati vodijo podjetje, ki jim je izplačevalo plače, nadomestila ali
druge prihodke več kot tri mesece, a manj kot 42 mesecev.

Zgodnja podjetniška aktivnost
(Early-stage entrepreneurial activity – TEA)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so bodisi
nastajajoči bodisi novi podjetniki (lastniki in managerji) novega
podjetja (kot je opredeljeno zgoraj).

Stopnja ustaljenega podjetništva
(Established business ownership rate)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so trenutno
podjetniki ustaljenega podjetja; to pomeni, da so lastniki in hkrati
vodijo podjetje, ki jim je izplačevalo plače, nadomestila ali druge
prihodke več kot 42 mesecev.

Stopnja celotne podjetniške aktivnosti
(Overall entrepreneurial activity rate)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so bodisi
vključeni v zgodnje podjetniške aktivnosti ali pa so lastniki in
managerji ustaljenega podjetja (kot je opredeljeno zgoraj).

Stopnja prenehanja poslovanja
(Business discontinuation rate)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so v zadnjih
12 mesecih prenehali poslovati, ker so podjetje prodali ali zaprli
ali pa kako drugače prekinili svoj lastniško-managerski odnos s
podjetjem. Opozorilo: to NI merilo stopnje propada podjetij.

Opustitveni indeks
(Entrepreneurship exit rate)

Odstotek podjetnikov, ki so v preteklem letu opustili poslovanje, v
primerjavi s celotno podjetniško aktivnostjo.

Podjetniška aktivnost zaradi nuje: relativni
delež
(Necessity-driven entrepreneurial activity:
relative prevalence)

Odstotek posameznikov, ki so vključeni v zgodnjo podjetniško
aktivnost (kot je opredeljena zgoraj) zaradi nuje, ker za delo niso
imeli druge možnosti.

Z izboljšanjem motivirana podjetniška
aktivnost zaradi priložnosti: relativni delež
(Improvement-driven opportunity
entrepreneurial activity: relative prevalence)

Odstotek posameznikov, ki so vključeni v zgodnjo podjetniško
aktivnost (kot je opredeljena zgoraj), ki (i) trdijo, da so to storili
zaradi priložnosti in ne zato, ker ne bi imeli druge možnosti za delo,
in (ii) ki pravijo, da je bil glavni motiv za izkoriščanje priložnosti, da
bi bili neodvisni ali da bi povečali svoje prihodke, in ne zato, da bi
samo obdržali svoje trenutne prihodke.

Motivacijski indeks
(Entrepreneurial motivation index)

Razmerje med podjetništvom iz priložnosti in podjetništvom iz
nujnosti.

Podjetniške aspiracije (Entrepreneurial aspirations)
Zgodnja podjetniška aktivnost s pričakovano
visoko rastjo
(High growth expectation early-stage
entrepreneurial activity)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so bodisi
nastajajoči bodisi novi podjetniki (lastniki in managerji novega
podjetja), kot je opredeljeno zgoraj, ter pričakujejo, da bodo čez pet
let zaposlovali najmanj 20 ljudi.

Zgodnja podjetniška aktivnost s pričakovano
visoko rastjo: relativni delež
(High growth expectation early-stage
entrepreneurial activity: relative prevalence)

Odstotek zgodnjih podjetnikov (kot so definirani zgoraj), ki
pričakujejo, da bodo čez pet let zaposlovali najmanj 20 ljudi.

Mednarodno usmerjena zgodnja podjetniška
Odstotek zgodnjih podjetnikov (kot so definirani zgoraj), ki navajajo,
aktivnost: relativni delež
(International oriented early-stage
da je vsaj 25 % njihovih kupcev iz drugih držav.
entrepreneurial activity: relative prevalence)
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Mera

Opis

Podjetniška aktivnost zaposlenih (Entrepreneurial employee activity)
Podjetniška aktivnost zaposlenih
(Entrepreneurial Employee Activity – EEA)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so trenutno
vključeni v razvoj nove podjetniške dejavnosti za svojega
delodajalca in imajo pri tem udejstvovanju vodilno vlogo.

Socialna podjetniška aktivnost (Social entrepreneurial activity)
Socialna podjetniška aktivnost
(Social Entrepreneurial Activity – SEA)

Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki so bodisi
nastajajoči bodisi novi podjetniki (lastniki in managerji) novega
podjetja, ki ima zastavljen socialni cilj.
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Raziskovalni timi
in sponzorji GEM
v letu 2016

Tim
Angola

Argentina

Avstralija

Avstrija

Ustanova
Člani
Sociedade Portuguesa Augusto Medina
de Inovação
Manuel Alves da Rocha
Universidade Católica Douglas Thompson
de Angola
Sérgio Ferreira Alves
Francisco Rocha
Salim Abdul Valimamade
IAE Business School
Silvia Torres Carbonell
Aranzazu Echezarreta
Juan Martin Rodriguez
Queensland University Paul Steffens
of Technology
Per Davidsson
Paul Reynolds
FH Joanneum GmbH Thomas Schmalzer
- University of Applied Rene Wenzel
Sciences
Eric Kirschner
Doris Kiendl-Wendner
Eva Penz

Finančni sponzorji
BFA – Banco de Fomento Angola, S.A.R.L.

Izvedba anketiranja
SINFIC

International Development Research Centre
(IDRC)

Buenos Aires City Government - Economic
Development Ministry

Celina Cantu

Department of Industry, Innovation and
Science

Q&A Market Research
Pty Ltd

QUT Business School
Federal Ministry of Science Research and
Economy

OGM

Federal Ministry of Transport Innovation and
Technology
Federal Ministry of Finance
Federal Ministry of Europe Integration and
Foreign Affairs
Austrian Federal Economic Chamber
Federal Economic Chamber of Styria
Federal Economic Chamber of Vienna
Austrian Council for Research and
Technology Development
Austrian Economic Service
Joanneum Research
FH Joanneum - University of Applied
Sciences
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Tim
Belize

Bolgarija

Brazilija

Ustanova
The Economic
Development Council

GEM Bulgaria

Instituto Brasileiro
da Qualidade e
Produtividade (IBQP)

Burkina Faso CEDRES / LaReGEO

Ciper

Čile

University of
Cyprus - Centre for
Entrepreneurship

Universidad del
Desarrollo

Člani
Melanie Gideon
Jefte Ochaeta
Daniel Gutierez
Duane Belisle
Kim Aikman
Dale Young
Philip J. Castillo
Amilin Mendez
Yuri Alpuche
Iskren Krusteff
Iskra Yovkova
Natanail Stefanov
Mira Krusteff
Veneta Andonova
Monika Panayotova
Petar Sharkov
Nusha Spirova
Svetozar Georgiev
Simara Maria de Souza
Silveira Greco
Morlan Guimaraes
Marcus Alexandre Yshikawa
Salusse
Mariano de Matos Macedo
Fernando Antonio Prado
Gimenez
Cleverson Renan da Cunha
Florent Song-Naba
Serge B. Bayala
Mamadou Toé
Régis G. Gouem
Djarius P. Bama
Marios Dikaiakos
Ariana Polyviou
Menelaos A. Menelaou
George Kassinis
Nicos Nicolaou
Vesna Mandakovic
Adriana Abarca

Finančni sponzorji
Complete Caribbean

Izvedba anketiranja
Sacoda Serv Ltd

Government of Belize

Progress

Market Test JSC

JEREMIE Bulgaria
Norway Grants/Innovation Norway

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE)

Zoom Serviços
Administrativos Ltda

Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

International Development Research Centre CEDRES / LaReGEO
(IDRC)

Bank of Cyprus

CYMAR

European Commission
Ministry of Energy, Commerce, Tourism and
Industry
Telefónica Chile: Movistar Innova & Wayra
SOFOFA (Federation of Chilean Industry)

Questio, Estudios de
Mercado y Opinion
Limitada

InnovaChile Corfo
Egipt
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The American
University in Cairo School of Business

Ayman Ismail
Ahmed Tolba
Shima Barakat
Seham Ghalwash

Ministerio de Economía
USAID’s Strengthening Entrepreneurship
Phi Knowledge
and Enterprise Development (SEED) Project
The American University in Cairo - School
of Business
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Tim
Ekvador

Estonija

Finska

Francija
Grčija

Gruzija

Gvatemala

Hongkong

Ustanova
Člani
ESPAE Graduate
Virginia Lasio
School of Management Rafael Coello
- ESPOL
Jack Zambrano
Guido Caicedo
Xavier Ordeñana
Edgar Izquierdo
Estonian Development Annika Lentso
Fund
Maria Alajõe
Chancellery of the
Riigikogu
Turku School of
Anne Kovalainen
Economics, University Tommi Pukkinen
of Turku
Jarna Heinonen
Pekka Stenholm
Sanna Suomalainen
EMLYON Business
Alain Fayolle
School
Catherine Laffineur
Foundation for
Aggelos Tsakanikas
Economic & Industrial Ioannis Giotopoulos
Research (IOBE)
Evaggelia Valavanioti
Sofia Stavraki
Katerina Xanthi
Caucasus School of
Boris Lezhava
Business at Caucasus Irena Melua
University
Paata Brekashvili
Universidad Francisco Mónica de Zelaya
Marroquin
Carolina Uribe
Susana García-Prendes
Jershem David Casasola
Andrés Marroquín
Hong Kong Baptist
Marta Dowejko
University
Michael Young
Center for
Kevin Au
Entrepreneurship, The Xufei Ma
Chinese University of
Rosanna Lo
Hong Kong
Jane Wen
Centre for Asian
Entrepreneurship and Francis Fung
Business Values, The Simon Lam
University of Hong
Jun Ren
Kong
Jie Shi
Shenzhen Academy of Mingzhong Liao
Social Sciences
Hongjuan Liu
Zhaohui Li
Yicai Yuan
Xiaofeng Tang
Liqing Yang
Xiaoyuan Dong
Weili Wang

Finančni sponzorji
ESPAE

Izvedba anketiranja
Survey Data

Estonian Development Fund

Saar Poll

Chancellery of the Riigikogu
University of Tartu
Ministry of Employment and the Economy

IROResearch Oy

Turku School of Economics, University of
Turku

EMLYON Business School

Institut Think

Aegean Airlines S.A.

Datapower SA

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale ACT (Analysis and
Zusammenarbeit)
Consulting Team)
Francisco Marroquín University -UFM-

Khanti Consulting

Templeton Foundation

Center for Entrepreneurship, The Chinese
University of Hong Kong
Hong Kong Baptist University
Centre for Asian Entrepreneurship and
Business Values, The University of Hong
Kong

The Social Sciences
Research Centre
(HKUSSRC) at The
University of Hong
Kong

Shenzhen Academy of Social Sciences
Savantas Policy Institute
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Tim
Hrvaška

Indija

Indonezija

Iran

Irska

Italija

Izrael
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Ustanova
J.J. Strossmayer
University Osijek,
Faculty of Economics

Člani
Slavica Singer
Nataša Šarlija
Sanja Pfeifer
Suncica Oberman Peterka

Entrepreneurship
Sunil Shukla
Development
Pankaj Bharti
Institute of India (EDI),
Amit Kumar Dwivedi
Ahmedabad
Shri Navniit Siingh Chatwal
MI Parray
Parahyangan Catholic Catharina Badra
University (UNPAR)
Nawangpalupi
Bandung
Gandhi Pawitan
Agus Gunawan
Maria Widyarini
Triyana Iskandarsyah
Fiona Ekaristi Putri
University of Tehran
Abbas Bazargan
Mohammad Reza Zali
Nezameddin Faghieh
Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Leyla Sarafraz
Asadolah Kordrnaeij
Jahangir Yadollahi Farsi
Mahmod Ahamadpour
Daryani
S. Mostafa Razavi
Mohammad Reza Sepehri
Ali Rezaean
Fitzsimons Consulting Paula Fitzsimons
Dublin City University Colm O'Gorman
Business School
University of Padua
Moreno Muffatto
Francesco Ferrati
Michael Sheriff
Ali Raza
Saadat Saaed
The Ira Centre for
Ehud Menipaz
Business Technology Yoash Avrahami
and Society, Ben Gurion
University of the Negev Miri Lerner

Finančni sponzorji
Croatian Banking Association

Izvedba anketiranja
Puls d.o.o., Zagreb

Ministry of Entrepreneruship, SMEs and
Crafts
CEPOR – SMEs and Entrepreneurship Policy
Center
J.J. Strossmayer University in Osijek, Faculty
of Economics
Centre for Research in Entrepreneurship
IMRB International
Education and Development (EDI)

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)
Indonesia

PT Idekami Riset
Komunika Indonesia

Higher Education Directorate General,
Republic of Indonesia
Regional Planning Agency (BAPPEDA) - Kota
Cimahi
Labour Social Security Institute (LSSI)

Faculty of
Entrepreneurship

Enterprise Ireland

IFF Research

Department of Jobs, Enterprise and
Innovation
Università degli Studi di Padova

Doxa

The Ira Centre for Business Technology and Brandman Insitute
Society, Ben Gurion University of the Negev
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Tim
Jamajka

Ustanova
University of
Technology, Jamaica

Jordanija

Jordan Enterprise
Development
Corporation (JEDCO)
Center for Strategic
Studies / University of
Jordan

Južna Koreja Korea Insitute
of Startup and
Entrepreneurship
Development

Kamerun

FSEGA - University of
Douala

Člani
Michelle Black
Paul Golding, D.B.A.
Orville Reid
Krystal Ming
Claudette William-Myers
Basheer Salaytah
Musa Shteiwi
Walid Al-Khatib
Ayman Al Khatib
Douglas Aitkenhead
Zain Majali
Siwoo Kang
Chaewon Lee
Dohyeon Kim
Byungheon Lee
Choonwoo Lee
Sunghyun Cho
MoonSun Kim
Miae Kim
Maurice Fouda Ongodo
Sabine Patriciia Moungou
Ibrahima
Jean Hubert Etoundi
Pierre Emmanuel Ndebi
Um Ngouem Thérese
She Etoundi

Finančni sponzorji
Izvedba anketiranja
International Development Research Centre Market Research
(IDRC)
Services Ltd

Jordan Enterprise Development
Corporation (JEDCO)
European Investment Bank

Center for Strategic
Studies / University of
Jordan

Small and Medium Business Administration Innovation Research
(SMBA) Korea

International Development Research Centre GEM Cameroon Team
(IDRC)
National Institute of
Statistics
ETS K & K Business
Solutions
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Tim
Kanada

Katar
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Ustanova
The Centre for
Innovation Studies
(THECIS)

Qatar Development
Bank

Člani
Peter Josty
Chad Saunders
Jacqueline Walsh
Charles Davis
Dave Valliere
Howard Lin
Etienne St-Jean
Nathan Greidanus
Murat Sakir Erogul
Cooper Langford
Karen Hughes
Harvey Johnstone
Adam Holbrook
Brian Wixted
Blair Winsor
Chris Street
Horia El hallam
Yves Bourgeois
Kevin McKague
Allison Ramsay
Marc Duhamel
Sandra Schillo
Matthew Lo
Sigal Haber
Hamad Al Kubaisi
Tracey Kohinga
Ghadi Ahmed
Stefanie Zammit
Farha Alkuwari
Ahmed Badawy
Ahmad Hawi
Dalal Al Shammari
Muneera Al-Dosari
Ibrahim Al-Mannai
Sultan Alkuwari
Nitham Hindi
Saoud Al-Mannai

Finančni sponzorji
Izvedba anketiranja
International Development Research Centre Elemental Data
Collection Inc.
(IDRC)
Government of Alberta
Government of Ontario
Futurpreneur

Qatar Development Bank

Intelligence Qatar
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Tim
Kazahstan

Kitajska

Kolumbija

Latvija

Libanon

Ustanova
Člani
Nazarbayev University Dmitry Khanin
Graduate School of
Patrick Duparcq
Business
Assel Uvaliyeva
Venkat Subramanian
Ralitza Nikolaeva
Jozef Konings
Nurlan Kulbatyrov
Shynggys Turez
Aizhan Tulepbekova
Aiman Yedigeyeva
Leila Yergozha
Bakyt Ospanova
Dinara Akynbekova
Tsinghua University
Gao Jian
Rui Mu
Cheng Yuan
Rui Mu
Lin Li
Hongbo Chen
Hongmei Yang
Rodrigo Varela V.
Universidad Icesi
Universidad del Norte Jhon Moreno B
Liyis Gomez N.
Pontificia Universidad
Sara Lopez G.
Javeriana - Cali
Fabian Osorio T.
Universidad EAN
Fernando Pereira L.
Universidad
Diana Riveros O.
Cooperativa de
Francisco Matiz B.
Colombia
León Parra B.
Corporacion
Universitaria del Caribe Jairo Orozco T.
Myriam Carrillo B.
Gustavo Garcia C.
Hernan Javier Perez S.
Piedad Buelvas
Andres Viloria
Stockholm School of Marija Krumina
Economics in Riga
Anders Paalzow
Alf Vanags
UK Lebanon Tech Hub Elie Akhrass
Farah Jaroudi
Mario Ramadan
Marta Solorzano
Colm Reilly
Nadim Zaazaa
Stephen Hill

Finančni sponzorji
Nazarbayev University Graduate School of
Business

Izvedba anketiranja
JSC Economic
Research Institute

JSC Economic Research Institute

Tuspark

Horizon Research
Consultancy Group

Universidad Icesi

INFO S.A.S.

Universidad del Norte
Universidad Javeriana
Universidad EAN
Universidad Cooperativa de Colombia
Corporacion Universitaria del Caribe

TeliaSonera AB

SKDS

Central Bank of Lebanon (Banque du Liban) Information
International
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Tim
Luksemburg

Madžarska

Ustanova
STATEC - National
Statistical Office

Člani
Cesare Riillo
Leila Ben-Aoun
Peter Hock
Chiara Peroni
Francesco Sarracino
Bruno Rodrigues
University of Pécs,
László Szerb
Faculty of Business and Gábor Márkus
Economics
József Ulbert
Attila Varga
Zoltán J. Ács
Terjesen Siri
Saul Estrin
Éva Komlósi
Krisztina Horváth

Finančni sponzorji
Chambre de Commerce Luxembourg

Izvedba anketiranja
TNS ILRES

Ministère de l'Économie et du Commerce
Extérieur
STATEC - National Statistical Office

OTKA Research Foundation
Regional Studies PhD Programme,
University of Pécs Faculty of Business and
Economics

Szocio-Gráf Piac-és
Közvélemény-kutató

Business Administration PhD Programme,
University of Pécs Faculty of Business and
Economics
Management and Business Administration
PhD Programme of the Corvinus University
of Budapest
Doctoral School of Regional and Economic
Sciences, Széchanyi István University

Makedonija

Malezija

Maroko
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Macedonian Enterprise Radmil Polenakovic
Development
Dimitar Smiljanovski
Foundation
Gorjan Anastasov
University "Cyril and
Tetjana Lazarevska
Methodius" - Business
Saso Klekovski
Start-Up Centre
Lazar Nedanoski
Universiti Tun Abdul
Siri Roland Xavier
Razak
Leilanie binti Mohd Nor
Mohar bin Yusof
Samsinar Md. Sidin
Université
Khalid El Ouazzani
Hassan II - Casablanca Abdellatif Komat
Salah Koubaa
Riad Mekouar
Hind Malainine
Fatima Boutaleb
Sara Yassine
Ahmed Benmejdoub
Kabbaj Meryem
Asmaa Dahalla

Global Entrepreneurship and Research
Foundation
Macedonian Enterprise Development
Foundation

Universiti Tun Abdul Razak

MProspekt

Rehanstat

International Development Research Centre ClaireVision
(IDRC)
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Tim
Mehika

Ustanova
Člani
Instituto Tecnológico y Daniel Moska Arreola
de Estudios Superiores José Manuel Aguirre
de Monterrey
Elvira E. Naranjo
Marcia Campos
Natzin López
Carlos Torres
Lucía Alejandra Rodríguez
Luis Alfredo Hernández
Rafaela Bueckmann
Lizbeth A. González
Zahira A. de la Fuente

Finančni sponzorji
Tecnológico de Monterrey Instituto de
Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera

Izvedba anketiranja
Alduncin y Asociados

Tecnológico de Monterrey Campus
Monterrey
Tecnológico de Monterrey Campus León
Tecnológico de Monterrey Campus
Guadalajara
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad
de México
Tecnológico de Monterrey Campus
Querétaro
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla

Nemčija

Nizozemska

Panama

Peru

Poljska

Institute of Economic
and Cultural
Geography, Leibniz
Universität Hannover
Institute for
Employment
Panteia / EIM

City of Knowledge's
Innovation Center
IESA Management
School (Panama
Campus)
Universidad ESAN

Rolf Sternberg
Udo Brixy
Johannes von Bloh

Tecnológico de Monterrey Campus
Zacatecas
German Federal Employment Agency (BA)

Jacqueline Snijders
The Ministry of Economic Affairs of the
Netherlands
André van Stel
Roy Thurik
Amber van der Graaf
Paul van der Zeijden
Jan de Kok
Ton Geerts
Manuel Lorenzo
City of Knowledge Foundation
Andrés León
Federico Fernández Dupouy

Jaime Serida
Keiko Nakamatsu
Oswaldo Morales
Armando Borda
Polish Agency
Anna Tarnawa
for Enterprise
Dorota Weclawska
Development
Paulina Zadura-Lichota
University of Economics Mariusz Bratnicki
in Katowice
Katarzyna Bratnicka
Przemyslaw Zbierowski
Jakub Kol

Universidad ESAN's Center for
Entrepreneurship

Umfragezentrum Bonn

Panteia

IPSOS

Imasen

Imasen
Polish Agency for Enterprise Development

IQS

University of Economics in Katowice
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Tim
Portoriko

Portugalska

Republika
Južna Afrika

Rusija

Saudova
Arabija

Salvador
Senegal

Slovaška

Slovenija
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Ustanova
University of Puerto
Rico School of
Business, Rio Piedras
Campus

Člani
Marines Aponte
Marta Alvarez
Manuel Lobato

Sociedade Portuguesa Augusto Medina
de Inovação (SPI)
Douglas Thompson
Francisco Rocha
Luís Antero Reto
António Caetano
Nelson Ramalho
Faculty of Commerce, Mike Herrington
University of Cape
Penny Kew
Town
Gideon Maas
Jacqui Kew
Siri Terjesen
Graduate School of
Verkhovskaya Olga
Management SPbSU Maria Dzhelepova
Galina Shirokova
Eleonora Shmeleva
Karina Bogatyreva
The Babson
Ignacio de la Vega
Global Center for
Alicia Coduras
Entrepreneurial
Muhammad Azam Roomi
Leadership (BGCEL)
at Prince Mohammad Osama M. Ashri
Bin Salman College
of Business &
Entrepreneurship
(MBSC)
Escuela Superior de
Manuel Sanchez Masferrer
Economía y Negocios Lucía Rengifo
(ESEN)
Université Cheikh Anta Serge Simen
Diop de Dakar
Ibrahima Dally Diouf
Bassirou Tidjani
Comenius University Anna Pilkova
in Bratislava, Faculty of Zuzana Kovacicova
Management
Marian Holienka
Jan Rehak
Jozef Komornik
University of Maribor,
Faculty of Economics
and Business

Miroslav Rebernik
Katja Crnogaj
Karin Širec
Barbara Bradač Hojnik
Matej Rus
Polona Tominc

Finančni sponzorji
Izvedba anketiranja
University of Puerto Rico School of Business, Gaither International
Rio Piedras Campus
Echar Pa'lante, Banco Popular de Puerto
Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Small Enterprise Development Agency
(Seda)

GfKMetris

Nielsen South Africa

Charitable Foundation for Graduate School Levada-Center
of Management Development

Lockheed Martin Corporation

Top Level MENA

The Babson Global Center for
Entrepreneurial Leadership (BGCEL) at
MBSC

Instituto Opinòmetre
S.L.

Escuela Superior de Economia y Negocios
(ESEN)

Marketing Power SA

International Development Research Centre GEM Senegal Team
(IDRC)
National Agency for Development of Small AKO
and Medium Enterprises
Central European Foundation (CEF)
SLOVINTEGRA Energy s.r.o
Comenius University in Bratislava, Faculty of
Management
SPIRIT Slovenia
Mediana
Slovenian Research Agency
Institute for Entrepreneurship and Small
Business Management at Faculty of
Economics and Business, University of
Maribor
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Tim
Španija

Regionalni
timi
Andalucía
Aragón

Ustanova
Člani
UCEIF Foundation-CISE Ana Fernandez Laviada
Federico Gutiérrez Solana
GEM Spain Network
Iñaki Peña
Institution
Director

Universidad de Cádiz
Universidad de
Zaragoza
Canarias
Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
Cantabria
Universidad de
Cantabria
Castilla y León Grupo de Investigación
en Dirección de
Empresas (GIDE),
Universidad de León
Castilla La
Universidad de Castilla
Mancha
La Mancha
Cataluña
Institut d'Estudis
Regionals i
Metropolitans
Ceuta
Universidad de
Granada
Comunidad Universidad Miguel
Valenciana
Hernández de Elche
Extremadura

Fundación Xavier de
Salas-Universidad de
Extremadura

Galicia

Universidade
de Santiago de
Compostela
Ricari Desarrollo de
Inversiones Riojanas
Centro de Iniciativas
Emprendedoras
(CIADE), Universidad
Autónoma de Madrid
Universidad de
Granada
Universidad de Murcia

La Rioja
Madrid

Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco

Švedska

Finančni sponzorji
Santander Bank
GEM Spain Network

Izvedba anketiranja
Instituto Opinòmetre
S.L.

Fundación Rafael Del Pino

José Ruiz Navarro
Lucio Fuentelsaz Lamata
Rosa M. Batista Canino
Ana Fernández-Laviada
Mariano Nieto Antolín

Juan José Jiménez Moreno
Carlos Guallarte
Lázaro Rodríguez Ariza
José María Gómez Gras
Ignacio Mira Solves
Ricardo Hernández
Mogollón
J. Carlos Díaz Casero
Loreto Fernández Fernández
Luis Ruano Marron
Isidro de Pablo López

María del Mar Fuentes
Fuentes
Antonio Aragón
Alicia Rubio
Universidad Pública de Ignacio Contín Pilart
Navarra
Deusto Business School Maribel Guerrero
María Saiz
Universidad del País
Vasco
Swedish
Pontus Braunerhjelm
Entrepreneurship
Ylva Skoogberg
Forum
Per Thulin
Carin Holmquist

Confederation of Swedish Enterprise and
Vinnova

Ipsos
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Tim
Švica

Ustanova
Člani
School of Management Rico Baldegger
Fribourg (HEG-FR)
Raphaël Gaudart
Benoît Morel
Pascal Wild
Siegfried Alberton
Andrea Huber
Fredrik Hacklin
Onur Saglam
Tajska
Bangkok University
Ulrike Guelich
- School of
Entrepreneurship and
Management (BUSEM)
Tajvan
Taiwan Academy of
Yang-Cheng Lu
Banking and Finance Sheng Pen Peng
Yi-Wen Chen
Ru-Mei Hsieh
Don Jyh-Fu Jeng
Chen Li Hua
Shih-Feng Chou
An-Yu Shih
Turčija
Small and Medium
Esra Karadeniz
Enterprises
Özlem Kunday
Development
Organization (KOSGEB) Thomas Schøtt
Maryam Cheraghi
Yeditepe University
Pelin Yüce
Urugvaj
IEEM Business
Leonardo Veiga
School, University of Agustina Bartesaghi
Montevideo
Velika Britanija Aston University and Mark Hart
Enterprise Research
Wendy Ferris
Centre
Karen Bonner
Jonathan Levie
Tomasz Mickiewicz
Michael Anyadike-Danes
Ute Stephan
Isabella Moore
Laura Heery
ZDA
Babson College
Donna Kelley
Marcia Cole
Abdul Ali
Candida Brush
Andrew Corbett
Philip Kim
Medhi Maj
Caroline Daniels
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Finančni sponzorji
School of Management Fribourg (HEG-FR)

Izvedba anketiranja
gfs.bern

University of Applied Sciences and Arts of
Southern Switzerland (SUPSI)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
(ETH)

Bangkok University

TNS Research
International Thailand

Small and Medium Enterprise
NCCU Survey Center
Administration, Ministry of Economic Affairs
of Taiwan

Small and Medium Enterprises
Development Organization (KOSGEB)

Method Research
Company

Turkish Economy Bank (TEB)

University of Montevideo

Equipos Mori

Deloitte Uruguay
Department for Business, Energy and
Industrial Strategy (BEIS)

BMG Ltd

Welsh Government
British Business Bank
Hunter Centre for Entrepreneurship,
University of Strathclyde
Invest Northern Ireland
Belfast City Council
Babson College
Baruch College

Elemental
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Tim
Ustanova
Združeni
United Arab Emirates
arabski emirati University
UAEU Science and
Innovation Park

Člani
Ghaleb Alhadrami
Shawqi Kharbash
Nihel Chabrak
Mohammed Madi Ahmed
Naema Matar Mohamed
Alshamsi
Chafik Bouhaddioui
So Jin Yoo
Llewellyn Thomas
Elif Bascavusoglu-Moreau
Constance Van Horne
Yehya Al Marzouqui
Sofia Korayim
Willow Williamson
Scott Gillespie
Maria Pearson
Kia Davis
Dhuha Fadhel
Eman Refaat

Finančni sponzorji
United Arab Emirates University

Izvedba anketiranja
Top Level MENA
Instituto Opinòmetre
S.L.
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Avtorji

Miroslav Rebernik
Dr. Miroslav Rebernik je redni profesor za ekonomiko poslovnih sistemov
in podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Bil
je gostujoči profesor na Portland State University in dobitnik Fulbrightove
raziskovalne štipendije na Babson College. Sodeloval je na številnih
domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, je avtor več
knjig in poglavij v številnih monografijah, ki so izšle doma in v tujini, vodil
je mnoge domače in mednarodne konference ter uredil njihove zbornike.
Je vodja programskega odbora Mednarodne konference o podjetništvu
in inoviranju Podim (www.podim.org), predsednik sveta univerzitetnega
inkubatorja Tovarna podjemov (www.tovarnapodjemov.org), član
ekspertne komisije Evropske komisije SME Policy Relevant Research in
od 2014 European ENSR Fellow. Sodeluje v uredniških in recenzijskih
odborih revij Journal of Entrepreneurial Venturing, Economic Review:
Journal of Economics and Business, Journal of Global Entrepreneurship
Research ter Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal
of Economics and Business. Je vodja raziskovalnega tima Globalni
podjetniški monitor Slovenija ter sourednik Slovenskega podjetniškega
observatorija.
Katja Crnogaj
Dr. Katja Crnogaj je docentka za področje podjetništva na Ekonomskoposlovni fakulteti Univerze v Mariboru. Sodeluje v pedagoškem procesu
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, kot raziskovalka
Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij pa pri številnih
domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je predstojnica
univerzitetne študijske usmeritve Podjetništvo na Ekonomsko-poslovni
fakulteti, članica fakultetne komisije za ocenjevanje kakovosti, članica
raziskovalnega tima Globalni podjetniški monitor Slovenija in Slovenski
podjetniški observatorij ter članica komisije za področje ekonomije v
projektu Mladi za napredek Maribora. Aktivno sodeluje v raziskovalnem
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programu Podjetništvo za inovativno družbo. V doktorski disertaciji je
proučevala vpliv izbranih institucionalnih in individualnih dejavnikov na
podjetniško aktivnost ter njihovo povezavo z gospodarskim in družbenim
napredkom. Raziskovalno se ukvarja tudi s podjetniškimi merami,
mednarodnim podjetništvom, podjetniškim povezovanjem, hitro
rastočimi podjetji, podpornimi politikami za podjetništvo ter drugimi
področji podjetništva in ekonomike poslovanja, rezultate teh raziskav
pa objavlja v različnih znanstvenih in strokovnih revijah ter monografijah.
Karin Širec
Dr. Karin Širec je izredna profesorica za področje podjetništva in
ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze
v Mariboru, kjer je od leta 1996 članica Katedre za podjetništvo
in ekonomiko poslovanja in raziskovalne skupine Inštituta za
podjetništvo in management malih podjetij, v okviru katere sodeluje
pri dveh longitudinalnih raziskavah s področja podjetništva, in sicer pri
Slovenskem podjetniškem observatoriju in Globalnem podjetniškem
monitorju. Hkrati je tudi slovenska predstavnica mednarodne
raziskovalne skupine za raziskovanje ženskega podjetništva Diana in
članica raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo.
Sodelovala je na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih
konferencah. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter
soavtorica več knjig in poglavij v številnih znanstvenih monografijah, ki
posegajo na raziskovalna področja ekonomike podjetja, podjetništva,
teorije proizvodnih virov, podjetniških teorij in teorij, ki temeljijo na
znanju. Je predstavnica Slovenije pri Evropskem svetu za mala podjetja
(European Council for Small Business), ekspertna svetovalka OECD za
področje vključujočega podjetništva in članica fakultetnega senata.
Pred zaposlitvijo na univerzi je delala v gospodarstvu.
Barbara Bradač Hojnik
Dr. Barbara Bradač Hojnik je izredna profesorica za podjetništvo na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Aktivno sodeluje
v pedagoškem procesu dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programov Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja. Kot
članica raziskovalne skupine Inštituta za podjetništvo in management
malih podjetij sodeluje v več domačih in mednarodnih raziskovalnih
projektih. Je članica raziskovalnih timov Slovenski podjetniški
observatorij in Globalni podjetniški monitor Slovenija, vključena pa je tudi
v longitudinalni raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo.
Sodelovala je na več mednarodnih znanstvenih konferencah. Je avtorica
več znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij z raziskovalnih
področij zunanjega izvajanja, podpornega okolja za podjetništvo
ter korporacijskega, okoljskega in trajnostnega podjetništva. Je
predstojnica magistrske študijske usmeritve Podjetništvo in inoviranje
na Ekonomsko-poslovni fakulteti, članica fakultetne komisije za
znanstveno-raziskovalne zadeve in članica vladne projektne skupine
izobraževalnih inštitucij na področju socialne ekonomije.
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Matej Rus
Mag. Matej Rus je visokošolski predavatelj za podjetništvo. Svoje moči
usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno
dejavnost v podjetniški praksi. Leta 2001 je soustanovil univerzitetni
inkubator Tovarna podjemov (www.tovarnapodjemov.org), ki je eden
ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za
prenos novosti z raziskovalnih inštitutov. Kot direktor Tovarne podjemov
in socialni podjetnik uresničuje začrtano vizijo danes zelo uspešno
delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Tovarna
podjemov pa ni samo univerzitetni inkubator, temveč tudi pobudnik
nacionalne iniciative Start:up Slovenija, ki jo vodi skupaj s strateško
povezanim partnerjem Tehnološkim parkom Ljubljana ter številnimi
drugimi partnerji. V zadnjih letih kot član jedrne ekipe uspešno sokreira
čezmejno iniciativo Start:up Alpe-Adria, ki ustvarja enoten čezmejni
startup ekosistem in ga želi narediti prepoznavnega v svetovnem merilu.
Uspešne podjetniške, raziskovalne in svetovalne izkušnje prenaša v
pedagoško delo in tako prispeva k dvigu uporabne vrednosti med
študijem pridobljenih znanj. Med drugim je tudi organizacijski vodja
mednarodne konference Podim (www.podim. org), ekspert evropskega
Startup Monitor Tracker ter nosilni avtor priročnika in orodja za poslovno
načrtovanje (www. poslovninacrt.org).
Polona Tominc
Dr. Polona Tominc je redna profesorica za področje kvantitativnih
ekonomskih analiz na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v
Mariboru, kjer med drugim predava statistične metode ter metodološki
del podjetniških teorij. Sodelovala je na več kot 30 znanstvenih in
strokovnih tujih in domačih konferencah, je avtorica ali soavtorica
poglavij v tujih in domačih znanstvenih monografijah ter znanstvenih
in strokovnih člankov, objavljenih v uveljavljenih tujih in domačih
revijah. Aktivno sodeluje v mednarodni mreži za proučevanje ženskega
podjetništva Diana. Sodeluje v raziskovalnem programu Podjetništvo za
inovativno družbo in je članica raziskovalnih timov Globalni podjetniški
monitor Slovenija ter Slovenski podjetniški observatorij.

193

GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR SLOVENIJA 2016

194

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

9 789612

860240

