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Maribor, 18. 3. 2019.  Slovenska produktivnost je precej zaostajala v primerjavi z evropskim 

povprečjem, zato je ključno, da slovenska podjetja povečajo svojo produktivnost, toda ne na 

račun minimalnih plač zaposlenih, pač pa z rastjo prihodkov. Prav tako poseben izziv je, da se 

slovenska podjetja, ki so bila v velikem deležu ustanovljena v začetku 90. let, postopoma vse 

bolj soočajo s staranjem njihovih ustanoviteljev, zato postaja pravočasen in premišljeno izpe-

ljan prenos lastništva in vodenja podjetja izrazito aktualna tema.  

SPOROČILO ZA JAVNOST  
 
Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij 
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Leta 2017 je bilo v Sloveniji 122.618 podjetij. Velika podjetja so predstavljala le eno petino 

odstotka vseh podjetij, a so zaposlovala skoraj eno tretjino ljudi (169.235) in ustvarila prav 

toliko prihodkov (31 milijard evrov) ter več  kot petino dodane vrednosti slovenskega 

gospodarstva (skoraj 9 milijard evrov). Več  kot polovičo izvoznih prihodkov v letu 2017 so 

ustvarile predelovalne dejavnosti (20,4 milijarde evrov), ki so svoje izvozne prihodke pove-

č ale za 13 % glede na leto 2016. Velika podjetja so bila tudi najproduktivnejs a, saj je dodana 

vrednost na zaposlenega presegala slovensko povpreč je za dobro petino, medtem ko je bila 

najmanjs a v mikro podjetju, kjer je zaostajala za skoraj tretjino za slovenskim povpreč jem. 

Primerjava Slovenije z EU-28, ki je bila narejena z najnovejs imi razpoloz ljivimi podatki za 

leto 2016, je pokazala, da je bilo v nefinanč nem sektorju gospodarstva (industrija, gradbe-

nis tvo, trgovina in storitve) več  kot 24 milijonov podjetij, ki so nudila delo več  kot 142 mili-

jonom ljudi, ustvarila več  kot 27 bilijonov evrov prihodkov in 7 bilijonov evrov dodane vre-

dnosti. Največ ji delez  podjetij (26 %) v EU-28 je deloval v dejavnosti trgovine; vzdrz evanja 

in popravil motornih vozil, v Sloveniji pa v strokovnih, znanstvenih in tehnič nih dejavnostih 

(skoraj č etrtina). Največ ji delez  ljudi je v EU-28 zaposlovala trgovina; vzdrz evanje in popra-

vila motornih vozil (skoraj č etrtina), v Sloveniji pa predelovalne dejavnosti (skoraj tretjina). 

Največ ji delez  prihodkov je bil v EU-28 in Sloveniji ustvarjen v trgovini; vzdrz evanju in po-

pravilih motornih vozil (preko 36 %), medtem ko dodane vrednosti v predelovalnih dejav-

nostih (v EU-28: 27 %; v Sloveniji: 37 %). 

Prof. dr. Dijana Močnik je ob tem poudarila: »Slovenska produktivnost je precej zaosta-

jala v primerjavi z evropskim povprečjem, še bolj pa glede na vodilne članice EU-28. Na 

primer, v nemških predelovalnih dejavnostih je bil delež velikih podjetij v ustvarjeni 

dodani vrednosti precej večji kot v Sloveniji in se je z leti povečeval, medtem ko se je v 

Sloveniji zmanjševal. Za izboljšanje konkurenčnega položaja slovenskih podjetij je tre-

ba še odločneje ukrepati v smeri večanja gospodarske in finančne moči podjetij, pred-

vsem v dejavnostih, ki ustvarjajo velik delež dodane vrednosti, zaposlujejo velik delež 

ljudi in so izvozno naravnana. Izsledki številnih empiričnih raziskav so namreč že potr-

dili, da sta velikost podjetja in njegova donosnost oziroma produktivnost pozitivno ko-

relirani.« 
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Drugi del Slovenskega podjetnis kega observatorija 2018 podrobneje posveč amo prenosu podjetja, ker lahko v prihajajo-

č ih letih prič akujemo naras č anje s tevila MSP, v katerih bo pris lo do menjave generačij lastnikov – managerjev. Ker je v 

Sloveniji z e sedaj mogoč e zaznati veliko primerov neustrezne in nepravoč asne priprave na prenos podjetja v primerjavi z 

drugimi evropskimi drz avami, smo v prvem delu poglavja prouč evali prenos podjetja kot eno od najbolj kritič nih faz v 

z ivljenjskem čiklu podjetja in pročes urejanja prenosa, ki je izredno kompleksen ter obsega s tevilne vidike res evanja to-

vrstne problematike – od pravnih pa do finanč nih in davč nih. Ker imajo uspes ni prenosi MSP takojs nje uč inke na gospo-

darstvo, smo posebno pozornost namenili dejavnikom uspes nosti pri prenosih ter ukrepom in priporoč ilom glede preno-

sov na ravni EU in v Sloveniji.  

Prof. dr. Mojca Duh ugotavlja: »Lastniki – managerji MSP se pogosto ne zavedajo problema zagotavljanja kontinui-

tete svojega podjetja. Zato pogosto neustrezno, nezadostno in prepozno pričnejo s pripravami na prenos lastništva 

in vodenja podjetja, ki je dolgotrajen proces in traja več let. Proces ozaveščanja lastnikov – managerjev o usodnosti 

sprememb v vodstvu in lastništvu za prihodnost podjetja ter o nujnosti pravočasnih priprav, je zato izhodiščni in 

izredno pomemben dejavnik uspešnosti prenosa. Potrebno je vzpodbujati javne in zasebne iniciative, ki so namenje-

ne ozaveščanju lastnikov – managerjev, njihovi informiranosti in usposabljanju, da bodo pravočasno in ustrezno 

pripravili prenos podjetja.« 

Slovenski podjetniki, ki planirajo prenos lastnis tva in vodenja, največ krat nasledstveno moz nost vidijo v prenosu podjetja 

znotraj druz ine, č eprav lahko glede na evropske trende prič akujemo naras č anje s tevila drugih nasledstvenih moz nosti, 

tudi prenos tretjim osebam. Trz ne prodaje podjetja lastniki slovenskih MSP pogosto ne vidijo kot moz ne strategije izsto-

pa  iz podjetja, č emur bi podporno okolje moralo nameniti več  pozornosti. Analiza podpornih storitev je pokazala, da je ta 

v Sloveniji s e vedno skromna in obstaja pretez no v obliki seminarjev, delavnič in svetovalnih storitev, pri tem pa se v 

več ini primerov omejuje na podporo druz inskim podjetjem. 

Doc. dr. Katja Crnogaj izpostavlja: »Ukrepi politike v Sloveniji, ki podpirajo prenose podjetij imajo manjšo težo kot 

tisti namenjeni novoustanovljenim (start-up) podjetjem, kljub temu da prevzem obstoječega podjetja pogosto po-

nuja zanimivo alternativo ustanovitvi novega podjetja. Država oz. njene institucije bi morale z ukrepi olajšati pre-

nose podjetij, spodbuditi podjetnike k pravočasnemu prenosu, potencialne podjetnike pa k razmišljanju o možnosti 

prevzema že obstoječega podjetja, ob krepitvi podpornih storitev kot so mentoriranje, usposabljanje, strokovno 

svetovanje, trgi in baze podatkov o prenosljivih podjetjih.« 

 

Raziskavo Slovenski podjetniški observatorij, ki že vse od leta 2000 kontinuirano spremlja stanje slovenskih podjetij in poda-

ja sliko slovenskega podjetništva, je v letu 2017 financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne 

agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter In-

štitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Publikacija je 

brezplačno dostopna na: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/ 
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