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POVZETEK
Podjetništvo in njegov pomen za uspešnost pomurskega gospodarstva
Pomurje leži na severovzhodu Slovenije, na obmejnem območju s tremi sosednjimi
državami (Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško). Glede na geografsko lego bi pričakovali,
da bo Pomurska (statistična) regija dokaj dobro razvita in da bo glede na državno
povprečje dosegala dobre gospodarske rezultate. Vendar pa žal večina kazalnikov
dokazuje ravno nasprotno in tako smo skoraj dnevno priča slabim gospodarskim
novicam iz regije, kar njeno nazadovanje le še povečuje.
V teoretičnem delu smo opredelili pojem podjetništva in z njim povezanega podjetnika
ter okvirno predstavili nekatere teorije, ki pojasnjujejo podjetništvo. Ker podjetništvo
deluje v povezavi z določenim podpornim okoljem, smo opredelili njegov pomen in
navedli nekatere najpomembnejše podporne institucije, ki tako ali drugače vplivajo na
razvoj podjetništva v Pomurju. Predstavili smo tudi nekatere kazalnike gospodarske
moči regije, na podlagi katerih smo v raziskavi regijo primerjali z državnim
povprečjem.
Ob koncu teoretičnega dela smo proučili regijo in njene posebnosti s pomočjo dveh
analiz, in sicer s PEST- in SWOT-analizo.
Temu sledi raziskava, v kateri smo na podlagi hipotez ugotavljali razvitost regije. Pri
tem smo upoštevali nekatere kazalnike gospodarske moči regije ter nihanje podjetniške
aktivnosti. Pripravili smo pregled razdeljevanja državne pomoči, ki je namenjena
razvoju regij v državi, in prikazali strukturo odločanja brezposelnih oseb za samostojno
podjetniško kariero.
Glavna ugotovitev magistrskega dela je, da Pomurje dejansko zaostaja za razvojem
države, kljub dejavnostim podpornega okolja in finančnim spodbudam s strani države in
Evropske unije.
Glede na trenutni gospodarski in politični položaj države je obravnavana tematika
aktualna predvsem zaradi nujnosti povečevanja vrednosti kazalnikov uspešnosti in s tem
napredka na področju reševanja posledic gospodarske krize. Gospodarska moč države je
namreč sestavljena iz gospodarskih moči posameznih regij. Zato je tudi naloga države,
da kot nadzorni organ nad regijami poskrbi za finančno pomoč regijam in strateško
sodeluje pri njihovem razvoju.

Ključne besede: podjetništvo, podporno okolje, kazalniki gospodarske moči regije,
brezposelnost in podjetniška aktivnost.

ABSTRACT
Entrepreneurship and its importance for the success of the economy of Pomurje
Pomurje as a part of Slovenia is situated in the northeast of the country on the border
area with the three neighbouring countries (Austria, Hungary and Croatia). Given its
geographical location, one would expect that the (statistical) region is fairly well
developed and will continue to achieve good economic results in relation to the national
average. However, unfortunately, most of the criteria are proving the opposite picture
and we witness almost daily bad economic news from the region, which increases the
decline of the region.
In the theoretical part we defined the concept of entrepreneurship and the related
entrepreneur and outlined some of the theories that explain entrepreneurship. Since
entrepreneurship works in conjunction with certain support services, we determined its
significance and listed some of the most important support institutions which in some
way affect the development of entrepreneurship in Pomurje. We also presented some of
the indicators of economic strength of the region, which were used in this research to
compare the region with the national average.
At the end of the theoretical part we explored the region and its attractions with the help
of two analyses, PEST- and SWOT-analysis.
This was followed by a research in which we assessed the development of the region on
the basis of hypothesis. We also considered some indicators of economic strength of the
region and fluctuations in business activity. We prepared an overview of the state’s
financial resources intended for the development of the region and highlighted the
decision-making structure of unemployed persons for independent entrepreneurial
career.
The main finding of this thesis is that Pomurje region actually lags behind the
development of the country, in spite of the activities of a supportive environment and
financial incentives from the state and the European Union.
Given the current economic and political situation of the country the discussed topic is
current mainly due to the necessity of increasing the value of performance indicators
and the progress made in solving the economic crisis. The economic strength of a
country consists of the economic power of individual regions. Therefore, the task of the
state, as the supervisory authority over the regions, is to provide financial assistance to
regions and to participate strategically in their development.

Keywords: entrepreneurship, supportive environment, indicators of economic strength
of
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
V magistrskem delu izhajamo iz teorije podjetništva. Osredotočili smo se predvsem na
podjetništvo na območju Pomurja, ki smo ga po izbranih kazalnikih primerjali z
državnim povprečjem in drugimi slovenskimi regijami.
Slovenija ima na področju razvoja podjetništva vzpone in padce. Slovensko okolje je
podjetništvu tradicionalno nenaklonjeno, čeprav je prav podjetništvo gonilo
gospodarskega razvoja posamezne države. Stanje podjetništva v Sloveniji letno
raziskujejo v okviru mednarodne raziskave GEM, Slovenski podjetniški sklad,
Slovenski podjetniški observatorij, Statistični urad Slovenije in AJPES.
Magistrsko delo na izbrano temo je predvsem plod razmišljanja o dejanskem stanju
gospodarske recesije ter stanju in razvoju podjetništva v obdobju od leta 2008 do leta
2011.
Magistrsko delo temelji na oceni stanja in potencialu razvoja podjetništva v Pomurju.
Nerazvitost Pomurske regije se odraža že skozi njen zgodovinski razvoj. Pomurje se po
eni strani razlikuje od drugih regij po tem, da je dolgo časa bilo pod okriljem
Madžarske. Temu primeren razvoj je s tem dosegala tudi regija.
Centralizacija državne moči in kapitala, nezadostno povpraševanje po znanju in
izobraževanju, obmejna lega ter prometna oddaljenost do centra države pa še dodatno
vplivajo na nazadovanje regije. V dvajsetem in v prvi polovici enaindvajsetega stoletja
se je pojavilo množično izseljevanje ljudi, tako mladih kot tistih srednjih let. Prvi so iz
regije odšli v prestolnico po izobrazbo in so v veliki večini tam tudi ostali. Drugi pa so
šli po svetu zaradi boljših delovnih pogojev (v Nemčijo, Avstrijo in ZDA). Prebivalci,
ki so ostali, so se preživljali pretežno s kmetovanjem, redki so bili zaposleni v tovarnah.
Pomurska regija je tako počasi zaostajala za drugimi deli države, vendar se država z
reševanjem tega problema ni ukvarjala oz. ni imela zadostnega interesa, da bi se zavzela
za napredek razvoja v Pomurju. Vse do časa, ko so se začeli pojavljati prvi znaki
gospodarske krize. Ozka razgledanost lastnikov in menedžerjev podjetij, nefleksibilna
podjetja in miselnost, ki se ni pripravljena podvreči spremembam, so najverjetneje
pripomogli k propadu večine pomurskih podjetij, ki so pred krizo še normalno
poslovala.
Priznati je treba, da se določeni vplivni organi preko različnih projektov vseskozi
zanimajo, da bi prispevali nekaj tudi v dobro Pomurja in za njegov napredek. Vendar
kljub dobrim namenom in večini predlogov, ki ostanejo nerealizirani, v Pomurju ni
vidnih bistvenih pozitivnih posledic ukrepov za izboljšanje stanja.
Če želimo spodbuditi rast in razvoj regije, moramo aktivirati določene podjetniške
potenciale, ki bodo zagotavljali odprtje novih delovnih mest na dolgi rok ter tako
pripomogli k postopnemu izboljšanju stanja regije.
Da bi ugotovili ključne podjetniške potenciale, smo si pomagali z nekaterimi kazalniki,
od katerih vsak na svoj način interpretira dogajanje na področju podjetništva ter z
lastnim povečevanjem pomaga pri dvigu konkurenčnosti gospodarstva. Ti dejavniki so:
1

•

Brezposelnost – je osrednji in verjetno največji problem, s katerim se trenutno
spopada Pomurska regija. Podjetja, ki so dajala kruh večini pomurskih družin, so
propadla oz. podlegla vplivom recesije. Pri samozaposlovanju brezposelnih oseb
je precej aktiven Zavod za zaposlovanje. V samozaposlitev so posamezniki
motivirani tudi z raznimi subvencijami in (ne)povratnimi finančnimi sredstvi.

•

Finančne spodbude države in Evropske unije – dejstvo je, da so sredstva bolj ali
manj stalno na razpolago, vendar pa obstajajo tudi ovire, ki znižujejo, če ne celo
ogrožajo koriščenje teh sredstev. Tukaj gre predvsem za dolge birokratske
postopke, občasno pa tudi za prekratke razpisne roke in neustrezno obveščanje o
razpoložljivih razpisih.

•

Število inovacij – dejstvo je, da brez inovacij ni razvoja; če želimo v regiji
oživiti gospodarstvo, moramo spodbujati inovativnost podjetij in jo primerno
nagrajevati.

•

Družinsko podjetništvo – gre predvsem za mala podjetja, ki so pretežno v
družinski lasti. Ravno ta podjetja bi zaradi svoje usmerjenosti v prihodnost lahko
igrala ključno vlogo na področju oživitve gospodarstva regije. Gre za to, da so
člani družine, ki so istočasno zaposleni v lastnem podjetju, bolj zavzeti za obstoj
in nadaljnji razvoj podjetja, saj gre konec koncev tudi za njihove kariere. Zato
jim vsekakor ni vseeno, kakšna bo njihova prihodnost.

1.2 Namen in cilji raziskave
Namen magistrskega dela je v teoretičnem delu opredeliti vlogo in pomen podjetništva
ter njegov vpliv na gospodarstvo v Pomurski regiji. Opredelili smo vlogo in pomen
podjetništva na območju Slovenije ter posebej na območju Pomurja.
Pomurje že od nekdaj spada med slabše razvite regije, vendar pa ga je vselej označevala
perspektivna gospodarska struktura (Pernek 1995, 135). Tako kot se delujoča podjetja
sama borijo za svoj obstoj, jim je na voljo podporno okolje, ki ga sestavljajo zbornice,
podjetniški inkubator in regionalna razvojna agencija. Glede na to naj bi bila regija
zanimiva za investitorje predvsem zaradi neposredne bližine treh sosednjih držav ter
naravnih bogastev (naravna termalna voda).
V aplikativnem delu smo teoretična spoznanja v praktični obliki med seboj primerjali.
Predstavili smo gospodarstvo države in regije glede na sestavo in razvoj v obdobju med
letoma 2008 in 2011.
Uspešnost podjetij proučujemo na podlagi različnih kazalnikov. V Regionalni razvojni
agenciji Mura so pomurska podjetja glede na slovensko povprečje proučili po naslednjih
izbranih kazalnikih (RRA Mura 2012):
•
•
•
•

število družb (razdeljene na tri skupine: gospodarske družbe, samostojni
podjetniki in zadruge)
število zaposlenih
dodana vrednost na zaposlenega
prihodki od prodaje
2

•

izvozna usmerjenost (prihodki od prodaje na tujem trgu)

Po tako zbranih podatkih lahko ugotavljamo gospodarsko uspešnost regije v primerjavi
z drugimi slovenskimi regijami in tudi glede na državno povprečje.
Osnovno raziskovalno vprašanje magistrskega dela je ugotoviti, kako se pomursko
podjetništvo odziva na delovanje nekaterih dejavnikov, ki so trenutno na voljo in ki bi
imeli takojšen učinek na rast podjetništva ter posledično na rast gospodarstva regije.
Cilji teoretičnega dela:





Opredeliti vlogo in pomen podjetništva v gospodarstvu.
Opredeliti vlogo in pomen podpornega okolja za podjetništvo.
Opredeliti posebnosti pomurskega podjetništva v primerjavi s celotno državo.
Predstaviti določene parametre za ugotavljanje in spremljanje podjetniške
aktivnosti.

Cilji empirične raziskave:
 Primerjati izbrane kazalnike na področju podjetništva med Slovenijo in
Pomurjem: število družb, število zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega,
prihodki od prodaje ter izvozna usmerjenost (prihodki od prodaje na tujem trgu).
 Opisati shemo državnih pomoči podjetjem in primerjati dodeljeno državno
pomoč podjetjem med pomurskim podjetjem z ostalimi regijami.
 Primerjati gibanje podjetniške aktivnosti kot vstop in izstop podjetij na območju
Pomurja v obdobju 2008-2011 s slovenskim povprečjem.
 Ugotoviti značilnosti populacije brezposelnih oseb, ki se zaradi pomanjkanja
delovnih mest na območju Pomurja odločijo za samostojno podjetniško kariero.

1.3 Osnovne trditve
Osnovne trditve, na katerih temeljijo raziskave in magistrsko delo, so:
•
•

•
•

Gospodarska moč Pomurske regije glede na gibanje kazalnikov negativno
odstopa od slovenskega povprečja.
Država kot pomoč gospodarstvu regije namenja finančne subvencije, v obliki
garancij za bančne kredite, garancije, pogarancije, subvencije in lastniško
financiranje.
Pomurje v obdobju 2008–2011 beleži občutno nihanje podjetniške aktivnosti,
predvsem glede povečevanja izstopa podjetij.
Med brezposelnimi se za vstop v podjetništvo odločajo predvsem mladi ljudje,
moškega spola, s poklicno izobrazbo in s stažem brezposelnosti, daljšim od
enega leta.

3

1.4 Predpostavke in omejitve
Predpostavke:
 Rast podjetniške aktivnosti v Pomurju glede na izbrane kazalnike zaostaja za
rastjo podjetništva v Sloveniji.
 Pomurska regija je med tistimi slovenskimi regijami, ki imajo najvišjo stopnjo
brezposelnosti.
 Na rast podjetniške aktivnosti pozitivno vplivata dejavnika, kot sta
brezposelnost in finančne subvencije.
Omejitve:
 Raziskava je omejena na mala in srednje velika podjetja (družbe z omejeno
odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, zadruge in samostojne
podjetnike), ki delujejo v vseh panogah, z izjemo družb javnega sektorja.
 Raziskava je osredotočena na podjetja, ki so leta 2008 obratovala že vsaj 3 leta.
 Pri spremljanju razvitosti podjetništva smo se omejili na dejavnike: število
družb, število zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega, prihodki od prodaje
in izvozna usmerjenost (prihodki od prodaje na tujem trgu).
 Pri obdelavi podatkov raziskave smo uporabili program Microsoft Office Excel.

1.5 Uporabljene metode raziskovanja
Magistrsko delo temelji na deskriptivni statistiki, saj smo v aplikativnem delu
magistrskega dela prikazane številčne podatke med seboj primerjali. Namen opisne
statistike je na osnovi izračunanih podatkov okarakterizirati večjo količino podatkov.
Glede na časovno obdobje bo raziskava retrospektivna (za nazaj).
V aplikativnem delu smo v prvi vrsti uporabili sekundarne podatke AJPES, poleg tega
pa smo v magistrskem delu uporabljali še podatke Zavoda za zaposlovanje in
Slovenskega statističnega urada.
V magistrskem delu smo podatke obdelali ter grafično in tabelarično predstavili s
pomočjo programa Microsoft Office Excel.
Pri obdelavi podatkov smo uporabili naslednje metode (Manoilov 2013):
•

Metoda sinteze: sinteza je postopek raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti s
pomočjo združevanja in sestavljanja enostavnih miselnih tvorb (pojmov, sodb,
zaključkov) v bolj kompleksne miselne tvorbe. Pri tem sestavljanju in združevanju gre
za iskanje skupnih lastnosti, skupnih elementov, pojavov, procesov, odnosov
omenjenih enostavnih miselnih tvorb. Metodo smo uporabili pri dokazovanju hipotez.

•

Metoda deskripcije: deskripcija pomeni enostavno opisovanje predmeta
raziskovanja, empiričnih dejstev in odnosov med predmeti in dejstvi, pri čemer ta opis
ne vsebuje podrobnejšega znanstvenoteoretskega tolmačenja, pojasnjevanja in
interpretacije. Običajno se ta metoda uporablja bolj v začetnih fazah raziskovanja. Pri
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tem mora biti opisovanje čim bolj objektivno, detajlno, vsestransko in popolno.
Metodo smo uporabili pri opisovanju pojmov.
•

Metoda kompilacije: predpostavlja povzemanje tujih rezultatov in stališč, zaključkov
in spoznanj drugih raziskovalcev. Priporočljivo pa je, da vsak raziskovalec pri
kompilaciji doda tudi neko lastno nadgraditev oz. neko dodano vrednost. To je
mogoče doseči, če se metoda kompilacije kombinira z drugimi metodami
raziskovanja. Metodo smo uporabili pri povzemanju stališč, sklepov, citatov in
ugotovitev dosedanjih obstoječih raziskav.

•

Komparativna metoda: predpostavlja primerjanje dveh enakih ali sorodnih dejstev,
procesov, odnosov, struktur, skupin itd., pri čemer se pri tej primerjavi določijo
podobnosti in razlike med njimi. Na podlagi omenjene primerjave je mogoče priti do
določenih novih zaključkov, ki bogatijo (spo)znanje. Z odkrivanjem razlik in
podobnosti med dejstvi, procesi, odnosi, strukturami in skupinami lahko spoznamo
njihovo bit oziroma bistvo. Metodo smo uporabili pri primerjavah pojmov.
Pri prikazovanju je uporabljena metoda grafičnega in tabelaričnega prikazovanja na
osnovi računalniškega programa Microsoft Office Excel.
Uporabili smo tudi kvantitativno metodo analiziranja podatkov, podatke smo
prikazovali tabelarično in grafično. Podatke bomo analizirali z deskriptivno statistiko
(povprečne vrednosti, stopnje rasti, verižni indeksi).
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA
2 PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKA RAST
2.1 Opredelitev pomena in vloge podjetništva
Podjetništvo je dinamičen proces ustvarjanja bogastva, ki se povečuje. Bogastvo
ustvarjajo posamezniki, ki prevzemajo velika tveganja glede lastniškega kapitala, časa,
obveznosti in kariere ter dajo vrednost izdelku ali storitvi. Čeprav izdelek oz. storitev
nista nova ali edinstvena, se jima v procesu podjetništva doda vrednost s prejemanjem
in najdbo potrebnih veščin in virov (Antončič et al. 2002, 29–30).
Z gospodarskega vidika podjetništvo pomeni gibanje družbe, katerega pojavna oblika je
tekmovanje med ljudmi in pridobitev čim večje količine denarja. Ker so sodobna
gospodarstva blagovno denarna, si vsak lahko pridobi zadostne količine kakovostnih
snovnih, duhovnih in družbenih dobrin. Pri podjetništvu gre torej za najbolj zahteven in
najbolj razvit način gospodarskega udejstvovanja. Hkrati je to tudi odnos med ljudmi, ki
temelji na naravni neenakosti in enakopravnosti človeka posameznika v družbi, ki se
hoče, more in zna vključevati v podjetniško tekmovanje (Špilak 1999, 17–18).
Podjetništvo je proces, ki mu podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanja ter
prevzemajo pripadajoča finančna, psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa
novega in vrednega. Za nagrado prejmejo pripadajoče finančne stimulacije, osebno
zadovoljstvo in neodvisnost (Antončič et al. 2002, 30). Avtorji to opredelitev
podjetništva razčlenijo na štiri osnovne vidike podjetnika, ne glede na področje
poslovanja (prav tam, 30):
a) Podjetništvo vsebuje ustvarjalni proces – ustvarjanje nečesa novega in vrednega.
Rezultat mora predstavljati vrednost podjetniku in javnosti, za katero je bil
razvit.
b) Podjetništvo zahteva, da poslu namenimo čas in prizadevanja – samo tisti, ki so
šli skozi proces podjetništva, znajo ceniti čas in prizadevanja, potrebna za
ustvarjanje nečesa novega in uveljavljanje novosti.
c) Podjetništvo pomeni prevzemanje tveganj – v podjetniškem procesu obstajajo
predvsem finančna, psihična in družbena tveganja, ki prežijo na podjetnike.
d) Podjetništvo prinaša nagrade za podjetnike – najpomembnejša nagrada je
neodvisnost, ki ji sledi osebno zadovoljstvo. Za nekatere podjetnike pa denarne
nagrade niso zgolj nagrade, ampak je denar merilo njihovega uspeha.
Podjetništvo temelji na osrednji človekovi sposobnosti, da razmišlja, raziskuje, išče
boljše načine zagotavljanja svoje eksistence, skratka, da je podjeten in ustvarjalen. Zato
tudi proučevanje podjetništva pomeni predvsem proučevanje temeljne gonilne sile, to je
podjetnika in njegovih ambicij, inovativnosti in podjetnosti, pa tudi strahov, razlogov in
omejitev, ki preprečujejo, da bi se usposobljeni posamezniki usmerili v podjetništvo
(Rebernik et al. 2012, 27).
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2.2 Razvoj podjetništva
Kot vsak proces je tudi proces podjetništva zahteval svoj razvoj skozi zgodovino. Z
razvojem podjetništva pa sta se prav tako spreminjala družba in tudi gospodarstvo.
Dejstvo je, da podjetništvo, kot ga poznamo danes, v prejšnjih stoletjih ni imelo pogojev
in ne bi uspelo. Je pa obstajala času in stopnji razvoja primerna oblika podjetništva. Od
podjetniških poklicev, ki jih poznamo danes, so prevladovali predvsem trgovci in
obrtniki, ki so nekako skrbeli za to, da so blagovne dobrine potovale z enega konca
sveta na drugega.
Trgovina, ki je imela v fevdalnem obdobju podobno vlogo v družbenem razvoju kot
pozneje industrija, je v 14. stoletju in dalje zaradi dviga mestnega gospodarstva in
povezave naših dežel s tujimi tržišči vse bolj pridobivala na pomenu in obsegu. V njej,
zlasti v izvozni in prehodni trgovini proti Italiji in proti severu v nemške dežele, so se za
srednjeveške trgovske družbe uveljavljale nove oblike poslovanja. Poleg tega so trgovci
v tem času poslovali tudi z vnaprej sklenjenimi pogodbami z vsemi varnostnimi
uzancami glede blaga, cen, rokov in načinov plačila. V neagrarni proizvodnji je v
slovenskih deželah ves ta čas prevladovala v glavnem cehovsko organizirana poklicna
obrt (z izjemo v obalnih mestih, kjer cehov niso poznali, to pa je omogočalo razne
oblike proizvodnih povezav). Del obrtnih izdelkov je prispevala tudi neagrarna
dejavnost kmečkega, podložniškega prebivalstva v okviru domače obrti. Tukaj gre
iskati eno izmed gospodarskih družbenih osnov za nove založniške proizvodne odnose v
obrtni dejavnosti. Vendar je bilo med obrtjo malo panog, ki so delale za širši trg in še
zlasti za izvoz; taki izdelki so bili npr. platno, sukno, usnje, lesni izdelki, pri čemer je
imelo pomembno vlogo prav podeželje. Obrti v mestih, kjer so obrtniki številčno močno
prevladovali nad trgovci (in kramarji), so s svojimi izdelki pokrivale potrebe mesta in
njegove neposredne okolice. Poglavitne vrste poklicnih obrti v srednjem veku so bile
živilske, kovaške oz. kovinske, gradbene, lesne, v primorskih mestih pa ladjedelske in
druge posamične obrti (Gestrin 1994, 5–7).
Podjetništvo se je razvijalo postopoma. Sprva so kot podjetnika, ki je osrednji lik v
podjetništvu, opredeljevali posameznika, ki je bil posrednik. Z razvojem so se kot
podjetniki obravnavali igralci in ljudje, ki so vodili velike proizvodne projekte. V
srednjem veku je kot tipičen podjetnik veljal duhovnik, saj je cerkev takrat izvajala
velika arhitekturna dela (gradovi, utrdbe, opatije in katedrale).
Šele v 17. stoletju so začeli podjetnike povezovati z določenimi tveganji. Podjetnik je
namreč prevzemal odgovornost za dobiček ali izgubo. Na tej predpostavki se je model
podjetnika razvijal tudi vse do danes, ko podjetnika med drugim opredeljujemo od
podjetnika inovatorja do podjetnika menedžerja in ga najdemo v vseh poklicih, na vseh
ravnem delovanja (Antončič et al. 2002, 26–28).
Za podjetnika je v zgodovini veljal posameznik, ki je z lastnim kapitalom na lastno
odgovornost organiziral določeno proizvodnjo za trg. Pri tako oblikovani definiciji
podjetnika je edini zadržek, ki govori proti uvrstitvi kmetov v to kategorijo
gospodarskih subjektov, samo odsotnost izključno prodaji namenjene proizvodnje.
Vendar pa to ne more spremeniti podobe kmetov kot podjetnikov, ker popolnoma
avtarkičnih kmetij v Sloveniji v tistem času le ni bilo. Čeprav o izključno tržni kmetijski
proizvodnji tedaj še ne moremo govoriti, lahko kmete brez dvoma uvrstimo med
podjetnike, resda specifične, a vendarle. Po drugi strani pa je jasno, da v tržno naravnani
ekonomiji, ki poveže kmetijstvo in industrijo, kmetije počasi preraščajo okvire
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naturalnega gospodarstva in se čedalje bolj levijo v gospodarska podjetja, kar je seveda
posledica procesa prilagajanja zahtevam denarnega gospodarjenja. Učinki tega procesa
so bili veliki in soodvisni. Odražali so se tako navzven kot tudi navznoter. Med notranje
(jasno, da težko oprijemljive) učinke štejemo spremembo kmečke psihologije, saj se
tudi na podeželju namesto občestva vedno bolj uveljavljata individualizem in
pridobitništvo. Splošno znano dejstvo je, da je bila Slovenija v obdobju med vojnama še
vedno pretežno agrarna dežela, kjer se je kar 60 % prebivalstva preživljalo s
kmetijstvom (Lazarević 1994, 45–46).
In prav podjetniki so tista gonilna sila, na podlagi katere se razvija podjetništvo.
Podjetništvo je pojav, ki se je skozi zgodovino lastnega razvoja razvil do te mere, da ga
veliko avtorjev označuje kot slog življenja. S tem za seboj pritegne celo vrsto posledic
in se vpne na vsako področje podjetnikovega življenja. Zato ne pomeni zgolj in samo
pridobivanja (predvsem) materialnih koristi za preživetje podjetnika in podjetja, ampak
odraža tudi določene vezi (čustvene, finančne) posameznika do podjetja.
Da pa se proces podjetništva lahko nemoteno odvija, morajo istočasno delovati tudi
določeni pogoji, ki na eni strani omogočajo, po drugi strani pa lahko tudi zavirajo
podjetniško dejavnost.
Antončič (2002, 40–42) kot pogoje za visoko gospodarsko rast v vse težjih globalnih
konkurenčnih okoliščinah navaja splet treh dejavnikov:
•
•

•

pripravljenost posameznika in podjetja pri udeležbi v tveganih inovativnih
projektih;
sposobnost podjetja, da se v danih okoliščinah preoblikuje, da ciljno poveča
učinkovitost ob hkratnem zmanjšanju stroškov in povečanju proizvodne in
zaposlitvene fleksibilnosti;
delovanje institucij, ki skrbijo za prenos teoretičnega znanja v prakso in za
nastanek finančnih institucij, ki so specializirane za financiranje zelo tveganih
naložb.

2.3 Proučevanje podjetništva
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je longitudinalni raziskovalni projekt, ki
preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo.
Raziskava GEM se je pričela v letu 1999 in od takrat v njej vsako leto sodeluje več
držav. Temeljni cilj GEM je odgovoriti na dve vprašanji, ki zadevata samo jedro
ekonomskega razvoja. Prvič, kako podjetniška aktivnost prispeva k nacionalni in
mednarodni gospodarski blaginji, in drugič, kaj lahko storijo vlade, da bi zvišale raven
in kakovost podjetniške aktivnosti (GEM 2014).
V okviru raziskave GEM podjetništvo proučujemo po modelu, prikazanem na sliki 1:
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Slika 1: Model GEM proučevanja podjetništva

Ustaljena podjetja
Temeljni pogoji:
•
Institucije
•
Infrastruktura
•
Makroekonomska stabilnost
•
Zdravstvo in temeljno izobraževanje

Podjetniška
aktivnost
zaposlencev
Iz raziskave GEM odraslega
prebivalstva (APS)

Iz drugih razpoložljivih
virov

Družbeni,
kulturni in
politični
kontekst

Dejavniki učinkovitosti:
•
Visoko izobraževanje in
izpopolnjevanje
•
Učinkovitost trga dobrin
•
Učinkovitost trga delovne sile
•
Izpopolnjenost finančnega trga
•
Tehnološka pripravljenost
•
Velikost trga

Podjetniški profil

Odnos:
Zaznane priložnosti in
zmogljivosti; strah
pred neuspehom;
status podjetništva

Družbenoekonomski
razvoj
(zaposlitve,
inovacije,
družbena
vrednost)

Inovacije in podjetništvo:
•
Podjetniško financiranje
•
Vladne politike
•
Vladni programi za podjetništvo
•
Podjetniško izobraževanje
•
Prenos raziskav in razvoja
•
Poslovna in pravna infrastruktura za
podjetništvo
•
Odprtost in konkurenčnost na
notranjem trgu
•
Fizična infrastruktura za podjetništvo
•
Kulturne in družbene norme

Aktivnost:
Podjetništvo zaradi
nuje ali priložnosti;
zgodnja aktivnost;
vključevanje; panoge;
opustitve

Iz raziskave GEM
odraslega prebivalstva
(APS)
Aspiracije:
Rast; inovacije,
internacionalizacija;
ustvarjanje družbene
vrednosti

Iz raziskave GEM nacionalnih
izvedencev (NES)

Vir: Rebernik et al. 2012, 38.

Na sliki prikazan konceptualni model GEM predpostavlja, da bodo za uspešno odvijanje
podjetniškega procesa v prvi vrsti morali biti izpolnjeni določeni temeljni pogoji, ki
bodo v povezavi z dejavniki učinkovitosti na koncu prispevali k razvoju podjetništva in
njegovim rezultatom. Gre torej za urejenost institucij, primerno infrastrukturo,
makroekonomsko stabilnost, urejeno zdravstvo in primerno osnovno izobraževanje, kar
se je kot praksa že pred časom uveljavilo v razvitih državah, medtem ko manj razvite
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države, ki teh pogojev še niso vpeljale, to ocenjujejo kot oviro za nastajanje in razvoj
podjetništva. Za doseganje želenih učinkov podjetniškega procesa je torej potrebna tako
vzajemna maksimalna ureditev infrastrukture (ceste, telekomunikacije in pravni okviri)
kot nenehno usposabljanje delovne sile. Če ne deluje podporna infrastruktura, se ne
bodo obrestovale niti investicije v inovacije in podjetništvo.
V vsakem gospodarstvu, ne glede na stopnjo razvitosti, je za razvoj podjetništva treba
odpraviti nepotrebno birokracijo pri ustanavljanju podjetij in zagotavljati redna
izobraževanja podjetnikov. Oddelki raziskav in razvoja, ki razvijajo nove izdelke, ne
zadostijo svojemu namenu, če nimajo ob tem vzpostavljenih poti za uveljavljanje novih
izdelkov v praksi in zagotovljenih finančnih sredstev.
GEM ključne dejavnike podjetniškega procesa deli v tri področja (Rebernik et al. 2012,
38–40):
a) Odnos do podjetništva kaže splošno naklonjenost populacije do podjetniške
kariere. Če je podjetništvo v družbi zaželeno, če nekdo pozna veliko drugih
podjetnikov ali če verjame, da so uspešni med njimi spoštovani in ugledni, bo
večja verjetnost, da se bo tudi sam podal na podjetniško pot. Tudi razpoznavanje
podjetniških priložnosti bo delovalo pozitivno v smeri večjega podjetništva.
Posamezniki, ki verjamejo, da imajo potrebne veščine in znanje, da bi ustanovili
podjetje, bodo bolj verjetno ustanavljali podjetja kot tisti, ki menijo, da teh veščin
nimajo. Kjer je strah pred prevzemanjem tveganja velik ali kjer družba
stigmatizira napake, se bodo ljudje težje odločali za podjetništvo in bodo svojo
kariero iskali v manj tveganem okolju zaposlitve v obstoječih podjetjih.
Nacionalni odnos do podjetništva je prav tako pomembna »infrastrukturna
podlaga« za ustvarjanje splošne kulturne podpore, pomoči, podpornih mrež,
zagotavljanja finančnih virov in drugih elementov za delujoče podjetnike in tudi
za tiste, ki o podjetniški karieri šele razmišljajo.
b) Vključevanje v podjetniške aktivnosti se kaže na več načinov. V prvi vrsti gre za
število ljudi, ki ustanavljajo podjetja tako v absolutnem smislu kot tudi, relativno
gledano, v primerjavi z drugimi ekonomskimi aktivnostmi, recimo zapiranjem
podjetij. Identificiramo lahko različne vrste podjetniških aktivnosti glede na
panogo, velikost ustanoviteljskega tima, demografijo podjetij in podjetnikov
(spol, starost, izobrazba ipd.), ali gre za samostojna podjetja ali za podjetniške
aktivnosti v obstoječem podjetju. Posamezniki se podjetništva lotevajo zaradi
različnih motivov, ki so odvisni tudi od ekonomske razvitosti države. V manj
razvitih okoljih s faktorskim tipom gospodarstva izrazito prevladujejo podjetniki
zaradi nujnosti, v inovacijskih gospodarstvih pa je v povprečju več takšnih, ki so
postali podjetniki zato, ker so zaznali obetavno podjetniško priložnost. Toda
podjetniška aktivnost je vselej proces, zato proučujemo nastajajoče, nove in
ustaljene podjetnike, spremljamo pa tudi opuščanje podjemov in zapiranje
podjetij. Vse to se lahko kaže kot samostojna aktivnost podjetnikov ali kot
notranje podjetništvo.
c) Podjetniške aspiracije kažejo kakovost podjetniške aktivnosti, torej nagnjenost
podjetnikov k rasti podjetja, večanju števila zaposlenih, internacionalizaciji
poslovanja in podobno. Podjetniki se namreč razlikujejo glede na svoje aspiracije,
da bi uvajali nove izdelke, konkurirali na mednarodnih trgih ali financirali rast z
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zunanjimi viri. Če so vse te aspiracije realizirane, lahko (celo bolj kot zgolj število
podjetnikov) odločilno vplivajo na gospodarsko rast.
Zaradi harmoniziranosti virov rezultatov na eni strani in dobljenih rezultatov na drugi je
omogočena primerjava med državami. Zaradi longitudinalnosti1 pa lahko delno
spremljamo tudi njihovo dinamiko.

2.4 Trendi na področju razvoja podjetništva
Podjetniki se vedno bolj zavedajo pomena ustvarjanja podjetniških mrež. Podjetnik si
ustvari svojo poslovno mrežo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem stikov s posamezniki in
skupinami znotraj in zunaj organizacije. Podjetniške mreže omogočajo spoznavanje
drugih podjetij za izmenjavo idej in pogledov, izboljšave obstoječih poslov in razvoj
novih, razvijanje poslovnih stikov z drugimi podjetji, pridobivanje potrebnega
izkustvenega znanja, za katerega bi sicer morali najeti svetovalce, ustvarjanje novih
delovnih mest, komuniciranje z ljudmi, s katerimi bi v običajnih okoliščinah lahko
komunicirali le formalno in na hierarhičen način.
Med sodobne trende v podjetništvu vsekakor uvrščamo elektronsko podjetništvo, ki v
zadnjem času osvaja svet. Med najhitreje rastočimi dinamičnimi podjetji v ZDA, Aziji
in Evropi je dve petini podjetij, ki poslujejo predvsem po internetu ali pa ponujajo
storitve ali opremo za globalno elektronsko poslovanje. Internetno tržišče je odprto za
vsakogar, ne glede na nacionalnost in politično opredelitev posameznika. Podjetje torej
postaja virtualno, dobavitelji in sodelavci so kjer koli po svetu, poslovni prostori so
doma ali na peščeni plaži. Prav tako kupci kupujejo ali v trgovinah ali po internetu, v
zadnjih letih pa kar precej kar preko mobilnih telefonov. Podjetja poslujejo brez
posrednikov (B2B – Business To Business), kar omogoča zniževanje stroškov, cen in
povečanje dobičkov (Kostanjevec 2005).
Pomembna trenda na področju podjetništva sta tudi internacionalizacija in globalizacija.
Alianse in mreže so primerne za vse vrste podjetij, tako za mala in srednja kot tudi za
velika podjetja. V strateški zvezi je pomembno čim prej razviti mrežo partnerjev.
Globalna zveza lahko na določenem trgu v razvijanje novih tehnologij, trgov in
proizvodov vključi lokalno podjetje, s čimer pa prevzame tudi nove lokalne kupce.
Podjetništvo je tudi osrednja točka vsake predvolilne kampanje, saj se vsaka stranka
zavezuje, da bo v morebitnem mandatu izpolnila obljube glede vlaganj v razvoj
podjetništva in posledično tudi povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Žal pa se vedno ponavlja ista zgodba, ko proučevanje podjetništva, njegov pomen in
potreba po razvoju ter njegov vpliv na celotno gospodarstvo ostajajo domena na
fakultetah in nekaterih organizacijah, ki se s tem ukvarjajo (GEM, Slovenski podjetniški
observatorij).
Zelo redko pa v praksi srečamo, da bi se s podjetništvom ukvarjala politika. Po eni
strani politika in podjetništvo res ne spadata skupaj, saj gre za dva popolnoma različna
pojma – politik istočasno ne more biti podjetnik in obratno. Zato pa imamo državljani
ves čas občutek, da država nekako ne razume problematike podjetništva. Po drugi strani
1

Longitudinalen – vzdolžen, podolžen.
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pa lahko ugotovimo, da bi malo več zanimanja politike za podjetništvo dejansko
pripomoglo k razvoju podjetništva. Če bi politiki bolj podrobno spremljali in poznali
razmere v podjetništvu, bi veliko lažje usklajevali zakonodajo na tem področju in
pravičneje razdeljevali finančna sredstva.
Nerazumevanje pojma podjetništvo pa se kaže tudi v tem, da se podjetništvo še vedno
nekako enači z obrtništvom. Do tega je prišlo, ker so se izbrisale meje med obrtnikom in
podjetnikom. Obrtnik je v preteklosti opravljal obrtno ter obrti podobno dejavnost, za
katero velja, da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi individualnih
naročil, da se proizvodnja opravlja le v majhnih serijah, da serijska proizvodnja ne
obsega pretežnega dela dejavnosti in da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične
naprave, ki so primerne za opravljanje te dejavnosti, in da nimajo značilnosti tekočih
trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa. Podjetnik pa je fizična oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Tako lahko
sklepa pravne posle in izvaja večja naročila.
Če se na podlagi omenjenih razlik zamislimo o smotru obrtnika in podjetnika, vseeno
lahko ugotovimo, da je v vsakem podjetniku vsaj malo obrtnika in v vsakem obrtniku
vsaj malo podjetnika. Podjetnik, ki opravlja obrtniška dela, lahko proizvodnjo razširi in
avtomatizira, svoje poslanstvo mora znati opravljati in po potrebi nadgrajevati, da lahko
proizvode in storitve na trgu tudi proda. Obrtnik pa mora v današnjem času obvladati
vsaj nekaj podjetniških veščin, da lahko glede na pritiske konkurenčnih podjetij, ki ga
obdajajo, vsaj preživi. Obrtnik torej mora postati podjetnik ali vsaj razmišljati tako.
Ne glede na povedano pa je v vsakem dogajanju središče – človek. Če govorimo o
politiki, je zadaj politik – človek, in če govorimo o podjetništvu, je zadaj podjetnik, ki je
prav tako človek. Zato tudi razvoj podjetništva prvobitno zahteva razvoj podjetnika –
človeka, njegovih interesov, potreb, znanj, veščin in namenov. S tem trendi na področju
podjetništva temeljijo na proučevanju trendov podjetnikov. V katero smer se bo v
prihodnosti razvijal človek, v tisto se bo razvijalo tudi podjetništvo.

2.5 Podjetje in vrste podjetij
Podjetje je osnovna celica vsakega gospodarstva, pod katero na trgu sodelujejo
posamezniki z namenom ustvarjanja dobička za svoje preživetje in za preživetje
podjetja. V magistrskem delu bomo kot podjetja obravnavali tudi samostojne podjetnike
in zadruge.
Podjetja lahko razdelimo v naslednje pravnoorganizacijske oblike (Rebernik et al. 2004,
13):
•

Pravne osebe so gospodarske družbe, zavodi, društva, organi in organizacije, ki
z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco oz. ustrezni razvid ali z
zakonom pridobijo status pravne osebe.

•

Fizične osebe so samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki na
prostem trgu samostojno in trajno opravljajo različne, izključno pridobitne
dejavnosti.
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•

Zavodi, organi in organizacije so pravnoorganizacijske oblike, ki so bile
ustanovljene za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zdravstva, socialnega, otroškega in invalidskega varstva, za opravljanje
državnih, regionalnih, upravnih, občinskih in drugih funkcij in pristojnosti in so
pravne osebe, če namen njihove ustanovitve ni pridobivanje dobička.

Po tej delitvi se pravne in fizične osebe štejejo med gospodarske subjekte, če so bili
ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička na prostem trgu.
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) podjetja imenuje kar gospodarske
družbe in jih deli v naslednje skupine (ZGD 65/2009):





Osebne družbe
Družba z neomejeno odgovornostjo
Komanditna družba
Tiha družba






Kapitalske družbe
Družba z omejeno odgovornostjo
Delniška družba
Komanditna delniška družba
Evropska delniška družba

•

•

ZGD podjetja razvršča na mikro, majhna, srednja in velika podjetja na podlagi meril na
bilančni presečni dan letne bilance stanja:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu
• čisti prihodki od prodaje
• vrednost aktive
Mikro podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov
• vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov
Majhno podjetje je podjetje, ki ni mikro podjetje in ki izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov
• vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov
Srednje podjetje je podjetje, ki ni mikro ali majhno podjetje in ki izpolnjuje dve od teh
meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov
• vrednost aktive ne presega 17.500.000 evrov
Veliko podjetje je tisto podjetje, ki presega navedena merila. Kot velika podjetja pa se
vsekakor štejejo banke, zavarovalnice in borza vrednostnih papirjev.
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2.6 Vloga podjetnika
Če se poglobimo v definicije pojma »podjetnik«, lahko ugotovimo, da se je podjetnik
podal na samostojno pot največkrat brez kakršnih koli predhodnih znanj in izkušenj.
Brez podjetniških ambicij se mu je v glavi porodila ideja in na nek svoj način jo je
poskušal uresničiti. Ko je na trgu realiziral idejo in dobival naročila po več izdelkih, pa
se je v ozadju začelo razvijati tudi podjetje. Z razvojem in širjenjem podjetja pa po
določenem času pridemo do točke, ko se začneta širiti tako trg kot konkurenca.
Izraz podjetnik (oz. »entrepreneur«) je prvi uporabil irski ekonomist Richard Cantillon.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) isti pojem interpretira kot lastnika
podjetja, podjetništvo pa kot prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha,
seveda povezano s tveganjem. Vloga podjetnika ni omejena zgolj na vodenje lastnega
podjetja – podjetnik ima v gospodarstvu mnogo večji pomen.
Glede na to, da se definicije podjetnika razlikujejo, tudi zgodovina skozi čas podjetniku
pripisuje različne lastnosti (prirejeno po Herbert & Link, v Rebernik 2005, 3–39):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podjetnik je oseba, ki nosi tveganje, povezano z negotovostjo.
Podjetnik je oseba, ki zagotavlja finančni kapital.
Podjetnik je inovator.
Podjetnik je tisti, ki odloča.
Podjetnik je gospodarski voditelj.
Podjetnik je menedžer ali superintendant.
Podjetnik je organizator in usklajevalec ekonomskih virov.
Podjetnik je lastnik podjetja.
Podjetnik je tisti, ki zaposluje proizvodne vire.
Podjetnik je tisti, ki sklepa pogodbe.
Podjetnik je tisti, ki presoja.
Podjetnik je alokator proizvodnih virov med različne alternativne uporabe.
Podjetnik ruši ekonomsko ravnovesje.
Podjetnik vzpostavlja ekonomsko ravnovesje.
Podjetnik kompletira proizvodne vire.

Skladno s podanimi lastnostmi, ki so hkrati tudi funkcije podjetnika, lahko vidimo, da
enotne definicije, ki bi vsebovala vse naštete lastnosti, tudi ne more biti. Obstajajo pa
verjetno še lastnosti podjetnika, ki jih nismo zajeli.
Za vsakim od novonastalih podjetij je precej pomemben in oseben človeški proces, ki
pa ima kljub edinstvenosti vsakega posameznega določene skupne lastnosti. Antončič
(2002, 31) povzema odločitveni proces podjetnika po Hisrichu (1986, 90), tako kot
prikazuje naslednja slika.
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Slika 2: Odločanje za morebitne podjetnike

Sprememba dosedanjega
življenjskega sloga:

Ustanovitev novega podjetja:
Zaželenost:

 Delovno okolje
 Prekinitev
Sprememba dosedanjega
življenjskega sloga:







 Delovno okolje
 Prekinitev

Kultura
Subkultura
Družina
Učitelji
Vrstniki
Možnosti:
 Vlada
 Izkušnje
 Trženje
 Financiranje
 Vzorniki

Vir: Antončič 2002, 31.

Iz slike je razvidna medsebojna odvisnost med spremembo dosedanjega življenjskega
sloga podjetnika in ustanovitvijo novega podjetja. Pri spremembi dosedanjega
življenjskega sloga gre za prekinitev dosedanjega delovnega okolja in dosedanjega
življenjskega sloga. Pri ustanovitvi novega podjetja so vplivni dejavniki kultura in
subkulture posameznika, njegova družina, dosedanji učitelji in vrstniki.
Možnosti za ustanovitev svojega, novega podjetja pa posameznik lahko najde pri državi,
ki mu lahko pomaga pri (so)financiranju, vzorniki pomagajo z zgledom, od
posameznikovih dosedanjih izkušenj in veščin pa je odvisno trženje novih izdelkov in
storitev.

2.7 Gospodarska rast
Specifične okoliščine za izvajanje podjetniške aktivnosti v posamezni državi pomembno
vplivajo na odnos prebivalstva do podjetništva ter na dejavnost in aspiracije
podjetnikov; in obratno – tudi obstoječa raven ekonomskega razvoja vpliva na
podjetništvo in podjetniške okoliščine. V ekonomskem sistemu delujeta dva temeljna
mehanizma rasti. Prvi temeljni vir so glavna ustaljena podjetja, ki igrajo odločilno vlogo
zlasti v mednarodni menjavi. Če so splošni nacionalni pogoji za poslovanje urejeni in
naravnani h konkurenčnosti, podjetja pa dobro vodena, so lahko mednarodno uspešna,
spodbujajo notranje podjetništvo in zmorejo inovirati svojo ponudbo, ustanavljati nove
obrate in podjetja ter tudi pripomorejo k rasti mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Podjetništvo torej ni omejeno samo na vzpostavljanje novih podjemov in rojevanje
podjetij. Podjetniška aktivnost se odvija tudi znotraj ustaljenih podjetij, v katerih
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zaposleni ustvarjalni posamezniki iščejo in ustvarjajo nove poslovne priložnosti, a ne
zato, da bi ustanovili svoje lastno podjetje, ampak da bi te priložnosti razvijali za
svojega delodajalca in jih izkoriščali v obstoječem podjetju oziroma kot nov podjem.
Drugi temeljni vir ekonomske rasti je podjetniški proces, v katerem se rojevajo nova
podjetja (Rebernik et al. 2012, 37).
Na odvijanje podjetniškega procesa bistveno vplivajo podjetniške priložnosti ter
zmogljivost ljudi, da se lotevajo novih podjemov, kar vse vpliva na podjetniško vrenje v
gospodarstvu, kjer se rojevajo novi podjemi in podjetja. Z rastjo in novimi
ustanovitvami (notranje podjetništvo, angl. spin-off) ustvarjajo ta podjetja nova delovna
mesta, ustanavljanje novih podjetij pa v gospodarstvo vnaša tudi potrebno dinamičnost
in konkurenčnost. Na odločitev, ali bodo potencialni podjetniki ustanovili podjetje ali
ne, pa vplivajo še drugi dejavniki, ki odločajo o sposobnosti posamezne države, da bi se
tisti, ki imajo za to veščine in motivacijo, odločali za izkoriščanje poslovnih priložnosti
in ustanavljali podjetja. Procesa sta komplementarna, razmerja med podjetništvom in
ekonomsko rastjo pa zelo kompleksna (prav tam, 37–38).
Vse pogosteje lahko zasledimo raziskave glede ekonomskega in družbenega razvoja, ki
predstavljajo drugačen pogled na rast in razvoj, kot so to interpretirali v preteklosti. Če
so v preteklosti bruto domači proizvod na prebivalca uporabljali kot najpogostejšo mero
gospodarske rasti in stopnje razvoja ter dohodka, ga je danes v tej funkciji zamenjala
podjetniška aktivnost ljudi. Kot nosilca podjetniške aktivnosti imamo človeka s svojim
razmišljanjem, raziskovanjem in iskanjem boljših načinov zagotavljanja svojega
bivanja, ki je ob tem hkrati ustvarjalen in podjeten (Rebernik et al. 2011, 55–56).
V jedru proučevanja podjetništva so zato podjetnik in njegove ambicije, inovativnost in
podjetnost, pa tudi strahovi in razlogi, ki preprečujejo, da bi se usposobljeni
posamezniki usmerili v podjetništvo. Podjeme namreč ustanavljajo posamezniki, ki
nenehno presojajo stroške in koristi svojega ravnanja. Na njihove odločitve poleg
osebnih značilnosti pomembno vplivajo številni dejavniki v neposrednem življenjskem
prostoru (potencialnih) podjetnikov, v institucionalnem okolju podjetij, prevladujočih
kulturnih vrednotah, splošnem odnosu družbe do podjetništva in podobno (prav tam,
56).
Podatke o gibanju podjetniške aktivnosti v Sloveniji na področju obrti in malega
podjetništva smo pridobili pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OPZ), ki spremlja
podjetniško aktivnost, v povezavi z AJPES. Gibanje grafično prikazujemo na sliki 3.
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Slika 3: Gibanje podjetniške aktivnosti

Vir: OPZ 2013, 100.

V obrtni register se je leta 2012 vpisalo 5.443 in izpisalo 5.938 obratov. Kot prikazuje
tudi slika 3, je po podatkih za konec leta 2011 bilo v obrti zaposlenih skupaj 96.880
delavcev (brez lastnikov) oziroma za 2,3 % manj kot leto prej. Gradbena in različne
storitvene dejavnosti, v katerih je bilo nekaj več kot 62 % vseh obrtnih obratov, so
zaposlovale nekaj manj kot 59 % vseh zaposlenih delavcev v obrti. Obrtni obrat je v
povprečju zaposloval 1,9 delavca, od tega samostojni podjetnik enega delavca in
gospodarska družba 5 delavcev. Največ zaposlenih delavcev na obrtni obrat je bilo v
živilski dejavnosti, in sicer 4 zaposleni delavci, obenem pa se je v tej dejavnosti glede
na leto 2010 delež zaposlenih tudi najbolj zmanjšal. Največ zaposlenih delavcev na
obrtni obrat je bilo v celjski regiji (2,3 delavca), najmanj pa v severnoprimorski regiji
(1,4 delavca). Glede na leto 2010 se je število zaposlenih na obrtni obrat zmanjšalo v
vseh regijah. Podatki o zaposlenih v obrti za leto 2012 niso prikazani, saj še niso bili
dostopni (OPZ 2013, 100).
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3 PODPORNO OKOLJE PODJETNIŠTVU
3.1 Pojem in vloga podpornega okolja
Da lahko proces podjetništva nemoteno funkcionira in s tem vpliva na uspešnost
gospodarstva, je potrebno sočasno delovanje določenih dejavnikov. GEM te pogoje deli
v tri glavne skupine, ki vsak na svoj način vplivajo na podjetništvo. Prikazani so v tabeli
1.
Tabela 1: Okvirni pogoji za podjetništvo po GEM

Finančna podpora

Vladne politike

Vladni programi

Razpoložljivost različnih
finančnih virov (lastniški in
dolžniški viri) za nova in rastoča
podjetja, vključno z garancijami
in subvencijami.
Izobraževanje in
usposabljanje za podjetništvo

Ocena vladne podpore in vladne
regulative (davki in drugi
predpisi) za nova in rastoča
podjetja.

Izvajanje vladnih programov, ki
ustvarjajo pogoje za razvoj
podjetništva (spodbuda za nova
in rastoča podjetja).

Prenos raziskav
in razvoja

Poslovna in strokovna
infrastruktura

Razširjenost in kakovost
izobraževanja ter usposabljanja
za podjetništvo na vseh ravneh v
osnovni in srednji šoli ter potem.

Obstoj in učinkovitost različnih
mehanizmov za prenos
raziskovalnih dosežkov in
tehnologije v podjetniško prakso.

Kakovost in dostopnost
poslovne, pravne in strokovne
infrastrukture, ki jo potrebujejo
nova in rastoča podjetja.

Odprtost in konkurenčnost na
notranjem trgu

Fizična infrastruktura

Kulturne in družbene norme

Dostop do razpoložljive fizične
infrastrukture, potrebne za
poslovanje podjetij
(komunikacije, komunala, ceste,
zemljišče in prostor), po ceni, ki
ne diskriminira novih, malih ali
rastočih podjetij.

Obstoj kulturnih in družbenih
norm, ki spodbujajo ali zavirajo
podjetniško aktivnost.

Spreminjanje trga iz leta v leto:
dinamičnost ter prost vstop novih
podjetij na obstoječa tržišča,
odprtost in bremena trga.

Vir: GEM NES 2012, 130.

V okviru raziskave GEM so našteti dejavniki tudi vrednoteni s pomočjo nacionalnih
izvedencev za vsako državo, ki izpolnijo vnaprej pripravljen vprašalnik. Dobljeni
rezultati analize pomagajo pri razumevanju pogojev za podjetništvo in pri odločitvah
nosilcev ekonomske politike. So tudi indikator stanja razvitosti okvirnih pogojev za
podjetništvo.
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Slika 4: Temeljne prednosti in pomanjkljivosti okolja za podjetništvo v Sloveniji v
letu 2011 ter priporočila izvedencev

Vir: Rebernik et al. 2013, 143.

Slika 4 izpostavlja poglavitno slabost za razvoj podjetništva v Sloveniji na področju
kulturnih in družbenih norm. Poudarjeni so tudi negativen odnos javnosti do
podjetništva, netolerantnost do nadpovprečnih in uspešnih ter zavist in nevoščljivost kot
zaviralca podjetniške aktivnosti. Kot zaviralni dejavniki za razvoj podjetništva v
Sloveniji so se v tem letu pojavili dostop do finančnih sredstev za zagon in rast podjetja,
premalo razvit sistem financiranja podjetniških aktivnosti v Sloveniji, neurejeno
področje nepovratnih sredstev ter kreditne politike bank. Prav tako razvoj podjetništva
zavirajo birokratske ovire, dolgi administrativni postopki in zmogljivosti za
podjetništvo. Druge slabosti se v manjši meri nanašajo tudi na vladne politike, na
soodvisnost med političnim, institucionalnim in socialnim okvirom, na izobraževanje in
usposabljanje za podjetništvo, na odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu ter na
druge dejavnike.
Pri prednostih podjetniške aktivnosti v Sloveniji so izpostavljeni preprosti postopki
ustanovitve podjetja ter aktivnosti inkubatorjev in tehnoloških parkov. Izvedenci so
mnenja, da med kulturnimi in družbenimi normami podjetništvo v Sloveniji najbolj
spodbujajo uspešni domači in tuji podjetniški zgledi. Na razvoj podjetniške aktivnosti
stimulativno deluje trenutna ekonomska klima, saj trenutna kriza in negotova
gospodarska situacija pogosto pospešujeta podjetniško obnašanje posameznikov.
Prednosti okolja sta tudi kakovosten izobraževalni sistem in finančna podpora države. V
Sloveniji je za podjetništvo ugodna tudi sestava delovne sile, za katero sta značilni
delavnost in zavzetost, ter trenutna visoka stopnja brezposelnosti, ki posameznike sili na
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samostojno podjetniško pot. Druge prednosti se v nekoliko manjši meri nanašajo še na
nekatere druge okvirne pogoje.
Izvedenci so svoja priporočila za pospeševanje podjetniške aktivnosti v Sloveniji dodali
na področjih, ki se v prvi vrsti nanašajo na spodbujanje inovativnosti ter podjetniško
izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh formalnega izobraževanja ter tudi po
njem. Temu sledijo priporočila vladni politiki, predvsem na naslednjih področjih:
davčne olajšave, oblikovanje dolgoročne in jasne politike za spodbujanje podjetništva
ter tudi potrebo po zmanjšanju javne porabe. V Sloveniji je treba izboljšati dostop do
ugodnih virov financiranja, odpraviti administrativne omejitve in okrepiti svetovalne
mreže za podjetnike, kar se nanaša na poslovno in strokovno infrastrukturo, priporočeno
je več medijske podpore in promocije inovacij ter podjetništva, favoriziranje uspešnih
podjetniških zgodb, nagrajevanje in dodeljevanje priznanj uspešnim podjetnikom ter s
tem postopno spreminjanje vrednot in kulture v smeri bolj stimulativnega podjetniškega
okolja (Rebernik et al. 2012, 142–144).
Opravljena analiza za Slovenijo je podana v poročilu GEM Slovenija 2012 (Rebernik et
al. 2012, 132–142). V Sloveniji je v raziskavi najbolje ocenjen dejavnik fizična
infrastruktura, ki s tem najbolj vpliva na razvoj podjetništva, najslabše ocenjena pa je
vladna politika, kar je odraz slabih gospodarskih in političnih razmer v zadnjih letih.
Pod povprečjem skupine držav so v Sloveniji poleg vladne politike (regulative in
podpore ter finančnih virov) še izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah ter potem.
Grafično to prikazujemo na spodnji sliki.
Slika 5: Povprečne ocene okvirnih pogojev za podjetništvo – Slovenija, inovacijske
in evropske države (GEM 2011)

Vir: Rebernik et al. 2012, 98.
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Slika 5 prikazuje primerjavo ocen v sodelujočih državah GEM. Ob tem lahko
ugotovimo, da na splošno velja, da je zlasti podjetniško izobraževanje v osnovni in
srednji šoli okvirni pogoj, pri katerem tako Slovenija kot tudi v povprečju inovacijska in
evropska gospodarstva dosegajo najnižje ocene. Ta okvirni pogoj za podjetništvo v
inovacijskih gospodarstvih dosega v povprečju oceno 2,16 (na lestvici od 1 do 5), v
Sloveniji še manj kot 2 (1,80). Nižje ocene od Slovenije dosegajo le še Španija, Francija
in Češka. Izobraževanje in usposabljanje izvedenci v Sloveniji že vsa leta ocenjujejo
zelo nizko. To velja predvsem za izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo v
osnovnih in srednjih šolah, v katerih podjetniške vsebine v učnih programih še nimajo
ustreznega poudarka. Na drugi strani je okvirni pogoj, ki opisuje dostop do fizične
infrastrukture in je v večini razvitejših gospodarstev ocenjen zelo visoko – v povprečju
je vrednost tega okvira v inovacijskih gospodarstvih 4,07, najnižji vrednosti pa beležita
Španija in Grčija (obe 3,46). Dostop do fizične infrastrukture je tudi v Sloveniji ocenjen
najvišje od vseh okvirnih pogojev, a kljub temu s povprečno oceno pod 4, tj. s 3,98
(Rebernik et al. 2012, 98–99).
Na splošno raziskava GEM NES 2012 kaže slabo ocenjeno slovensko podjetniško
okolje. Kot pozitivno ocenjena navaja zgolj dva dejavnika od devetih, to sta dostop do
fizične infrastrukture in hitrost sprememb na notranjem trgu. Ovira za razvoj in
delovanje podjetništva je tudi birokracija pri zagonu novih podjetij (Rebernik et al.
2012, 132–142).
Slovenija še nima izoblikovanega izvirnega družbenega razvojnega okolja, ki bi
dolgoročno zagotavljalo prenovo gospodarstva in družbe ter s tem osnovo za
tehnološko, ekonomsko in družbeno nadpovprečno uspešen razvoj in razvojno
dohitevanje. Razvoj takega okolja namreč zahteva vsebinsko preobrazbo dosedanjega
koncepta razvoja (Stres et al. 2009, 84).
Poleg krize sinergijo države in gospodarstva preprečujejo še več kot potrebno sprejete
razvojne strategije in dolgoročne politike v gospodarstvu, ki bi zagotavljale napredek in
razvoj. Čeprav se Slovenija šteje med inovacijska gospodarstva, je na podlagi raziskav
GEM NES 2012 še vedno oddaljena od tega. Osnovna vloga podpornega okolja za
podjetništvo je torej v zagotavljanju pomoči pri razvoju podjetništvu prijaznega okolja
in spodbujanju samega razvoja podjetništva.

3.2 Vrste podpornega okolja
V tem poglavju prikazujemo subjekte inovativnega in podjetniškega okolja, ki so v
skladu z opredeljenimi in zahtevanimi funkcijami s strani Inštituta za raziskovanje
podjetništva (IRP). Ob tem še poudarjamo, da obravnavane institucije nenehno
nastajajo, se razvijajo, spreminjajo programe, storitve, spreminjajo se njihove finančne
relacije nasproti vladi, drugim organom oziroma Evropski uniji (IRP 2011, 3).
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je
predhodnica agencije SPIRIT, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. JAPTI je bila ključna
razvojno-implementacijska agencija za izvajanje razvojne politike na področju razvoja
podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje programov s področja
spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije.
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SPIRIT je javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja,
investicij in turizma. Njegovo poslanstvo se odraža v aktivnostih poslovnega okolja ter
zagotavlja konkurenčnost ter promocijo slovenskega gospodarstva in turizma.
SPIRIT v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugimi
deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in
promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo uresničuje s
povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medsebojno povezanih področjih,
ki pogojujejo konkurenčnost gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti,
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in dolgoročne konkurenčnosti.
Agencija uresničuje cilje strateških usmeritev in ciljnih področij razvojnih programov
Vlade RS z učinkovitim izvajanjem ukrepov razvojne politike in stalnim spremljanjem
ter vrednotenjem učinkov. Svoje storitve izvaja po načelu »vse na enem mestu«, saj na
enem mestu združuje ključne aktivnosti, ki jih potrebujejo podjetja v vseh stopnjah
življenjskega cikla (SPIRIT 2013).
Agencija SPIRIT deluje na treh področjih (prav tam):
o podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj – pospeševanje podjetništva,
inovativnosti in tehnološkega razvoja;
o internacionalizacija in tuje neposredne investicije – pospeševanje
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij;
o turizem – promocija Slovenije kot turistične destinacije.

3.2.1

Subjekti inovativnega okolja

Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in
tehnološki parki. V nadaljevanju jih na kratko predstavljamo (Glas 2007, 5–33).
•

Podjetniški inkubator je institucija, ki v prostorih na določeni lokaciji omogoča
učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij ter zagotavlja urejeno poslovno
okolje z infrastrukturo in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za
inovativna podjetja.

•

Univerzitetni inkubator je institucija, povezana z univerzo ali visokošolskim
zavodom, ki omogoča realizacijo podjetniških pobud predvsem dijakov, študentov
in profesorjev. Poleg tega samostojno ali v povezavi z univerzo ali drugimi
visokošolskimi organizacijami prevzema podjetniške pobude iz predinkubacijske
dejavnosti in jim omogoča razvoj v ugodnem/spodbudnem okolju z zagotavljanjem
intelektualnih storitev. Univerzitetni inkubator nudi podporo inovativnim
tehnološkim podjetjem in poslovnim zamislim. Skupaj s pisarnami za prenos
tehnologij pa pospešuje prenos znanja in invencij na trg tudi preko nastajanja novih
podjetij.

•

Tehnološki park je institucija, ki na prostorsko koncentrirani večji lokaciji združuje
razvojno-raziskovalne in poslovne dejavnosti novih inovativnih tehnoloških
podjetij in razvojno-raziskovalnih (R&R) oddelkov podjetij. R&R-oddelki niso
22

nujno prisotni v tehnološkem parku. Tehnološki park omogoča nastajanje novih
inovativnih tehnoloških podjetij in s tem nudi urejeno poslovno okolje s širšim
naborom podpornih, upravnih in intelektualnih storitev za ta podjetja.
•

Inkubiranec je inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli, ki
je vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vključen v posamezen subjekt,
uporablja storitve in infrastrukturo subjekta in z njim pogodbeno urejen odnos ter
hkrati ni povezano podjetje s subjektom ali velikim podjetjem v smislu predpisov,
ki urejajo gospodarske družbe.

•

Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve, se na
inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov
kupcev.

•

Inovativno tehnološko podjetje je podjetje, za katerega so značilni visoka vsebnost
znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje
zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.

•

Pisarna za prenos tehnologij ali inovacij je oblika podporne institucije na visoki
šoli, univerzi ali raziskovalnem inštitutu, ki povezuje nosilce novih tehnologij iz
raziskovalne dejavnosti in podjetja, ki so zainteresirana za komercialno uporabo teh
tehnologij pri zmanjšanju tveganja in stroškov razvoja tehnologij. Je ustanova, ki
pospešuje pridobivanje novih tehnik ali tehnologij ali celo novih oblik organizacije
v podjetjih. S tem se dosega razvoj novih proizvodov in ustanovitev novih podjetij,
izboljšanje konkurenčnosti podjetij, razvoj veščin in centrov odličnosti.

•

Center odličnosti je visokokakovostna multidisciplinarna skupina raziskovalcev iz
akademske sfere in gospodarstva, ki zagotavlja kritično maso znanja in ustrezno
raziskovalno infrastrukturo za preboj centra odličnosti v vrh svetovne znanosti
in/ali vključitev v mednarodno mrežo odličnosti. Raziskovalni centri odličnosti
povezujejo vrhunske raziskovalne skupine iz akademske sfere in gospodarstva, ki
so na ožjih, specializiranih področjih sposobne preboja v evropskem in svetovnem
merilu in skupaj s prodornimi slovenskimi podjetji lahko zagotovijo vodilno mesto
naše države v tehnološko-razvojnih nišah. Tako vodilno vlogo na daljši rok
omogoča najsodobnejša raziskovalna oprema, pridobljena s pomočjo sredstev
strukturnih skladov.

3.2.2

Subjekti podjetniškega okolja

Subjekti podjetniškega okolja so (Glas 2007, 43–53):
•

Podjetniški ali razvojni centri – so podporne institucije na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni, ki združujejo dejavnosti strateškega načrtovanja razvoja na
določenem območju, nudenja različnih oblik mehkih podpornih storitev za MSP
(zlasti dejavnost VEM-točk), lahko pa tudi ponudbo oziroma storitve upravljanja
trdih oblik podpore. Lokalni podjetniški ali razvojni centri opravljajo te dejavnosti
na območju ene ali več občin, medtem ko regionalni centri, običajno kot regionalne
razvojne agencije, opravljajo te storitve na ravni regij oziroma pokrajin.
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•

Vstopne VEM-točke – so osnovna oblika podpornih institucij, ki potencialnim in
obstoječim podjetnikom zagotavljajo možnosti registracije podjetja in sprememb
njegove statusne organiziranosti, nudijo začetne informacije ob ustanovitvi in
delovanju podjetja, jih usmerjajo pri svetovalnih storitvah in povezujejo z drugimi
podpornimi institucijami. Njihove osnovne naloge so informiranje, osnovno
svetovanje in izvajanje postopkov registracij.

•

Regionalne razvojne agencije – pripravljajo in izvajajo regionalne razvojne
programe. Prioritete v regionalnih razvojnih programih so:
 ekonomska infrastruktura in kakovost bivanja,
 spodbujanje konkurenčnosti in podjetniškega sektorja,
 kmetijstvo in razvoj podeželja,
 razvoj človeških virov.
V vseh regionalnih razvojnih programih sta zelo poudarjena spodbujanje
konkurenčnosti in podjetniškega sektorja, z upoštevanjem načel trajnostnega
razvoja, ter razvoj človeških virov.

•

Poslovne cone – so različne oblike prostorske koncentracije poslovne dejavnosti
večjega števila podjetij in drugih organizacij, ki podjetjem omogočajo hitrejšo in
načrtno organiziranje poslovanja ter lahko nudijo različne upravne, organizacijske,
logistične in druge poslovne storitve. Glede na sestavo podjetij v coni oziroma
njihovo dejavnost poznamo industrijske, obrtne, logistične in podobne cone.

•

Enota za upravljanje poslovnih con – je oblika podporne institucije, ki samostojno
ali kot del razvojnega centra, agencije ali druge organizacije nudi storitve pri
načrtovanju, izgradnji in upravljanju različnih oblik poslovnih con. Poslovne cone v
Sloveniji večinoma niso imele tega koncepta, zato so se razvijale manj načrtno in
učinkovito.

•

Logistični center – je praviloma specializirana poslovna cona, osredotočena na
transportne in skladiščne dejavnosti, ki omogočajo oskrbo bližnjih zelo velikih mest
ali določenih trgovskih verig. V teh conah potekajo le omejene proizvodne
dejavnosti, povezane z oskrbnimi verigami.

•

Euro info centri – so oblika evropskega podpornega okolja za podporo podjetjem
pri internacionalizaciji poslovanja in vključevanja v projekte Evropske unije. Euro
info centri opravljajo storitve informiranja, pomoči in svetovanja podjetjem pri
poslovanju na trgu Evropske unije oz. vključevanju v evropske projekte ter
proaktivno promovirajo evropske politike.

24

4 IZBRANI KAZALNIKI ZA UGOTAVLJANJE
SPREMLJANJE PODJETNIŠKE AKTIVNOSTI

IN

Med številnimi kazalniki, ki so pokazatelji gibanja podjetniške aktivnosti, smo za
namen magistrskega dela izbrali naslednje:
• število gospodarskih družb
• zaposlenost in zaposlovanje v podjetniški aktivnosti
• dodana vrednost na zaposlenega
• prihodki od prodaje
• izvozna usmerjenost
• finančne subvencije za razvoj regij
• brezposelnost
V nadaljevanju predstavljamo vsakega od naštetih kazalnikov. Na koncu poglavja
podajamo še nekatere značilnosti obdobja, v katerem smo proučevali omenjene
kazalnike.

4.1 Število gospodarskih družb
Število gospodarskih družb, njegovo povečanje ali zmanjšanje, kaže gibanje podjetniške
aktivnosti v državi, regionalno spremljanje gibanja podjetniške aktivnosti pa primerjavo
gibanja podjetniške aktivnosti med regijami. Gibanje podjetniške aktivnosti v glavnem
spremljajo tri skupine: družbe (podjetja), samostojni podjetniki in zadruge (AJPES
2013).
Najbolj verodostojne podatke o gibanju podjetniške aktivnosti poroča AJPES, saj preko
oddajanja letnih poročil omenjenih subjektov spremlja tudi njihov obstoj (prav tam).
Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike
in druge pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Število
novoustanovljenih podjetij v Sloveniji prikazujemo po mesecih za leti 2011 in 2012.
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Slika 6: Število novoustanovljenih podjetij v letih 2011 in 2012 v Sloveniji

Vir: Filipič & Nadu 2013.

Do konca novembra 2012 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 16.637 gospodarskih
subjektov, kar je 130 manj kot v enakem obdobju v letu 2011.
Na sliki 7 prikazujemo gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in
drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v
Sloveniji za leti 2011 in 2012.
Slika 7: Izbrisi podjetij v letih 2011 in 2012 v Sloveniji

Vir: Filipič & Nadu 2013.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je s 13.608 v enakem obdobju leta 2011 v
letu 2012 povečalo na 14.383 subjektov.
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4.2 Zaposlenost in zaposlovanje kot kazalnik podjetniške aktivnosti
Da se posameznik poda na samostojno poklicno pot, je potrebna zadostna mera
samozaupanja, da pravilno ocenjuje poslovne priložnosti ter da ima tiste kompetence, ki
so potrebne za podjetniško kariero. Hkrati se posameznikova odločitev za podjetniško
pot oblikuje tudi na osnovi institucionalne ureditve in podjetniške klime v družbi.
Kulturne in družbene norme v okolju lahko odločitev posameznika za podjetniško pot
spodbujajo ali pa ga pri njenem uresničevanju zavirajo (Rebernik et al. 2011, 48).
Če se osredotočimo na raziskave o vključevanju v podjetništvo, lahko ugotovimo, da je
zaznavanje poslovnih priložnosti pozitivno povezano z vključevanjem ljudi v
podjetništvo, da pa je povezava med zaznavanjem podjetniške priložnosti in začetkom
podjetniške aktivnosti lahko različna. Ljudje se za podjetniško pot lahko odločijo takrat,
kadar naletijo na obetavno poslovno priložnost, pri drugih pa lahko najprej dozori
odločitev o vključitvi v podjetništvo, temu pa sledi sistematično in intenzivno iskanje
poslovne ideje – poslovne priložnosti. Nekateri avtorji vidijo ravno v podjetniški
aktivnosti pomemben vir dobrih poslovnih priložnosti in s tem proces podjetništva
razumejo kot najpogostejši vir, iz katerega se rodijo nove priložnosti (prav tam).
Zaposlenost in zaposlovanje v podjetniški aktivnosti je kazalnik, ki (ZRSZ 2013):
•

Po eni strani spremlja samozaposlovanje brezposelnih oseb – gre za
samozaposlovanje oseb, ki so bile pred zagonom lastnega podjetja brez
zaposlitve ali pa so bile zaposlene in so se za vstop v podjetniško aktivnost
odločile zaradi drugih razlogov. Med te razloge uvrščamo zaznavanje
podjetniške priložnosti, ki je oseba v dosedanjem podjetju ne more uresničiti,
lahko gre za željo po neodvisnosti in samostojnosti ali pa so razlogi drugi.

•

Po drugi strani pa spremlja zmanjševanje brezposelnosti zaradi zaposlovanja
brezposelnih oseb v podjetniški aktivnosti. Novoustanovljena podjetja so na
začetku lahko veliki zaposlovalci, odvisno od tega, s kakšno dejavnostjo se
ukvarjajo.

4.3 Dodana vrednost na zaposlenega
Dodano vrednost lahko v osnovni definiciji opredelimo kot razliko med kosmatim
donosom od poslovanja (prodaje blaga in storitev) in stroški (blago, material in storitve)
ter drugimi poslovnimi odhodki (AJPES 2013).
Dodana vrednost pomeni dodatek podjetja izdelkom oz. storitvam. To je tista vrednost,
ki kupcu predstavlja določeno koristno lastnost, zaradi katere se kupec odloči izdelek
kupiti. Podjetju pa dodana vrednost predstavlja nek ekonomski delež v izdelku, za kar
bo seveda dobilo plačilo. Dodano vrednost izdelkov dvigujejo videz, oblikovanje
(naklonjenost kupcev) ter posodobitev proizvodnih naprav, ki je v skladu predvsem z
okoljskimi zahtevami.
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Konkurenčna sposobnost podjetja je odvisna od nizke cene izdelkov, razvojne
popolnosti kot modni ali estetski odziv in funkcionalne odličnosti. Vse to omogoča
visoka dodana vrednost, kar je edini in ključni vir konkurenčnosti. Če podjetje doseže
visoko dodano vrednost, ima možnosti vlaganja v raziskave in razvoj ter tako išče
inovativne rešitve za prenovljene izdelke ali za novo generacijo izdelkov, kakor tudi za
naložbe v tehnološko posodobitev proizvodnje; to pa bo omogočilo dodatne in nove
prednosti in zlasti nižjo ceno izdelka (Kos 2000, 17–19).
Prizadevanja za dvig konkurenčnosti se zato enačijo s prizadevanji za dvig dodane
vrednosti. Sestavljena so iz možnosti v organizaciji, poslovanju, načrtovanju, logistiki,
tehnologiji, razvoju, nabavi, internem izobraževanju, povezovanju v kooperacijske
mreže, v skupne špediterske, trženjske, oglaševalske, posredniške in druge mreže (prav
tam, 19–20).
Slika 8: Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah po regijah
v letu 2012

Vir: AJPES 2013.

Na sliki prikazujemo neto dodano vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah po
statističnih regijah v letu 2012. Tako kot prejšnja leta po podatkih tudi za leto 2012
pomurske družbe dosegajo najnižjo neto dodano vrednost na zaposlenega (28.421
evrov). Najvišjo neto dodano vrednost na zaposlenega so ustvarile družbe v
Jugovzhodni Sloveniji (45.546 evrov). Povprečje v Sloveniji (38.006 evrov) krepko
presegajo tudi družbe iz Spodnjeposavske regije (43.675 evrov) in družbe iz
Osrednjeslovenske regije (42.013 evrov) (AJPES 2013, 23).

4.4 Prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje vsebujejo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen
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finančnih prihodkov na tej podlagi). Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih
poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in
materiala. Obračunan davek na dodano vrednost in druge dajatve niso všteti v prihodke
od prodaje (AJPES 2013).
Izkazujejo se, če so izpolnjeni naslednji pogoji (SRS 2006):
• podjetje prenese na kupca vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz
lastništva;
• podjetje ne sodeluje pri poslovodenju niti toliko, kolikor je običajno zaradi
lastništva, niti dejansko ne odloča o prodanih proizvodih;
• znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti;
• verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v
podjetje;
• stroške, ki so nastali ali bodo nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo
izmeriti.
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi
prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene
ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila (SRS 2006).
Tabela 2: Prihodki od prodaje slovenskih podjetij po Standardni klasifikaciji
dejavnosti v obdobju 2008–2011

Vir: SURS 2013.

V tabeli 2 so prikazani podatki prihodkov od prodaje slovenskih podjetij glede na
Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) v obdobju 2008–2011. Iz podatkov je
razvidno, da so slovenska podjetja imela največ prihodkov od prodaje v dejavnosti
trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Ugotovimo lahko tudi, da so se
prihodki od prodaje občutno znižali v letu 2009 glede na leto 2008, v letu 2010 so se
nekoliko zvišali, vendar so prihodke od prodaje dosegli ali nekatere dejavnosti celo
presegle, komaj v letu 2011. Lahko bi rekli, da so bile v ozadju posledice gospodarske
krize, ki se je začela po letu 2008.

29

4.5 Izvozna usmerjenost
Že v zgodovini so ljudje z razdelitvijo del, pojavom poklicev in obrti ter z menjavo
izvajali izvoz. Vsi namreč niso porabili vsega, kar so proizvedli, zato je pojav trgovine
poskrbel, da so proizvedene dobrine bile porabljene. Mednarodna trgovina je zato ena
izmed najstarejših vej ekonomske misli, v kateri imajo izvozniki pomembno mesto.
Izvoz pomeni količino določenega blaga, ki ga je določena država sposobna proizvesti
in prodati v tujini. Med to blago štejemo vse, kar se lahko prodaja, od materialnih
dobrin, storitev, tehnologij in predmetov intelektualne lastnine. Če vrednost izvoženega
blaga presega vrednost uvoženega blaga, se za to razliko poveča vrednost bruto
domačega proizvoda.
Prednosti za podjetja, ki se odločijo za izvozno usmerjenost, so predvsem
(http://www.izvoznookno.si/):
•
•
•
•

Z izvozom se razpršuje tveganje za podjetja.
Podjetja so bolj odprta za nove ideje, proizvode, storitve in z večjim obsegom
proizvodnje lahko postanejo cenovno konkurenčnejša.
Povečuje se zaupanje obstoječih kupcev.
Podjetje bo pridobilo nova znanja in sposobnosti.

Tabela 3: Izvoz Slovenije v sosednje države

Vir: SURS 2013.

V tabeli 3 so prikazani podatki o izvozu Slovenije v sosednje države v obdobju 2008–
2011. Iz podatkov je razvidno, da je Slovenija največ blaga izvozila v sosednjo Italijo.
V tem obdobju je bil izvoz v to državo najvišji v letu 2011, najmanjši pa leta 2009. Iz
podatkov lahko ugotovimo, da se je izvoz v sosednje države glede na leto poprej
občutno zmanjšal v letu 2009. Iz podatkov tudi sklepamo, da so bile v ozadju posledice
gospodarske krize, ki se je začela po letu 2008.
Kriza je povzročila pomanjkanje posojil, zaradi česar so se naložbe in potrošnja
zmanjšale. Zato se je trgovina z blagom zmanjšala, recesija pa se je hitro razširila na
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pomembne trgovinske partnerje, kar je povzročilo nadaljnje izgube dohodka in/ali
delovnih mest. Čeprav se je po širitvi EU leta 2004 trgovina v EU povečala, je kriza
povzročila nenaden padec, kar je razvidno s slike 9.
Slika 9: Spremembe obsega trgovine EU v obdobju 2000–2011
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Vir: EUROSTAT 2013.

Slika 9 prikazuje, da je izvoz leta 2008 še vedno naraščal, čeprav precej počasneje,
medtem ko je bila rast obsega uvoza skoraj enaka nič. Izvoz in uvoz sta se leta 2009
zmanjšala za 15 % in dosegla raven, primerljivo s tisto iz leta 2005.
Države srednje in vzhodne Evrope, ki so članice EU, so utrpele največji upad uvoza.
Večina držav, ki so se EU pridružile po letu 2004, je pred krizo doživljala obdobje
visoke gospodarske rasti, ki so jo spodbujale velike naložbe in potrošnja.
Izvoz se je v zahodnih državah članicah zmanjšal bolj kot uvoz, ker je kriza – vsaj na
začetku – manj vplivala na domačo potrošnjo in naložbe. Svetovno zmanjšanje
povpraševanja je povzročilo upad izvoza, zaradi česar se je zmanjšala proizvodnja v
proizvodnem sektorju. Izvoz si je na srečo hitro opomogel in je leta 2010 dosegel
podoben obseg kot leta 2007. Vendar se posledice nenadnega upada izvoza na trgu dela
še vedno čutijo.

4.6 Finančne subvencije za razvoj regij
Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije,
ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu
sektorju v Sloveniji. Vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene
investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji.

31

Slovenski podjetniški sklad sledi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade
Republike Slovenije ter je usmerjen v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne
učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S podpiranjem inovativnosti, novih
investicij v človeški in tehnološki potencial dosega hitrejši razvoj in oblikuje
podjetnejše poslovno okolje.
Pričakovan rezultat intenzivnejših raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v
MSP je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter izboljšanje človeškega kapitala.
Skladno s sprejeto poslovno politiko je vizija Slovenskega podjetniškega sklada
delovati kot učinkovita nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja rast in razvoj tržno
uspešnejšega podjetništva ter izboljšuje strukturo slovenskega gospodarstva.
Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški
sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju:
• zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih
podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških
projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij;
• zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s
subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in garancijami;
• spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah
razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in
garancij za investitorje.
Slovenski podjetniški sklad skrbi, da so državne pomoči razporejene po vseh
življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij, tako od zagonske faze kot do faze
nadaljnje rasti in razvoja. Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje
razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP v Sloveniji v obliki dolžniških in
lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč
podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji.
Slika 10: Statistika Slovenskega podjetniškega sklada v obdobju 2007–2011

Vir: Slovenski podjetniški sklad 2013.
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V svojih 21 letih delovanja je Slovenski podjetniški sklad finančno podprl 6.216
projektov v MSP po Sloveniji. Skupaj je bilo razdeljenih 731,35 mio EUR različnih
ugodnih finančnih sredstev v naslednjih skupinah:
• krediti,
• garancije,
• pogarancije,
• subvencije,
• lastniško financiranje.

4.7 Brezposelnost
Brezposelnost pomeni stanje posameznikov, ki ostanejo brez uradne zaposlitve, in je
eden najbolj aktualnih problemov sodobnega časa. Pojavlja se tako v razvitem kot v
nerazvitem svetu. Brezposelnost je v zadnjih letih močno prizadela tudi Slovenijo.
Glede na njeno posebnost lahko rečemo, da je ekonomsko-socialni primer, saj ima
dvoje negativne posledice. Povzroča naraščanje izdatkov za dajatve brezposelnim in
zmanjševanje prispevkov za vsa področja socialne varnosti, ker so prispevki odvisni od
števila zaposlenih in njihovih plač.
Teoretično delimo brezposelnost na več vrst po vzroku nastanka in posledicah, ki jih
povzroča. Najtežja je množična brezposelnost, ki nastopa v obdobjih gospodarskih kriz.
Strukturna brezposelnost nastopa zaradi neskladja v strukturi ponudbe in povpraševanja
po delovni sili. Sezonska brezposelnost se pojavlja v določenih obdobjih, vezanih na
proizvodni (delovni) proces. Latentna ali prikrita brezposelnost nastopa, kadar je
zaposlenih več delavcev, kot bi bilo glede na zahteve delovnega procesa potrebno
(ZRSZ 2013).
Slika 11: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 2008–2012

Vir: ZRSZ 2013.
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Slika 11 prikazuje gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 2008–2012.
V grafu so zajeti podatki po letih (v vsakem letu so podatki prikazani za mesece januar,
marec, maj, julij, september in november, torej za vsak drug mesec). Razvidno je, da je
brezposelnost strmo narasla v letu 2009 in od takrat po letih tudi konstantno narašča. V
letu 2011 se gospodarska aktivnost še ni povečala, to pa se je odrazilo v nadaljnjem
porastu brezposelnosti.
Zaradi izboljšanja razmer v predelovalnih dejavnostih po letu 2010 Zavod za
zaposlovanje beleži rahlo zmanjšanje brezposelnosti, hkrati pa se je brezposelnost
povečala zaradi propada gradbenih podjetij. V letu 2012 je bilo na Zavodu za
zaposlovanje v povprečju prijavljenih 110.183 brezposelnih oseb, ob koncu leta pa je
bilo registrirano brezposelnih 118.061 oseb. Povprečno število brezposelnih je bilo
glede na leto 2011 nižje za 0,5 %, primerjava stanja konec leta pa pokaže 4,7-odstotno
rast. Stopnja registrirane brezposelnosti2 je bila v letu 2012 12-odstotna, kar pomeni
rahlo povečanje glede na leto 2011. V letu 2012 je brezposelnost zopet narasla zaradi
nadaljnjega krčenja gospodarstva. Gospodarska aktivnost se je zmanjšala v
predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini, dejavnosti vzdrževanja in popravil
motornih vozil, na področju prometa in skladiščenja, kar se je odražalo na povečanju
števila brezposelnih oseb, ki so bile pred tem zaposlene v teh dejavnostih (ZRSZ 2013,
34).

4.8 Značilnosti proučevanega obdobja
Bruto domači proizvod Slovenije na prebivalca, ki kaže razvitost države, vztrajno pada
od leta 2008 naprej. Po podatkih UMAR (UMAR 2012) je BDP na prebivalca v
Sloveniji v letu 2010 dosegal komaj 85 % povprečja EU. S tem da se je v tem letu
gospodarskim razmeram v večji meri prilagodila tudi zaposlenost, pa smo zabeležili
predvsem relativno močnejše znižanje stopnje zaposlenosti. Poleg slabosti, ki
zmanjšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, sposobnost za hitrejšo rast
omejujeta zlasti neučinkovitost finančnega sektorja in visoka zadolženost podjetij.
Od začetka gospodarske krize se je močno poslabšalo tudi stanje javnih financ, ki z
vplivanjem na obrestne mere postajajo vse pomembnejša ovira gospodarskega
okrevanja. Vse to pa vpliva na poslabševanje konkurenčnosti izvoza. Znižanje tržnega
deleža Slovenije na tujih trgih je bilo v letih 2008–2010 med večjimi v EU. Za to
obdobje so bili značilni močno povečani stroškovni pritiski na konkurenčnost, ki so z
izjemo leta 2009 (padec produktivnosti) izhajali predvsem iz rasti plač. Tako pri izvozni
kot pri stroškovni konkurenčnosti so bili pozitivni premiki prisotni leta 2011.
Konkurenčnost slovenskega izvoza in celotnega gospodarstva že vrsto let omejujejo
tudi številni strukturni dejavniki, ki zavirajo hitrejše izboljšanje produktivnosti.
Tehnološka zahtevnost izvoza ostaja neugodna, velik zaostanek pa beležimo tudi glede
snovne produktivnosti.
Dejavniki v ozadju takšnega stanja na področju krepitve dejavnikov inovacijske
aktivnosti in človeškega kapitala so predvsem prenizka učinkovitost vlaganj v
raziskovalno-razvojno dejavnost, premajhna usmerjenost v inoviranje, zlasti v
2

Stopnja registrirane brezposelnosti je izračunana kot delež brezposelnih oseb med vsemi aktivnimi
prebivalci Slovenije.
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netehnološke inovacije in komercializacijo invencij, prenizka učinkovitost terciarnega
izobraževanja in nezadostna usklajenost izobraževalnih programov s potrebami
podjetniškega sektorja. Poleg teh hitrejše izboljšanje produktivnosti in s tem
konkurenčnosti omejujejo tudi razmeroma visoke ovire za podjetniški razvoj, zlasti kar
zadeva dostop do virov financiranja, ki se je od začetka gospodarske krize še zmanjšal,
fleksibilnost trga dela, birokratske ovire pri pridobivanju dovoljenj za poslovanje,
dolgotrajni sodni postopki ipd. V zadnjih letih tudi ni bilo napredka glede umika države
iz lastništva podjetij, prilivi neposrednih tujih investicij pa so za povečanje
konkurenčnosti gospodarstva še naprej prenizki (UMAR 2012, 15–23).
Izvozna konkurenčnost slovenskega gospodarstva se je od začetka gospodarske krize v
letu 2008 precej poslabšala. Izguba tržnega deleža na svetovnem trgu je predstavljala
dobro polovico njegovega povečanja v predhodnem sedemletnem obdobju neprestane
rasti. Skrčenje tržnega deleža je bilo v obdobju od začetka krize značilno tudi za celotno
Evropsko unijo, Slovenija pa se je uvrstila med države z največjim zmanjšanjem na
svetovnem trgu. Spodbudna je predvsem visoka rast v dveh pomembnejših trgovinskih
partnericah, Nemčiji in Hrvaški (UMAR 2012, 24–28).
Na znižanje slovenskega tržnega deleža na svetovnem trgu so ob padcu konkurenčnosti
v zadnjih letih precej vplivali učinki v povezavi z geografsko usmerjenostjo našega
izvoza. Tržni delež Slovenije na svetovnem trgu se je po letu 2008 najbolj zmanjšal na
trgih zunaj Evropske unije, kjer je v zadnjem obdobju prišlo do večjih sprememb.
Značilna je bila izjemno hitra rast trgov držav, kjer je prisotnost slovenskega izvoza
relativno majhna (Kitajska, Indija, Brazilija), kar je poglobilo padec našega deleža v
svetovnem izvozu.
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5 POSEBNOSTI POMURSKEGA
PRIMERJAVI S SLOVENIJO

PODJETNIŠTVA

V

Pomurje – naravno in gospodarsko zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu
ob reki Muri – se razteza na 1.337,3 kvadratnega kilometra. Tu sega Slovenija
najgloblje v srednjo Evropo. Najbolj severna točka je v Budincih, kjer dosega severna
zemljepisna širina 46°53`, na najvzhodnejši točki Slovenije pa leži Benica. Področje na
levem bregu Mure se imenuje Prekmurje, ki obsega upravni enoti Murska Sobota in
Lendava, desni breg pa pripada Štajerski z upravno enoto Gornja Radgona in Prlekiji z
upravno enoto Ljutomer. Pomurje obsega ravnine Apaško in Mursko polje na desni
strani ter Dolinsko in Ravensko na levi strani Mure. Terciarno gričevje sestavljajo na
severu Goričko, na jugu Ljutomerske gorice, na vzhodu Lendavske gorice, na
jugozahodu pa Radgonsko-Kapelske gorice (Zakojč 2009, 1).
Pomurska regija s svojo specifičnostjo precej izstopa glede zaostanka na področju
razvoja. Gre za močno zaostajanje regije, kar se je v bistveno večji meri pokazalo v
obdobju splošne gospodarske krize. Kljub obstoječemu Zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja se problemov regije ni dalo reševati zgolj na tej podlagi,
ampak je bilo treba sprejeti poseben razvojni zakon, imenovan »Program spodbujanja
konkurenčnosti Pomurske regije«. Pripravljen je za obdobje od leta 2010 do leta 2015,
predvsem kot orientacija na ključne potenciale, ki so pomembni pri regijskem izhodu iz
krize.
Na podlagi programa se mora Pomurje osredotočiti na naslednje ključne razvojne
priložnosti, na katerih ima komparativne prednosti (Strmšnik et al. 2010, 15–20):
•

Geotermalna energija in obnovljivi viri – energetska samostojnost regije ob
prilagoditvi obstoječih objektov in novogradnji je dolgoročna usmeritev. To
pomeni pritegnitev delovnega prebivalstva regije, predvsem podjetij in
obrtnikov s področja gradbeništva, ter razvoj znanja. Obnovljivi viri energije so
pomemben vir primarne energije v Sloveniji, povečevanje njihovega deleža pa
ena od prednostnih nalog energetske in okoljske politike države. V regiji je
nekaj nahajališč geotermalnih in drugih obnovljivih virov energije, ki do zdaj
niso bila dovolj izrabljena.

•

Agroživilstvo in razvoj podeželja – v nekaterih predelih Pomurske regije je
kmetijstvo temelj gospodarstva in za podeželje pomeni precejšen razvojni
potencial. Z medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem z obrtniki, trgovino,
turizmom, živilsko industrijo itd. je mogoče podeželje dodatno razvijati.
Pomursko podeželje lahko svojo konkurenčnost poveča z inovativnimi rešitvami
za razvoj turizma na kmetijah in drugimi oblikami podeželskega turizma ter
biopridelavo, pa tudi z ustvarjanjem novih izdelkov visoke kakovosti.

•

Turizem – Pomurska regija je skoraj enako oddaljena od štirih glavnih mest –
Ljubljane, Budimpešte, Dunaja in Zagreba – kar zaradi dostopnosti ter kulturnih
in naravnih danosti ponuja priložnosti za razvoj turizma. Razmeroma razvitemu
turizmu v regiji, ki temelji na geotermalni in zdravilni vodi, bi se morala za
večjo konkurenčnost pridružiti lokalna podjetniška dejavnost za razvoj novih in
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inovativnih turističnih proizvodov in storitev, kar bi pripomoglo k ustvarjanju
novih delovnih mest. Zdravilišča in termalna kopališča bi morala tesneje
sodelovati pri razvojnih pobudah drugih sektorjev in deležnikov turizma v
svojem okolju. Razpoložljivost termalno-zdravilne vode in turistična
infrastruktura omogočata nadgradnjo v medicinskem/zdravstvenem turizmu.

5.1 PEST-analiza
PEST-analiza je poslovna analiza, ki se nanaša na analizo poslovnega okolja vsakega
podjetja. Priporočljiva je predvsem, kadar se podjetja odločajo za vstop na tuje trge, saj
proučuje makroekonomske razmere okolja (Britton et al. 2003, 7).
V magistrskem delu smo izdelali PEST-analizo za Pomursko regijo. Namen tega je bil
spoznati splošno stabilnost pomurskega gospodarskega okolja in identifikacija
dejavnikov, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetij.
PEST-analiza zajema štiri področja okolja in sicer politično (in pravno okolje),
ekonomsko okolje, sociološko in kulturno okolje ter tehnološko okolje.
5.1.1

Politični in pravni elementi

Politični in pravni elementi analizirajo pravne in regulacijske standarde Pomurske
regije, po katerih morajo delovati tako domača kot tuja podjetja.
Za ustvarjanje razmer, ki naj bi spodbudile razvoj v Pomurski regiji in pomembno
pripomogle k prihodnjemu razvoju regije, je v veljavi Program spodbujanja
konkurenčnosti Pomurske regije 2010–2015. Program je pripravljen na podlagi Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 in pomeni del novega vzorca
regionalnega razvoja, ki ga je v razpravah o reformi evropske kohezijske politike v letu
2009 predlagala Evropska komisija in se zgleduje predvsem po dveh priporočilih,
pomembnih za slovensko regionalno politiko (Strmšnik et al. 2010):
• usmerjenost regionalne politike na območja z razvojnimi izzivi,
• spodbujanje lokalnih dejavnikov k investicijskim tveganjem in preseganju
politike ozkih lokalnih interesnih skupin. Pomembna je spodbuda za pripravo
pilotnih projektov s poudarkom na neposredni vlogi Evropske komisije pri
vzpostavitvi sklada za male inovativne projekte in vključevanju mednarodnih
strokovnjakov na lokalno raven.
Program je namenjen ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih,
vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne
krize v Pomurski regiji. Po osamosvojitvi Slovenije so se izgubile tudi vezi, ki so jih
pomurska podjetja krepila do tedaj na nekdanjih jugoslovanskih trgih, zato so se
podjetja bolj usmerila na evropske trge. Vendar pa je zadnja gospodarska kriza tudi te
vezi skrhala, zato bo potrebna njihova obnova, poleg tega pa nastaja potreba po širjenju
na nove trge zunaj Evropske unije.
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5.1.2

Ekonomski elementi

Ekonomski elementi Pomurske regije odražajo njeno privlačno lego – Pomurje meji na
tri sosednje države (Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško) ter že od nekdaj povezuje
sosednje države na gospodarskem področju.
Pomurje leži na petem evropskem transportnem koridorju, ki povezuje Barcelono in
Kijev, Slovenija in Madžarska sta povezani tudi preko železniškega prometa, medtem
ko je Slovenija prav tako povezana z avtocesto od Lendave preko Ljubljane do Kopra
(RRA Mura 2012).
Skozi pokrajino potekajo mednarodne prometne poti, zato obstaja možnost vlaganja v
industrijo in postavitev poslovno-obrtnih con ter razvoja storitvenih dejavnosti in
turizma.
V neposredni bližini Murske Sobote je tudi športno letališče, kar še je dodatna pozitivna
točka tako za turiste kot za poslovneže.
5.1.3

Sociokulturni elementi

Sociokulturne elemente Pomurske regije sestavljajo (SURS 2013):
•

•

•

•

•

Demografska slika Pomurja – po podatkih centralnega registra prebivalstva je na
dan 1. julija 2011 v Pomurju živelo 58.097 moških in 61.049 žensk. Odročna
lega neugodno vpliva na gospodarski položaj regije in življenjske pogoje
tukajšnjih prebivalcev; to se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (v
letu 2010 je znašal 11.450 EUR) in najnižjem razpoložljivem dohodku na
prebivalca (v letu 2010 je znašal 8.770 EUR).
Slika brezposelnosti – čeprav se je v letu 2011 število brezposelnih zmanjšalo
samo v Pomurski regiji, je bila stopnja registrirane brezposelnosti tukaj še vedno
najvišja v državi (za 9 odstotnih točk višja kot v regiji z najnižjo
brezposelnostjo).
Rast prebivalstva – v letu 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo, predvsem
zaradi negativnega naravnega prirasta, ta je bil v Pomurski regiji največji v
državi. Največ je bilo trigeneracijskih gospodinjstev, tako je v vsakem desetem
gospodinjstvu prebivala generacija otrok, staršev in starih staršev.
Stopnja izobrazbe – izobrazbena struktura Pomurja kaže, da je 55,8 %
prebivalcev s srednješolsko izobrazbo, 28,6 % jih je brez dokončane ali z
dokončano osnovnošolsko izobrazbo, samo 15,7 % jih ima višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo (SURS 2012). Število študentov v Pomurski regiji
zaenkrat še narašča. Vzroki so verjetno v tem, da se vse več mladih odloča za
nadaljnji študij in tudi veliko zaposlenih želi nadgraditi doseženo stopnjo
izobrazbe.
Drugi podobni dejavniki (ker v magistrskem delu ne igrajo ključne vloge, jih le
omenjamo): mobilnost prebivalstva, življenjski status, prevladujoča veroizpoved
ipd.
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5.1.4

Tehnološki elementi

Tehnološka razvitost Pomurske regije vpliva na možnosti in odprtost pomurskega trga.
Predpostavljamo, da je regija zaradi izgradnje novejših informacijskih sistemov
dostopna tako za investitorje kot za graditelje raznih novih tehnoloških rešitev.
Na področju vstopnih ovir pomursko gospodarsko okolje ne določa posebnih specifik,
saj se zaveda pomembnosti vlaganja v gospodarstvo.
V Pomurski regiji je prioriteta v izgradnji tehnološko revitaliziranih podjetij in
tehnološkem prestrukturiranju dosedanjih podjetij. Podjetja bodo morala vsebovati in
upoštevati vse kakovostne, tehnološke, ekološke in zdravstvene standarde.
Vse večji poudarek je na pridobivanju čim večjega števila patentov, predvsem na
področju okolju prijaznih tehnologij.

5.2 SWOT-analiza
Pri proučitvi okolja s pomočjo SWOT-matrike smo se osredotočili na analizo štirih
dejavnikov. To so prednosti/slabosti ter priložnosti/nevarnosti. Medtem ko se prva dva
nanašata na dejavnike notranjega okolja, se druga dva nanašata na zunanje dejavnike.
Gre pa predvsem za to, da na notranje dejavnike okolja lahko vplivamo, medtem ko
nam je to pri zunanjih dejavnikih onemogočeno in se jim lahko zgolj prilagodimo
(Pučko 1999, 133).
SWOT-analizo smo pripravili za Pomursko regijo, namen tega pa je ugotoviti, katere so
prednosti regije in iz tega izpeljane priložnosti ter slabosti in z njimi povezane
nevarnosti, oboje tako za domače gospodarstvenike kot tudi za tuje investitorje.
5.2.1

Prednosti

Prednosti pomenijo notranje dejavnike, ki jih vsebuje regija v povezavi z
gospodarstvom, ampak se nanje lahko vpliva in se jih regulira z določenimi instrumenti.
Prednosti, ki jih ima Pomurska regija, so predvsem:
•

•
•
•
•

geografska lega Pomurja – Pomurje je obmejna pokrajina, saj meji na tri
sosednje države: na severu na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in na jugu na
Hrvaško;
naravna bogastva – v Pomurju so nahajališča termalne in mineralne vode, kar je
že v preteklosti pomenilo priložnost za razvoj turizma;
tranzitna povezanost regije – Pomurska regija je z avtocesto povezana do vseh
večjih slovenskih mest in tudi s sosednjimi državami;
bogata kulturna dediščina – zanimanje turistov predstavljajo tudi prenovljeni
gradovi in cerkve;
razvita domača in umetnostna obrt – Pomurje je poznano po dobri hrani ter
razviti domači in umetnostni obrti. Predvsem v poletnih mesecih poteka
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organiziranje raznih tradicionalnih prireditev, razstavljavci pa se udeležujejo
tudi sejmov v tujini.
5.2.2

Slabosti

Slabosti na drugi strani predstavljajo šibkosti, področja, kjer bi se morali izboljšati, ter
področja, kjer je regija dejansko ranljiva.
Za Pomursko regijo so slabosti lahko naslednje:
•
•
•
•
•
5.2.3

nizka izobrazbena raven prebivalstva in staranje prebivalstva, odhod
strokovnjakov iz regije v večja mesta ali celo v tujino,
prevelika birokracija in nesložnost organov odločanja o prihodnosti regije,
pomanjkanje sredstev za uvajanje sprememb v gospodarstvu,
preslaba promocija regije v drugem delu države in v tujini,
počasno nastajanje novih podjetij.
Priložnosti

Priložnosti so tisti del analize, ki se nanašajo na elemente zunaj našega vpliva, vendar
pozitivno vplivajo na naše delovanje, ali bodo v zunanjem okolju nastopili v bližnji
prihodnosti. Seveda so vse to lahko tudi nevarnosti. Priložnosti nam omogočajo, da še
hitreje izkoristimo svoje prednosti in delujejo kot vzvod.
Priložnosti, ki se pojavljajo v Pomurski regiji, so predvsem:
•

•
•
•
•

5.2.4

naraščanje povpraševanja po pomurskem zdraviliškem in hotelskem turizmu – v
zadnjem času, ob stalnem zanimanju turistov iz Evrope, vse bolj prihajajo turisti
iz bivše Sovjetske zveze;
geotermalna voda – poleg dosedanjih že izgrajenih dejavnosti nudi izgradnjo
novih in novejših dejavnosti;
izgrajena prometna povezava nudi postavitve logistično-distribucijskih centrov,
kar lahko postane primerjalna prednost regije;
izkoriščanje razvojne in ekonomske politike države za manj razvita in obmejna
področja;
izdelava projektov za čezmejno gospodarsko sodelovanje s sosednjimi
obmejnimi državami.
Nevarnosti

Nevarnosti so tista najbolj pereča zadeva v analizi, ki predstavlja potencialne negativne
vplive, na katere enostavno nimamo vpliva. Tukaj nam preostane zgolj to, da se v
svojem bistvu prilagodimo.
Nevarnosti Pomurske regije so predvsem:

40

•
•
•
•
•

slaba povezanost regije z drugimi regijami na gospodarskem področju,
padec kupne moči domačih prebivalcev predvsem zaradi naraščanja
brezposelnosti,
nevarnost preselitve spornih industrij v regijo,
rušenje ekosistema zaradi povečanja prometa skozi regijo in posledično
povečanega onesnaževanja okolja,
zaostrovanje zakonodaje na področju gospodarstva, varovanja okolja in
turizma.
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II APLIKATIVNI DEL
6 PREDSTAVITEV IZVEDBE RAZISKAVE
6.1 Model raziskave in raziskovalne hipoteze
Osnovni problem, ki ga obravnava magistrsko delo, je problem zaostajanja Pomurske
regije tako za slovenskim povprečjem kot tudi za razvojem večine drugih slovenskih
regij.
Z izbranimi kazalniki smo ugotavljali primerjavo regije s slovenskim povprečjem ter s
stopnjami rasti spremljali gibanje kazalnikov v proučevanem obdobju za državo in
regije.
Pogledali smo, kako v ključnem obdobju niha podjetniška aktivnost, in ugotovili,
kakšna je struktura populacije, ki se odloča za vstop v podjetniško dejavnost.
Podjetništvo in njegov pomen za pomursko gospodarstvo smo obravnavali/preverjali s
pomočjo naslednjih hipotez:
H1: Gospodarska moč Pomurske regije glede na gibanje izbranih kazalnikov negativno
odstopa od slovenskega povprečja.
H2: Kot pomoč gospodarstvu regije država namenja finančne subvencije v obliki
garancij za bančne kredite, garancije, pogarancije, subvencije in lastniško
financiranje.
H3: Pomurje v obdobju 2008–2011 beleži občutno nihanje podjetniške aktivnosti,
predvsem glede povečevanja izstopa podjetij iz podjetniške aktivnosti.
H4: Med brezposelnimi se v Pomurju za vstop v podjetniško aktivnost odločajo
predvsem mladi ljudje, moškega spola, s poklicno izobrazbo in s stažem
brezposelnosti, daljšim od enega leta.
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Model raziskave prikazujemo na sliki 12.
Slika 12: Model raziskave

Odločanje brezposelnih
za podjetništvo
•
•
•
•

stopnja izobrazbe
starost
trajanje brezposelnosti
spol brezposelne osebe

H4

H3

Uspešnost gospodarstva regije
V obdobju 2008–2011
• število družb
• število zaposlenih
• dodana vrednost na zaposlenega
• prihodki od prodaje
• izvozna usmerjenost

Podjetniška aktivnost –
Vstop in izstop podjetij
•
•
•

gospodarske družbe
samostojni podjetniki
zadruge

H2

H1

Finančne subvencije
•
•
•
•
•

krediti
garancije
pogarancije
subvencije
lastniško financiranje
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6.2 Potek raziskave
Naslednja podpoglavja so sestavljena iz delov poteka raziskave. Predstavili bomo
časovno obdobje, vzorec, metodo zbiranja podatkov in metode obdelave podatkov.
6.2.1

Upoštevano časovno obdobje

Za spremljanje razvitosti regije smo izbrali določene kazalnike ter zanje zbrali
sekundarne podatke pristojnih institucij. Osredotočili smo se na časovno obdobje med
letoma 2008 in 2011.
6.2.2

Vzorec

Vzorec v empiričnem delu je sestavljen iz dveh delov. Prvega predstavljajo slovenska
podjetja, ki smo jih izbrali s seznama Šifranta pravnoorganizacijskih oblik enot
Poslovnega registra Slovenije (PRS). Izbrali smo naslednje oblike podjetij:
• Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), šifra PRS 101
• Komanditna družba (k. d.), šifra PRS 102
• Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), šifra PRS 103
• Delniška družba (d. d.), šifra PRS 104
• Zadruga (z. o. o.), šifra PRS 112
• Samostojni podjetnik posameznik (s. p.), šifra PRS 142
Iste oblike podjetij smo v istem časovnem obdobju proučevali posebej na območju
Pomurja.
Drugi vzorec pa je sestavljen iz podatkov Zavoda za zaposlovanje in zajema osebe, ki
imajo status brezposelnih oseb in so razvrščene po stopnji izobrazbe, po starosti, po
spolu in glede na trajanje brezposelnosti.
6.2.3

Metoda zbiranja podatkov

V magistrskem delu smo uporabili sekundarne podatke AJPES, Zavoda za zaposlovanje
in Slovenskega statističnega urada.
AJPES je vzpostavil poslovni register kot edini ali primarni register za vse vrste
poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji. Zagotavlja podatke o poslovnih subjektih, ki
so namenjeni za javno objavo podatkov in ponovno uporabo javnih podatkov. Ta
opravila AJPES uresničuje postopoma od leta 2005, ko je postal primarni register za
samostojne podjetnike, v letu 2008 pa tudi primarni register za gospodarske družbe.
AJPES si na tem področju zastavlja osnovni cilj na področju vodenja drugih registrov in
evidenc podatkov in tako vodi vse tiste javne registre, ki povečujejo varnost v pravnem
prometu poslovnih subjektov ali na drug način prispevajo k preglednemu poslovnemu
okolju.
Statistični urad RS s pomočjo drugih izvajalcev zagotavlja organom in organizacijam
javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem,
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demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Tudi ti
podatki so med drugim lahko namenjeni za nadaljnjo obdelavo.
Zavod za zaposlovanje vodi evidenco brezposelnosti. V zbirki podatkov najdemo
podatke, ki prikazujejo strukturo brezposelnih oseb glede na starost, spol, izobrazbo in
trajanje brezposelnosti.
6.2.4

Metode obdelave podatkov

V aplikativnem delu smo podatke obdelali ter grafično in tabelarično predstavili s
pomočjo programa Microsoft Office Excel.
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7 OBRAVNAVA REZULTATOV RAZISKAVE
V tem poglavju predstavljamo rezultate empirične raziskave. Rezultate prikazujemo
glede na zastavljene hipoteze magistrskega dela in se osredotočamo na Pomursko
statistično regijo, ki jo, razdeljeno na občine, prikazujemo na sliki 13:
Slika 13: Statistična regija Pomurje

Vir: RRA Mura 2007, 29.

7.1 Uspešnost gospodarstva regije
Pri proučevanju hipoteze H1 smo pri obdelavi podatkov upoštevali naslednje kazalnike:
• število družb,
• število zaposlenih,
• dodana vrednost na zaposlenega,
• prihodki od prodaje,
• izvozna usmerjenost (prihodki od prodaje na tujem trgu).
V istem vrstnem redu njihovo obdelavo prikazujemo v naslednjih podpoglavjih.
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7.1.1

Število družb

Gibanje števila družb je kazalnik, ki pokaže, kako se v določenem obdobju spreminja
število gospodarskih subjektov. Uporabili smo podatke SURS in AJPES o številu družb,
saj so ti najbolj verodostojni. Kot obstoječa podjetja lahko upoštevamo zgolj tista, ki
redno oddajajo svoja letna poročila.
Tabela 4: Stopnje rasti števila podjetij po statističnih regijah v obdobju 2008–2011
Letne stopnje rasti števila podjetij

Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
SLOVENIJA

2008

2009

2010

2011

Triletna
povprečna
rast

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4,2
6,6
4,4
5,6
4,7
3,6
5,2
2,7
5,6
6,7
4,4
5,1
5,5

3,9
3,4
1,8
2,7
2,3
2,8
2,1
1,6
3,7
4,2
1,4
2,4
3,1

1,7
2,3
2,4
2,3
1,4
0,6
2,1
1,7
2,6
1,2
0,1
2,2
2,1

3,3
4,1
2,9
3,5
2,8
2,3
3,1
2
4
4
2
3,2
3,6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Gibanje stopenj rasti števila družb v Sloveniji in po posameznih statističnih regijah
kaže, kako se je v proučevanem obdobju gibalo število družb v celotni Sloveniji in po
posameznih regijah.
Povprečna letna stopnja gibanja števila družb v Sloveniji v proučevanem obdobju je
3,6-odstotna. Med regijami je v proučevanem obdobju povsod prisotna pozitivna
triletna povprečna rast podjetij. Najvišjo stopnjo rasti je dosegala Podravska regija (4,1
%). Sledita ji Osrednjeslovenska in Gorenjska regija, obe s 4-odstotno triletno
povprečno stopnjo rasti števila podjetij.
Povprečna letna stopnja rasti v Pomurski regiji v proučevanem obdobju je 3,3-odstotna,
kar pomeni, da je število družb v Pomurski regiji v obdobju 2008–2011 povprečno
naraščalo za 3,3 %.
Gibanje števila podjetij se očitno razlikuje med Pomurjem in drugimi regijami, saj ima
Pomurje glede na druge regije v proučevanem obdobju najmanjše število podjetij. Od
leta 2009 do 2010 regije beležijo občutno zmanjšanje števila podjetij, v večini kar za
polovico, izjema so Pomurska, Spodnjeposavska in Gorenjska regija, kjer se je število
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podjetij zmanjšalo za manj kot 50 %. V letu kasneje so se zmanjšanja umirila in v vseh
regijah ugotovimo zmerno rast števila podjetij.
Ta odstopanja so predvsem posledica gospodarske krize, ko se je največ podjetij znašlo
na robu preživetja. Tista, ki so bila fleksibilna s primerno vpeljano strategijo vodenja in
delovanja ter protikriznimi ukrepi, so posledice krize seveda občutila, a so se uspela
obdržati. Mnogo podjetij pa je prisegalo na tradicionalnost in občutek trdnosti na trgih,
zato so jih posledice krize uničile.

7.1.2

Število zaposlenih

Uspešnost gospodarstva regije je odvisna tudi od tega, koliko ljudi zaposlujejo podjetja
v gospodarskem sektorju. Ta podatek vpliva tudi na višino brezposelnosti ter na
povečanje BDP.
Tabela 5: Stopnje rasti števila zaposlenih po statističnih regijah v obdobju 2008–
2011
Letne stopnje rasti zaposlenih

Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
SLOVENIJA

2008

2009

2010

2011

Triletna
povprečna rast

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

–3,8
–2,7
–5,7
–3,1
–5,7
–0,2
–2,7
–0,4
–0,4
–2,8
–3,9
–0,2
–1,9

–6,8
–2,1
–5,3
–3,2
–2,8
–5,9
–2,3
–3,6
–2,1
0,2
–3,1
–3,5
–2,6

0,1
–1,7
–3,1
–2,9
–2,7
–3,7
–2,7
–6,2
–2,2
–3,1
–3,1
–1,4
–0,23

–3,5
–2,2
–4,7
–3,1
–3,7
–3,3
–2,6
–3,4
–1,6
–1,9
–3,4
–1,7
–1,6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Gibanje stopenj rasti števila zaposlenih v Sloveniji in po posameznih regijah pokaže,
kako se je v proučevanem obdobju gibalo število zaposlenih v celotni Sloveniji in po
posameznih regijah.
Povprečna letna stopnja gibanja števila zaposlenih v Sloveniji v proučevanem
obdobju je –1,6-odstotna, kar pomeni, da se je število zaposlenih v Sloveniji v obdobju
2008–2011 v povprečju zmanjševalo za 1,6 %. Med regijami sicer v proučevanem
obdobju ni bilo pozitivne triletne povprečne rasti zaposlenih, je pa njihova rast najmanj
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padala v Osrednjeslovenski in Obalno-kraški regiji, največji padec pa beležita Koroška
in Zasavska regija.
Povprečna letna stopnja rasti v Pomurski regiji v proučevanem obdobju je –3,5, kar
pomeni, da se je število zaposlenih v Pomurski regiji v obdobju 2008–2011 v povprečju
zmanjševalo za 3,5 %. Takšen rezultat uvršča Pomursko regijo na deseto mesto med
dvanajstimi.
V drugih regijah se je med letoma 2008 in 2009 število zaposlenih prav tako močno
zmanjšalo, vendar je bilo to zmanjševanje v kasnejših letih proučevanega obdobja bolj
zmerno. V Gorenjski regiji zasledimo v letu 2010 celo povečanje števila zaposlenih.
Prav tako v Pomurju med letoma 2008 in 2009 beležimo padec števila zaposlenih, po
letu 2009 pa rahlo povečanje.
Vzroke vidimo predvsem v stečajih podjetij in posledično v presežnih delavcih.
Predvsem proti koncu leta 2008, ko je kriza že dobro zajela Slovenijo, je bil zelo pogost
razlog tudi iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

7.1.3

Dodana vrednost na zaposlenega

Dodano vrednost ugotavljamo kot razliko med proizvodnjo v dejanskih cenah in
vmesno potrošnjo, izraženo v ceni kupca. Razumemo jo torej kot razliko med
proizvedenimi dobrinami in »inputi«, ki so bili porabljeni pri proizvodnji.
Dodano vrednost na zaposlenega izračunamo glede na število zaposlenih, ki so
sodelovali pri proizvodnji omenjenih dobrin.
Tabela 6: Bruto dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji in v Pomurju v
obdobju 2008–2011

Slovenija (v EUR)
Stopnje rasti (v %)
Pomurska regija
EUR)
Stopnje rasti (v %)

(v

2008
34.253
/
24.637

2009
33.137
–3,2
25.640

2010
35.152
6,1
25.799

2011
36.966
5,2
25.870

/

4,1

0,6

0,3

Vir: AJPES – podatkovna zbirka letnih poročil, SURS, Pomurska gospodarska zbornica.

Povprečna letna stopnja rasti bruto dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji je bila v
proučevanem obdobju 2,6-odstotna. Povprečna letna stopnja rasti bruto dodane
vrednosti na zaposlenega v Pomurski regiji je v proučevanem obdobju znašala 1,6 %.
Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je v proučevanem obdobju
znašala 34.877 EUR, v Pomurju pa 25.487 EUR. Realen zaostanek Pomurske regije
tako znaša 9.381 EUR na zaposlenega oz. 27 %.
Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji se v proučevanem obdobju
giblje med 34.253 in 36.966 EUR, medtem ko je v Pomurju ta vrednost bistveno nižja
in se giblje med 24.637 in 25.870 EUR. V Sloveniji se je povprečna dodana vrednost na
zaposlenega v letih 2008 in 2009 zniževala, od leta 2009 naprej pa opazimo očitno rast.
V Pomurju od leta 2008 do leta 2011 beležimo rast povprečne dodane vrednosti na
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zaposlenega, vendar ta rast ni tako izrazita v primerjavi s slovenskim povprečjem.
Dodana vrednost na zaposlenega raste bistveno počasneje v primerjavi s slovenskim
povprečjem.
Vzroke vidimo predvsem v neugodnih gibanjih pri vseh skupinah dejavnosti zasebnega
sektorja. Gospodarske razmere so pospešile zmanjševanje zaposlenosti in tudi število
prostih delovnih mest se je precej zmanjšalo. Ker pa dodana vrednost raste s
povečevanjem produktivnosti zaposlenih, lahko sklepamo, da zaradi insolventnosti
nekaterih podjetij, ki redno ne izplačujejo plač zaposlenim, dodana vrednost pada.
7.1.4

Prihodki od prodaje

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen
finančnih prihodkov na tej podlagi). Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih
poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in
materiala. Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obračunani davek na dodano
vrednost in druge dajatve, niso sestavina prihodkov od prodaje. Podobno tudi zneski,
zbrani v korist zastopanega, niso sestavina prihodkov od prodaje (prihodek od prodaje
je le storitev zastopnika) (SRS 2006).
Tabela 7: Stopnje rasti prihodkov podjetij po statističnih regijah v obdobju 2008–
2011
Letne stopnje rasti prihodkov

Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
SLOVENIJA

2008

2009

2010

2011

Triletna
povprečna rast

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

–14,1
–6,1
–23,2
–13,3
–13,1
–0,9
–9,1
–14,1
–11,0
–18,9
–9,2
–18,5
–13,3

0,19
4,8
4,9
3,3
1,8
7,7
5,6
7,9
3,8
6,7
5,8
4,6
4,4

6,9
4,8
11,8
6,4
4,1
24,8
–0,8
5,8
3,9
3,6
3,7
3,7
4,7

–2,3
–2,2
–2,2
–1,2
–2,4
10,5
–1,4
–0,1
–1,1
–2,9
0,1
–3,4
–1,4

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Gibanje stopenj rasti prihodkov v Sloveniji in po posameznih regijah pokaže, kako so se
v proučevanem obdobju gibali prihodki podjetij v celotni Sloveniji in po posameznih
regijah.
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Povprečna letna stopnja rasti prihodkov v Sloveniji v proučevanem obdobju znaša –1,4
%. To pomeni, da so se prihodki v Sloveniji v obdobju 2008–2011 letno povprečno
zmanjševali za 1,4 %. Pozitivno triletno povprečno rast prihodkov smo ugotovili v dveh
regijah, v Spodnjeposavski in Goriški, v vseh drugih regijah pa je bila ta stopnja v
proučevanem obdobju negativna.
Povprečna letna stopnja rasti prihodkov v Pomurski regiji v proučevanem obdobju je –
2,3 %. To pomeni, da so se prihodki v Pomurski regiji v obdobju 2008–2011 povprečno
zmanjševali za 2,3 %.
Dejansko tudi pri gibanju prihodkov opazimo, da so se v proučevanem obdobju občutno
zmanjšali v letu 2009, kasneje pa so regije beležile rahlo rast prihodkov. V letu 2011, ko
vse regije glede na preteklo leto beležijo višjo pozitivno gospodarsko rast, negativno
izstopa le Jugovzhodna Slovenija z 0,8-odstotnim zmanjšanjem prihodkov.
Vzroke za to vidimo predvsem v splošni gospodarski krizi in že zgoraj ugotovljeni nižji
gospodarski aktivnosti, ko so se podjetja konstantno zapirala, brezposelnost se je
konstantno povečevala, prihodki pa so se seveda zmanjševali.
7.1.5

Izvozna naravnanost

Podjetja morajo zaznavati potrebe trga in se jim prilagajati, tako na domačem kot tudi
na tujem trgu. Tudi konkurenti prav gotovo iščejo rešitve za reševanje potreb, vendar se
pogosto dogaja, da jih v tem prehitijo druga manjša podjetja z boljšimi in
inovativnejšimi rešitvami.
Tabela 8: Izvozna naravnanost v Sloveniji v obdobju 2008–2011

2008
2009
2010
2011

Izvoz
(v EUR)

Verižni
indeksi

20042070
16269340
18639344
20999296

/
81,2
114,6
112,7

Pokritost
izvoza z
uvozom
(v %)
87
94
93
93

Trgovinska
bilanca
(v EUR)

Uvoz
(v EUR)

–2995945
–1006597
–1461245
–1555794

23038016
18639344
20100589
22555089

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slovenija je v proučevanem obdobju največ izvozila v letu 2011, medtem ko je bila
najvišja vrednost uvoza v letu 2008. Pokritost uvoza z izvozom je bila najvišja v letu
2009, ko je bila 94-odstotna. Trgovinska bilanca je v proučevanem obdobju dosegla
najvišjo negativno vrednost v letu 2008, ko je bila pokritost izvoza z uvozom zgolj 87odstotna.
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Tabela 9: Izvozna naravnanost v Pomurski regiji v obdobju 2008–2011

2008
2009
2010
2011

Izvoz
(v EUR)

Verižni
indeksi

552048
418586
419284
475084

/
75,8
100,2
113,3

Pokritost
izvoza z
uvozom
(v %)
84
92
86
79

Trgovinska
bilanca
(v EUR)

Uvoz
(v EUR)

–01289
–37931
–64931
–104014

653337
456517
484215
579098

Vir: Pomurska gospodarska zbornica.

Pomurska regija je v proučevanem obdobju največ izvozila v letu 2008, ko je bila
najvišja tudi vrednost uvoza. Pokritost uvoza z izvozom je bila najvišja v letu 2009, ko
je bila 92-odstotna. Trgovinska bilanca je v proučevanem obdobju dosegla najvišjo
negativno vrednost v letu 2011, ko je bila pokritost izvoza z uvozom zgolj 79-odstotna.
Za primerjavo gibanja izvoza med Slovenijo in Pomurjem smo izračunali verižne
indekse za Slovenijo in Pomurje; prikazujemo jih v tabeli 10.
Tabela 10: Primerjava rasti izvoza v Sloveniji in Pomurski regiji v obdobju 2008–
2011
Gibanje izvoza Slovenija
2008
2009
2010
2011

/
81,2
114,6
112,7

Gibanje izvoza Pomurska
regija
/
75,8
100,2
113,3

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Pomurska gospodarska zbornica.

Izvoz v Sloveniji v letu 2009, izražen v EUR, je bil vrednostno za 18,8 % nižji glede na
leto 2008, vrednost izvoza v letu 2010 pa je bila za 14,6 % višja od vrednosti izvoza v
letu 2009. Vrednost izvoza v letu 2011 je bila glede na predhodno obdobje višja za 12,7
%.
Izvoz v Pomurski regiji v letu 2009, izražen v EUR, je bil vrednostno za 24,2 % nižji
glede na leto 2008, vrednost izvoza v letu 2010 pa je bila za 0,2 % višja od vrednosti
izvoza v letu 2009. Vrednost izvoza v letu 2011 se je glede na predhodno obdobje
zvišala za 13,3 %.

7.2 Finančne subvencije
Regionalni razvoj v Sloveniji, razvojne institucije in vrste razvojnih spodbud
opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in njegovi
podzakonski akti, sredstva pa dodeljuje Slovenski podjetniški sklad. Na podlagi tega se
določa tudi stopnja razvitosti posameznih geografskih območij, od tega pa je odvisno
razdeljevanje državnih in evropskih finančnih razvojnih spodbud.
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Državno pomoč regijam, prikazano v tabeli 11, sestavljajo naslednje postavke:
•
•
•
•
•

krediti,
garancije,
pogarancije,
subvencije,
lastniško financiranje.

Tabela 11: Regijska razdelitev državnih pomoči na razpisih v obdobju 2008–2011
Znesek državnih pomoči v EUR po letih
Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
SLOVENIJA

2008
2.883.994
12.235.037
4.902.673
12.113.568
346.309
3.560.966
4.319.695
2.111.626
19.064.688
5.370.721
5.697.956
2.813.882
75.421.115

2009
1.849.260
6.834.257
2.271.019
7.878.154
1.013.498
1.570.896
2.800.112
1.276.623
12.460.987
4.302.764
2.702.126
2.423.392
47.383.088

2010
4.073.614
16.779.039
4.646.011
9.765.215
1.458.780
2.360.000
6.400.121
3.419.525
44.588.181
8.499.064
5.247.387
9.276.873
116.513.810

2011
301.144
1.430.699
441.588
1.593.832
36.117
369.572
724.465
111.841
11.050.040
776.269
862.744
826.243
18.524.554

Skupaj
9.108.012
37.279.032
46.387.044
31.350.769
2.854.704
34.205.473
14.244.393
6.919.615
21.164.008
18.948.818
14.510.213
33.459.031
257.842.567

Vir: Slovenski podjetniški sklad 2008–2011.

Tabela 11 prikazuje gibanje državne pomoči podjetništvu po regijah v obdobju 2008–
2011. Ugotovimo lahko, da je bilo v proučevanem obdobju skupaj dodeljenih
257.842.567 EUR državne pomoči podjetjem in da je bilo od tega največ državne
pomoči dodeljene v letu 2010. Med regijami po prejeti državni finančni pomoči izstopa
Osrednjeslovenska regija z največ prejete finančne pomoči v vsakem letu proučevanega
obdobja, sledi ji Podravska regija. Najmanj državne pomoči so prejele Pomurska,
Notranjsko-kraška in Zasavska regija.
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Tabela 12: Povprečna višina državne pomoči na podjetje v regijah v obdobju
2008–2011

Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
SLOVENIJA

Povprečno
število podjetij v
obdobju
2008–2011

Povprečna višina
državne pomoči v
obdobju 2008–2011
(v EUR)

7.086
22.558
4.846
17.901
2.431
4.714
8.728
3.727
53.076
15.640
17.835
11.157
162198

2.277.003
9.319.758
3.065.323
7.837.692
713.676
1.965.359
3.561.098
1.729.904
21.790.974
4.737.205
3.627.553
3.835.098
64460642

Povprečna višina
državne pomoči
glede na povprečno
število podjetij
(v EUR)
321
413
633
438
294
417
408
464
411
303
203
344
397

Vir: Slovenski podjetniški sklad 2008–2011, Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 12 prikazuje porazdelitev povprečne državne pomoči po regijah v proučevanem
obdobju glede na gibanje povprečnega števila podjetij v regijah. Ugotovili smo, da je
bila povprečna višina državne pomoči na podjetje v obdobju 2008–2011 najvišja v
Koroški regiji, sledita Notranjsko-kraška in Podravska regija, Pomurska regija zaostaja
in je med dvanajstimi regijami komaj na devetem mestu. Manj državne pomoči na
podjetje so prejele še tri regije, to so Gorenjska, Zasavska in Goriška regija.

7.3 Podjetniška aktivnost – vstop in izstop podjetij
Gibanje podjetniške aktivnosti v obdobju 2008–2011 smo ugotavljali glede na vstop in
izstop podjetij v podjetniško aktivnost, torej glede na to, kako so se v vsakem letu
posebej podjetja registrirala oziroma prenehala poslovati. Podatke za Pomursko regijo
smo primerjali glede na gibanje vstopov in izstopov podjetij v Sloveniji, v obdobju
2008–2011.
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Tabela 13: Delež vstop
stopov družb v podjetniško aktivnost v obdobju 2008–2011
2008
v
Sloveniji in Pomurju
Vstop
Slovenija
25 %
26 %
24 %
25 %
100 %

2008
2009
2010
2011

Vstop
Pomurje
24 %
25 %
27 %
24 %
100%

Vir: AJPES 2013.

Slika 14:: Vstop družb v podjetniško aktivnost v obdobju 2008–
2008–2011 na območju
Slovenije in Pomurja

100%
90%
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70%
60%
50%

Vstop - Pomurje
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Vstop - Slovenija
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20%
10%
0%
2008
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Slika 14 prikazuje vstop družb v podjetniško aktivnost v obdobju 2008–2011,
2008
posebej v
Pomurju in posebej v Sloveniji. Iz slike je razvidno, da ni večjih
jih odstopanj.
odstopanj Podjetja so
se v proučevanem
evanem obdobju bolj ali manj enakomerno registrirala tako v Sloveniji kot v
Pomurski regiji. Rahlo povečanje
pove anje vstopov podjetij v podjetniško aktivnost zasledimo v
Pomurski regiji v letu 2010.
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Tabela 14: Delež izstopov podjetij iz podjetniške aktivnosti v obdobju 2008–2011 v
Sloveniji in Pomurski regiji
Izstop
Slovenija
21 %
23 %
28 %
27 %
100 %

2008
2009
2010
2011

Izstop
Pomurje
25 %
24 %
25 %
26 %
100 %

Vir: AJPES 2013.

Slika 15: Izstop družb iz podjetniške aktivnosti v obdobju 2008–2011
2008 2011 na območju
obmo
Slovenije in Pomurja
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Slika 15 prikazuje izstop posameznih pravnih oblik podjetij v obdobju 2008–2011,
posebej v Pomurju in posebej v Sloveniji. Splošno so v Pomurski regiji podjetja
prenehala s poslovanjem v letu 2008, v drugih letih proučevanega
evanega obdobja ni občutnih
ob
razlik.
Vzrok za prenehanje poslovanja vseh oblik podjetij je v prvi vrsti gospodarska kriza, ki
je zmanjšala kupno moč in dohodke. Vzroke
V
pa najdemo tudi v povečani
čani globalizaciji
evropskih trgov in selitvi večjega
čjega dela proizvodnje na območja
obmo ja s cenejšo delovno silo.
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7.4 Brezposelnost in odločanje
odlo
za podjetništvo
V raziskavi smo obravnavali tiste osebe, ki so ustanovile svoja podjetja v obliki družbe
z omejeno odgovornostjo ali so postali samostojni podjetniki. Te podatke smo
primerjali glede na odločanje
odločanje brezposelnih za vstop v podjetniško aktivnost
aktivno na območju
celotne Slovenije v obdobju 2008–2011.
20
Slika 16:: Vstop brezposelnih oseb v podjetništvo po spolu
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje.
zaposlovanj

Struktura brezposelnih oseb po spolu, ki so vstopile v podjetniško aktivnost, je
prikazana na sliki 16.. Ugotovili smo, da se v največji
najve ji meri za podjetništvo odločajo
odlo
moški. Iz podatkov izhaja, da se je v Pomurju na pot podjetništva najmanj žensk podalo
v letu 2008, zatem pa se je njihovo število v naslednjih letih rahlo povečevalo,
pove
medtem
ko je število moških,
kih, ki se odločajo
odlo
za podjetništvo, počasi
asi upadalo. Na državni ravni je
stanje dokaj podobno.
Vzroke, da se vse več žensk odločaa za podjetniško kariero, vidimo v vse večji
ve
emancipaciji žensk in povečevanju
pove
društev, ki to obliko spodbujajo.
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Slika 17:: Vstop brezposelnih oseb v podjetništvo po starosti
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Slika 17 prikazuje starostno strukturo brezposelnih oseb, ki so postale podjetniško
aktivne.. Ugotovili smo, da se je največ,
najve kar 37 % brezposelnih oseb, starih 30–39
30
let,
odločilo
ilo za vstop v podjetniško aktivnost kar v dveh letih, in sicer v letu 2009 in v letu
2011. Sledijo jim osebe v starostni skupini 25–29
25 29 let. Iz podatkov izhaja, da se za vstop
v podjetniško aktivnost najmanj odločajo
odlo
brezposelne osebe v starostni
tni skupini nad 50
leti. Starejši, zaposleni v tradicionalnih oblikah podjetij, so veliko manj dovzetni
dovzetn za
spremembe in prilagajanje življenjskega sloga na nov podjetniški način.. Iz slike je tudi
razvidno, da trend novih podjetnikov pri starejši generaciji v proučevanem
čevanem obdobju
pada. Razlog za to so lahko med drugim nestabilne gospodarske razmere v času krize,
globalizacija trgov in nepripravljenost prevzemanja tveganja. Zaradi neizkušenosti se za
podjetništvo odločaa tudi veliko manj oseb, mlajših od 24 let.. Srednji starostni skupini pa
sta za podjetništvo lahko pripravljeni iz dveh razlogov:
razlogov prvi je, da posamezniki
zaznavajo podjetniške priložnosti in jih poskušajo uresničiti,
uresni
drugi pa,, da posamezniki v
podjetništvo vstopajo zaradi manjšega povpraševanja po delovni sili in so zaradi
preživetja prisiljeni iskati svoje rešitve.
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Slika 18:: Vstop brezposelnih oseb v podjetništvo po izobrazbi
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Slika 18 prikazuje izobrazbeno strukturo brezposelnih oseb, ki so vstopile v podjetniško
aktivnost. Ugotovili smo, da se za podjetništvo največkrat
najve
odločajo
ajo brezposelne osebe s
srednješolsko in višjo izobrazbo. Sledijo jim osebe s tretjo in četrto
etrto stopnjo izobrazbe,
izobrazb
medtem ko se za podjetništvo zdaleč
zdale najmanj odločajo
ajo izobraženi po bolonjskih
programih. Največ praktičnega
prakti nega znanja dejansko posedujejo posamezniki s končanimi
kon
srednjimi in višjimi izobrazbami, prav tako jim sledijo poklicno
poklicn izobraženi. Ker se na
trgu pojavlja vse večje
čje povpraševanje po tipičnih
tipi nih poklicih, proizvodnja pa se bolj ali
manj avtomatizira, so nekateri drugi prisiljeni začeti
za eti lastno podjetniško pot.
Slika 19:: Vstop brezposelnih oseb v podjetništvo po trajanju brezposelnosti
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Slika 19 prikazuje strukturo brezposelnih oseb, ki so vstopile v podjetniško aktivnost,
glede na čas, kako dolgo so bile prijavljene kot brezposelne osebe. Ugotovili smo, da se
za podjetništvo največkrat odločajo brezposelne osebe, ki so brez zaposlitve od 0 do 2
meseca. Sledijo jim osebe, ki so brez zaposlitve od 3 do 5 mesecev, medtem ko s
podaljševanjem staža brezposelnosti očitno upada želja podati se na pot podjetništva. Iz
slike je razviden trend padanja vstopa v podjetništvo s povečevanjem trajanja
brezposelnosti. Vzrok je najverjetneje v tem, da je oseba, ki ji preneha zaposlitev, še
vedno v stiku s poslovnim svetom, lastne ideje so še sveže. Nekaj podobnega se dogaja
pri posameznikih, ki so končali šolanje in so pridobili status brezposelnih oseb. Tukaj je
prisotna želja po uresničevanju pridobljenega znanja, tudi v samostojnih karierah.
Sčasoma pri obeh skupinah želja po podjetništvu postopoma upada, zato se povečuje
tudi čas trajanja brezposelnosti.
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8 SKLEPNA SPOZNANJA
8.1 Temeljne ugotovitve
V magistrskem delu smo na podlagi teoretičnih spoznanj o pomenu in vlogi
podjetništva na podlagi izbranih kazalnikov ugotavljali, kakšno je stanje podjetništva v
Sloveniji, še posebej v Pomurski regiji. Tako kot celotno državo je gospodarska kriza po
letu 2008 prizadela tudi Pomurje, kar je razvidno iz proučevanih kazalnikov.
V skupini izbranih kazalnikov smo proučevali število podjetij, število zaposlenih,
dodano vrednost na zaposlenega, prihodke podjetij ter izvozno usmerjenost. Pri številu
podjetij, številu zaposlenih in prihodkih podjetij smo na podlagi stopenj rasti v
proučevanem obdobju spremljali njihovo gibanje. Pri številu podjetij so se stopnje rasti
v vseh regijah skozi proučevano obdobje zmanjševale, vendar so ostale pozitivne.
Število podjetij se je torej v splošnem povečevalo, vendar v vsakem letu v manjšem
obsegu kot leto pred njim. Bistveno drugačna slika je pri številu zaposlenih, kjer so
stopnje rasti v veliki večini negativne, kar pomeni, da se je v vsaki regiji v proučevanem
obdobju število zaposlenih v vsakem letu glede na prejšnje leto zmanjševalo. Pozitivna
stopnja rasti zaposlenih je bila samo v letu 2010 v Gorenjski regiji ter v letu 2011 v
Pomurju.
Stopnja rasti dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji je bila v letu 2009 sicer
negativna, vendar je v naslednjih letih postala pozitivna, medtem ko smo v Pomurju ves
čas proučevanega obdobja imeli pozitivno stopnjo rasti dodane vrednosti na
zaposlenega. S povprečnimi stopnjami rasti pa smo prišli do spoznanja, da se je v
proučevanem časovnem obdobju v Sloveniji dodana vrednost v povprečju povečevala
za 2,6 %, medtem ko se je v Pomurju v istem obdobju dodana vrednost povečevala za
zgolj 1,6 %.
Občuten padec prihodkov v letu 2009 je opazen v vseh regijah. Po tem letu so v državi
prihodki začeli rasti. Prav tako je po letu 2009 začel rasti izvoz, tako v Pomurju kot na
državni ravni.
Po tako zbranih podatkih smo ugotavljali gospodarsko uspešnost regije v primerjavi z
državnim povprečjem. Splošna ugotovitev je, da Pomurje v negativnem smislu močno
odstopa od povprečja Slovenije. Za to je glavni krivec predvsem nerazvitost in
nazadovanje regije. Na podlagi izbranih proučevanih kazalnikov smo ugotovili, da
gospodarska moč Pomurske regije negativno odstopa od slovenskega povprečja, zato
hipotezo H1 sprejmemo.
Ker pa mora država na nek način dodatno stimulirati razvoj gospodarstva in
podjetništva po posameznih regijah, smo pod hipotezo H2 preverili, kolikšna je višina
državne pomoči za Pomurje v primerjavi z drugimi regijami. V proučevanem obdobju je
Pomurje prav tako kot druge regije prejemalo državno pomoč. Ugotovili pa smo, da je
bila višina pomoči Pomurski regiji vsako leto manjša. Razdeljevanje pomoči
Slovenskega podjetniškega sklada je odvisno od raznih dejavnikov. Gre predvsem za to,
da se pomoč razdeljuje v skladu z objavljenimi razpisi, v katerih so zahtevani pogoji, ki
jih mora izpolnjevati podjetje – prosilec pomoči. Med pogoji za odobritev pomoči pa je
eden ključnih pozitivno poslovanje podjetja, saj le v tem primeru lahko pričakujejo
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sprotno odplačevanje glavnice. Ker pa je po pojavu gospodarske krize tudi v Pomurju
veliko podjetij postalo nelikvidnih oz. so se jim začeli povečevati neodplačani dolgovi,
sploh niso mogli kandidirati na razpisih. Zato se je na razpise prijavljalo vedno manj
podjetij, to pa je posledično zmanjševalo prejeto državno pomoč.
Ugotovili smo, da je bila državna pomoč v proučevanem obdobju izkoriščena tudi v
Pomurski regiji, zato hipotezo H2 sprejmemo.
Za proučitev hipoteze H3 smo analizirali podatke, ki smo jih pridobili od AJPES-a. Ne
glede na učinke gospodarske krize so vstopi podjetij v podjetniško aktivnost naraščali.
Prav tako pa so po drugi strani narasli izstopi podjetij iz podjetniške aktivnosti.
Posamezniki so ustanavljali podjetja bodisi zaradi zaznane podjetniške ideje in želje po
njeni uresničitvi bodisi iz nuje zaradi preživetja. Ker smo na podlagi analize podatkov
ugotovili, da je v povprečju število vstopov podjetij v proučevanem obdobju naraščalo,
hipotezo H3 zavračamo.
Za namen proučevanja hipoteze H4 smo zbrali podatke Zavoda za zaposlovanje, ki vodi
evidenco brezposelnih oseb, ki so se odločile za vstop v podjetniško aktivnost. V
raziskavi smo primerjali podatke v Pomurski regiji s podatki na državni ravni.
Primerjava je pokazala, da se glede odločanja brezposelnih za vstop v podjetniško
aktivnost brezposelne osebe odločajo podobno tako v Pomurju kot v Sloveniji.
Ugotovili smo, da se med brezposelnimi v Pomurju za vstop v podjetniško aktivnost
odločajo predvsem moški, mlajše generacije, s srednjo in višjo izobrazbo ter s stažem
brezposelnosti, krajšim od enega leta.
Za vstop v podjetniško aktivnost se v Pomurju pretežno odločajo mlajši moški, srednje
izobrazbe ter po navadi takoj po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Zato hipotezo H4
sprejmemo delno. Hipotezo sprejmemo v delu, ko smo predvideli, da se za podjetništvo
odločajo mladi ljudje, moškega spola. Zavrnemo pa hipotezo v tistem delu, ki
predvideva, da so osebe brez zaposlitve, ki se odločijo za samostojno kariero, ljudje s
poklicno izobrazbo in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni že dlje časa.
Osnovna temeljna ugotovitev je dejstvo, da se zgodovina ponavlja, kar pomeni, da se
nerazvitost Pomurske regije vleče skozi celotno obdobje in se bo najverjetneje
ponavljalo še v prihodnosti. Pomurska regija ima na voljo številne subjekte podpornega
okolja za podjetništvo in poleg tega še veliko neizkoriščenih potencialov. Projekti, ki
naj bi pripomogli k napredku regije, so največkrat preveč teoretično naravnani in dajejo
premalo praktičnih oz. vidnih rezultatov.

8.2 Predlogi za izboljšavo
Kazalniki gospodarske moči regije kažejo, da Pomurje zaostaja za državnim
povprečjem in za razvojem večine drugih slovenskih regij. Strukturna brezposelnost,
staranje prebivalstva, izseljevanje mladih, beg možganov iz regije ter manjša
inovativnost in podjetnost so nekateri izmed glavnih dejavnikov, ki povzročajo
zaostajanje regije glede dodane vrednosti, prihodkov od prodaje, števila zaposlenih in
števila družb ter izvozne usmerjenosti. Država bi morala takoj, ko so se pojavili znaki
krize, aktivno pristopiti k sodelovanju z gospodarstvom. V Sloveniji imamo veliko
strokovnjakov na področju gospodarstva, ki so predvideli in opozarjali organe odločanja
o možnih scenarijih. Možna bi bila sodelovanja univerz in podjetij, kjer bi predavatelji
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skupaj s študenti iskali rešitve, podjetja pa bi predloge uvajala v prakso. Ker pa se to ni
zgodilo, se sedaj soočamo z bistveno večjimi posledicami recesije. Ni namreč zadosten
pogoj, da se na javnih krajih razpravlja o potencialnih rešitvah, vsak s svojega stališča,
nihče pa ni sposoben uveljaviti konkretnih rešitev.
Ko v magistrskem delu omenjamo propad podjetij in izstop podjetij iz podjetniške
aktivnosti, ne moremo mimo sive ekonomije. Problem sive ekonomije in njegovi
negativni učinki pa se kažejo predvsem v zmanjšanju gospodarske rasti in prihodkov
državnega proračuna ter socialnih blagajn. Na sivo ekonomijo vsekakor pozitivno
delujejo regulatorji trenutnih neugodnih gospodarskih razmer v državi. Sem spada
nefleksibilen trg delovne sile, neprimerna davčna zakonodaja in neprivlačne razmere na
področju vstopa v podjetništvo. Učinki sive ekonomije se kažejo kot izpad dajatev
(davkov in socialnih dajatev), zato je uradna dejavnost bolj obdavčena, siva ekonomija
pa tudi odpravlja ali omejuje konkurenco. Zato je nujno, da država čim prej zajezi sivo
ekonomijo in njene posledice.
Velik problem slovenskega gospodarstva je poleg sive ekonomije tudi plačilna
nedisciplina. Kljub temu da je država sprejela določene ukrepe za omilitev posledic tega
problema, to sta Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih ter uvedba novega
instrumenta zavarovanja plačil – izvršnica, žal pozitivnih učinkov ne zasledimo. Ta dva
instrumenta sta bolj posredne narave in nimata takojšnjega učinka. Namesto tega je
treba posodobiti izvršilni postopek do te mere, da bo časovno hitrejši in ne bo omogočal
večnega izmikanja dolžnika.
Neurejeno je področje delovne zakonodaje, ki delodajalcem še vedno omogoča, da so
delavci zaradi določenih kršitev delodajalcev finančno prikrajšani in svoje pravice
poskušajo ščititi preko predolgih sodniških postopkov. Sodne postopke na delovnem
področju je treba minimizirati in pripraviti ustrezno sankcioniranje kršitev delodajalcev.
Prav tako je treba uvesti strožje sankcioniranje za delodajalce, ki zavestno zaposlujejo,
čeprav vedo, da niso sposobni poravnavati obveznosti do zaposlenih.
Potrebna je zakonska ureditev glede vstopa posameznikov v podjetniško aktivnost.
Zaradi razlogov, ki so državo pripeljali v gospodarsko krizo, je veliko podjetij postalo
nelikvidnih. Nekateri podjetniki so ta problem rešili s tem, da so stara nelikvidna
podjetja pustili v fazi blokad in naraščanja dolgov, zaposlene odpustili, registrirali pa
nova podjetja z novimi zaposlenimi, poleg tega so bili upravičeni še do subvencij
Zavoda za zaposlovanje, saj so zaposlili brezposelne osebe. Tukaj predlagamo, da se v
zakon o gospodarskih družbah doda člen, s katerim bo onemogočena registracija novih
podjetij lastnikom, katerih podjetja so zašla v negativne številke. Ukrep bo veljal za vsa
podjetja, ne glede na to, ali so v težave zašli po tuji ali po lastni krivdi. Gre za to, da
podjetnik, ki želi ostati podjetnik ne glede na nastale težave v njegovem podjetju, mora
v prvi vrsti rešiti nastalo škodo (ob tem mu je na voljo vrsta institucij podpornega
okolja) in šele nato normalno poslovati naprej. V času krize so v težave zašla še tako
dobra podjetja, ki so s primernim vodenjem uspela rešiti težave. Zato ni smiselno
ustanavljanje novih podjetij zaradi reševanja težav matičnih podjetij, temveč prilagoditi
fleksibilnost podjetja.
Davčne olajšave lahko delujejo stimulativno pri oživljanju gospodarstva oz. nastajanju
novih podjetij. Problem v Sloveniji pa je, da je njihova struktura slabo opredeljena in
preveč kompleksna, da bi bila ljudem razumljiva. To se kaže predvsem na področju
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investiranja ter pri raziskavah in razvoju. Poleg tega, da Zavod razpolaga z različnimi
programi za kratkotrajno zmanjševanje stopnje brezposelnosti, kot so aktivna politika
zaposlovanja in program javnih del, je treba delodajalce stimulirati še z olajšavami, na
podlagi katerih se lažje odločijo za povečanje zaposlenih v svojem podjetju. Olajšave je
treba vpeljati pri zaposlovanju oseb, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje že dlje
časa in so tako po kriterijih Zavoda težje zaposljive ali celo nezaposljive. Olajšave je
treba uvesti tudi v primerih, ko želijo tuji investitorji vlagati v naša podjetja. Največkrat
se namreč dogaja, da investitorje odganjajo visoki davki in predolgi birokratski
postopki, značilni za celotno Slovenijo. Zakonodaja na tem področju mora biti urejena
na vseh področjih, ki jih je treba urejati pred graditvijo novih poslovnih objektov ali
vlaganj, mora pa veljati enako v vsaki regiji in v vsaki občini. V Pomurju se je namreč
velikokrat zgodilo, da je neko tuje podjetje kupovalo prostore ali zemljišča za odprtje
novih poslovnih objektov. V določenih pomurskih občinah tega niso mogli izpeljati, saj
se župani niso mogli zediniti glede pogojev. Na tak način je Pomurje zapustilo kar nekaj
investitorjev.
Pomurska regija ima veliko institucij, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem in
razvojnimi platformami regije ter stremijo za učinkovitost rešitev, njihovo trajnost in
ustreznost za regijo. Vsaka institucija se ukvarja z razvojem regije, takojšnjih vidnih
rezultatov pa ni. Zato mora biti cilj podpornega okolja priprava velikih podjetniško
poslovnih projektov za razvoj podjetništva. Brezposelnost se bo zmanjševala šele z
njihovo pomočjo, povečevali pa bodo inovativnost podjetij. Tujim investitorjem je treba
pošiljati neposredna vabila, obljubiti jim prijazno podjetniško okolje v regiji za čim lažji
zagon novih podjetij, obljube pa seveda izpolniti.
Glede tujih investitorjev je še treba pripraviti razmere, ki bodo zaradi zanimivosti same
po sebi privabljale vlagatelje v nova visokotehnološka podjetja, ki za svoje delovanje
potrebujejo visoko izobražen kader. S tem se bo zmanjšal beg možganov, regija pa bo
sama po sebi privabljala strokovnjake. Zmanjšati je treba birokracijo, da se čim bolj
skrajša čas od ustanovitve podjetja do zagona proizvodnje. Vseeno pa je še treba vabiti
tuja podjetja s svojimi že utečenimi tehnologijami in znanjem. Ti bodo prav tako
zmanjševali brezposelnost, saj bodo zaposlovali domačo (tudi nekvalificirano) delovno
silo.
Pomembno je urediti povezavo med šolskim sistemom na vseh ravneh (od srednjih šol
naprej), s podpornimi institucijami podjetništva. Na tak način ne samo, da se bodo
domača podjetja bolj približala prebivalstvu, ampak se bodo tudi mlade generacije
začele zanimati za obstoječe gospodarske subjekte in bodo mladi tudi sami pripomogli k
njihovemu razvoju, saj bodo ostajali v regiji.
Za nadaljnji razvoj regije je treba poiskati dolgoročne rešitve, ki bodo v skladu z
regionalnimi značilnostmi, ustrezale pa bodo zahtevam svetovnih izzivov. Potrebni
projekti morajo imeti kratko časovno realizacijo, s takojšnjimi vidnimi posledicami.
Tukaj gre predvsem za spodbujanje kreativnosti v zvezi z inovacijami in njihovim
trženjem ter oddelki za raziskave in razvoj. Glede obstoja naravne termalne vode in že
obstoječa turistična infrastruktura se ponuja nadgradnja v medicinskem in zdravstvenem
turizmu. Pomurje je obmejna regija, zato se lahko razvijejo čezmejni proizvodi in
turizem, ki lahko pomenijo njeno dodatno konkurenčnost in prepoznavnost. Ker je
Pomurje znano po podeželju, bi bilo treba delati za razvoj podeželskega turizma ter za
kakovost, pestrost in inovativnost najrazličnejših oblik tega turizma. Obstajajo že
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nekatere turistične kmetije, ki privabljajo turiste zaradi kakovostno pridelanih domačih
proizvodov. Nadgradnja temu je seveda razvoj enotne pomurske blagovne znamke, pod
katero bi se prodajali omenjeni proizvodi. Če se omenjeni projekti zgolj pripravljajo,
nihče pa jih ne vpelje v prakso, nimajo ekonomske vrednosti. S tem pa tudi razvoj regije
ostaja na začetni točki.
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