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(Miami, ZDA, 4. marec 2020) V 35 državah izmed 50-ih sodelujočih v raziskavi Globalni 

podjetniški monitor 2019/2020 (GEM), več kot 40 % podjetnikov trdi, da je njihova mo-

tivacija za ustanovitev podjetja želja po ustvarjanju sprememb v svetu. 

SPOROČILO ZA JAVNOST  
 
Podjetniki želijo ustvarjati spremembe v svetu 

Prevladujoč motiv za žensko podjetništvo je želja po doseganju sprememb v 
svetu, medtem, ko moške motivira ustvarjanje bogastva in visokih dohodkov 

 
Rezultati Globalnega podjetniš kega monitorja 2019/2020, največ je švetovne razi-
škave o podjetniš tvu, šo potrdili, da je ob prišpevanju k špremembam v švetu, po-
memben motiv za podjetniš tvo tudi uštvarjanje finanč nega bogaštva. Več  kot ošem 
od dešetih podjetnikov, ki šo zač eli nov pošel v Iranu, Katarju, Pakištanu, Indiji in 
Italiji, je navedlo, da jih je motiviralo prav bogaštvo ali z elja po višokih dohodkih. 
Našprotno pa je ta motiv veljal za manj kot dva podjetnika od dešetih na Norve-
š kem in Poljškem. 
 
Vodja GEM raziškave za Slovenijo, prof. dr. Miroslav Rebernik z Ekonomško-
pošlovne fakultete UM ugotavlja: »Ustvarjanje več jega dohodka, glede na rezultate 
raziskave, nikakor ni edino gonilo podjetniške aktivnosti novih generačij podjetnikov. 
Proučevani motivi kažejo, da se krepi zavesten premik k bolj trajnostnemu podjetniš-
tvu, vendar pa želja po ustvarjanju večjega dohodka še naprej ostaja močan motiva-
tor.« 
 
Prouč evanje motivačije podjetnikov v mnogih gošpodarštvih opozarja tudi na ne-
ravnovešje trga dela ali negotovošt zapošlitvenih moz nošti. V 35 od 50-ih šodelujo-
č ih gošpodarštev več  kot poloviča odrašlih, ki zač nejo nov pošel, navaja da je bil 
njihov motiv »zašluz iti za prez ivetje, ker primanjkuje delovnih mešt«. Prof. dr. Ka-
rin Širec z Ekonomško-pošlovne fakultete UM dodaja: »Č eravno so z enske pri  
vstopu v podjetništvo pogosteje motivirane z željo po doseganju sprememb v svetu, 
podatki kažejo, da so pogosteje kot moški prisiljene vstopiti v podjetništvo tudi zaradi 
pomanjkanja delovnih mest in ustvarjanja zaslužka za preživetje«. 
 

Latinska Amerika in Karibi imajo v svetu najvišje stopnje  
celotne zgodnje podjetniške aktivnosti 
 
Med prouč evanimi gošpodarštvi izkazujejo najviš je štopnje zgodnje podjetniš ke 
aktivnošti (indeks TEA predstavlja delez  odraslega prebivalstva, ki je v pročesu 
ustvarjanja podjetja ali pa že ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol) države v 
Latinški Ameriki in na Karibih. Razlike v švetu šo velike; najviš ji indekš TEA, kar 
nad 35 %, imata Č ile in Ekvador, najniz jega, okoli 5 %, pa Italija in Japonška.   
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V Sloveniji je indekš TEA iz 6,4 % v letu 2018 zraštel na 7,8 % v letu 2019, kar uvrš č a Slovenijo na 40. me-
što med 50 drz avami v švetu, v evropškem merilu pa na 15. mešto med 21 drz avami, ki šo šodelovale v raz-
iškavi. Č eprav po všeh drz avah vrednošt TEA indekša med pošameznimi leti niha, je zviš anje njegove vre-
dnošti, po dvoletnem upadanju špodbudno. 
 
Prebivalstvo v svetu ima visoka prepričanja o lastnih sposobnostih za podjetništvo 
 
Več  kot poloviča prebivalčev v 36 od 50-ih gošpodarštev verjame, da imajo znanje in špošobnošti za ušta-
novitev laštnega podjetja. V Zdruz enih drz avah Amerike 66 % odrašlih zaznava zmogljivošti za podjetniš -
tvo, kar je najviš ja štopnja tega kazalča od zač etka raziškave GEM leta 1999. »Pozitiven odnos do podjetnis -
tva, ki ga vidimo v ZDA in v mnogih drugih delih sveta, je spodbuden znak. Pomeni, da obstaja tako ponudba 
potenčialnih podjetnikov, kot tudi tistih, ki podpirajo njihova prizadevanja«, je povedala prof. dr. Donna Kel-
ley z Babšon Čollege v ZDA.  
 
Tudi v Sloveniji v zadnjih nekaj letih preprič anja ljudi v podjetniš ke špošobnošti naraš č ajo in jih je v letu 
2019 izraz alo z e 50 % pošameznikov, v letu 2016 pa le 38 %. 
 
Vrhunske okvirne pogoje za podjetništvo izkazuje Švica  
 
V preteklem letu je GEM predštavil nov indekš načionalnega podjetniš kega kontekšta (NEČI), ki odraz a 
»zdravje« oziroma »kondičijo« načionalnega podjetniš kega ekošištema. V letoš nji raziškavi še je med 54 
drz avami najviš je uvrštila S viča, šledijo pa ji Nizozemška, Katar, Kitajška in Zdruz eni arabški emirati. Re-
zultati v globalnem merilu kaz ejo, da je fizič na infraštruktura na šploš no očenjena kot najbolj razvita med 
všemi okvirnimi pogoji, ki podpirajo podjetniš tvo. Temu šledijo dinamič nošt notranjega trga, kulturne in 
druz bene norme ter doštop do pošlovne in štrokovne infraštrukture (pošlovnih, pravnih in drugih štrokov-
njakov in podjetij, ki nudijo štoritve podjetnikom ob uštanovitvi in vodenju novega podjetja). Okvirni po-
goji, ki jim je potrebno nameniti največ  pozornošti ali razvoja pa šo generalno gledano: podjetniš ko izo-
braz evanje na ravni ošnovnih in šrednjih š ol, prenoš raziškav in razvoja ter regulativa vladnih politik, kar 
velja tudi za Slovenijo. 
 
Kot špodbudni dejavnik šlovenškega podjetniš kega ekošištema doc. dr. Katja Crnogaj z Ekonomško-
pošlovne fakultete UM izpoštavlja: »Z e drugo leto zapored se je povpreč na očena najbolj zvis ala vladnim 
programom, ki ustvarjajo pogoje za razvoj podjetništva v Sloveniji. Načionalni izvedenči kot pozitivne navaja-
jo predvsem vladne programe za MSP-je, ki so namenjeni najzgodnejšim fazam podjetniške aktivnosti in dobro 
podporno okolje za start-up podjetja.« 

O Globalnem podjetniškem monitorju 

Global Entrepreneuršhip Monitor (GEM) je največ ji in najbolj razvit raziškovalni program za podjetniš tvo na švetu. Nošileč šloven-

škega dela raziškave je Inš titut za podjetniš tvo in management malih podjetij na Ekonomško-pošlovni fakulteti Univerze v Maribo-

ru, ki škupaj z raziškovalči načionalnih timov drugih drz av tudi aktivno šouštvarja nadaljnji razvoj všebine in metodologije raziška-

ve.  

Raziškavo šo v letu 2019 podprli SPIRIT, Javna agenčija Republike Slovenije za špodbujanje podjetniš tva, internačionalizačije, tujih 

inveštičij in tehnologije, Miništrštvo za gošpodarški razvoj in tehnologijo RS in delno Javna agenčija za raziškovalno dejavnošt RS v 

okviru raziškovalnega programa P5-0023 ter Inš titut za podjetniš tvo in management malih podjetij na Ekonomško-pošlovni fakul-

teti Univerze v Mariboru. 

 


